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Pro Arlene





Poněkud odlišně to už zaznělo u Pirandella jako název jed-

né hry – Six Characters in Search of an Author (Šest písmen 

hledá svého autora). Proč se u  toho ale zastavit? Proč by to 

nemělo být něco, co je ještě menší; víc útržkovité než tohle? Je 

to myšlenka, co se potuluje kolem a hledá nějakého myslitele, 

v němž by se usídlila.

– W. R. Bion
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XV

Předmluva od Jeho Svatosti dalajlamy

Smyslem života je být šťastný. Coby buddhista jsem dospěl k poznání, 

že tím nejvýznamnějším faktorem působícím na dosažení tohoto cíle 

je mentální postoj člověka. Abychom mohli změnit podmínky mimo 

sebe, ať už se týkají okolního prostředí, nebo vztahů s ostatními, musí-

me nejdřív změnit sami sebe uvnitř. Vnitřní mír je tím klíčem. V tom-

to stavu mysli můžete čelit obtížím s klidem a rozumným uvažováním 

a zachovat si přitom své vnitřní štěstí. Zdrojem tohoto vnitřního míru 

jsou buddhistická učení o lásce, laskavosti a toleranci, chování založené 

na nenásilí a teorie, že všechny jevy jsou relativní, stejně jako celá řada 

technik pro uklidňování mysli.

V  poslední době začali psychoterapeuti se svým zázemím ve vědě 

a lékařství zkoumat možnosti uplatnění buddhistických technik v tera-

peutickém kontextu. Domnívám se, že je to zcela v souladu se záměrem 

překonat utrpení a  zlepšovat prospěch všech cítících bytostí. Živoucí 

zkušenost buddhistické meditace dává praktikujícím hluboké znalosti 

o  fungování a podstatě mysli, jakousi vnitřní vědu k doplnění našeho 

chápání fyzického světa. Jakkoli velký objem technologického vývoje 

nemůže sám o sobě vést k trvalému štěstí. Co u něj téměř vždy schází, 

je odpovídající vývoj vnitřní. To je právě oblast, v níž je stále víc zřejmé, 

že buddhistické teze a moderní objevy mají potenciál být si navzájem 

prospěšné.
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Vzbuzuje ve mně velkou důvěru, když vidím, jak se tyto přístupy roz-

víjejí. Gratuluji Marku Epsteinovi k dokončení této knihy coby výsledku 

jeho dvacetiletých zkušeností se západní psychoterapií a buddhistickou 

meditací. Myšlenky bez myslitele nejen poskytnou užitečné vhledy pro te-

rapeuty, ale rovněž podnítí další studium a vzájemnou spolupráci mezi 

terapeuty a následovníky meditativní cesty.

Prosinec 1994
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Úvod k desátému jubilejnímu vydání

Hledal jsem způsob, jak bych mohl popsat vyvíjející se vztah mezi 

buddhismem a psychoterapií, který probíhá a nabírá na rychlosti 

v průběhu posledních deseti let a ovlivňuje vývoj obou oblastí. Nedávný 

rozhovor s mým přítelem Stephenem Batchelorem mi otevřel nový způ-

sob nahlížení na tento vztah a jeho chápání. Stephen je britský spisova-

tel a býval mnichem zenového a tibetského buddhismu a mnohé z jeho 

knih jsou pro mě obrovskou inspirací. Vyprávěl mi o Buddhově osvícení, 

o třech poslech, kteří vyvedli budoucího Buddhu z jeho spokojenosti se 

sebou samým a stáli u počátku jeho cesty za probuzením. Těmito třemi 

posly byl starý člověk, nemocný člověk a mrtvola, na něž Buddha náho-

dou narazil při projížďce na koni mimo ochranné zdi svého paláce. A byli 

to právě oni, kdo ho přinutili si uvědomit stáří, nemoc a smrt, před nimiž 

ho jeho příliš starostlivý a hýčkající otec do té doby chránil. Vždy jsem 

předpokládal, že vzkazem těchto tří poslů byla zpráva o Buddhově smr-

telnosti – že to byla náhlá vidina jeho vlastní zranitelnosti, co stálo u po-

čátku jeho putování. V  tomto kontextu jsem také uvažoval o známém 

proslovu, který měl Buddha mnoho let po svém osvícení a  v němž se 

o těchto třech poslech zmiňoval jako o katalyzátoru spirituálního života:

Viděli jste někdy v  životě muže nebo ženu, osmdesáti, devadesá-

ti nebo stoleté, neduživé, pokroucené jako stará střecha, ohnuté 
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k zemi, zavěšené do berlí, s vratkou chůzí, nejisté, jejichž mládí je 

již dávno minulostí, s vylámanými zuby, se šedými, prořídlými vlasy 

nebo úplně bez nich, s kůží vrásčitou a pokrytou stařeckými skvr-

nami? A nikdy vám nepřišlo na mysl, že i  vy podléháte stejnému 

chátrání a rozkladu a nemáte možnost mu uniknout?1

Stephen však o  účinku tohoto náhlého uvědomění si zranitelnosti 

hovořil naprosto odlišně, nikoli jako o sobecké reakci na straně Buddhy, 

ale jako o probuzení jeho soucitu. Buddhova vidina stáří, nemoci a smrti 

spustila empatickou reakci, v níž cítil utrpení těchto nešťastných bytostí 

a uvědomil si rozsah takového utrpení ve světě. Jeho cesta za osvícením 

tedy byla hledáním způsobu, jak vymýtit jejich utrpení, nejen snahou 

zajistit si možnost úniku sám pro sebe.

Stephen ve svém výkladu (a v celém souboru svého díla, které rozvíjel 

v průběhu uplynulého desetiletí) rozšířil prostor, v němž si představuje-

me, že může být meditace praktikována. Přesunul se od intrapsychické-

ho (vnitropsychického) procesu, při němž osamocený meditující bojuje na 

svém meditačním polštáři s myšlenkami, pocity a emocemi, jež zastírají 

osvícení, k interpersonálnímu (mezilidskému) procesu, při němž je ústřední 

buddhistická strategie pozornosti aplikována na pocity někoho druhého. 

Místo používání vizuální metafory „pozorování“ při popisu meditativní-

ho vědomí Stephen navrhoval „naslouchání“ coby přesnější a patřičnější 

způsob popisu toho, co meditace stimuluje. Poukazoval na to, že jméno 

čínské představitelky soucitu, buddhistické „bohyně“ Kuan-jin, doslova 

znamená „pozorovatel“ (kuan) „zvuků“ ( jin).2 Meditaci praktikujeme 

tehdy, nasloucháme-li pocitům někoho druhého – jeho bolesti, strádání 

a utrpení. V tomto ohledu jsou psychoterapie a meditace jedním a tímtéž.

V průběhu deseti let od prvního vydání knihy Myšlenky bez mysli-

tele (Thoughts Without a Thinker) se model psychoterapie analogickým 
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způsobem měnil. Postupně do něho byly začleněny vizionářské přínosy 

takových analytiků, jako je W. R. Bion a D. W. Winnicott, měnící za-

měření terapie z intrapsychického zkoumání k interpersonálnímu neboli 

mezisubjektovému. Ve starším přístupu bylo úkolem terapie uvádět lidi 

do kontaktu s těmi jejich vlastními aspekty, v souvislosti s nimiž měli 

nepříjemné pocity, seznámit je s jejich nepřijatelnými přáními a touhami 

ve snaze učinit pacienty celistvějšími. Použijeme-li model buddhistické-

ho Kola života, znamenalo to otevřít lidi jejich animální podstatě, tedy 

zavést jejich pozornost do oblastí konfliktu mezi sobeckými, sexuálními 

nebo agresivními impulzy a etickými či morálními zábranami. Protože 

kořeny těchto konfliktů byly v  dětství často potlačené, zaměřovala se 

terapie na oživení vzpomínek a událostí, jež daly podobu současným slo-

žitým situacím.

Třebaže tento přístup je v mnoha individuálních případech stále zce-

la relevantní, nejedná se už o dominantní terapeutický model. V součas-

nosti je pozornost mnohem víc zaměřována na vytváření interpersonál-

ního (mezilidského) prostředí, v němž je člověk schopen osvobodit se ze 

vztahových vzorců, v nichž uvízl a stále je jimi spoutaný, ani ne tak kon-

frontací s nepřijatelnými přáními, ale tím, že se odvážně pustí, jak to na-

zývá britský dětský psychoanalytik Adam Philips, do nesrozumitelných 

aspektů emocionálních prožitků.3 Terapie se stala místem, jež usnadňuje 

odevzdání se, nikoli však podrobení – místem, Winnicottovými slovy 

řečeno, kde se pacient může přesunout „ze stavu neschopnosti hrát si do 

stavu, kdy je schopen si hrát“.4 Tímto způsobem se terapie stává mnohem 

důvěrnější a důkladnější. O této důvěrnosti hovoří už samotné jméno, 

jež tento přístup dostal – vztahová psychoterapie. Je v něm nepřímo vy-

jádřená víra, že z tohoto procesu se může vynořit hluboce osobní pocit 

autentičnosti, takový, jenž není nezbytně závislý na posilování takzva-

ného „já“.
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Není možné zjistit, jestli vzrůstající zájem o buddhismus v terapeutic-

ké komunitě je příčinou nebo důsledkem tohoto posunu od intrapsychic-

kého k interpersonálnímu, od neakceptovatelného k nesrozumitelnému, 

nebo zda tyto dva světy terapie a  buddhismu, stále víc součásti jedné 

společné kultury, oba reagují na tytéž filozofické proudy a individuální 

potřeby. Paralely jsou zde však pozoruhodné. Buddhismus i psychotera-

pie ve vztahu vzájemného posilování jednoho druhým se vyvíjejí ze za-

měření na osamocené snahy individuálního já k nějakému vztahovému 

modelu, jehož prvkům, slovy Stephena Batchelora, „prchavosti, nejedno-

značnosti, nepředvídatelnosti a totálního přehlížení ambicí ‚já‘ je dáván 

dostatek prostoru k volnosti“.5

V nedávné době jsem vedl veřejnou debatu s jedním ze svých buddhi-

stických učitelů o podobnostech mezi touto vizí terapie a budd histickým 

náhledem. Tento rozhovor jsem vedl s  Josephem Goldsteinem, který 

strávil větší část uplynulých třiceti let vyučováním meditace v  Insight 

Meditation Society (Společnost meditace vhledu) v Massachusetts a jenž 

předchozích sedm let strávil v Bódhgaji, ve vesnici, kde historický Budd-

ha dosáhl osvícení, a  studoval tam u  nedávno zesnulého bengálského 

učitele Anagariky Munindry. Joseph je proslulý svým nadšením pro 

dlouhé pobyty v ústraní s  intenzivní, tichou meditací ve stylu zdoko-

nalovaném v asijských klášterech a jeho vztah s Munindrou v Indii byl 

stěžejním bodem pro jeho vývoj. Byl jsem zvědavý, co mi Joseph bude 

vyprávět o  tom, jak se buddhistické učení může vztahovat k otázkám 

důvěrných vztahů.

Jak se debata rozvíjela, pokoušeli jsme se našemu publiku objasnit, 

zda ve skutečnosti existují nějaké významné rozdíly mezi terapeutickým 

přístupem a přístupem meditativním. Jeden z účastníků k tomu pronesl 

následující komentář: „Při meditaci,“ řekl, „se snažíme o udržení otevře-

nosti vůči svému prožívání, nikoli s nezaujatým přístupem, jak se někdy 



XXI

Úvod k desátému jubilejnímu vydání

předpokládá, ale s  nepřipoutaností. Neprovozujeme takové to kutání, 

které se provádí v psychoterapii.“

Zpočátku mě tato jeho poznámka znervózněla. Přišla hned na počát-

ku naší diskuse a něco takového jsem nečekal.

„Kutání?“ pomyslel jsem si v duchu. „Tohle si lidi myslí, že dělám? 

Možná bych měl kutat víc,“ zauvažoval jsem krátce, na okamžik znepo-

kojený, že můj přístup k terapii má nějaké vady.

Tato metafora byla nepochybně dostatečně známá, třebaže poněkud 

zastaralá. Freud ji často používal při svých popisech terapeutického kro-

ku v  psychoanalýze, když přirovnával terapii k  archeologickým vyko-

pávkám starobylého Říma. Pod hemžící se moderní metropolí je možné 

najít všechny vrstvy minulosti, přesně jako pod našimi civilizovanými 

zevnějšky je možné najít všechny naše primitivní touhy a  nevyřešené 

konflikty, jež nás pomáhaly utvářet.

Představa, že terapie s  sebou nese kopání a  hledání kořenů našich 

složitých situací, je zcela přirozená. Naznačuje, že kdybychom jen do-

kázali odhalit onu jedinou ústřední událost nebo hlavní konflikt, jež 

z nás udělaly toho, kým jsme (nebo nám brání být tím, kým bychom být 

mohli), cítili bychom se najednou osvobození. Pro většinu lidí to však 

nikdy není tak jednoduché. Přestože odkryjí problémy, které jim brání 

být tím, kým jsou, stále ještě musí přijít na to, co s  těmito problémy 

dělat. Jako terapeut jsem zjistil, že nikdy není potřeba nějak moc kopat. 

Jednoduše čekám, nikoli s nezaujatým postojem, ale, jak jsem se naučil 

z meditace, bez připoutanosti. Nejvíc o tom, jak čekat a naslouchat, jsem 

se naučil právě od Josepha. Způsob, jak mě učil pozorovat svou vlastní 

mysl při meditaci, je přístupem, který jsem se vždy snažil používat při 

naslouchání svým pacientům. To neznamená, že při práci nijak nerea-

guju, že nejsem sám sebou, že se nezajímám nebo že někdy nepotřebuji 

zjišťovat informace.
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Avšak tím, že do svých terapeutických vztahů nevnáším svou osobní 

agendu, tím, že sám sebe dočasně odkládám, jsem schopen vytvářet pro-

stor pro cokoli, co se objeví samo od sebe.

To, co se objevuje, jako by se vynořovalo z hlubin. Může to mít něco 

společného s nevyřešenými záležitostmi z minulosti, emocionálním trau-

matem, jež nebylo plně zpracované, starými zraněními, která si stále ještě 

vyžadují ošetření, nebo, jak tvrdil Freud, s nepřijatelnými erotickými či 

násilnými touhami vytvářejícími vnitřní konflikt. A ty je potřeba venti-

lovat. Ale jejich vyhledávání a vyvolávání je pouze vedlejším produktem 

ochoty být přítomný v  čemkoli, co se v  současném okamžiku vyvine, 

ochoty, kterou jsme se s pacientem dohodli vyzkoušet a udržovat. Tento 

vývoj neodhaluje vždy nějaké trauma z dětství, ale i když tomu tak je, ne-

musí se proces u toho zastavit. Lidé přicházejí na terapii nejen proto, aby si 

udělali jasno ve své minulosti a nalezli její smysl, ale aby ji ze sebe setřásli 

a osvobodili se. Odkrývání minulosti je skutečně pouze předehrou k mysteriu 

přítomnosti. To je další oblastí, kde se spirituální protíná s psychologic-

kým. Udržování otevřenosti je meditativní stejně jako psychoterapeutic-

ký proces – a  ten s  sebou nevyhnutelně jako důsledek přináší emoční 

 materiál, a to ne vždy bezprostředně srozumitelný emoční materiál.

Terapie vytváří interpersonální prostor stejným způsobem, jakým to 

dokáže i meditace. O terapii by bylo možná lepší uvažovat jako o vyplou-

vání na povrch spíš než o kopání do hloubky. Jak to popsal velmi vlivný 

britský psychoanalytik W. R. Bion, je úkolem terapeuta rozluštit emoční 

prožitek, který se vynořuje mezi terapeutem a pacientem:

„Úkol, s nímž je analytik konfrontován, je zapojení intuice a zdravého 

rozumu do emočního prožitku mezi dvěma lidmi (on je jedním z těchto 

dvou lidí) takovým způsobem, že nejen on, ale i analyzovaný získává 

porozumění reakcím analyzovaného na tyto emocionální situace.“ 6
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Chápání nějakého emočního prožitku v přítomnosti je velmi odlišné 

od lovení v minulosti. Může to někdy vyžadovat zkoumání vzpomínek 

a asociací, jako je tomu v tradiční psychoanalýze, ale terapeutický důraz 

je zde kladený na porozumění něčemu, co je současně velmi přítomné, 

a přesto frustrujícím způsobem těžko zachytitelné. Emoční prožitky, jež 

se při terapii rozvíjejí, často bývají pozůstatky nebo stopami minulosti. 

Mají tendenci být ozvěnami čehokoli, co bylo obětováno, když člověk 

vykročil kupředu, aby se vypořádal s nějakým obtížným interpersonál-

ním prostředím. Chápání emočních prožitků znamená něco jiného než 

jen cosi intelektuálně vědět o jejich zdrojích; znamená to obnovit schop-

nost cítění, neboli Bionovým často kryptickým jazykem řečeno, schop-

nost snění, jež byla ztracena. Obrovským darem této obnovené schopnos-

ti dosažené posilováním toho, co se v buddhistické psychologii nazývá 

všímavostí (angl. mindfulness, pozn. překl.), je schopnost uvědomovat si 

vlastní pocity, aniž by na ně člověk musel reagovat nebo aniž by podle 

nich musel jednat či se jimi nechat nevědomě ovládat.

Mám takový malý zápisník, hodně maličký, který si s  sebou beru 

pokaždé, když jedu na nějaký meditační seminář, jen pro případ, že mě 

napadne nějaká myšlenka nebo vyslechnu poučení, jež si budu chtít za-

pamatovat. Přestože je to proti samotnému deklarovanému charakteru 

semináře v ústraní, jehož účelem je věnovat pozornost pomíjivosti všech 

prožitků, občas se mi tento zápisník hodí. V průběhu času jsem si všim-

nul, že mám tendenci zaznamenávat si několik stejných záležitostí, téměř 

jako bych je nikdy předtím neslyšel nebo o nich nepřemýšlel. Nejčastější 

poznámkou v mém zápisníku je myšlenka, kterou Joseph Goldstein čas-

to opakuje, když někomu předává instrukce k meditaci. Mám zazname-

nané její četné variace, ty nejstarší z doby někdy před třiceti lety. V té 

nejjednodušší podobě je možné ji vyjádřit nějak takto: „Není důležité 

to, co cítíme, ale jakým způsobem se k  tomu postavíme.“ Pokaždé, když 
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slyším, jak to Joseph říká, jako by se mi v hlavě rozezněl zvon. Veškerá 

moje sebeposuzování jsou v tu chvíli zpochybněna a já zjišťuji, že jsem 

na určitý čas schopný ustálit se víc sám v sobě, s menšími spory, napětím 

nebo nespokojeností.

Všímavost nám propůjčuje schopnost přistupovat k emocionálnímu 

životu s  otevřeností, vyrovnaností, přijímáním a  tolerancí a  současně 

nám dává svobodnou možnost jednat se soucitem místo na základě náh-

lého popudu. Vzájemné ovlivňování se mezi touto schopností a metoda-

mi psychoterapie se bude nepochybně dál vyvíjet, ale ať už se objeví jaké-

koli nové formy, základní přínos buddhistické perspektivy vždy zůstane 

stejný. Emoční prožitky jsou projevy, jimž se můžeme naučit naslouchat 

a pozorovat je s laskavostí. Pak bude náš svět, stejně jako svět Kuan-jin, 

naplněn hudbou.

Salisbury Cove, Maine
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