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Pro “h íšnou” (upadlou) podstatu b žné lidské kondice je p ízna né, že pouze málo z nás
prochází v plném rozsahu náš život s pat i nou lehkostí a v plném souladu s naší skute nou
podstatou. Dokonce i uprost ed blahobytu a úsp chu, zoufalé známky nespokojenosti nás
pronásledují v pr b hu dne a znepokojivé sny zahán jí náš spánek. Po tu dobu, kdy je náš
zrak zast en prachem, máme snahu hledat p í iny naší nespokojenosti vn – v partnerovi,
sousedovi, zam stnání nebo v nesmi itelném osudu i nestálé náhod . Ale, když se prachu
zbavíme a naše o i se otevrou, rychle zjistíme, že skute ná p í ina leží uvnit . Když poznáme,
jak hluboko tkví p í ina našeho smutku, uv domíme si, že kosmetické zm ny nebudou sta it a
že je nutná základní vnit ní transformace. P ání transformovat náš vnit ní charakter, aby mohl
vystoupit nový lov k z popela, který z stal po p vodní osob , pat í k opakujícím se sn m
lidského srdce.
Odedávna bylo toto p ání mocným pramenem duchovního hledání. A dokonce i ve sv tsky
orientované život potvrzujících kultu e našeho vlastního kosmopolitního v ku tato touha zcela
nezmizela.
Zatímco pojmy spásy, vykoupení a osvobození nemusí již nyní být vnímány jako
charakteristiky transformace, kterou lidé hledají, úsilí o radikální p etvo ení osobnosti
p etrvává ve stejné intenzit , pouze uschovaná pod maskou která je p ijatelná pro sou asný
nenáboženský pohled na sv t.
Zatím co d íve lidé hledali napln ní této touhy v chrámu, ašrámu nebo klášte e, nyní se
rozhodují pro nová místa: ordinaci psychoterapeuta, víkendové seminá e, paletu nov se
líhnoucích terapií a kult . Avšak p es tuto zm nu kulis, scény a konceptuálního rámce,
základní vzorec z stává stejný. Nespokojení se zab hnutými kolejemi v našich zvycích,
toužíme zm nit to, co je t sné a svírající v našich osobnostech a nahradit to novým, leh ím a
svobodn jším zp sobem bytí.
Vlastní transformace je také základním cílem Budhova u ení a podstatnou ástí jeho
programu osvobození od utrpení.
Dhamma nebyla nikdy zamýšlena pro sv tce. Je zam ena na chybující lidská stvo ení trpící
všemi nedostatky typickými pro nevy išt nou lidskou podstatu: nestálé impulsivní jednání,
mysl zne išt ná chtivostí, hn vem a sobectvím, pok ivené názory a zvyky vedoucí ke
zran ním vlastním i druhých. Ú elem tohoto u ení je transformace takových lidí – nás – na
dokonalé: jejich každé jednání je isté, jejichž mysl je klidná a vyrovnaná, jejichž moudrost
pronikla nejhlubšími pravdami a jejichž chování je vždy nápadné soucitným ohledem v i
druhým a ohledem na prosp ch sv ta.

Mezi t mito dv ma póly u ení – pro chybující osobnost svázanou svým utrpením, kterou si
p inášíme jako cvi ební materiál a pro pln osvobozenou bytost, která se již blíží ke konci –
leží proces postupné vlastní transformace ur ovaná velmi specifickými doporu eními. Tato
transformace je ovlivn na dv ma navzájem souvisejícími orientacemi pro naši cestu:
Ustáním (pahana), odstran ním kvalit mysli, které jsou neprosp šné a škodlivé
P stováním (bhavana) kvalit mysli, které jsou prosp šné, isté a o iš ující
Budh v program vlastní transformace odlišuje od množství jiných systém navrhujících
dosažení podobného cíle princip vlastní transcedence, se kterým je trvale spojen. Vytrvalé
úsilí opustit všechny pokusy o vytvo ení p edstavy n jaké pevné osobní identity. P i cvi ení
je v Buddhismu úsilí o transformaci osobnosti dopl ováno sou asným úsilím o p ekonání
všech identifikací s elementy vytvá ejícími naši jevovou existenci.
U ení anattá – neosobnosti neslouží jako filozofická teze vhodná pro intelektuální souhlas,
slouží jako p edpis pro vlastní transcedenci.
Naše neustálé úsilí o identifikaci naší osobnosti s pojmy “Já” a “m j” je ve skute nosti
zp sobeno naším ulpíváním a p edstavuje ko en našeho utrpení. Proto, pokud budeme hledat
cestu k osvobození, nesmíme zastavit transformaci naší osobnosti v
Umož uje nám udržovat soustavné úsilí
o transformaci naší osobnosti do úplného a vznešeného zp sobu bytí jako našeho kone ného
cíle.
Co je ur it pot ebné, zam it se na transformaci, p inášející od ulp ní a odstran ní všech
tendencí k sebe potvrzování. Je d ležité zd raznit toto transcendentní hledisko Dhammy,
protože v naší dob , které dominují sv tské hodnoty, vycházející z její vlastní podstaty,
pokušení podlehnout tomuto hledisku a nedokon it cestu za vhledem do skute né podstaty
v cí je zna né.
Pokud se domníváme, že užite nost cvi ení je dána výhradn její schopností dosáhnout
konkrétních výsledk v oblasti tohoto sv ta, m žeme se p iklán t k vid ní Dhammy pouze
jako prost edku k pro iš ování a lé ení rozd lené osobnosti, vedoucí nakonec op t pouze ke
znovu potvrzení našeho sv tského “já” a naší situace ve sv t . Takový p ístup však zcela
ignoruje Budhovo poselství o pomíjivosti naší osobní existence, neuspokojivosti a její
neosobnosti, stejn jako jeho radu odpoutat se od t chto v cí a nakonec je odložit.
Ve vlastní praxi Dhammy jsou oba tyto principy – princip vlastní transformace a princip
vlastní transcedence – rozhodující a na stejné úrovni d ležitosti.
Princip vlastní transformace samotné m že být zaslepený a m že vést nanejvýš k povznesené
osobnosti, ale nesta í k jejímu osvobození. Princip vlastní transcedence sám o sob je
neplodný a vede k chladné asketické uzav enosti postrádající potenciál pro osvícení.
Pouze, když budou oba tyto navzájem se dopl ující principy p sobit v harmonii, spojené a
vyrovnané v pr b hu cvi ení, potom mohou p eklenout rozpor mezi skute ným a ideálním a
p inést plodný výsledek pátrání po konci utrpení.

Vlastní transcedence má v této dvojici princip p itom nárok na nad azenou roli jak na
za átku cesty, tak na jejím konci. Tento princip totiž udává sm r procesu vlastní
transformace, odhalující cíl, k n muž transformace osobnosti má sm ovat a podstatu zm n
pot ebných pro to, aby žádoucí cíl mohl být v dosahu pro naše usilování. Avšak Budhova
cesta nep edstavuje strmý výstup s pomocí dokonalé horolezecké výstroje, ale adu na sebe
navazujících cvi ení, která se otvírají v pr b hu p irozeného pokroku.
V jejich pr b hu je strmost výzvy k vlastní transcedenci – osvobození od všech zp sob
ulpívání – neustále konfrontována a ovliv ována postupným procesem vlastní transformace.
Sebekontrolou v oblasti morálky a etiky, mentálním pro iš ováním a rozvojem vhledu
pokra ujeme po jednotlivých stupíncích sm rem od našeho p vodního stavu svázanosti a
ulp ní do oblasti neomezené svobody.
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