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Hledání
Šambaly 

Byly doby, kdy panoval stálý svìtový øád, v jehož 
støedu stál Bùh Stvoøitel a boží Pøítomnost zajiš�ovala lid-
stvu a jeho kultuøe bezpeèné místo pro život, chránìné 
pøed temnými silami zvenèí. Božský øád, který v tomto 
svìtì vládl, se odrážel v životì každé sebemenší komu-
nity. V cyklech dnù pracovních i sváteèních, v mýtech  
a rituálech, které se vždy soustøeïovaly kolem místa, jež 
vyzaøovalo posvátnou energii, a� už to byl chrám, posvátný 
pramen, hrobka èi jeskynì, totem, palác Boha krále nebo 
kaple – tedy živoucí symboly nepopsatelné božské podsta-
ty. Byl to právì tento proces uspořádání, který znamenal 
oporu a pøinášel stabilitu a pocit jistoty.

Dnes cítíme, že tento pocit jistoty mizí. V dnešní 
dobì není nic jisté, a dokonce i samotné pojetí jistoty je 
diskutabilní. Ve svìtì, kde se všechny hranice rozpouš-
tìjí, všechny hodnoty zpochybòují a veškeré smìøování 
je nejasné; kde naši civilizaci odsouvají odstøedivé síly 
nièení až na hranici nebytí a ve kterém zmìny a nestabilita 
nabývají pandemických rozmìrù – právì v tomto našem 
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soudobém svìtì je potøeba nového ústøedního principu 
naprosto prvoøadá. V jakémkoli myslitelném kontextu 
– duchovním, ekologickém, politickém èi sociálním – po-
tøebujeme pøitažlivý ústøední princip, zónu øádu v rámci 
primárního chaosu možností. A v již zapoèatém hledání, 
smìøujícím k záchranì nové definice našeho Já a kosmu, 
je pro nás urèitým klíèem koncept mandaly.

V symbolickém smyslu je mandala ztìlesnìním 
ústøedního principu par excellence. Je symbolem umo-
žòujícím soustøedit mocnou transformativní sílu našeho 
vìdomí. Je to obrazec dokonalé symetrie a rovnováhy, 
mystický kruh zahrnující další køivky rozmanitých tva-
rù a významù, které zamìøují naši pozornost smìrem 
dovnitø, k bodu spoèinutí, jenž leží v samém støedu. Je 
pravdìpodobné, že organizující èinnost mysli má v pod-
statì mandalickou povahu, a proto na ni mandala mùže 
mít mimoøádnì oživující, tvoøivý a stabilizaèní úèinek. 
Jogíni jsou toho živým dùkazem. V tradièních kulturách 
mìl øád, který lidstvo v kosmu nacházelo, nepochybnì 
vždy právì tuto soustøednou povahu, pøièemž ve støedu 
kosmu stál øídicí božský princip, vyzaøující jednotící sílu 
k okrajùm vesmíru. Starovìké filozofie, náboženství  
i vìda vždy nazíraly svìt v souladu s touto mandalickou 
strukturou, protože nejvíce odpovídala pøirozenému 
uspoøádání mysli.

„Støed,“ píše Mircea Eliade, jeden z pøedních his-
torikù náboženství, „je význaènou zónou posvátného, 
zónou absolutní skuteènosti.“1 Blahodárnou hodnotu této 
koncepce dokládá množství posvátných bludiš�, labyrintù 
a „trojských mìst“ postavených ve starovìku, stejnì jako 
existence mandalických forem, vyjádøených v prostoru 
a pohybu napø. formou kruhového tance, spirálovitì sta-
vìných zikkuratù* èi obøadného obcházení svatyní – to 

* starovìká (mezopotámská, babylonská) stupòovitá vìž se tøemi až 
sedmi terasami a chrámem na vrcholu – pozn. red.
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vše pøedstavovalo magické symboly Støedu, které oriento-
valy mysl dovnitø, k jejímu tvoøivému jádru a aktivovaly 
princip, který obnovoval a stabilizoval svìt. Dnes tento 
svìt a jeho ochranná síla už neexistuje. Potøebujeme nové 
ústøední symboly. Nìmecký fyzik Werner Heisenberg 
upozornil na to, že jsme dosáhli hranic našeho poznání 
na poli fyziky a potøebujeme najít cestu k tomu, co nazval 
„ústøedním øádem“.2 Potøebujeme novou vizi mandaly 
spásy, nové hledání. A právì toto hledání nového støedu 
nás pøivádí k Šambale.

Už tisíce let kolují mezi hledajícími zvìsti a zprávy, 
podle kterých nìkde za hranicemi Tibetu, mezi zle-
dovatìlými horskými štíty a skrytými údolími støední 
Asie, leží nedostupný ráj, místo veškeré moudrosti svìta  
a nepopsatelného míru, zvané Šambala – toto místo má 
však i další jména. Žijí zde Mistøi všech národù a kultur 
a tvoøí úzkou skupinu lidí, tiše støežící vývoj lidstva. 
Podle legend žijí mudrci na tomto místì od prvopoèátkù 
lidských dìjin. Žijí v údolí nejvyšší blaženosti, jež je 
chránìné pøed ledovými arktickými vìtry a kde panuje 
stále teplé a mírné podnebí. Stále tu svítí slunce, fouká 
zde osvìžující vánek a celé místo pøekypuje bohatstvím 
rozmanitých pøírodních krás. V této nádherné pøírodní 
oáze mohou žít jen lidé èistého srdce. Žijí tu v doko-
nalém blaženství a štìstí, aniž by kdy poznali utrpení, 
žádosti èi stáøí. Vládne tu láska a moudrost a neexistuje 
zde nespravedlnost. „V této krajinì neexistuje dokon-
ce ani náznak nectnosti èi zla,“ øekl lama Garje K’am 
Rinpoèhe. „Dokonce ani slova jako válka a nepøátelství tu 
nikdo nezná. Štìstí a radost, jež zde panují, se blíží štìstí  
a radosti bohù.“3 Zdejší obyvatelé se dožívají vysokého 
vìku, mají krásná a dokonalá tìla a disponují nadpøiro-
zenými schopnostmi. Jejich duchovní vìdìní dosahuje 
nesmírné hloubky, jejich technologie je na velmi vysoké 
úrovni, zákony mají mírné a jejich umìní i vìdy zahrnují 
celé spektrum kulturních možností, ovšem ve srovnání 
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s ostatním svìtem jsou na mnohem vyšší úrovni. Toto 
základní pojetí severní Utopie obohatila lidová tvoøivost 
o zvláštní a zázraèné prvky. Toto místo je neviditelné.  
Je vytvoøené z jemné látky, je ostrovem v moøi nektaru, 
je horou pronikající nebeskou klenbou, je to zapovìzené 
území. Zemì je poseta zlatem a støíbrem a stromy zdobí 
drahé kameny – rubíny, diamanty a girlandy nefritù. Celé 
místo chrání dévy z jiného svìta a zdi sahající až do nebe. 
Jsou tu kouzelná zøídla, jezera plná drahokamù, køiš�álu 
a nápoje nesmrtelnosti. Roste zde kouzelné ovoce. Je 
to zemì létajících koní a mluvících kamenù, kde se na-
cházejí podzemní jeskynì naplnìné veškerými poklady 
Zemì. Všechny tyto zázraky, a ještì mnohé další, kterými 
starodávné legendy krášlí tuto rajskou krajinu, vyjadøují 
vlastnì nejhlubší touhy lidského srdce.4

Avšak tyto obrazy, jež vytvoøila lidová pøedstavivost, 
leží na pevných základech reality, které existují už od dob 
vzniku ústní tradice. O tom svìdèí i láska a obøadná úcta, 
se kterou nesèetné generace asijských národù uchovávají 
tajuplné centrum Moudrosti v pokladnici své kultury. 
Pozdìji ještì uvidíme, že toto mytické dìdictví není 
realitì zdaleka tak vzdálené, jak by se mohlo na první 
pohled zdát.

Existuje bezpoèet regionálnì se lišících pojetí tohoto 
zázraèného místa v nitru Asie. Všechna se však shodují 
v tom, že cesta, jež k nìmu vede, je obtížná a nebezpeèná. 
Pro ty, kteøí nebyli povoláni a náležitì pøipraveni, konèí 
pouze silnými bouøemi, lavinami, marným bloudìním, 
ba dokonce i smrtí uprostøed nemilosrdných mrazivých 
pustin zapadaných snìhem, nebo� mocné pøírodní síly 
spoleènì støeží domov Osvícených pøed tìmi, kdo zatím 
nejsou pøipraveni vstoupit. Dokonce i pro ty, kteøí jsou pø-
ipraveni na tuto nebezpeènou výpravu, je cesta riskantní 
a plná nástrah a znamená hrozbu jak pro jejich duši, tak 
i pro jejich tìlo. „Cesta vedoucí do Støedu je ‚obtížnou 
cestou‘,“ píše opìt Eliade. Je „svízelná a plná nebezpeèí, 
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protože v podstatì pøedstavuje rituál pøechodu od pro-
fánního k sakrálnímu, pøechod z prchavého a iluzorního 
svìta, do svìta skuteènosti a vìènosti, pøechod od smrti 
k životu a od lidství k Božství.“5 Tato jeho slova jistì 
platí i pro cestu do Šambaly. Hledání zemì bódhisattvù, 
tato odysea vedoucí pøes hory, øeky a pouštì jedné z nej-
nehostinnìjších èástí svìta, je v tibet-ských prùvodcích 
popsána jako skuteèný boj na život a na smrt. Cílem této 
nelehké pouti je osvícení.

Pro vìtšinu lidí ze západního svìta je Šambala 
dosud zcela neznámým pojmem. Pøipadá jim stejnì 
neskuteèná jako Šangrila, mytický ráj, který se proslavil 
díky knize romanopisce Jamese Hiltona, jež byla pozdìji  
i zfilmována. Šambala se nicménì na Západì stává stále 
známìjší a nabývá stále zøetelnìjších obrysù, nebo� roste 
poèet autorù, kteøí se pokoušejí vylíèit její neobyèejnou, 
nadpøirozenou podobu. Tito autoøi ovšem mají k tomuto 
tématu rùzný pøístup. Nìkteøí jsou skeptiètí a Šambalu 
považují za pouhopouhý mýtus, jiní se zase domnívají,  
že je vedoucí duchovní metaforou, která má pro hin-
duistickou a buddhistickou mystiku v podstatì stejný 
význam, jaký má pro køes�anské duchovní hledání Bu-
nyanovy Cesty poutníka. Šambalu tedy máme chápat právì 
jako metaforu a nemùžeme ji brát doslova. A koneènì jsou 
i tací autoøi, kteøí pevnì, a dokonce vášnivì vìøí, že jde  
o skuteènì existující místo. K tomuto názoru se pøiklání 
i naše publikace.

Domnívám se, že myšlenka Šambaly zatím ne-
nachází velký ohlas; jakmile k tomu však dojde, bude 
mít ohromný potenciál zmìnit civilizaci. Je znamením 
budoucnosti. Jsem pøesvìdèena, že hledání nového jedno-
ticího principu, jejž dnes naše civilizace musí podstoupit,* 
povede právì k tomuto zdroji vyšší energie a Šambala se 
stane významným a frekventovaným pojmem pøíštího 

* viz Smysl změn 2012 a další vývoj Země, G. Braden, Eugenika 2011
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milenia. Zároveò však pochybuji, že ji kdy budeme s to 
pochopit: na rozdíl od jiných míst na Zemi. Zùstane 
navždy záhadou, jedním z onìch podivných tajemství, 
která nám ve chvíli, kdy jsou již na dosah ruky, vždy 
znovu uniknou. Není tedy divu, že ruský cestovatel 
Ferdinand Ossendowski, který bìhem své cesty po støed- 
ní Asii slyšel o Šambale na každém kroku, prohlásil, že ji 
nemùže považovat za nic menšího než za „záhadu všech 
záhad“6.

V duchu jisté posvátné hrùzy se o Šambale vyjadøují 
i jiní. Nazývají ji Zapovìzenou zemí, Zemí bílých vod 
(snad kvùli bílým solným usazeninám v Tsaidamských 
jezerech východnì od Taklamakanu), Zemí záøících 
duchù, Zemí živoucího ohnì, Zemí živých bohù èi Zemí 
zázrakù. Pro hinduisty je bájnou Árjavaršou, zemí, odkud 
pocházejí védy, Èíòané ji nazývají Sin Tchien, Západní 
ráj Si-wang-mu, Královská Matka západu; ruští staro-
vìrci, køes�anská sekta, která vznikla v devatenáctém 
století, ji nazývají Belovódií a pro obyvatele Kirgizie je 
zemí jménem Janaidar. Ale v celé Asii je nejznámìjším 
názvem této zemì Šambala, což je slovo, pocházející  
ze sanskrtu, jež znamená „místo klidu a míru“. Objevu-
je se také oznaèení Èchang Šambala, severní Šambala. 
Tento název používají hinduisté, aby Šambalu odlišili  
od stejnojmenného indického mìsta.7

Všechny tyto národy vìøily, že Šambala je zemí 
odkud pochází jejich náboženství, a� už šlo o hinduis-
mus, šamanismus, buddhismus, taoismus, nebo jinou 
víru. Podle jistých písemných záznamù, pocházejících 
z období náboženství bön, které bylo v Tibetu rozšíøené 
pøed nástupem buddhizmu a jehož vyznavaèi nazývali 
mytickou zemi Šambaly též Olmolungring èi Dejong, se 
toto království kdysi skuteènì rozprostíralo na vìtšinì 
území støední Asie, a to od jezera Bajkal až k Lobnor  
a od Khotanu až témìø k Pekingu a bylo zemí pùvodu této 
sekty. V prvním století zanesla sekta bönpo, nástupce sek-
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ty bön, celé území této øíše do mapy vedle Persie, Bactrie, 
Egypta, Judeje a ostatních království tehdy známého svìta 
a v osmém století tuto mapu, jakož i ostatní písemnosti  
o Šambale, pøedala nastupujícím buddhistùm, aèkoli 
tehdy byla už Šambala dlouho známým mýtem.8

Tibetský buddhismus èerpal spoustu informací  
o Šambale z textù kálaèakry. Podle buddhistické tradice 
to byl Buddha, kdo pùvodnì seznámil krále Šambaly 
s texty kálaèakry. V Šambale pak byly texty uchovává-
ny po dlouhá staletí a nakonec se vrátily zpìt do Indie. 
V jedenáctém století byly spolu s èetnými komentáøi 
pøeloženy ze sanskrtu do tibetštiny. Za posledních 
nìkolik desetiletí bylo mnoho tìchto textù i dalších 
lamaistických spisù na toto téma, napø. Bílá Vaidurya, 
Modré anály, Cesta do Šambaly a Sféra Šambaly, pøeloženo  
a publikováno i na Západì. Povìsti o pozemském ráji 
v srdci Asie ovšem na Západ pronikaly už od dob antiky 
díky Øeku Filostratovi, který spolu s významným mágem 
mysterií Apolloniem z Tyany podnikl a písemnì zachytil 
cestu do transhimálajských konèin Tibetu, známých jako 
Zapovìzená zemì Bohù. Pozdìji pøivezli ze svých cest  
po Himálaji další poznatky i køes�anští misionáøi.

Šangrila, rajské útoèištì mudrcù, které popsal James 
Hilton ve svém románovém díle Ztracený obzor a které 
proslavil stejnojmenný film, je vlastnì obrazem Šambaly. 
Šangrila prý neležela v Himálaji, ale pøekvapivì mnohem 
severnìji, zøejmì nìkde v oblasti málo známého pohoøí 
Kunlun. Nìkteré materiály si Hilton vypùjèil z pamìtí 
Abbého Huce a dalších katolických misionáøù, kteøí 
v devatenáctém století prozkoumávali Tibet* a jeho 
lamaistickou kulturu.

* viz Tajemný Tibet: T. Illion, Eugenika 2011
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Šambala a západní svìt

Šambala pøedstavuje jednu z nejarchaiètìjších vrstev 
tradièní asijské nauky. Je to nesmírnì stará legenda, založe-
ná na povìstech, pohádkách a romantické mytologii, která 
pøedstavuje archetypální projekci lidské duše, jež touží 
právì po takovém pozemském ráji. Nikdo nikdy neurèil, 
kde se vlastnì nalézá, její hierarchie je nejasná, poèátky 
neznámé a existence nedoložená. A pøesto ti, kteøí mají 
oèi otevøené, dobøe vìdí, že dùkazy o její existenci jsou 
nedílnou a nehynoucí souèástí análù lidstva. Stejnì jako 
pøed tisíci lety považuje vìtšina ezoterických škol Šamba-
lu za skuteèné ústøední místo naší planety, za rezervoár 
duchovní energie svìta a za srdce spoleèenství zasvìcencù 
všech ras a všech zemí, kteøí v prùbìhu dìjin ovlivòovali 
všechna hlavní náboženství a stáli za každým úspìchem 
na poli vìdy i za každým sociálním hnutím. 

Súfista Ernest Scott, jeden z pìti èlenù vìdecké-
ho týmu, který pátral po poèátcích dnes nejznámìjších 
kultù, uvádí, že podle jejich poznatkù vycházejí všechny 
formy ezoterických škol z jednoho jediného spoleèného 
zdroje, jenž leží ve støední Asii. Èarodìjnictví, rùzná 
tajná spoleèenství Západu, Buddhovo ezoterické uèe-
ní, svobodné zednáøství, súfizmus, teozofie, alchymie  
a védánta vznikly podle Scottových pøedpokladù v Šam-
bale.9 Súfisté, jejichž pøedkové žili v oblasti støední Asie 
už v prehistorickém období, vìøí, že vùdce jejich spole-
èenství získává své pokyny pøímo ze Šambaly. Domnívají 
se, že v Šambale Buddha obdržel kálaèakru, významnou 
buddhistickou teorii o kole času. I èínský uèitel taoizmu 
Lao-c’ se na sklonku života k Šambale vrátil, i když ji 
nazýval Zemì Tebu. A hinduisté oèekávají, že právì  
ze Šambaly pøijde avatár Šrí Kalki, jejich budoucí spasitel 
a v tomto vìku poslední král Šambaly.


