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JÍZDA NA LVU

1.
TAJNÉ VĚDĚNÍ

Po velké sněhové bouři v půlce ledna 1990 byl sníh tři-
cet centimetrů hluboký. Celý stát Maine byl pokryt bílou 
dekou, a tak jsem poprvé po osmnácti letech strávených 
pobytem v této „zemi prázdnin“, jak jí Američané říkají, 
objevil požitky a radosti běžeckého lyžování. Mí kolego-
vé na univerzitě přesvědčili Emilii a mě, že projíždět se 
lesem na běžkách je daleko větší zábava než jím jen pro-
cházet. Jakmile jsem to podle jejich rady jednou vyzkoušel, 
pochopil jsem, proč tolik obyvatel New Yorku a Bostonu 
absolvuje cestu do takové řídce osídlené oblasti severový-
chodu. Důvodem je lyžování, chytání ryb na zamrzlé vodě 
a dočasná úleva od nepřetržitých starostí a napětí života  
ve velkoměstě.

O týden dříve mě kontaktovala Diana, psychoterapeu-
tka z Bostonu, a požádala mě, zda bychom se mohli sejít. 
Na tento lednový víkend měla naplánovanou cestu do Ma-
ine, kde si chtěla s několika přáteli zalyžovat ve středis-
ku Sugarloaf. Jelikož silnice I-95 vedla kolem univerzity 
v Maine, považovala to za vhodnou příležitost k zastávce 
v Oronu a objasnění některých záležitostí, které jí ležely 
na srdci. Znala můj praktický výzkum a práci se skupinou 
renomovaných duševních a duchovních léčitelů z Kypru  
a hluboce na ni zapůsobily tři mé knihy o filozofii a učení, 
jež jsem napsal na základě desetileté činnosti účastnické-
ho pozorovatele. V průběhu této doby jsem byl svědkem 
zázračných uzdravení a slyšel jsem fantastické příběhy  
o dobrodružstvích prožitých mimo tělo a údajných detail-
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ních vzpomínkách na minulé životy. Především jsem ale 
zapojoval tyto mystiky do hlubokých filozofických a teolo-
gických diskuzí na téma týkající se podstaty reality, mysli, 
vlastního Já, posmrtných stavů i vlastností absolutna a rolí 
archandělů při tvorbě různých vesmírů.

Diana vysadila své společníky u Angor Mall a podle 
mých instrukcí dojela k našemu domu. Jakmile dorazila, 
naložil jsem dřevo do kamen a posadili jsme se do obýváku 
plného Emiliiných květin a s výhledem na řeku Stillwater. 
Emilie a Vasja, naše jedenáctiletá dcera, byly na běžkách 
na nedalekých univerzitních drahách. Den byl úchvatný, 
slunečný a plný čerstvého sněhu. Ve dnech jako byl tento, 
jsem na krátkou dobu zapomínal na Kypr a nevyléčitelná 
touha po ulicích a čtvrtích mého mládí a malých zátokách, 
kde jsme s kamarády chytali ryby harpunou, ustoupila  
na chvíli mému vědomí.

„Co muž jako vy, který vyrostl na středozemním os-
trově, dělá na takovém ledovém místě, jakým je Maine?“ 
zeptala se Diana žertovným tónem a její pohled směřoval 
z okna, jež shlíželo na zátoku s polozmrzlou řekou, podél 
jejíhož okraje nerozumně bruslilo několik teenagerů.

„Zajisté to bude určitá forma zasvěcení,“ řekl jsem ta-
jemně. „Víte, Bůh mě sem poslal, abych překonal svou 
etnocentrickou posedlost Kyprem. Chtěl mi uštědřit lekci, 
že krása přírody není omezená pouze na slunný středozem-
ní ostrov, že se nachází v každém jeho výtvoru, ale ob-
zvláště zde v Maine. Jen se podívejte,“ řekl jsem a ukázal  
na okno.

„Chápu, co tím myslíte,“ řekla Diana pobaveně. Poté 
zasmušilejším hlasem přešla k tématu, které bylo příčinou 
její návštěvy. „Takže je to pravda, že se rozešli?“ řekla.

Již předtím jsem po telefonu potvrdil její nejhorší oba-
vy, že řeči, jež slyšela v Bostonu, jsou pravdivé: Kostas  
a Spyros Sathi (Daskalos), dvě ústřední postavy mých pře-
dešlých knih, se rozešli a již mezi nimi neexistoval žádný 
vztah. Byl to šok pro mnohé, neboť tito dva praktikující 
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mystikové a mistři ezoterické moudrosti byli považováni 
za velmi si blízké osoby. Vlastně byl ten mladší z nich, Ko-
stas, podle všeho veden Spyrosem Sathim k tomu, aby se 
stal jeho následovníkem. Navíc ani já sám jsem už neměl 
se Spyrosem Sathim žádné spojení.

„Jak je tohle možné? Přijde mi to strašně smutné. Co 
se stalo, že to vedlo k jejich rozchodu?“ zeptala se Diana 
s úzkostí v hlase. „Měla jsem dojem, že opravdu duchovní 
lidé jsou nad takové věci povzneseni.“

„Mohu vám říci, že to pro mě nebylo vůbec jednodu-
ché,“ odvětil jsem. „V podstatě jsem si prošel určitým 
druhem duševního pekla, ale teď se cítím dobře a doufám, 
že jsem zkušenější a moudřejší. Snad osvobozený – to by 
mohlo být to pravé slovo. Našel jsem svůj klid. Pomohlo 
mi, že jsem se dozvěděl pravdu a pravdivé skutečnosti tý-
kající se guru a mistrů, které v mých nevinnějších letech 
unikaly mé pozornosti. Víte, během doby, kdy jsem psal tři 
své knihy*, jsem předpokládal, že lidé, již provádějí úžas-
ná léčení a jsou zdrojem úchvatné moudrosti, musí nezbyt-
ně vlastnit i bezúhonný a bohabojný charakter bez sebe-
menší známky egoistických projevů. Domníval jsem se, že 
jakékoliv povahové nedokonalosti, které by se mohly ob-
jevit v jejich osobnosti, nemají žádný význam v porovnání 
s jejich druhou, duchovní stránkou. Mýlil jsem se. Guru  
a pověstní mistři jsou lidské bytosti stejně jako my ostatní 
se všemi slabostmi, nedokonalostmi a lidskými vášněmi. 
Nikdo z nás není dokonalý, guru nevyjímaje. To je to, co 
většina lidí jen těžko chápe.“

„Víte, Diano,“ pokračoval jsem. „Když jsem prováděl 
svůj výzkum se Spyrosem Sathim, zaměřil jsem se výhrad-
ně na jeho nejvýraznější, nejpozitivnější stránku a zlehčil  
a podcenil jsem stránku lidskou. Myslel jsem, že to důle-

* Knihy jsme pod názvy Strovolský mág, Pocta Slunci a Oheň v srdci 
vydali v Eugenice v roce 2006/2007 – pozn. překl.
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žité spočívá v jeho učení a věrném popisu toho, co jsem 
slyšel a čeho jsem byl svědkem. Usuzoval jsem, že vše, co 
se jevilo jako nepodstatné povahové minus a nedokonalost 
ega, je bezvýznamné. Detaily osobního života, jež nebyly 
spojené s jeho renomovaným postavením učitele metafy-
zického vědění, mě nikterak nezajímaly a nevěnoval jsem 
jim žádnou pozornost. Ať už to bylo dobře či špatně, vylou-
čil jsem je z centra zájmu a nezahrnul jsem je do portrétu, 
který jsem maloval.“

Na chvíli jsem se odmlčel a potom jsem pokračoval hu-
morným tónem: „Kdo ví? Někdy i nevědomost může zna-
menat blaženost.“

Diana uvažovala o tom, co jsem řekl, a pak se mě podle 
mého očekávání zeptala: „A co Kostas? Máte stejné pro-
blémy i s ním?“

„Naopak,“ odpověděl jsem. „S Kostasem jsme stále  
ve velmi blízkém vztahu. Problém se týká Spyrose Sathi-
ho, ne Kostase.“ Pokračoval jsem tím, že jsem Dianě zo-
pakoval, na co jsem upozornil své čtenáře v poslední ka-
pitole knihy Oheň v srdci. Kostas zůstává hlavou Erevny, 
neziskové nadace, jež byla založena, aby prozkoumávala 
a rozšiřovala tuto ezoterickou moudrost. Erevna znamená 
hledání – hledání pravdy.

Upozornil jsem Dianu na to, že to není poprvé, co se 
něco takového odehrálo v dějinách skupin zasvěcenců. Jak 
mi mnoho dobře informovaných lidí potvrdilo, jedná se 
v podstatě o archetypální vzorec. Jen si vzpomeňte, dodal 
jsem, co se stalo mezi Gurdžijevem, Uspenským, Krišna-
murtím a teosofisty Rudolfem Steinerem, Freudem a Jun-
gem a dalšími.

„Založení Erevny způsobilo urychlení tohoto rozkolu. 
Spyros Sathi původně podporoval jejich snažení, ale po-
sléze se od této činnosti odvrátil a dal přednost působení  
v rámci domácí základny. Každopádně rozpor v této situaci 
vynesl do popředí další záležitosti, které bych raději nechal 
spát a nemluvil o nich,“ řekl jsem.
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„Chápu,“ přikývla Diana.
Nadace Erevna rozesílala všem dotčeným oficiální pro-

hlášení, jež jsem sepsal právě v reakci na celou záležitost 
a která se týkala Kostasova rozchodu se Spyrosem Sathim. 
Abych Dianě objasnil další podrobnosti, přečetl jsem jí pár 
úryvků.

„Jsem si jistý, Diano,“ řekl jsem, když jsem překládal 
papír, „že toto vysvětlení pro vás není zcela uspokojivé, ale 
doufám, že alespoň částečně odpovídá na otázky, jež si vy 
nebo jiní lidé můžete klást. Neříkám vám tyto věci s žád-
ným pocitem uspokojení, ale je nepopiratelné, že se dějí 
věci, které nás neustále vedou k poznání hlubších pravd.“

„Co v těchto událostech považujete za tu hlubší prav-
du?“ zeptala se Diana se smutným výrazem ve tváři.

„Pravdu, kterou jsem tímto zjistil, často uváděl sám 
Spyros Sathi. Jedná se o to, že učení vychází z duchovní 
sféry, zatímco mistr či učitel jsou chybující lidské bytosti. 
Nikdo není neomylný. Všichni se můžeme dopouštět zá-
važných chyb a omylů, guru a jejich následovníky nevyjí-
maje. Možná že to měla být lekce, z níž se máme poučit.“

„Neovlivnil by ale tento rozkol mezi Spyrosem Sathim 
a Kostasem a vámi učení samé?“ zeptala se Diana.

„Věřím, že přežije cokoliv, co je založeno na pravdě. 
Všechno, co se opírá o představy a ego, nakonec odumře. 
Jsem tudíž přesvědčen, že věrohodnost a platnost tohoto 
učení nebude vývojem událostí nikterak ovlivněna. Je-li 
součástí ezoterické moudrosti, potom jeho pravdivá hod-
nota nezáleží na jednotlivých osobnostech. V podstatě zjiš-
ťuji, že podobné učení je ukryto v mnoha dalších zdrojích. 
Je fascinující, nakolik blízké je přednáškám prezentova-
ným na přelomu století v Chicagu jogínem Ramačarakem. 
Třináct svazků Ramačarakových rozmluv bylo publiková-
no jeho žáky v roce 1903 a obsahuje neuvěřitelné shody 
s mými třemi knihami. Samozřejmě se dají nalézt i spo-
lečné body s díly Rudolfa Steinera, rosenkruciánů, tibet-
ských buddhistů, křesťanských mystiků a s mnoha dalšími 
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duchovními tradicemi. Pravda naštěstí nestojí a nepadá  
se vzestupem a pádem různých mistrů a gurů, kteří do ní 
náhodou proniknou.

Dále jsem sdělil Dianě, že se mé nadšení uskutečnit pá-
trání po pravdě tímto vývojem nezmenšilo, ba právě nao-
pak, nyní se chci zaměřit na sepsání toho, na co jsem při-
šel. Pomohu tím tak rozšířit sobě i jiným lidem povědomí  
o těchto základních tématech a učeních o lidské existenci, 
kde Spyros Sathi, Kostas i já hrajeme opravdu zanedbatel-
nou roli.

„Naše cesty,“ řekl jsem, „se v jednom bodě sešly a bylo to 
velmi plodné setkání, které nás všechny povzneslo a oboha-
tilo. Nikdy na ty roky nezapomenu. V určitém smyslu byly 
rozhodující pro můj další život a radikálně ovlivnily mé 
vědomí a směr mé práce. Jak mi bylo už mnohokrát řečeno, 
zákon příčiny a důsledku funguje nevyzpytatelnými způ-
soby a vede různými směry. K onomu rozkolu asi muselo 
z nějakého důvodu, jenž leží mimo mé chápání, dojít.“

„Po celou dobu, kdy byl náš vztah bezproblémový,“ po-
kračoval jsem, „jsem se snažil co nejvěrněji zachytit svá 
setkání se Spyrosem Sathim a okruhem jeho nejbližších. 
Bohužel však nejedná-li se o učení, ale o realitu všedních 
dní, projevují se mezi lidmi rozdíly, a to v hodnotách,  
ve strategiích, vhodném chování a podobně. Ty mohou 
vytvářet komplikace, jež se často vymykají kontrole. Při 
zpětném pohledu se tedy rozchod zdá téměř nevyhnutel-
ný. Rozhodl jsem se, že od této chvíle se budu zaměřovat 
jednoduše pouze na to, co je pravým duchovním učením 
a filozofií bez ohledu na osobnosti jednotlivých lidí a uči-
telů.“ Na několik vteřin zavládlo ticho a my jsme z okna 
pozorovali bruslaře.

„Před pár dny,“ navázal jsem, „jsem dostal dopis od jed-
noho velmi citlivého mladého muže. Poprvé jsem ho po-
tkal loni v létě na Kypru a okamžitě jsem si ho oblíbil. Bu-
deme mu říkat třeba John. Tehdy mi John řekl, že pracuje  
na doktorátu z fyziky, ale že jeho opravdovou vášní je 
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okultní výzkum a duchovno. Popsal mi množství duchov-
ních zážitků, kterými v průběhu let prošel, a vysvětlil, že 
má v plánu zkombinovat učení fyziky a duchovní výzkum, 
což byl také důvod, proč se zapojil do kruhů Erevny. Bě-
hem své návštěvy na Kypru se setkal zvlášť se Spyrosem 
Sathim a s Kostasem a dozvěděl se o jejich problémech. 
Jako většina z nás o tom dlouho intenzivně přemýšlel a po-
koušel se najít odpovědi, jež by ho uspokojily. V dopise, 
který mi napsal, vylíčil neobvyklý sen, jenž mu podle něj 
odhalil určitou hlubokou pravdu týkající se této záležitosti. 
Chtěla byste, abych vám to přečetl?“

„Ano, prosím,“ odpověděla Diana.
Odešel jsem nahoru do pracovny a ze svazku jsem vytá-

hl Johnův dopis. „Tak si poslechněte, co o onom snu píše,“ 
řekl jsem a začal číst:

„Po snu, o kterém jsem vám vyprávěl, následovalo 
několik dnů horečného přemítání a sebeanalýzy. Ten den 
jsem zrovna prošel neskutečně bolestnou diskuzí s jedním 
členem našeho kruhu na téma Daskalos. Sen vypadal ná-
sledovně: Procházel jsem se kolem malého hlubokého je-
zírka a snažil se najít smysl toho, co se odehrávalo. Cítil 
jsem, že odpověď leží na dně jezera, ale jak jsem kolem něj 
obcházel, viděl jsem pouze světlo odrážející se od hladiny 
a nedokázal jsem dohlédnout na dno. Na břehu jezera se 
objevil sám Daskalos a poté, co jsme si vyměnili přátelské 
pozdravy, uviděl jsem před sebou vysoké kamenné věže, 
které stály hned u břehu. Usoudil jsem, že kdybych doká-
zal vyjít až nahoru a podívat se dolů, snad bych dohlédl až  
na dno jezera, aniž by mě rušilo světlo odrážející se na hla-
dině. Daskalos odešel jiným směrem. Vyšel jsem po dlou-
hém schodišti až na vrchol věže, kde jsem však ke svému 
zděšení zjistil, že všechna okna jsou zamalována barvou,  
a znemožňují tak výhled ven. Jak jsem tam tak zklama-
ně stál, najednou promluvil hlas, který jako by vycházel 
z okolního prostoru, ale ve skutečnosti zněl uvnitř mne sa-
mého. Prohlásil, že Daskalosovo učení patří mezi ta nej-
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lepší, a pokračoval, že Daskalos sám si je vědom svých 
nedokonalostí, což mu způsobuje nezměrnou bolest. Přesto 
však učí naprostému milosrdenství vůči lidem, již podleh-
li podobným lidským slabostem, a prokazuje obrovskou 
ochotu pomoci těm, kteří projevují vůli po uzdravení. Jeho 
osobní záliby, řekl mi hlas na závěr, mě opravdu nijak ne-
znepokojují. Po probuzení jsem cítil, jak mě tento sen napl-
nil velkým klidem a vyrovnaností a již jsem onen problém 
nepovažoval za tolik palčivý. Ačkoliv se stále zajímám  
o činnost kruhů a o osobní a karmické vztahy mezi lidmi, 
kteří jsou do nich zapojeni, získaný klid mě již nikdy ne-
opustil.“

„Tomu říkám sen!“ vykřikla Diana. „Ten hlas, který 
John ve svém snu slyšel, je dost jasný.“ Na chvíli se odml-
čela a pak pokračovala.

„Možná, že na hlubší úrovni,“ zamyšleně řekla, „jste 
stále se Spyrosem Sathim propojeni a vaše rozdílnosti se 
týkají pouze tohoto života.“

„No, vlastně,“ řekl jsem se smíchem, „je to přesně to, co 
mi pověděla jedna brazilská senzibilka, poté co se uvedla 
do transu. Řekla, že v duchovních sférách jsme si se Spy-
rosem Sathim velmi blízcí a že naše rozdíly spočívají pou-
ze na hrubohmotné úrovni. Ve skutečnosti pouze Bůh zná 
hlubší význam tajemných karmických sil a všeho, co nás 
svedlo dohromady. Doufám, že ona brazilská senzibilka 
pronikla do hlubší pravdy, která je v tomto okamžiku mimo 
naše chápání. Ať nám tedy všem Bůh žehná.“

„Amen,“ odpověděla Diana se zamyšleným výrazem  
ve tváři.

V rámci svého ohraničeného vědomí jsem si byl jistý, 
že mé spojení se Spyrosem Sathim skončilo. Musel jsem se 
přes tuto životní kapitolu přenést a posunout se tam, kam mi 
bylo určeno karmickými silami. Když Diana odešla, aby se 
vrátila ke své původní společnosti, přemítal jsem o tomto 
tématu dále a slíbil jsem si, že se touto otázkou již nikdy více 
nebudu zaobírat a budu ji považovat za uzavřenou kapitolu.
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Ve své pracovně jsem pak přemýšlel o nadcházející 
přednášce, již jsem měl přednést na Manhattanu v newy-
orském Open Center, což je neziskové holistické centrum 
v Soho, které organizuje a připravuje přednášky, semináře 
a konference tématicky zaměřené na spojení mysli a těla, 
alternativní léčitelské tradice, východní filozofie a mezi-
kulturní duchovno vůbec. V brožuře vydané centrem dostal 
můj seminář název Vědomí, duchovno a léčitelství: západ-
ní cesta. V prvním odstavci stálo:

„Současný zájem o duchovno se často zaměřuje a zto-
tožňuje výhradně s ‚nezápadními‘ tradicemi, jako například 
těmi, jež vycházejí z hinduistického, buddhistického a ti-
betského mysticismu nebo šamanismu původních obyvatel 
Ameriky. Kyriacos C. Markides, autor knih Strovolský mág, 
Pocta Slunci a Oheň v srdci, seznámí účastníky tohoto se-
mináře s živou duchovní tradicí a postupy, které vycházejí  
ze západní židovsko-křesťanské civilizace a kultury.“

Do New Yorku jsem letěl v pátek a druhý den dopo-
ledne jsem v deset hodin zahájil seminář. Zúčastnilo se ho 
osmadvacet mužů a žen, třicátníků i čtyřicátníků, jejichž 
duchovní a intelektuální život už dále neuspokojovalo buď 
tradiční náboženství, nebo konvenční věda, která ze své 
činnosti vytlačila veškeré známky duchovna.

Posadili jsme se do kruhu a každý si na oblečení připev-
nil jmenovku. Nejprve jsem se představil a všem poděkoval 
za to, že si sem do Open Center našli v takovém krásném 
slunečném sobotním dopoledni cestu. Každého jsem pak 
požádal, aby o sobě řekl pár slov, případně se s námi podě-
lil o důvod své přítomnosti na semináři. Tuto část semináře, 
kdy se účastníci vzájemně představují, rád odbývám hned 
na začátku nejen proto, abychom věděli, kdo s námi sedí 
v jedné místnosti, ale také proto, abych vyšetřil pár minut 
k překonání počáteční nervozity, kterou vždy pociťuji při 
prvním setkání s novými posluchači.

„Jmenuji se Mary Ann a jsem terapeutka, konkrétně 
jungovská terapeutka,“ sdělila nám žena, které bylo mezi 
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pětačtyřiceti a padesáti lety. „Posledních deset let se zabý-
vám ezoterickým učením a chtěla bych se dozvědět více  
o dílech, jež jste napsal, protože se přesně hodí k tomu, co 
sama dělám.“

„Jsem Susan a jsem profesionální fotografka,“ řekla žena 
vedle ní. „Zajímám se o léčitelství a jednou bych chtěla vy-
fotografovat myšlenkové formy nebo to, co nazýváte ele-
mentály.“

„To by byl docela úspěch,“ reagoval jsem.
„Jmenuji se John,“ řekl vysoký štíhlý muž. „Profesně 

jsem začínal jako matematik a fyzik a poté jsem se přesu-
nul do světa obchodu a stal se ze mě účetní. Byl jsem v In-
dii a studoval jsem tam pět let u různých učitelů. Teď ale 
hledám učení, které spíše vychází ze západní tradice.“

„Jmenuji se Mary a jsem profesionální umělkyně. Přišla 
jsem, abych se dozvěděla více o učení.“

„Já jsem Don. Vydělávám si jako odborný počítačový 
programátor a pracuji ve státní sféře. Studoval jsem přírod-
ní vědy a také jsem křesťanský pastor. Snažím se propojo-
vat vědu a náboženství.“

Jak představování postupovalo, objevovali jsme, že 
je mezi námi nezměrná profesní pestrost i pestrost osob-
ních historií. Byl tu středoškolský učitel, biochemik, herec  
z Broadwaye, komerční umělec, radiolog, profesionální as-
trolog a numerolog s diplomem z psychologie z New York 
University, hlavní inženýr města v důchodu, jenž se roz-
hodl, že by chtěl prozkoumat svůj „vnitřní svět“, taxikář 
s diplomem z asijské historie, jeptiška, masérka, zdravot-
ní sestra, doktor medicíny, několik psychoterapeutů a tak 
dále.

Byl jsem spokojený. Posluchači byli na rozdíl od někte-
rých mých úvodních ročníků studentů sociologie vysoce 
motivovaní, čilí a pozitivně naladění ke spolupráci. Když  
na mě po patnácti minutách opět přišla řada se slovem a měl 
jsem zahájit vlastní seminář, má nervozita už byla tatam.


