
Nakonec můj průvodce prohlásil: „Nyní je čas jít
spát, Lobsangu, dnes v noci tě nebudou rušit žádné bohoslužby,
ani ráno tě žádná bohoslužba nevzbudí. Dobře
se na zítřek vyspi, protože zítra uvidíš věci, o nichž
se ti dosud ani nesnilo.“ Pak se zachumlal do deky,
schoulil se na bok a usnul. Já jsem se ještě chvíli vrtěl
a snažil se vyhloubit si ve skále důlek, protože mě popálená
kyčel po dlouhé jízdě bolela, ale nakonec jsem
se otočil na břicho a také jsem usnul.
Přišlo jasné ráno. Z výšky hor bylo fascinující sledovat,
jak sluneční paprsky podobné ohnivě zlatým prstům
zbarvují horské velikány na západní straně údolí.
Na okamžik to opravdu vypadalo, že jsou hory v jednom
ohni. Stáli jsme s mým průvodcem vedle sebe
a pozorovali jsme tu nádheru a pak jsme se oba naráz
otočili a usmáli se na sebe.
Po lehké snídani – každá snídaně mi připadá příliš
lehká! – jsme napojili koně v horské bystřině, nakrmili
je žrádlem, jež jsme s sebou vezli a svázali je k sobě,
aby mezi sebou měli asi deset metrů rozestup. Měli tak
dostatek prostoru, aby se mohli v klidu popásat.
Láma Mingyar Dondup vyrazil nahoru po úbočí
hory. Zastavil se u obrovského balvanu a řekl: „Na
svých cestách uvidíš různé věci, jež mohou vypadat
jako kouzlo, Lobsangu. Tady máš první příklad.“ Otočil
se a k mému úžasu tam najednou nebyl. Prostě mi
zmizel před očima. Pak jsem odněkud uslyšel jeho hlas.
Vybízel mě, abych postoupil dopředu. Když jsem udělal
krok, zjistil jsem, že to, co vypadalo jako cár mechu
táhnoucí se po skále, jsou ve skutečnosti volné liány.
Láma je držel rozhrnuté, abych mohl projít. Pak šel dál
a já jsem ho celý užaslý následoval. Vypadalo to jako
široký tunel, někudy sem pronikalo světlo, ale nedokázal
jsem určit odkud. Spěchal jsem za svým průvodcem,
vyčítal jsem si, že se mi opět ztratil z očí. Uvědomoval
jsem si, že jestli se příliš opozdím, mohl bych se v horském
tunelu ztratit.
Šli jsme dál, občas byla taková tma, že jsem se musel
rukou lehce dotýkat stěny. Nemusel jsem se bát, že
bych narazil hlavou do skály, protože láma byl mnohem
vyšší než já, a jestliže měl dost prostoru on, pak
já také.
Asi po půl hodině chůze tunelem, kde se střídala
zatuchlá místa s mrtvolným zápachem a místa, kde vál
svěží horský vánek, jsme došli na světlé místo. Můj
průvodce se zastavil. Došel jsem k němu a rozhlédl se.
Sotva jsem vzrušením popadal dech. Ocitli jsme v jakési
komnatě, široké přibližně patnáct až dvacet metrů.
Na stěnách byly zvláštní rytiny, jimž jsem nerozuměl.
Byly tu rytiny velmi podivných lidí oděných ve zvláštních
šatech, které je zakrývaly od hlavy až k patě, přesněji
od krku až k patě, protože na hlavách měli cosi, co



vypadalo jako průhledná Zeměkoule. Vzhlédl jsem ke
stropu a spatřil jsem obrovskou krychli, na jejímž konci
jsem viděl plout oblaka.
Tok mých myšlenek přerušil láma: „Toto je velmi
zvláštní místo, Lobsangu. Před mnoha tisíci lety existovala
na Zemi velmi mocná civilizace známá jako
Atlantida. Lidé západního světa, mezi něž za pár let
přijdeš, znají Atlantidu jen jako legendu, jako představu,
již si vysnil velký vypravěč. Bohužel ti musím říct,
že si mnozí lidé budou myslet, že ty sis své vlastní zážitky
také vysnil. Ale nezáleží na tom, jak moc o tobě
budou pochybovat, nezáleží na tom, že ti neuvěří, ty
budeš znát pravdu, ty budeš vědět, co jsi skutečně prožil.
A zde v této místnosti máš důkaz o existenci Atlantidy.“
Otočil se a kráčel dál tím podivným tunelem. Chvíli
jsme postupovali černočernou tmou, těžko se nám dýchalo
v zatuchlém ovzduší. Potom opět zavál čerstvý
vzduch a za chvilku jsme před sebou uviděli záblesk
světla. Pospíšil jsem si za svým průvodcem a opět jsme
se zastavili v rozlehlé místnosti.
Zde bylo ještě více podivných věcí. Někdo tu do skály
vysekal police, na nichž byly různé zvláštní výrobky,
o nichž jsem netušil, k čemu by mohly být. Lehce jsem
se dotkl několika z nich. Připomínaly mi nějaké stroje.
Byly tu velké kotouče s podivnými rýhami. Některé
kotouče měřily téměř dva metry v průměry a vypadaly,
že jsou z kamene, jejich povrch byl zvlněný a uprostřed
byl otvor. Nedávalo mi to smysl. Nechal jsem tedy zbytečného
hloubání a začal jsem zkoumat malby a rytiny,
jež zdobily stěny komnaty. Byly to zvláštní obrázky,
veliké kočky, které chodily po dvou nohách, domy ve
stromech, v nichž se choulily kočky, jakési věci, jež
pluly vzduchem, a pod tím vším lidské postavy, které si
na všechny tyto věci ukazovaly. Bylo toho na mne moc,
až mě z toho rozbolela hlava.
Můj průvodce řekl: „Toto jsou cesty, jež sahají až
na konec Země. Země má páteř, stejně jako my, Lobsangu,
ale páteří Země je skála. My máme ve své páteři
tunel vyplněný tekutinou, jímž prochází mícha. Toto je
páteř Země a tento tunel vytvořili lidé Atlantidy, když
zjistili, jak přimět skálu, aby tekla jako voda, aniž by
potřebovali teplo. Podívej se na tu skálu,“ zaťukal na
stěnu. „Je speciálně vytvrzená. Kdybys vzal velký kámen
a hodil ho na stěnu, nic by se jí nestalo, ten kámen
by se o ni nejspíš roztříštil. Hodně jsem cestoval a vím,
že tato kamenná páteř sahá od severního až k jižnímu
pólu.“
Sedli jsme si na zem přímo pod otvorem, který se
táhl až na povrch a jímž jsme nad sebou viděli temnou
oblohu.
„Lobsangu,“ oslovil mne můj průvodce, „na Zemi
je mnoho věcí, jimž lidé nerozumí, a také je mnoho



věcí v zemském nitru, protože – oproti všeobecnému
přesvědčení – Země je ve skutečnosti dutá a uvnitř žije
další lidská rasa. Jsou na mnohem vyšší úrovni než my
a občas se někteří z nich vydávají na zemský povrch
ve zvláštních vozech.“ Láma ukázal na jednu z podivných
věcí na obrázku na stěně a pokračoval. „V těchto
vozech vyjíždějí z nitra Země a pak létají ve vzduchu
kolem a sledují, co lidé dělají, aby si byli jisti, že jejich
bezpečnost neohrožuje někdo z lidí, jimž říkají ‚vnější
lidé‘.“
Pomyslel jsem si, že žít uvnitř Země je dost podivné,
protože tam musí být příšerná tma. Nechtěl bych žít ve
tmě, lampy se nemohou vyrovnat slunečnímu světlu.
Láma se mým nápadům jen zasmál a řekl: „Ach, uvnitř
Země není tma, Lobsangu. Mají svoje vlastní Slunce,
ale je menší a slabší než to naše. Mají toho mnohem víc
než my a jsou také mnohem inteligentnější. Časem se
o lidech z nitra Země dozvíš ještě víc. Pojď!“
Vstal a vyrazil dál do tunelu, který se stáčel doprava
a klesal níž a níž. Zdálo se, že nekonečně dlouho kráčíme
tmou, ale pak mě můj průvodce zarazil na místě.
Slyšel jsem, že něco kutí, a pak se ozval zvuk, jako by
se pohybovala skála. Vzlétlo několik jisker od křesadla.
Láma zapálil troud, rozfoukal plamínek a zapálil pochodeň,
jež vzplála a ozářila prostor jasným světlem.
Průvodce natáhl paži s pochodní a přivolal mě
k sobě. Pak ukázal na stěnu před námi. Tunel skončil
a před námi byl naprosto hladký, neproniknutelný povrch,
který se třpytil v mihotavém světle. „Lobsangu,“
promluvil můj průvodce, „tohle je tvrdší než diamant.
Před lety jsem tu byl s několika dalšími lidmi. Zkoušeli
jsem diamantem udělat rýhu a zničili jsme diamant.
Tudy vede cesta do světa uvnitř Země. Myslíme si, že
lidé z nitra Země zapečetili vchod, aby ochránili svoji
civilizaci před potopou, jež kdysi postihla celou Zemi.
Věříme, že kdybychom vchod otevřeli, kdybychom ho
dokázali otevřít, lidé z nitra by nás zničili za to, že jsme
se opovážili narušit jejich soukromí. My, vyšší lámové
jsme sem několikrát přišli a zkoušeli jsme s nimi komunikovat
pomocí telepatie. Dostali naše vzkazy, ale
odpověděli nám, že s námi nechtějí nic mít. Řekli nám,
že jsme agresivní, že jsme jen hloupé děti, které chtějí
zničit svět, zničit mír. Telepaticky nám řekli, že nás neustále
hlídají, a pokud to bude nutné, tak zasáhnou. Dál
už jít nemůžeme, tohle je konec, průchod mezi vnějším
a vnitřním světem je zablokovaný. Vrátíme se do místnosti.“
Opatrně uhasil světlo a vydali jsme se zpátky na
místo, kam dopadalo denní světlo otvorem ve stropě
místnosti v tunelu.
V místnosti láma ukázal k tunelu, jenž vedl jiným
směrem a řekl: „Kdybychom měli čas a sílu, tímto tunelem
bychom došli až na jižní pól. Někteří z nás ušli



míle a míle, měli jsme s sebou jídlo a v noci jsme spali.
Putovali jsme přes půl roku, občas jsme se vyšli větracím
otvorem na povrch a zjistili jsme, že jsme v cizí,
neznámé zemi, ale nechtěli jsme se prozradit. Východy
byly vždy velmi pečlivě zamaskované.“
Sedli jsme si a najedli se. Byli jsme na cestě už docela
dlouho a cítil jsem se vyčerpaný. Můj průvodce
však nejevil žádné známky únavy. Neustále mi něco
vyprávěl. „Když jsem byl v učení jako ty, prošel jsem
obřadem Malé smrti a dostal jsem možnost nahlédnout
do ákášických záznamů. Spatřil jsem věci, jež se děly
v minulosti, a viděl jsem, že Tibet býval příjemné místo
s dostatkem vody na mořském pobřeží. Bylo tu docela
horko a rostly tu rostliny s mohutnými listy, palmy a
všelijaké ovocné stromy, které jsem neznal. Viděl jsem
vážně úžasnou civilizaci, viděl jsem podivná plavidla
na obloze, viděl jsem lidi s kuželovitými hlavami, kteří
tu žili, pracovali, bavili se, milovali se, ale také válčili.
Pak jsem v záznamu viděl, že se celé území otřáslo,
obloha zčernala, oblaka byla temná jako noc a létaly
blesky. Zem se zachvěla a otevřela se. Všechno bylo
v plamenech. Pak se moře nahrnulo do nového otvoru
v zemi a ozývaly se ohlušující výbuchy, jeden výbuch
za druhým. Zdálo se, že se Slunce zastavilo a Měsíc
nevyšel. Některé lidi spláchly obrovské vlny, další lidé
uhořeli v plamenech, jež se objevily odnikud, oheň fialově
svítil, když spaloval lidské maso a holé kostry se
hroutily k zemi.
V dalších dnech byl chaos ještě větší, ačkoliv se to
zdá být nemožné. A pak přišla ničivá, spalující exploze,
všechno shořelo, všechno bylo černé jako saze z máslových
lamp.“
„Po čase, který nedokážu přesně určit,“ pokračoval
láma ve vyprávění, „začala tma ubývat, objevilo se sla-
bé světlo, které postupně sílilo, až bylo normálně světlo
jako ve dne. Nevím, jak dlouho to trvalo, byl jsem zcela
ochromen hrůzou. Pak jsem uviděl úplně jinou krajinu,
moře zmizelo, ze tmy se vynořil prstenec hor a obklopil
místo, kde se kdysi nacházelo město, jež bylo součástí
vyspělé civilizace. Ohromeně jsem se rozhlédl, moře
bylo pryč, místo něj tu byly mohutné hory. Pochopil
jsem, že se nyní nacházíme o tisíce metrů výše, a přestože
jsem sledoval jen ákášický záznam, cítil jsem, že je
tu zvláštní vzduch, nebyla tu ani známka života, vůbec
nic. Pak obraz zmizel a já jsem se ocitl zpátky v přítomnosti,
v hlubinách Potály, kde jsem se účastnil obřadu
Malé smrti a kde jsem se dozvídal tolik informací.“
Ještě chvíli jsme seděli a přemítali o minulosti a pak
mi můj průvodce řekl: „Vidím, že medituješ, nebo se
snažíš meditovat. Existují dva skvělé způsoby meditace,
Lobsangu. Musíš být klidný a spokojený. Nemůžeš
meditovat, jestliže máš rozrušenou mysl a jestliže jsou



kolem další lidé. Musíš být buď úplně sám, nebo pouze
s někým, koho miluješ. Musíš se vždy dívat na něco
černého, nebo na něco bílého. Kdyby ses díval na zem,
mohlo by tě vyrušit zrnko písku nebo nějaký hmyz.
Abys mohl úspěšně meditovat, musíš soustředit svůj
pohled na něco, co nepřitáhne tvoji pozornost, něco úplně
černého, nebo čistě bílého. Tvé oči budou po chvíli
unavené z té prázdnoty a jakoby se odpojí od mozku.
Pak se tvůj mozek může v klidu zabývat záležitostmi
ve tvém podvědomí. Jakmile dokážeš ovládnout i své
podvědomí, můžeš začít meditovat. Zjistíš, že při tomto
druhu meditace se ti zostřily smysly a zlepšilo vnímání,
to je jediná správná meditace. Později se setkáš s dalšími
sektami, jež využívají meditaci, ale to není meditace,
jak ji známe a provádíme my. Členové těchto sekt si
na meditaci pouze hrají, a to je k ničemu.“
Vstal a pobídl mě: „Čas pokročil, musíme se vrátit.
Budeme muset přespat v horách ještě jednu noc, protože
už je příliš pozdě na cestu do Čagpori.“
Láma vyrazil z tunelu a já jsem vyskočil na nohy
a uháněl za ním. V žádném případě jsem nechtěl zůstat
na místě, kde se mohou kdykoliv objevit „vnitřní lidé“
– nebo jak si to vlastně říkají – a unést mě dovnitř, do
svého světa. Vůbec jsem netušil, jací jsou, jestli bych
se jim líbil, a rozhodně jsem nechtěl zůstat sám na takovém
tmavém místě. Pospíšil jsem si tedy za svým
průvodcem a brzy jsme se dostali ke vchodu, kudy jsme
vešli do tunelu.
Kůň a poník v klidu odpočívali, tak jsme si sedli
vedle nich a připravili si jídlo. Slunce již zapadalo
a většina údolí již byla zahalena v šeru. Byli jsme velmi
vysoko, proto jsme ještě viděli poslední paprsky, ale
Slunce rychle mizelo za horami, kde pokračovalo ve
své pouti, aby svítilo druhému konci světa.
Ještě chvíli jsme si s lámou povídali a potom jsme se
zachumlali do svých přikrývek a uložili ke spánku.

KAPITOLA PÁTÁ
Život v Čagpori byl hektický. Překvapilo mě množství
věcí, jež jsem se musel naučit. Vše o bylinách – kde
rostou a kdy se mají sbírat. Vězte, že byliny nasbírané
v nevhodnou dobu jsou k ničemu, to je jedno z největších
tajemství bylinkářství. Rostliny či jejich listy, kůra
nebo kořeny se musí sbírat v době, kdy mají největší
účinnost, a tato doba trvá pouhé dva až tři dny. Dokonce
i Měsíc a hvězdy musí být ve správném postavení.
Člověk musí být při sběru klidný, protože – jak mi bylo
řečeno – pokud má sběrač špatnou náladu, všechny byliny
znehodnotí.
Nasbírané byliny se musí usušit. To není jen tak.
Léčivé jsou totiž jen některé části rostlin. Někdy stačí
uštípnout jen konečky listů, někdy je potřeba i stonek



nebo kůra. A s každou rostlinou se musí zacházet určitým
způsobem a jednat s respektem.
Obřadně jsme si umyli ruce a pak jsme rukama drtili
kůru na prášek. Potom jsme všechno rozprostřeli na
pečlivě vydrhnutou podlahu a nechali jsme přírodu, aby
při sušení zapečetila v bylinách jejich sílu.
Připravovali jsme bylinkový čaj, tedy nálev z bylin.
Nikdy jsem nepochopil, jak lidé dokážou vypít něco tak
odporně nechutného. Zjevně však platí, že čím odpornější
chuť a čím horší zápach, tím větší léčivé účinky.
Podle svého vlastního pozorování bych řekl, že ta pekelná
medicína funguje tak, že se ubohý pacient raději
uzdraví, než aby musel pít něco tak hnusného. Je to,
jako když jdete k zubaři, ale bolest náhle zmizí, takže
stojíte u dveří a váháte, jestli máte jít dál, nebo ne. Připomíná
mi to jednoho vyděšeného mladého muže – ženicha,
jenž doprovázel svoji velmi těhotnou nevěstu do
nemocnice, protože „přišel její čas“. Na recepci se jí
zeptal: „Šmankote, miláčku, seš si opravdu jistá, že tam
kvůli tomu chceš jít?“
Byl jsem zvláštní student, musel jsem se toho naučit
mnohem víc a rychleji, proto jsem nepobýval
pouze v Čagpori. Dost času jsem také studoval v Potále.
Zde mě nejvzdělanější lámové učili každý svému
oboru. Studoval jsem různé druhy lékařství. Učil jsem
se také akupunkturu a za několik let, když jsem získal
řadu zkušeností, jsem došel k závěru, že akupunktura
je vážně úžasná věc a lidem z východu, kteří jsou na ni
odmalička zvyklí, skutečně pomáhá. Ale jak jsem zjistil
v Číně, jestliže nabídnete akupunkturní léčbu západním
skeptikům, jsou bohužel zaslepeni svojí nedůvěrou vůči
všemu, co nepochází z jejich „konce světa“.
Hluboko pod Potálou byly tajné posvátné stezky, jež
vedly do hluboké jeskyně, v níž se nacházelo zvláštní jezero.
Dozvěděl jsem se, že je to pozůstatek moře z dávných
dob, kdy Tibet býval příjemnou krajinou u moře.
Také jsem tu viděl pozůstatky života z té doby, kostry
podivných a fantastických tvorů. Později jsem zjistil, že
to byli dinosauři, mastodonti a další exotická zvířata.
Na několika místech jsem objevil kamenné desky,
v nichž se skrývaly zkameněliny mořských chaluh,
a někdy dokonce dokonale zachované otisky pradávných
ryb. Zkameněliny byly posvátné, jakožto vzkazy
z minulosti.
Pouštění draka bylo umění, v němž jsem vždy exceloval.
Jednou za rok jsme šli do hor, abychom nasbírali
vzácné byliny a trochu si odpočinuli od náročného
života v klášteře. Někteří z nás – ti bláznivější – létali
na dračích padácích. Napadlo mě, jestli to není létání,
o němž se zmiňovala moje věštba, ale pak jsem si uvědomil,
že to určitě není ono, protože takový drak se drží
za provázky, a pokud by se provázky přetrhly nebo se



vyvlékly, drak by spadl a člověk, jenž na něm létal, by
zahynul.
Také jsem několikrát rozmlouval s Jeho Svatostí, třináctým
dalajlámou, cítil jsem k němu obrovský respekt
a lásku. Věděl, že Tibet bude za několik let zotročen,
ale „bohové to tak předpověděli“ a bohové se musí poslouchat.
Neexistuje možnost obrany, protože v Tibetu
nejsou žádné pořádné zbraně. Nemůžete se postavit
člověku s puškou, pokud vše, co máte, je modlitební
mlýnek a šňůra s praporky.
Dalajláma mi dal spoustu příkazů a pokynů, ale také
spoustu rad a doporučení. Dal mi také lásku a porozumění,
což mi mí vlastní rodiče odepřeli, a já jsem se
rozhodl, že se budu snažit ze všech sil, abych všechno
zvládl.
Občas jsem se setkal se svým otcem. Pokaždé se na
mne díval s chladným výrazem v obličeji, jako bych byl
nejnižší z nejnižších, pod jeho úroveň. Jednou, krátce
před koncem svého pobytu v Potále, jsem navštívil své
rodiče. Znechutilo mne, jak se mnou matka jednala formálně,
chovala se ke mně, jako bych byl jen cizí láma
na návštěvě. Otec, věrný svému přesvědčení, mě ani
nepřivítal a zavřel se ve své pracovně. Jašodhara, moje
sestra, se na mne dívala, jako bych byl nějaká příšera.
Když jsem pak mluvil s dalajlámou, prosil jsem ho,
abych už znovu nemusel domů na návštěvu. Pověděl
mi, že příští týden odjíždím do Číny studovat lékařství
na univerzitě v Čchung-Čchingu. Přikázal mi, že si musím
vybrat nové jméno a nesmím používat své vlastní
jméno Rampa, protože by mě mohli unést účastníci čínského
povstání a využít mě jako nástroj k prosazování
svých zájmů. Tehdy v Číně existovala skupina, která
byla odhodlaná svrhnout tehdejší vládu a byla ochotná
využít všechny možné způsoby, aby dosáhla svého cíle.
Proto jsem si musel vybrat nové jméno.
Jak by si mohl chudák tibetský kluk, jenž se sotva
ocitl na prahu dospělosti, vybrat čínské jméno, když o
Číně vůbec nic neví? Přemýšlel jsem o tom a pak najednou,
nečekaně a spontánně, mi v mysli vytanulo jméno.
Jméno Kuon Suo, což v jednom čínském dialektu znamená
kněz z kopců. Bylo to dobré jméno, ale někteří
lidé – zejména lidé ze západu – měli problém toto jméno
správně vyslovit, proto jej začali brzy zkracovat na
Ku’an.
Když jsem tedy měl vybrané jméno, mohl jsem s velkou
slávou dostat také nové doklady. V Potále mi dali
potvrzení o mém vzdělání a postavení, protože – jak mi
bylo řečeno a jak jsem si později sám ověřil – lidé ze
západního světa nevěří ničemu, co nemají „na papíře“.
Brzy přišel den, kdy jsem se vydal na dalekou cestu
do Čchung-Čchingu. Bylo pro mne velmi těžké rozloučit
se se svým průvodcem, lámou Mingyarem Dondupem.



Věděl, že se již nikdy znovu fyzicky neshledáme,
ale ujistil mě, že se budeme často setkávat na astrální
úrovni.


