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Poutník
časopis Obce unitářů v Brně

Rabi Jehóšua, syn Léviův, řekl: Tak jako celý svět je plný
Boha, tak je celé tělo plno duše; tak jako Bůh je vidoucí, ale
neviditelný, tak je duše vidoucí, ale neviditelná; tak jako je Bůh
živitelem světa, tak je duše živitelkou těla; tak jako je Bůh čistý,
tak je duše čistá; tak jako Bůh sídlí v nitru nejhlubším, tak sídlí
duše v nitru nejhlubším: Nechť velebí, co má těchto pět
vlastností, onoho, jenž má tyto vlastnosti!
(Beráchót 10a)
Praví rabi Huna, že rabi Ami řekl: Ne Bůh tkví ve světě, ale
svět tkví v Bohu.
(Beréšit Rabá, kap. 68)
Aba Šául praví: Tak jako Bůh je laskavý a milosrdný, tak
buď i ty laskavý a milosrdný!
(Šabat 133b)
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JSME ZBOŽNÍ?
Co je to za otázku. Někdo si řekne, že taková „staromódní“, hodí se
vůbec do dnešní doby? Jiný si představí třeba kostel nebo jiné „místo
zbožnosti“, lépe řečeno, místo, kam dle své představy umísťuje nebo odkazuje zbožnost, jakoby jako kterákoliv věc nebo kterákoliv „položka“
patřila do nějakého šuplíku, kufru nebo kolonky. Jako by někde tady byl
„tento hmotný tzv. „reálný svět“ a támhle někde nějaká „zbožnost“, kterou
je možné si občas vypůjčit, použít, “uplatnit“... Tak takhle to není, nefunguje, být ani nemůže. Ona skutečná zbožnost je sice něco velmi reálného
až přímo podstatného, ale liší se od všech možných věcí, vlastností a
schopností tím, že nepatří, neboť se nedá schovat, do žádné přihrádky nebo
šuplíku, nikam co má nějaké omezení či hranice. Není to nic jen pro sváteční dny, pro pěkné počasí a „pohodičku“.
Taková zbožnost, už jak je ono slovo v češtině utvořeno, neznamená
nic menšího než odkazování na Boha, tedy na Toho či To co je nesmírné,
bez omezení, věčně vždy a všude přítomné … a takový zbožný má z tohoto principu vědomě myslet, jednat a žít, neboť i on je Toho součástí, je i
vědomě žije z Boha. To není nic malého, je to důstojenství člověka. Život
takového se liší od průměru a běžnosti, pokud se o něm jiní vůbec dovědí,
může totiž žít zbožně a zcela nenápadně, nezapomenou už na něj, po staletí
„ví o něm dějiny“. Jde příkladem, i když se u takového člověka nemusí
vědět, že zdrojem jeho příkladného často i podivuhodného žití byla právě
zbožnost, neboť ona je kvítkem často skromným, skrytým, před vnějšími
pohledy plachým, ale při tom silným a odolným. Inu, taková „trvalka s
velmi houževnatými kořeny, dobře zakořeněná tvoří hojné oddenky a pokud kvete, vydává intenzívní vůni, která široké okolí jemně, aniž by jakkoliv obtěžovala, oblažuje a krásnějším činí, neboť mu smysl, radost a sílu
ochotně ze Zdroje nevyčerpatelného poskytuje“. Tedy cosi velmi velikého
pod Sluncem a z toho plyne, že je vždy jen a jen dobře moudrost takových
zbožných vyhledávat, s jejich příběhy se seznamovat a nechat se jimi inspirovat, ve chvílích svého váhání a bezradnosti, jak by si asi oni počínali,
rozvažovat.
A protože jsme takoví sběratelé a snad i následovatelé moudrosti, nacházíme kolem sebe, ba přímo potkáváme, mnoho co s naším zbožným
přáním nějak přímo souvisí. Vidíme, že tak žalně znevažované úsloví má
svůj vyloženě reálný obsah a bývá často zdrojem pomoci a rady nebo do
cesty jakoby náhodně přivádí ty, kteří cestou zbožnosti již dávno putují.
Toto číslo Poutníka vzniklo přímo uvedeným způsobem. Přináší tak
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několik příkladů různých cest zbožnosti i zamyšlení nad každodenností,
jenom však zdánlivě běžnou a samozřejmou. Můžeme si tak přečíst články
o nenáboženské cestě úcty veganské spirituality a o buddhismu a vegetariánství a třeba si připomenout nedávnou přednášku pana Tomáše Sedláčka
nebo obrazy a přednášku pana Kiseljova a paní Omerové
nebo navštívit svět chasidské zbožnosti s nově vyšlou knihou Devět
bran a 17. června (viz. program na obálce tohoto čísla). V zájmu hledání
moudrosti a rovnováhy neopomeňme si udělat čas na setkání s panem Doc.
Milanem Klapetkou 10. června v 17 hod. (Staňkova 18a).
Také naše

KVĚTINOVÁ SLAVNOST,
v pátek 24. června v 17 hod.
bude věnovaná zbožnosti, která je tvůrčí a vonná a květinu připomíná. Ta
letošní KVĚTINOVÁ bude v Zrcadlovém sále hotelu Slovan, Lidická23.
Má pro letošní rok, kdy uplynulo 700 let od narození císaře KARLAIV. Příznačné téma: DUCHOVNÍ KOŘENY ČESKÉ STÁTNOSTI.
Účast přislíbil br. Ing. Libor Mikš a vystoupí jako již dříve, v letech
minulých, Musica Sádhana, nyní nově jako MUSICA REGINA. Přinese
nám písně zbožné vroucnosti a úcty k Bohu a člověku, které tkví dávno v
duchovních kořenech, často již pozapomenutých nebo nedoceněných. Jde
o to si je uvědomit a moci se s nimi setkat.
Po té co si odneseme květinu ze společné kytice z Květinové slavnosti, budeme se setkávat o pátcích dál na naší Staňkově, připomeneme si M.
Jana Husa a také Konstantina a Metoděje, setkáme se také nad moudrými
knihami našeho letního čtení.
Krásný letní čas přeje
Jarmila Plotěná
Milan Lustig

Byl Karel IV. antisemita ?
Nyní český král Karel IV. (a vladař to i v zemích jiných) je v popředí
zájmu, jelikož 14. května t.r. uplynulo 700 let od jeho narození.
Proč ta otázka v titulku? Protože jeho vztah k Židům byl problematický a i názory historiků na něj (tento vztah) se diametrálně rozcházejí. Prosím, berte má tvrzení s rezervou - nejsem historik a „pouštím se na tenký
led“. Chci tímto článečkem jen podnítit zájem čtenářů o tuto problematiku.
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Ve středověku (v době to upalování „čarodějnic“), když došlo k nějakým katastrofám, pandemii (moru, úplavici ap.) nebo jen velké neúrodě v
důsledku nepříznivého počasí, tak mnozí (nevzdělaní?) lidé, v té době nemající nejmenší potuchy o infekcích, meteorologii ap., tvrdili, že to zavinili, ba způsobili, Židé (snad použitím černé magie?). Tím u dalších lidí vyvolávali hněv na Židy a docházelo k pogromům, při nichž bylo mnoho
(stovky) nevinných Židů zavražděno a byl zabavován, často i ničen, židovský majetek.
Karel IV. se snad přátelil s Židy, využíval jejich služeb, snad i finančních, i rad, a proti těmto pogromům vystupoval veřejně a, co by panovník,
i oficiálně.
Avšak, na druhé straně, bývá hodnocen jako antisemita. Např., když
potřeboval získat přízeň předních norimberských osobností, jeden z takových pogromů v Norimberku oficiálně schválil. Dokonce provinilcům
byvším mezi aktéry tohoto pogromu, ještě před jeho provedením, udělil
milost. Pří té příležitosti i rozdával zabavený židovský majetek (snad jako
odměnu?). Někteří historikové Karla za toto omlouvají, že prý v té době by
se podobně zachoval kterýkoli (?) jiný panovník (!?).
(Pozn.: Obdobné přisuzování viny Židům známe i z dob jiných, dřívějších i pozdějších.)
***************************************************************************

všem členům i přátelům Brněnské obce unitářů,
kteří se narodili v květnu a červnu

VŠE NEJLEPŠÍ!
6.5. RNDr. Milada Škárová
8.5. Arnoštka Kuncová
12.5. Marek Zalubil
13.5. Marek Rosmavit
17.5. Jiří Pořízka
19.5. Vladimír Ventruba
22.5. Marie Jakubcová
22.5. Jaromír Čada
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24.5. Stanislav Sychra
17.6. Rev. Mgr. Jarmila Plotěná
30.6. Milena Sedláčková
16.5. By se dožil br. Ing. Ladislav Kloud 86 let
17.6. By se dožila ses. Eliška Alžběta Plotěná 93 let

Tomáš Sedláček

Rukověť Veganské spirituality
Veganská spiritualita
Mnoho veganů dává od víry a náboženství ruce pryč. Buď je jim
Bůh cizí, nebo nechtějí ctnostnou myšlenku veganství pošpinit tím, co si
společnost myslí o víře/spiritualitě/církvích.
Existují zde určité oficiální směry, které mají veganství jako svou integrální součást. Co je mi známo, tak je to sdružení Vegan Spirituality, někteří zen-buddhističtí mniši jako např. Thích Nhất Hạnh a nakonec organizace kolem mistryně Ching Hai.
Oficiálně vzniklo veganské hnutí před více než 70 lety. Za tu dobu
se rozšířilo do celého světa. Nejvíce do Izraele. Kde by podle současných
zdrojů mohlo být přes 300 tis. veganů, z toho něco kolem čtvrtmilionu veganů-židů.
Za prvé, z toho bychom mohli usuzovat, že to není záležitost tzv. východních náboženství, která jsou známa svou údajnou mírumilovností,
avšak z dostupných zdrojů víme, že mnoho z nich není vůči zvířatům.
Za druhé, Judaismus je velmi staré náboženství. Jak se tolik židů dnes
dostalo k veganství můžeme jen spekulovat. Existuje jedna domněnka, že
jejich prožitá a sdílená zkušenost ze Šoa je naučila soucítit se zvířaty.
Pokud trochu odbočím, k Bohu, tak třeba z hlediska víry v Boha/něco
vyššího, se např. dle 50-letého výzkumu Prof. MUDr. Stanislava Grofa,
M.D., Ph.D., “věřícím” stane člověk pouze po silné prožité zkušenosti.
Víra/spiritualita je velmi individuální záležitost, tak stejně jako k
Bohu, tak i k veganství se můžeme dostat mnoha různými cestami, avšak
domnívám se, že pokud má jít skutečně o upřímnou veganskou spiritualitu, že za tím musí stát silný zážitek.
V mém případě to byly niterné okamžiky většinou solitérní, v lůně přírody vnímajíc její krásu, popř. při kontaktu se zvířaty, častokráte hledíc na
sebe dlouhé minuty.
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Samozřejmě veganství každý vnímá jinak, někdo spojené s vírou v
přírodu/Boha/osud, někdo přísně materialistické spojené s nezabíjením a
nevy užíváním zvířat, někdo se svým zdravím, atp...
Vegetariánství a nábožensví
Džinismus (janaismus) 
je zcela vegetariánský Hinduismus  je zcela vegetariánský.
Buddhismus 
není vegetariánský, buddhisté mohou jíst maso, avšak je mezi nimi
hodně vegetariánů.
Islám
pouze Súfismus, a naopak halal maso je maso, kdy zvíře pět minut krvácelo a trpělo při vědomí, což je podle koránu v dnešní době hřích, jelikož
existuje způsob zabití zvířete s menším utrpením.
Judaismus
košer porážka je to samé co halal porážka, objevují se ale židé, kteří se
obrací ke stejné kontrastní větě, jako předtím, a vidí v utrpení zvířat hřích a
stávají se vegetariány či vegany.
Křesťanství
vegetariáni pouze benediktini, kartuziáni, trapisté, adventisté.
Zdroj:

http://www.vegspol.cz/view.php?cisloclanku=2005100003

Proč přináším VegSpirit
Velkým a ne malým úkolem v dnešní době je nezabřednout do každodenní rutiny a neustále si připomínat, že tento svět, respektive, co vidíme,
je jen jedna z mnoha přítomných vrstev a existencí. Stejně tak, jako naše
tělo, mozek a elektrony v něm, nejsme my, ale pouze část toho, co doplňuje, duše, spirit, který dává nám i naší existenci, nekonečnost a propojení s vyšším já jménem Gaia a dále pak jsoucno, Bůh či vesmír, záleží na
tom, jak to cítíte a vnímáte.
Po deseti veganských přednáškách pro různé festivaly a organizace
jsem se rozhodl přijít s novým tématem, které by mělo doplňovat mezeru,
o které se moc nemluví, ale která zde je. Všichni máme duši, spirit, a tudíž
i spiritualitu. Bylo by mylné se domnívat, že dokážeme žít bez ní, jinak
bychom byli jen prázdné slupky ničeho vykonávající jen prázdné úkony
uspokojení a potřeby koloběhu, kterému říkáme život. Ve spojení tohoto
faktu s veganstvím se dostávám na téma veganské spirituality.
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Veganskou spiritualitou jsem se začal zabývat v roce 2014, kdy
jsem se dozvěděl, že stejnojmenná organizace existuje v USA a Kanadě, kterou založila Lisa Levinson a již krásně bují v deseti městech,
každá svým životem a náplní. Jedni léčí zvířata za pomoci Reiki, druzí
dělají terapeutická posilňující setkání pro osvoboditele zvířat a další používají třeba buddhistické techniky pro harmonizace. Také žehnají zvířatům
a modlí se za ta mrtvá. Vše mají citlivě propojeni nejenom s láskou ke zvířatům, ale i k lidem, kteří jsou také zvířata.
Spiritualita má několik základní definic, avšak nemusí vůbec být
spojeny s žádnou církví nebo filozofií, pro mnoho lidí je to věc vnitřní a
jen málokdo s ní vystupuje na světlo. Jelikož se věnuji již nějakým rokem
veganskému poradenství, přednáškám, článkům a v roce 2014 jsem se setkal i s tímto tématem ve spojení s nenásilím ke zvířatům, rozhodl jsem se
tato dvě témata spojit a vyjít s tím na světlo.
Cílem projektu Veganské Spirituality v České republice je věnovat se
tématu veganství ze spirituální stránky bez zaměření na veganství materiální (jídlo), jelikož na toto téma již bylo řečeno hodně a o druhém skoro
nic. Další náplní projektu bude také hledání, jestli toto téma má živnou půdu u nás a popř. jak propojit naši lásku ke zvířatům a všemu živému nejenom s naší hlavou, ale i s naším hlubším srdcem a duší. Jedná se o DIY, nehodlám přinášet hotový náhled na svět, ale cítím se být prostředníkem
myšlenky, která už jinde bují a snažím se zjistit, zdali tento krásný květ
veganské spirituality může kvést i v našich luzích a hájích!
Základy veganské spirituality
Veganská spiritualita je založena na pociťování, vyjadřování, soucítění a vztahování se ke všem živým bytostem. Jejím smyslem je rozšířit tento koncept mimo tradiční náboženství za hranice lidí za vše živé. Je to duchovní praxe a cesta, avšak ne náboženství. Jejím smyslem je rozšířit soucítění na vše živé, a být při tom spirituální avšak ne náboženský, jelikož náboženskost brání nebo alespoň stěžuje rozvinutí skutečně etického
veganství.
Spiritualita plyne z toho, jak se vztahujeme k sobě samým, ostatním a
světu kolem nás. V našich končinách toto slovní spojení ani neexistuje, a
je na nás, co pro nás lidé, zvířata a vše další živé bude znamenat. Jak budeme soucítit, vztahovat se a jednat s ostatními živými bytostmi, sebou a
okolním světem. Nikde není stanoveno a definováno, jakou cestou se
vydat, ale již z prvotní definice je patrné, že pokud chceme rozvíjet naši
veganskou spiritualitu, měli bychom pracovat na rozvíjení pociťování,
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vyjadřování, soucítění a vztahování se ve všech třech zmíněných oblastech. Jedině tehdy, pokud se dokážeme postavit do role ostatních živých
bytostí, jako bychom to byli sami a společně s faktem, že každá živá bytost touží netrpět a žít, poznáme, kdo jsme my sami a dokážeme tak být
v jednotě a pravém soucítění a zároveň nenásilí s ostatními živými formami na této planetě, jelikož víme, že základní touha žít a netrpět je společná.
Inspirováno weby:
http://www.compassionatespirit.com/wpblog/2015/08/31/lisalevinson
andvegan spirituality/
http://www.compassionatespirit.com/wpblog/2010/08/16/religionand vegetarianism%E2%80%94somesurprising results/

Soucítění
V tomto zamyšlení bych se rád věnoval formám soucítění, tak jak je
máme kolem sebe a jak se s nimi setkáváme na denní bázi.
Soucítění u lidí
Většina lidí vlastní empatii sobě vlastní, doslova jen pro sebe, pak zde
najdeme pár dalších, co mají empatii k těm druhým, protože jim to přináší
prospěch, pak je zde empatie podmíněná jejich vychováním a poslední je
podpořena jejich bezpodmínečnou božskou láskou, mířenou ale stále na
lidi. A poslední málo z nich má lásku ke zvířatům.
Soucítění u zvířat
Většina zvířat vykazuje známky inteligence, vlastního vědomí, pocitů, utrpení, soucitu a pomoci a účasti s ostatními či ostatními živočišnými druhy. Jedno z toho či někdy i kombinace toho všeho se vyskytuje u
všech zvířat.
Soucítění planetárních bytostí
Bódhisattva Země a Bódhisattva Slunce nám poskytují dýchatelný
vzduch a přiměřené teplo k tomu abychom mohli žít a vzkvétat v nový život. A protože to jsou Bódhisattvové, neočekávají nic na zpět a nic ve
svůj prospěch a měří všem stejně, lidem, rostlinám i zvířatům.
Existují pro mě dva druhy soucítění. Jedno, z kterého těžíte Vy samotní, a to, které Vám nic nepřinese a ani neočekáváte někdy v budoucnu
odměnu či karmické vylepšení. První typ se projevuje klasickou evolucio8

nistickou cestou, kdy konám dobro druhému, abych z toho měl nějaké aktuální či budoucí benefity a to samé o účasti a prožívání štěstí či bolesti.
Jsem členem stáda, party nebo rodiny a účastním se jejich agend jenom
proto, abych z toho těžil, a její členové mě zajímají jedině tehdy, pokud já
zajímám je.
Pak je zde druhá empatie, jež si představuji, že byla vidět u lidí jako
např. Jan Pavel II., matka Tereza, Gándhí a další lidí z naší doby. Bez ohledu na výsledek činili kroky ve svých životech ve prospěch ostatních lidí v
rozsáhlém měřítku.
Je mi také vzorem i mnoho zvířecích aktivistů, kteří nasazují své
zdraví, život, čas a peníze na ochranu zvířat a neočekávají, že je zvířata
mohou nebo budou mít ráda nebo že je po tom snědí nebo že si pak oblečou jejich kůži nebo kožich. Takovýto soucit je pro mě projevený nesobecký soucit a soucítění, který můžeme aplikovat na vše živé bez výjimky.
Učení soucitu
Učení soucitu není o tom, stát se člověkem pomáhajících profesí,
nebo ze sebe udělat člověka, který je naměkko ze všeho kolem nás. Je to o
tom probudit v sobě vlnu soucítění a být schopen se po tom vcítit, souznít a
číst ve věcech kolem. Pokud zvolím jeden konkrétní případ - Váš kamarád má velmi nemocnou přítelkyni a Vy víte, že mu nijak nemůžete
pomoci. V podobných situacích chtějí být lidé vyslechnuti nebo potřebují
cítit, že na to nejsou sami nebo že je nějaká naděje nebo dostat emoce ze
sebe. Vždycky jde o to, aby postižený pracoval nějak se svými emocemi,
nebo jej lidově sežerou, dříve nebo později, duševně nebo fyzicky.
Některým lidem pomáhá, nejsou-li na problémy sami, a jsou-li našimi
kamarády či blízkými a není-li nám lhostejný jejich stav, je v nejlepším
zájmu obou, aby se jeden na druhého dokázal nacítit. V takovém případě
je důležitá jednoduchost, kontinuita a vyváženost. Jednoduchost v tom, že
se věnujeme jenom jemu, popř. můžeme mít vypnutý telefon, kontinuita
v tom, že nepřerušujeme hloupými poznámkami a věcmi mimo a vyváženost v tom, že v určité fázi můžeme dospět do bodu, kdy se utrpením
druhého můžeme nechat strhnout nebo protistrana ještě hlouběji, a v té
chvíli je potřeba navázat nějakou pozitivní myšlenkou či příkladem.
Někdo může namítnout, že pro takovéto stavy či horší, existují odborníci na krizovou intervenci. Avšak i vedoucí intervenčních týmů v naší
zemi, Bohumila Baštecká, sama kdysi na přednášce řekla, že když byli tře9

ba v Beslanu, nejlépe si však navzájem pomohly rodiny nebo lidé, kteří
prožili stejné utrpení. Nemáme v životě všichni tituly psychologie, ale
dostatečně vědomá a disciplinovaně-empatická bytost dokáže projevit
soucit a posléze i soucítit a nacítit se na druhého člověka.
Každopádně již samotný princip naslouchání ovlivňuje “stěžovatele”
který když má pozorného “naslouchače”, je mu již více lehko na srdci a
má pocit, že na věci není sám. Což je v podstatě pravda, všichni jsme jednota a žijeme v jednotě, ale jednotlivá naše ega nás uvrhla do vězení samoty a Ti co nevěří v Boha, jsou i bez něj, což je břímě veliké a nemají
nic jiného než sebe. Proto je tak důležité, pro všechny tyto případy umět,
soucítit s ostatními.
Pokud bychom dospěli do té poslední fáze, že se lehce nacítíme na ty
lidi. Tak bychom to mohli zvládnout i na ty zvířata, což bude možná snadnější, na rozdíl od lidí emoce neskrývají. Také touží netrpět a mají touhu
po životě, tím bychom se také měli řídit, mají mateřské instinkty a tak
dále, stejně jako lidé. Navzájem si pomáhají skrze druhové spektrum a někteří i lidem, např. delfíni, kteří už zachránili několik lidí. Zkusme jim to
tedy vracet zpět.
Tomáš Sedláček

Budhismus a vegetariánství
Jaký je obecný postoj Buddhismu a
Theravádové tradice k vegeta-riánství či nezabíjení zvířat?
Jako mniši/mnišky jíme pouze darované jídlo a Buddha několikrát v suttāch (rozpravách)
zmiňuje, že bychom si neměli vybírat stravu, která je nám předkládána. Proto se stává velice často, že je nám servírováno jídlo, které laici běžně
jí a tím je hlavně maso. Navíc v asijských zemích
je maso něčím, co není běžně k dostání. Považují
ho za něco výjimečného, a je velmi drahé. Proto,
pokud si pozvou mnichy/mnišky na dānu (obdarování jídlem), tak jim většinou předloží to nejlepší co mají, tedy maso.
Výjimkou je odmítnutí pokrmu mnichem/mniškou, které by bylo připravováno ze zvířete zabitého kvůli našemu obdarování.
Slyšel jsem o Theravádové tradici, že je nejsoucitnější ze všech
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Buddhistických tradic. Jak se ona sama vztahuje k veganství a najdou
se v ní či mimo ní nějací buddhisté vegani?
Myslím, že základní otázku, jestli jsou buddhističtí mniši/mnišky vegetariáni či vegani jsem zodpověděla výše. A z toho vyplývají i zbývající
odpovědi. Mnich/mniška si nemůže vybírat stravu, kterou dostává, co ale
může, je vyzývat lidi a nabádat je k nezabíjení bytostí a soucitu s nimi. Je
ale velmi individuální, jak se který mnich/mniška k tomuto tématu postaví
a jak své žáky a laickou veřejnost informuje a jakým způsobem je vede.
Soucit ke všem živým bytostem je však jednou z hlavních součástí učení
Buddhy. Je tedy na místě v lidech rozvíjet soucit a nepodporovat je v konzumaci živých bytostí. Většina mnišek, které znám - včetně mě, jsou vegetariánky. Já laickou veřejnost, která se o mě stará a podporuje mne, o tomto faktu informuji a pro tyto lidi není problém mě vegetariánskou stravou
obdarovat a připravit ji. Být vegetarián či vegan je vždy individuální rozhodnutí mnicha/mnišky, nedá se tato otázka vztahovat na celou tradici. Co
se týče veganství, tak většina z nás (zde mluvím za mnišky, které ke mně
patří) se snaží nejíst vejce, ale jíme sýry a mléčné výrobky. Já osobně vegetariánství a veganství velmi podporuji.
Četl jsem krásnou knihu jednoho veganského zen-mnicha Thich
Nhat Hanha, Dopisy z lásky. Je to velmi krásné čtení. Opět asi otázka,
je toto v Buddhismu či Zen-Buddhismu běžné?
Zenoví mniši jsou povětšinou vegetariáni. U nich je to dáno rozhodnutím které přijímají s bodhisattovskými sliby a jedním z nich je nejedení
masa. Jedná se o sliby, kterési vzali navíc k řádovým pravidlům. Bodhisattovské sliby jsou přijímány pouze v mahajánové a vadžrajánové tradici.
V životopise Dalajlámy jsem četl, že Buddhisté v Tibetu platí muslimy za zabíjení zvířat a sami je pak jedí. Je to pravda a proč to dělají?
V Tibetu mají řezníky, kteří tuto špinavou práci dělají pro zajištění
obživy celé vesnice. Během zimy klesají teploty v Tibetu kolem mínus 40
stupňů. Není možné pro ně přežít zimu jinak než pojídáním vysušeného
masa, které si přes léto připravili. Přestože takový řezník drží při životě
stovky lidí, je vykázán žít až za vesnicí, protože dělá nečistou práci. V naší
minulosti jsme se podobně chovali ke katům.
Pokud někdo hlásá soucítění, jak může jíst maso mrtvých zvířat?
Copak nám soucit neříká Ahimsa, nenásilí, nečinit nikomu bolest?
To je opravdu zase velmi individuální a je těžké posuzovat, co kdo jak
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může či nemůže a měl by. Každý žije život takový, jaký potřebuje, a lidé
se nedají násilím nutit přijímat názory, ke kterým vnitřně nedozráli. To je
stejné i se soucitem. Pokud se nyní stanete mnichem, automaticky to hned
neznamená, že jste soucitný a přestanete jíst maso. Pokud jezení masa není
porušením pravidel, je to stejné pro mniškou obec jako pro laiky a je to jejich svobodné rozhodnutí, zda maso jíst chtějí nebo ne. I v tomhle je určitá
forma soucitu a nenásilí, protože lidi nenutíme násilím k něčemu, co zatím
sami nepřijali.
Jak je to s Buddhou? Koluje pomluva, že zemřel na otravu vepřovým masem. Mrzí mě takováto otázka.
Jak jsem již zmiňovala, Buddha též přijímal maso, neb jedl jen to, co
dostal. Na tom vás nemá co mrzet, neboť tím nikomu neubližoval a pojídat
mrtvou hmotu zvířat nikoho nezraňuje. Čili tím, že sníme něco, co je již
zabito, nejsme tím, kdo zabíjí. A jediné co můžeme a měli bychom udělat
pro lidi, kteří nás takto obdarovávají, je nabádat je, aby měli soucit s druhými bytostmi a nepodíleli se na řetězci zabíjení a ubližování a přestali
maso kupovat a bytosti zabíjet.
Jako mnich/mniška jdeme každý den s mísou za almužnou a s pokorou přijímáme v tichosti to, co do mísy dostaneme. Ať je to cokoli, přijmeme to, neboť takto dáváme lidem možnost nás obdarovat a tím jim
umožňujeme získat zásluhy. Pokud bychom jejich dānu odmítli, hluboce
bychom se jich dotkli. Čili, jedna věc je přijímání daru a druhá je vzdělávání veřejnosti a nabádání je k soucitu. Buddha sám byl velmi soucitný a v
mnoha svých rozpravách lidi k soucitu a neubližování nabádal.
Existuje kniha o židovství a veganství. Jsou nějaké zdroje o veganství a buddhismu? Žádnou knihu jsem nenašel.
Já vycházím a studuji rané texty a to, co učil Buddha. Nemohu Vám
tedy doporučit žádnou takovou knihu, neb se o moderní pojetí buddhismu
nezajímám.
Na závěr bych Vás ráda vybídla. Zkuste pochopit soucit i z této perspektivy pojetí: kterým je respekt ke všem bytostem a jejich rozhodnutím.
I když ne vždy s nimi souhlasíme a ztotožňujeme se s nimi. Pokud jste vegetarián či vegan, buďte rád, že máte dostatek soucitu k druhým bytostem
a nekonzumujete jejich maso. Ale nezavrhujte jiné jenom proto, že k takovému názoru zatím nedospěli. Buďte jim dobrým příkladem, to je jistě
zaujme více než jakákoli forma násilí v předkládání názorů, co by měli a
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neměli dělat. Většinou se setkávám se stoupenci veganů a vegetariánů, kteří se vyhraňují vůči ostatním a používají až násilnou metodu, jak druhé
přivádět ke svým postojům. To má vždy opačný efekt. Ten, kdo šíří soucit
a lásku nepoužívá ani agresivní přístupy, ani druhé nepřemlouvá. Bere je
takové, jací jsou.
Tímto neříkám, že Vy jste takový, pouze se Vám snažím ukázat postoj, který je vybalancovaný od jakýchkoliv extrémů a jde střední cestou…takovou jakou učil Buddha.
Ctihodná bhikkhunī Visuddhi je buddhistická theravádová mniška.
Věnuje se zejména meditační praxi Mettā a Satipaṭṭhāna. Ctihodná Visuddhi je buddhistickou mniškou třináct let a má velmi individuální přístup ke svým studentům. Učí nejen v České republice, ale má žáky také v
Evropě, USA a na Srí Lance.
Rozhovor vedl Tomáš Sedláček

Milan Lustig

O televizním a sportovním konzumu
Byl vlahý podzimní sobotní podvečer, byť podmračný, přece jen „jako
stvořený“ na procházku, když ne přírodou, tak aspoň „polopřírodou“ - to je
městským parkem. Mám rád čerstvý vzduch a tak větrám otevřeným oknem. Vystrčím ruku ven - ani nekápne. O to víc v duchu žehrám na své
zdravotní potíže zabránivší mně ve vycházce do milované přírody. Ale co
to, co to „nevidím“! Z okna mého pokoje mám výhled na „maxipanelák“.
Co se to ale v něm děje?! Celý panelák poblikává, totiž všechna jeho okna.
Ale jak: všechna okna stejně - synchronně. Co to, k čertu, je? Aha - to poblikávají za těmi okny televizory. A že synchronně?! Aha - von se hraje
hokej, a snad nějaké mistrovství, a tak, bóže můj, všichni čumí na stejný
program, zalezlí doma, nevyužívající vycházkové pohody. No jo - český
národ zfanatizovaný hokejem - to je bída!
Ale přece jen „na první pohled“, a to lajdácký, jsem se mýlil.
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Tamdlencto okno je tmavé - nebliká. A tamdlenc taky. No, nakonec jsem
napočítal 64 tmavých „neblikačů“. No, je to ubohé, pouze 64 z cca 200
oken, tedy pouhých cca 32 % obyvatel tohoto paneláku není TV-čumilů.
Snad jejich obyvatelé přece jen si vyšli do přírody. Nebo je tam někdo,
stejně jako já, nemocný a leží v posteli, buď pospává, nebo přece jen před
čuměním na TV dal přednost knížce - a třeba o přírodě? Nebo tam maminka pečuje o malé nemocné děti? Nebo tam babička obětavě vaří večeři pro
ostatní členy rodiny vyšedší si do přírody (a ne do biografu či hospody)?
Anebo se tam, ať už v posteli nebo u stolu, k sobě tulí milenci a špitají si ty
sladké, ale krásné, nesmysly, Nebo tam pilná spisovatelka může ťukat do
klávesnice počítače, když už na ni tlačí redaktor časopisu, aby konečně
odevzdala článek, že už ho má předat do tisku? Nebo tam dívenka, ať již
na počítači či v ruce, píše dopis na vojnu svému toužebně a věrně očekávanému milému?
Ale sakra (praštím se přes hlavu) - ta moje úvaha o počtu % byla notně
blbá. Dyť to % se netýká počtu obyvatel, ale počtu oken. A ten počet obyvatel ne-TV-čumilů může být ještě mnohem menší, neboť jsou tu vícepokojové byty a jejich obyvatelé se mohli slézt do jednoho pokoje s televizorem. Ale vlastně na druhé straně - ne všichni obyvatelé bytu musí být u televizoru za blikajícím oknem, někteří z nich přece jen nemusejí čumět na
hokej a třeba si i vyšli do přírody. No holt to % se nedá přesně určit, ale
přece jen je to ubohé!
No, teď koukám, tamdlencto okno přece je bliká jinak - asynchronně s
většinou. A tamdlenc taky. A tam a tam taky. No přece jen pár z těch TVčumilů aspoň nečumí na hokej, ale na něco jiného - třeba i na pořad o přírodě.
No a tak co já? Že bych si pustil National Geografic? Ne! Dyť ten můj
zdravotní stav není tak strašný - dyť se vlastně na něj jen v duchu vymlouvám. A tak „hrdinně“ vstávám, oblékám se a jdu ven, do parku - aspoň do
polopřírody!
Daniel Novotný

Pavel
Sraz lidí z diskusního serveru se odehrával ve středně velké restauraci
blízko centra Prahy. Pavel si původně přisedl k jedné skupince "identit",
jak se uživatelům na serveru říkalo, postupně však, jak se lidé přesouvali,
vystřídal skupinek více. Rozhovor s Michalem, jedním z drsnějších lidí na
serveru, mu nasadil brouka do hlavy. Nějak se dostali k tématu partner14

ských vztahů.
"U mě je problém," říkal Pavel, "že mi vztahy trvají hodně krátce. Vždycky po nějaké době se něco stane a celé se to rozsype."
"Co se stane?" zeptal se Michal.
"No... pokaždé něco jiného," vzpomínal Pavel.
"Tak se podívej," zamračil se Michal, "pokud bys měl nějakej jeden, normální problém, například že moc chlastáš a pak s tebou nikdo nevydrží tak máš prostě ten problém. Ovšem pokud je to po každý něco jinýho, tak
seš prostě debil."
Pavel se zamyslel... je "prostě debil" - nebo je pes zakopán jinde? Bude
různě pátrat.
***
U hypnotizéra, který prováděl regrese do minulých životů, bylo příjemně.
Pavel ležel na pohovce a čekal, až jej hypnotizér navede k minulému životu, kde byl počátek onoho problému.
"Tak nyní půjdeme do života, který může za vaše potíže v partnerských
vztazích..." šeptal hypnotizér. "Kde jste? Co vidíte?"
"Jsem..." Pavlovi se začínalo něco vybavovat. "Jsem na nějakém náměstí.
V Řecku: Korint. Jsem na vyvýšeném stupínku a řečním."
"Co říkáte?" zeptal se hypnotizér.
"Jídlo je pro žaludek a žaludek pro jídlo; Bůh však jednou učiní konec
obojímu. Tělo však není pro smilstvo, nýbrž pro Pána, a Pán pro tělo.
Varujte se smilstva! Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla; kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu.
Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě ..... !"
Svatý Pavel 1. Korintským / 6 verš 15-20".
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Jarmila Plotěná

Recenze ke knize Devět bran. Chasidů tajemství
Jiří Langer, Devět Bran. Chasidů tajemství, Avatar Praha, 2016

Přímo se zaskvěla na stole mezi jinými krásnými knihami – DEVĚT
BRAN s podtitulem Chasidů tajemství od Jiřího Mordechaje Langera. Nakladatelství Avatar ji vzácně vydalo spolu s ukázkami a dějinami Talmudu,
kterými tentýž autor srozumitelně a lidsky přibližuje nezasvěcenému většinou záhadné a tajemné texty autoritativního celku židovského zákona a
tradice – Talmudu.
Jiří Mordechaj Langer (1994 – 1943), mystik, básník, prozaik, překladatel, publicista, pedagog se narodil v Praze, kde žil do svých 19 let, kdy
odjel do haličského Belzu žít mezi chasidskými Židy, aby z lásky k Bohu
poznal na vlastní kůži chasidů tajemství. V Belzu strávil celkem asi pět let
a stal se členem „chevre“- vnitřního kruhu kolem belzského světce, trvale
v Belzu usedlých. Tato zkušenost zásadně ovlivnila jeho život a tvorbu.
Po návratu „ze světa chasidů“ žil a literárně tvořil v Praze. Přátelí se s
Franzem Kafkou (zajímavostí je, že oba se naučili hebrejsky). Jiří Langer
měl veliké nadání na jazyky, kromě češtiny bezvadně ovládal sedm jazyků
včetně aramejštiny a arabštiny a v několika dalších byl schopen číst).
Ovšem, když se vrátil ze svého prvního pobytu v Belzu jako sotva dvacetiletý „chúsid“ do matičky Prahy byl, v moderním, světským poválečným
životem kypícím městě, nápadný svým zbídačelým zevnějškem v dlouhém
kaftanu a s pejzy a také doma budil pozornost svými zvyky a ortodoxním
dodržováním židovských rituálních předpisů.
Jeho bratr František Langer doznává, že „A přece, přes všechnu hrůzu,
kterou vzbudil zejména doma, ve vlastní rodině, s jeho návratem přišlo i
cosi skrytě povzbudivého – konfrontace vlastních, často mělkých životů a
vlažného, sotva jen formálního náboženského života s jeho absolutní
opravdovostí; šlo o přímý atak svědomí.“ Později mladý chasid přestával
svoje niterné přesvědčení dávat najevo tak nápadně. Svou opravdovostí,
životem a vzácným literárním odkazem zůstává pro nás výrazným Světlem
na duchovní cestě.
Přichází rok 1938 a všechny hrůzy okupace, zatýkání a do nenávratna
mizení lidí. Jiří Langer prchá přes Slovensko před nacismem do Země zaslíbené – Palestiny. Dostává se společně asi s tisíci zoufalými lidmi na jeden z dunajských parníků. Cesta se prodloužila ze tří týdnů na několik měsíců, byl to děsivý, zničující útěk. Loď na Dunaji zamrzla a prchající sužovali kruté mrazy. Do Palestiny Jiří Langer dorazil na smrt nemocen v roce
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1940 a po třech letech umírá.
Nechme promlouvat samotného Jiřího Langera několika ukázkami
z knihy.
Ve své nádherné knize Devět bran vypráví příběhy chasidských svědců – cadiků (duchovních učitelů). Sám autor píše:
“Hrdiny“ našeho vypravování jsou cadýkové, vládcové chasidů. Slovo
„cadýk“ (saddiq) značí tolik jako dokonalý, spravedlivý nebo světec.
Chúsid (hasid), v množném čísle chasídym, označuje člověka zvlášť zbožného, který je z plna srdce oddán některému cadýkovi. Zakladatelem
chasidismu byl rabi Jisrúel Baal-Šem-Tov, jenž působil v Polsku
v polovici století XVIII. (Zemřel okolo r. 1761.) Statisícové obce chasidů
žijí podnes téměř v naprosté odloučenosti od okolního světa, věrny svým
osobitým tradicím, a možno o nich říci, že jsou státy ve státech východní
Evropy. Jejich skutečnými vládci jsou vnuci a pravnuci světců, o nichž
budu v této knize povídat.
Vyprávěti příběhy ze života světců je totiž jedním z nejzáslužnějších
činů každého chasidského člověka. Vypráví tedy o nich při každé příležitosti. Při jídle, při studiu, za jízdy ve vlaku. Zejména však ve výroční den
světcova úmrtí. Nikdy nesmí být opomenuto při každém vyslovení jména
některého světce připojiti slovo „svatý“, popřípadě i rčení: „Nechť nás
chrání jeho zásluhy!“ Běda posluchači, který se ozve, že ten či onen příběh
již slyšel. Každý je povinen příběh trpělivě vyslechnouti, třebaže by jej byl
slyšel už stokrát. Tím způsobem se ovšem během let vtiskne všecko
v paměť. Jména hrdinů, jejich manželek, zúčastněných osob, i místo “děje.
Jiří Langer Devět bran, s. 35

“Nejkrásnější naukou chasidskou je bezesporu jeho učení o produševnělosti veškeré hmoty. Všechna hmota je podle chasidského světového názoru plna duchových „jisker“ svatosti Boží a čistě hmotné životní projevy
lidské, jídlo a pití, koupel i spánek, tanec i akt lásky jsou chasidismem
odmaterializovány a jsou mu nejvznešenějšími výkony bohoslužebnými.
Chasidská legenda není prosta chmurných nálad, celkem však lze říci, že mystika chasidských legend je mystika usměvavá a jasná, což ji děla
tak příjemnou a milou, aniž přitom trpí její hloubka.
Jiří Langer Devět bran, s. 41

… Svatý reb Naftúli měl synka, který měl sice dobrou hlavu, jenže si
raději hrál, než se učil. Reb Naftúli mu domlouval:
„Víš, že svatý Baal-Šem řekl, že si má člověk brát příklad
z Pokušitele? Tak jako pokušitel nikdy nezahálí a neustále vykonává po17

slání, jímž ho Stvořitel pověřil, totiž svádí ustavičně člověka ke hříchu –
podobně má i člověk vykonávat své poslání nepřetržitě, totiž Stvořiteli bez
přestání sloužit a učit se dobré konati:“
„To je správné,“ odsekl synek. „Jenže Pokušitel to má lehké. Jemu
je snadno vůli Stvořitelovu neustále plnit, poněvadž on, Pokušitel, nemá
v sobě žádného dalšího pokušitele. Kdežto já mám v sobě Pokušitele.“
Jindy pravil reb Naftúli synkovi: „Dám ti dukát, povíš-li mi, kde je
Bůh.“
„Tati,“ řeklo dítě, „já ti dám tisíc dukátů, povíš-li mi, kde Bůh není…“
Jiří Langer Devět bran, s. 87

Pavel Sedlák

Hodně štěstí Unitárie, hodně štěstí Ostravo
Stará moudrost praví, že změna je život, všechno teče, všechno se mění, nelze vstoupit dvakrát do stejné řeky. To platí i pro unitáře a Unitárii.
Doufejme, že současné dění vede k tomu, aby Unitárie v dobrém slova
smyslu rostla, jak duchovně, tak i členskou základnou. Současný Ústřední
správní sbor a předsedkyně mění systém financování obcí směrem k většímu samofinancování a ke grantovému financování. Poslední sněm
NSČU schválil zásadní změny, především nové základní dokumenty, které
nahrazují současnou ústavu, dále také založení Obce Unitářů v Ostravě.
Nově máme "Základní dokument" - který nás definuje směrem ke státu, "Stanovy NSČU", které definují vnitřní pravidla NSČU a "Stanovy Obce", které definují vnitřní pravidla každé obce. Stanovy Obce se mohou
pro každou obec mírně odlišovat. Navíc si musí každá obec zvolit svoji
Revizní komisi, která má kontrolovat hospodaření obce, také budeme mít
více členů v Ústředním Správním Sboru. V rámci posílení samostatnosti
obcí nebudou členové Ústavního správního sboru voleni sněmem, ale každá obec vyšle do ÚSS za každých svých 50 členů jednoho zástupce.
Brněnskou obec zřejmě v dohledné době čeká doplnění orgánů obce
(Revizní komise), schválení Stanov Obce a ustavení našich zástupců v
Ústředním správním sboru NSČU.
Větší samostatnost obcí s sebou mimo jiné znamená, že již v současnosti velmi záleží na tom, zda a jak jsou naši členové a příznivci schopni a
ochotni podporovat svoji domovskou obec. Ústředí nám připlácí poměrnou
část členských příspěvků a příspěvků vybraných na našich shromážděních.
Záměrem vedení NSČU je podpořit tímto způsobem aktivní obce. Samozřejmě stojíme o jakoukoli energii, kterou věnujete naší činnosti, peníze
jsou pouze jednou formou, byť důležitou. Zda a jak nás chcete podporovat
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je zcela na Vás. Někdo necítí prostor nebo motivaci k finanční podpoře,
ale věnuje svůj čas tomu, že uspořádá zajímavý program, někdo může ve
svém okolí šířit naše propagační materiály, někdo na nás "pouze" pozitivně
myslí. Toho všeho si velice vážíme. Také účast v orgánech společnosti je
nezanedbatelnou podporou. Unitárie se dlouhodobě snaží vytvářet společenský prostor pro otevřenou a svobodomyslnou náboženskou cestu. Je na
nás a na naší veřejnosti, zda tato šance bude využita, nebo promarněna.
Z hlediska naší obce je asi největší změnou vznik Ostravské Obce
Unitářů. Ostravská Obec byla formálně založena ustavující schůzí, která
se konala 20. 5. 2016 v Ostravě. Tím se naše "Místní skupina Ostrava"
transformovala na samostatnou obec. Jde o dokončení jedné etapy, jde o
ocenění dlouholetého úsilí našich ostravských členů, které mělo naši plnou
podporu. Těšíme se na další spolupráci s "Ostravou", nyní již na úrovni
dvou rovnoprávných obcí na naše další setkávání ať již na půdě ostravské
Vily Univers, u nás na Staňkově, nebo jinde.
Nezbývá, než popřát Ostravákům, Brňákům, i celé Unitárii do nové
etapy naší existence HODNĚ ŠTĚSTÍ. Ta „árie“ ve jméně Unitárie naznačuje árii opery, smysl, rytmus, melodii, harmonii. Kéž je to konečně
naplněno.
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Pavel Sedlák, 3.6.2016
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Úterý 17:30 - 19:00

Staňkova18a

7. 6. 14. 6. 21. 6. od 17:30 až 19:00 Staňkova 18a
ZPĚV DUCHOVNÍCH PÍSNÍ A MANTER
28. 6. – od 18:00 v čajovně Cesta čaje
ZPĚV DUCHOVNÍCH PÍSNÍ A MANTER – Setkání na závěr sezóny
(změna vyhrazena, viz internet. adresa níže)
Středy od 17:00 Staňkova18a
1.6. Ivo Koukol : Svátky svátky slovanského roku IV – LÉTO
8.6. Setkání nad inspirativním textem
15.6. Rev. Mgr. Jarmila Plotěná: Zdravotní cvičení a meditace
22.6. RNDr. Milan Lustig: Autogenní tréning
29.6. Park pod Petrovem:
Podvečer v přírodě – sraz v 17:00 u vchodu do Katedrály sv. Petra a Pavla
Čtvrtek od 18:30 Staňkova18a
9.6 J. Jackulak (společnost A. Kardec): Nesplněný životní sen
Pátky od 17:00 Staňkova18a
3.6. Letní Pegásek – autorský večer na téma ČLOVĚK A SLUNCE
10.6. Doc. ThMgr. Milan Klapetek: Tři zdroje a tři základy životní rovnováhy
17.6. Rev. Mgr. Jarmila Plotěná: Devět bran, aneb tajemství chasidů dnešku
24.6. od 17:00 Lidická 23, Zrcadlový sál Hotelu Slovan:
KVĚTINOVÁ SLAVNOST BRNĚNSKÝCH UNITÁŘŮ
Téma: Duchovní kořeny české státnosti

Úterý 17:30 - 19:00 Staňkova18a
V období prázdnin se nebudeme scházet.
Středy Staňkova18a
Přednášky o středách se v červenci nebudou konat !!!!!!
Čtvrtek od 18:30 Staňkova18a
14.7.: Setkání skupiny ALLAN KARDEC: Možné štěstí
Pátky 17 až 19 hod.:
1.7.: Rev. Mgr. Jarmila Plotěná: Mistr Jan Hus dnešku
8.7.: Naše letní duchovní čtení
15.7.: Rev. Mgr. Jarmila Plotěná: S mistrem Eckhartem „O království Božím“
22.7.: Naše letní duchovní čtení (pod vedením Ing. Pavla Sedláka)
28.7.: Naše letní duchovní čtení (pod vedením Ing. Pavla Sedláka)

Obec Unitářů v Brně, Staňkova 18a, 602 00 Brno,
budova OSC a.s., 3 patro.
Doprava: tramvaj číslo 1 a 6 - zastávka Hrnčířská
www.unitaria.cz/brno

Obec unitářů v Brně vydává měsíčník „Poutník“ obsahující původní články členů a přátel
Unitárie, články z historie unitářství, poezii, aktuality i zábavu.
E-mailová adresa: unitaria.brno@seznam.cz. Viz též www.unitaria.cz .
Pokud si přejete tento program nebo časopis „Poutník“ dostávat e-mailem, sdělte vaši emailovou adresu v kanceláři Obce unitářů v Brně.
Redakční rada: Rev. Mgr. Jarmila Plotěná, Bc. Daniel Novotný,
Ing. Dalibor Halouzka, Ing. Ivan Sommer, Ing. Pavel Sedlák

Za obsah článku nese odpovědnost jeho autor!!!
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