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V každém z nás se ukrývá ostrov svobody 

 
Jako malá jsem si přála mít křídla. Vzlétnout do oblak a neotáčet se zpět. Chtěla jsem 

se stát součástí nebes. Přála jsem si, ať mé myšlenky plují společně s mraky a má duše je 

zbavená řetězů. Nebyla jsem jediná. Mnozí sní o tom, jak spolu s hvězdami tančí a běhají. 

Některým z nás však bylo řečeno, že patříme do oceánů, kde řetězy jsme poutány do temných 

hlubin, kde naše myšlenky jsou divoké vlny, a naše nepředvídatelnost hasí žár světa.  

Svoboda. Tak mocné slovo. Přijít na to, co to pro mě znamená, bylo složité.  Pro 

každého z nás svoboda znamená něco jiného. Mnoho lidských bytostí má tendenci chápat 

pojem svoboda jako osvobození od různých opatření. Vnímají svobodu jako volnost od 

vnějších omezení kladená druhými nebo přírodou. Buddhismus tvrdí, že tato myšlenka vede k 

materialismu a degradaci přírodního prostředí. Pokud vnímají svobodu tímhle způsobem, tak 

chybí málo k tomu, aby pociťovali štěstí obdobně. Jestliže bude pro nás svoboda znamenat 

schopnost ovládat nebo manipulovat s okolnostmi, bez omezení, hromaděním majetku nebo 

ovládáním přírody, tak i naše blaho bude záviset na ostatních.  

Přestože každý má jinou představu o svobodě, tak věřím, že pro většinu jako pro mě 

být svobodný znamená být osvobozený od klece, která nás nutí být někým, kým nejsme. Ty 

řetězy poutající nás a tahající zpět za mříže mohou být dány jinými lidmi, ale i námi samými.  

Jsou tu lidé a myšlenky, jež nás chtějí držet dál od toho, abychom létali. Napovídají 

nám, jak nebezpečné naše vášně a chtíče jsou. Kdysi nám povídali, jak naše náboženství jsou 

směšná, jak nemorální je milovat někoho stejného pohlaví a jak bychom my, ženy měly zůstat 

pouze v kuchyních. Tyto ideologie byly pouty. Bránily nám, abychom otevřeli naše srdce a 

milovali celým srdcem.  

Víra je tu s námi, když se ocitneme ve strachu a bolesti. Nechť muslimové, křesťané, 

hinduisté a ostatní jdou svou vlastní cestou k transcedenci. Tam, kde zapomenou na pojem 

času a prostoru a najdou sami sebe ve stavu nekonečného míru. Ať vlastní možnosti víry nás 

všechny doprovází k mravnosti a morálce, kde naše myšlenky a duše mohou být nekonečné. 

Jan Ámos Komenský prosazoval myšlenky pansofie, všeobecné moudrosti a ve svých 

dílech  spatřuje a nalézá cestu ke svobodě také ve vzdělání.  Vzdělání je právem každého z 

nás, ať jsme jakékoliv rasy, sociálního postavení, pohlaví, náboženského nebo politického 

přesvědčení. Znalost a vzdělání nás doprovází na pouti  k našim myšlenkám a ke správným 

cestám. Poznáváme přes to kořeny světa a budujeme si vlastní volbu budoucnosti. Ten 

moment, kdy víme, že nám na dlani leží znalosti a můžeme vidět dobro i zlo jiných. Vědět, že 

jsme připraveni využít inteligenci pro sebe, pro rodinu a lidstvo. Jedná se o pocit svobody. 

Občas jsou tu situace, kdy chaos našich myslí se stává klíčem našich rtů a poutem 

naších duší. Dr. Martin Luther King v roce 1989 řekl, že nakonec si nebudeme pomatovat 
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slova našich nepřátel, ale mlčení našich přátel. Mlčení je přebytek strachu, který kontroluje 

naše slova a tlukot srdce. Otevřeme-li oči uvidíme, jak následky ticha se projevují v bolesti a 

diskriminaci všude kolem nás.  

Americký básník a učitel Clint Smith jednou pronesl, že trávíme tolik času 

nasloucháním myšlenkám ostatních, že výjimečně věnujeme pozornost tomu, co neříkají. 

Často přemýšlím nad těmito slovy. Ptám se sama sebe, kolikrát jsem nechala zrnko písku 

mlčení ostatních projít mezi mými prsty, kolikrát se zastávaly diskriminace svým tichem. 

Avšak ještě častěji se ptám sama sebe, kolikrát jsem si raději kousla do rtů, než abych 

vyjádřila soucit k sobě a jiným. Vzpomínám si pak na ty dny, kdy jsem raději mlčela, než 

abych přiznala učiteli, že mé známky na papíře neodpovídají mým  znalostem a inteligenci,  

pověděla své mamce do očí, že mí homosexuální přátelé mají stejnou hodnotu jako já, 

pověděla tomu klukovi z oslavy, že jeho dotyky a vůně nejsou na mém těle povoleny. Místo 

toho, abych promluvila, pouze jsem spolkla své slzy a proměnila své ruce v pěst. V tyto 

momenty si uvědomuji, že jsem se stala obětí mlčení a strachu. Tudíž být svobodný pro mě 

znamená také být odvážný. Kéž se příště zastanu šikanovaného dítěte, svých blízkých a sama 

sebe. Protože až v tenhle moment budu moci znovu dýchat a pocítit svobodu. Poněvadž 

svoboda je náš hlas. Je to klíč k zámku naších rtů a duší.  

Jsou dny, kdy celý svět nám leží na hrudi. Jediné bezpečné místo je pod peřinou, která 

nám dává pocit tepla. To pohodlí, které hledáme mezi lidi, majetky a přepychem, aby zahnulo 

naší únavu. Rozmazané vidění, zrychlený srdeční rytmus a ztížené dýchání. Zdá se, jako by 

v našem srdci nezůstal žádný mír či soucit. Stáváme se postupně vězni vlastní mysli. Poutá 

nás v kleci, kde nemůžeme být sami sebou ani vášnivě milovat sebe a ostatní. Avšak 

nemůžeme protestovat ani obviňovat naší mysl za to, že nám sebrala svobodu.  

Mnoho lidí se snaží toto utrpení utopit. V buddhismu jsem se však naučila, že utrpení 

je a bude. Naším cílem není nenávidět bolest. Abychom ukončili žal, musíme najít jeho 

semínko. Leží hluboko v nás. Skrývá se v bahně hněvu a smutku. Jenomže bez bahna, nemůže 

existovat lotosový květ. Ze žalu můžeme vypěstovat květ radosti a odpuštění. Klíčem je 

porozumění a naslouchání. Musíme se naučit, jak rozumět našemu trápení. Pochopit, proč nás 

naše mysl vede k neštěstí.   

Buddha jednou řekl, že v každém z nás je ukrytý menší ostrov. Říká se mu atadipa. Je 

to místo plné  krásných stromů, jasných proudů vody, slunečního svitu a čerstvého vzduchu. 

Nadechnutím se vracíme zpět na ostrov, vydechnutím se cítíme v bezpečí. Všímavost je druh 

energie, která nám pomáhá, abychom byli skutečně v přítomném okamžiku, aby tělo a mysl 

byly jedno. Nasloucháním svému dechu se učíme rozumět našim úzkostem. Učíme se tím 

kontrolovat své myšlenky a emoce. A není nic víc osvobozujícího, než mít kontrolu nad 

nejhoršími vlnami svých myšlenek. 

Kéž spálíme tu kamufláž falešného štěstí, které hledáme zevnějšku. Ať každé slovo 

vycházející z našich úst je radostné, ať tělo i mysl jsou jedno a naše duše se osvobodí ze spárů 

trápení. Svoboda je schopnost porozumět  těm  nejtemnějším myšlenkám a poznání, že bez 

bahna nemůžeme mít květ lotosový. 

Svoboda tedy pro mě znamená mnoho věci.  Od drobných maličkosti až po můj hlas. 

Svoboda je pro mě vzdělání. Je to pro mě má víra v buddhismus. Je to možnost dotknout se 

rtů mého milovaného. Jsou to myšlenky, které plují mezi těmito řádky. Je to možnost být plně 

sama sebou. Je to možnost milovat ostatní stejně jako i sebe. Svoboda je moment, kdy jsem 

osvobozena z řetězu svého strachu a špatných myšlenek. Patříme do nekonečných nebes, ale 

zároveň jsou naše myšlenky nádherné jako divoké oceány. 

  

 

  


