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Všichni světci se shodují v tom, že v cestě k sebepoznání a dosažení Boha nám 
nakonec stojí především ego. O egu by se dalo dlouze mluvit, ale v této souvislosti 
bych rád uvedl jen několik poznámek. Podle mého názoru se mýlí ti, kteří k egu 
přistupují jako k něčemu, co je třeba zničit. Tímto způsobem se s egem vypořádat 
nelze. Ego je zapotřebí transformovat, pročistit a porozumět jeho skutečné povaze.  

V praxi nám může pomoci zaměřit se na oslabování pýchy ega. V souvislosti 
s egem mluvíme o pocitu vlastní existence. Rozlišujeme dvě já. Jedno Já je skutečné, 
věčně existující. Druhé já jsme si vytvořili sami, ovlivněni svým kulturním 
prostředím, vzděláním a dalšími faktory. Toto druhé já je spojeno s pýchou. Například 
si s hrdostí říkáme: „Mohu o sobě prohlásit, že mám vůli a dobré sebeovládání.“ Ego 
může nabývat různých podob, v nichž se srovnáváme s ostatními: „Dosáhl jsem 
vysokého vzdělání.“ „Moje rodina je velká“. „Jsem pyšný na to, v jaké zemi jsem se 
narodil.“ „Jsem profesor.“ „Jsem vědec.“ „Jsem velmi přitažlivý.“ „Není na mně nic 
hezkého.“ Je to na základě ega, když se považujeme za chudé, i když se považujeme 
za bohaté. Když ke své existenci přidáme jakékoli přídavné jméno, jde o ego.  

Postupně bychom měli upustit ode všech těchto přívlastků, které si ke své existenci 
přivlastňujeme. Odejít by měl pocit „Já jsem“ tak, aby zůstalo jen „Je“. Existence jako 
taková je stále. V „Já jsem“ je obsažený prvek pýchy, ať už je to z jakéhokoli důvodu.   

Vzpomínám si na jednu příhodu ze své cesty do Evropy. Obrátili se na mě dva 
hledající – manželé. Byli na sebe nahněvaní, jak už to často mezi manželi bývá, 
protože se nemohli na určité věci dohodnout. Ta záležitost nebyla vůbec důležitá. Šlo 
jen o to, zda mají nebo nemají někam jet. Hádky bývají většinou založeny na velmi 
nepodstatných detailech. Objasnili mi svůj problém a požádali mě o radu, zda mají 
nebo nemají jet. Vybídl jsem je, aby se rozhodli pro třetí variantu, a to aby zůstali 
chvíli tiše sedět: „Nezáleží tolik na tom, jestli tam půjdete nebo nepůjdete. Pokud ale 
teď dokážete zůstat potichu, můžete duchovně postoupit. Meditujte.“ 

Dění ve světě kolem není tak důležité. Pro váš život nemá žádný velký význam, 
jestli někam půjdete nebo ne. Zásadní rozdíl ale je, zda budete rozrušení nebo 
zůstanete klidní.   
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