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Tazatel se ptá, jaký je rozdíl mezi egem a skutečným Já? Schopnost rozlišovat 

mezi egem a Já předpokládá dosažení určitého stupně vývoje a dostavuje se až po 
delší době. Mohu vám předložit jen určitá vodítka pro porozumění, které je vnitřní 
záležitostí.  

Skutečné Já nepodléhá žádnému rozrušení ani konfliktům. Je plné harmonie 
a míru. Z toho lze odvodit, že vše, co vám přináší více klidu a harmonie, pochází 
z vašeho skutečného Já, zatímco vše, co vás vede k požitkům, přichází z ega.  

Dalším úhlem pohledu může být skutečnost, že ego zůstává v roli objektu, zatímco 
Já se nikdy nemůže stát objektem. Skutečné Já může být poznáno pouze skutečným 
Já. Já je poznání samo. Poznání jako takové prostě existuje, stejně jako na světlo si 
nemůžete posvítit světlem. Ego se stává objektem pro uvědomování, určitým 
způsobem se ve světle Já jeví.  

Zajímavou a jemnou nuancí pro porozumění je to, že když přemýšlíme o Já, 
vzdalujeme se mu tím. Svými myšlenkami se od něj oddělujeme. Všichni, kteří ještě 
nedosáhli stavu Já, se snaží věci pochopit svým myšlením. Víte ale, co je 
vyvrcholením procesu myšlení? Nakonec dospějete do bodu, kdy shledáte, jak jsou 
vám vaše úvahy k ničemu. Všechno vaše snažení a intelektuální hledání vás nakonec 
dovedou k závěru, že pomocí nich neuspějete. K tomuto prozření ale nemůžete dojít 
bez toho, aniž byste se předtím snažili.  

Dříve jsem často používal jedno rčení: „Když se snažíte, neuspějete, a když se 
nesnažíte, také neuspějete.“ Jak se k tomuto paradoxu postavit? Máte nebo nemáte 
tedy něco dělat? Teprve časem dospějete k „úsilí bez úsilí“. Než se tak stane, musí 
každý projít ohněm usilování. Skutečný stav „úsilí bez úsilí“ se rozvine až v duchovní 
seberealizaci. Do té doby je to jen snaha mysli. Pouhé mentální porozumění nestačí, 
protože je jen přechodné a po několika hodinách vyprchá. Měli byste se ale snažit, 
byť marně, protože jenom tak můžete pochopit bezvýznamnost své snahy.  
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