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Óm Šrí Paramátmane Namaha 

 
Otázka: „Když jsem se v minulosti nechal nebo se nechávám využívat či omezovat, 

bylo to či je to způsobeno mým egem, strachem z toho, že mě druzí nebudou mít rádi,  
či pocitem viny?“ 

Vše, co přináší nějaké utrpení, je způsobeno egem. Všechny tyto faktory jako 
strach z něčeho či pocity viny patří také do sféry ega. Ego zahrnuje vše. Všechno, 
čeho jsme si svou myslí vědomi, je obsahem ega, protože Pravda nemůže být poznána 
myslí. Vše, co lze uchopit lidskou myslí, je nakonec součástí ega. Mysl si všechno 
interpretuje podle svých individuálních charakteristik - například cítíme-li, že jsme 
někým byli či jsme využíváni a trápíme se tím, proč a jak se to stalo, zda to bylo tím 
strachem nebo vinou nebo něčím jiným - ale stejně to vše patří do ega.  

Skutečným problémem je ego. Ego znamená ztotožňovat svoji existenci s tím, čím 
nejsme. Pocit oddělenosti od věčné Pravdy – to je ego. Ztotožňujeme se s tělem, 
smysly, myslí, intelektem...  

 

Otázka: „M ůže ego zcela zmizet?“ 

Velmi dobrá otázka. Ego ve smyslu existence jako takové nezmizí nikdy. Zmizí 
však  představa, že existujeme odděleně od Celku.  

I po duchovním probuzení s vámi bude osvícený člověk mluvit a jednat dál  jako 
individuální osoba. Jeho vnitřní stav ale přestal být tím druhem existence, která dříve 
vytvářela problémy a soužila ho. Existence jako taková však přetrvává dál. Když 
nastane duchovní realizace, je čistá Existence i Vědomím. Není nevědomou existencí. 
Osobním prožitkem člověk pochopí svou existenci jako Existenci Celku, která je 
nekonečná a vědomá. Vědomí se nikdy nerodí a neumírá, a proto se rozhostí stálá 
Blaženost.  

Dokud člověk něco prožívá, přetrvává ego, protože rozděluje existenci na toho, 
kdo prožívá a na prožívané, čímž zůstává na rovině duality.  

Nastane stav, kdy je člověk stále v jednotě s Pravdou a přesto si podivuhodným, 
těžko pochopitelným způsobem vychutnává hru s Pravdou. Přestože neexistuje 
dualita, dochází k určitému druhu duality, aby se mohly odehrát hlubší věci a mohla 
se více rozvíjet láska a štěstí. Po duchovní seberealizaci je přítomno plné poznání 
jediné Pravdy, nicméně pro radost a blaho se to takto odehrává.  

Ego již dále nezůstává tím, čím bylo předtím. Přesněji řečeno - vytrácí se pýcha, 
která způsobovala problémy. To, co existuje, nemůže skončit, a my existujeme, ale 
opustí nás pýcha na to, že existujeme jako něco zvláštního, ať už v jakémkoli smyslu.         
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Otázka: „Nemyslím to, že je člověk něco zvláštního, ale když žije ve společnosti…“ 

Ano, budete žít mezi lidmi a mělo by to tak být. Já přetrvává i u člověka, který 
dobře ví, že toto já není ničím. Pro něj je jen nástrojem. Toto já je jen pracovním 
prostředkem v aktivním životě.  

Ramakrišna Parahamsa uváděl velice výstižné přirovnání. Dostával od svých žáků 
podobné otázky – jsou to stále tytéž otázky jako před tisíci lety. Mění se jen místa, 
jazyk a způsob kladení otázek. Hledání probíhá stejně. Ramakrišna na podobné otázky 
odpovídal:  

„Podívejte se, je to, jako když na prahu ve dveřích stojí lampa. Část světla se 
dostane dovnitř a světlo je také venku. Položíme-li lampu na práh, je světlo venku 
i uvnitř pokoje. Stejně je to i u duchovně realizovaného člověka.“ 

On si je neustále vědom všeho, co se děje uvnitř i venku. Proto funguje bez 
problémů. Nic ho nemůže oklamat, je si vědom vnitřní pravdy i jasně vidí, co se 
odehrává kolem něj. Realizovaný člověk dobře registruje, zda přichází muž, žena či 
nějaké zvíře. Vidí věci jasně, ale nic ho neovlivňuje. Nemůže na něj mít žádný vliv, 
zda je žena velmi krásná nebo s vrásčitými tvářemi. Opustily ho všechny preference 
a je vnitřně upevněn v trvalé pravdě. Spatřuje tutéž pravdu v sobě i kolem sebe. Je 
osvobozen ode všech pout.  

Je velmi obtížné to popsat. Ale z praktického hlediska a pro váš vývoj se zdá být 
nejpřínosnější pochopení pýchy. Nakonec odchází domýšlivost, že jsme oddělení od 
Celku, samostatní a výjimeční. Většina našich problémů vyvěrá z představy naší 
mysli, že jsme někým zvláštním, a když jsme tak speciální, pak by i Bůh měl k nám 
takto přistupovat: „Jak to, že se mnou Bůh takhle zachází? Taková nespravedlnost! 
Nejsem tak špatný jako ostatní a přesto mám trpět? Podívejme se na sousedy, jak 
pohoršující!“ Podobným způsobem myšlení si vytváříme problémy.  

Může jít o domýšlivé myšlenky jakéhokoli druhu. Duchovně seberealizovanému 
člověku je jasné, že vzdělání, prestiž či zámožnost jsou pouze záležitosti na úrovni 
materiální Přírody, a tudíž jsou přechodné a proměnlivé. Proč tedy všem těmto 
faktorům připisovat význam? To by bylo nadbytečné a pošetilé. Nechť je vzdělání 
využito ke službě těm, kteří tolik vědomostí nemají. Na základě tohoto pochopení 
odchází veškerá pýcha.  

Pokud má duchovně probuzený člověk vice peněz, zaujímá následující postoj: 
„Nechť jsou mé peníze prostředkem pro ty, kteří je nemají, potřebují je a zasluhují si 
je.“  

Pošetilé zabývání se vzhledem, na kterém tolik lidí lpí, nakonec zcela odpadá. 
Duchovně seberealizovaný člověk ví, že krásný obličej může být během půl minuty 
minulostí – stačí k tomu například pár kapek omylem vystříknuté kyseliny. Vnější 
krása je velmi povrchní záležitost. Moudrý člověk se takovými nepodstatnými aspekty 
nezabývá a daleko větší hodnotu má pro něj člověk krásný vnitřně – svými emocemi, 
myšlenkami a charakterem, byť není jeho tvář podle světských parametrů pohledná. 
Duchovně hledající je zaměřený pouze na Boha. 

Duchovně seberealizovaný člověk jedná v běžných záležitostech přiměřeným 
způsobem. Život, takový jaký je, pro něj přestává být rozporuplný a plný problémů. 
Vše je pro něj božské a v pořádku. Toto chápání života se rozvine díky nekonečné 
Boží Moudrosti.  
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