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Otázka: „Je něco dobrého na egu?“ 
 

Je tu mnoho dobrého. Skoro všechno, co se ve světě děje, je motivováno egem. 
Všechny mrakodrapy, auta, továrny, velká jména, sláva, napsané knihy, významné 
vědecké úspěchy… Za tím vším je ego ve smyslu stát se někým ve světě výjimečným. 
Většina lidí se snaží nějak vyniknout. Vidíte kolik pěkných věcí je tu díky hrám ega!    

O egu lze dlouze vyprávět. Ego například vede lidi k soutěžení na olympiádách. 
Jak se projevuje ego spojené s rodinnou identitou? „Víte, k jaké rodině patřím? 
Nepocházím z ledajaké rodiny. Naše rodina má vynikající původ, v rodokmenu lze 
dojít až ke královské krvi.“  

Nebo ego spojené s tělem: „Jsem hezčí než ostatní. Je hodně atraktivních žen 
(mužů), ale můj šarm je nepřekonatelný!“ Ego týkající se různých částí těla: „Mám 
moc hezké vlasy.“ „Moje obočí je něco mimořádného.“ „Vím, že mám zvlášť hezkou 
tvář. A ty moje rty!“ „Mám dokonalé zuby.“ Ego. Ego spojené s tělem či s myslí, ego 
v souvislosti s nějakými ctnostmi…     

Dále ego týkající se vlastní inteligence: „Kdo by mohl být chytřejší než já? Dostal 
jsem od Boha určité zvláštní schopnosti.“ 

Nebo ego spojené s náboženstvím: „Náboženství, z jehož tradice pocházím, je to 
jediné pravé náboženství.“  

Ego může být i v tom, jakým jazykem mluvíme: „Je tolik různých jazyků, ale naše 
řeč je tak krásná, že se to nedá s ničím srovnávat.“  

Dále ego toho, jaké jsme národnosti: „Nezapomínejte, že jsem Ind.“ „Jsem Brit, 
slyšeli jste o naší bohaté historii? Měli byste si mě považovat.“ „Co vy víte o Češích? 
Nevíte, čím vším jsme v historii prošli.“ „Kdo by se mohl srovnávat s Němci? My 
jsme totiž Němci.“ „Nechápete, co to znamená být Rusem. Možná nevíte, co se dělo 
za války, a jak jsme se uměli postavit útočníkům. Jsme přece Rusové.“ Do toho může 
vstoupit další osoba: „Mluvíte tu o různých národech, tak byste neměli zapomínat na 
skutečnou velmoc - Američany. Já jsem Američan, takže se ztište. Máme u nás ty 
nejvyšší budovy a staví se další.“ Takto nějak vypadá ego spojené s národností. Ego  
a ego, stále dokola…  

Při vší té chvále ega je tu ale jeden problém a tento nedostatek je poměrně závažný. 
Kdykoli je ve hře ego, schází mír. K čemu je potom všechno ostatní, když člověk 
nemá vnitřní mír? Nemůže být šťastný. V přítomnosti ega nemůže existovat klid 
a štěstí. Život bez štěstí a klidu je nesmyslný, a proto ani ego nakonec vůbec k ničemu 



ZE SATSANGŮ S GURUDÉVEM ŠRÍ OJASWI SHARMOU     

2 

není. Svým způsobem  je ego tou jedinou nemocí a zbavíme-li se jí, natrvalo se 
uzdravíme. Všechno tohle oslavování ega je jen nepochopením. Ego je ve skutečnosti 
pouhý červ, hmyz či had, který způsobuje všechny naše problémy.  

Jen výjimečně se nějakému člověku podaří ego setřást. Každý chce být výjimečný.  
Jen zřídkakdy se někdo stane obyčejným. Stát se obyčejným je ta nejneobyčejnější 
věc na světě. Protože jen obyčejní lidé mohou být stoprocentně šťastní, plní míru 
a lásky. Až vás natrvalo opustí ego, vyřeší se tím všechny vaše životní potíže. Dokud 
přetrvává ego, problémy zůstávají. Všechny životní problémy souvisí koneckonců 
s egem.  

Ego je přitom jen velikou iluzí. Můžete pozorovat své tělo a do určité míry ho 
poznat. Můžete registrovat své myšlenky, můžete prožívat své emoce. Jak byste ale 
chtěli zjistit, kde ve vás přebývá ego? Podívejte se do sebe a najděte, kde je ego. Není 
to snadné. Kdybyste ho odhalili, pak byste s ním možná mohli skoncovat. Ale 
nenajdete ho. Jak se s ním tedy vypořádat?  

Jen velmi zřídka se díky Milosti Existence oproštěné od ega, nazývané Bůh, stane 
nějaká bytost bytostí bez ega. To On ego odebere, zahubí a tím ukončí iluzi. Jako 
v případě Krista, který oproštěn od ega chodil z místa na místo a rozdával lásku všem, 
které potkal. Takoví jsou poslové Boha, ti osvobození od ega. Ježíš přijímal úplně 
každého, aniž by rozlišoval na dobré a špatné: „Všichni jste moji, jsem tu pro vás.“  

Jednou to byl Kristus, jindy zase Krišna, tančící a hrající na flétnu. Jinou bytostí 
bez ega byl Ráma, Nának či Kabír. Občas k tomu u někoho dojde. Člověk, který se 
díky Bohu prostému ega, stal bytostí bez ega, nemusí být známou osobností. Touha 
proslavit se je zase jen stínem ega. Existují i lidé, kteří duchovně seberealizovali, 
a navenek žijí a pracují tak jako před tím. Nakonec ego odchází jen díky Milosti čisté, 
nekonečné a pravdivé Existence – Boha.   

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


