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EGO 
Kde v nás sídlí ego? 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Óm Šrí Paramátmane Namaha 

 

Kde v nás sídlí ego?  

Důležité je zaměřovat se pouze na své vlastní ego. Kde se v nás ego vlastně 
nachází? 

Někdo si o sobě například myslí, že je velmi přitažlivý. Někdo jiný se zase 
považuje za bohatého nebo vzdělaného. Lidé mají o sobě utvořenou nějakou 
podobnou představu a ztotožňují se s ní. Toto je považováno za ego.  

Je na vás, zda si chcete vytvářet podobné překážky. Proč se sami svazujete 
podobnými představami? Jsou to vaše vlastní výtvory a je na vás, zda je chcete mít 
nebo je mít nechcete. Nikdo vás nenutí k tomu, abyste se považovali za přitažlivé. 
Nikdo po vás také nechce, abyste si o sobě mysleli, že jste chytří. Neproběhla žádná 
mezinárodní konference, kde by se dospělo k závěru, že právě vy jste nejchytřejší, 
a že si to o sobě teď musíte myslet.  

Někdy se stane, že uděláte nějakou chybu a potom jste na pár minut přesvědčeni, 
že to s vaší chytrostí není zase tak horké. Kdo po vás chce, abyste se považovali za 
hlupáky? Nikdo vás nenutí, abyste si o sobě mysleli, že jste zvlášť chytří ani že jste 
hloupí.  

Jiným příkladem je to, že se vám někdy může zdát, že máte více peněz než lidé 
kolem vás a můžete se začít považovat za bohaté. Už druhý den se ale můžete setkat 
s někým, kdo má peněz daleko více, a pak se zase začnete považovat za chudáka. 
Nikdo vás včera nenutil k tomu, abyste si o sobě říkali, že jste bohatí, a nikdo vás 
dnes nepřesvědčoval o tom, že jste chudí.  

Všechny problémy si vytváříte sami. Máte plnou svobodu se od nich oprostit nebo 
v nich dále pokračovat.  

Díky Božímu Uspořádání tu před vámi sedím a promlouvám k vám. Sám bych si 
pro sebe vytvářel problémy, kdybych si říkal, že jsem ten pravý osvícený Guru 
a přede mnou sedí moji žáci.  

Stejně tak sami sebe dostáváte do problémů, když si říkáte, že nejste osvícení, 
nejste moudří a jednáte špatně.  

Přesvědčení o sobě, kterými sami sebe svazujeme, můžeme také sami ukončit.    
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