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EGO 
 

Otázky o egu 
Vybráno ze Satsangů 20.2.2003, 6.2., 12.2. a 19.2.2004, 15.2.2006 a 

8.2.2009  
 

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

 
Óm Šrí Paramátmane Namaha 

 
 

Otázka: „Jak mám poznat, kdy jednám na základě svého ega?“ 

Obecně lze říci, že naše reakce vychází z ega tehdy, když jsme zaměření na své 
vlastní pohodlí, uspokojení svých vlastních přání a sebestředných motivů. Buďte tedy 
bdělí v uvědomování si svých sobeckých tendencí a snažte se místo toho být více 
k dispozici pro druhé. 

Otázka: „Jak mám rozlišit, co je vyšší a co je mé nižší já?“ 

Nižší já zahrnuje naše tělo, smysly a mysl a je spojené s touhami po potěšení, po 
získání hmotných věcí světa nebo uznání a prestiže.  

Vyšší já je spojeno s rozlišovací schopností, která ukazuje, co je a není správné. 
Vyšší já v sobě obsahuje prvek lásky. 

Snažte se proto ukázňovat své fyzické touhy. Rozlišujte mezi potřebami a touhami. 
Naše tělo například potřebuje přísun potravy přizpůsobený tomu, kolik je nám let, 
jaký je náš zdravotní stav, zažívání, podmínky, v nichž se nacházíme, a další 
okolnosti. Pokud bychom se řídili touhami, touhy neznají mezí. Máme chuť na jednu 
věc a za chvíli zase na něco jiného. Napadají nás další a další delikatesy. Rozlišování 
mezi potřebami a touhami je nezbytné ve všech oblastech našeho života.  

Otázka: „Mohu meditovat na to, že jsem Pravdou a Brahma?“ 

Samozřejmě, že můžete meditovat tímto způsobem, ale nenechte se oklamat svým 
egem. Ego dokáže být velmi zákeřné. Víte, jaký je opravdový význam skutečnosti, že 
jste Pravdou? Znamená to, že vaše nižší já neexistuje a je jen Pravda. Ego nás dokáže 
často oklamat.  

Otázka: „Co je to, co se chce oddělit od Boha? Je to jen ego? Proč se čisté Já 
zabývá pozorováním nečistot?“ 

Je přirozené, že na duchovní cestě podobné otázky vyvstávají. I kdybych vám 
neodpověděl, dostávalo by se vám postupně odpovědí díky tomu, jak by váš vývoj 
pokračoval. Tak to na cestě probíhá – jak se vyvíjíte, všechny pochybnosti a otázky 
vás  opouštějí. Máte pravdu, že největším problémem je v určitém smyslu právě ego. 
Všechny naše nešvary a slabosti pocházejí primárně z ega. Ať už je člověk chtivý, 
závistivý nebo žárlivý, zdrojem potíží je ego. Co je to vlastně ego? Kde se nachází? 
Jak funguje? Jaký je vztah mezi egem a Já? Mějte trochu strpení a dál se věnujte 
duchovní cestě.   

„…Proč se čisté Já zabývá pozorováním nečistot?“ Naše skutečné Já nemá žádná 
přání. Příčinou toho, proč se věci jeví, jak se jeví, je mylné ztotožňování se s tělem. 
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Dokud se člověk ztotožňuje se svým tělem, vyvstávají před jeho zrakem různá 
znečištění. Pravé Já bylo, je a navždy zůstává naprosto čisté a dokonalé. Jenom díky 
ztotožňování se s tělem dochází k zakalení.  

Světlo nemá žádný zájem na tom, aby si na něco posvítilo. Světlo v této místnosti 
se nijak nezabývá mikrofonem přede mnou, papíry v mé ruce nebo tím, kdo z nás má 
na hlavě vlasy a kdo je plešatý. Přestože se to světla nedotýká, jen díky němu se nám 
vše jeví tak, jak to vidíme. Ve světle je například vidět, kdo má bohaté kudrnaté vlasy 
a kdo už jich zase moc nemá. Světlo přitom nic nevytváří, jenom prostě existuje. 
Světlo nemá žádné záměry. Nepřeje si například, aby se objevil muž s krásnými 
hustými vlasy, a ne někdo plešatý. Světlo neurčuje, zda se objeví pes nebo páv – oni 
prostě v jeho světle jsou.  

Nečistoty se nám jako nečistoty jeví jenom proto, že se ztotožňujeme s tělem 
a s hmotným světem. Jenom osvícení může přetrhnout vazbu k tělu. Pouto k tělu 
nezmizí dříve než v duchovní seberealizaci. Teprve potom se od tohoto ztotožňování 
s tělem osvobodíme.  

Otázka: „Je ego obsaženo i v pocitech méněcennosti? Znamená moje nízké 
sebevědomí, že v té oblasti je moje ego menší? Jaký je duchovní postoj k pocitům 

vlastní nedostatečnosti?  

Ego je ve všem. Ego je v tom, když si někdo nevěří, i v tom, když si věří moc. 
Když někdo prožívá, jak je skvělý, je tu ego. Jiný člověk se zase považuje za špatného 
– to je  také ego. Celý problém je v tom, že ego je ve všem. Tvrdí-li někdo, že je 
úžasný člověk, je v tom ego. Prohlašuje-li druhý, že je špatný, je v tom také ego. Jak 
se toho zbavit? Bůh vám pomůže, netrapte se. A už vám pomáhá. 

Otázka: „Jak zjistím, jestli ke mně mluví Bůh nebo jestli je to jen moje ego či 
představa?“ 

To je velmi  jednoduché. Když jde o něco sobeckého, pak k vám mluví ego. Pokud 
je to o službě pro druhé, pak k vám mluví Bůh. Jak prosté. Sobeckostí myslím 
sebestřednost mysli, zaměřenost na své tělo, vaše touhy… To se vás snaží ošálit ego. 
Když jste plni toho, jak pomoci a posloužit druhým, je to řeč Boha. Tak to lze obecně 
říci, i když Bůh mluví i mnoha jinými způsoby.  

Před několika dny jsem dostal otázku, co je to hřích a co ctnost. Tazatel mě přímo 
požádal o krátkou odpověď. Jednoduchá otázka, ale obtížně zodpověditelná. 
Najednou mu skrze mě Bůh odpověděl: 

„H říchem je sebestřednost, ctností je služba.“  

Hřích je vaše vlastní sebestřednost, ať už spočívá v čemkoli. Když ze sebe děláte 
cíl a z ostatních prostředky, je to hřích. Naopak když se ve službě dáváte druhým 
a myslíte na to, aby byli druzí šťastní, je to ctnost. 

Netrapte se, Bůh k vám mluví.  

Otázka: „Je ego ve všem špatné? Nepotřebujeme ho k běžnému fungování ve 
světě?“  

Dobrá otázka. Pochopte, že nejde o to, co je dobré a co špatné. Musíme chápat kdy, 
kde a za jakým účelem mají věci svou hodnotu. Neměli bychom se orientovat skrze 
pojmy dobrý a špatný. Ego má v lidském životě svoji roli. Kdyby nemělo smysl, proč 
by tu bylo? Ve vesmírném uspořádání, které Bůh stvořil, není nic zbytečné. I ego má 
tedy své místo. Zvláště v běžném životě stojí ego v popředí veškerého dění. Všechny 
takzvané úspěchy a vymoženosti světa vznikají díky motivaci ega. Pokud však 
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začnete hledat odpověď na otázku, jak získat trvalý vnitřní mír, pak se začne ego 
stavět do cesty. 

Život můžeme rozdělit do dvou oblastí. Jednou oblastí jsou činnosti ve světě 
zaměřené na uspokojení tužeb a tady nelze popřít, že ego prokazuje velkou pomoc.  

Duše však po zkušenostech z mnoha životů dochází k otázce, jaký je vlastně smysl 
toho všeho: „Jaký má lidský život smysl? Už jsem tím vším frustrován. Toužím po 
štěstí a klidu. Je to vůbec možné?“ Potom se veliké ego, které bylo dosud hlavní 
motivační silou pro aktivity ve světě, stává překážkou na cestě k duchovní 
seberealizaci.  

Mnozí svatí se výkladem ega zabývali podrobněji. Možná jste někteří z vás slyšeli 
o jednom ze světových velikánů a snad jste i četli něco z toho, co napsal. Myslím Šrí 
Aurobinda, jemuž vyšlo v angličtině mnoho knih. Byl to veliký jogín i vzdělanec. 
Jeho přemýšlení o tématech dokáže postihnout velmi jemné nuance a obsáhnout téma 
do hloubky. Někdy není snadné textu porozumět. Mám například jeho významnou 
práci „The Life Divine“ (“Bohem posvěcený život“).V této knize popisuje Šrí 
Aurobindo velmi zdařile mnoho témat a také se zabývá egem - jeho vznikem, 
vývojem a nakonec i jeho koncem.  

Všechno má za určitých okolností svoji hodnotu. Záleží na tom, na jakém stupni se 
nyní nacházíte a co je vaším cílem. Pokud se chcete proslavit ve filmu nebo dostat 
ocenění od prezidenta či královny, bez ega se neobejdete. Chcete-li trvalý mír, pak 
začne být pro vás ego problémem.  

Otázka: „Občas pochybuji, jestli je sebeúcta totožná s egem nebo je jeho součástí. 
Prosím, objasněte, jakou roli, pokud vůbec má nějakou, by měla sebeúcta v životě 

hrát.“      

Velmi jednoduché. Odpověď závisí na tom, co chápete pod slovem já. Co si pod 
tím představujete? Pokud za já považujete své tělo, smysly, mysl či intelekt, pak já 
znamená ego. Pokud se považujete za čisté Vědomí, pak tu není žádné místo pro 
sebeúctu ve vztahu k egu. Zabývání se sebeúctou může být nakonec také nemocí. 
Během evolučního procesu má tzv. sebeúcta své místo. Člověk se může cítit 
méněcenný. Později však na vyšším vývojovém stupni, v životě osvíceného 
a duchovně realizovaného člověka, sebeúcta odpadá. Protože v tomto případě je 
s egem konec. 

Odpověď zní: Prvek sebeúcty vám způsobuje problémy, když ještě máte ego. 
Sebeúcta a ego spolu souvisí. Když realizujete své skutečné Já, tak se už sebeúctou 
nezabýváte. Protože potom máte lásku k sobě - ne však k sebestřednému jednotlivci, 
ale k celému lidstvu. Já je jedno a láska k Já znamená lásku ke všem. A ještě více 
k těm, kdo na vás házejí kameny nebo vás ponižují a nadávají vám. Porozuměním 
tomuhle se vám věci vyjasní. Netrapte se a myslete na Boha. Vše se s vámi bude 
dobře vyvíjet. 

Otázka: „M ůžeme být zároveň univerzální i obyčejní?“ 

Ano. Jen obyčejný člověk může být vším. Jen to nejobyčejnější může obsahovat 
všechno. Podívejte se například na vzduch – je to ta nejběžnější věc a přitom je všude. 
Světlo je také prosté a přitom všudypřítomné. Být zvláštní s sebou přináší omezení. 
Výjimečnost znamená ego. Univerzální existence znamená nebýt v ničem zvláštní. 
Dojde vám potom, že jste zbytečně sami sebe omezovali. Právě tohle vymezování 
sebe vás spoutává a přináší vám frustraci. Když jste opravdu univerzální, jste volní. 
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Máte-li ve vědomí představu nekonečna, nemáte v tu chvíli žádné myšlenky. Zkuste 
to třeba teď, představte si nekonečno a myšlenky se vytratí.  

 
 
 

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


