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Problémem je ego 
Vybráno ze Satsangu 11.2.2004  

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

 
Óm Šrí Paramátmane Namaha 

 
 

Otázka: „Jaký je vztah individuální duše s Nekonečnem?“  

Zbavte se nejprve ega a potom to pochopíte. Teprve potom zcela porozumíte tomu, 
jaký je vztah individuální duše s vesmírem. Jenže až to pochopíte, tak už se mě 
nebudete potřebovat ptát.  

Problémem je ego.  

Je důležité pochopit, že v duchovní oblasti je vše směřováno k rozpuštění ega. 
Když se například klaníte, Mistr či Guru netouží po tom, abyste se mu klaněli. Nedělá 
si poznámky, kolikrát se kdo kdy poklonil. Skutečného Mistra to nijak neohromí, ani 
nijak zvlášť nepotěší. Klaníte se sami kvůli sobě. Klaníte se proto, abyste se zbavili 
ega. Je to jedna z dobrých a efektivních technik. Možná jste někteří slyšeli o tradici 
klanět se tak, že se hledající natáhne celý na zem ve snaze se naprosto odevzdat. Jde 
však především o vnitřní pocit, s nímž se klaníte. Někteří lidé se klaní, ale zároveň 
sledují, jestli se Mistr dívá: „Nevšiml si mé poklony, zopakuji to ještě jednou.“ 

Vznikají i různé trapné situace. Když jsem učil na univerzitě v Kašmíru, byl tam 
jeden student, který měl ve zvyku položit se okamžitě na zem, jakmile mě uviděl. Ať 
to bylo kdekoli. I ostatní profesoři a studenti viděli, jak si přede mnou lehá na zem. 
Vůbec se nestaral o to, že si třeba na ulici ušpiní oblečení. Požádal jsem ho, aby vždy 
zvážil situaci a místo. Tady v Indii, dokonce i na univerzitě, to sice není zase tak 
nemístné na rozdíl od Evropy, kde byste se asi dostali do větších problémů, kdybyste 
si na ulici lehali na zem.  

Vysvětlil jsem mu, že rozumím jeho dobrým emocím, ale bylo by lepší se 
v některých situacích jen poklonit, a ne si lehat na zem. Z jeho  odpovědi byla patrná 
jeho opravdovost a duchovní vyspělost. Vyslechl mě a odpověděl:  

„Nestarám se, pane, o to, co si o mně lidé myslí. Je mi jedno, jestli mě považují za 
blázna nebo hlupáka. Dělám to nejlepší, co mohu udělat pro svou spásu a osvícení.“ 

 Na to jsem mu odpověděl: „To je v pořádku, ale musíš myslet i na lidi kolem sebe. 
Na ulici by kvůli tobě mohla vzniknout zácpa. Policie by zatkla i mě. Žijeme ve 
společnosti a některé věci nelze dělat všude.“  

Potom tomu porozuměl. Vnitřní nastavení je správná věc, ale je třeba se zachovat 
podle situace.  

Cílem všech těchto prostředků je zbavit se ega. Nakonec se však osvobození od 
ega odehraje Jeho Milostí. Čím větší je ego, tím méně je Lásky. Až už z ega nic 
nezbude, zůstane jen Láska. Stát se božským znamená být bez ega.  
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Uváděl jsem vám příklady různých podob ega týkajících se vzdělání, jazyka, 
národnosti… Co je skutečným kořenem ega? Základem ega je mylné ztotožňování 
svého vědomí s tělem. Jsme Duchem, čistým Vědomím, částečkou Božství, ale my 
jsme se začali považovat za tělo, smysly, mysl, intelekt apod. Hlavní potíž je 
v mylném ztotožňování Vědomí, oživujícího prvku, s neživým. Podle osmidílného 
Pataňdžaliho systému, když dojde k osvícení, odehraje se na úrovni mysli změna, 
kterou je tato iluze ukončena.  

Dnes jsme se věnovali tématu ego – nechť je k nám Bůh laskavý, abychom se téhle 
nemoci zbavili. 

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

 


