
ZE SATSANGŮ S GURUDÉVEM ŠRÍ OJASWI SHARMOU     

1 

 
 

EGO 
 

Vděčnost a ego 
Vybráno ze Satsangu 25.2.2005  

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

 
Óm Šrí Paramátmane Namaha 

 

Co ještě zbývá dodat? Přál by si někdo něco vyjádřit? 

Odpověď některého z poslouchačů: „Vd ěčnost.“ 

Dobře, povím vám něco o vděčnosti. Skrývá v sobě veliké tajemství. Lze dokonce 
říci - to největší tajemství. Právě prostřednictvím pocitů vděčnosti přichází Boží 
Milost a díky ní se odhaluje nejvyšší mystérium - Bůh. Ve vděčnosti je obsaženo 
popření ega. Jsme-li vděční, cítíme, jako bychom už požehnáni byli a ničeho více 
nebylo třeba. Jakmile může někdo říci, že již nic nepotřebuje, začne zažívat 
všeprostupující Pravdu, protože k tomuto zážitku dochází ve stavu bez jakýchkoli 
přání. Pravda existuje vždy a všude, ale dostáváme se k ní, až když už nemáme žádná 
přání.  

Jeden velký svatý doporučoval, že bychom měli být vděčni Bohu za cokoli, co se 
nám zrovna odehrává. Protože nikdo nemůže vědět, zda by jeho situace nemohla být 
ještě horší. Události se odehrávají nejenom v důsledku našich předchozích činů, ale 
také díky působení Boží Milosti. Karma existuje a člověk si ji musí protrpět, ale 
vždycky je tu i podpůrná ruka Boží Milosti. Jenom díky ní jsou lidé schopni důsledky 
své karmy unést. Proto buďte neustále vděční.  

Bůh nám pomáhá bez výjimky neustále. Nám však něco v nás brání vnímat 
nekonečnou boží Nádheru, Milost a Lásku. Jak může déšť naplnit šálek, když už 
v něm něco je? Pokud šálek úplně vyprázdníte, může vám ho Bůh naplnit.  

Nestěžujme si tedy na to, co nemáme. Buďme vděčni za to, co už máme.  

Vyprávěli mi o jednom světci, kterému se přihodil úraz, snad šlo o vykloubené 
rameno. Jakmile si světec uvědomil, co se mu s ramenem stalo, děkoval, že má druhé 
rameno v pořádku: „Ó, Bože, jsi tak laskavý, že zůstalo jedno moje rameno 
v pořádku. Jsem Ti moc vděčný.“ Vidí-li Bůh u někoho podobný postoj, neudrží se, 
aby ho neobjal a nechtěl být neustále s ním.  

Vděčnost je obrovská věc. Jsem všem vděčný. Jsem vděčný za všechno. Ve 
skutečnosti sice nejde o poměřování, kdy je vděčnosti více a kdy méně, ale často jsem 
ještě vděčnější, když přijde nějaká obtížná situace. Protože se více učíme a doopravdy 
vyvíjíme právě díky náročným situacím.  

O mnoha věcech nemluvím a nechávám si je pro sebe. Občas mi přijde na mysl 
něco z nich vyslovit – např. to, že jsem vděčný všem hledajícím, kteří za mnou 
přicházejí. Sám v sobě se jim klaním, protože v nich vidím přicházet Boha a Jeho 
Hru. Je to zásluha hledajících, že mi umožňují o něčem k nim promlouvat. Jsem jim 
za to vděčný.  
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Jsem vděčný těm, kteří jsou vděční.  

Lidský život přece překypuje krásou, štěstím a radostí! S podivem se díváme, jak 
lidé zbytečně naříkají. Proč si lidé neustále bezdůvodně stěžují místo toho, aby byli 
šťastní? Nemají skutečný důvod. Zajímavé je, že největším problémem je ego, které 
ve skutečnosti neexistuje. K iluzi patří, že přestože se jenom jeví a reálně neexistuje, 
zapříčiňuje tolik problémů. Reálné nevyvstává na povrch a to, co skutečně neexistuje, 
se jeví, jako by existovalo. To, co je skutečné a neustále jsoucí, není vnímatelné ani 
poznatelné.  

Velký svatý Sundar Dass to pojmenoval nějak takto:  

„To, co existuje, existuje neustále. A to, co neexistuje, neexistovalo nikdy. 
Paradoxně je ale vidět právě to, co neexistuje. Potíž je v tom, že to, co skutečně 
existuje, není ke spatření.“     

Všechno závisí na tom, jaký k životu zaujmeme postoj.  

Jeden z indických hledajících, kterému je již přes sedmdesát let, přichází občas na 
satsangy v mém domě. Vyprávěl mi příběh týkající se významu správného postoje 
k životu. Jeden z jeho přátel byl čtrnáct let upoután na lůžko. Jde o karmické 
záležitosti, které nemůže nikdo ovlivnit. Příbuzní, přátelé a známí ho chodili 
navštěvovat, aby mu vyjádřili pochopení. Když vstoupili s pocity soucitu do 
místnosti, vždycky je znovu zaskočilo jeho uvítání. Usmíval se z postele, radostně je 
pozval dál a první na co se zeptal, bylo, jak se mají. Člověk, který nemůže čtrnáct let 
vstát z lůžka, se zajímá, jak se mají druzí! Jeho reakce nebyla předstíraná, ale 
vycházela zevnitř. Na otázku, jak se má on, odpovídal vždy s úsměvem: „Mám se 
krásně.“ 

Všechno závisí na postoji. 

 
Otázka: „…Četl jsem v jedné knize větu, která zcela rozhodila moje porozumění 
tomu, co je to ego. Začal jsem uvažovat o tom, k čemu vlastně ego máme, když 

bychom mohli spokojeně fungovat bez něho…“ 

Pro vyřizování světských záležitostí má ego zásadní význam. Zatímco pro světské 
dění je ego potřebné, při hledání sebe sama se stává překážkou. V takzvaném 
světském životě je hlavním motivačním faktorem právě ego. Jenom díky egu spolu 
soupeří národy například na olympijských hrách. Pro život ve světě je ego užitečné, 
ale pro hledání trvalého míru se stává problémem.  

V této souvislosti bych vám rád řekl, že na duchovní cestu se dostávají bytosti, 
které už si dostatečně užily světa, ať už v tomto nebo v předchozích životech. Tyto 
duše vyzrály natolik, že jsou schopny vidět nesmyslnost světských závodů o větší 
potěšení. Duše prochází v průběhu svého vývoje mnoha stadii. V určitém smyslu 
odchází ego až na konec. Duše musí ujít velmi dlouhou cestu, aby se v ní mohla 
rozvinout rozlišovací schopnost, díky které ví, co je správné a co ne, a dělá to, co má, 
a upouští od toho, co nemá.  

S egem a s jeho odstraňováním začínají mít problémy až ti, kteří postoupili do 
stadia, kdy pochopili, že v životě jde o nalezení trvalého vnitřního míru a o duchovní 
seberealizaci. Potom se hledající začínají zabývat otázkou, jak se ega zbavit, protože 
je překážkou k dosažení cíle.  

Označíte-li někoho z lidí, ponořených do víru světského života, za egoistu, bude se 
bránit. Neporozumí tomu, o co vám jde, protože jeho ego je ještě příliš mnoho ve hře.  
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Ego nabývá nekonečného množství podob. Ctít svou zemi, rodný jazyk či víru 
pochází ve skutečnosti také z ega. Všichni patříme ke stejnému lidstvu. To lidé si 
vymysleli územní vymezení například Ruska, Indie či Pákistánu. Dělící čára tam 
reálně žádná neleží, je to jen výmysl lidského ega. Ego stojí v pozadí všech světských 
záležitostí. 

 
Otázka: „Je možné, aby se člověku podařilo ego zcela ovládnout či vymýtit?“ 

Ego má dvě dimenze. Ego jako bytí, existence, „Jsem“, nezaniká nikdy. Odchází 
„Já jsem“ ve smyslu sebe sama jako něčeho výlučného, odděleného od Celku. Bytí 
neboli jsoucnost je božské a věčné. Je to aspekt ega ve smyslu oddělené individuality, 
co vytváří zeď, v jejímž důsledku je lidská bytost přesvědčena, že je něčím 
odděleným od Nekonečného. Ego ve smyslu faktu, že „Jsme“, je trvalé. S dosažením 
moudrosti odchází pýcha, že jsme něčím zvláštním.  

Tato oddělenost nás jednou opustí už z toho důvodu, že reálně neexistuje. Existuje 
jen na úrovni našich fantazií a dohadů. Během momentu může všechno naše vzdělání 
ztratit svůj význam. Až přijde smrt, kam se podějí všechny načtené znalosti, krása 
Miss Universe, královská koruna nebo všechen majetek?  Zůstává však Bytí, stále 
v nás existující, a to neskončí ani v okamžiku takzvané fyzické smrti. Bytí bylo i před 
existencí našeho fyzického těla, v průběhu života těla i po smrti fyzického těla. Právě 
toto Bytí je třeba si uvědomit a naplnit. 

Odpověď na vaši otázku, zda lze ego zcela vymýtit, je, že ego se vytratí samo tak, 
jak bude postupně narůstat naše moudrost. Až dojde k  osvícení, nezbude už pro ego 
žádné místo. 

 

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

 


