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EGO 
 

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

 
Život můžeme rozdělit do dvou oblastí. Jednou 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.  

 
Může ego zcela přestat existovat? Odpověď zní: Ego jako existence sama o sobě, 

jako bytí, nezmizí nikdy. To, co vás opustí, je přesvědčení o tom, že jste oddělenou 
existencí. Rozplyne se představa, že jste oddělení od Celku. 

 
 Dobrovolné vzdání se ega přináší největší svobodu. 

 
Podle mého názoru se mýlí ti, kteří k egu přistupují jako k něčemu, co je třeba 

zničit. Tímto způsobem se s egem vypořádat nelze. Ego je zapotřebí transformovat, 
pročistit a porozumět jeho skutečné povaze. V praxi nám může pomoci zaměřit se na 
oslabování pýchy ega.  

 
To nejvýjimečnější, co se může v lidském životě přihodit, je stát se obyčejnými a 

tichými. Blaženost a Láska se objeví, až když je odstraněna iluze o vlastní 
výjimečnosti. 

 
Většina problémů je pouze mentálního charakteru. Problém není vně vás - ve 

skutečnosti jste tím problémem vy. Neexistuje žádný problém, to vy jste tím 
problémem. Změňte se a všechny problémy budou vyřešeny! 

 
Pokora do života vstoupí až po mnoha zkušenostech. Až potom, co je skutečně 

nahlédnuto a zvnitřněno, jak je vlastní důležitost nesmyslná. Člověk postupně dochází 
k závěru, že je zbytečné přikládat si nějaký význam. Jak prochází životem, učí se 
mnoha věcem a shledává, že nikdo není důležitější než ostatní. Každý má svou vlastní 
hodnotu. Jde jen o různé okolnosti. I ten nejnepotřebnější člověk se stane za určitých 
okolností tím nejdůležitějším.  

 
Skutečné duchovní hledání nelze započít bez toho, že by hledající sklonil svou 

hlavu. Je potřeba si nejprve přiznat omezení svých vlastních schopností a ega. 
Duchovní cesta začíná pouze tehdy, když si začnete uvědomovat, že se nemůžete 
nikam posunout bez pokory a prosby. Nezáleží na tom, jak nazýváte sílu, jíž se 
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odevzdáváte. Dokud nedospějete do toho vývojového bodu, je všechna vaše 
duchovnost jen hrou ega.  

 
Když člověk namísto o své vlastní pohodlí pečuje o pohodlí druhých, rozšiřuje tím 

své bytí a rozvíjí velkorysost. Člověk, který myslí jen na své vlastní pohodlí, je 
zaměřený pouze na sebe. Když je člověk zaměřený na sebe, ego je pro něj středem 
všeho a v důsledku toho je ego zraňováno, jakmile se něco neděje podle jeho přání. 
Mluvíme-li o neštěstí, jde vlastně o tato zranění ega. Staráte-li se o druhé, je vaše 
pozornost zaměřena směrem od ega. Je-li vaše pozornost odváděna od vašeho ega, 
a vy zjišťuje, že jsou ostatní šťastní, přirozeně k vám přichází štěstí. 

 
Ego je prvkem, který nelze zcela zničit vlastním úsilím. Domněnka, že jste se 

zbavili svého ega, je jen jinou podobou ega. Názor, že je někdo bez ega, je sám o sobě 
známkou ega. 

 
Vše, co nám přináší nějaké strádání, je způsobeno egem. Vše, čeho jsme si svou 

myslí vědomi, je součástí ega, protože skutečná Pravda není poznána myslí. Cokoli je 
lidská mysl schopna uchopit, je nakonec součástí ega. Mysl si všechny problémy 
interpretuje podle svých individuálních charakteristik - ale ať mysl uvažuje 
jakýmkoliv způsobem, ve skutečnosti jde o ego.  

 
Kdykoli zažíváte nějaké utrpení, je to způsobeno vaším egem. Ve všech případech. 

Všechny další faktory - například strach, že nejste milováni nebo pocit viny atd. - jsou 
také součástí ega. Jsou to pouze jeho výtvory. Ego zahrnuje všechno. 

 
Základním duchovním principem je fakt, že čím více se stáváte vnímavějšími a 

nesobeckými a čím více postupně upozaďujete svou vlastní osobnost a své preference, 
tím více jste připraveni přijmout Milost. K požehnání nepotřebujete nutně nějakou 
duchovní osobu. Přítomnost Boží Milosti nastane okamžitě, jakmile zmizí ego, 
protože duchovní Energie je všudypřítomná. 

 
Celá duchovní cesta není ničím jiným než postupným vyhlazováním našich 

osobních preferencí. Jsme tak plní ega a sebestředných zaměření, že bychom si 
nejraději udělali i z Boha svého sluhu. 

 
Ať už se dostáváme do jakýchkoli situací, příznivých či nepříznivých, dokud se 

ztotožňujeme s tělem, stres ze smrti nás neopustí. Nic nezměníte na tom, že jednou 
zemřete. Této hrozbě se nedá vyhnout. Z duchovního pohledu existuje strach pouze 
tehdy, když svou existenci ztotožňujeme s tělem (které zahrnuje smysly, mysl, 
intelekt atd.). Anebo jinak řečeno - dokud tu je ego, je tu i stres. 

 
Mezi naší Existencí a Pravdou není žádný rozdíl. Je třeba vystoupit z iluze o 

oddělenosti. To, co nazýváme egem, je iluze, že jsme odděleni od Pravdy. 
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Naše tělo, smysly, mysl, intelekt i ego jsou součástí Přírody a jejích zákonů. Ze 
všech těchto prvků je ego tím nejfalešnějším. Ego, které neexistuje, je tou největší 
z iluzí. 

 
Člověk, jako individuální bytí, si začne uvědomovat, že je částí Celku. Existuje 

proto, aby byl prospěšný Celku, spíše než, že by Celek existoval kvůli němu. Je 
prostředkem a ne cílem. Je nástrojem služby Veškerenstvu, a proto v něm nezůstává 
žádné místo pro pocit oddělenosti a pro ego. 

 
Změníme-li uvnitř své vnímání věcí, dojde ke změně i v našich postojích k životu. 

Změní se způsob, jakým si interpretujeme dění kolem nás. Vnější svět, který bývá 
místem plným bolesti, frustrace, deprese a lítosti, se promění v prostor pro Božskou 
Hru a pro radostnou oslavu Boha. K tomu dojde, když přestane existovat ego.  

 
Všichni máme nějaké pozitivní kvality, ale pro duchovní cestu je velmi 

nebezpečné, když se jich chopí naše ego. V určitém smyslu je to právě pýcha, že jsme 
dobří a správní, z níž se rodí všechno zlo. 

 
Co bychom tedy měli dělat, když nás ego ne a ne opustit? Pokračujte v konání 

svých povinností a nepřestávejte ego v sobě pozorovat. Plňte pečlivě své povinnosti 
a vduchu říkejte svému egu: „Zklidni se.“ Protože před duchovní seberealizací 
nemůže být nikdo od ega zcela osvobozen. 

 
Na duchovní cestě se snažíme o odstranění ega, ale ve skutečnosti se vytrácí jen 

Jeho Milosrdenstvím. 

 
Rozlišujeme dvě já. Jedno Já je skutečné, věčně existující. Druhé já jsme si 

vytvořili sami, ovlivněni svým kulturním prostředím, vzděláním a dalšími faktory. 
Toto druhé já je spojeno s pýchou. Například si s hrdostí říkáme: „Mohu o sobě 
prohlásit, že mám vůli a dobré sebeovládání.“ Ego může nabývat různých podob, 
v nichž se srovnáváme s ostatními: „Dosáhl jsem vysokého vzdělání.“ „Jsem pyšný na 
to, v jaké zemi jsem se narodil.“ „Jsem profesor.“ „Jsem vědec.“ „Jsem velmi 
přitažlivý.“ „Není na mě nic hezkého.“ Je to také na základě ega, když se považujeme 
za chudé i když se považujeme za bohaté.   

 
Kapka dochází k poznání, že její existence závisí na existenci oceánu. Po duchovní 

seberealizaci zažívá člověk, že je nekonečnou Existencí. Stává se součástí Existence 
bez pocitu své výlučnosti. Pocit vlastní výjimečnosti vytváří napětí a nedostatek klidu. 
Proto ta nejzvláštnější věc na světě je stát se obyčejnými. Nejobtížnější věcí je stát se 
obyčejnými, i když se všichni chtějí stát vyjímečnými. Štěstí a mír přichází k těm, 
kteří si uvědomili svou obyčejnost. 

 
Ego zůstává jako poslední překážka mezi Bohem a naším vlastním Já.   
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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. Při vší té chvále ega je 
tu ale jeden problém a tento nedostatek je poměrně závažný. Kdekoli je ve hře ego, 
schází tam mír. K čemu je potom všechno ostatní, když nemá člověk vnitřní mír? 
Nemůže být šťastný. V přítomnosti ega nemůže existovat klid a štěstí. 

 
Ego způsobuje nejvíc problémů a přitom neexistuje. 

 
Co je skutečným kořenem ega? Základem ega je mylné ztotožňování svého vědomí 

s tělem. 

 
Když si někdo myslí, že nemá ego, pak jen jeho ego přijalo jinou podobu. Mnoho 

lidí vědomě usiluje o pokoru a zdvořilost. Našli bychom mnoho takových slušných, 
klanících se lidí. Předvádějí, a pravděpodobně se i opravdu snaží, jak jsou osvobozeni 
od ega. Ego na sebe vzalo podobu pokory. Jak řekl Mahátma Gándí, ze všech lidských 
kvalit lze o skutečné pokoře, stavu bez ega, říci, že přichází sama od sebe. Nastává až 
na konci dlouhého vývoje. Protože kdo chce být pokorný, není pokorný.  

 
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 zároveň 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 spoutává a přináší frustrující pocity. Když jste opravdu univerzální, jste volní. 

 
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.  

 
Jen ten může být skutečně šťastným, kdo realizoval své pravé Já. Pouze skutečně 

šťastný člověk může přispět i ke štěstí druhých. Chceme-li se zdokonalit, abychom 
zlepšili druhé, musíme začít se zlepšováním u sebe. Ti, kdo se snaží druhé předělat, 
činí tak s přesvědčením, že jsou již dokonalí. Tito lidé jsou příkladem toho, jak se stát 
obětí svého vlastního ega. Než začneme napravovat druhé, musíme nejprve napravit 
sami sebe. Ve skutečnosti bychom se nikdy neměli zaměřovat na vylepšování 
ostatních. Měli bychom se starat pouze o vlastní přeměnu a službu druhým. 

 
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 
– je to 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. 
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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. 

 
Po smrti ega se objeví pravé Já, které bylo egem zakryto. Potom, co realizujete své 

vlastní Já, všechna dualita se vytratí. 

 
Kdyby nějaké strašidlo opravdu existovalo, určitě by se našel odvážný člověk, 

který by se s ním pustil do křížku a přelstil ho. Jak ale bojovat, když strašidlo reálně 
neexistuje? Ego ve skutečnosti náš život neopouští díky našemu úsilí. Ego je zničeno 
Boží Milostí. Protože ego je tak jemná věc! Neexistuje.  

 
Jen velmi zřídka se díky Milosti Existence oproštěné od ega, nazývané Bůh, stane 

nějaká bytost bytostí bez ega. Tak se to stalo například 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. 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. 

 
Díky Guruovi se vytrácí ego žáka. Děje se tak proto, že duchovní Učitel je člověk 

bez ega. Proto se v jeho přítomnosti ega ostatních otřásají v základech. 

 
Většina lidí v duchovní oblasti o něco Boha či Mistra žádají. Požadují něco pro 

svůj vlastní vývoj a dokud se někdo domáhá vývoje, k postupu nedojde. Skutečný 
postup nastane, když místo dožadování se začne osoba dávat - cokoli, co má. Když 
nic jiného, tak dobré myšlenky a emoce a přání dobrého ostatním. Jen pak se začíná 
uvnitř odehrávat skutečný vývoj. Dokud něco požadujeme, je přítomné ego.  

 
Jak to, že spojujeme svoji existenci se svým tělem, přestože jsme součástí věčné 

Božské Pravdy? Příčinou je ego. Ego je náš pošetilý způsob myšlení, ve kterém se 
považujeme za tělo, přestože jím nejsme. 

 
Co je ego? Ego je identifikací duše s tělem. Člověk zapomíná, že jeho pravá 

existence, duše, je věčná, nezrozená a neumírající a považuje sebe sama jen za tělo. 

 
V přítomnosti ega se vytrácí klid a štěstí. Život bez štěstí a klidu je nesmyslný, 

a proto ani ego nakonec vůbec k ničemu není. Svým způsobem je ego tou jedinou 
nemocí a zbavíme-li se jí, natrvalo se uzdravíme. 

 
Co se stane, když je ego zcela vymazáno? K žádné změně vlastně nedojde. Prostor 

a vzduch ve džbánu přece není oddělený od prostoru a vzduchu kolem něj. Když se 
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džbán rozbije, je to stále ten stejný prostor a vzduch všude. K události „rozbití“ ega 
může dojít pouze v těle člověka. 

 
Jsme v jednotě se vším a jen na základě ega toto jednotné Vědomí rozdělujeme na 

‘moje vědomí‘, ‘jeho vědomí‘ či ‘její vědomí‘. Nevědomost spočívá právě v tom, že 
ztotožňujeme vědomí poznávajícího s objektem vědomí – s tělem. 

 
Vytrváte-li v sebeanalýze a v hledání vlastních chyb, začne se vaše ego postupně 

vytrácet. 

 
Dokud se člověk ztotožňuje se svým tělem, vyvstávají před jeho zrakem různá 

osobní znečištění. Pravé Já bylo, je a navždy zůstává naprosto čisté a dokonalé. Jenom 
díky ztotožňování se s tělem dochází k zakalení. 

 
Vděčnost v sobě skrývá veliké 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 vnímat 
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. 

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

 


