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Vracím se ke spisu Syntéza jogy od Šrí Aurobinda Ghose,
třetí díl: Joga Boží lásky.
1. kapitola: Láska a trojí život
Vůle, poznání a láska jsou třemi božskými mohutnostmi v
lidské přirozenosti a v životě člověka označují tři cesty, jimiž se
duše pozdvihuje až k Božskému. Souvislost těchto tří mocí,
spojení člověka a Boha v každé z nich, jsou základem integrální
jogy.
Činnost je první mocí života.
(Budu zase v závorkách uvádět své poznámky: Naším
narozením ve světě Bůh začal skrze lidského tvora projevovat
svou činnost. Tak rozumějme podobenství o marnotratném synu.
Vzal při odchodu z Otcova domu Otcovy peníze, které mu Otec
věnoval. To jsou lidské schopnosti, které syn začne považovat za
své, a proto je může promarnit. Všimněte si jemného rozdílu mezi
životem Ježíšovým na zemi a naším životem tamtéž. Ježíš se
navenek choval, jako by jeho život byl jeho, ale víme už z jeho
výroku ve 12 létech, že musel žít v těle, o kterém věděl, že
pochází od Otce a je tedy Otcovo. Musel být "v tom, co je Otcovo"
a nikoliv v těle jako ve svém těle. Tento stav, v podstatě ničím
nepovýšený, trval u Ježíše do jeho "třiceti" let. Navenek žil svým
životem jako my, ale už i tehdy žil životem propůjčeným od Otce.
My jím také žijeme, ale nevíme o tom a život si přivlastňujeme.
Bůh předal do rukou přírody svou moc, která nabrala podobu
člověka. O tom mluví Ghos takto:)
Příroda začíná (disponovat u narozeného člověka) energií,
spotřebovává energii (jako marnotratný syn peníze od Otce) a
důsledek toho se stává něčím vědomým v člověku. Tyto procesy
se mění ve vůli a v uskutečňování vůle, a tu, když se vlastní
činnost obrátí k Bohu, život člověka se začne lépe a jistěji stávat
božským. Je to první brána přístupu (k Bohu), výchozí místo
zasvěcení. (Kdo tedy si myslí, že nezná správné východisko na
cestě k Bohu, mýlí se a obelhává se. Jako člověk se narodil k
činnosti, a napřed v té se musí osvědčit. Teprve když se v ní
osvědčil, našel východisko další, přesně tak jak je znázorněno
Ježíšovým životem. Bez první "třicítky" by nemohla nastoupit
"trojice" let po třicítce. A kdyby ta se neuskutečnila, nemohly by
nastat "tři dny" Ježíšova pobytu v hrobě s následkem vzkříšení z
mrtvých.) Když se vůle člověka sjednotí s Vůlí boží a celá činnost
lidské bytosti vystupuje (vědomě) z Božství a orientuje se na
Božské, spojení činností (s Bohem) je dokonalé. Činy se tedy
stávají úplným poznáním. Úplnost činů, říká Gítá, se naplňuje

poznáním, sarvam karmákhilam džnáne parisanápyata. Pomocí
sjednocení ve vůli a v činnosti stáváme se jedním s bytím
vědomým a všudypřítomným, v němž se zavírá kruh přírodních
energií.
(Až sem vyslovil Ghos nejdokonaleji, co jsem občas vlivem
lékařských zásahů jako úvodu, začal občas zažívat už v
předškolním věku, když jsem někdy pociťoval moc provést, co se
vedle mne dělo a na co bych z pozice pocitu oddělené bytosti
vůbec nestačil. Ovšem, pokud se týče blaženosti, o které bude
dále mluvit Ghos, jde také o vývojový proces, neboť zpočátku
hledá člověk vrcholné uspokojení z dosaženého cíle, uspokojení
pro sebe, čímž se také moc boží vyčerpává, nebo, chceme-li to
tak říci, promarňuje se a spojení dostavivší se mocí končí.)
Vyvrcholením tohoto sjednocení je láska, pokud je láska
vědomou Blažeností ze spojení s Bytím, ve kterém žijeme,
jednáme, pohybujeme se, v němž existujeme a pomocí něhož se
učíme jednat a být. To je trojice našich schopností, trojí spojení s
Bohem, se kterým se spojujeme, když z činů děláme východisko,
svou přístupovou cestu k Bohu a svůj styčný bod s Bohem.
(V dětství jsem ovšem nevěděl, že tomu tak je, ale přesto až
do 17 let se ve mně styk s Bohem stále zdokonaloval, až se náhle
plně objevil v mém vědomí, a proměnil je ve vědomí, že z Boha
pocházíme a k Bohu se máme vrátit a máme k tomu blaženou
příležitost tím, že žijeme jako lidé. Tato blaženost ve své podobě
se stále zdokonalovala a bez tohoto procesu zdokonalování tohoto
stavu spojeného s vědomím nesmírné důležitosti lidského života,
bych se byl nedokázal zdokonalovat v poznávání Boha bez
obrazu. Dnes vím, že obecně platí o každém člověku, že paralelně
s jeho dospíváním tělesným a duševním dospíváme, aniž o tom
víme, v něčem mnohem důležitějším, v nárůstu vnitřního pokladu,
jehož váha a cena se postupně zvětšuje tak, že je pro člověka
stále snazší si vzpomenout na Otcův dům a vrátit se do něho.
Jediné, co mu brání v tom, aby si vzpomněl a vrátil se je, že má
stále ještě co promarňovat a že na tomto promarňování stále ještě
lpí. Ptám se: Bude v okamžiku smrti schopen stále ještě tolik lpět
na tom, co jej dělí od Otcova domu?)
Poznání je základem konstantní existence Božského,
protože poznání je základem veškeré existence a veškerého bytí.
Poznání je činností vědomí, světlem, pomocí něhož jsme schopni
poznat sami sebe, svou skutečnost a síly, jimiž můžeme činností
pochopit vnitřní výsledky našeho myšlení a našich skutků a
způsobit růst našeho vědomého bytí, a jím dosáhnout, dík spojení,
jeho naplnění v nekonečném božském bytí. Božské nám přichází

vstříc pod mnohými aspekty a pro každý z nich je poznání klíčem
přesným a jistým, pomocí něhož můžeme vejít do Nekonečného a
vlastnit Božské ve všech jeho způsobech bytí, sarvabhávána (citát
z Gíty) tímtéž způsobem, jak je přijímáme a jak jsme jím vlastními
ve všech našich způsobech existence.
(Možná, že vám napadne, proč tolik horuji proti vlastnictví
jako proti největší překážce ve spojení s Bohem. Bůh vlastní
všechno stvořené, neboť ono žije v Něm a z Něho. Je to podobné
vlastnění jako matka před porodem vlastní dítě ve svém lůně. My
pak, přivlastníme-li si část tohoto universálního vlastnictví božího,
ať sebe vznešenějším způsobem, tímto přístupem ke stvořenému
brzdíme přístup k nestvořenému, které nelze oprávněně vlastnit ze
strany člověka - tak mně to připadalo náhle v 17 létech - nýbrž lze
je oprávněně vlastnit jen ze strany boží. Dostaví-li se toto vědomí,
jakým Bůh všechno vlastní, může být a také je člověku přidáno
"vše ostatní", tedy i taková forma vlastnictví všeho, co už
nemůžeme zaměnit za vlastníka, Bůh v nás vlastní i nás, my to
právem jmenujeme projevem jeho pravé lásky.)
Bez poznání, že jsme v Něm slepě živi (jako dítě v matčině
těle před porodem), Příroda je tak zaujata svými skutky, že
zapomíná na náš původ, a následkem toho nežijeme božsky,
nýbrž bez plné a pravé blaženosti z našeho bytí, (tak jak činí
Příroda sama). Pomocí poznání dospíváme k vědomé jednotě s
tím, co poznáváme - pravé poznání je možné jen ztotožněním sanujíce tím rozdělení a nevšímajíce si příčiny našich omezení,
našich slabostí a naší nespokojenosti. Ale poznání není úplné bez
skutků, jelikož Bůh není pouze čistým Bytím nebo tichou a
sebepoznávající existencí, nýbrž také Vůlí být, a tak ve skutcích
se dostáváme na vrchol poznání, čili poznání se stává skutky
úplným.
(Vizte, jak líčí Ježíš poslední soud jako vrchol poznání pomocí dobrých skutků. Dobře činící nepotřebovali ani vědět, že v
bližním milovali Boha. Toto poznání se dostavilo až při posledním
soudu, tj. při překročení závislosti na relativním dobru i zlu. Měli
bychom si tedy říci o slepotě, se kterou přicházíme na svět, že je
to začátek poddanosti dualitě, o které však můžeme říci, že si tam
přicházíme pro poznání. Kristus si pro nás přišel do tohoto druhu
nemoci, kterou sám nezačal slepotou, aby nás z ní vyvedl. A
jednoznačně ukázal, že se to dá provést jen láskou. K jeho lásce
se máme připojit. Z jeho života můžeme snadno vyčíst, že jeho
poznání bylo korunováno největší možnou láskou.)

Láska je korunou poznání, protože je to blaženost spojení, a
toto spojení musí být vědomou radostí z jednoty, aby se jím
projevila všechna bohatství vlastní blaženosti. Vskutku dokonalé
poznání vede k dokonalé lásce, a integrální poznání je nositelem
nekonečné rozličnosti ryzí lásky. "Ten kdo má poznání jako
nejvyššího Purušu," říká Gítá - ne pouze jako nehnutou jednotu
nebo jako božské hnutí v nespočetných duších, nýbrž jako Toho,
kdo je nad tím i oním, a v němž je obojí božsky obsaženo - "ten
má integrální poznání a hledá Mne pomocí lásky ve všech jejích
způsobech bytí." Taková je trojice našich schopností a trojí
spojení s Bohem, ke kterému se dostaneme, když poznáme naše
východisko.
Láska je vrcholem veškerého bytí a prostředkem jeho
naplnění; pomocí lásky člověk dosahuje veškerou intenzitu a
pozdvihuje se k veškeré plnosti a k extázi úplného objevení sebe.
Je-li pravda, že pomocí něho se stáváme jedním s Ním, a pomocí
dokonalého poznání nacházíme naše naplnění v totožnosti, pak je
pravda, že přirozeností vědomí je blaženost a že láska je klíčem a
nejvyšším tajemstvím blaženosti. A jestliže je vůle mocí, kterou
sebe vědomá bytost doplňuje a jestliže pomocí spojení vůle
stáváme se jedním s Bytím v jeho charakteristické nekonečné
moci, skutky této moci začnou vždycky blažeností a budou mít za
účel blaženost. Láska v Bytí jako takovém a v úplnosti jím
samotným projevené pomocí schopnosti jeho vědomí, je cestou
dokonalé nekonečnosti Ananda (tedy Anandy), Láska je moc a
vášeň božské blaženosti: bez lásky můžeme dosáhnout extatický
mír nekonečna, ponořeného do Anandy, ale nemůžeme
dosáhnout absolutní hloubky jeho bohatství a jeho plnosti. (Pozn.
překl.: Ananda je rodu mužského, proto překládám jeho a ne její.)
Láska nám umožňuje přejít z utrpení (z pocitu oddělenosti) do
blaženosti dokonalého spojení, aniž bychom ztratili radost z úkonu
spojení; je to největší objev, kterého je duše schopna, a celý
vesmír se k němu dlouze připravuje. Přibližovat se k Bohu láskou
je připravovat si největší naplnění duchovní, jaké může existovat.
(Přiznávám, že až do přečtení těchto řádek jsem nevěděl, že
také pro mne nejpozději od 21. 11. 1939 existoval Ananda, nejvyšší stav blaženosti ve velmi konkrétní podobě, neboť uprostřed
obecně vládnoucího utrpení v koncentračním táboře jsem byl
zbaven oboustranně utrpení a bolesti. Říkám-li oboustranně, a
podaří-li se mi toto slovo vysvětlit, udělám pro vás mnoho.
Oboustrannost spočívala v tom, že jsem jaksi zdola, z pozice své
smrtelné podstaty, netrpěl s těmi mnohými trpícími vedle sebe, byl
jsem i v nich ve stavu za utrpením, takže pokud jsem s nimi jednal

- a on ten stav vyžaduje skutky, a velmi konkrétní - oni přestávali
trpět a já jsem trpět nezačal. Trpící, kteří se chovali jako lotr na
kříži po pravici Ježíšově, nejen cítili úlevu ve svém utrpení, ale i
zapomínali na ně do té míry, že v nich zavládlo totéž
nedefinovatelné jasno, jaké vládlo ve mně, že byli vědoucími beze
slov, jen svým stavem vědomí. Jak se ode mne vzdálili, dostávali
třeba znovu napráskáno a propadali zoufalství, takže vyhledávali
mou přítomnost, nevěděli, že hledají můj stav, který byl přenosný.
Oboustrannost nahlížená shora vypadala tak, že jsem stav
Ananda neztrácel a nezačal jsem trpět, i když se vyskytly
objektivní důvody k tomu, abych trpěl. Např. stav Ananda konkrétně mě prolínal shora tak, že jsem netrpěl ani hladem, kde ostatní
hladověli, a nedostal jsem ránu, když ostatní byli biti. Toho si ti
zbití brzy všimli.)
Naplnění láskou nevylučuje poznání: ono samo přináší
poznání, které, čím se stává úplnější, tím bohatší se stává
možnost lásky. "Pomocí Bhakti", říká Pán v Gítě, "člověk mne
poznává v celé mé šíři, v celé mé velikosti a v principu mého bytí,
a když mne pozná v základu mého bytí, vejde do Mne." Láska bez
poznání je záležitost intenzivní, vášnivá, ale slepá, spíš hrubá a
nebezpečná vlivem samotné vroucnosti, ale láska, která vede k
dokonalému poznání, přináší absolutní nekonečné spojení.
(Velmi významný je výrok Ježíšův v evangeliu sv. Matouše,
XVI, 13-30. Tam Ježíš poznává lásku Petrovu pomocí jeho
poznání, o kterém Ježíš řekl: "Blaze tobě, Šimone Tomášův,
protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích." Petr
totiž řekl Ježíšovi: "Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého." ) (A k tomu
dodatek k dřívější poznámce o Ananda. Žijeme tělesný život a čím
více se ztotožňujeme s tělem, tím více k nám přichází poznání
skrze tělo, rozuměj utrpením, radostí a rozumem. Byl jsem
operacemi za vědomí násilím vyvrácen z pocitu tělesnosti, takže
od té doby jsem sebe nepovažoval za tělo, nýbrž za někoho kdo
myslí a potřebuje pomocníka - tělo, aby své myšlení realizoval.
Vskutku nezvykle pojaté východisko Sat. Byl jsem operacemi vždy
velmi důrazně upozorněn na to, že jsem tělo, důrazněji než jiný
člověk, který se dokáže také o tělo nestarat. Ale stejně důrazně,
více než kterýkoliv člověk, jsem byl znovu a znovu zbavován za
vědomí pocitu tělesnosti, takže mi zbylo jen vědomí, přibližně Čit.
Ale v Satčitanandě jsou všechny tři jeho prvky propojeny. Ocitne-li
se Čit v čistém stavu, váže na sebe ostatní dva prvky rovněž v
čistém stavu, i když si toho člověk není vědom. Nedostal-li se
člověk k jednomu ze tří prvků Satčitanandy pomocí obraznosti,
nýbrž bez obrazu, objeví se i ostatní dva prvky bez obrazu.)

Tato láska není neslučitelná s božskou činností; naopak,
vrhá se do ní s radostí, jelikož miluje Boha a je celobytostně za
jedno s Ním a se všemi jeho bytostmi, a pracovati pro svět stává
se pak způsobem citu a chápání lásky k Bohu pomocí nesčetných
činností.
(Nepochybuji o tom, že by mně byl esesman zabil toho 21.
11. 1939, kdybych ho byl nenáviděl. Od Boha však pochází i síla
vrahova, aby mohl vraždit. A protože jsem se vzdal svého života
bez lítosti, tentýž stav Boží lásky mi dovolil, abych viděl ve vrahovi
Božího posla, a ten nemohl jednat jinak než jako nejvyšší posel
lásky. Vymazal tak dokonale a natrvalo všechny vražedné sklony
dotyčného esesmana, že byl odhalen jako dobrodinec a byl z
nařízení německého vedoucího tábora zastřelen, aby nekazil
"morálku" ostatních vrahů. Mně pak ten moment přinesl takové
poznání, že z něho budu žít minimálně až do smrti, neustrnu-li
svou vinou na něm.)
Taková je trojitost našich schopností, trojí spojení s Bohem.
K němu se dostáváme, když se na cestě oddanosti začne působit
láskou jako s andělským vůdcem. Pak objevíme v extázi božské
blaženosti Milujícího všechny, naplnění našeho života jako jistý
příbytek a střed Jeho universálního vyzařování.
(Jinými slovy: "Ty, Pane, vyzařuješ svou lásku do všech a do
všeho stvořeného. Mohl bych dokázat, abych se nepřipojil tímtéž
tvým zářením ke Tvé lásce ke všem?")
Jestliže spojení těchto tří věcí je základem naší dokonalosti,
hledající integrálního naplnění sama sebe v Bohu, musí vyloučit v
sobě, pokud je má, nepochopení a pohrdání, se kterými se často
shledáváme mezi adepty těchto tří cest. Ti, kteří se drží kultu
poznání, zdá se, že ze své výše podceňují cestu zbožnosti, která
je dobrá jen pro duše dosud nepřipravené k tomu, aby přijali
Pravdu. Je pravda, že zbožnost bez poznání je spíše hrubá, slepá
a nebezpečná, jak nám dosvědčují omyly, zločiny a náboženská
blouznění zbožných. K tomu však dochází jen proto, že zbožnost
nenašla správnou cestu, ani princip, a hledá obojí po slepu na
postranních stezkách, ze kterých dříve nebo později se dostane
na hlavní cestu. Ale také poznání je v tomto stádiu tak nedokonalé
jako zbožnost. Je dogmatické, sektářské, netolerantní, uzavřené
do svých exkluzivních zásad, téměř vždy chybně pochopených.
Když se adept zbožnosti mohl opřít o moc, která ho pozdvihuje,
když si skutečně osvojil lásku, očisťuje se a rozkvétá tak účinně,
jako by šel cestou poznání. Jde o dvě rovnocenné schopnosti, i
když metody k dosažení cíle jsou rozdílné. Pýcha filosofova, který
z výše pozoruje nadšení pobožného, jako všechny formy pýchy,

pochází z nedostatku v přirozenosti, neboť rozum je příliš
exkluzivně vyvinut, a jeho nedostatečnost spočívá v tom, že
nemůže poskytnout to, co srdce. Intelekt opravdu není ničím
vyšším než srdce. Někdy se pro něho některá brána otevře snáze
než ta, kterou se srdce marně snažilo otevřít, a naopak se uzavírá
jiným pravdám, které jsou srdci blízké a přístupnější. A když se
cesta myšlení prohloubí a promění se v duchovní zkušenosti, také
dojde k jiným vrcholům, k nebeské nesmírnosti, ale nemůže bez
pomoci srdce sestupovat do propastných hloubek a k bohatstvím
božského Bytí, v němž je oceánská hloubka Anandy.
Cesta bhakti je spíše proto pokládána za nižší, že se musí
uchylovat ke kultu, který odpovídá určitému stádiu duchovní
zkušenosti, ve které ještě přetrvává určitá diferenciace a
nedostatek jednoty mezi lidskou duší a Božstvím, jelikož princip
lásky nemůže být pojímán jinak než jako poměr dvou bytostí,
milujícího a milovaného, zatímco jednota představuje nejvyšší
duchovní
zkušenost.
Jediným
důvodem
předpokládané
méněcennosti zbožnosti je, že hledá osobního Boha, zatímco
Neosobní je nejvyšší a věčnou pravdou, jedinou Realitou. Ale kult
je jen prvním krokem na cestě zbožnosti. Pravá bhakti začíná tam,
kde zevní kult se mění ve vnitřní adoraci, prohlubuje se do
intenzity božské Lásky, která vede k vnitřnímu vztahu s Božstvím
a přechází pak do blaženosti, sjednocení. Láska právě jako
poznání indukuje nejvyšší jednotu, neboť jí dodává větší hloubku
a větší intenzitu. Je pravda, že láska se vrací radostí k rozdílu v
jednotě a pomocí ní se jednota stává bohatší a sladší; dá se však
také říci, že srdce je moudřejší než myšlení, které se drží idejí si
odporujících a soustřeďuje se na jednu z nich a vylučuje druhou,
která se zdá být v rozporu s první, zatímco je ve skutečnosti jejím
doplňkem a prostředkem k úplnějšímu a většímu naplnění. V tom
se zračí slabost mysli, která pomocí myšlenek, pozitivních a
negativních idejí, omezuje aspekty božské Skutečnosti, kterou se
jí daří vidět jen ve světle jednoho proti druhému.
Myšlení mysli, vičara, filosofická tendence, kterou se mentální
poznání přibližuje Božství, má sklon k tomu, aby kladlo větší důraz
na abstraktní než na konkrétní, a proto se povyšuje a vzdaluje se
tomu, co je vnitřní, a bližnímu. Má tendenci přehlížet větší pravdu
v blaženosti Jediného v sobě a menší pravdu Mnohosti v
Jediném, i když to není přímo chybné, v blaženosti Jediného v
Mnohosti nebo Mnohosti v Jediném; velká pravda je v Neosobním
a v Ničem a menší pravda nebo klam je v osobním neboli Saguna.
Ale Božství je nad našimi antitezemi, nad našimi logickými
protiklady, které vkládáme mezi jeho aspekt. On není vázán exklu-

zivní jednotou, ani jí není omezen. To jsme už vysvětlili: Jeho
jednota se uskutečňuje v nesčetných obměnách a zahrnuje v
sobě nejúplnější klíč k radosti těch nesčetných podob lásky, aniž
by někdy ztrácel radost z jednoty. Nejvyšší poznání a nejvyšší
duchovní zkušenost, ke které poznání vede, vzájemně se shodují
ve svém hledání jednoty Božství, a tato shoda je tak dokonalá jak
ve všech svých vztazích k Mnohosti, tak v blažené usebranosti v
sobě. Mysli se může zdát, že neosobní je pravdou plnější a vyšší,
a že Osobní je pravdou omezenou, ale Duch shledává, že jedno i
druhé jsou aspekty jedné a téže skutečnosti, která je vyjadřuje
buď jedním nebo druhým; a existuje též poznání Skutečnosti, ke
které láska dospívá naléháním na nekonečnou Osobnost.
Duchovní zkušenost každého, vytrvá-li se v ní až do konce, vede
k téže nejzazší pravdě. Pomocí bhakti jako pomocí poznání říká
Gítá, dospíváme k jednotě s Purušottamou, s Nejvyšším, který v
sobě obsahuje neosobní i nesčetné osobnosti, vše bez přívlastků
a Jej s nekonečným počtem přívlastků, čisté bytí, čisté poznání,
čistou blaženost a hru bez konce ve svých vztazích.
Ze své strany adept zbožného uctívání má tendenci vidět z
výšky dolů, shlížet spatra na exkluzivní poznání, které se mu jeví
suché jako piliny. Je pravda, že filozofie sama o sobě bez extáze
duchovní zkušenosti, je něčím zrovna tak suchým jako jasným, co
nám nemůže poskytnout celé uspokojení, které hledáme. Ba
dokonce filosofova duchovní zkušenost, pokud podpora v myšlení
jej neopustila a dovolila mu pustit se za mysl, neobírá se příliš
abstraktní blažeností; není-li realizace, kterou dosáhne, příliš
prázdnou, jak se jeví vášni srdce, má přece jen přes všechna
omezení své vrcholy. na druhé straně i láska je neúplná bez
poznání. Gítá rozlišuje tři předběžné druhy bhakti:
1. Úroveň člověka, který hledá útočiště v Božském před
bolestmi světa, árta.
2. Na další úrovni je člověk hnán přáním přiblížit se k
Božskému jako správce božských dober, arthárthí;
3. A konečně stav člověka, který je přitahován tím, co ještě
nezná, zaměřuje se k tomu, aby poznal božské Neznámé,
džidžňásu.
Ale Gítá nabízí vítězství bhakti, která má poznání. Zřejmě je
tu rozhodující intenzita vášně, která prohlašuje: "Nechápu, miluji."
A tak miluje, že se nestará o pochopení. Zajisté to není výraz
nejdokonalejší lásky ani největší její intenzity. S postupným
poznáváním Božského se musí zvětšovat blaženost a láska k
Němu. Pouhá extáze není jistou oporou bez základny poznání;

(Ovšem tu má Ghos na mysli extázi s obrazem, vedenou srdcem,
tedy bhaktickou extázi); žít v tom, co milujeme, nám poskytuje
jistotu, ale žít v milovaném, znamená spojit se s ním ve vědomí,
jednota ve vědomí je dokonalou podmínkou poznání. Poznání
Božského způsobuje lásce Božského nejpevnější jistotu, otvírá mu
nejrozsáhlejší radost ze zkušenosti a vyzdvihuje ji k nejvyšším
metám její vize.
Jestliže neshoda mezi těmito dvěma Mocemi způsobuje
nevědomost, při které máme tendenci dívat se spatra na cestu
činnosti, jako na něco podřadného vedle naší vznešenosti
duchovního zápolení, jde o značně velký omyl. Postupuje-li se
kupředu v intenzitě lásky, a poznání, činy připadají být něčím
vnějším a rozptylujícím. Ale tak se jeví jen dokud jsme nenalezli
jednotu vůle a poznání s Nejvyšším. Dosáhne-li se této jednoty,
pak se činy stávají toutéž Mocí poznání a pramenem lásky.
Představuje-li poznání stav Jednoty a láska její blaženost, božské
činy jsou mocí Jeho světla a Jeho sladkosti. Láska božská jako
láska lidská má tendenci izolovat milujícího a milovaného, aby se
ve své radosti mohli uzavřít ve svatební místnosti srdce, ve své
exkluzivní jednotě vzdálené od světa a všech ostatních. A snad je
to tendence nevyhnutelná, ale šířící se láska, která se naplňuje v
poznání, nepřehlíží svět jako něco cizího a nepřátelského její
radosti.
V tomto poznání má žít integrální joga. Máme začít svůj
vzestup pomocí schopností mysli, intelektu, vůle a srdce.
Omezení mysli a výlučnosti nebudou chybět na začátku cesty a
budou se držet člověka ještě dlouhou dobu. Ale integrální joga se
s nimi vypořádává mnohem snáze než jiné způsoby hledání, které
jsou exkluzivnější, a člověk se osvobodí od myšlenkové potřeby.
Může se začít cestou lásky, nebo cestou poznání či cestou činů,
ale radost z úkolu začne ve chvíli, kdy se ty proudy slijí
dohromady. Nemůže se opomíjet hledání láskou, i když se láskou
nezačíná; protože láska je korunou činů a vyúsťuje do poznání.
11. 1. 1989
(Postrádám zatím vedle výčtu povinností člověka, aby se
spojil vědomě s Bohem, důležitou připomínku, kterou formuloval
van Ruusbroek takto: "Bůh denně k nám přichází s novou milostí."
Řekl bych srozumitelněji totéž takto.
1. Člověk přichází na svět dokonale vybaven k tomuto spojení. Tyto prostředky jsou po narození i nadále ve stavu zrodu a pak
zrání. Člověk je přednostně vybaven při narození pro život na
tomto světě a teprve pak je postupně vybavován pro ryze

duchovní úkol. Při ukončení života je tomu opačně. Napřed
odchází tělesná vybavenost, zatímco duchovní vybavenost čekají
úkoly ještě i po fyzické smrti.
2. Neví o tom, a tato nevědomost pro něho určuje cestu, jak
se k ní dostat ke spojení s tím, který pořád k člověku přichází s
novou milostí, vlivem níž člověk nepřestává existovat, nepřestává
poznávat a nepřestává milovat.
Tato nepřetržitá "Moudrost nejistoty", jak o ní mluví Alan
Watts, je základem trpnosti jeho cesty a ta zase základem veškeré
jeho metafyzické zkušenosti a svobody.)
11. 1. 1989

2. Podněty ke zbožnosti (III A, 15 - 22)
Všechna náboženství vycházejí z ideje Větší nebo z
Existence větší a vznešenější než je naše malé a smrtelné "já", a
z myšlení a uctívání této Moci, z poslušnosti její vůle, jejího
zákona a jejích požadavků. Ale tím způsobem se vytvářejí
předpoklady hlubokého rozdílu mezi mocí takto pojatou a
zbožňovatelem. Na svém vrcholném bodě joga opouští toto
rozdělení, protože joga znamená spojení. Toto spojení se může
dosáhnout cestou poznání, které, objasňujíc, naplňujíc a
prohlubujíc první temné pojetí, způsobuje, že poznáváme v
Božském naše nejvyšší já, původ a záštitu našeho bytí, a pomocí
činnosti vycházíme z pouhé poslušnosti, abychom postupně došli
ke ztotožnění naší vůle s Vůlí božskou, protože jedině schopností
ztotožnit se s touto Mocí, která je jejím původem a ideou, lze
dospět k vůli dokonalé a božské. Také kult nás může dovést ke
spojení, jelikož myšlení, a zdlouhavé kulty končí tím, že se
prohlubují až k potřebě blízkého zbožňování, které se nahrazuje
velmi brzy korunou lásky a spojením s Milovaným. Joga zbožnosti
má svůj začátek v prohlubování kultu a dochází ke zjemnění v
tomto spojení.
Všechny instinkty a všechny pohnutky naší bytosti začínají
egoistickými a zmatenými impulsy naší nižší přirozenosti.
(Bylo nepřirozené, kdyby se naše lidská bytost po narození
začala vyvíjet podle jiných principů než podle jakých se vyvíjela už
v mateřském těle, tam z nedělené buňky přes zvířecí svět ke světu
lidskému. Tento lidský svět však v okamžiku narození není ještě
plně připraven, aby mohl být lidsky použit. Nesmíme mu odepřít,
aby se v něm dále rozvíjely instinkty a zvířecí způsob života, než

se přirozeným způsobem dostane nad ně. Pozorujeme-li vývoj
opice a člověka po narození, zjišťujeme, že opice rychleji dospívá
do úplného zvířete než člověk, ale už v devíti měsících se loučí s
lidskou úrovní nadobro. Můžeme si být jisti tím, že člověk
nezůstane zvířetem, k tomu je založen jinak než zvíře. Má k
dispozici transformační aparát na vnitřní přeměnu všech vesmírových sil na síly tvůrčí. Tuto transformační sílu má zvíře jen v
nepatrné míře, ale kam až u něho sahá, je soustředěnější a dokonalejší, jinak by zvíře neuhájilo svůj život na jiné úrovni než
lidské. My se např. ze sna nevracíme do bdělého stavu jako zvíře
s vědomím, že jsme ve snu také skutečně žili, zatímco zvíře žije
ve spánku v jakémsi zvířecím ráji, ze kterého jsme my v okamžiku
narození vypadli. V tom smyslu ani při svém narození nejsme
rovni zvířatům. Kdyby nás zvířata dostala do svého okruhu
mateřské lásky, chovala by se k malému dítěti jako matka k
vlastnímu dítěti. A kdyby se zvířatům podařilo nás převést i později
po našem narození do jejich zvířecího ráje, navázala by pomocí
toho transu k člověku poměr, který co do opravdovosti by se v
ničem nelišil od mezilidských vztahů. Cesta oddanosti začíná u
tohoto prazákladu jednoty všeho stvořeného, která ustavičně
vychází z věčného.)
Tato nižší přirozenost se očisťuje a postupně se pozdvihuje,
až se v ní objeví speciální a intenzivní potřeba naší vyšší
přirozenosti, nacházející se úplně nad úrovní našich činů. Ty se
nakonec zjemňují a stávají se jistým druhem kategorického
imperativu naší bytosti, která pomocí naší poslušnosti nás vede k
nejvyšší přítomnosti uvnitř nás, existující v já; a tato přítomnost
nepřestala ani okamžik nás přitahovat, napřed svody naší
egoistické přirozenosti, pak pomocí vyššího, plnějšího a
universálního vlivu, až se nakonec staneme vědomými její přímé,
silné a příkazné činnosti.
(To se mně stalo náhle a nečekaně v 17 létech. Ghos ví
ještě o jedné věci, o které se zmiňuje jen namátkou, a nepovažuje
ji zřejmě za obecně platnou. Jde o účinnost mantramu
vyslovovaného v těle. Účinnost vyslovovaného mantramu je
závislá na zaujatosti a druhu motivace. V nejlepším případě
mantram působí v každé buňce těla, přeměňuje její stavbu a má
vliv na uspořádání buněk. Tato buněčná přestavba je důležitou
podmínkou zbožnosti nebo oddanosti a poslušnosti vůči Bohu.
Bez ní by člověk zůstal neposlušný nebo by zůstal těžko
zvladatelným i samotnými nejvyššími silami. Pocit oddělenosti by
se nezmenšoval patřičnou a úměrnou měrou v poměru ke
stoupající míře oddanosti. Příklad: Petrovo zapření Ježíše v krajní

situaci. Nezapomínejme, že pocit oddělenosti jsme si nijak
nevsugerovali, nýbrž že se vyvinul ze stavu nevědomosti, do
kterého jsme se dostali ve chvíli narození. Také nutno říci, že
počáteční nevědomost a všechno, co s ní souvisí, je obecně
správné východisko, na kterém člověk nenese viny, totiž nenese
vinu v tom běžném smyslu slova jako kdyby hřešil nebo vědomě
se proviňoval. Máme-li nějakou osobní vůli, která míří někam
jinam než k Bohu, nebo ji dokonce nepatřičně rozšiřujeme do
mnoha směrů, je to jeden z obecných znaků základní
nevědomosti, se kterou přicházíme na tento svět. Berme tento
stav za něco, z čeho se nemůžeme vymknout, tj. z té
Ruusbroekem zmíňované ustavičné milosti boží. A nejde o milosti
dvě, o jednu, která nás sem postavila jako nevědomé tvory, a
druhou, která nás chce z této nevědomosti vyvést. Je to ustavičně
jeden a tentýž proud milosti vycházející z Boha a mající schopnost
nás k Bohu přivést, vzpomeneme-li si na Něho aktivně i trpně, a
připojíme-li se k tomuto tažení božímu. Toto připojení se k vůli
boží je nutné. Kdyby nebylo bývalo onoho zahledění se do svých
zájmů marnotratného syna, nebyl by všechno promarnil a nebyl by
si vzpomněl na Otcovský dům, a tedy nebyl by se vrátil. Tedy život
takový, jaký se nám předkládá, není životem zmateným, ale dá se
s ním zacházet zmateně. Můžeme v něm jednat jako někdo, kdo
jej promrhává a neví o Otcově domě, jako někdo, kdo se ocitá ne
jednou, ale mnohokrát na holičkách, aby si konečně vzpomněl na
Otcovský dům, jako někdo, kdo si vzpomíná na Otcovský dům, ale
nemohla se dosud projevit ta paměť, zavátá extrovertním životem,
tj. schopností dále promrhávat, která v nás je. Ježíš ji velmi
mistrně nazývá vírou malého živého seménka a mluví o divech,
které ta víra dokáže produkovat. Na cestě oddanosti hraje větší
roli než na jiné cestě. Je v nás od chvíle narození, a chce se od
nás už jenom, abychom ji pěstovali.
Mluví-li Ježíš v podobenství o rozsévači a o semeni, které
padlo do trní, jiné na cestu nebo na skálu, má na mysli různé
stavby naší připravenosti, semeno přijmout tak, aby ze sebe vydalo užitek stonásobný. Tímto užitkem ukazuje pak na dualistický
řád, v němž člověk není bezmocný jako nižší tvorstvo, jako fíkovník, který nemůže nést ovoce jindy než v určitou dobu. Proto nám
Ježíš poskytuje celou řadu poučení, jak si máme počínat. Tatáž
poučení dává Ghos, ale více učinit nemůže, neboť jeho slova jsou
rovněž jen podobnostmi pravdy, říkám pouhými obrazy pravdy,
nikoliv pravdou samou. Podívejte se, jak obrazem dokážu
znázornit něco vedle sebe, co je vlastně v sobě navzájem, ale tak
by bylo nepochopitelné.
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Bůh je si vědom všeho, co vnímáme a na
co myslíme

Opakuji legendu: A - předmět, který vnímáme,
B - síto lidské vůle a mysli
V celku tedy jedním vjemem označený obsah lidského úseku
vědomí.
(1) Uvědomovací síla přicházející ustavičně od Boha
(2) Zrakový vjem na obrázku reprezentuje veškeré vjemy
(3) Bůh je si vědom přímo všeho, co vnímáme a na co myslíme;
nepřímo pak přes B, a tím si u Boha střádáme něco z toho, co
jsme promarnili. To není na obrázku znázorněno, ale to způsobuje
kromě jiného, že i když jsme všechno promarnili, jsme Otcem
radostně přijímáni, pokud jsme si vzpomněli na Otcův dům, na
jeho dobrotu, a vrátili jsme se do Otcova domu.
Co platí o zraku, platí i o ostatních smyslech. Milost tekoucí
neustále od Boha k člověku a ke všemu stvořenému, je na
obrázku znázorněna uvědomovací silou, ale ta na obrázku jen
zastupuje schopnost existovat, sílu poznávat, sílu vnímat atd.,
tedy soustavně plynoucí milost od Boha k člověku. Na obrázku

úplně chybí vliv marnotratnosti. Všechno se nedá ztratit, všechno
se ukládá v jakési zásobárně u Boha a včas se projeví individuální
zásobárna, až když je plná. Na obrázku také chybí, že ne všechno
se vnímá jen smysly, dále že existuje rozumové a citové zpracování vjemů atd. Existuje též jiné zpracování vjemů než centrální.
Decentralizované vnímání vjemů mají např. zvířata, včela vjemy
zpracovává jen decentralizovaně - a my zvířata chybně litujeme,
že nemají rozum. Včela nepotřebuje mozek, a pracuje ve svém
oboru dokonaleji, než by dokázala mozkem. Ovšem je úzce
specializována. U člověka některá decentralizovaná centra vjemů,
čakras, se dají oživit a jimi se pak vnímají úrovně za hmotnou
úrovní. Podmínkou otevření těchto středisek je plné otevření,
prvního z nich, muladhary, které běžně není celé otevřeno zdola.
Shora jsou otevřena všechna čakras. Objektivizace Boha je na
obrázku provedena jen pro větší názornost. Stejným způsobem si
počíná Ghos při svých výkladech. Bůh jest, nenachází se.
Uvědomovací síla z Boha vytéká (1) a stále se do něho vrací
obohacena, ale protože Bůh není mimo nás, obohacuje se naše
nitro naším pozemským životem. Uvědomovací síla je stálou
součástí neustále tekoucí milosti boží. Na příklad naše existence
je také velmi významnou součástí této od Boha tekoucí milosti.)
Promění-li se náboženský kult v jogu čisté Bhakti, kult
motivovaný lidovým náboženstvím, a pro ni zainteresovaný, se
mění v podnět nezávislé lásky a bez motivace. Tato láska bez
motivace je úhelným kamenem pravé Bhakti, je to ukazatel, který
nám bezpečně ukazuje, že jsme se ocitli na hlavní cestě a nikoliv
na některé pobočné paralelní cestě. Dříve než si zasloužíme
božské spojení, musíme odmítnout berle naší slabosti, sobecké
pohnutky a svody naší nižší přirozenosti.
Pocitu o Moci nebo snad o mnohých mocích, větších než je
moc člověka, tomuto pocitu o mocích, které vládnou, ovlivňují a
řídí lidský život v přírodě, člověk přirozeně odpovídá primitivními
impulsy, vlastními přírodní bytosti zmítané těžkostmi, přáními a
nebezpečími života, strachem a zájmem. Je nepopíratelně důležitá funkce těchto hnutí při vývoji náboženského instinktu. Člověk
zůstává takovým, jakým je, a bylo by těžké předpokládat u něho
zábrany, které by omezily jeho nakažlivost (vznikající tvrdostí
přírodních podmínek, ve kterých žije). I v nejstarších náboženstvích se setkáváme s přežitky pohnutek proč poslouchat Boha,
které měly zajistit převahu náboženství nad člověkem. Tak třeba
strach před Bohem (který byl hlásán jako základ moudrosti), jak
se praví, nebo např. strach před bohy různých náboženství, je poloviční pravda, které vědecká bádání přisuzovala příliš velkou

důležitost, když věda studovala vývoj náboženství kritickým
duchem, spíše nepřátelským než příznivým. Ale strach před
Bohem není jedinou pohnutkou (víry), neboť i za podmínek
nejprimitivnějších člověk nejedná pouze ze strachu, nýbrž podle
zdvojených důvodů ze strachu a z přání, ze strachu před
nepříjemnými a škodlivými věcmi a zároveň z přání po věcech
příjemných a užitečných. V podstatě ze strachu a ze zájmu o Život
vzniká u člověka série činností a výsledků činnosti, věcí, které si
přeje dosáhnout, a věcí, kterých se bojí a které se snaží potlačit,
které se však mohou přihodit nejenom z jeho viny, ale i z viny
jiných lidí a samotné přírody. A tak, když začne shledávat, že
nějaká moc jedná skrytě, a ta se dá pohnout k tomu, aby jednala
dobrodějně, začne tu moc považovat za rozdělovatele dober a
utrpení, schopnou za určitých podmínek člověku pomáhat nebo
mu škodit, spasit ho nebo ho zničit.
(Napsal jsem už, že u mě měl strach před Bohem povahu
milosti boží, nad kterou větší jsem neznal, neboť byla nositelkou
nového způsobu života, ke kterému bych byl sám nedorostl, a
která byla základem další milosti nebo dalších milostí podle
principu, uvedeného v evangeliu sv. Jana: "Milost za milost
bereme". Víme ze života svatého Petra, jak se náhle zalekl, když
viděl kolem sebe jít Ježíše odsouzeného na smrt. To je také jeden
z pohledů, o kterých se obecně zmiňuje van Ruusbroek: "Vizte,
Ženich přichází." Čteme o tom v II. listě sv. Petra, I, 20-21: "Toho
si buďte především vědomi, že žádné proroctví Písma nevzniká z
vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno
proroctví z vlastní vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé
poslaní od Boha." Rozumějte slovu "proroctví" obecněji jako
"pravá moudrost". Moudrost, která nevede ke správnému způsobu
života, není pravou moudrostí. Pravá moudrost plodí víru, která
není ničím menším než vzpomínkou na otcovský dům a ukazuje
cestu k němu. "Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste
ke své víře připojili ctnost, ke ctnosti poznání, k poznání
zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke
zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.
Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v
poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce." (Ibid I,
2-8). Svatý Petr ovšem straší věřící, kteří se nedostali k víře jen
zvnitřku, nýbrž též poučením zvnějšku, že bude brzy konec světa
atd. Moudrost Petrova měla povahu účelovou a aktivizující. Byla
pořízena nutnosti, vytvořit rychle kádr věřících. A pak, svatý Petr
zajisté cítil naléhavost Moudrosti, svůj blízký konec života a konec
všeho časného s tím souvisejícího. Toto vědomí je správné, neboť
smrt člověka je soudem.

Oba listy svatého Petra jsou zajímavé také tím, že je z nich
patrný obsah naučené, ze Starého zákona převzaté víry a její stav
v době Kristově. Je to doslovné pojetí stvoření jako ukončeného
cyklu, potopy, z níž se zachránilo jen osm lidí atd. V II. listě
Petrově, kap. III, verš 3, se např. o tom praví: "Dávná nebesa i
země byly vyvolány slovem Božím z vody a před vodou chráněny."
Tady měl na mysli sv. Petr zřejmě výrok z Genese VI, 5 - 8: "I viděl
Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý
výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Litoval, že na
zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. Řekl: člověka,
kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata,
plazy i nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil." Ale Noe
našel u Hospodina milost.
Zkrátka, člověk se pomocí rozumové činnosti nemůže
dovědět všechno. Ví jen to, co mu slouží k udržení lidské úrovně
života a k pokroku a co mu umožňuje, aby se vyvíjel aspoň v rámci
stvořeného, a zatím ne směrem mimo ně. Tam na zemi ještě
nedorostl. Do naší archy Noemovy se také nevejde více než určitá
vývojová linie, ze které lidské tělo dědičně povstalo, a co je v
tomto smyslu pojítkem člověka s celým vesmírem na jedné straně
a s nestvořeným na straně druhé. Upozorňuji na vysvětlení v
komentáři k Yesudianově Sebevýchově jogou a na další vysvětlení
doplněné schematem o mezích vývoje člověka v živém lidském
těle. Nemohu zde zatěžovat text opakováním téhož. Jen bych
chtěl zdůraznit, že co líčí Mojžíš v Genesi, uvnitř je věčným
zjevením nezávislým na čase. Pochází ze stavu vědění Mojžíšova.
On tento stav učinil jenom srozumitelným dokreslením událostmi.
Aktualizujme proto jeho slova. Praví-li že Bůh litoval, když učinil
člověka na zemi, rozumějme, že lítostí se zde míní pomíjejícnost
člověka v těle i pomíjejícnost všeho stvořeného, která ovšem nic
nemění na nepomíjejícnosti věčného jádra všeho stvořeného. Noe
představuje to jádro v lidské podobě, takže Noe umírá, ale jeho
věčné jádro zůstává.
My se pozastavujeme jenom rozumem nad tím, čemu věřil
svatý Petr tak primitivně, a že mu to nevadilo v jeho styku s
Bohem, že mu Bůh neuštědřil větší poznání. Ale nestalo se to
proto, že víra, která lidem tehdy sloužila, nesměla být zrušena.
Jen to z ní smí být zrušeno, co v určitém vývojovém okamžiku
překáží, jak se zvyšuje osobní zkušenost věřícího. I k té se svatý
Petr přiznává. Praví o Kristu (2. list, I, 16 - 17): "Nedali jsme se
vést vymyšlenými bájemi, ale zvěstovali jsme vám slavný příchod
našeho Pána Ježíše Krista jako očití svědkové jeho velebnosti. On
přijal od Boha Otce čest i slávu, když k němu ze svrchované slávy

zazněl hlas: Toto jest můj milovaný Syn, v něm jsem nalezl
zalíbení. A tento hlas, který vyšel z nebe, jsme my slyšeli, když
jsme s ním byli na svaté hoře."
Svatý Petr se odvolává na svou zkušenost na hoře Tabor,
kam vzal Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana. Ten hlas tedy slyšeli
znovu všichni tři učedníci přítomní na hoře, neboť byl určen pro ně
zvláštním způsobem. Byl do extáze učedníků vyčleněn z
celkového poznání, které měl Ježíš na hoře Tabor, tenkrát pro ty
tři extatiky aspoň na chvíli. Člověk totiž tuto milost má zažít sám v
sobě, jinak by nemohl jít dál za Jordán, nýbrž by se pohyboval pořád jen v první "třicítce" Ježíšova života. Nemusí slyšet hlas z
nebe, ale musí na sobě poznávat neomylně jeho následky. Bohu
se tak zalíbí v člověku, řečeno pro nevědomého člověka, že se
člověk nemůže vrátit ke starým hříchům, od kterých byl očištěn.
Viz II. lit Petrův, I, 9., tj. nemůže se vrátit ke způsobu života, jakým
žil do Jordánu. Rozlišujme hlas, který je vysvětlující, od faktu
proměny, která je příkazná. Příkaz, který přichází od Boha, je
mocnější než lidská vůle. Svatý Petr jednal z příkazu svého Mistra
a Ducha svatého. Tomu duchu, jak víme ze skutků apoštolských,
měl občas chuť se vzepřít, ale Mistrovi nikdy. A proto svatý Pavel
musel jako duchovní partner zastoupit Mistra, aby se svatý Petr
nemohl provinit.
Pro nás je důležité, abychom věděli, že pro toho, kdo věří
doslova Písmu, není tato víra na závadu v poznání. Dostane se
mu ho tolik, kolik ho potřebuje pro svůj vzestup a úkol zde na
zemi...a vzrůstá se v něm do nekonečna i za hranicemi fyzické
smrti, ve smyslu výkladu, na který jsem se odvolal z některých
dřívějších spisů a komentářů.
Chybné články naučené víry neruší vědomé spojení s
Bohem, jen předurčují způsob dosahování tohoto spojení a rovněž
způsobují mnohé utrpení. Toho jsme byli svědky u křesťanských
světců. Naopak široké pásmo nevědomosti způsobuje snazší
postup na cestě existenční. Věřil-li např. Eliáš, že byl Bohem
stvořen, sílila tím také jeho dobrá vůle, aby všechno, co od Boha
má k dispozici, zase Bohu beze zbytku odevzdal. Tak se dostal v
těle do nebe a Ježíš už jen reprodukoval jeho zkušenost s
detailním dokreslením tohoto postupu celým svým životem na
zemi. Ježíš potřeboval mnohem užší pásmo nevědomosti, ve
kterém se ocitl před okamžikem smrti na kříži, a to proto, aby jeho
příklad určený pro nás, byl úplný. My potřebujeme mnohem širší
pásmo nevědomosti, protože nám chybí disciplina, pomocí níž
bychom museli duchovní vědomost realizovat v lidském životě,
kdybychom se neměli proviňovat neposlušností. Věřte mi, že si

nepřeji být moudrý, protože bych nedokázal se svěřenou hřivnou
moudrosti správně hospodařit. Tam se nesmí např. ze tří hřiven se
dvěma hospodařit a jednu schovat. Otevřenost dveří by se
nezachovala.
Co jsem nabyl nečekaně a náhle v 17 létech, bylo podobno
nabytí správné víry, neboť od té chvíle jsem nejen uznával za
správné, co jsem se dověděl o Bohu, ale také jsem byl toho
poslušen.
Oheň Eliášovy víry byl tak velký, že spálil nepřátele, kteří ho
přicházeli zabít. Na jeho život měl přece právo jedině Bůh. V
témže ohni víry vstoupil i s tělem do stavu nebe. Proto už náznak
toho se projevil na hoře Tabor učedníkům ohnivě.
Ještě dvojí bych chtěl vyložit ze slov Petrových, která jsem
už citoval. Především ve 2. listu uvádí beze zbytku, jak se jeví
postup na cestě víry, v kapitole I, verše 5 - 9.
Pak mluví v obraze o tom, že Bůh neušetřil ani anděly, kteří
hřešili, ale svrhl je do temné propasti podsvětí a dal je střežit, aby
byli postaveni před soud. Kap. II, 4.
Je to skvělé vysvětlení dualistického řádu. Jenom to, co se
nevešlo do rámce pouhého obrazu, muselo být vypuštěno. Proto
svatý Petr musel, jakmile mohl najít další východisko k výkladu,
obraz doplňovat. Nejdůležitější jeho doplněk je obsažen v jiném
výroku Petrově, že celý svět je ve zlu postaven.
Mnohým vykladačům Písma tato věta připadá být v rozporu
s uspokojením, které jeví Bůh ze stvoření světa. Viz Genese I, 25,
26. 28.
Ježíš řekl: "Nenazývejte mne dobrým. Jen můj Otec na
nebesích je dobrý." Je-li On jediný dobrý, všechno ostatní je už jen
relativním dobrem. Všude ve stvořeném je možné jen relativní
dobro vedle relativního zla. Není-li stvořené absolutním dobrem,
jímž je jedině Bůh, pak je svět též relativně zlým, aby nebyl absolutně zlý. Kdyby tomu tak bylo, nebylo pro stvořené z něho vybřednutí. Proto Bůh spoutal anděly, kteří se provinili. Svrhl je do
temnot, o kterých je např. zmínka v podobenství o hřivnách. Kdo
špatně hospodařil nebo dokonce nehospodařil s hřivnou mu svěřenou, byl Hospodářem odkázán do temnot vnějších. Tento druh
zavržení se tedy týká všech úrovní stvořeného. Člověk v nejprimitivnější fázi vývoje chápe tuto boží Moc jako nadanou přirozenými
sobeckými pohnutkami, podobnými lidským pohnutkám, ale není
tomu tak.)

Kult se stává prostředkem, jímž se člověk snaží usměrňovat
boží Moc pomocí darů a proseb. Chce přetáhnout boží Vůli na
svou stranu prosbou a chválami. Pokročilejší mentalita člověka
chápe, že život lidský je postaven na principu božské
spravedlnosti, má představu o mravní podstatě dobra a zla a
považuje utrpení, pohromy a všechny nepříjemné věci za trest za
lidské hříchy, a štěstí a všechny příjemné věci za odměnu za
ctnosti. Bůh mu připadá být králem, zákonodárcem,
vykonavatelem spravedlnosti, ale považuje jej též za jakýsi druh
skvělého člověka, a myslí si, že je-li možné vyvolat lidskou
spravedlnost prosbami a chválami, že i božská spravedlnost může
být vzbuzena podobnými prostředky. Pro takového člověka je
spravedlnost odměnou nebo trestem, a spravedlnost trestu může
být pozměněna smilováním, které způsobuje prosící člověk, a
stejným způsobem může být odměna zvětšena dík zvláštním
milostem, které může Moc boží vždy poskytnout svým přívržencům, je-li s nimi spokojena.
(Nepochybujte o tom, že by výklad Ghosův vypadal úplně
jinak, kdyby se nepřizpůsoboval úrovni věřícího, který ještě
vědomě nenastoupil jogu. Mohu to tvrdit proto, že jsem od chvíle
zásahu lékařů až do 17 let zažíval jakési rozběhy směrem k joze.
Nyní s odstupem času mohu říci, že žádná milost nemůže být
prosbou nebo chválami přivolána, ale že se nedostaví ani tehdy,
když se o ni, třeba nechtěně, člověk nepřičiní. Kdyby se byli
učedníci Páně nevzdali toho, co měli nejraději, nebyli by bývali
přijati za učedníky a nebylo by bývalo došlo k oné sérii jevů, které
svatý Jan mistrně označil jako "milost za milost bereme." U mě to
šlo násilím. Přibližně od čtyř let jsem rozeznával situace, jimž bylo
zbytečné se bránit. Vždycky tehdy, když jsem se musel vzdát
něčeho, co bych byl nejraději ze všeho provedl, vyprázdnil jsem se
od vlastní vůle, a do nastavší prázdnoty měla možnost vstoupit
milost v podobě nadlidské Moci. Promiňte mi, že se k tomuto faktu
pořád vracím. Byl bych rád, kdyby aspoň někdo vyčetl z těchto
událostí princip vedení, které není nikomu upřeno. Je nesmírně
důležité, aby lidstvo o tomto principu vědělo, jako o něm např.
věděla svatá Terezie z Avily, když psala Hrad nitra, ale netroufala
si jej prozradit vzhledem k okolnostem, které kolem ní vládly.
Často mluví o potřebě chválit Boha, protože jí šlo o zavedení
konstantní pokory všemi dostupnými prostředky.)
Jinak Bůh (vytvořený v lidských představách podle obrazu
lidského) jako pozemská bytost, je schopen zloby a msty, je také
schopen stranit těm, jimiž se dá ovlivnit dary, prosbami a zpěvy.

Následkem toho člověk, místo aby se držel pouze mravního
zákona, neustále vyvolává kult ve formě proseb a úkonů chvály.
Kromě těchto motivů jsou jiné, které pocházejí z vývoje
osobních citů, především je to osobní respekt smíšený se
strachem, který se zmocňuje všeho, co je rozlehlého, mocného a
nevypočitatelného za naší přirozeností, neproniknutelného ve
svých záměrech a v rozsahu své přirozenosti, pak zbožňování a
uctívání toho, co se nachází nad naší přirozeností, přestože nás
přitahuje k myšlence na Boha opatřeného týmiž kvalitami jako
lidská přirozenost, je jí nadřazen vševědoucností, všemohoucností
a tajemnou dokonalostí. Zmatená směs těchto důvodů, různě
zdůrazňovaná, často měněná, podle potřeby více či méně
přikrášlovaná, představuje devět desetin lidového náboženství.
Desetina, která zůstává, koloruje zbytek, vnuká člověku
vznešenější ideje krásnější a hlubší, ideje o Božství jako takovém,
které myslitelé mající větší duchovnost, mohli uvést do
primitivních náboženských koncepcí lidstva. Výsledek je dost
hrubý a nabízí se jako snadný terč pro šípy skepticismu a nevíry.
Také jsou tu schopnosti lidské mysli vybavené určitým smyslem
pro víru a náboženství, a ty se postupně očisťují od toho, co je na
nich hrubého a chybného. Ale, co nás zajímá, je, do jaké míry
mají tyto myšlenky právo přežít a podílet se na oddanosti, s tím,
že i tato vychází z kultu. Všechno závisí na míře závislosti s
božským Bytím, na jeho vztazích s lidskou duší, neboť pomocí
bhakti hledáme spojení, opakuji spojení s Božstvím a pravý vztah
k pravdě.
(Rozdíl mezi náboženstvím a jogou, jak jej poznává Ghos a jak jej
bude nadále vysvětlovat, je velmi důležitý. Proto si dovoluji o tomto
rozdílu připojit následující poznámku.
Stalo se v mém životě v rozpětí několika let, že z mého okolí nečekaně odešli lidé, říká se neodborně, že umřeli. Byl to
především tří a půl letý Davídek, před rokem Barborka a nyní ing.
Zdeněk Ježek dne 16. července 1989 po čtvrtém infarktu.
Zastavil jsem se nad tím a napadlo mě, proč mně tehdy na
přechodu do jogy v 17 létech náhle nechutnalo jíst, když ostatní
jedli a chutnalo jim, neboť byl čas k jídlu.
Vnitřní prázdnota tentokrát dne 23. 7. 1989 vyústila v tento
obraz, který se neprojevil ve tvaru ani ve slovech.
Šli jednou učedníci se svým Mistrem v době jídla kolem jakési ženy a ptali se jí:
"Proč nejíš když ostatní kolem tebe jedí?"

A ona odpověděla:
"Proč se mě ptáte? Cožpak nemáte mezi sebou někoho,
který má jídlo, po němž se nehladoví?"
A klesla před Ježíšem na kolena a políbila jeho nohy.
"Ty víš, koho máme mezi sebou?"
"Ano, kdo jí jeho pokrm, nehladoví na věky.
A tehdy v 17 létech jsem náhle a nečekaně neměl chuť k
jídlu. Neměl jsem hlad, protože jsem žil v přítomnosti Někoho, kdo
je pokrmem života.
Píši toto v noci v Ošelíně na den 23. 7. 1989. Nemám sebou
sešit z Plzně, ale mám vedle sebe papír, na němž se učil vnouček
Pavel psát vlastní pohádky, po pohádkách, které jsem mu
vyprávěl. Připravil si tato dvě vlastní témata. Kéž by pro vás nebyly
bez užitku:
O havířově dcerušce
Krejčík králem
Nuže, dnes po tolika létech vím, že jsem tehdy byl havířem,
který doloval duchovní uhlí pod zemí a že by se i on Pavel mohl
stát králem, kdyby si nemyslel, že se musí živit jen svým šitím.
Napadlo mě, proč právě zemřevší Zdeněk Ježek tolik přemýšlel o
duchovních věcech, jako by krejčí kladl jednu nitku za druhou. Byl
těmi věcmi pln a nedbal už na to, že mu přemýšlení jde stále hůř.
Příroda šla na něho také násilím, jako na mě. U mě tou přírodní
podmínkou byl zánět kloubu. Co následovalo, už víte. Převedeno
do srozumitelnější mluvy: zákaz přemýšlet a tím se uvolnit z
úzkého úseku vědomí AB.
Maří Magdaléna přestala přemýšlet o svém zbědovaném
stavu, vyprázdnila se od sebe, lehla si k nohám Ježíšovým. Byla
za to omilostněna.
U Zdeňka byl zabraňujícím činitelem stav organismu. Vlivem
toho stavu se stalo, že byl odvolán od sebe násilím jako malý
Davídek.
Zdá se vám možná toto srovnání vzdálené jedno od
druhého. Ale není tomu tak. Zdeněk jenom nepřemýšlel o
duchovních věcech, ale měl k nim poměr nesmírné úcty,
beznadějné úcty, protože dobře poznával, že úvahou je nerozluští.
Jeho přemýšlení byl hluboký úklon ženy před Ježíšem. Dítě, jako
malý Davídek, si nepotřebovalo nic definovat, a tak tomu bylo i u
Barborky. Byl pravdě blíž než my dospělí lidé. Odešli prostě

rovnýma nohama za jinými úkoly. Ze všech východisek ke spojení
s Bohem bylo jim nejbližší srdce. Bylo nejbližší i Zdeňkovi, ale
nedovedl se k němu hlásit jinak než přes úvahu, řekli bychom v
náboženské terminologii, než přes rozjímavou modlitbu. Přidržoval
se stále něčeho, čemu už dávno odrostl. Této chyby jsem se
nedokázal vyvarovat po celý devět let. Musel jsem projít
čtyřdenním očistcem na prahu koncentračního tábora. Za jaké
příkoří jsem to považoval, a zatím ta nikdy před tím nepoznaná
tíseň byla největším požehnáním, jakého se mi mohlo dostat před
další milostí.)
Nevěřící skeptik napadá náboženství, neboť předpokládá,
že neexistuje ve vesmíru vědomá Moc a Bytí větší a vyšší než je
naše, schopna ovlivňovat a řídit naši existenci. Je to argument,
který nemůžeme přijmout, protože by odporoval veškeré naší
duchovní zkušenosti a znemožnil by jogu. Joga není ničím, co se
shlíží v teorii, nebo dogmatu jako lidové náboženství a filosofie,
nýbrž staví na pravé a vlastní zkušenosti, která prokazuje
existenci vědomého a universálního Bytí za vesmírem (tj.
nezávislou na vesmíru), s kterou se spojujeme pomocí jogy, a tato
zkušenost o vědomém spojení s Neviditelným, stále prověření
schopná, je tak pádná jako ta, kterou máme o pobytu ve viditelném těle. Joga postupuje pomocí vědomého spojení s tím,
jehož vědomí existence je zdrojem naší existence. Vědomé
spojení nevědomého s vědomým není možné. Je pravda, že joga
překonává lidské vědomí, když se člověk stává v samadhi
nadvědomým, ale to se děje bez zrušení naší vědomé bytosti,
překonáním sebe, což dovoluje překročit úroveň současného
vědomí a normálních omezení.
V tom se shodují všechny jogické zkušenosti. Ale
náboženství a joga Bhakti jdou ještě dál. Připisují té Bytosti
osobnost a lidské vztahy s lidskými vztahy. V joze Bhakti jako v
náboženství se přibližujeme k Božství pomocí vlastního lidství,
jako bychom se sbližovali se svými bližními, ale s city mocnějšími
a vznešenějšími, a má se zato, že Božství odpoví na tyto city.
Celý problém se točí kolem těchto problémů odpovědi, vzaté z jiné
strany, z mínění o Bohu neosobním bez přívlastků a vztahů. Pak
by odpověď byla absurdní, museli bychom se odlidštit, odosobnit,
zrušit svou lidskou bytost a také jakýkoliv jiný druh existence, což
by byla jediná podmínka, abychom se mohli pokusit o sblížení.
Láska, strach, prosba, chvály nebo kult Neosobního, který nemá
vztah k nám ani k čemukoliv ve vesmíru, je bez tvaru, kterého by
se naše myšlení mohlo chopit, to představuje zřejmě něco
nerozumného. Advaita, aby našla náboženskou základnu ke své

nahé a sterilní filosofii, je nucena připustit praktickou existenci
Boha a bohů a klamat svou mysl používáním výrazu iluze (Maya).
Buddhismus se nestal lidovým náboženstvím dokud Buddha
nepřijal hodnost nejvyššího Božství, a dokud se nestal předmětem
uctívání.
Kdyby k nám měl Nejvyšší jen vztahy neosobní, náboženství
by se ztenčilo ve své životnosti a cesta oddanosti by přestala být
účinnou, a vůbec účinnou. Mohli bychom obracet k Nejvyššímu
naše city, ale jen neurčitým a nepřesným způsobem a bez naděje
na lidskou odpověď, neboť jediný způsob, jakým by se nám
odpovídalo, by byl jen utišováním našich citů, neboť by Nejvyšší
na nás promítal svůj neosobní klid a neměnnou rovnodušnost, a
to se vskutku děje, přibližujeme-li se k čisté neosobnosti Božství.
(Tady Ghosovi chybí - úmyslně podle jeho analytického záměru,
za nějž zatím nejde - zkušenost s vnitřním umíráním, která je
indickému joginovi dost vzdálená, protože za žáka v Indii tradičně
vnitřně i v žákovi umírá mistr, takže žák ani neví, že byl s mistrem
ukřižován. Obdoba spasitelské úlohy Kristovy, až na to, že u Krista
je tato úloha věčná, nikoliv tradiční, čímž je zaručeno, že nekolísá
např. s úpadkem náboženství nebo jogy.) Můžeme je poslouchat
jako zákon, pozdvihnout své duše k Němu v tiché aspiraci,
vzrůstat v něm opouštěním své citové přirozenosti, zanechávajíce
lidskou bytost v nás neuspokojenou, vyrovnanou a klidnou. Ale
joga zbožnosti v dokonalém souladu s náboženstvím žádá si důvěrnější uctívání a vřelejší, než jaký je neosobní nárok. Míří jak ke
zbožštění lidského v nás, tak k naplnění neosobní části naší
bytosti; aspiruje na uspokojení božské citové bytosti člověka.
(Takhle tuto cestu ukazoval Ježíš, ovšem z pozice dokonalého
spojení s Otcem. Jako protiváhu ke svému poznání a k naší
nevědomosti ukládá nám příkaz lásky: "Milovati budeš Pána Boha
svého z celého srdce svého atd. Radí tedy nastoupit jakousi
disciplinu lásky.)
Žádá si od Pána, aby přijal naši lásku a odpovídal láskou, stejným
způsobem, jakým v Něm nacházíme své štěstí, a věříme, že také
On nalezne své štěstí v nás, jinak by tímto způsobem naše
existence neměla oprávnění; zatímco z jiné strany by naše
existence neměla dostatečný důvod k tomu, abychom opouštěli
rytmus normálního života, kdybychom nebyli přitahováni k Němu a
kdyby neexistovalo hledání boží zaměřené na nás.
Aby joga zbožnosti mohla existovat,
1. musíme předpokládat především, že nejvyšší Existence
není něčím abstraktním nebo pouhým stavem existence, nýbrž
vědomým Bytím,

2 nacházíme-li ji ve vesmíru, musí se vyskytovat ve stavu
immanentním, jinak bychom museli vyjít z kosmického života,
abychom se s Ní mohli setkat;
3. za předpokladu, že je schopna osobních vztahů, nemůže
být neschopna osobnosti;
4. konečně, přibližujeme-li se k ní lidskými city, dostaneme
odpověď téže povahy. To znamená, že povaha Božství je přesně
tatáž jako naše lidská přirozenost rozšířená do vyšších stupňů a
očistěná od jistých zvrhlostí, a že Bůh je někdo jako zbožštěný
člověk nebo člověk ideální. Bůh není a nemůže být jástvím, které
je omezeno vlastnostmi, jako jsme my ve svém normálním
vědomí.
Ale z druhé strany musí mít naše lidské vědomí svůj původ v
Božství a být z něho odvozeno, i když formy, které na sebe v nás
bere, jsou rozdílné od forem božského vědomí, protože jsme
omezeni egem a nejsme universální, a takovými nejsou ani naše
vlastnosti, ani naše činnost; nicméně naše city a naše lidské
impulsy musí odpovídat v Božství jejich Pravdy, jejímž jsou
omezenými tvary a následkem toho spíše zvrhlými a
degradovanými. Jak se k Němu přibližujeme svou citovou
podstatou, přibližujeme se též k pravdě a způsobujeme, že ona k
nám sestupuje, aby odpovídala našim citům a pozdvihla je k Sobě
spojením s Ním pomocí našeho citového života.
Nejvyšší Existence je též Existencí vesmírovou a všechny
naše vztahy s vesmírem jsou prostředky, jimiž jsme připravováni k
tomu, abychom vstoupili do vztahu s Božstvím. Všechny city, jimiž
odpovídáme na podněty vesmírové Existence, jsou ve skutečnosti
řízeny směrem k Němu, napřed v nevědomosti (že dokonale
nevíme, co také děláme), pak stále s větší uvědomělostí, až
nakonec vejdeme do nejvnitřnějšího vztahu s Ním, když jsme
během toho, jak jsme se přibližovali ke sjednocení, postupně
vyloučili všechno chybné a nevědomé. Božství odpovídá našim
citům na úrovni pokroku, na které se ocitáme, neboť nedostane-li
se našemu neobratnému přibližování odpovědi nebo pomoci,
nemohl by se navodit nebo stabilizovat vztah větší dokonalosti.
Tak, jak se lidé přibližují k Bohu, On přijímá a odpovídá na jejich
vztah bhakti božskou láskou, tathaiva dhadžate. Ať jsou formy bytí
jakékoli, ať jsou vlastnosti, které Mu lidé připisují, jakékoliv, On
lidem pomáhá, aby se vyvíjel pomocí těchto forem a vlastností,
povzbuzuje a řídí jejich pokrok a přitahuje je k Sobě, používaje jim
vlastních cest, přímých nebo pokroucených, takových, jaké jsou.
Co oni na Něm vidí, že je pravda, pak je to pravda, jak se jim jeví
v podmínkách jejich existence a jejich vědomí; (Jmenuji takovou

pravdu obrazem pravdy více či méně pravdě vzdáleným); je to
pravda částečná, deformovaná, nikoliv taková jako pravda
nejvyšší, nýbrž v podobě nižší než jakou budeme vnímat, až si
budeme vědomi úplného Božství. A tento fakt ospravedlňuje
hrubé a primitivní prvky náboženství a všechno, co je odsuzuje k
tomu, aby byly přechodné a pomíjející. Jsou ospravedlněny
pravdou Božství za nimi; mají oprávnění ve stádiu vývoje lidského
vědomí, které by se nemohlo rozvíjet, kdyby nebylo použito těchto
prostředků. Tyto kroky odsuzuje jen jejich dočasná užitečnost.
Zůstávají však prvními stupínky vzestupu.
Celý život je přírodní jogou. Zde v tomto světě hmoty život je
úsilím, které příroda vynakládá, aby vyšla z nevědomosti a vrátila
se k vědomému spojení s Božstvím, ze kterého pochází. V
náboženství mysl člověka, nástroj vytvořený Přírodou, stává se
vědomý svých cílů, na jejichž požadavky odpovídá. Také lidové
náboženství je podskupinou jogy zbožnosti, ale náboženská
zbožnost nestává se tím, co se specifickým způsobem jmenuje
jogou, až na ten případ, kdy podnět vezme na sebe - s určitým
stupněm jasnozřivosti - vědomí, že spojení je cíl a láska je
principem spojení, a člověk se snaží uskutečnit lásku a zhostit se
oddělenosti. Jakmile se to stalo, dospěla joga k rozhodujícímu
kroku a s jistotou se dostaví ovoce. Proto podněty ke zbožnosti
mají být především zaměřeny intenzivním a převažujícím
způsobem k Božství, pak mají projít proměnou prvků nízké povahy
a konečně se mají upevnit v čisté a dokonalé lásce. Všechny
prvky, které nemohou přispívat k dokonalému spojení láskou,
dostávají se do pozadí, a zůstávají jen ty, které se mohou jakkoliv
stát výrazem boží lásky a mohou se z ní těšit.
Láska je jediný cit v nás, který může existovat bez důvodu a
sám ze sebe existovat. Láska nepotřebuje jiného motivu než lásku. Konec konců všechny naše city pocházejí z hledání štěstí a z
vlastnění štěstí, nebo ze zklamání, že jsme je nenašli, nebo ze
ztráty štěstí, které jsme ztratili anebo které jsme doufali získat; ale
prostřednictvím lásky můžeme přímo vstoupit do sobě dostačující
lásky božské existence. Božská láska je tímto vlastnictvím a tak
říkajíc tělem Anandy.
...Joga Bhakti je záležitostí srdce a nikoliv rozumu. I když
poznání k nám dospěje pomocí Bhakti, nemáme zapomínat, že
východiskem bylo srdce a nikoliv inteligence. Pravdivost podnětů
ke zbožnosti a jejich konečný výsledek - nebo v jistém smyslu
jejich omezení - v nejvyšším Motivu lásky, který jediný sám v sobě
existuje, to je vše, co je podstatně důležité, aby se začlo... V
každém případě má sama přirozenost lásky dvojí určení:

1. Jedno, že pomocí své rozdílnosti se ze sebe těší milující i
milovaný.
Já.

2. A druhé, že splynutí jednoho s druhým se děje v jediném

Tato skutečnost je dostačujícím východiskem pokud
odpovídá samotné povaze lásky; a protože je láska podstatným
podnětem pro jogu zbožnosti, bude samotnou povahou lásky
stanovit konečné body a cíle této jogy.
4. 7. 1989
(Je-li pravda, že ve stavu nebe, ze tří základních ctností víry, naděje a lásky - první dvě ctnosti už nemají opodstatnění, ale
láska trvá. Pak také platí, že kdyby se milující a milovaný dokonale
ztotožnili, Indové říkají "kdyby spolu splynuli", pominula by láska.
Ona musí mít předmět, aby neztratila svou váhu. V pravé Bhakti
se v lásce k Bohu roste, a tento růst nebude mít nikdy konce. A
podobně je tomu s Poznáním a s Existencí. Na nebi nebude nuda
proto, že už vše bylo dosaženo, nýbrž bude tam ustavičný pohyb
poznávajícího k Poznávanému, milujícího k Milovanému a lidsky
existujícího k Božsky existujícímu. Svatá Terezie např. nám
dokazuje, že nás má 400 let po své fyzické smrti stále více ráda.
Mluvím-li v tomto smyslu o pohybu, mám na mysli stále
dokonalejší vplývání naší existence do Existence Boží, naší lásky
do Lásky Boží, našeho poznání do Poznání Božího. Tento pohyb
je oboustranný. Stvoření na něm nic nezměnilo, jenom způsobilo,
že mezi milujícího a Milovaného se staví překážka, která hru lásky
činí opravdovější, neboť milující se ocitá v pocitu temné oddělenosti, a napřed nevědomě a pak stále vědoměji touží po tom, aby
tento pocit zmizel. Bhakti začíná tam, kde si uvědomujeme, že
Bůh nás miluje.)
3. City směřující k Bohu
(A III, 23 - 30)
Základní princip jogy spočívá v tom, že se k Božství obracejí
všechny schopnosti lidského vědomí, nebo kterákoli z nich, aby se
pomocí této činnosti mohl uskutečnit vztah a spojení s Ním. V joze
bhakti je tento nástroj představován citovou přirozeností.
Podstatou tohoto principu je, aby bylo možno vybrat určitý vztah
mezi člověkem a božskou Existencí, čímž lidská duše, jak se
postupně city srdce stávají silnějšími, mohla se s Ní nakonec
sjednotit a stát se jedinou s Ní ve vášni božské lásky. Nakonec
uctivatel nebude hledat pomocí své jogy čistý mír jednoty, ani

moc, ani vůli zbavenou jakéhokoliv přání, nýbrž extatickou radost
ze spojení.
(Postupuje-li se, ovšem bez osobního výběru a osobní vůle z
opačného východiska, ze stále hlubšího poznávání krutosti pocitu
oddělenosti, může se stát, že krutost tohoto poznání je
vystřídávána daleko větší krutostí a dokonce narůstající krutostí
bezohledného, má být napsáno nejohleduplnějšího přibližování
Jsoucnosti boží, které dosud naše pomíjející existence bránila v
tom, aby se Ona mohla v našem vědomí projevit. Tato jsoucnost
tímto způsobem, lépe řečeno při východisku poznání, které stále
narůstá a je stále podnětnější, nemůže jednat jinak než umrtvovat
a kosit všechno, co je v člověku pomíjející ve smyslu výlučného
východiska. V budoucnosti má totiž člověk vycházet do pomíjejícího jen z nepomíjejícího Božství, dokonce bez pomoci obrazu této
Nepomíjejícnosti. Říkám tomu, že světla se mají obrátit a že se
celá lidská bytost má obrátit naruby, takže člověk místo od sebe k
Bohu "jde" od Boha "k sobě", ale nikdy už sebe nenachází takovým jakým byl ve stavu oddělenosti, ve stavu pocitu oddělenosti.
Člověk, jsa zbaven tohoto pocitu, nebo, lépe řečeno stále dokonaleji jsa od něho vzdalován, POKORNĚ hledí na dílo boží, které se
v něm uskutečňuje na úrovni, kterou si zasluhuje jen pro nesmírnou lásku boží. Snad jedinou zásluhou člověka je, že se dal
Bohem přemoci, ovšem po krutém odporu, protože se měl
nesmírně rád, zatímco před tímto procesem by byl přísahal, že
sebe nemiluje. A tak se člověk ve svém vědomí kromě s Bohem
začíná stýkat se stále se obnovujícím člověkem na nové úrovni,
která se do nekonečna přibližuje Bohu, jenže Ten je za všemi
úrovněmi našeho vědomí a odtamtud vyzařuje nejen do nás, ale i
do všeho stvořeného, a vždycky podle schopnosti dotyčného
stvoření toto záření unést a nezahynout pod ním nebo v něm.
Jaký je rozdíl mezi touto cestou poznávání a cestou lásky?
Hlavní rozdíl je vyjádřen určitými událostmi v Ježíšově životě.
Když se Ježíš dostatečně vycvičil v lásce k rodině, takže je pro
něho samozřejmá, je připraven k tomu, aby se vycvičil v lásce k
Otci, neboť z této lásky má pramenit poznání o universálním
Milosrdenství, do něhož dorůstala svatá Terezie od útlého mládí.
Na rozhraní tohoto dorůstání, přibarveného ještě určitou mírou
sebelásky, musí se člověk zbavit jakékoliv své lásky. Dokonale ji
obětuje v Jordánu a Otec mu tuto ztrátu nahražuje výrokem: Tento
je Syn můj milý, v němž se mi zalíbilo. Výrok ten je tak živý, že z
Otcova života činí střed života Synova. Od té doby jako by Syn
neexistoval bez Otce a Otec neexistoval bez Syna. Ale zdánlivě
dokončený proces ještě ani zdaleka není u konce a nebude jím

nikdy. Přesto však určitá fáze jeho zdokonalení musí být
provedena za existence živého lidského těla, a to proto, aby se
Syn mohl stát vědomě věčným přivaděčem stvořeného k Otci, a
tomu se říká v křesťanství, aby se mohl stát vědomě Spasitelem, a
nikoliv jen úzkého okruhu známých lidí, jakými např. byli učedníci,
nýbrž Spasitelem všech a dokonce všeho stvořeného. Ježíš o
tomto pokračování spasitelského úkolu mluví k učedníkům takto:
"Budou vás vláčet po soudech, zabíjet vás, ale nic se vám
nestane. Jsem s vámi až do skonání věků.)
(Dalším významným výrokem Ježíšovým o Jeho spasitelském
úkolu je tento: "Až Syn člověka bude povýšen, potáhne k sobě
všechny." Z tohoto výroku tradice chybně usuzovala, že nikdo
před smrtí Ježíšovou nemohl být spasen a že i takový Eliáš a
Mojžíš museli kdesi čekat na osvobození až do chvíle, kdy Ježíš
zemřel na kříži a vstal z mrtvých. Ve svém chybném úsudku byla
tradice podepřena ještě dalším Ježíšovým výrokem: "Kam nyní
jdu, vy ještě nemůžete jít." A Ježíš se přitom odvolává na seslání
Ducha svatého. Tyto výroky se nesmí oddělovat od prohlášení
Ježíše Krista: "Dříve než Abraham byl, já jsem." On je tím, kým je
od věčnosti. Nestal se Spasitelem teprve svým narozením v
Betlémě. Vydatně však svou ukázkou návodného pozemského
života pomohl každému, kdo se jím řídí. Spojte s tím další Ježíšův
výrok: "Příklad svůj dal jsem vám." Zřejmě proto, aby byl
následován, nejenom uznáván.
Opakuji, že Ježíšův návod jeho životem má dvojí význam:
Sílu víry, je-li Ježíš opravdu následován, a sílu božího Skutku,
která se neztratila, nýbrž roste skutky jeho následovníků. Proto
mohl Ježíš učedníkům říci, že provedou větší skutky než On.
Milost od Otce, kterou zažíval, jak víte, přenesl na své učedníky,
takže se o nich dá právem říci, že za milost Otcovu, projevenou
Synovi, zažívali i učedníci další milost. V této moci Boží milosti je
záruka jejího trvalého účinku.)
Tato joga připouští všechny city, které mohou připravit srdce
k extázi, a všechno, čím se srdce rozptyluje, musí být opuštěno,
jak se člověk postupně blíží k cíli a zdokonaluje se v mocném
spojení láskou.
Všechny city, k nimž se náboženství uchyluje, aby se
přiblížilo ke zbožňování, ke službě a k lásce k Bohu, jsou vhodné
pro jogu, i když ne jako konečné, nýbrž jako přípravné podněty
citové přirozenosti. Existuje však cit, s nímž má joga velmi málo
společného, aspoň tak, jak se praktikuje v Indii. V jistých
náboženstvích - a snad ve většině z nich - idea strachu před

Bohem má velkou důležitost, někdy největší ze všech citů, a
člověk, který se bojí Boha, je typickým zbožným člověkem těch
náboženství. Není pochyb o tom, že cit strachu je až do určité
míry ve shodě s druhem zbožnosti, která dospívá v nejvyšším
bodě své křivky k uctívání, moci, spravedlnosti, k zákonu a
ospravedlnění Boha, neboť se mění v etickou poslušnost, v
bázlivé uctívání Stvořitele a všemohoucího soudce. Tento podnět
je tedy eticko-náboženský a necharakterizuje přesně člověka
zbožnosti, nýbrž spíše člověka činů...On považuje Boha za krále,
ale nepřibližuje se příliš ke slávě Tvůrce, leda že by se k tomu cítil
oprávněn správným jednáním, nebo za doprovodu prostředníka,
který bude chránit hříšníka před božím hněvem. I ve chvílích
největšího vzletu zachovává si uctivou vzdálenost mezi vysokým
předmětem jeho zbožňování a mezi sebou samým. Je neschopen
obejmout Božství důvěrou dítěte beze strachu před matkou, nebo
milujícího před milovanou osobou...
V jistých primitivních náboženstvích tento strach
způsobovalo přesvědčení, že ve světě existují mocné síly, skryté
svou povahou a způsobem jednání, vždycky schopné zmařit
úspěch nebo potrestat i nejmenší skutek, který se jim nelíbí.
Strach před bohy pochází z lidské nevědomosti a z nevědomosti o
zákonech, které vládnou světem. Je tendence přisuzovat vyšším
mocem i lidské fantazie a vášně, tyranství, osobní nepřátelství,
žárlivost nad vším, co je pro člověka větší než je on a co by jej
mohlo povznést příliš nad tuto malost a přiblížit jej k božské
přirozenosti. Je zřejmé, že s takovými názory není možná pravá
zbožnost, kromě té dvojaké, kterou nejslabší pociťuje vůči
nejsilnějšímu, jehož podporu lze získat kultem, smírnými dary a
poslušností...
Další krok na cestě zbožnosti se uskuteční, když se
myšlenka o Boží Moci vymkne z těchto hrubostí a upře se na
svrchovaného Boha, Stvořitele světa, vládce nad Zákonem, který
řídí zemi i nebesa, a který je Vůdcem, Pomocníkem a Spasitelem
stvořeného. Tato nejširší a nejvyšší koncepce božské Existence v
sobě zachovávala a ještě zachovává mnohé staré a hrubé prvky.
Židé, kteří byli jejími hlavními iniciátory a rozšířili ji do velké části
světa, věřili na Boha exkluzivně počestného, soudného,
násilného, žárlivého a často krutého a také krvežíznivého. Pak
ještě mnozí věří na Tvůrce, který stvořil nebe a peklo (obojí
věčné), na dva póly stvoření, které předurčily duše Jím stvořené
nejen ke hříchu a k trestu, ale také k věčnému zavržení. Vedle
těchto dětinských náboženských extravagancí myšlenka soudce,
zákonodárce, všemohoucího Krále, je sama o sobě hrubou a

nedokonalou představou o Božství, jelikož dává přednost nižší a
zevní pravdě na újmu hlavní pravdy a má schopnost brzdit vyšší
vývoj k vnitřnější skutečnosti. Přehání důležitost smyslu hříchu a
tak prodlužuje strach duše, nedostatek důvěry v sebe samého, tím
že nadhodnocuje slabosti. Spojuje hledání ctnosti a odmítání
hříchu s ideou odměny a trestu, i když se odměna a trest
konkretizují v jiném světě, a činí je závislé na nižších podnětech,
jako je strach a užitek namísto onoho vyššího ducha, který by měl
vládnout mravní bytosti. Dělá z nebe a pekla cíl náboženského
života lidské duše a zapomíná úplně na existenci Božství. Tyto
vulgárnosti vykonaly kus dobré práce při pomalém vývoji lidské
mysli, ale nejsou důležité pro jogina, který ví, že pravda, kterou
předkládají, pochází ze zevních vztahů duše k zevním
vesmírovým zákonům a ne z vnitřní pravdy vnitřních vztahů lidské
duše s Božstvím, a to jsou právě ty, které způsobují pravé
ovládání jogy.
Nicméně tyto koncepce se mohou vyvíjet a přibližovat nás k
prahu jogy zbožnosti. Může se z nich vynořit myšlenka na Božství
jako základ zákona a smysl mravnosti a vyvinout se z ní vědomí,
že On je nejvyšším Já, ke kterému spěje naše aktivní přirozenost.
Vůle, které máme přizpůsobit naši vůli, věčná Čistota, Pravda a
Moudrost, se kterými se máme vejít v soulad, Existence, která
přitahuje naši existenci, to je cesta, která vede k joze činů, a ta
ponechává místo pro osobní uctívání Božství, protože boží Vůle
nabývá aspekt Mistra našich činů a jeho hlasu musíme být
poslušni, jeho božský podnět musíme následovat a jeho dílo je
jediným úkolem našeho života a naší vůle. V druhé řadě se
vynořuje idea Božského Ducha, Otce všeho stvořeného, a mezi
duší a Božstvím se rodí vztah podobný vztahu otce a syna, a
výsledkem toho je pocit bratrství s našimi bližními. Klid a čisté
světlo, ve kterém máme růst, Mistr, k němuž se přibližujeme svými
činy a svou službou, Otec, který odpovídá na lásku duše, která k
Němu kráčí s důvěrou dítěte, to jsou uznávané prvky jogy
zbožnosti.
Ale od chvíle, kdy jsme řádně prohloubili tento rozvoj a
vstoupili do jeho nejhlubšího významu, pohnutka strachu z Boha
se stává zbytečnou a dokonce nemožnou. Zůstává ještě důležitou
na poli mravním, když duše není ještě dost připravena k tomu, aby
se řídila dobrem z lásky k dobru, a potřebuje vyšší autoritu, které
by se vášeň obávala, a soud zbavený vášně, který by jí dovolil za
pomoci strachu upevnit svou věrnost ctnosti. Jakmile se však
duchovně vzroste, tento důvod nemůže obstát, leda že by nějaké
opoždění z utkvění ve staré mentalitě ještě trochu zdržovalo.

Avšak etický cíl jogy se liší od povrchního pojetí ctnosti. Obvykle
se mravnost považuje za mechanismus správné činnosti: čin je
všechno a člověk se stará jen o to, aby jednal správně. Pro jogina
naproti tomu není činnost velmi důležitá. Je především
prostředkem, který má duše k dispozici, aby vzrůstala v Božství. Z
toho důvodu indická duchovní Písma nenaléhají tolik na kvalitu
činu, který se má provést, jako na kvalitu duše, ze které činnost
pochází, na její pravdivost, na její neohroženost, čistotu, lásku,
dobrou vůli, neschopnost škodit, a na činy, jejichž meze jsou dány
zmíněnými vztahy. Stará západní myšlenka, že lidská přirozenost
je v podstatě zlá, a že ctnost musí být přesto hledána, je úplně cizí
indické mentalitě, která je už po staletí zvyklá myslet způsobem
joginů. Naše přirozenost neobsahuje jen vášnivé radžasické a
tamasické kvality nízkého dosahu, nýbrž také sattvický, nejvýš
čistý prvek, a úkolem mravnosti právě je, aby se podporoval tento
nejvyšší prvek naší přirozenosti. Pomocí něho rozvíjíme božskou
přirozenost, daivi prakritu, v nás přítomnou, zbavující nás jako
protipoložky asurických prvků. Tedy nejde o správnost dosaženou
strachem před Bohem podle hebrejského návodu, nýbrž o
vrůstání do božské přirozenosti. A způsob nejjistější, jak k tomu
dospět, je poznat Boha jako nejvyšší Já, jako Vůli, která vede a
vychovává, nebo poznat Ho jako mistra, kterého milujeme a
kterému sloužíme. Podnětem nemá být strach z něho, nýbrž
láska, touha po svobodě, po věčné čistotě boží bytosti.
Poměr strachu, který existuje mezi pánem a sluhou a mezi
otcem a synem, existuje v těchto vztazích jen tehdy, zůstaneme-li
my na lidské úrovni, jestliže poslušnost, podřízenost a trest v nich
převažuje a láska se cítí být nucena k tomu, aby se skrývala za
maskou autority. Božství, ani v úloze Mistra, nikoho netrestá,
nikomu nehrozí, nikoho nenutí k poslušnosti. Je tu lidská duše,
která má svobodně kráčet k Božství a nabízet se jeho
všemohoucnosti, aby byla pozdvižena až k božským úrovním, aby
přejímala od nekonečného radost z vlády nad konečnou
přirozeností a ze služby Nejvyššímu, který osvobozuje od ega a
od nižší přirozenosti. Láska je klíčem k tomuto poměru, a podle
indické jogy tato služba, dásyam, je radostnou službu nesoucí se
k božskému Příteli. Pán světů, který si v Gítě nepřeje od svého
sluhy, bhakty, nic jiného, než aby byl v životě jeho nástrojem,
formuluje toto přání jako přítel, jako vůdce, jako nejvyšší Já, a
prohlašuje sebe "za Pána všech světů, za přítele všeho
stvořeného," sarvalókamahéšwarama subridam sarvabhútánám;
oba tyto vztahy se mají smířit a jeden z nich nemůže být
dokonalejší než druhý. Nejde tedy o otcovství Boží jako Stvořitele,
které si žádá poslušnost pod záminkou, že to byl On, který stvořil

naši existenci, nýbrž jde o otcovství lásky, která nás vede k
vnitřnímu jogickému spojení. Láska je pravdou obou vztahů, a
dokonalá láska nemůže uznávat podnět strachu. Důvěrnost mezi
lidskou duší a Božstvím je cílem, vedle něhož neobstojí strach a
žádná jiná bariéra; i úcta a strach z božské Moci jsou znaky
distance, odstupu a rozdělení, které mizí v důvěrnosti spojení v
lásce. Nadto strach náleží k nižší přirozenosti a k nižšímu já, a
máme-li se přiblížit k vyššímu Já, musíme se zbavit tohoto
břemene dříve než jsme pojati do Jeho přítomnosti.
(Obojí se děje nebo může dít současně vnitřními pochody,
probíhajícími v lidské duši: Přes den jsem se těšil nade vše na
setkání s Bohem a večer jsem při modlitbě před Ním utíkal
strachy. Ale ten strach měl stejnou povahu jako ta radost, jinak by
byla radost pominula, zatímco se stupňovala tak dlouho, až
přemohla strach, který musel zmizet tam kam patřil, k nižší přirozenosti; a krása poznání byla mocnější a bohatší také z důvodu
existence oponenta - strachu. Přesněji řečeno, šlo o strach o sebe
na jedné straně a o radost z poznání a poznávání Boha na straně
druhé. Takový strach i taková radost jsou oprávněny i ve Starém
zákoně, je-li zdrojem obou zdravý svár poznání Boha a ne naučený strach před trestajícím a mstivým soudcem. Eliáš měl tak
velkou radost z poznání Boha, že rád a bez lítosti obětoval své
tělo. Historizující pohled Ghosův je tedy v tomto případě odpozorovaný obraz pravdy zvnějška. Stačí připomenout, že Ghos sám
se svou zkušeností vymkl z tohoto "postupu krok za krokem", a
kdyby se to bylo nestalo, neměli bychom jeho Syntézu jogy v
rukou. Nicméně nemohu popírat, že i postup "podle postupně
naučené víry" je velmi užitečný, je-li doprovázen spolehnutím na
Boha v patřičné míře a na pravém místě. Tím příkladem je mi
dnes víra babičky, ale nebyla jím do mých 17 let. Její víra byla
doprovázena spravedlivým rozlišováním toho, k čemu je člověk
oprávněn, aby od Boha žádal a k čemu nikoliv. Čili i poctivá víra
protkaná omyly nastřádanými po staletí a tisíciletí, o kterých tak
dobře ví Ghos, je doprovázena zvláštním druhem poznání Boha,
nepřímým sice, pocházejícím ze skutků božích, ale člověka víry
dokonale přesvědčující. O tomto způsobu víry mne babička
neustále přesvědčovala. Já však tíhl k přímému poznání Boha a
dělal nevědomě "vše", aby se dostavilo. Všimněte si toho "vše" z
mých dřívějších vyprávění. Dala by se z těch "vše" vypodobnit
obecně celá cesta za poznáním Boha i bez víry, jen pomocí toho
"všeho". Není nám totiž zřejmo, že existuje vztah člověka k Bohu,
o kterém člověk neví, ale který je silnější a stálejší než všechny
jiné vztahy k čemukoliv jinému, protože je nezrušitelný a trvá i bez
naší vědomosti o něm. Dověděl jsem se o něm bez svého

přičinění náhle a nečekaně v 17 létech, a jakmile jsem se o něm
dověděl, hned byl nejvýznamnějším činitelem v mém životě a
takovým zůstal dodnes. Důležité bylo, že má babička, tedy poctivý
člověk víry, prováděla své "vše", které vyplývalo z obsahu svého
poznání, třebaže ono bylo teprve ve zrodu. Má babička si žila
poctivě podle "své víry". Když nyní zvažuji její život, vidím, že
nebyla příliš vzdálena od duchovního poznání, i když je tak
nenazývala. Tyto druhy víry, se kterými se shledáváme i u jiných
lidí a nejsou náboženského původu, by se daly shrnout pod
Ghosovo heslo "celý život je joga" a nedá se tomu zabránit.)
Tento poměr božského otcovství a nejužší vztah k Božství
jako k mateřské Duši vesmíru, má svůj původ v jiném prvořadém
náboženském podnětu. Gítá mluví o typu bhakty nebo
zbožňovatele, který se obrací k Božství jako k někomu, kdo
uspokojuje přání..."Přináším svému bhaktovi," říká Pán,
"vlastnictví dobra", yógakšéma vahámyaham. Lidský život je
životem nedostatků a potřeb, a proto v něm vznikají přání, ale
nejen v jeho existenci fyzické a vitální, ale také v mentální a
duchovní. Když si člověk uvědomí Moc, která řídí svět, přibližuje
se k ní s prosbou na rtech, aby uspokojil vlastní potřeby, aby
získal pomoc na těžké cestě a podporu v boji. Ať jde o vulgárnost,
kterou se vyznačuje náboženský způsob, jímž se člověk přibližuje
k Bohu prosbou - především u těch, kteří si představují, že Bůh
může být usmířen, koupen, polichocen chválami, prosbami a dary,
abychom na Něm vyloudili shovívavost, a málo se přitom dbá na
ducha, v němž se máme k Bohu přibližovat - přece tato víra
představuje základní pohnutku naší náboženské bytosti a spočívá
na universální pravdě.
Často se pochybuje o účinnosti prosebné modlitby. Často se
považuje za něco i racionálního a zbytečného. Je přece pravda,
že vesmírová vůle provádí všechno podle svých záměrů a
nemůže se dát ovlivnit prosbami nebo smírnými dary, je pravda,
že Transcendentní se vyjadřuje v řádu vesmírovém a je
vševědoucí a jeho poznání předvídá, co se má učinit, aniž by bylo
třeba, aby bylo řízeno a podněcováno lidskými myšlenkami, a je
také pravda, že individuální přání člověka nejsou a také nemohou
být ve světovém řádu určujícím činitelem. Ale tento řád a
uskutečnění vesmírové vůle se neprovádí Zákonem čistě
mechanickým, nýbrž silami, mezi nimiž lidská vůle, tužba a víra
nejsou méně důležitými, aspoň v tom smyslu, pokud se týče jejich
zásahu do lidského života. Prosebná modlitba je jednou ze
zvláštních forem této vůle, tužeb a víry. Způsob, jak se vyjadřuje,
je často primitivní a nejen dětský - což by nebyla chyba - ale často

dětinský - což by ji nemuselo zbavovat významu a moci. Smysl
této moci spočívá ve faktu, že lidská vůle, tužba a víra se
dostávají do styku s božskou vůlí vědomé Existence, se kterou
tedy můžeme vejít do styku vědomě a živě. Naše vůle a naše
touha mohou jednat dvěma různými způsoby:
1. Pomocí zásahu osobního úsilí a s určitou účinností
vedenou za nižšími nebo vyššími účely - mnohé discipliny
nabývají lidskou vůlí sílu, kterou spotřebovávají.
2. Nebo mohou ujednat obracejíce se na Vůli boží nebo
vesmírovou a podřizovat se jí. Také při této metodě lze považovat
božskou vůli za odpověď na naši touhu, ale odpověď danou
neosobně, jako kdyby tato odpověď reagovala samovolně na
nějaký druh zákona energie, nebo ji můžeme pociťovat, jak
vědomě odpovídá božským tužbám a víře duše a přináší jí pomoc,
ochranu a žádoucí ovoce, yoga kšéma vahámyaham.
Prosebná modlitba nás připravuje k tomuto vědomému
vztahu, napřed na úrovni nižší, na které je ještě slučitelná s
egoismem a s iluzí, potom se přibližuje k duchovní pravdě, která
stojí za námi. Jakmile se to děje, přestává mít přednost
požadovaná věc, ale začíná vystupovat do popředí náš vztah sám
o sobě, vztah našeho života k Bohu, vědomá výměna (vědomí).
(Tato výměna obvykle nastává jen extatickým, tj. dočasným
způsobem, a to proto, že se člověk dosud nesmířil s tím že vědomí, které má k dispozici, není celým jeho vědomím, nýbrž jen vědomím útržkovitým. Toto tvrzení je pouze teoreticky správné. Skutečnost je jiná: My své útržkovité vědomí potřebujeme tak dlouho,
dokud náš hlavní a téměř nepřetržitý vztah je udržován prostřednictvím smyslů, rozumového zpracování jejich vjemů a ne v
poslední řadě prostřednictvím lidí, kteří rovněž mají k dispozici jen
útržkové vědomí AB. Proces této proměny jsem popsal už dříve.)
V duchovní oblasti a při hledání duchovních statků tento
vztah představuje moc tak velkou, že nás může dovést ke
zkušenosti tak přesvědčivé a k duchovnímu vývoji natolik
dostačujícímu, jak je toho zapotřebí pro náš boj a osobní úsilí.
Nutně pak prosebná modlitba zmizí a je nahražena důvěrnějším
vztahem, na který jsme se připravili - ve skutečnosti forma, kterou
nazýváme prosebnou modlitbou, není sama o sobě nutná, je-li
přítomna víra, vůle a touha - nebo přetrvává pouze z radosti z
kontaktu. Právě tak předmět prosebné modlitby, artha, nebo
zájem, za nímž se ubírá, se stále více rozšiřuje až k doteku s
nejvyšší zbožností, bez poznávané pohnutky, jiné než čisté
božské prosté lásky, aniž by povstávala nějaká jiná přání.

Vztahy, které mohou pramenit z tohoto postoje, mohou mít
podobu vztahu syna s božským Otcem nebo s božskou Matkou
nebo s božským Přítelem. Takovým způsobem stoupá lidská duše
k Božství, aby jí bylo pomoženo, aby byla vedena, chráněna,
vyslyšena: a je-li jejím cílem poznání, uchyluje se k vůdci, k
Mistrovi, a ocitne-li se v těžkostech, v utrpení, přibližuje se k
Božství, aby u něho našla úlevu, byla zbavena utrpení nebo
existence na tomto světě, je-li zdrojem utrpení (Indům by se tato
prosba zdála být oprávněnou, neboť věří, že se mohou vtělit na
jiném místě a šťastněji. Poznámka pod čarou: Jsou tři kategorie
uctivatelů, jak je uznává Gítá: árta, arthárthí, džidžnásu, tedy ty,
kteří uctívají ze strachu, kteří hledají osobní prospěch, a ti, kteří
hledají Poznání Boha.). Je poznat, že v těchto gradacích se vztah
otcovství stále zužuje.
(Všimněte si volání Ježíšova na kříži: "Bože, proč jsi mne
opustil?" Být Synem Otcovým začlo být už nedostačující.
Přestával existovat rozdíl mezi Otcem a Synem. Tento přechod je
velmi úzkostný. Ježíš byl přece do té doby oddaným Synem
Otcovým, a tato oddanost se náhle ukazuje být už nedostatečným
stupněm spojení, má-li toto spojení opravdu jít za hranice lidství. A
Ježíš vedl své učedníky k tomu, aby věděli ze zkušenosti jeho a
jejich, že tělesnost je sice nepostradatelným prostředníkem mezi
člověkem a Bohem, ale nic víc než prostředníkem. Jde více než o
tělo, jde o duši a dokonce o nesmrtelnou duši, zatímco smrtelná
duše, která se vytvořila od okamžiku narození člověka na svět, je
také jen prostředníkem dočasně nepostradatelným obdobně jako
tělo. Narozením Krista v těle se konečně dostalo lidstvu poučení o
funkci nesmrtelné duše v těle, a především o tom, jak vychovává
smrtelnou duši k tomu, aby beze zbytku přizvala k věčnému úkolu
úkol stvořeného, úkol vesmíru, a pak vešla do nesmrtelné duše.
Jak prozrazuje svatý Jan ve svém evangeliu, Ježíš mohl učedníky
naučit tomu, aby se z nich stali přáteli božími, další jejich pokrok
musel provést neosobními prostředky, jakým bylo např. působení
Ducha svatého.)
Vztah božského přítele obsahuje něco mnohem sladšího a
důvěrnějšího, připouští rovnost a důvěrnost i v nerovnosti, a
vzájemné dávání sebe, tím užší, čím více mizí jakákoliv myšlenka
na "druhého", který bere nebo dává, a vztah se zbavuje
jakéhokoliv určujícího důvodu, kromě onoho jediného: samotné
všechápající lásky. Pak se rozpouští ve svobodný a šťastný vztah
jako druha ve hře, v "Lílá" existence.
(Ježíš však šel dále svým příkladem na kříži až do hry
neexistence lidství, které tam začlo být nepotřebným

prostředníkem. Zůstalo lidství, které už nebylo prostředkem
spojení, nýbrž úrovní vědomí, které ani jako celek, ani v částech
se nemohlo ztratit. Viz příklad svaté Terezie.)
Nicméně ještě užší a důvěrnější je vztah Matka a dítě, a ten
má všude podnětný náboženský význam; je bohatší, vroucnější a
pramení ze vřelého lidského srdce.
(Ani na to nebylo pod křížem zapomenuto. Mateřství
Mariino se neztratilo. Přešlo na lidského syna Jana. Ach, ty krásně
uzavřené okruhy, v nichž je všechno, co do nich patří a z nichž se
uvolňuje všechno, co dobře sloužilo, ale už přestalo mít význam.)
Duše přichází z duše Matky, plná přání a utrpení, a Božská
Matka si přeje, aby se tak stalo a ona mohla rozsévat do nás lásku svého srdce. Duše jde k ní, protože povaha této lásky je existovat jako taková a vést nás tam, kam se chceme uchýlit po bloudění světem, abychom v jejím srdci našli kýžený odpočinek. (Tato
věta se dá číst také takto: Ono bloudění světem se podobá létání
včely z květu na květ. Duše vlivem tělesnosti, kterou má k dispozici, může snést dohromady takové množství stvořeného, kolik
unese při pocitu oddělenosti od úlu. Byla vyslána do stvořeného
proto, aby pomáhala Bohu při návratu stvořeného do Věčného.)
Ale nejobsáhlejší a nejvyšší mezi vztahy, vztah, který
představuje samotnou esenci jogy, je ten, který nepramení z
žádného z těchto náboženských pohnutek, nýbrž pochází ze
samotné povahy lásky; je to vášeň Milujícího a Milovaného.
Všude, kde si duše přeje úplné spojení s Bohem, tam tento druh
božské potřeby otevírá cestu dokonce i v náboženstvích, v nichž
bychom nehledali nic společného s tímto citem, a která nemají ve
svém sytému nic, co by vedlo k němu. Jediné, co se žádá, je
láska, jediný strach je úzkost ze ztráty lásky, jediné utrpení je, být
oddělen od milované bytosti; protože všechno ostatní neexistuje
pro milujícího. (Vzpomeňte si na výrok sv. Terezie, v němž se
zmínila o tom, že z pekla nemá strach, ale má strach z očistce,
neboť tam by ztratila pocit sounáležitosti s Bohem. Přesně takový
očistec jsem zažil první čtyři dny pobytu v koncentračním táboře.
Pochopil jsem, proč lidé žijí v tolika straších a utrpeních.)
Vpravdě veškerá láska je soběstačná vlivem své vlastní
podstaty, protože pramení z tajného spojení existenční povahy
nebo z citu a přání po důvěrné jednotě bytostí, které se cítí být
dosud odděleny a rozličnými jedna od druhé. V naší joze je láska
principem a cílem a veškerou inspirací je láska. Existuje tu zřejmě
i přání vlastnit, ale i to je překonáno plností lásky jako takové, a
vede bhaktu k tomu, aby si přál, aby bhakti neměla konce.

Nežádá si nebe nebo osvobození od zrozování, ani cokoliv jiného,
nýbrž jen, aby jeho láska byla věčná a absolutní.
Láska je vášeň, která hledá dvě věci: věčnost a intenzitu; ve
vztazích mezi Milujícím a Milovaným je hledání věčnosti a intenzity
instinktivní a vrozené. Láska je hledání vzájemného vlastnění a v
tom nachází absolutní cíl. Kromě přání vlastnit, které v sobě
uchovává rozdílnost, láska je hledání jednoty a s tím souvisí
myšlenka jednoty dvou duší, které spočívají jedna v druhé a
stávají se jedinou a v tomto uskutečnění tkví maximum snahy
lásky a úplnost jejího uspokojení.
Láska je také žízní po kráse, která je věčně uspokojována
vizí, stykem a radostí z absolutní a všudypřítomné Krásy. Láska je
dítětem a hledačem štěstí, které nachází nejvyšší možnou extázi
ve vědomém citu a v každém vláknu existence. Je to nejnáročnější vztah, ale vztah také nejméně uspokojovaný mezi lidskými
bytostmi, i když dosahuje nejvyšší intenzitu, protože jen v Božství
se může nalézt úplné a pravé uspokojení všech základních
instinktů, z nichž povstal náš život a které vedou k blaženosti. Je
to Ananda božské existence, kde láska je absolutní, věčná a čistá
(a už ne pouze extatická. Vzpomeňme si na Hrad nitra svaté Terezie, z něhož jasně vyplývá, že extatická fáze vývoje je pouze
střední jeho částí.)
12. 7. 1989
(Stojí za povšimnutí, že Ghos neopomíjí ani jeden z
Ježíšových příkazů o lásce. Tentokrát vlastně uvádí příkaz lásky
srdcem, jehož plnění vede k Ananda.
Jde o Ježíšovy příkazy o lásce, jsou čtyři, nikoliv o něco, co
jsme si zvolili z vlastní vůle, právě tak jako je příkazem naše lidské
zrození, příkazem existence na této planetě a příkazem prvním
vedle čtyř příkazů zmiňovaných Ježíšem. Těch pět východisek
patří mezi východiska věčná, skloubená s existencí, s vývojem a
smyslem vesmíru. Přidáme-li se svou vůlí ke kterémukoliv z nich,
jednáme v souladu s Vůlí boží a do našeho života se začne vlévat
láska boží, pro nás stále zřetelněji, nebo náhle velmi zřetelná, jako
se mi stalo v 17 létech. Byl to jen zdánlivý skok ve vývoji. Ve
skutečnosti jsem k němu dospěl chováním a událostmi do 17 let.
Lékaři mě čtrnáctkrát zbavili touhy po životě, a musel jsem za
pomoci matky tuto chuť znovu nabýt. Tím se moje osobní vůle
připojila k Vůli boží, ovšem za velmi dramatických podmínek.
Hned z počátku správné chování záviselo na lidské vůli. Správné
chování se dá v tomto smyslu vysvětlit jako jednání ve znamení
dobra, které nám rovněž bylo přikázáno a bez mezer. V životě Je-

žíšově je tohle všechno vysvětleno symboly: osvícení Josefovo
andělem, útěk Panny Marie s Josefem a s Ježíškem před
Herodem do Egypta, země plných hrnců.
Nevymlouvejte se, že o takovém příkazu ve svém životě nic
nevíte. V této nevědomosti je obsažena ochrana: Nemůžete se
dopustit obráceného postupu, podle vlastní vůle vyhledávat Vůli
boží. To by bylo vždycky těžší, protože v každém případě vlastní
vůle je vybavena notnou dávkou nevědomosti. Rozhodl osvícený
Josef o Panně Marii i Ježíškovi.
Kdybychom se k pěti příkazům stavěli aspoň s úctou, že v
základech poznáváme Vůli boží a tedy, že se jí můžeme řídit,
udělali bychom velký pokrok na duchovní cestě. Přibližně něco
málo jsem věděl o těchto pěti příkazech. Toto vědomí bylo
takového rázu, že jsem si netroufal je nectít a podle nich se
nezařídit. Byl to jeden z hlavních důvodů, proč se dostavil
sedmnáctý rok se vším, o čem jsem už psal.
Mohli byste se vymlouvat, že jste neměli ani tu část základního vědění, které byste byli unesli. Částečně vás omlouvá
nedostatečnost vašich vychovatelů. Moje matka mě čtrnáctkrát do
čtyř let upřímně obětovala Bohu. Do tří let věku dítěte je pro ně
velmi důležité, aby jeho vychovatelé uznali, že mají dítě z Vůle boží, a proto dítě patří Bohu. Pak by byli pro dítě podobně platnými
partnery, jakým pro mě byla má maminka. Nebojte se, že se při
takovém počínání můžete dopustit chyby a že Bůh vám dítě
fyzicky odejme. On vám je přikázal a svůj příkaz neodvolá, nýbrž
jej událostmi podpoří, jako se stalo v mém případě. Svatá Terezie
by radila upřímnost a pokoru.
Přitom, jak mne maminka upřímně obětovala Bohu,
dopustila se velké chyby, ovšem z nevědomosti. Každé dítě tak
jako tak je boží, nemůže tedy být Bohu obětováno. Ježíš neřekl
náhodou, aby nechali k němu přijít maličké, neboť jejich je
království boží. Každý člověk je jiným způsobem boží. To je patrno
nejlépe na nerostu: Ten je také boží, ale nepotřebuje být božím
takovým způsobem jako člověk; a dítě musí být božím jiným
způsobem než člověk dospělý, protože v něm to boží je ve stavu
zrodu nebo klíčení, Ghos by řekl: ve stavu začínající realizace od
chvíle narození.
Omyl, kterého se dopustila maminka, byl však velkým
požehnáním pro ni i pro mne. Byl to jeden z případů, kdy se jasně
ukázalo, jak jsme vedeni událostmi ke změně stavu vědomí, i když
jim nerozumíme. Kdyby mě byla maminka neobětovala Bohu,
nebyl bych se stal takovým způsobem božím, že jsem poznával

aspoň občas moc jeho Vůle a v 17 létech v plné neodolatelné
míře. Od chvíle onoho obětování jsem zkrátka jinak boží, než
člověk, který byl jen vlastněn lidmi, tedy bez výhrad vlastněn. Toto
vlastnění vzájemně si podobných tvorů sahá až do nerostné říše a
týká se celého stvořeného. Je jakousi protiváhou tažení božího.
Ještě se v této fázi výkladu musíme vypořádat s pojmem
strachu. Ghos právem odsuzuje strach v tom případě, kdy je žák
veden mistrem, a v Indii je každý žák veden mistrem osobně. Pak
o něm platí všechno, co o něm říká Ghos a všechno, před čím
varuje Ježíš své učedníky pro dobu, kdy s nimi chodil , pro dobu
oněch "tří roků" osobního vedení. Před ničím žáky tolik nevaroval
jako před strachem a starostmi. Kdyby je byl ponechal ve starostech a radikálně jim je nezakázal, byl by zrušil účinek svého
osobního vedení. Byli by se ocitli v tom nesprávném pojetí tradice,
který právem odsuzuje Ghos. Mějme však na mysli, že v době,
kdy psal tuto knihu, byl představitelem indického duchovního
osobního vůdce, a ten ví, že největším nepřítelem na cestě k Bohu
je strach. Nezbaví-li vůdce svého žáka strachu, musí ho propustit
ze svého vedení, protože se ukazuje, že osobnost žákova, plná
strachu, je silnější než osobnost mistrova plná poznání.
Jakmile však Ježíš přestal žáky osobně vést, neboť místo toho šel za ně na kříž, aby jim mohl poslat Ducha svatého a oni
skrze jeho smrt unesli váhu neosobního vedení, přestal platit zákaz strachu a starostí. Tento zákaz neplatí ani u věřícího, pokud
se ten necítí být osobně veden. A takových období je na cestě víry
mnoho a jsou velmi těžká. Tehdy by si měl být věřící vědom toho,
že jsou to chvíle, kdy Kristus znovu a znovu za žáka vstupuje na
kříž a kdy žák tuto lásku Mistrovu pociťuje jako vlastní křižování, i
když tento pocit je jen pouhou ozvěnou pravého křižování, které
podstupuje Mistr. Je nemyslitelné, aby indický mistr jogy dovedl
žáka dále osobním vedením než Ježíš za tři roky předáváním
schopností "nadpřirozeným" způsobem, aby oni mohli pomáhat
bližnímu tak, aby bližní poznal, že zasáhl Bůh. Yesudian správně
říká, že předností pravého křesťanství oproti indickým jogám je, že
v něm jde o kolektivní vedení, kdežto v indické joze se zná jen
vedení výlučně individuální. Ovšem pokusy s kolektivním vedením
už prováděl před více než 100 léty v Indii Kešab Čunder Sen a
nejnověji je dovršil sám Ghos v Pondicherry. Ježíš zřetelně
naznačil, že všechna rozhodnutí na Cestě musí mít povahu
individuální a musí být bez výhrad. Mějme před sebou příklad Jidášův. Jaké ten měl výhrady proti Ježíšovi? Čistě rozumové a citové a podle lidského hodnocení ve svých počátcích nebyly zvrhlé.
Drahocenná mast, kterou nějaká žena vylila na Ježíšovu hlavu,

neměla být podle Jidáše takto promrhána, nýbrž se měla prodat a
výtěžek se měl rozdat chudým. Co tady chybělo Jidášovi? Byl
nemravný? Nikoli, ale přesto se stal zrádcem, protože se radil s
rozumem a neřídil se poznáním Ježíšovým, který řekl, že mast na
jeho hlavu byla vylita na znamení pomazání jeho těla po pohřbení,
aby tělo bylo uchováno a mohlo za tři dny vstát z mrtvých. Tato
mast byla už předvídána myrhou, kterou přinesli darem Ježíšovi
hned po jeho narození a měla též význam jeho královské moci.
Impregnace těla se neděje při dlouhodobých extázích nějakou
mastí, ale prostředkem stejně pronikajícím tělo jako mast, kterou
bychom vetřeli. Neprodělá-li člověk tuto proměnu před extází,
zahyne, jako se stalo Imeldě Lambertini. Krev notorického
extatika, jakým byl v tomto století P. Pio, nebyla už obyčejnou krví,
nýbrž zároveň impregnační látkou, jak zjistili lékaři. Tato proměna
krve se uskuteční vlivem hluboké vnitřní modlitby. Tělo se přitom
přiživí a vyléčí se z mnohých chorob a také ze strachu. Další
ochranou před strachem je u bhaktijogina obraz doprovázející
extázi. Ale při extázích bez obrazu a bez představ, které vedou za
hranice vesmíru, člověk hyne strachem, nemá-li v sobě před ním
ochranu v jakési vnitřní impregnaci. Netrvám na následujícím
vysvětlení: Při takové extázi nejde o nějaký časoprostorový let,
nýbrž jen o překonání času. Nechť nás neklame pocit správnosti
našeho rozumového úsudku. Zatímco prostor se zhroutí v
bezedné hloubce a konečně v samovolné ztrátě pocitu tělesnosti,
kdysi pohybová mysl přejde do nehybného vědomí, které
neuhasíná, ale neposkytuje nejmenší útěchu v jakémkoliv
úsekovém konkrétním vědomí. Tam končí vláda jakéhokoliv
rozumového úsudku.
A jestliže vláda rozumu u Jidáše nekončila, Jidášovi stále
vládl ekonomicky myslící rozum a ten nakonec odsoudil i Ježíše.
Když se Jidáš chystal zradit Ježíše, řekl o něm Mistr, že by bylo
bývalo lépe, kdyby se byl nenarodil. Rozumu máme užívat jen
tam, kde je nezastupitelný vyššími duševními mohutnostmi,
kterými je např. víra a láska. Ale v oblasti Ducha, kde chce také
rozhodovat nebo aspoň usuzovat, je pravým prokletím lidstva a
vrhá je do záhuby. Viděli jsme to na vlastní oči ve dvou světových
válkách 20. století, a dávno před tím jsme ho viděli dělat
inkvizitora nebo bezohledného otrokáře a jindy v roli potírače
Boha. Jakým právem umíral voják v době, kdy rozum nastolil
masové vraždy a povýšil je na něco posvátného? Jen
nejodvážnější z odvážných odmítli vzít do rukou zbraň proti
lidskému bratru a často byli za to i popraveni. Odvážnější byli ti,
kteří odmítali zbraň i v dobách míru. Ale neodcházejme předčasně
od té jemnosti úsudku. Rozum správně usoudí, že by bylo

správné, kdyby neodporoval pravdě. Uznal správné a je s tímto
úsudkem spokojen. Je však spokojen neprávem. Svou
spokojeností často znovu a znovu na pokračování sebe
obžalovává ze zrady, a nikoho menšího nezrazuje, než Ježíše.
Neomlouvejte se, že v oblasti působení zákona dualismu tomu ani
jinak nemůže být. O této zradě platí, že by bylo lépe, kdyby se byl
nenarodil. Ale i v rámci dualismu se dají nejvyšší věci řešit jinak,
způsobem Janovým, láskou. Rozumové uspokojení má ještě daleko do lásky. Ale vycucejme si ji z prstu, když tam není, řekli mi
plzeňští zastánci mystiky, a už jsem mezi ně nesměl.
Ale nedívejme se jen na dva krajní případy ze dvanácti
učedníků, na Jana na straně jedné a na Jidáše na straně druhé.
Ze života Ježíšova víme, že on se smiřuje i s řešením té většiny
učedníků. Přičítá je k Janovi a všem jedenácti poskytuje čas ke
zrání: celkem "padesát dní" do seslání Ducha svatého.
Pamatujme si aspoň něco o časové instrukci a jejím věčném
obsahu, jak byla podána Ježíšovým životem. Ke "třicítce" prvních
let života přidává "čtyřicet dní" pobytu na poušti, potřebných k
tomu, aby mohl vyvolat a přemoci satana a stát se dobrým
učitelem v oblasti relativního dobra. Po těch "třech létech" ještě
nedospěl k Otci, který je jediný absolutně dobrý. Rozpracoval nám
tuto dobu napřed tím, jak si v ní počínal sám a jak potom jej
následovali učedníci. Nezříkejme se tohoto jeho učitelství, neboť
všichni učedníci jsou v nás, a my často nevíme, co máme dělat my
a co máme ponechat jen našemu vnitřnímu nesmrtelnému já.
Především nesuďme jeho činnost, nýbrž jen činnost svou.
Následují pak u Ježíše "tři dny soužení vzdáleného", a po této
přípravě "tři dny soužení blízkého", na jehož začátku umírá na
kříži, ale pozor - za nás! To má být čistě záležitost Spasitelova, o
které se on vyjádřil: "Kam já nyní jdu, vy ještě nemůžete přijíti." V
tomhle se Ho nesnažme napodobit. Umírali bychom třeba celý
lidský život, a přece bychom neumřeli, pokud by On nás nepozval
na svůj, tj. jeho kříž, jako pozval svatou Terezii z Avily.
Nezapomínejme, že živé tělo potřebujeme pro vnitřní transformaci,
kterou za nás zase nemůže udělat ani Spasitel. Při této
transformaci máme také právo na strach, protože přechod do
rozšířeného vědomí se neděje bezbolestně. Mám na mysli jinou
bolest, než kterou znáte, tělesnou nebo duševní. Je to bolest
přechodu s propastnými mezerami, myslím časovými. Dalo by se
říci, že vždycky jedno končí, ale druhé je ještě v nedohlednu. Ta
časová mezera je velmi tísnivá, ale je v ní obsažena moudrost
nejistoty, která je součástí přetvořovacího procesu. Je to tedy jiný
strach, z jiného zdroje, než o kterém mluví Ghos. Zkrátka cesta
těch deseti učedníků, kteří se báli, je cestou normální i když

neobvyklé přeměny. Je na ní nutno projít mezidobími zrání na
každém stupni vývoje. Důležité však je, abychom tato mezidobí
vědomě neprotahovali, např. lpěním na bývalém, a také abychom
během nich nezvlažněli. V tom je největší nebezpečí, které nám
hrozí. Aby se to nestalo, je tu jen jedna rada ze života učedníků.
Nesměli se při smrti Mistrově rozprchnout natrvalo. Smrtí
Mistrovou zde rozumějme osobní pocit, že jsme Bohem natrvalo
opuštěni, tedy pocit klamný. Deset z jedenácti učedníků se
shromažďovalo ve strachu ze smrti. To je opět jiný strach než ten,
o kterém mluví Ghos. I ten je nutný, protože jinak by se bylo těch
deset nesešlo s neustrašeným Janem, a jen jako celek mohli projít
tou úzkou branou vedoucí k příchodu Ducha svatého. Místo
dvanáctého Jidáše si zvolili dalšího, jen aby jich bylo dvanáct.
Protože tato volba byla provedena jen lidsky, přibyl k nim
nečekaně svatý Pavel, vyvolený božsky bez lidské vůle jak ze
strany samotného Pavla, tak ze strany ostatních jedenácti. Učedníci byli pohromadě zvláštním způsobem i s Jidášem jako s
odstrašujícím příkladem. I k tomuto strachu měli oprávněný
přístup. S Ježíšem byli napřed pohromadě nevědomě, pak
dokonce osobně, když do nich vetkal POKOJ svého Božství. Tady
se měly dát poučit též smysly jako vstupní branou do rozumu.
Máme zde jeden názorný příklad o tom, co může učinit Bůh a kdy,
a jakou funkci přitom můžeme a máme zastat my. Měli bychom
znát meze rozumové a citové pravomoci! Neznalost těchto mezí
hříchu nečiní, ale vytváří překážky, které nejsou omluvitelné,
neboť se neomylně dostaví.
Nepokoj, který zažívali učedníci po tom, co se při smrti
Mistrově rozprchli, se nedá srovnat s žádným jiným nepokojem
nebo trýzní nebo strachem, který může vzniknout z jiných důvodů.
Mám přece pro to živé srovnání z vlastní zkušenosti. Od dvou do
čtyř let podle dětinného mínění mně chtěli lékaři brát pozemský
život za plného vědomí, čtrnáctkrát za sebou. Marně mně
maminka vždy znovu před každou operací domlouvala, že mě
nechtějí zabít, nýbrž vyléčit. Ale tehdy jsem měl dojem, ostatně
nikým nevyvratitelný, že mně chtějí vzít můj chabý pomíjející lidský
život, který ve srovnání s pravým věčným životem vlastně ještě ani
životem není. Ale pak v 17 létech jsem měl neklamný pocit, že ze
mne prchá věčný život a že se s ním už nikdy nesetkám. Tento
pocit, nikým nevyvratitelný, jim nikdo nemohl vzít. Ani svatému
Janovi, Miláčku Páně, se nepodařilo je přemluvit, i když on jediný
slyšel při poslední večeři, že Ježíš nebyl nikým zabit z cizí vůle, z
vůle vraha, nýbrž, že se sám dobrovolně zmařil. Šeptal přece do
ucha Jidášovi: "Co chceš udělat, udělej rychle!" a dal mu prvním
soustem k tomu moc. Moc: "Ukřižovat Krista" nemá žádný člověk

a také si nikdo nedovede představit, jaká je to obrovská moc.
Samozřejmě nedovede si to představit nikdo, kdo tu moc na sobě
nezažil. Toho strachu byl i Ghos ušetřen, ale nebyl jsem ho
ušetřen já, abych směl lidem o něm vykládat. Takové svolení se
musí aspoň trochu zaplatit. Tím "trochu" je člověk schopen
pochopit vykupitelskou moc Kristovu, že smrtí jednoho mohou být
od smrti zachráněni všichni a že všichni mohou vstát z mrtvých,
ale během lidského pozemského života, nikoliv až po smrti. Na
nás se chce, abychom se dobrovolně připojili ke smrti Kristově na
kříži dříve než fyzicky umřeme. To věděla svatá Terezie z Avily a
věděla, co je spása, a kým, pomocí koho nastává. Ale je k tomu
třeba živé lidské tělesnosti, nestačí živá tělesnost zvířecí. Tímto
způsobem zaměnil Ježíš Kristus starozákonní oběť zvířat za
novozákonní oběť všeho lidského mocí Kristovou, a mohl říci,
"nechci oběti, ale milosrdenství", čímž také naznačil nejjistější
způsob, jak se k té oběti dopracovat zcela přirozeným způsobem.
Myslím, že jsme si už dříve správně vysvětlili z trojjediného
složení atomu, elektronu, neutronu a protonu, trojjedinost boží
zasahující i nejmenší částečku hmoty. A nyní si vysvětlujeme, jak
může být jediným - psáno správně ortograficky s velkým "J" spasen celý svět a celý vesmír, a ne jinak. Takhle chápala svatá
Terezie příslušný výrok svatého Pavla. A oni jí tehdy nerozuměli i
v jiných věcech, a jen proto ji nezabili a její dílo nám zůstalo
zachováno a dnes je dokonce učitelkou církve.
Učedníci ztratili víru v Mistra, protože byl umučen a nedokázal se, jak se mylně domnívali, ubránit. Takovýmto způsobem
budeme jednou obráni o víru v jedinečnost všeho pomíjejícího, a
nejpozději se to stane v okamžiku smrti, proto i strach ze smrti je
oprávněný, přestože je postaven na omylu. Všech vyjmenovaných
druhů strachu si vážím, protože jako pravda mají své stupně, po
kterých se dá kráčet bolestně dále. Kdyby tomu tak nebylo, neměl
by náš lidský život ten hluboký a nepostradatelný význam, jaký
má.
Vraťme se k obrazu pravdy, vypodobněného smrtí Ježíšovou
na kříži. Učedníci v té době ještě nevěděli, že jejich neklid nebyl
způsoben jen prožívanou událostí, nýbrž též zákonitým
přechodem z víry k jejímu uskutečnění, k poznání předmětu víry a
tím je její Duch. Mluvíme-li slovy Písma, tedy Duch svatý,
neosobní způsob vedení, které bude muset zastat osobní vedení
Mistrem. Dobře se o tom vyjádřil Eckhart v traktátu Katrei. Ona
tvrdila, že ztratila víru, neboť tam, kde se ocitla svým duchem,
nebyli ani andělé, ani svatí ani osobní Bůh. Ale účinek toho stavu
byl podivuhodný. Daleko dokonaleji milovala bližního než dříve.

Řečeno srozumitelněji: Poznala, že svět, ve kterém žijeme, je tu
pro nás proto, abychom se přímo v něm naučili milovat Boha ve
všem.
Katrei se šla zpovídat, protože ztratila víru. Z toho musela
mít oprávněný strach, a řekněme strach žádoucí, neboť není-li
nám tato ztráta lhostejná, jsme na správné cestě, jak se dostat
pomocí tohoto strachu trochu dál dopředu, tam kde víra dohrála
svou roli. Že se tak stalo v případě Katrei, je patrno z toho, že Bůh
se jí zjevil v bližních tím, že je pak milovala více než dříve. Začneli nám být svět prostředníkem mezi námi a Bohem, pochopili jsme,
proč jsme na světě a jaký má smysl náš správný poměr ke světu.
Jsme do světa posláni proto, abychom se jej naučili milovat ne
jako pouzí lidé žijící v pocitu oddělenosti od světa a od Boha,
nýbrž jako vyslanci boží a jako Spasitelovi pomocníci. Není nutné,
abychom o tom něco kázali, nýbrž je třeba, abychom podle toho
žili. Katrei se projevilo spojení s Bohem jako konkrétní láska boží k
člověku.
Ještě jinak: Víra v určité fázi vývoje musí být dovršena
poznáním předmětu víry. A tu není divu, že se člověku zdá, jako
by ztratil víru, zatímco ji pouze dovršil poznáním vyplynuvším z
pokročilé víry. Tento převrat může nastat též z jiného základu než
z víry. Jestliže jsem např. do 17 let důsledně bral ohled na věřící
rodinu a vyvodil z toho jakýsi druh lásky, založené na soustavném
sebezáporu a sebepřemáhání, pak nikdo na mně nepoznal, že
jsem nepotřeboval k nastavšímu poznání víru a dokonce ne toho
druhu strachu, který zažívala Katrei jako věřící žena, jako do té
doby věřící žena. Před sedmnácti jsem víru neměl a od sedmnácti
jsem ji nepotřeboval. Co do těch sedmnácti let zastoupilo v mém
životě víru, myslím náboženskou víru? Tam přece nebylo v mém
životě vakuum bez víry. Má víra do 17 let spočívala hlavně na
dvou základech:
1. Věřil jsem, že se stanu něčím, co naplní můj život nějakým smyslem. Pořád jsem si přál, abych se něčím stal. Nakonec
chemikem, a to už byla víra velmi objektivní.
2. Obětoval jsem se a zapíral jsem se soustavně pro víru
své rodiny. Nemyslete si, že jsem předstíral věřícího jen proto,
abych směl v té rodině žít, aby mě nezačli opomíjet nebo tak nějak. Znal jsem bezeslovní vnitřní příkaz a jeho obrovská Moc mě
vedla: "Nestav se proti víře své rodiny a dělej všechno ještě
opravdověji než oni sami dělají." Tento příkaz jsem nejen soustavně dodržoval od 4 do 17 let, a to tak důsledně, že jsem někdy
přitom omdléval, a když jsem myslel na to, že se obětuji, tak jsem

se nehorázně nudil, abych na sebe mohl myslet jen necelou
bytostí.
Ad 1. Učedníci Páně neměli nedostatky v náboženské víře, v
té, kterou se naučili od svých předků. Ale jak se tato víra
přenášela z pokolení na pokolení, zbylo z ní jen správné jádro, že
tu na světě máme žít tak, abychom se přičiňovali o svou spásu.
Proto tak ochotně šli za Ježíšem, který jim osobní spásu umožnil.
Zárukou jim byly jeho zázraky, jeho vedení a jeho předávání síly k
novému způsobu života. Chtěli se stát spasenými. Pokud byli
ochotni podložit svou víru skutky, bylo ve chvíli jejich přijetí za
učedníky vše splněno. Opustili dokonale své rodiny, aby mohli
beze zbytku následovat Ježíše. Ježíšovi však šlo o to, aby své
rodiny opustili vnitřně, ne zevně. Proto jejich rodiny směly s ním
chodit jako učedníci, a směly užívat veškeré zevní pomoci, ba více
než tu, jakou by jim byli poskytovali bývalí otcové rodin, takže se
jich mohl rétoricky Ježíš zeptat: "Zdali vám něco chybělo, když jste
chodili se mnou?"
Ad 2. Ten však od nich chtěl mnohem víc. Uvolněnou lásku
měli věnovat bližnímu skutky neméně konkrétními než jakými se
obětovali před tím svým rodinám. Nad to měli jednat bez ohledu
na sebe a na konkrétní odměnu. Mohlo se jim ovšem stát, že se
jim něco nedařilo. Pak zavolali na pomoc Ježíše.
Naskýtá se nám příležitost k tomu, abychom si ucelili výklad
o strachu s přihlédnutím ke zradě Jidášově. On také asi měl obavu, že Ježíš nejedná vždy správně. To je strach, který má na mysli
Ghos a odsuzuje jej plným právem. Tento strach velmi řízně odsuzoval i Ježíš. Co řekl učedníkům, když se báli, že utonou při
bouřce na jezeře? "Co se obáváte, což nejsem s vámi?". Tento
strach nesmí mít ani žák indického mistra!
Víme už, že dvanáct učedníků si Ježíš nevybral náhodně,
nýbrž, jak se vyjádřil, vybral mu je Otec. Dvanáct kmenů
izraelských, dvanáct symbol vesmíru, vidíme těch dvanáct hvězd
okolo hlavy Panny Marie, jak bývá znázorňována jako Matka
vesmíru, a dvanáct, symbol každého kompletního člověka, do
něhož je vetkáno Božství a symbol sestoupení na zem třináctého
Ježíše Krista. Tak vypadá každý člověk. Ani ten třináctý nepřišel
na svět z vlastní vůle, nýbrž byl sem přikázán s úkolem: "Spoj to,
co je v tobě tělesného, s tím co je v tobě duchovní. Tvá pomoc
Trojjedinému Bohu najde své naplnění." Nejmenší částečka
vesmíru, spojená vědomě s celkem vesmíru i s vládcem všeho
stvořeného, se vrátí do Otcova domu, aby odtamtud s Otcem
vládla, především v tom smyslu, že bude ukazovat příkladem, jak

všechno pochází od Boha a jak se má všechno k Němu vrátit. Jak,
to je popsáno dopodrobna Ježíšovým životem. Jen kompletní
člověk se může vrátit. Proto učedníci za Jidáše zvolili náhradníka,
aby byli zase s Ježíšem jedním úplným celkem. Všechno, co se
dělo v Novém zákoně dějově, dějem, má svůj věčný nedějový
základ. Z tohoto nedějového základu všechno roste a uskutečňuje
se. Říkám tomu růst zvnitřku. Část celku, která zradila, dokonala
svůj důležitý úkol, ale sama o sobě je nepostradatelná v nové
funkci, jako nedílná část celku. Tato kompletnost lidského
organismu jak tělesného tak duchovního, je jedinečným příkladem
základní jednotky vesmíru, schopné překonat vesmír ve službě
vesmíru a Bohu zároveň, nedvojně.
Z tohoto analytického symbolu člověka rozděleného do
třinácti částí, je dobře patrno, co člověk pro záměr boží musí
udělat sám. První už dělá, aniž ví, že to dělá - že se narodil - že se
narodil a žije ve styku jak se světem, tak s Bohem. Dalšími počiny
může usnadnit projev Vůle boží, nebo jej znesnadnit. Znemožňujeli jej, musí se se světem rozloučit. Může to být způsobeno i
zdravotními závadami i událostmi, které chybně řeší, nebo, jak se
říká, které mu přerůstají přes hlavu. Jsou však věci, které člověk
nesmí řešit zdola, nýbrž musí jim nechat volný průběh.
Je však v každém z nás složka Jidášova, které Pán Ježíš při
poslední večeři předává sílu k tomu, aby rychle provedla zradu.
Viz evangelium svatého Jana - je v nás také složka Petrova, která
by chtěla učinit lidskými silami opak než Jidáš. I té dává Ježíš
obdobnou příležitost jako Jidášovi: "Přesvědč se kam až sahají
lidské možnosti!" A tak konečně je Petr zkušeností přesvědčen, že
při nejvyšší mystické zkušenosti, při proměně smrtelného v
nesmrtelné, hraje, pokud se týče lidských možností, největší roli
trpnost Janovy lásky. To je nejvyšší pochopení mezí bhakti. Pod
křížem je vysvětleno, co Jan - láska má učinit. Mezitím se chystá
též lidská změna. Jidáš bude definitivně nahražen novým lidstvím.
Upozorňuji vás tímto, abyste nebyli zbytečně zoufalí nad
sebou a zase ne zbytečně troufalí, protože pravá duchovní
zkušenost přichází pomocí trpnosti. Zatímco však až do smrti
Ježíšovy na kříži ke zřejmému působení Ducha svatého dochází
jen málokdy, jen v mezerách lidské aktivity, po smrti Ježíšově
nedochází k přechodu k trvalejší trpnosti ve věcech duchovních, a
to je nejvyšší možná příprava k seslání Ducha svatého. Víme, že v
té přípravě zase hlavní roli hraje Božství se svým Pokojem. Člověk
je pomalu vychováván k nadlidskému chování. Nepokouší se
zasahovat tam, kde může volně působit jen Bůh, zatímco člověk
jen se stále většími potížemi. Kde je rozum příliš "moudrý", tam

tento proces probíhá s předstihem, ale je velmi bolestný a
zdlouhavý. Rozum napřed přebíhá, ale později, nepřestaneme-li
se s ním radit o věcech, ve kterých už radit nemá, velice
zpomaluje, ba znemožňuje další postup. Viz Jidáš. Rozum se
musí pokořit, neboť je součástí Petrovy iniciativy na nepravém
místě. Říkám tomu přebujelá rozborovost nebo analýza rozumu,
která zbytečně přidržuje člověka v mezích AB, kdy už by měl umět
je překračovat. Trpěl jsem tímto nedostatkem přibližně 10 let od
jinak velmi blahodárných sedmnácti. Boží moudrost dokázala do
mě proniknout jen jakýmsi zkratem, takže jsem v takových chvílích
zažíval zablesknutí. Tento nedostatek byl definitivně odstraněn 21.
11. 1939, řečeno povrchně: velmi závažnou událostí. Poslední
záblesk jsem zažil dne 18. 11. 1939, když jsem psal německy
seznam vězňů na A křídle Bloku 50 v koncentračním táboře. Byla
to poslední světlá chvíle v období očistce. Jakmile jsem svolil psát
tento seznam, blesklo mi v hlavě, že až jej budu psát podruhé,
půjdu z koncentračního tábora domů. Ty seznamy se psaly
týdenně, ale nikdy je nepsal tentýž člověk. Mohl jsem se přihlásit
nejstaršímu vězni našeho bloku, že jej napíši znovu, ale neučinil
jsem to. Až teprve koncem dubna 1940 jsem byl požádán
spoluvězněm Hanzlíčkem, později primářem psychiatrického
ústavu v Praze Bohnicích, abych ten seznam napsal za něho. On
byl totiž na řadě, jenže říkal, že tolik maže, že by se za takový rukopis dostal ještě do "Strafkolonne" a hrozilo by mu nebezpečí
života. Hanzlíček mě musel hodně přemlouvat, než jsem si dal říci
a seznam jsem napsal. Řekl jsem mu přitom: "Odporuji Ti proto,
že ten den, co napíši tento seznam, půjdu domů, a myslím si, že
bych tu měl zůstat aspoň kvůli tobě, neboť jsem tě nedokázal
přesvědčit o pravdě svého poznání, a vím, že jsem to měl učinit."
On mi odpověděl: "Ty jsi hotový blázen. Netušil jsem, že jsi se
zbláznil. Vím, že jsi celou dobu balamutil kolem sebe lidi, zatímco
já jsem se učil švédsky a také jsem se této řeči naučil z malého
slovníku a gramatiky, které se podařilo ke mně propašovat. Čemu
ty ses naučil? Ničemu. Jenom ses pomátl. Psaní seznamu
nemůže mít za následek odchod z tábora. Ale slibuji ti, že když
dnes půjdeš z koncentračního tábora, tak já tě přestanu považovat
za pomateného a dám se na tvou víru." Podali jsme si ruce a já
seznam napsal za Hanzlíčka. Měl jsem s ním ten den potíž, neboť
se mi vysmíval až do večera tak aby ten výsměch slyšelo hodně
spoluvězňů. Měl jsem psát seznam abecedně, ale já jsem při tom
psaní tak intenzivně myslel na Hanzlíčka, že jsem v duchu jeho
jméno považoval už za zapsané. Teprve když jsem se dostal v
abecedě až k Makoňovi, dopsal jsem za něj ještě Hanzlíčka. Řekl
jsem si, že za takové nedopatření mohu být zle potrestán.

Blokältester odnesl tento seznam na vedení tábora a tam si
zřejmě té chyby všimli, jenže měli z důvodů vyhlášené amnestie
propustit 180 politických vězňů. Zřejmě se pozastavili u jména
Makoň a za ním následujícího Hanzlíčka a škrtli obě jména jako
chybně zařazená. Takže večer, když jsme byli podle tohoto
seznamu vedle několika jiných my dva vyvoláni před blok,
Hanzlíček stál po mém boku a šeptal mi: "Něco se tu děje. Ale
nedělám si pořád naději, že půjdeme domů. Svatá Jana z Arku
slyšela také hlasy a podle nich byla přesvědčena, že nezemře,
nýbrž zvítězí. A byla popravena. Možná, že jdeme na popravu."
Všech stoosmdesát studentů bylo vyčleněno ještě ten den do
jiného bloku, kde nebyla ani okna, ani slamníky. Mrzli jsme.
Hanzlíček celou noc mi tvrdil, že jsou to jasné známky toho, že
jdeme na popravu. Zvědavost mu však nedala spát. Celou noc
jsem mu musel vykládat, jak to se mnou bylo, jak jsem se ke svým
hlasům dostal, a že to nikdy nebyly hlasy. Tím jako psychiatr
konečně poznal, že nejsem blázen a slíbil mi, že až do smrti bude
dělat všechno, co mu nařídím. Tak se stal tím pátým z těch, které
jsem měl za úkol převést...a mohl jsem jít domů. Promiňte, že
jsem potřeboval stupeň poznávání nějak dokumentovat. Období
očistce zůstalo u mě jinak bez další útěchy.
Zvlášť důležité je poznání, že událostmi Ježíšova života byl
naznačen reálný průřez vším, co člověka potká, nezůstane-li "mrtvý", nýbrž prochází-li živě pozemským vývojem člověka, od dědictví, které pochází ze života ve vesmíru, až po výsledné znovu zrození v Bohu. Z hlediska znovuzrození v Bohu komplexní vzestup
probíhá od konce "mrtvého" života až po skutečný život v
duchovní svobodě, nad nějž už není pro člověka dalšího stupně.
Nic zbytečného Ježíše nepotkalo. Byl to zkrátka ideální
postup, který se dá označit Ghosovým měřítkem jako joga pomocí
celého lidského života, ne tedy jako kterákoliv exkluzivní joga.
Nerušme však Ghose v jeho rozboru Cesty. Spěje k syntéze, o
které mluví Ježíš svým životem. A mně se také nedivte, že
vždycky od detailu a z kteréhokoliv místa odejdu, jak jen se dá a
jak jen je únosné, vždy z místa do výkladu o svobodě. Je to
opravdové vyšinutí z vazby - tentokrát tou vazbou míním vězení
smrti - do života bez omezení vazbou, jak jsem je poprvé zažil v
koncentračním táboře. To byla má hora Tabor, na které se mi
nedařilo dobře jen z nějakého pocitu blaženosti, nýbrž z poznání
jednoty člověka s Bohem a Boha s člověkem. Tato dvoustranná
jednota nově svazuje lidského tvora poutem lásky, které přesahuje
meze dané stvořením. Byl jsem mrtev, a proto jsem byl živ. Poznal

jsem konečně smysl Ježíšovy smrti na kříži a smysl jeho
zmrtvýchvstání.
Toto poznání způsobilo poslušnost. Platí totiž, že nic
nepomůže něco uznat za správné, když se podle toho nezařídíme.
Zvířata mají vrozenou disciplinu, která jim nedovolí, aby jednala
proti vývojové úrovni, na které žijí. Nikoliv pouhým uznáním
duchovních pravd za správné, nýbrž duchovním poznáním se
člověk vrozuje do správného způsobu života na příslušné úrovni.
Duchovní poznání je vnitřním zjevením, které zavazuje svou mocí.
Má stupně. Do 17 let jím byly vnitřní příkazy, které jsem
poslouchal jako zvíře instinkty. Od 17 let to byly zkušenosti, které
pocházely z poznání o existenci Boha ve mně. Od 21. 11. 1939 to
byla zkušenost o existenci Boha ve všem a o Jeho působení ve
všem atd.
Začíná se uznáním, ale to ještě není pravou duchovní
zkušeností. Chtěl-li jsem se v mládí zžít se zvířaty, musel jsem
uznat jejich vrozený způsob jednání jako správný a ani v
náznacích je nepředělávat na lidský způsob jednání. Vrodí-li se
člověk do vyšší úrovně poznání, zvířata to poznají a jednají s
člověkem ohleduplněji než s tím, kdo neví, kým je. Viz Daniel v
jámě lvů. Zvíře při setkání s jiným zvířetem na podobné úrovni
vývoje, se snaží poznat, s kým se setkalo. To je pro něho životně
důležité. O člověku však si nemůže učinit jasný obrázek, protože
člověk je ve svých náladách nevypočitatelný a nezákonný. V Bibli
se mluví o Kainově znamení, které Hospodin vryl do lidského čela,
tj. smazal jeho dosavadní úroveň a postavil místo ní úroveň
chybujícího na své úrovni, a to chybujícího z důvodů nevědomosti.
Proto je pro člověka důležitá, myslím životně důležitá nejistota
jako pro zvíře, a s ním také strach. Z nich se rodí moudrost jaksi z
nouzového postavení. Konečně je tomu tak i u zvířat na úrovni jimi
dosažitelné úrovně moudrosti. Příroda neplýtvá moudrostí, a žít na
úrovni přírodní je pro člověka těžší než pro zvíře. Ale většina lidí
tam žije.
Nedejme se oklamat někým, kdo velmi snadno uznává
duchovní pravdy. Není na jejich úrovni, neřídí-li se jimi. Viz
podobenství. Uznání má povahu slibu. Učedníci Páně zajisté
uznávali Ježíšovu nadřazenost nad nimi, ale přece jen museli být
napomenutí, aby se nenechali nazývat mistry: "není učedník na
mistra." Avšak všechny duchovní jistoty jsou jistotami jen na
úrovni, na které mají sloužit k dalšímu pokroku. A běda, není-li
tomu tak. Člověk se stává zrádcem na té úrovni, na které se ocitl.
Viz služebník, který zakopal hřivnu místo aby s ní hospodařil.
Jidáš zakopal důvěru k Ježíši a tím se stal nejen zrádcem, ale i

sebevrahem. Jme na tom obdobně jako Jidáš, dokážeme-li umírat
stejným způsobem jako zvíře při možnostech, které nám nabízí
transformační schopnost lidského organismu a události kolem
nás.
U služebníka, který zakopal hřivnu, se setkáváme s
prototypem člověka, který nesprávně použil strachu.)

4. Cesta oddanosti (A III, 31 - 36)
Bhakti zahrnuje v sobě touhu srdce a duše po Božství a
prostou lásku a přání, které dosahují svůj cíl bez váhání. Nemůže
být proto svázána s jakoukoliv systematickou metodou jako s
Radžajogou nebo psychofyzickou vědou jakou je Hathajoga, ani
nemůže spočívat na známých intelektuálních metodách
Džnanajogy. Může se chápat různých metod a opor, a vzhledem k
tomu, že člověk přirozeně tíhne k pořádku, k řízenému jednání, k
systematičnosti, může se pokusit registrovat prvky, kterých
používá. Ale kdybychom si chtěli uvědomit všechny obměny cesty
oddanosti, museli bychom projít všemi náboženstvími, jedním po
druhém, neboť každé se snaží přiblížit se k Božství po svém.
Nicméně vždycky vnitřní smysl Bhakti se dá zjednodušeně chápat
pomocí čtyř jejích základních podob:
1. Přání duše, která se obrací k Bohu a věnuje mu své city.
2. Bolest lásky.
3. Božské opětování lásky. Štěstí z tohoto láskyplného
požívání a z radostné hry této blaženosti.
4. Věčné radování se z Božského Milence, což je podstata
nebeské blaženosti.
To všechno je příliš jednoduché a zároveň tak hluboké, že je
nesnadné, abychom je analyzovali a metodizovali. Vše, co
můžeme učinit, je označit čtyři prvky, čtyři stádia, dá-li se tak říci,
siddhi, a obecně něco říci o metodách, které se v nich vyskytují, a
jaké přinášejí druhy sádhany. Spokojíme se s náčrtkem
uvedených prvků dříve než budeme zkoumat, jaké místo zaujímá
zbožnost v syntetické a integrální joze a jak její principy ovlivňují
projev ostatních principů božského života.
Joga je úkon, jímž lidská mysl a duše ještě božsky
neuskutečněné, ale už se cítící přitahovány Bohem, obracejí se
vnitřně k objevování největšího Bytí. Citově první podobou, kterou
na sebe bere tento impuls, zajisté je uctívání božského. V běžné

náboženské praxi toto uctívání bere na sebe podobu zevního
kultu, který ústí do různých forem náboženských obřadů. Tento
prvek je obvykle nutný pro lidi, kteří žijí ve hmotné mysli a nejsou
schopni se vymanit ze smyslových vjemů.
(Už dříve se Ghos zmínil o hmotné mysli, ale tentokrát ji
přesně definoval. Jako by řekl, že všechno, co je v tomto druhu
mysli, prošlo napřed smysly. Mysl si tento materiál pouze přivlastnila a vytvořila si z něho výlučný obsah. Jen kombinací vjemů
a dojmů z nich vzniká zdánlivě něco nehmotného nebo méně hrubého, ale ve srovnání s duchovní myslí je to jen okrášlený pohled
na hmotu, nikoli na cokoliv, co je za smysly a za touto hmotnou
myslí. Duchovní mysl obsahuje vědění absolutně nezávislé na
smyslových vjemech a z této nezávislé oblasti proniká teprve do
smyslů. Pomocí této mysli se ví úplně jinak, řekl bych odjinud, než
pomocí hmotné mysli. Zjednodušeně by se dalo říci, že odtamtud
se ví bez odvozování a uvažování, za to ale s jistotou, kterou
nemůže zprostředkovat pohybová, tj. uvažující mysl.)
Tantrické stupňování sadhany považuje podmínku pašu,
stáda, za zvířecí podmínku neboli fyzickou podmínku, za nejnižší
stupeň discipliny, a říká, že uctívání čistě nebo hlavně obřadné je
prvním stupínkem nižší části vzestupu.
(Takovou nižší část vzestupu jistě Indové pozorovali i u
zvířat. Mnohá z nich před pohlavním stykem provádějí velmi
nápadný a složitý rituál, aby se jim potom podařilo snáze a dokonaleji se sjednotit a více se sjednotit než jak běžně potřebují.
Lidsky jsou tímtéž hubičky, laskání a podobně. Ale Karel Weinfurter si všiml ještě něčeho dalšího, o čem se zmiňuje Ghos, tantrického stupňování sádhany. Navrhoval tantrická cvičení, opakování jména božího, které vede, jak se vyjádřil "k vylití karmy". Měl
říci, že i tento stupínek vede k překonání základního působení
událostí, které se do té doby hrnuly na člověka přírodním způsobem, jako na zvířata, jako na zvířecí stádo, pašu. Dva jedinci v
pohlavním spojení a už i v přípravě k němu se vyčleňují ze stáda v
tom smyslu, že zapomínají na vše kromě na sebe. Jestliže obdobné zapomenutí nastane při mantrických cvičeních, člověk se
vyčleňuje ze svých starostí a události je pak berou na svá bedra,
málokdy v tom smyslu, že by se na člověka vylila karma. Zdá se
spíše, že člověk přešel od uctívání života čistě přírodním způsobem, jakého jsou schopna zvířata, když se chovají způsobem "ani
kuře darmo nehrabe" - k vyššímu typu uctívání života, k jakési
vděčnosti tvůrci za život, a tu se může také stát, že na tomto
přechodu k novému poměru k životu jsou člověku odstraňovány z
cesty zbytky událostí, které už už byly připraveny na úrovni zvířecí,

aby se tam uskutečnily. Stane se to ovšem jen tehdy, když
tantrická cvičení se stanou středem životní náplně a "vylití karmy"
se opakuje, pokud se člověk znovu přikloní k bývalému středu
života. Ale pak se člověku tento "vpád karmy" jeví jako odplata za
to, že jednal postaru. V každém případě jde o ukázku toho, že tok
událostí není ničím slepým, ale že si jej člověk do určité míry
připravuje a řídí.
Joga, pokud je opravdu jogou, tj. vědomou cestou k Bohu,
vyžaduje změnu smyslu života a svým samovolným působením
"žárlivě" střeží, aby člověk neseděl na dvou židlích. Tím by mařil
jak dosavadní způsob života, tak i veškerý pokrok na cestě k
Bohu. Je velmi závažné Ježíšovo upozornění, abychom nesloužili
současně dvěma pánům. To platí o jakékoliv nastoupené úrovni
života. Chová-li se dospělý člověk jako dítě, tvrdě na to doplatí,
podobně jako chová-li se dítě jako dospělý člověk. Každá úroveň
svou povahou dbá o "čistotu" úrovně, lépe řečeno o to, aby byla
zachovávána její výlučnost.
Protože jsem pomocí operací za vědomí vyšel z úrovně
života, na které jsem byl pouhým zvířátkem, nikdy jsem se nemohl
k té bývalé úrovni vrátit, a měl jsem k tomu vydatného pomocníka:
ze své strany soustředěnou touhu něco, třeba nerozumného,
dokázat, a z druhé strany sebevyprázdnění od této touhy, spojené
s nástupem moci, která mé nerozumné tužby překonávala. Nebylo
třeba, v takovém případě, "aby se vylévala karma", nýbrž aby
nastoupila jiná vyšší moc než má. Jedno z řešení byl také útěk
před tím, co do mého života nepatřilo. A ten byl v pravém smyslu
slova diktován strachem, abych nebyl stržen k něčemu
nepatřičnému, neříkám jenom ke hříšnému. Nepatřičný je širší
pojem než hříšný. Ten strach se nedá definovat jako strach před
hříchem, neboť by se tím velice zúžila jeho funkce. Jindy jsem byl
chráněn stejně dobře nevědomostí. Nevěděl jsem, proč bych to
nebo ono dělal, a proto jsem to nedělal. Tato nevědomost mne
např. dokonale chránila před alkoholem a kouřením, přestože byla
doplněna ještě vnitřním příkazem. Kdyby však neměla protiváhu v
úctě k vědomostem, nenesla by pravý účinek. Úctě k vědomosti
jsem se učil z poznávání duchovní vědomosti.)
Zdá se zřejmé, že také pravé náboženství - a joga je něčím
navíc - začíná pravým být jen tehdy, když jeho zevní kult odpovídá
v něčem pravému citu mysli, pokoře, úctě nebo upřímnému
duchovnímu úsilí. Stává se pak pomocníkem, výrazem jistého
druhu konstantního symbolu, který připomíná mysli zaujaté
starostmi o každodenní život, že je nutné se povznést. Ale pokud
vzdáváme poctu jen ideji Božství, můžeme říci, že naše joga ještě

nezačala. Účel jogy, a to říká sám její název, je spojení s
Božstvím. Aby k tomu došlo, je nutné, aby základem snahy byl
proces hledání, iniciativní potřeba jistého kontaktu, přibližování
nebo vlastnění. Když se tato spojka v nás začíná oživovat, změní
se uctívání na vnitřní kult, stáváme se chrámy Božství a naše
myšlenky a city se promění v soustavnou prosbu touhy a celá
naše cesta se změní na službu a kult. A když nastane tato
proměna, začne se tato nová tendence vyvíjet tak, že náboženství
zbožného člověka se stane jogou, stykem a stále důvěrnějším
spojením. To neznamená, že zevní kult musí být nutně opuštěn,
ale spíše se stává stále jednodušším hmotným výrazem a zevním
výrazem vnitřní oddanosti a úcty, vnitřní vlnou, která ústí do slov a
do symbolických skutků.
Uctívání dříve než se stane nejhlubším prvkem jogy, je
okvětním lístkem lásky, poctou a pozdvihnutím ke svému slunci,
má vznikat automaticky, je-li skutečně hluboké, má se stát
narůstající obětí bytosti Božství, které zbožňuje. A jedním z prvků
té oběti má být očista sebe samého, aby se člověk stal hodným
božského styku a vstupu Božství do chrámu naší vnitřní bytosti a
našeho objevu svatostánku našeho srdce. Toto očištění může mít
povahu etickou, aniž by přitom upadlo do pouhého moralismu.
Může být pouhým vyloučením všeho, co by mohlo být v rozporu s
pojmem Božství jako takového a Božství v nás. V prvém případě
se stává očista napodobňováním Božství v citech a v běžné
činnosti vlivem zpodobnění naší přirozenosti s Ním. Tento nárůst s
Božstvím v zevním mravním životě odpovídá vnitřnímu
zbožňování.
Dospěje
k
jakémusi
druhu
osvobození
připodobňováním se k Božství - Sadrišja-mukti - k osvobození od
naší nižší přirozenosti a k její přeměně v božskou přirozenost.
Sebezasvěcení Bohu ve své plnosti dosáhne odevzdání celé
naší bytosti Božství, a tedy také všech našich myšlenek a skutků.
V tomto bodě bhaktijoga převezme hlavní prvky jogy činnosti a
jogy poznání a také jejich způsob a ducha. Je to obětování života
a skutků Bohu, a to spíše obětování lásky než obracení vůle k Vůli
boží. Bhakta obětuje Bohu celý svůj život, všechno, čím je a co
dělá. Toto opuštění sama sebe nabývá asketickou povahu, když
se člověk odvrátí od běžného života a zasvětí své dny pouze
modlitbě, chválám, kultu nebo extatické meditaci. Ale existuje
sebeobětování jetě mnohem úplnější a ve větší shodě s integrální
jogou; přijímá integrálně život a svět jako hru Božství.
(Je pravda, že ti nejlepší z nejlepších indických joginů
přijímali dění jako velkolepou hru Božství. Není to věci na škodu,
ale lze jít i za tuto hru. Bylo by ovšem nutné všimnout si počínání

Ježíšova během "tří let" od chvíle přijetí učedníků až po kříž.
Všechny zázraky, které Ježíš v tom období učinil, podobaly se pro
svou snadnost pouhé hře, ale ani v nejmenším jí nebyly. Byla to
pomoc trpícímu člověku, a protože probíhala samovolně, mohla
být při velmi povrchním pohledu podobna hře. Bůh si s vesmírem
nehraje, nýbrž pomáhá mu, aby se vrátil k Němu. Je to v pravém
smyslu slova náboženská činnost - religio, vědomé znovunapojování na Boha. Její formy jsou tak rozličné, že kdybychom je
rozebírali, zavrhli bychom lílá, ale to od nás nikdo nechce, protože
při takovém rozboru bychom ani správně nepochopili krutost, která
se objevuje v přírodě na každém kroku, ani milosrdnost, která se
souběžně s krutostí projevuje také na každém kroku, a tamtéž v
přírodě. Analýza rozumem je odstrašujícím příkladem, jak se dá
snadno vejít "do temnot vnějších" třeba jen chybným
hospodařením s rozumovou kapacitou. Co píše dále Ghos, mělo
by být pro křesťana, který napodobuje Krista, zvlášť snadno přijatelné, protože Ježíš při každém svém počinu a myšlence vycházel
s vědomého spojení s Otcem, a při tom nedělal dvě věci najednou.
Začal dělat zázraky až tehdy, když samovolně vyplývaly z jeho
vnitřního spojení s Otcem.)
I myšlenky mohou být obětovány Božství.
(Po dokonalé oběti myšlení Bohu teprve mohl Ježíš vstoupit
do Jordánu atd. Kdyby byl například jen maličko přemýšlel při dělání zázraků nebo při vedení učedníků, nebyl by božsky zvládl ani
jedno, ani druhé. Vizte též Petrovy listy o tom, že žádné proroctví
nevzniklo z lidské vůle. A to platí obdobně o Ježíšových činech.)
Upnout základ mysli na předmět zbožňování představuje
značné úsilí - lidská mysl stále zmítaná upíná se neustále na
nejrůznější předměty, a i když se orientuje k vyšším hodnotám, je
ztrhována zpět ke světu - ale když si konečně zvykne, aby myslela
na Božství, všechno ostatní se jí stane podružným, a jen její vztah
k Bohu zůstává pro ni důležitý.
(Rozumějte dobře: ten vztah k Bohu a myšlení na Boha se
stávají tak samovolnými, jako nyní je samovolný náš vztah ke
světu, takže nemyslíme na svět jako takový, ale vykonáváme v
něm nějaký světský čin nebo světsky myslíme, s tím rozdílem, že
náš vztah ke světu je slabý ve srovnání s uvědomělým vztahem k
Bohu, takže při něm nevznikají rozpory, co napřed a co potom. I tu
však jde o růst. Napřed je nutno znát a užívat potřebné prostředky
k ustavení tohoto poměru, aby se obrátil poměr ke světu v poměr
k Bohu. Svatá Terezie řadí tyto prostředky jako účinné do prvních
tří komnat Hradu nitra.)

Provádí se to spíše pomocí hmotného obrazu, nebo vnitřněji
a obzvláště pomocí mantramu nebo jména božího, jímž se
uskuteční božská přítomnost. Ti, kdo milují nějaký systém, upřesní
hledání myšlenkové zbožnosti do tří stádií: Soustavný poslech
jména božího, jeho vlastností a všeho, co se toho týče; soustavné
myšlení obrácené k tomu a k božské existenci nebo osobnosti;
posléze upření mysli na předmět, a tím se dojde k úplné realizaci.
(Ghos často mluví o realizaci Boha. Jde o nedokonalé
vyjadřování, se kterým se běžně setkáváme v odborné řeči. Říká
se, že včelař má určitý objem produkce medu nebo že v živočišné
produkci se vyrobí určité množství litrů mléka. Cožpak produkují
med včelaři nebo mléko ošetřovatelé krav? Víme, že nikoliv. Tak
by se nemělo mluvit. Včela produkuje med, kráva mléko, a ještě je
tomu tak, že používají přírodních zdrojů a umí jich použít k
transformaci. Med je v kalíšcích květů, mléko je v trávě, obojí tak,
že bychom se k nim nedostali nebýt včel a krav. Také v tom kusu
přírody, který nazýváme lidským tělem, je všechno připraveno k
tomu, aby se mohlo projevit buď jako vidění tohoto hmotného
světa a "produkovat svět" nebo jako "realizaci Boha" nebo stejně
chybně řečeno jako "vlastnění Boha". Ani ten včelín nebo ten
kravín v lidské joze jsme nepostavili a nedokázali postavit a tím
méně realizovat Boha. On se realizuje. Obojí vzniklo "samo", a
dokonce dříve než se člověk narodil v těle, už od věčnosti měl
příbytek u Boha připraven, jen do něho zatím nevstoupil se svým
vědomím. A tento vstup z naší strany se dá nazvat realizací Boha
a stejným právem, jako když se řekne, že včelař vyprodukoval
med, když jej vybral z medníku. Boha nemůžeme uskutečnit,
protože On je věčnou skutečností i bez nás. Avšak můžeme se
stát včelařem, který se stará o včelín a včely, aby mu nesly med.
Říci si "já nebudu jíst" nebo "já nebudu pečovat o své tělo"
znamená odvolávat Boha z jeho činnosti v těle. Ale pečujeme-li
jen o své tělo, podobáme se jen rostlině, která využívá svých
vegetačních možností, ničím víc. Člověk je ustavičně Bohem
obdarováván více než rostlina, lépe by se dalo říci: jím rozen k
tomu, aby mohl asimilovat jeho existenci, poznání a lásku ve větší
míře než rostlina. Této schopnosti asimilace bychom mohli říkat
realizace Boha. Umožňuje nám ji ustavičný příliv boží milosti,
zpodobněný v člověku do lidské existence, která je také nejnižší
odezvou na tento tok milosti. Čím je odezva zároveň kladnější a
pozitivnější jako taktéž trpnější, tím je nám bližší zmíněná
realizace.)
Když se cit a koncentrace, které odpovídají zbožnosti, stanou velmi intenzivní, může se znenadání dostavit samadhi, exta-

tický stav, ve kterém se vědomí stáhne ze zevních předmětů.
Všechno to je však pouze přidané, jediná podstatná věc je intenzivní zbožnost mysli a myšlenek upínajících se k předmětu
zbožňování. Tato zbožnost je podobna kontemplaci při způsobu,
který je praktikován na cestě Poznání, ale liší se jedno od druhého
duchem, který je oživuje. Ve své pravé podstatě zbožnost není
nehnutou kontemplací, nýbrž extatickou kontemplací, nesnaží se
vejít do podstaty Božství, nýbrž přiblížit k sobě Božství a ztratit se
v hluboké extázi přítomnosti nebo vlastnění; její blažeností není
mír jednoty, nýbrž extáze sjednocení.
(Tuto extázi sjednocení na pravém místě a v pravý čas
předvedl Ježíš ve křtu v Jordánu. Místem zde myslím aktivní
spolupráci se svatým Janem Křtitelem a trpnou spolupráci s
rodinou a s lidskou společností. Pozice obou dvou partnerů se v tu
chvíli obrací, a tím míním pravý okamžik, ke kterému se musí
dorůst.)
Také v tomto případě existuje oddělující sebeobětování,
které končí opuštěním všech světských myšlenek, jen aby se
dosáhlo této extáze, která se stane věčnou v nadzemské úrovni,
nebo je to vševědoucí sebeobětování, ve kterém všechny
myšlenky jsou plné Božství, a také při zaměstnání v běžném
životě veškeré myšlenky se nesou k Němu.
(Všimněte si, jak se Ježíš vnucoval svatému Janu Křtiteli, jen aby
byl pokřtěn. Kdyby se byl tolik nesnažil, nebyl by býval pokřtěn a
nebylo by následovalo nic z toho, co se potom stalo.)
Také v této joze jako ve všech ostatních je vrcholem
spatřovat Božství všude a ve všem a přetavovat naši realizaci
Božství do všech činností vnitřních i zevních. V joze bhakti
všechno nabývá citový vzlet, protože láskou se dospívá k
úplnému sebeobětování a k úplnému vlastnění. Myšlení a činnost
se stávají formami a obrazy božské lásky, která vládne naším
duchem a našimi údy.
(Jsem dlužen vysvětlení onoho úplného vlastnění. Pomozme
si životem Ježíše Krista. Měl pozemskou matku, protože mu byla
přidělena andělským zvěstováním a svolením Panny Marie. A byl
jí poslušen nade vše až do "třiceti let". Pak už nebyla jeho matkou,
která mu byla přislíbena andělem, nýbrž partnerkou, která mu byla
dána stavem, ve kterém se ocitl po křtu v Jordánu. To trvalo až do
kříže. Tam volá "Bože, proč jsi mne opustil" a zároveň předává
Pannu Marii Janovi. Jeho vlastnění Boha, jak tomu říká Ghos,
nemá v lidském slovníku pojmenování, protože nemělo svůj původ
v Ježíšově vůli, nýbrž v "bezohledné" vůli Otcově. Kdyby byl Ježíš

vlastnil Otce, nebyl by mohl být jím opuštěn. Spojení Ježíše s
Otcem se jevilo navenek jako "já a Otec jedno jsme" a tak muselo
být vyloženo i lidem, kteří na vnitřní věci pohlížejí zvnějška.
Jednota člověka s Bohem však nepochází z lidské vůle, nýbrž z
Vůle boží, a tak musí být také chápáno vlastnění Boha člověkem.
Zdalipak víme také něco o tom, že jsme ve své nejvnitřnější části
nezrození, a tím nám Bůh patří a tím jej vlastníme.)
Takový je běžný postup, jímž to, co napřed bylo nejistým
zbožňováním neurčité ideje Božství, nabírá barvu a povahu
božské lásky, aby se jednou změnilo na cestě jogy na vnitřní
skutečnost a na intezivní zkušenost lásky. Existuje však i joga
důvěrnější, vedená od prvních kroků touto láskou, která obsahuje
cíle sama sebou, a intenzivní touhou, bez jakéhokoliv procesu a
metody. Všechno ostatní přichází potom, jako listy a květy
pocházejí ze semene; ostatní činnosti nejsou vývojovými
prostředky k dosažení této lásky, nýbrž pouhým vyzařováním
téže. Taková je cesta, kterou se dává duše, když, jsouc ještě
zaujata normálním životem, zaslechla zvuk božské loutny, který
přichází z dalekého okraje lesa...Je to samotná podstata moci
lásky v srdci a v duši, když se vzdalují od pozemských předmětů,
aby hledaly duchovní pramen lásky a štěstí. V tomto hledání
vibrují všechny city a všechny vášně, jakož i podstata a
zkušenosti lásky, soustředěné na nejvyšší předmět touhy, a jsou
stokráte silnější než moc lidské lásky.
V tom pozůstává obrácení života naruby, osvícení prchavé
vize, uspokojení potřeby jediného přání, intenzivní netrpělivosti,
obsažené v tom, co nás ponechává v našich osobních starostech,
zastavuje před překážkami vlastnění a před dokonalým viděním
veškeré krásy a blaženosti v jediné podobě. A v tom se stýkají
všechny způsoby lásky, radost snění a pohlcení, štěstí ze setkání
a úplnosti objetí, krutosti rozdělení, hořkost lásky, slzy očekávání,
velké štěstí z opětovného setkání...Srdce však prodělává stále
větší proměnu a stává se květem zářícího lotosu ducha. Čím více
toto hledání převýší úroveň normálních lidských emocí, tím více
konečná radost a extáze předčí veškerou představu a veškerý
slovní výraz. Je to blaženost Božství nacházející se nad úrovní
lidského chápání.
Indická bhakti propůjčila významnou podobu této božské
lásce, vytvořila básnické symboly, které spíše než symboly jsou
vnitřním výrazem pravdy, která se jinak nedá vyjádřit. Používá
lidských výrazů, vidíc v nich božskou osobnost - ne pouhé tvary protože existují božské vztahy s lidskou duší, nejvýš krásné a plné
štěstí. Jejich nedokonalým příkladem jsou lidské vztahy, ale i ty

jsou skutečné. A protože toto štěstí a tato láska nejsou ani
abstrakcí, ani nedotknutelnými metafyzickými hodnotami, mají tělo
a formu totožnou s Nejvyšším. Bhakta touží po živé Duši, takže
pramenem pro něho není idea, ani nějaká koncepce, ani stav
existence, nýbrž reálné Bytí. Vlivem toho, dosáhne-li božského
Milovaného, je celoživotně uspokojen. Všechna krása a všechna
radost z existence se potom pociťují jako jeho radost a krása,
duch se v něm spojí ve všech bytostech, extáze lásky se změní v
universální lásku, veškerá existence se stane vyzařováním štěstí,
ve kterém zdání už nejsou pouhými zdáními. Svět je pociťován
jako hra božské radosti, Lílá, a ztrácí se v nebi blaženosti věčného
spojení.
30. 7. 1989
5. Božská osobnost (A III, 36 - 43)
V syntetické joze, která má nejen v sobě obsahovat, ale i
spojovat poznání s oddaností, dostavuje se hned jako nesnadný a
převratný problém božské Osobnosti.
(Dostal jsem se na jogu samorostlým naprosto neformálním
způsobem, dokonce bez jakékoli vlastní vůle, prostě mých
sedmnáct let tam organicky vyústilo. Dnes už vím nejen, jak se to
mohlo stát, ale jak se to musí stát v životě každého člověka, míří-li
jeho třeba i nechtěná výchova tam, kam má mířit každý lidský
život třeba chtěně. Problém božské osobnosti na této joze
neexistuje a jednou existovat nebude, protože vyplyne samovolně,
u každého podle jeho osobního založení, z nitra člověka. Bude to
jednou aspoň u jednotlivců, postup z malé a omezené existence
do velké a ničím neomezené Existence, a chtěl bych říci, že
nejméně omezené myšlením, úsudkem, uznáním za správný
postup. Dejme se překvapit. Bude však nutno výchovou člověka
od útlého mládí vyjít tomuto vývoji vstříc, protože by mu velmi
vadilo, kdyby včas nepřijal za správný fakt, že z věčnosti
pocházíme a do věčnosti se máme vrátit. Nemusíme vědět jak, ale
musíme si vážit svého přechodného zastřešení této duchovní
stavby, jemuž říkáme člověk, a které známe jako lidskou
tělesnost.)
Moderní myšlení má snahu omezovat funkci osobnosti,
protože si všímá, jak se v celém souhrnu existence projevuje
obrovská neosobní energie, která něco tajemně způsobuje,
používajíc neosobních sil a zákonů, zatímco osobnost se
projevuje jen jako podružná, částečná, podřízená, přechodná a
závislá na neosobním podnětu, který není něčím podmíněn,

neobsahuje nic kromě kvality nebo abstraktní energie. Všechno
ostatní je pouhým jejím výsledkem a menším projevem.
Vycházeje z opačné strany, starověký indický myslitel došel k téže
generalizaci a považoval věčnou a původní existenci za neosobní,
kdežto osobní existenci za pouhou iluzi, nebo navíc za mentální
produkt.
Nicméně cesta zbožnosti není možná, nepovažuje-li se
Božská osobnost za skutečnou a nikoliv za pouhou iluzi. Nemůže
existovat láska bez milujícího a milovaného. Bhakta zajisté
nedovolí pochybnostem intelektuálního původu, aby mu bránily v
cestě. Zbožštění srdce mu dostačuje.
(Rozjímání bhaktovo se úzkostlivě vyhýbá rozjímání čistě
intelektuálnímu, ve kterém by se bojovalo proti pochybnostem.
Především nepotřebuje usuzovat. Vychází z pouhého neomylného
pocitu srdce, které ví bez úsudku, co má dělat: "Ještě dnes, právě
teď čeká na mne Milovaný, abych se s Ním setkal." Proč o tom
usuzovat? V tomto případě veškerý úsudek je nesmyslný, ba
přímo hříšný, neboť odvádí od přítomnosti vědoucího srdce. Ano,
každé srdce je vědomé, neboť v něm sídlí Bůh, který ví a který
miluje. Bhakta se obrací láskyplně k Milovanému a to je obsah
jeho rozjímání.)
Ale sádhaka integrální jogy má znát nejzazší a věčnou
pravdu a zásadně se nevyhýbat blaženství ochrany. Kdyby
neosobní pravda byla jedinou trvalou pravdou, správná syntéza by
nebyla možná. Mohla by se uznat božská osobnost jen jako
symbol, jako nějaká mocná fikce, která nakonec má člověka
přivést za zbožňování až k nejvyššímu poznání. Bude nutné, aby
se lidská bytost vyprázdnila od všech symbolů a od všech hodnot
a dosáhla tak Skutečnosti bez fyziognomie (bez tvaru a jména,
bez přívlastků, bez nama-rupa.)
Řekli jsme však, že osobnost a neosobnost způsobem, jímž
jsou chápány myslí, nejsou ničím jiným než dvěma aspekty jediné
existence, jednou a toutéž věcí viděnou z opačného úhlu. Totéž
můžeme vidět jasněji, zbavíme-li se pochybností, jimiž nás sužuje
intelekt, ubíráme-li se až k radosti z božského spojení, řídíme-li se
podnětem zbožnosti a intuicí lásky. Obvykle, nejsme-li zatíženi
filozofickým myšlením, přejdeme do zažívání zmíněné radosti.
Abychom se přiblížili pravdě, je nutné, abychom se co nejdříve
zbavili omezení intelektu a racionálního filozofického myšlení a
jejich způsobu, jímž se potýkají s pravdou, jakož i abychom se
vypořádali s omezeními duchovní zkušenosti, které přináší
intelektuální cesta, a přesvědčili se, že nepředstavuje nutně
úplnost nejvyšší a nejširší zkušenosti. Duchovní intuice je

osvícenějším vůdcem než rozumové rozlišování, jelikož se k nám
dostává nejen rozumem, ale také pomocí ostatní naší bytosti, tj.
srdcem a životem. Je tedy úkolem našeho integrálního poznání,
abychom si uvědomili tyto různé činitele a propojili jednotlivé
pravdy. Tentýž intelekt se bude cítit hluboce uspokojený, když se
neuzavře na dva západy do omezeného okruhu svých údajů a
přijme pravdy srdce a života a uzná jejich absolutní duchovní
platnost.
Je charakteristické pro filozofický intelekt, že se pohybuje na
poli svých ideí a přisuzuje jim jakýsi druh abstraktní nezávislé
zkušenosti, vyskytující se mimo všech konkrétních představ, které
se týkají našeho života a našeho osobního vědomí. Má snahu
redukovat tyto představy na pojmy holé a obecné, a jestli je to
možné, umenšit je tak, aby se vešly do konečné abstrakce. Linie
čistě intelektuální se vždycky vzdaluje od života. Když rozum
posuzuje věci, snaží se vždycky o to, aby se nezabýval jejich
účinky na naši osobnost a dospěl k něčemu obecnému a
neosobnímu, které se dá vytušit za konkrétním; a toto
zevšeobecnění pravdy považuje vždy za jedinou skutečnost, nebo
aspoň za jedinou moc skutečnosti, která je nám sdělována jako
vyšší a trvalá hodnota. Filozofický duch, hnán svou přirozeností,
dospívá k neosobním abstrakcím. A zde končily vždycky staré
filozofie a vše redukovaly na tři abstrakce: existenci, vědomí a
blaženost podstaty, snažíce se nakonec zbavit posledních dvou,
které se zdají vyplývat z první abstrakce, a odkazovaly všechno
na čistou a beztvarou existenci, zbavenou všeho ostatního představ a hodnot - kromě evidentního bytí, nekonečného a mimo
čas. Mohl se však učinit další krok kupředu, a ten byl proveden
buddhistickou filozofií, která se domnívala, že konečné
zkonkretizování existence bylo jen představou. Také z ní učinila
abstrakci a došla tak až k nekonečnému nic, které mohlo být buď
prázdnotou nebo nevyjadřitelnou věčností.
Víme, že srdce a život mají zákon přesně opačný. Nemohou
žít z abstrakcí a mohou najít své uspokojení jen v konkrétních a
dosažitelných věcech: fyzicky, mentálně nebo duchovně. Jejich
cílem není "něco", co se dá dosáhnout jen rozlišením a
intelektuální abstrakcí, ale toho co je živé a z čeho se mohou těšit.
Ani je neuspokojí mentální abstrakce nebo neosobní existence,
nýbrž radostná činnost existenční povahy, z Osoby, která je s ním
spoluvědomá. Proto se srdce a život neobracejí k nejvyššímu a
nekonečnému jako k abstraktní existenci nebo k ne-existenci,
nebo k Sat nebo k Nirváně, nýbrž ke konkrétní existenci, k Sat
Puruša; ne pouze k vědomí, nýbrž k vědomému Bytí, k Čaitanya

Puruša; netouží po pouhém štěstí čistě neosobním, nýbrž po
nekonečné blaženosti onoho "Já jsem", Anandamaya Puruša;
nemohou utopit a ztratit vědomí a blaženost toho "já jsem" v
existenci bez fyziognomie, nýbrž musí trvat na všech těch
skutečnostech v jednom, protože štěstí z existence je jejich
nejvyšší mocí, ale bez vědomí blaženosti nemůže být vlastněna.
Takový je nejvyšší smysl, jaký má v Indii nejintenzivnější
náboženství lásky: Šrí Krišna, blažená nadmysl a krásná nadmysl.
Inteligence se může pustit tímto směrem, ale pod
podmínkou, že přestane být pouhým intelektem. Vzpomíná si na
svou schopnost představivou a stává se vyvolatelkou obrazů,
tvůrkyní symbolů a hodnot, duchovní umělkyní a básnířkou. Z
toho důvodu nejpřísnější intelektuální filozofie neuznává Saguna,
božskou osobnost, leda jako nejvyšší kosmický symbol, a říká:
Jdete-li za tento symbol až do srdce téže skutečnosti, najdete
Nirguna, čisté neosobno. Soupeřící filozofie stojí za nadřazeností
Saguny a možná, že by řekla: Neosobní je jen hmotnou částí,
součástí duchovní přirozenosti, pomocí níž Osobní projevuje
schopnosti svého bytí, svého vědomí a svého štěstí a všeho, co
ono vyjadřuje; neosobní je projevující se negativ, pomocí něhož
uvolňuje časné proměny pozitivního věčného své osobnosti.
Ocitáme se před dvěma instinkty, neváháme-li použít tohoto
slova pro intelekt, tedy před dvěma vrozenými schopnostmi naší
bytosti, z nichž každá po svém vyvolává tutéž Skutečnost.
Jedna i druhá z těchto schopností - ideje intelektu a jejich
cestičky, touhy srdce, život a jejich přibližná hodnocení - spočívají
na skutečnostech, jejichž jsou pouhými přístupovými cestami.
Obojí sebe ospravedlňují pomocí duchovní zkušenosti a dospívají
k absolutnímu božskému, které hledají. Žádné z těch dvou nesmí
být prováděno v míře příliš exkluzivní, aby se nevystavovalo
nebezpečí, že bude omezováno svou vrozenou povahou a jejími
charakteristickými metodami. Za naší pozemské existence
zjišťujeme, že když se řídíme srdcem a životem a vylučujeme jiné
vývojové složky, nedospějeme k žádnému vznešenému cíli,
zatímco exkluzivní intelektualismus působí pomalu, abstraktně a
bezmocně, jeho kritika je sterilní a pedantská. Jedním z velkých
problémů naší psychologie a naší činnosti je najít bod správného
smíření, v němž se všechno zharmonizuje.
Schopnost usmíření je až za tím, v intuici. Existuje však
jedna intuice ve službách intelektu a jedna ve službě života, které,
řídíme-li se výlučně jimi, nezlepší příliš stav věcí; kterých si
všímají jiné schopnosti méně prozíravé. Nicméně skutečnost, že
intuice se propůjčuje nestranně službě všech částí naší bytosti,

protože i tělo má svou intuici, nám ukazuje, že nemá povahu
exkluzivní, nýbrž povahu integrálního pátrače po pravdě. Máme se
dotazovat intuice celé naší bytosti a nikoliv oddělené některé její
části...až dospějeme k přirozenému příbytku intuice, který je
příbytkem nekonečné a neomezené pravdy, ritasya své damí, kde
kterákoliv existence objevuje svou jednotu. A to chtěla říci antická
Véda, když prohlašovala: "Existuje pevná Pravda skrytá za
pravdou (věčná Pravda zahalená pravdou, ke které se dostáváme
pomocí našich nižších intuic); tam tisíce paprsků světla jsou
spojeny, tam je Jediné." "Riténa ritam apihitam dhruvam...daša
šatá saha tastbus tad ékam." (Rig Veda V, 62.1)
Duchovní intuice ihned potvrzuje skutečnost, je to světelná
ohlašovatelka duchovního uskutečnění, jeho osvěžujícího jasu;
vidí, co jiné schopnosti naší bytosti se snaží využít, dosahuje
vnitřní pravdy abstraktních představ intelektu a fenomenálních
představ srdce a života, dosahuje pravdy už ne zdaleka abstraktní
ani vnějšně konkrétní, nýbrž něco jiného, čehož tyto aspekty jsou
pouze dvěma stranami jejího psychického projevu v nás. Když
části naší bytosti, osvícené shora, přestanou se od sebe lišit,
integrální intuice o věcech nám dosvědčuje, že celá naše bytost
míří k jediné skutečnosti. Neosobní je jedna pravda, osobní je jí
též; je to tatáž pravda, viděná ze dvou opačných stran naší
psychické činnosti; ani jedno ani druhé nám odděleně nemůže
poskytnout úplnou vyváženost Skutečnosti, avšak pomocí obou
dohromady můžeme se k ní přiblížit.
(K tomuto odstavci připojím velmi závažnou poznámku z
osobní zkušenosti. Od té chvíle, kdy jsem se naučil dobrovolně
pozastavovat jednostranný pohled zvnějška, protože mně
nedostačoval a neřešil rozpory, které byly patrné při pozorování
zvnějška, nepokračoval jsem v beznadějném zadumání, nýbrž
zastavoval jsem čím dále tím samovolněji a častěji zmíněný pohyb
mysli rozjímáním - a pak z prázdnoty mysli jsem se dostával
okamžitě k její živé a moudré podstatě. Zprvu dlouhá léta oním
světelným vhledem, absolutně samovolným, jsem se dostával za
oponu zevního zdání. Bylo to ovšem jen chvilkové překonání
úseku AB a do soustavného vhledu za oponu bylo ještě daleko a
nebylo toho zapotřebí, protože bych byl více světla neunesl. Byl
bych patrně oslepl jako sv. Pavel před Damaškem, viz Sk IX, 8,
nebo oněměl jako Zachariáš, Lk I, 20. Světlo tedy u mě sloužilo
jen k překonání tmy na dosavadní úrovni vědomí. Jakmile byla z
milosti boží tma překonána, tma, tj. pocit oddělenosti od Zdroje
Pravdy a Skutečnosti, nebylo už třeba, aby velká vzdálenost mezi
vnějším a vnitřním byla překonávána aspoň na chvilku světlem.

Také začalo být nesmyslné, abych chtěl pronikat k pravdě. V oné
fázi vývoje ona chce být nerušena ve svém působení. Jakmile je
rušena, zase tiše ustupuje z našeho vědomí a nedá se přivolat
zpět rozjímáním nebo soustředěním na ni, ani nějakým nic
neděláním, jak se domníval Miguel de Molinos a po něm všichni
kvietisté, nýbrž jedině poslušností, jak se o tom vyjádřila svatá
Terezie z Avily ve spisu o Zakládání klášterů. V samotné
předmluvě k tomuto dílu píše:
"Odhlížím-li od toho, co jsem na mnoha místech četla, vím i
z vlastní zkušenosti, kolik dobrého získá duše, která umí věrně
poslouchat...Ďábel okamžitě přestane dotírat neustálým
zneklidňováním, protože je mu jasné, že by odtáhl spíše se ztrátou
než se ziskem. Ustanou i naše bouřlivá hnutí, která se snaží
dosáhnout svého, a dokonce připoutat rozum k tomu, co se nám
líbí; myslíme pak totiž stále na to, že jsme se pevně rozhodli svou
vůli podřídit Boží vůli....Když mě ve své dobrotě Bůh tak osvítil,
poznala jsem, jak velký poklad je skryt v této ctnosti a snažila
jsem se ji získat, i když slabě a nedokonale. Přesto se má chabá
ctnost často vzpírá; neboť vidím, že na mnoho, co se mi přikazuje,
nestačím. Ať Bůh doplní, co tomuto dílu chybí." Libro de las
fundaciones, připravila švýcarská redakce Křesťanské akademie.
S církevním schválením 1985.
Ďábel, naše malé já, žije i po těchto změnách vědomí, a
světice vlastně podává všestranný návod k tomu, jak ďábla
odkázat do patřičných mezí. Ona dokázala poslouchat i chybující
zpovědníky a představené. Dokazovala tím, že měla "třicítku"
života Ježíšova jako příklad už v krvi. Byla by mohla říci společně
s bhaktou, jak Bůh vše řídí z jediné lásky všeobjímající. Směla mít
do té míry vlastní vůli, do jaké se její vůle shodovala s Vůlí Boží.
Konala z vlastní vůle skutky milosrdenství. K těm musel Ježíš
učedníky vést. Oni ho následovali, protože chtěli získat spásu. Ale
ihned, jak ho začli následovat, přikázal jim svou mocí, kterou jim
předal ke konání zázraků, aby zapomněli na sebe a pomáhali
bližnímu vyloženě Boží Silou. Z Písma je patrno, že Ježíš nechal
své učedníky působit samostatně, čili s přidáním vlastní osobní
vůle učedníků. Jen občas si ho přivolávali, když si nevěděli s
něčím jak si poradit. Pak jim též mluvil v podobenstvích, a člověk
žasne, jak málo jim z nich vysvětlil pro uspokojení jejich rozumu.
Ne proto, že by jejich rozum za mnoho nestál, nýbrž, že lidský
rozum ve své běžné funkci není určen k tomu, aby pochopil, co se
dá vědět jen zvnitřku, z Ducha. A vím, kdy ten Duch mohl bez vůle
učedníků v tomto smyslu zakročit, tj. nahradit rozum, který není

služkou pro všechno, zatímco tomu, čemu má sloužit, má být důsledně pohotový.)
Díváme-li se na věc jen z jedné strany, zdá se nám, že
neosobní Mysl, která jedná, vytvořila fikci myslitele pro usnadnění
své činnosti; že jednající Moc stvořila fikci lásky, aby neosobní
Existence působila a používala fikci osobní existence, opatřenou
vědomou existencí a osobním štěstím. Z opačného pohledu se
uvidí, že myšlenky by nemohly existovat bez myslitele a že proto
obecná znalost, kterou máme o myšlení, symbolizuje prostě
schopnost přirozenosti samotného myslitele. Išvara se projevuje
vůlí, mocí a silou. Existující se šíří do všech tvarů, integrálních
nebo částečných, přímých, inversních nebo perversních, do všech
tvarů jeho existence, jeho vědomí a jeho blaženosti, a naše běžná
abstraktní znalost těchto věcí (pozn. překladatele: Tady nejde o
omyl v překladu. Vidíme-li věci oddělené jednu od druhé, a právě
tak bytosti všeho druhu, abstrahujeme od jediné nerozdělené
Skutečnosti, kterou zde Ghos nazývá Išvarou, projeveným Bohem
ve všech tvarech. Už jen tato abstrakce nám nedovoluje vidět za
ní celek, projevujícího se Boha ve všem stvořeném.) je pouze
intelektuální představou trojité schopnosti jeho existence. Veškerá
neosobnost tímto způsobem se zdá být fikcí, a existence ve
kterékoliv ze svých podob a v kterékoliv ze svých částí není ničím
jiným než životem, vědomím, mocí a blažeností jediné a
bezpočetné Osobnosti nekonečného Božství, vědomým Purušou,
to jest vědomým si sebe a svých vlastních proměn.
Kromě ideje fikce, měněné našimi intelektuálními procesy,
obě hlediska jsou pravá a každému z nich se musí přiznat platnost. Integrální hledač má vidět problém ve světle této pravdy, a
pochopit, že může dosáhnout tutéž jedinou skutečnost pomocí
obou cest, buď zároveň nebo jednu po druhé; jestliže současně,
pak jako by šlo o dvě spojená kola na paralelních kolejích podle
jejich vnitřní pravdy a nejenom pomocí logiky intelektu, se obě
koleje setkají v nekonečnu.
Je tedy nutno nahlížet na božskou Osobnost z tohoto
dvojího hlediska. Mluvíme-li o osobnosti, rozumíme jí něco
omezeného, zevního, odděleného, a naše pojetí osobního Boha
nese znaky tohoto nedokonalého způsobu vidění...V takovém
případě považujeme Boha za bytost tohoto typu, jemuž chybí jen
tělo; tedy za osobnost oddělenou, rozdílnou od ostatních osob, s
myslí a s povahou omezenou na určité kvality nebo podmínky. V
primitivních koncepcích bylo toto božstvo něčím nestálým,
bizarním a svéhlavým, jakýmsi zveličením verze lidské povahy.
Později se objevuje jako pevná kvantita, které se přiřkly jen ty

vlastnosti, jež považujeme za božské a ideální a vynechaly se
ostatní. Toto omezení nás zavazuje, abychom si mohli vysvětlit
ostatní, abychom přisoudili ďáblu nebo propůjčili člověku originální
tvůrčí schopnost, způsobující všechno, co považujeme za špatné,
nebo pokud si všimneme krajní slabosti této argumentace,
abychom si vymyslili jinou schopnost něčeho, co nazýváme
Přírodou, a přisoudili jí veškerou činnost, za kterou si nepřejeme
učinit zodpovědným Božství. Dochází pak k dalšímu vývoji, při
kterém připisujeme Bohu mysl a méně antropomorfickou povahu,
považujeme jej za nekonečného Ducha, ale pořád ještě za
oddělenou osobu, mající specifické božské vlastnosti....
(Život Ježíšův na Zemi a život jeho učedníků v téže době
nám jedinečně pospravovává tuto historizující vývojovou linii náboženství. Člověk se nemusí vyprošťovat z této těžkopádné vývojové
linie jakýmsi postupným, tisíceletí trvajícím zdokonalováním v
různých vtěleních. V samotném jediném lidském životě je obsažena veškerá vývojová schopnost uváděná Ghosem jako nezbytně
vyžadující obrovské časové období. Ježíš svým životem vlastně
říká: Nepodceňujte lidský život, který je vybaven vším, co
potřebujete k tomu, abyste zvítězili nad časem a prostorem a stali
se svobodnými. Jste ve vězení stvořeného, které však nemá být
vězením, nýbrž prostředkem k dosažení svobody. Musíte však
jinak zacházet se stvořeným než dosud, ať už uvnitř sebe nebo
mimo sebe. Jak jinak než dosud zacházet se stvořeným, které má
člověk k dispozici, je vysvětleno též v podobenstvích,
nejpochopitelněji v podobenství o hřivnách. Místo vlastnění přejít
na správcovství.)
Neměli bychom být překvapeni, že myšlení skeptiků a
filozofů nemělo mnoho práce, aby rozbilo tyto koncepce...Ale to
všechno jsou jen personifikace spadající do monoteistické víry.
Polyteistická náboženství, snad méně přehnaně, ale zato šířeji a
citlivěji poskytují odpověď na kosmický život. Rozvrhla existenci
do množství božských osobností s matným smyslem pro
nedefinovatelné Božství, k němuž poměr osobních božství tam
nikdy nebyl jasně definován. Ve svých esoterních formách
výkladu jsou tam bohové zpodobňováni hrubě antropomorfně, ale
když se ujasní vnitřní pocit o duchovních skutečnostech, všechna
tato božstva berou na sebe podobu různých osobností jiného
božstva. Takové je hledisko starověkých Véd. Božství může být
nejvyšší Existencí, která se projevuje v různých souvislostech a
osobnostech, nebo neosobní existencí, která se představuje
lidské mysli různými božskými tvary...

Dá se též říci, že takové Bytí je ve skutečnosti v rozporu s
naším lidstvím a s naší osobností, takže máme-li se dostat do
styku s Ním, jsme nuceni opřít se o lidské symboly a o lidské
fikce, abychom si je přiblížili.
Avšak my máme posuzovat věci podle naší živé zkušenosti
a pouze úplnou duchovní zkušeností budeme moci zjistit, že
všechny ty věci nejsou ani fikcemi, ani symboly, nýbrž v jejich podstatě pravdami božského bytí, jakkoliv nedokonalé mohly být naše
představy o nich. Ani naše první pojetí, které si vytváříme o své
osobnosti, není absolutním omylem, nýbrž neúplnou a povrchní
vizí, upředenou z mnohých mentálních omylů. Zvýšené poznání o
sobě nám ukazuje, že nejsme v podstatě touto formulací forem,
schopností, vlastnictví a kvalit společně s vědomým "já", které se
ztotožňuje s tím vším, čím se sobě zdáme být na první pohled. Je
to jen stav dočasné skutečnosti - ale je v každém případě faktem vypovídající o naší bytosti něco z povrchu našeho aktivního
vědomí. Celá tato naše osobnost je projevem Osoby, vědomého
bytí svého projevu. Objevíme také, že uvnitř těch nekonečných
kvalit, anantaguna, a za všemi těmi kombinacemi stojí náš pravý
projev...bod úplné skutečnosti, do které se zdá stahovat ze všeho
a stává se nedefinovatelnou vědomou existencí, anirdéšiam. Také
vědomí, zdá se, že se stahuje, aby po sobě zanechalo jen čistou
bezčasovou existenci posléze i toto čisté já našeho bytí, zdá se,
že v určitém bodě popírá svou skutečnost a je pouze projekcí
Nepoznatelného bez základu a bez já, anátmyam anilayam
(Taittiríja Upanišad), co můžeme pojímat jako něco bez jména
nebo jako Nic, a říkáme, že toto je nejvyšší pravda... (viz Eckhart)
a obrátíme-li k Nejvyššímu své srdce a svou uvažující mysl,
zjistíme, že Ho můžeme nalézt jak pomocí absolutní pravdy, tak
pomocí absolutní Osoby, tak pomocí absolutní neosobnosti.
Všechno toto poznání je jen naším typickým způsobem poznávání
a pociťování pravdy, které odpovídá Božství v jeho universálnosti.
Můžeme je najít rovněž ve tvarech velmi přísných a hrozivých. Ani
tak není ještě vyčerpána úplnost Božství. On je každou z těchto
forem a všemi zároveň. Je Višnou, Krišnou a Káli; zjevuje se
lidstvu osobnostmi Krista a Buddhy. Když překonáme první
omezení a soustředěný dojem, spatřujeme celou osobnost
Šivovou za Višnou a celou osobnost Višnovu za Šivou. Je to
Anantaguna nekonečných kvalit a nekonečné božské osobnosti,
která se projevuje těmito bezpočetnými tvary. Pak se zdá, že se
stahuje do čisté neosobnosti a dokonce za kteroukoliv ideu
neosobního Já, ospravedlňuje zduchovněný ateismus nebo
agnosticismus, dělí tak lidskou myslí nedefinovatelného
Anirdéšiam. Ale ze základu tohoto vědomého nepoznatelného

Bytí, božská osoba tak se projevující, praví ještě: Také tím jsem
Já za všemi těmi možnostmi dělení viděného myslí já jsem On
Purušottama.
Kromě třídění a rozporných úsudků intelektu existuje jiné
světlo, v němž se projevuje vidění pravdy a ve kterém se můžeme
pokoušet vyjádřit pravdu intelektuálně. V něm je všechno jedinou
pravdou všech pravd, protože tam každá z nich má své místo a
ospravedlnění. V tomto světle se naše duchovní zkušenost
sjednocuje a stává se úplnou; nebude ani šířka vlasu pravého
rozdělení, neobstojí ani stín nadřazenosti nebo podřazenosti mezi
hledáním neosobního a uctíváním božské Osobnosti, mezi cestou
poznání a cestou zbožnosti.
14. 8. 1989
(Dostala se mi do ruky péčí přítele V. E. Terezina kniha o
zakládání klášterů, ze které jsem už citoval. Kapitoly, které sem
opíši, nebudu komentovat, ale jsou výtečným doplňkem toho, co
napsala jak svatá Terezie ve Hradu nitra, tak Ghos v této části
Syntézy jogy, protože jsou postaveny zcela na duchovních
zkušenostech, jejichž výsledky byly v domech zakládaných světicí
zřejmé, a nebyly házením perel sviním. "Son tantas las mercedes,
que el Seňor hace en estas casas, que llervándovaas Dios á
todas por meditación, algunas llegan a contemplación perfecta, y
otras van tan adelante, que llegan a arrobamientos." "Pán udělil
těmto domům tak velké milosti, že je vedl po cestě rozjímání;
několik dosáhlo dokonalého nazírání a některé dokonce vytržení.
Poznámka připsaná patrně Otcem Graciánem, očitým svědkem
těch událostí. Nuže, zde jsou slíbené citáty:
Kapitola pátá
Několik poučení o modlitbě a zjeveních. Je to velmi nutné pro ty,
kdo žijí činným životem.
1. Nemám v úmyslu, ba ani mi nenapadne dávat tak přesná
poučení, aby se považovala za neomylná pravidla; u tak
nesnadných věcí by to bylo nerozumné. Poněvadž však je v
duchovním životě cestiček mnoho, snad se mi podaří o té či o jiné
něco důležitého říci. Nepochopí-li to ti, kdo touto cestou nejdou, je
to proto, že jdou cestou jinou; a kdyby to snad nikomu nepomohlo,
ať přijme Pán aspoň mou dobrou vůli. I když jsem sama všechno
neprožila, ví přece, že jsem to pozorovala u jiných.
2. Svým prostým rozumem chci nejdříve promluvit o tom, v
čem je podstata dokonalé modlitby; setkala jsem se totiž s lidmi,
kteří se domnívali, že spočívá v přemýšlení. Když se jim s velkou

námahou podaří uvažovat o Bohu, už si myslí, že žijí duchovně;
jakmile jsou však proti své vůli roztržití, i když uvažují o něčem
dobrém, už zesmutní a zdá se jim, že jsou ztraceni. Tento omyl
ovšem nesdílejí učenci, i když jsem mezi nimi našla také výjimky,
ale my ženy, se o tom musíme správně poučit. Nechci popírat, že
vytrvalost v rozjímání o věcech Páně je Boží milost - a máme se o
to také snažit - ale uvažme, že každý nemá vrozený dar
představivosti, všechny duše však jsou schopny milovat Boha.
(Poznámka pod čarou: Otec Gracián připojil: En que está la
perfección más que en pensar." "Neboť dokonalost spočívá víc v
lásce než v myšlení.")
Myslím, že jsem se už jinde (o tom pojednává světice v 17.
kapitole Vlastního životopisu, Vida) zmínila o několika příčinách
naší roztržitosti vlivem fantazie, ne o všech - to by bylo nemožné a proto zde o tom mluvit nebudu. Ráda bych jen ukázala, že duše
není pouze přemýšlení a že není správné, aby přemýšlení vůli
ovládlo (pozn. pod čarou: Otec Gracián zde na to znovu čtenáře
upozorňuje slovy "ojo" - "Dej pozor!" Přesto se domníval, že musí
světici opravit a nechat ji říci: "Není správné, aby se vůle dala vést
jen myšlenkovými hodnotami.") - jak jsem se už zmínila. Neboť
duše se nerozvíjí tím, že mnoho přemýšlí, nýbrž tím, že mnoho
miluje.
Ale jak tuto lásku získat? Jsem jista, že tím, rozhodne-li se
duše pracovat a trpět pro Boha - a to vždy, kdykoliv k tomu má
příležitost.
3. Pravda, duše je mnohem rozhodnější, uvědomíme-li si,
zač Bohu vděčíme, kdo je On a kdo jsme my; je to velice záslužné
a na začátku i velmi nutné, ovšem jen tehdy, pokud nezanedbáme
poslušnost a spásu druhých. Neboť máme-li poslouchat nebo
udělat něco dobrého pro druhé, potřebujeme k tomu čas, který
bychom však rádi věnovali Bohu. Podle našeho názoru jej
věnujeme Bohu, když o Něm v samotě přemýšlíme a radujeme se
z jeho útěchy.
Obětujeme-li se z těchto dvou důvodů - z poslušnosti nebo
z lásky k druhým - Boha to potěší, neboť tak pro ně pracujeme
podle jeho vlastních slov: "Co jste učinili pro jednoho z těchto
mých nejnepatrnějších bratří, pro mne jste udělali." (MT XXV, 40)
Pokud jde o poslušnost, nechce, abychom kráčeli jinou
cestou, než šel on, a tedy, kdo ho chce opravdu milovat, ať
následuje toho, který byl "poslušný až k smrti." (Fil II, 8)
Je-li to tedy pravda, odkud tak častý odpor k tomu, že se
musíme zabývat jinými věcmi a nemůžeme většinu dne trávit sami

a pohrouženi v Boha? Podle mého názoru jsou důvody dva. První
a hlavní je naše sotva postřehnutelná špetka sebelásky, a ta nám
brání v poznání, že se vlastně chceme líbit víc sobě než Bohu. Je
totiž jasné, že sotva duše pozná, jak sladký (Žl 39.9) je Pán, má
větší požitek, odpočívá-li tělo bez práce a duše se vnitřně raduje.
4. Jak je svatá láska těch, kdo Pána opravdu milují a věrně
poznávají jeho ducha! (Poznámka pod čarou: Světice tím chce
říci: "Šťastni ti, kteří znají způsob a druh svého ponížení, které je
zároveň nutí vyjít ze svého klidu a blaženosti, aby hledali duše a
společně se sebou je přivedli do jedině oblažující náruče věčného
Otce." Světice přerušuje zde projednávanou myšlenku a znovu se
jí ujímá ve 14. odstavci této kapitoly slovy: "Druhý důvod této
nechuti..") Vidí-li, že se mohou aspoň trochu přičinit o to, aby byla
duše lepší a víc milovala Boha, nebo ji potěšit či vysvobodit z
nebezpečí - mají na odpočinek sotva čas. Pak se jim vlastní klid
zprotiví. A nemohou-li pomáhat činem, útočí na Pána modlitbami,
aby zachránil duše, neboť je bolí, když vidí, kolik jich hyne.
Vzdávají se vlastní útěchy a svou oběť považují za velmi
užitečnou, protože nemyslí na vlastní spokojenost, ale na
dokonalejší plnění Boží vůle.
Stejné je to s poslušností. Bylo by smutné dávat přednost
nazírání, které je nám milé, a zdráhat se udělat něco důležitého, k
čemu nám Bůh dává jasný pokyn. To by byl pěkný pokrok v lásce
k Bohu! Tím bychom mu jen vázali ruce a domnívali se, že nás
může zdokonalit pouze JEDINÝM způsobem.
5. Jak jsem se už zmínila, nebudu mluvit o osobních
zkušenostech. K této pravdě mi pomohlo několik známých osob.
Mrzelo mě, že mají tak málo času ke vnitřní modlitbě, a bylo mi
jich také líto, protože museli stále pracovat a starat se o spoustu
věcí, které jim nařizovali představení. V duchu jsem si myslela - a
také to nahlas řekla - že je nemožné být v takovém shonu na výši.
Tehdy nežily právě hlubokým duchovním životem. Tvé cesty,
Pane, jsou však jiné, než si to my představujeme. Od duše, která
se rozhodla tě milovat, a dát se ti k dispozici, nežádáš nic jiného,
než aby poslouchala a pustila se do toho, čím ti může víc sloužit.
Tato touha stačí a nemusí ještě hledat či volit cesty, protože tvá
vůle je i vůle její. Můj Bože, ty sám pečuješ o to, jak by se víc
rozvíjela. A když se představený nestará o růst naší duše, nýbrž
jen o to, abychom dělali, co je pro klášterní společenství podle
jeho názoru dobré, Ty sám, Bože, se duše ujmeš pečuješ o ni a o
její práci, takže si ani neuvědomíme, že posloucháme-li z lásky k
Bohu představené, náš duchovní život roste a rozvíjí se, až nad
tím pak sami žasneme.

6. To se stalo řeholníkovi, s kterým jsem nedávno mluvila.
Poslušnost ho zahrnovala asi patnáct let povinnostmi a úřady tak,
že si ani nemohl vzpomenout, měl-li za tu dobu jediný volný den.
Vnitřní modlitbě věnoval jen několik minut denně. Snažil se však,
aby si zachoval čisté svědomí. Tento řeholník je duše, která ze
všech, s nimiž jsem se kdy setkala, nejvíc miluje poslušnost, a pro
tuto činnost dokázal nadchnout i své okolí. Za to ho Pán zřejmě
také odměnil. Ani neví, jak se to stalo, že jeho duch dosáhl tak
vzácné a žádoucí svobody, jež je vlastností dokonalých. V této
svobodě se skrývá všechno štěstí, které si jen v životě můžeme
přát; neboť kdo si nic nepřeje, tomu patří všechno.
Tyto duše už se nebojí ničeho a po ničem na světě netouží;
utrpení je nezmate, radost nerozruší. O jejich mír je nemůže nic
připravit, protože závisejí jen a jen na Bohu a od Něho je nic
odloučit nemůže. Mají strach jen z toho, aby Boha neztratily.
Žádná věc na světě pro ně není důležitá, neboť jejich blaženost
nemůže nic ani zvětšit, ani umenšit. Jak požehnaná je poslušnost;
požehnaná je i rozptýlenost z poslušnosti, kterou můžeme tolik
získat!
7. Kromě tohoto řeholníka jsem znala ještě řadu podobných
osob, které jsem už dlouhá léta neviděla. Když jsem se jich ptala,
čím se v té době zaměstnávaly, odpověděly: "Jen poslušností a
láskou." Vzdor tomu jsem pozorovala, jak jejich duchovní život
vzrostl, až jsem žasla. Nuže, mé dcery, nebuďte sklíčené. Když
musíte z poslušnosti dělat nějakou práci, uvědomte si, že Pán je s
vámi i v kuchyni a mezi hrnci a zevně i vnitřně vám pomáhá.
(Poznámka pod čarou: Jak hluboce byla svatá Matka proniknuta
při těchto zaměstnáních blízkostí Boží, vidíme z toho, že jednou,
když držela pánev nad ohněm, k velkému překvapení přítomných
sester upadla do vytržení. Proto je také ve španělském Karmelu
příslovečný výraz svaté Terezie. "Entre los pucheros anda el
Seňor." = Mezi hrnci putuje Pán.) 8. Vzpomínám si na vyprávění
jiného řeholníka. Umínil si pevně a rozhodl se, že nikdy nebude
odmlouvat, ať mu uloží jeho představený sebenamáhavější práci.
Jednou se vracel pozdě večer z práce a byl tak unavený, že se
stěží držel na nohou...Chtěl si právě odpočinout a sednout si, když
přišel představený a nařídil mu, aby vzal motyku a šel kopat na
zahradu. I když byl tak unavený, že div nepadl, neřekl ani slůvko a
chopil se motyky. Když kráčel chodbou k zahradě, zjevil se mu
náš Pán s křížem na ramenou, nesmírně unavený a ztýraný, a tak
mu naznačil, že jeho zemdlenost není proti Jeho vyčerpanosti nic.
Později jsem tu zahradu viděla, protože jsem v tom místě
zakládala klášter.

9. Podle mého názoru vyvolává odpor a obtíže pod rouškou
dobra zlý duch, viděl totiž, že k nejvyšší dokonalosti nevede
rychlejší cesta, než je poslušnost. Dobře si toho všimněte a
poznáte, že mluvím pravdu. Nejvyšší stupeň dokonalosti
nespočívá zřejmě ve vnitřních útěchách a vznešených vytrženích,
ani ve vidění a prorokování, nýbrž v souladu naší vůle s tím, co
chce Bůh, takže poznáme-li jeho přání, vroucně si přejeme to, co
On, ať je to hořké a bolestné, nebo radostné a příjemné, protože
to chce Pán.
Nejtěžší není plnit vůli Boží, nýbrž být spokojen s tím, čemu
se naše vůle vzpírá, protože to naprosto odporuje naší povaze. To
je také pravda; jen dokonalá láska má sílu, že zapomínáme na
naše uspokojení, abychom potěšili toho, koho milujeme. A
skutečně - i nejtěžší hořkosti budou sladké, jakmile poznáme, že
se tím Bohu zalíbíme. Tímto způsobem milují ti, kdo dosáhli
takového stupně dokonalosti při pronásledováních, potupách a
nepříjemnostech.
10. To je tak jisté, známé a zřejmé, že se tím dál nemusím
zabývat. Ráda bych tu jen objasnila, proč je podle mého mínění
poslušnost nejlepší a nejrychlejší prostředek k dosažení
dokonalosti. Je to proto, že svou vůli neovládneme a dokonale a
svobodně ji Bohu nepředáme, dokud ji nepodřídíme rozumu.
Správná cesta k tomuto ovládnutí je právě poslušnost. Té však
nedosáhneme rozšafnými výmluvami, kterých má naše
přirozenost tolik, že bychom cíle nikdy nedosáhli; a často se nám
zdá rozumné jednání nesmyslným jen proto, poněvadž k němu
cítíme odpor a k určité práci máme málo chuti.
11. Kdybych zde chtěla popisovat tento těžký vnitřní boj a
pikle, kterých používají ďábel, svět a naše smyslnost, aby svedli
náš rozum z cesty, nebyla bych nikdy u konce. Jaké prostředky
proti tomu použít? Stejné, jaké volí svět při velmi složitých
soudních sporech. Jako strany, unavené sporem, vkládají celou
záležitost do rukou smírčího soudce, tak předá i duše své
záležitosti buď představenému nebo zpovědníkovi. Spoléhá se s
důvěrou na slova Páně: "Kdo poslouchá vás, poslouchá mne..."
(Lk X, 16) a své vůle si už nevšímá. Tato poddanost je Pánu velmi
milá a právem, protože mu tak předáváme svou svobodnou vůli,
kterou nám dal. Cvičíme-li se v tom tím, že si buď něco
odřekneme, nebo po těžkých vnitřních bojích si uvědomíme, jak je
nesmyslné, co si kdo o našem jednání myslí, přivede nás toto
namáhavé cvičení k rozhodnutí podřídit se ochotně tomu, co se
nám poroučí.

A nakonec to také dokážeme, ať s obtížemi nebo bez nich.
Však nás Pán bude mocně podporovat a pomůže nám, abychom
ovládli vlastní vůli i svůj rozum podřídili. Když se konečně
naučíme sami sebe ovládat, můžeme se zabývat jen Bohem a
svobodně se mu odevzdat, aby sjednotil naši vůli se svou;
můžeme ho prosit, ať pošle z nebe oheň lásky své, aby tuto oběť
strávil a odstranil všechno, co by se mu snad nelíbilo. A tak jsme
udělali vše, co jsme mohli, a položili - i když s velkou námahou na oltář svou oběť, takže - pokud je na nás - se už země
nedotýká.
12. Je jasné, že nikdo nemůže dát to, co nemá; musí mu to
nejdříve patřit. Avšak, věřte mi, chcete-li tento poklad získat, není
lepší prostředek než kopání a práce, abychom ho vytěžili z dolů
poslušnosti. Čím pilněji kopeme, tím víc najdeme, a čím víc se
podřídíme člověku a nechceme nic jiného, než co chtějí naši
představení, tím pevněji ovládneme svou vůli, aby se shodovala s
vůlí Boží. Hleďte, mé sestry, jak bohatá je odměna, zřekneme-li se
požitku tiché samoty. Tvrdím tedy, že nedostatek samoty vůbec
nepřekáží v tom, abyste se vydaly na cestu přípravy k onomu
pravému sjednocení, myslím sjednocení, které spojí mou vůli s
vůlí Boží.
13. To je tedy sjednocení, po kterém toužím a chtěla bych je
vidět u všech, ne však přeslastná pohroužení, kterým se říká
"spojení". Snad to může i spojení být, přidruží-li se k tomu to, co
jsem právě napsala. Když však po takovém pohroužení
poslušnost ochabne a duše prosazuje vlastní vůli, pak, myslím, je
to sjednocení se sebeláskou a ne s vůlí Boží. Dej Bůh, abych to
dokázala stejně dobře plnit, jak tomu rozumím!
14. Druhý důvod této nechuti (pozn. pod čarou: zde
pokračuje světice v myšlenkách přerušených v 3. odstavci této
kapitoly.) je podle mého názoru málo příležitosti Boha v samotě
urážet; duše se uchová čistší. Příležitosti jsou ovšem i zde,
protože zlý duch a my sami jsme všude. Když se tedy duše bojí
urazit Boha, je pro ni velká útěcha, nemá-li oč klopýtnout. Odepřít
si styk s lidmi z tohoto důvodu se mi zdá opravdu mnohem
důležitější než kvůli velkým radostem a útěchám, které nám Bůh
dává. Zde se, mé sestry, musí projevit láska ne ve skryté samotě,
nýbrž uprostřed příležitostí. Věřte mi - i když pak uděláme víc chyb
a několik malých křehkostí, je náš zisk nesrovnatelně větší.
Předpokládám ovšem stále - a toho si dobře všimněte - že se
vystavujeme příležitosti (ke hříchu) jen z poslušnosti a z lásky.
Kromě těchto dvou - opakuji znovu - je samota lepší. Musíme po

ní toužit totiž i při těchto zaměstnáních, takovou touhu mají stále
duše, které Boha opravdu milují.
15. Když jsem řekla, že při těchto příležitostech můžeme
něco získat, měla jsem na mysli poznání, kdo jsme a jak jsme
pokročili ve ctnosti. Ten přece, kdo žije stále v ústraní, neví - i
když žije svatě - má-li trpělivost a pokoru, a také to nemůže zjistit.
Jak se dovíme, je-li voják statečný, když jsme ho nikdy neviděli
bojovat? Svatý Petr věřil ve svou sílu, ale podívejme se na něho,
když se naskytla příležitost! Po svém pádu ovšem vstal a pak už
sám sobě vůbec nedůvěřoval; důvěřoval jen Bohu a jak víte,
zemřel později jako mučedník.
16. Můj Bože, pomoz, abychom dobře poznali svou bídu!
Bez tohoto poznání nám stále hrozí nebezpečí, a proto je pro nás
velmi výhodné, dávají-li se nám úkoly, při kterých poznáme svou
ubohost. Považuji jediný den pokorného sebepoznání - i když nás
stojí hodně zármutku a obtíží - za větší milost než mnoho dní
modlitby; a to tím spíš, že ten kdo opravdu miluje, miluje všude a
myslí stále na milovaného. Bylo by zlé, kdybychom se mohli modlit jen ve skrytu. Vím, že při práci nemůžeme věnovat modlitbě
tolik času; ale, můj Pane, jakou sílu má u Tebe jediný vzdech,
vytrysklý z hlubin trpícího srdce, když si uvědomíme, že musíme v
tomto vyhnanství nejen žít, ale že v něm nenajdeme místečko,
kde bychom se jen s Tebou mohli potěšit.
17. Zde jasně vidíte, že jsme jeho otroci, kteří se z lásky k
němu dobrovolně prodali ctnosti poslušnosti. Neboť kvůli této
ctnosti se jaksi vzdáváme požitku Boha samého. To všechno ještě
nic není, uvážíme-li, že Pán sám opustil z poslušnosti náruč
Otcovu, aby se stal naším služebníkem. Jak se mu můžeme za
tuto milost odvděčit, abychom mu ukázali své uznání?
Je však stále nutná opatrnost, abychom se natolik neztratili
v činech poslušnosti a lásky, že bychom zapomínali pozvedat častěji své srdce k Bohu. Věřte mi, duše nepotřebuje k modlitbě
dlouhou dobu: použije-li určitý čas také k dobrým skutkům, rozhoří
se v ní brzo mnohem víc lásky než za mnoho hodin rozjímání.
Všecko musí přicházet z ruky Páně. Buď pochválen navěky!
Kapitola sedmá (op. cit. strana 59 až 65 českého překladu, jako
84. svazek edice Křesťanská akademie v Římě, léta Páně 1985).
Jak léčit melancholii. Důležité pokyny představeným.
(Poznámka pod čarou: Návody, které světice v této kapitole dává
o melancholii - dnes ji nazýváme hysterií nebo neurastenií - jsou

neobyčejně pozoruhodné. I když se tyto choroby dnes jmenují jinak, je to zlo už velmi staré a natropilo v klášteřích mnoho škod.
Světice popisuje, jak obratně se tyto povahy přetvařují a co je na
nich zvláštního, a s přesností a s bystrostí dokonalé fysioložky a
psycholožky udává také přesné léčebné prostředky, aby zastavila
nezdravé mravní následky. I když je způsob mluvy světice prostý
pedantského školského výraziva našich moderních autorů, kteří
tuto chorobu popisují, bude přece jen mnohem lepší při zacházení
s dušemi postiženými touto chorobou, důkladně si uvědomit
obsah této kapitoly.)
1. Mé sestry kláštera sv. Josefa v Salamance, kde nyní jsem
a tohle píši, mě snažně prosily, abych jim naznačila, jak se mají
chovat k těm, které propadly melancholii. Snažíme se sice takové
osoby nepřijímat, ale je to povaha velmi ošemetná, v případě
nutnosti se tváří jakoby mrtvá a nepoznáme ji - až je pozdě.
Myslím, že jsem o tom v jedné knížečce mluvila (Pozn. pod čarou:
Výrazem "librito pequeňo" myslí světice obvykle Cestu k
dokonalosti - Camino de Perfección. V tomto dílku najdeme jen
velmi krátkou zmínku o melancholii v kapitole 24.)
- ale už si nepamatuji; určitě neuškodí, když zde o tom něco
řeknu, pokud mi Pán dá milost, abych se přesně vyjádřila. Může
být, že jsem o tom mluvila jinde, ale ochotně bych to opakovala
třebas stokrát, jen aby to bylo užitečné. Taková povaha si dovede
vymyslet spoustu úskoků, jen aby prosadila svou vůli, proto ji
musíme dobře prozkoumat a poznat, jak takové osoby snášet a
vést, aby neškodily ostatním.
2. Ráda bych podotkla, že všechny s touto povahou nejsou
stejně obtížné; jsou-li pokorné a chovají se mírně, vytrpí sice
hodně samy, ale druhým neškodí, zvlášť mají-li zdravý úsudek.
Některé se dají unášet svou povahou víc, jiné méně. Jsem pevně
přesvědčena, že ďábel si u jiných osob právě poslouží touto
povahou, aby je k sobě připoutal, a nedají-li si velmi dobrý pozor,
svého cíle také dosáhne.
Melancholická povaha se totiž nejdříve snaží podrobit
rozum; je-li rozum zatemnělý, co všechno pak dokáží vášně? Kde
užívání rozumu neexistuje, je to jasná pomatenost. Ovšem u těch,
o kterých tu mluvíme, to tak daleko ještě nedošlo. Tohle by však
nebylo největší zlo. Považuje-li se však ten, kdo má málo rozumu,
za rozumnou osobu, a tak se s ním také jedná, je to břemeno
nesnesitelné.

S těmi, které tomuto zlu úplně propadly, můžeme mít sice soucit,
ale existuje jen jediný prostředek, jak je udržet na uzdě - a to je
strach.
3. U těch, u nichž tento škodlivý neduh teprve začal a ještě
se pevně nezachytil, musíme užívat stejné léky, poněvadž tato
povaha má stejný kořen a vyráží z jednoho kmene - pokud ovšem
nepomohou jiné zákroky.
Ať sáhnou představení řádu k předepsanému pokání a
uplatní svou autoritu, aby tyto osoby poznaly, že se jim nepodaří
ani dost málo prosadit svou vůli. Kdyby totiž zpozorovaly, že svým
křikem a zoufalými řečmi - které jim namlouvá ďábel, aby je zničil víckrát dosáhly cíle, pak jsou ztracené a jedna jediná dokáže
rozrušit celý klášter.
4. Protože taková chudinka nemá sílu, aby se ubránila
přeludům a svodům zlého ducha, musí ji převorka vnitřně i vně
velmi pečlivě vést. Rozum u nemocné je zatemněný, je tedy
nutné, aby byl rozum představené tím jasnější, jinak by se pomocí
tohoto zla zlý duch zmocnil duše.
Je to velmi nebezpečný stav, neboť tato povaha bere na
sebe často takovou podobu, že rozum přemůže. Hřích je
vyloučen, pomatení také nehřeší, ať jednají sebebláznivěji. Ovšem
ty, u nichž toto zlo ještě příliš nepokročilo a mají jen churavý
rozum, ty už hřeší. Často umějí zdravě myslet a pak se jim v době,
kdy jsou nemocné, nesmí dát svoboda, aby nad sebou neztratily
vládu, až se uzdraví. Je to strašlivá obratnost zlého ducha.
Pozorujeme-li je bystřeji, poznáme, k čemu mají zvláštní sklon,
aby prosadily svou vůli, řekly všechno, co jim slina na jazyk
přinese, viděly chyby na druhých, a tak maskovaly své vlastní a
radovaly se z toho, co je jim po chuti. Zkrátka - jsou to lidé, kteří
se sami ukáznit nedovedou. Co by vzniklo z jejich neovládaných
vášní, které usilují jen o vlastní uspokojení, kdyby proti tomu nikdo
nezakročil?
5. Protože jsem znala a stýkala se s mnoha osobami
postiženými tímto zlem, opakuji znovu, že neexistuje jiný lék než je
při všem a každým možným způsobem držet v pokorné
zkroušenosti a podřízenosti; nestačí-li slova, užijme trestů.
Nepomohou-li mírné, zostřeme je! Nestačí-li měsíc samotky,
prodlužme ji na čtyři měsíce. Nic lepšího takovým duším
nemůžeme prokázat. Řekla jsem to už jednou a opakuji to znovu,
protože je nesmírně důležité, abyste to věděly. I když se takové
osoby tu a tam nemají v moci, neznamená to, že jsou úplně
pomatené tak, aby neodpovídaly za své chyby; snad to někdy

může být, ale ne vždycky. V době, kdy mohou myslet, je jejich
duše ve velkém nebezpečí, to jsem už řekla; musí dělat a říkat to,
co dělala a říkala, když se nemohla ovládnout. Podřídí-li se osoby
postižené tímto zlem těm, kdo je vedou, je to velká milost a jejich
jediná záchrana v nebezpečí, o němž jsem mluvila. A bude-li
některá z nich číst tyto řádky, prosím ji, aby si z lásky k Bohu
uvědomila, že na této poddanosti závisí snad její věčná blaženost.
6. Znám několik osob, které už téměř ztratily rozum, jsou to
však duše tak pokorné a tak se bojí urazit Boha, že vzdor skrytému pláči se nikdy nevzepřou proti tomu, co se jim poručí. Snášejí
svou nemoc jako ostatní; je to velké mučednictví, ale zato sklidí
tím větší slávu; prožívají očistec, a tak si ho na onom světě ušetří.
7. Opakuji tedy znovu; ty, které se dobrovolně nepodrobí,
musejí představené donutit; nesmějí podléhat nevhodnému
soucitu, aby se pak všechny nezapletly kvůli jejich pošetilosti do
zmatků. Neboť kromě nebezpečí, které hrozí takové řeholnici, jsou
velice poškozeny i druhé, o nichž zde promluvíme. Když totiž vidí
takovou osobu, zdá se jim, že je zdravá; nemají vůbec představu
o síle utrpení takové duše - a protože naše přirozenost je tak
porušena, mohla by se některá vydávat za melancholičku, jen aby
ji druhé trpělivě snášely. Ďábel ji brzo vnukne přesvědčení, že je
opravdu taková - a bude následovat pohroma, která se pozná
příliš pozdě, a pak bude těžké ji odstranit.
Je to tak důležité, že v žádném případě se nesmí něco
takového trpět ani se na to nesmíme dívat bezstarostně. Jakmile
se melancholická řeholnice postaví proti představeným,
potrestejte ji tak jako řeholnici, která má zdravý rozum, a nemějte
k ní ohledy. Stejně s ní jednejte, mluví-li špatně se svou spolusestrou a vůbec ve všech podobných případech.
8. Zdá se to být nespravedlivé trestat zdravou stejně jako
nemocnou, která se ovládat nemůže. Pak bychom ovšem nesměli
svazovat a trestat ani blázny a museli bychom jim dovolit, aby
zabíjeli druhé. Mám v tom zkušenosti, věřte mi; pokoušela jsem se
všelijak, užila i trestů, ale podle mého mínění jsem nenašla lepší
prostředek. Ponechá-li převorka takové osobě svobodu, nakonec
ji nebude moci ani vystát; a bude-li se později snažit, aby to
odstranila, napáchá se už mezitím na ostatních sestrách mnoho
škod. Když se svazují a trestají blázni, je to dobrý skutek - i když s
nimi máme soucit - víme přece, že jinak jednat nemohou. Tím spíš
musíme bdít nad tím, aby melancholická osoba své svobody
nezneužila a neškodila pak duším.

9. Jsem opravdu přesvědčená, že tento stav - jak jsem se
zmínila - velmi často pochází z nevázanosti, z nedostatku pokory
a sebeovládání a tyto vlastnosti mají nad ní větší moc než
melancholie sama. Ovšem je tomu tak jen u některých; sama jsem
přesvědčena a přesvědčila jsem se o tom, že je-li přítomna osoba,
které se bojí, jsou úplně klidné a dají se ovládat; proč by to
nemohly dokázat kvůli Pánu Bohu?
Obávám se, že se ďábel snaží - jak jsem už podotkla - pod
záminkou melancholie získat duše; teď se rozšířilo toto zlo víc než
kdykoliv předtím, a to proto, poněvadž se za melancholii považuje
už i tvrdohlavost a neukázněnost.
Myslím proto, že by se v našich klášteřích slovo
"melancholie" vůbec nemělo vyslovovat - zdá se totiž, že to vede
jen k nekázni. Lépe je nazývat tento stav "těžkou chorobou" a
nemoc to opravdu je - léčit ji. Ano, občas je velmi nutné použít
léku, aby byly takové osoby zase snesitelné. Poslat je do pokoje
pro nemocné a oznámit jim, že chtějí-li se zase zúčastnit
společného života, musejí nejdříve ukázat přede všemi pokoru a
poslouchat jako ostatní. Neudělají-li to, jejich povaha je
neomlouvá. Musí se tak s nimi jednat z důvodů, které jsem už
uvedla a mohla bych jich uvést ještě víc. Převorky ovšem musejí
mít jako opravdové matky s takovými osobami soucit - ovšem aby
to tyto osoby nepozorovaly - hledat všechny možné prostředky k
vyléčení.
10. Zdá se vám, že mluvím v protikladech; dosud jsem
tvrdila, že s těmito osobami se musí jednat přísně - a to znovu
opakuji; nikdy jim nesmí ani napadnout, že mohou jednat podle
své nálady a ani nesmějí prosazovat svou vůli, když mají
poslouchat, vědomí svobody by jim totiž uškodilo. Avšak převorka
jim nikdy nesmí přikazovat to, o čem předem vím, že se proti tomu
vzepřou, protože nemají sílu, aby se ovládaly; raději ať vede tyto
duše s mírností a láskou, aby se pokud možno podřídily z lásky to je nejlepší. Obvykle se to i stane, vyjde-li se jim vstříc s láskou,
která se jim dá slovem i skutkem najevo.
11. Převorky si musejí uvědomit, že nejlepší lék je
zaměstnávat je hodně klášterními pracemi, aby vůbec neměly čas
poddávat se tomu, co si samy namlouvají; v tom totiž vězí celé
zlo. I když neudělají svou práci bezvadně, přehlédněte některé
chyby, abyste se nedočkaly horších, kdyby se totiž rozzlobily; to
považuji za nejúčinnější lék, jaký existuje. Nedovolte jim také, aby
kromě normální modlitby věnovaly příliš mnoho času vnitřní
modlitbě - i tak jim napadne všelicos, čemu nerozumějí ani ony,

které je poslouchají. Nedávejte jim často pokrmy z ryb a posty ať
pro ně nejsou tak závazné jako pro ostatní sestry.
12. Zdá se vám, že přeháním, když tak důkladně mluvím o
tomto zlu a mlčením přecházím jiná, která jsou v našem
prostinkém životě tak těžká zvlášť pro nás, křehké ženy. Mám k
tomu dva důvody: za prvé tyto osoby vypadají jako zdravé a
nepřipustí, že trpí tímto zlem. Protože nemusejí ležet v posteli,
nemají horečku a nevolá se lékař, musí být lékařem sama
převorka; toto zlo totiž škodí pokroku v dokonalosti mnohem víc
než nebezpečné nemoci, kdy se musí ležet v posteli. Druhý důvod
- u jiných nemocí se buď člověk uzdraví nebo zemře; při této není
často ani zdráv, ani na ni nezemře, ale pomalu ztrácí zdravý
rozum; umírají tím, že ponenáhlu utýrají všechny ostatní.
13. Takové osoby trpí svou sklíčeností, úzkostlivostí, přeludy - tak vlastně prožívají tvrdou smrt; proto asi získají velké
zásluhy, i když je nazýváme jen pokušením. Uvědomí-li si však, že
všechno zavinil jen jejich neduh, a vůbec si toho nevšímají, pak by
se jim velmi ulevilo.
Mám s nimi skutečně velký soucit a právem - ten by měly
mít všechny, kdo se s nimi stýkají; ať si uvědomí, že Pán mohl
stejně zlo poslat i jim; pak je budou snášet s láskou, aniž by jim to
ovšem daly najevo.
Dej Bůh, abych vám dala správnou radu, jak se máte vůči
tak těžké chorobě chovat!
(Má poznámka: I další kapitola osmá z citovaného spisu by měla
být přepsána a komentována. Jmenuje se "Poučení o zjeveních a
viděních", ale nemám k ní ještě podklad ze Šrí Aurobinda Ghose.
Ten bude obsahovat až čtvrtý díl jeho Syntézy. Místo toho napíši
aspoň krátký komentář k sedmé kapitole o "melancholii". Píši vám
ho hlavně proto, abyste viděli, co jste si z této kapitoly nevyčtli, a
samozřejmě, co jste si nevyčtli ani v předešlé kapitole. Není to
vaše chyba, jak se dovíte z tohoto komentáře.
Zatímco Ježíš ty, co odmítli za ním jít, považoval za
duchovně mrtvé, své učedníky považoval za rekonvalescenty,
kteří se doléčují z duchovní smrti. Tato doléčovací procedura
trvala symbolicky "tři roky". Duchovně mrtvý je ten, kdo hmotný
život a v něm svou lidskou životnost považuje za jediný střed i
zdroj života. Tento egocentrický názor se podobá zeměstřednému
názoru Ptolemajovu, a víme, že je chybný. Jenže na duchovní
cestě nestačí jen uznat tuto chybu. Je nutno z ní okamžitě vyvodit
všechny důsledky. A protože v tomto druhém jste pozadu, jste
více či méně neurasteniky - podle starověké hantýrky: více či

méně ovládáni ďáblem. Novodobě řečeno: jste v područí vlády
svého malého já, proto ve vás nemůže vládnout Bůh se svým
věděním. Přijmete-li za správnou hypotézu, že všichni učedníci
Páně představují všechny složky jedné a téže lidské individuality,
pak se snadno z těch "tří let" jejich učednictví dovíte, do jaké míry
se člověk poznává během učednického období a jakých je
schopen chyb, které vyplývají z jeho nedoučenosti. Tento
nedostatek je obsažen už v genetické základně: matka synů
Zebedeových si přeje, aby její dva syni měli zajištěno pěkné místo
vedle Ježíše v království Božím. Svatý Petr sliboval Ježíšovi, že
ho nikdy neopustí, a zapřel ho v zápětí třikrát. Aby Ježíš mohl s
Jidášem vůbec vyjít, hodně ho zaměstnával světskými
záležitostmi. Udělal ho správcem peněz všech učedníků. Dokud
tohle vykonával, neměl čas na zradu. Všimněte si obdobných rad
světice: Ty nezdravé hodně zaměstnávat při světských
záležitostech. Během tří let se správně uzdravil jen Jan, protože
se ani na krok nevzdaloval od Ježíše. Tomáš neuvěřil, dokud se
nepřesvědčil atd.
Svatá Terezie dobře ví, komu dává své rady. Její sestry byly
všechny na vyšší duchovní úrovni než běžný světský člověk, který
se nezaslíbil Bohu. Její sestry svými sliby se ocitly na úrovni
učedníků Páně. Učedníci nebyli vychováváni po tři roky k tomu,
aby dělali zázraky nebo jenom pomáhali bližním, nýbrž byli připravováni k nejvyššímu zjevení, jaké může člověk zažít, k seslání
Ducha svatého. Na zázracích se ovšem měli nejnázornějším
příkladem poučit o tom, jak jedná Bůh, jak působí Bůh, jaká je
jeho moc a kdy se zákonitě dostavuje i při lidské činnosti, o které
si člověk obvykle myslí, že je to pouze lidská činnost.
V další kapitole o zjeveních mluví světice jen o viděních.
Těch si vůbec nevšímám, protože jsou jen vedlejším přídavkem
pravého zjevení, přídavkem, o kterém bych chtěl říci, že je lépe,
když k němu vůbec nemusí dojít. U sebe bych považoval taková
zjevení spíše za trest než za vyznamenání. U svatého Pavla
zjevení Krista před Damaškem bylo zároveň trestem za jeho
chybné jednání, jako vyznamenáním jeho dobré vůle. Vzorem
pravého zjevení vyššího typu je takové, které se nedostavuje z
vůle člověka ani z touhy potom, by se milost Boží nějak projevila,
nýbrž přichází jako způsob rozšiřování vědomí. Svatá Terezie
viděla v obrázku Samaritánky a Ježíše u studny projev nejvyššího
a všeobecně působícího milosrdenství Božího, a bylo přípravou k
dalšímu zjevení Panny Marie, nikoliv ve hmotném vidění, nýbrž k
vidění obecně platného Mateřství Panny Marie jako Matky celého
vesmíru, jako nejvyšší projev lásky Boží. Proč by se byla měla

zjevit Panna Maria Terezii hmotně, když jí stačilo, že věděla o
vesmírovém mateřství Panny, které zasahuje až do konkrétního
osobního života. Bůh se rodí v člověku vždycky z neposkvrněného
početí nesmrtelné duše. To je smysl narození Ježíše z Panny,
předobraz téhož způsobu narození Boha v našem vědomí.
Takovým pravým zjevením bylo v mých sedmnácti létech náhlé
vědění, že jsme chrámem Božím, třebaže o tom nevíme. Pravé
zjevení činí z člověka někoho nového, tedy ze starého člověka.
Objevme z Janem van Ruusbroekem, že od chvíle našeho
narození přichází k nám Ženich, tím, že jsme činni, přichází do
naší činnosti, a pak dále za ní do každého našeho hnutí a dechu.
Řekl-li jsem, že Bůh se v nás rodí až po neposkvrněném
početí nesmrtelné duše, bude vám asi na této symbolické mluvě
toho mnoho chybět. Proto si v té věci ještě jednou pomohu
srovnáním. Ježíš Kristus od chvíle křtu v Jordánu a přemožení
satana na poušti žil ve stavu soustavného zjevení ze strany
Otcovy, takže mohl o sobě říci bez přehánění: "Já a Otec jedno
jsme". Na rozdíl od něho nám všechno zjevují smysly a rozum
jejich zjevení zpracovává jednak na více méně celistvý obraz o
světu, jednak na pochopení, co máme ve světě dělat a co si o
čemkoliv máme myslet. Tento stav odpovídá stavu zmrtvené
duchovnosti, takže se o lidech v tomto stavu žijících Ježíš mohl
vyjádřit jako o mrtvých. Učedníci Páně se nacházeli vlivem svého
sebevzdání a vnitřního vzdání se toho, co měli v životě nejraději,
někde uprostřed zmíněných dvou stavů, byli v jakémsi stavu
rekonvalescence mezi stavem zmrtvení nebo ze stavu zmrtvení na
cestě do stavu "já a Otec jedno jsme". Jsme-li již učedníky Páně,
jsme už ve stavu pozitivně probíhající rekonvalescence.)
6. Radost z Božství (A III, 44 - 49)
To je tedy cesta oddanosti a její oprávnění ve srovnání s
nejvyšším, nejširším a nejúplnějším poznáním. Ve své podstatě
joga znamená spojení duše s existencí Božství, s jejím
nesmrtelným vědomím a radostí; spojení se děje v lidské
přirozenosti tak, že ji přetváří na božskou přirozenost do té míry,
do jaké ji můžeme uskutečnit v duchovní činnosti. Můžeme se stát
tím co vidíme z Božství a na co se upíráme svým soustředěním,
čili dosahujeme jakéhosi druhu jednoty nebo aspoň harmonický
soulad s ní. Starověká Upanišada vyjadřuje tuto ideu ostře a
nejvyšším způsobem: "Ten, kdo jej vidí jako Existenci, stane se
touto Existencí, a ten, kdo jej vidí jako Neexistenci, stane se
neexistencí," a to platí pro všechno, co vidíme z Božství. Můžeme

říci, že to představuje podstatnou pravdu a zároveň pragmatickou
úroveň pravdy o Božství. Je to něco, co se nachází nad námi, ale
co je zároveň v nás, i když v tuto chvíli nevyvinuté a ve stavu
embryonálním. Všecko, co můžeme vidět, můžeme tvořit a
odhalovat v naší vědomé existenci a vyvíjet podle tohoto obrazu.
Následkem toho náš duchovní osud je, vytvářet nebo odhalovat
Božství v nás individuálně a růst k obrazu jeho universálnosti a
transcendenci. Zdá-li se být toto vše příliš vznešené pro slabosti
naší přirozenosti, musíme se snažit, abychom se přiblížili co
možná nejvíce k tomuto uskutečnění, abychom je zračili v sobě a
ustavili trvalý styk s ním. Takový je úkol, který si máme uložit, i
když bezprostřední výsledek bude jen přibližný.
(Nemůže být pochyb o tom, že Ghos je dobře poučen z Véd
a Upanišad o tom, co se děje s člověkem, používá-li technických
prostředků tam zaznamenaných. Není však náhodné, jakým
způsobem Ghos shrnuje tyto poznatky ve své Syntéze jogy. Máte
pořádný kus tohoto díla už přečtený, víte, že dílo začalo jogou
činnosti, přešlo do jogy poznání a nyní do jogy oddanosti. A přece
jen Ghos ustavičně míří k životu na zemi jako k úplné joze. Tato
zlatá nit táhnoucí se jeho spisem by vám mohla snadno uniknout
mezi množstvím snešeného materiálu. Nedopusťte se té chyby.
Kdybyste se jí dopustili, rázem by se stalo celé dílo nepřehledným,
vám příliš vzdáleným a pro vás nepraktickým. Rovněž se
neuchylujte k opačnému extrému: "Co je mi po tom, jak se vyvíjelo
lidské myšlení, když mé se vyvíjí především pod vlivem prostředí a
okolností, ve kterých žiji." Zavrhli byste zkušenosti, nabyté dávno
před vaším životem, a ty byste pracně hledali ve svém životě a
neshledali byste se s nimi, protože váš život není zaměřen ani k
joze, ani k náboženství. Ghos nám chce poskytnout útěchu, že ta
zkušenost tady už je a že je k vaší dispozici. Chtěl bych jen dodat,
že ta zkušenost během vašeho pozemského života dozrává,
pravím dozrává, už od chvíle vašeho narození na svět. Van
Ruusbroek řekl, že od té chvíle Ženich vaší duše přichází napřed
nebo napřed především do vaší činnosti a pak postupně přesně
tak, jak se o tom Ghos rozepisuje v Syntéze jogy.
Považte také toto: neměl jsem žádné Ghosovy zkušenosti,
ani jeho sečtělost, nevěřil jsem na Boha ale žil jsem 17 let a nevěděl jsem ani, že jsem poskytoval Ženichovi dokonalejší příležitost
k tomu, aby vstoupil do mé činnosti a do celého mého života, než
jak tuto příležitost poskytuje většina mně známých lidí. Proto
Ženich vstoupil do mého vědomí. Nebyla to pouze náhle se objevivší milost v 17 létech. Z celého svého života už dnes dokážu
vyčíst, že milost přichází zákonitě podle pravidla, že "milost za

milost bereme." A tou základní milostí je, že jsme se narodili jako
lidé. Nepřestaňme stavět na této milosti, na tomto výtečném daru.)
Účelem syntetické nebo integrální jogy, kterou vám zde
předkládám, je spojení s existencí, vědomím a blažeností Božství
v každé části naší lidské přirozenosti, ať v jednotlivostech, nebo
současně ve všech částech, neboť ona se bude muset
organizovat a pospojovat, aby se přeměnila v božskou
přirozenost.
(To je jedna z nejdůležitějších pouček pro cestu. I když
musíme začít odněkud, z některé kvality naší přirozenosti, teprve
spojením všech našich schopností se dostáváme za časné a
přecházíme vědomě do věčného. Nebojme se začít s tím či oním,
ale buďme přitom celí, postavme toto snažení na první místo, čili
hledejme především království Boží, tj. snažme se o to, aby v nás
vládl Bůh.) (Nebuďte z toho zoufalí, že se vám různé vaše
schopnosti rozbíhají všemi směry podle svého založení a vzniku.
Sjednotíte se tím způsobem, že opustíte sebe v těchto
jednotlivých pohnutkách a současně se odevzdáte Jedinému. Ale
bez pomoci Boží to nepůjde.)
Kdo dosahuje integrální vizi, nemůže se spokojit s menším
řešením, neboť, co vidí, to je určeno k tomu, aby bylo duchovně
uskutečněno až do krajních možností. Nemá se jít za Božstvím jen
poznáním, nebo pouze vůlí nebo pouze srdcem, nýbrž má se do
díla uvést i mentální a vitální přirozenost, aby se všechny
proměnily v božské ekvivalenty.
(Tomu se říká návrat do Otcova domu, neboť všechno
odtamtud pochází a soustavně vychází, a má se tam zase vracet.
Není nic přirozenějšího než co vyšlo, vrátit, hřivny, které nám byly
rozdány, být připraven zase vrátit, až jsme z nich něco
nahospodařili pro Hospodina, který nám je svěřil. V pouhém
podobenství nemůže být zároveň řečeno "který nám je stále
rozdává", protože by se z podobenství smazal význam cíle. Pletlo
by se jedno do druhého. Podobenství by nebylo návodné. Co se v
podobenství líčí jako jednorázová a jednosměrná záležitost, to je
ve skutečnosti soustavný dvoustranný proces, v němž není rozdílu
časové vymezenosti mezi prostředky a cílem.)
A protože Bůh k nám přichází mnohými cestami a
prostředky svého bytí a všemi nás přitahuje k sobě, i když se nám
zdá, že se před našimi zraky skrývá - vidět božskou možnost a
celou velikost lidské existence, přemoci hru jeho překážek - to
všechno nám pomáhá k tomu, abychom toužili najít jeho stopy, a
přiblížit se k němu všemi třemi cestami. Když se On stáhne do

neosobnosti, pustíme se do hledání jeho neosobní blaženosti a
neosobního bytí, ale i když nám vychází vstříc do naší osobnosti a
v osobních vztazích mezi Božstvím a lidstvím, neodmítáme ho
přijmout ve hře lásky a blaženosti nevyjadřitelného spojení.
Pomocí poznání budeme hledat jednotu v Jeho vědomém
bytí; pomocí činů budeme hledat taktéž jednotu v Jeho vědomém
bytí, ale dynamickým způsobem, nikoliv statickým, ve vědomém
spojení s Jeho Božskou Vůlí; pomocí lásky budeme hledat tutéž
jednotu ve veškeré blaženosti Jeho bytí. Z toho důvodu je cesta
lásky zdaleka nejúplnější ze všech cest jogy. Cesta poznání má
snadný sklon k neosobnímu a absolutnímu a má tendenci
všechno ostatní vyloučit.
(Ghos vlastně soustavně upozorňuje na fakt, že člověk není
vězněm osudu, nýbrž vlastního rozumu a snaží se proto rozum
ovlivnit tak, aby přestal být věznitelem. Vizte další jeho myšlenky:)
Tato cesta může a má vést k realizaci úplné jednoty a
dospět k duchovní jednotě s Bohem v člověku a s Bohem ve
vesmíru právě tak, jako tam dospívá exkluzivní transcendentální
pojetí. Můžeme se vždy setkat s odmítáním vztahů k bližnímu a k
vesmírovému dění. Avšak jedině když zasáhne blaženost, stane
se integrální spojení skutečností.
(Kdo si nedovede představit podstatu Ghosových
zkušeností, snadno v tomto třetím dílu o cestě oddanosti podlehne
dojmu, že Ghos chce člověka přivést k nějaké bezbřehé a rozplizlé
blaženosti, ve které se má člověk utopit. Nic takového si Ghos
nepřeje. Chce poukázat jen na vůdčí postavení zaujatosti a tento
způsob vyjadřování mu činí velké potíže, protože indický sádhak je
veden mistrem, který už umí toužit a být zaujat, a proto také
dokáže udržet žáka aspoň na okraji své touhy. Veškerým
Ghosovým spisováním prolíná tato mistrova činnost jako
navlečená nit do spravované látky lidského života. Není těžké
vyčíst z jeho knih důslednou snahu narovnat cesty a cestičky
lidského života tak, aby příměji vedly k Bohu, ale lidskému rozumu
připadá být Ghosova snaha marnou nebo pouhým opěvováním
výtečnosti určitého myšlení a konání.
Připomeňme si důležitosti onoho svolení, jak je vyjádřeno
Ježíšovým životem a rozloženo pak do jednotlivých stupňů.
Rozhodující je, že už ani počáteční svolení k cestě k Bohu
se nedá vyčíst z pouhé lidské vůle, nýbrž je pozitivní reakcí na
příkaz Boží. Ježíš přišel na svět "po dohodě s Otcem" a k této
dohodě bylo třeba též partnerské svolení ze strany lidské vůle.

Tak obapolnou dohodu ukazuje jedinečným způsobem Panna
Maria při andělském zvěstování, že se z ní má narodit Syn Boží.
Běžná lidská matka neví, že ze strany Boží je tato dohoda
stejně dokonalá při narození jejího dítěte jako v případě narození
Ježíše. Každý člověk se rodí z dvoustranné vůle, z Boží - a v
tomto smyslu je z věčnosti narozený, dalo by se říci nezrozený,
tak jak byl Ježíš - a z vůle lidské - a v tomto smyslu se
domníváme, že rodíme děti a že jsme jen lidsky zrození.
Jinak řečeno: skládáme se z věčné části, tedy nestvořené a
nezrozené, a jako takové přidané při aktu zrození k části vznikající, tedy v lidském smyslu zrozené. Tam je třeba prvního lidského svolení, aby obě strany vůle se co nejvíce a nejdokonaleji
sešly. Vizte obětování Ježíšovo v chrámě, vizte jeho křest v Jordánu atd. Ale už v době Ježíšově se dělo obětování narozeného
člověka spíš formálně než z pravé lidské vůle. Moje matka tuto
formalitu nahradila, byvši k tomu přinucena okolnostmi záhy po
mém narození, neformálním aktem vůle tak, že mne před každou
operací za vědomí obětovala Bohu. V mém případě tedy první
rozhodnutí nebo lidské svolení matčino bylo dokonalé. Ale lidský
život je vývojový proces a během něho musí dojít po dobrém nebo
po zlém k dalším rozhodnutím a přivolením způsobem lidským,
aby se vůle Boží setkala vždy na vyšší úrovni s vůlí lidskou. Při
těchto rozhodnutích, prvním počínaje, se uplatňuje především
pravidlo sebezáporu a ten se stupňuje ze stupně na stupeň.
Lidský život skýtá na každém kroku příležitost k opětovnému
sebezáporu v malém i ve velkém. Člověk se musí podřizovat
společnosti, ve které žije, tak jak to činil Ježíš až do "třiceti let",
měl-li nabýt moc, aby sám předával jiným něco z této nastřádané
moci sebezáporu - allií tradere -, čím pak byly poznamenány "tři
roky" Ježíšova života s učedníky. Všimněte si, jak tomuto období
musel předcházet konec toho, co stačilo a bylo dobré pro dobu
"30 let", a dále muselo předcházet nové Ježíšovo narození v
Jordánu, a podobně následovalo rozhodnutí Ježíšovo ke smrti na
kříži a znovuzrození jeho mezi křížem a zmrtvýchvstáním.
Nezapomeňte si všimnout, jaké pomocníky měl Ježíš při narození
na svět, jaké při křtu v Jordánu a jaké při smrti na kříži, jak je
člověk osamocován při fyzické smrti a před tím často i při
drobných rozhodnutích. Všimněte si též kvality a uvědomělosti
pomáhačů a neuvědomělosti těch, kteří nás opouštějí, neboť
nevědí, co činí. To všechno jsou nápovědy pro náš život, pro život
kteréhokoliv člověka.
Ještě bych měl dodat, že blaženost, o které mluví Ghos,
není běžnou lidskou blažeností, způsobenou tím, že člověk za ní

záměrně jde. To by byla pouhá lidská blaženost, která se dá
rozumově a citově zdůvodnit a je jen jakousi chabou náhražkou
Boží blaženosti. Ghos má na mysli pravou Božskou Blaženost, je
to blaženost nestvořená a prostupuje celý náš život bez našeho
vědomí. Nemá příčinu v lidském chtění a také nenese následky
lidského chtění.
Na svět narozený člověk si nevzpomíná, že by si byl přál,
aby se narodil na světě. Jeho osobním přáním to nebylo. Možná,
že to bylo přání jeho rodičů, ale o tomto přání víme, že bylo jen
přivolením k rozhodnutí Božímu "šestého dne" o existenci člověka
na světě. Další rozhodnutí boží nastává v tzv. "sedmém dni
Božího odpočinku" po šesti dnech tvoření, tj. bez vědomí člověka
a vždy tak, že člověk musí na něm dále pracovat svou
uvědomělou nebo neuvědomělou schopností, a tu buď ví nebo
neví, co vlastně dělá a na koho se napojuje. Tak vypadají lidská
svolení s vůlí Boží.
Ghos však nemluví o případu, kdy Bůh nečeká na lidské
svolení, nýbrž působí svou mocí tak, že se proti ní člověk ani
nemůže postavit. Tak se chtěl Herodes postavit proti životu
Ježíšovu, ale nemohl svou vůli prosadit. Takovou Mocí Boží jsem
byl přemožen v 17 létech, a potom byl např. přemožen esesman,
když mě chtěl zabít dne 21. 11. 1939. Tady Ghos mluví o
příkaznosti Boží blaženosti.)
Tato tak imperativní blaženost je radostí, se kterou se
shledáváme v Božství jako s autonomně existující, která není
odvozena ani z příčiny, ani z jakéhokoliv užitku, nacházejícího se
mimo Božství samotné. Nevzniká z jakéhokoliv očekávání...ale
prostě proto, že On je naším já a veškeré naše bytí je tu pro nás.
Obsahuje blaženost transcendentna ne z důvodu transcendentna,
nýbrž proto, že On je transcendentní. Obsahuje vesmírovou
blaženost nikoliv z důvodu své universálnosti, nýbrž proto, že On
je universální; obsahuje individuální blaženost, ne proto, aby
uspokojila jednotlivce, nýbrž protože On je Jednotlivcem. Stojí nad
veškerým rozlišováním a nad všemi projevy a nerozlišuje méně
nebo více v bytí Božství, ale obsahuje v sobě všechno tam, kde
se nachází.
(Je představitelem toho, co se nenachází, nýbrž toho, co je.
Proto bychom marně hledali to, co je uvnitř všeho toho, co se
jakýmkoliv způsobem a kdekoliv nachází. Proto mohl říci Ježíš:
"Řekne-li vám někdo, že království Boží je tu nebo tam, nevěřte
mu, ono je uvnitř vás." Najdeme-li něco, nenašli jsme, co je, nýbrž,
co se nachází třebaže skrytě. Kde se vzalo to, co je, najednou v

mých sedmnácti létech. Kde bylo před tím a kam se ztratilo v
prvních dnech pobytu v koncentračním táboře? Nemohlo se ztratit,
protože se nikdy nikde nenacházelo. Objeví-li se, vzniká z jeho
objevení jistota o tom, že je, a ta je pádnější než jistota,
pocházející z něčeho, co se konkrétně jenom nachází. Jinými
slovy Ghos o tom mluví takto:)
Nalézti Ho v Jeho absolutním bytí znamená jít k
absolutnímu míru...Abychom je měli absolutně, k tomu je třeba,
aby cíl blaženosti byl v naší bytosti, ale tato blaženost se dostaví
pouze tehdy, když ji máme úplnou a jsme-li jí uchopeni
neomezeně a bez nějaké zvláštní příčiny. Hledající je v nebi
blaženosti a nehledá je pro sebe, nýbrž pro nebeskou blaženost.
(Ghos chce říci, že poznáváme nebeskou blaženost, a proto po ní
toužíme, a že není možno po ní netoužit, je-li jednou poznávána,
protože přináší celobytostní uspokojení, a to nespočívá v pocitu
spokojenosti oddělené od ostatních bytostí:)
Vzhledem k tomu, že jsme s Bohem jediným bytím společně se
všemi ostatními bytostmi, blaženost se oživuje nejen v nás, ale ve
všech bližních.
Jakmile se tato cesta tak říkajíc zaktivuje, všechny ostatní
cesty jogy se změní podle její zákonitosti, neboť v ní najdou svůj
nejbohatší význam. Toto úplné uctívání Boha celou bytostí
neopouští poznání: bhakta na této cestě je milovníkem Boha a
zároveň poznávajícím Boha, protože pomocí poznání jeho
Existence je živo úplné štěstí naší vlastní bytosti...
Tak tento milovník Boha bude Božím pracovníkem nikoliv z
lásky k dílu nebo z osobní radosti z činnosti, nýbrž proto, že Bůh
šíří svou Moc své Existence a my Jej poznáváme v Jeho Moci a v
Jeho znameních Boží vůli v Jeho dílech, a všechno ústí v
blaženosti Jeho Moci.
(Přesně tak jsem byl v dětství vyučován, po vyprázdnění
mysli a s tím i po zbavení se konkrétní osobní vůle, v činnosti, jejíž
nadlidská síla nevyplývala ze mě. Zůstávalo mně skryto, že je to
činnost a moc Boží až do 17 let a v oblasti myšlení mnohem déle.
Působení Boží bylo tak samovolné a před ním vyprázdnění mysli a
opuštění osobní vůle tak samozřejmé, že jsem v tom rozšíření
svých možností spatřoval spíše zákonitost než osobnost Boží. A já
jsem o tom vůbec nepřemýšlel a neuvažoval jsem o tom. O to víc
jsem se snažil o dokonalé jednání podle stavu vyprázdnění bez
ohledu na sebe. V těch chvílích to byl život obrácený na ruby.
Všechno pochází od Boha, jenže běžně každý člověk jedná s
ohledem na sebe nebo na své osobní mínění a tím soustavně

zakrývá božský původ celého svého života i každého okamžiku.
Žil mezi námi Zdeněk Ježek, který měl velmi blízko ke zmíněnému
obrácení života naruby, ale co chvíli nešťastně zasáhl do toho už
už vznikajícího obratu svou úvahou. Proto jsem u něho ostřeji
zasahoval do jeho úvah než do úvah ostatních přátel.)
Najde dokonalou radost v činnosti a ve skutcích Milovaného,
neboť také v nich Ho nalézá a provádí veškerou činnost, protože
také pomocí ní Pán vyjadřuje božskou Radost; když jedná, cítí, že
vyjadřuje v činnosti a ve schopnostech svou jednotu s Tím,
kterého miluje a zbožňuje; žije uchvácen jeho Vůlí, poslouchá Ho,
protože všechny síly jeho bytosti jsou s Ním blaženě sjednoceny.
(Divím se, že jsem, od těch 4 do 17 let, kdy se toto
sjednocení všech mých sil s Ním občas dostavovalo, nepřišel na
to, že jsem v těch chvílích vytrhován z tělesného života jako ze
svého života a že se bez pocitu tělesnosti můj život sjednocuje s
Jeho Mocí. Měl jsem pochopit, jak přirozené a samozřejmé bylo,
že učedníci po tři roky dělali zázraky a co jsou to zázraky - poddanost Moci boží a dokonce tak velká poddanost, že se při ní nedá
odporovat známými prostředky. Ale náhle v 17 létech jsem si byl
vědom toho, že všechno, čím disponují lidé, mají od Boha, a že se
ve své nevědomosti chovají vrcholně nevděčně vůči svému
ustavičnému obdarovateli. Plakal jsem k neutišení nad tou
nevděčností a umiňoval jsem si, že se nikdy nevrátím ke své
nevděčnosti, když už nemohu způsobit, aby totéž učinili všichni
lidé. Nemohlo být větší blaženosti než žít z boží Moci, a nemohlo
být většího žalu, než si uvědomovat, že téměř nikdo si
neuvědomuje, že soustavně krade. Blaženost spočívala v tom, že
se dostavila samozřejmost lásky boží, samozřejmost jejího
přeplývání do všech tvorů atd. Ale i to všechno mělo své stupně.
První měl povahu extatického a teprve za sedm let začal mít
povahu neextatického zažívání přítomnosti boží a teprve od 21.
11. 1939 povahu soustavného zasahování Boha do veškerého
času a prostoru, konkrétně pak do života lidí nacházejících se v
různých situacích. Pak už bylo třeba jen překonat osobní nelibost
k něčemu a osobní zaujatost pro jiné, zaujatost i nelibost, které
mohly zabrzdit postupující proces asimilace s Vůlí boží. Bylo
nutno ještě podstoupit mnoho zkoušek, v nichž zase jen Mocí boží
bylo lze obstát, bylo lze znamená bylo snadno obstát. A ten
proces není nikdy ukončen. Až na to, že zkoušky už jednou
nemusejí probíhat na hmotné úrovni a tedy není třeba se z
výchovného důvodu vtělovat. Do této fáze se může dostat život
kteréhokoliv člověka za jediný lidský život podle návodu života
Ježíše Krista, je-li příslušný lidský život dostatečně dlouhý a včas

zaměřený na nejvyšší cíl.
bezpodmínečně zapotřebí.)
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Nakonec roste v dokonalosti tak prostě jako květ, který se
rozvíjí, protože v něm je Božství a radost z Božství, a jak v něm
postupně tato radost roste, duše, mysl a život se stávají
samovolně více božskými. Protože je všude Božství, dokonalé ve
svém lůně, ale všechna jeho zjevení jsou omezena, věda to,
nebude už člověk trpět vlastní nedokonalostí.
Hledání Božství v životě a setkávání s Božstvím ve všech
činnostech jeho existence a existence vesmíru, nevylučuje, aby
byl uctíván. Celá příroda a veškeren život budou dohromady
zjevením Božím a zázračným setkáním s Ním. Procesy
intelektuální, estetické a dynamické, věda, filozofie a život,
myšlení, umění a práce nabudou božského znaku a budou
nabývat vyššího významu. Člověk je bude provádět, protože v
nich bude spatřovat vyzařování Božství a božskou Blaženost.
(Blaženost nevýslovnou, větší než kdybychom konali největší
zázraky ke prospěchu mnohých. Vždyť Bůh dokáže řídit celý
vesmír a radostně a bez námahy, neboť toto řízení je součástí
jeho přirozenosti.)
Nebude se cítit vázán těmito projevy, jelikož připoutanost
bude představovat překážku pro Anandu. Ale dosáhneme-li tohoto
čistého Ananda, který se ze všeho těší a na ničem není závislý,
objevíme v něm cesty, známky, symboly a obrazy Milovaného a
dostaneme se k extázi normální mentality, která způsobuje touhu
jen po tom, čím jsou, nebudeme moci nikdy dosahovat ani snít o
dosažení (protože ony tady prostě budou v našem vědomí.).
Všechno to a ještě více je znakem integrálního života a jeho
dokonalosti. (V této mentální extázi, pokud se zde vůbec dá ještě
mluvit o extázi, zkrátka nahlížíme na úplný život a neodstupujeme
od života ve světě ani v nejmenším, neboť on je také součástí té
úplnosti. Nejde už o vytržení, nýbrž naopak začínáme považovat
život, ve kterém jsme před tím působili jako oddělené bytosti, za
vytržení z celkového života nebo dokonce za duchovní smrt nebo
aspoň za smrtelné zemdlení.)
Obecná moc Štěstí a Lásky je speciální forma, kterou
nabývá radost z lásky a z vize krásy.
(Řekl-li Ježíš, že učedníci budou dělat větší divy než on, jistě
nechybělo k tomuto Ježíšovu výroku vysvětlení o blaženosti,
kterou zažívá ze spojení s Otcem, ke kterému spějí i oni. Ježíš
zaručeně nepovažoval zázraky za konečnou schopnost člověka,
nýbrž jen za jeden z podnětů, který se vyskytuje při styku

učedníka s mistrem na jedné straně, a učedníka s bližním na
druhé straně.)
Když vesmírná láska vstoupí do lidského srdce (mělo by se
říci: když se jí lidské srdce otevře), je to rozhodující známka toho,
že se ho zmocnila, a když člověk vidí všude universální Krásu a
pociťuje neustále, že je v objetí božské Blaženosti, je to
rozhodující známka toho, že skutečně vešel do Božství. Spojení je
pokračováním lásky, je to oboustranně vlastnění, které jí dopřává
vrcholu a nejvyšší stupeň intenzity. Je to základ jednoty v extázi.
18. 8. 1989
(Radost z Božství má vždycky Ghosem správně popsaný
znak: Nemá konkrétní příčiny, nevíme, proč jsme radostní,
přestože naše radost je mocnější a čistší než radosti z
konkrétních příčin. Přichází nečekaně a podobně odchází. Je
neuchopitelná jako samo Božství. Je to moc boží lásky, které jsme
nějak umožnili průchod do našeho vědomí, ani nevíme jak. Je to
moc tak velká a přitom tak jemná, že vedle ní neobstojí žádná jiná
příchylnost. Osvobozuje od všech připoutaností nejméně po dobu
svého trvání. Ale nejen to, povznáší natrvalo člověka tak, že není
schopen dávat přednost radostem z konkrétních příčin.
Ještě jinak se dá mluvit o tomtéž. Radost z Božství je
známkou přechodu z vedení událostmi do vedení zjevením. Život
ve stavu nebe je soustavné vedení zjevením, a tak se dá říci, že
radost z Božství je náběhem soustavného vedení zjevením ve
stavu nebe. Život Ježíšův byl rubem našeho běžného života v tom
smyslu, že události v Ježíšově životě vycházely z vědomí Ježíšova
o Otci. Vyjádřil to ve 12 létech slovy: "Musím být v tom, co je
Otcovo." Teprve v okamžiku smrti na kříži byl Ježíš opuštěn tímto
vědomím vedoucím přímo od Boha do lidského vědomí. Byl to
průvodní projev onoho současného "od sebe k Bohu", kterého už
v nebi není zapotřebí, protože lidství už dokončilo svou roli
prostředníka. Lidská tělesnost s veškerým svým transformačním
zřízením odpadá, jakmile pomocí ní byla provedena veškerá
transformace stvořeného na jsoucí.)

7. Ananda Brahman (A III, 49 - 53)
V syntetické a integrální joze cesta zbožnosti nabude
podoby hledání Božství láskou a štěstím. Dosáhne vrcholu
spojení dokonalou láskou a dokonalou radostí v různých
podobách důvěrného styku duše s Bohem. Styk ten může začít

poznáním nebo činností, ale poznání se promění v radost ze
spojení s milovanou Bytostí a činy v radost z aktivního spojení
naší bytosti s Jeho mocí a s Jeho vůlí.
(Řekl jsem vám, že od čtyř do sedmnácti let jsem ještě
nevěděl, že po vyprázdnění myslí vždy aspoň na chvilku jsem
nabýval vědomé spojení s Mocí boží, dokud mě ta Moc v 17 létech
úplně nepřemohla.)
Poutanost srdce k Božství může být napřed neosobní; je to
vanutí neosobní radosti z "něčeho" universálního nebo
transcendentního, které se projevuje přímo naší emotivní nebo
estetické přirozenosti nebo naší schopnosti duchovně se radovat.
Tak začínáme vnímat Ananda Brahman, blaženou existenci. V
tomto uctívání Štěstí a neosobní Krásy, čisté a nekonečné
dokonalosti beze jména a tvaru, je obsažena intenzivní poutanost
duše k Osobě, k Moci, k ideální a nekonečné Existenci ve světě a
mimo svět, které se stávají nějakým způsobem duševně a
duchovně pociťovatelné a stávají se postupně stále více vnitřní a
skutečné. Tak se v nás projevuje volání a dotyk blažené
Existence.
(Přesvědčil jsem se, že nic z toho se nemusí dít vědomě
vývojově, nýbrž že může být připravováno zcela skrytě, jako u mě
od 4 do 17 let, a vědomé pouto k Věčnému se může objevit
nečekaně a v takové síle, že se o Něm lze vyjádřit jen jako o Moci
blaženě a neodolatelně naléhající. Pak ovšem "vlastnění" té Moci
se nejeví jako osobní vlastnění, nýbrž jako neosobní vlastnění
člověka Bohem, které nemá nic společného se sobeckým
vlastnictvím, nýbrž naopak je jeho pravým opakem. V tomto duchu
čtěte další Ghosovy řádky, neboť ať se vyjadřuje jakkoliv, pouze
vychází vstříc vyhraněnému sobeckému způsobu myšlení člověka,
který ještě nebyl uchvácen Bohem a přeje si být jím uchvácen.
Neví však, že toto uchvácení Bohem zakroutí krkem uchvatitelné
touze člověka a zamění ji za uchvatitelskou Moc boží. Chtěl bych
dodat, že mi Ghos dovolil takhle psát pro sobeckého člověka
nevedeného osobně mistrem, protože podle příkladu Ježíšova je
dovoleno i pro sobeckého člověka jednat tak dlouho, až je ze
sobectví vyléčen. Neměla by však vzniknout velká časová mezera
mezi lidským sobectvím a vpádem božské Lásky. Všechno je v
Ježíšově životě přesně terminováno. Mezi Ježíšovou smrtí na kříži
a sesláním Ducha svatého uplynulo "50 dní". Termín je přesný ne
co do počtu dní, ale co do počtu symboliky těch dnů. "Padesát"
následuje po "třiceti létech", po "40 dnech", po "třech létech
chození s učedníky", po "třech dnech v hrobě" a teprve pak
přichází "padesát dní čekání na Ducha svatého". Jaké to bylo

čekání? Nikdo z učedníků neměl představu o tom, kdo je to Duch
svatý, tedy nemohl si pomáhat ani představou k tomu, aby se
vmyslil do jeho seslání. Seslání Ducha svatého se dělo dokonale
za lidskými představovými možnostmi a bylo ojedinělou ukázkou
kolektivního duchovního vedení. Nejlepším důkazem o tom je
tehdy po 50 dnech čekání, že apoštolové začli mluvit všemi
jazyky. To opět není žádný zázrak, nýbrž jen obrácený postup
jednání, než na jaký jsme lidsky zvyklí. Jakým způsobem
apoštolové náhle mluvili všemi jazyky? Mluvili stále svou rodnou
aramejštinou nebo hebrejštinou, ale každý z poslouchajících jim
rozuměl tak, jako by mluvili jeho řečí, která byla tzv. jeho rodnou
řečí. Apoštolové tedy nabyli schopnost mluvit z nitra posluchačů a
nikoliv už jen ze sebe; přizpůsobili se pomocí seslání Ducha
jednání Ducha božího, který jedná zvnitřka všeho, tedy ze sebe,
jenže pro člověka s pocitem oddělenosti není toto jednání
postřehnutelné. Jinak řečeno: Apoštolové ve chvíli seslání Ducha
svatého přestali mít pocit oddělenosti od bližních i od Boha, a
proto teprve od té chvíle je počínám nazývat apoštoly a nikoliv
učedníky. Zároveň jsem tím vyslovil pravdu, kdo je apoštolem.)
Mít stále radost a vnitřní pocit Jeho přítomnosti, pociťovat
tuto přítomnost a znát ji v tom, co je, je způsob, jakým se
přesvědčuje rozum a intuitivní mysl o její stálé skutečnosti;
ustavuje se platnost naší trpné existence až k mezím našich
možností, naší aktivní existence, potvrzuje se naše nesmrtelná
existence a smysl naší zevní smrtelné existence, aby se nakonec
zjednala harmonie mezi smrtelnou a nesmrtelnou složkou.
Pocítíme, že jediné a pravé štěstí spočívá v tom, že se otvíráme
oné jediné pravé existenci a v ní žijeme.
Skutečnost Nevyjadřitelného je transcendentní Blaženost,
nepředstavitelná a nevyjadřitelná pro mysl a slovo. Jsouc
immanentní a utajená, naplňuje celý vesmír a všechno ve
vesmíru! Její přítomnost se popisuje jako skrytý éter blaženosti
bytí, o které Písmo praví, že by bez ní nic nemohlo existovat ani
žít, kdyby jí nebylo. Tato duchovní blaženost je zde, utajená v
hloubce našich srdcí, vzdálená od pracného mentálního povrchu,
který si z ní podržuje jen jakýsi slabý a chybný záblesk, který z ní
zachycuje různé podoby mentální, vitální a fyzické radosti a
existence. Jestliže však vnímavost naší mysli nabude dostatečné
jemnosti a čistoty, a není dále zkreslována a omezována naší
hrubou přirozeností, proniknou k nám záblesky této blaženosti a
stanou se v první řadě a zásadně převažující povahou naší
přirozenosti. Ta se může projevovat jako intenzivní potřeba těšit
se z vesmírové krásy přírody a člověka a ze všeho, co nás

obklopuje, a jako intuice transcendentní krásy, ze které to, co je
viditelné, zůstane pouhým symbolem. Taková může být zkušenost
těch, jejichž extatická citlivost je zvlášť vyvinuta, a může přejít do
uměleckého a básnického projevu. Může to být pociťování božské
lásky nebo nekonečné Přítomnosti, vybavené soucitem se všemi
živoucími bytostmi, přítomné jak ve vesmíru, tak za ním.
Odpovídá nám, když se na ni obrátíme se svými potřebami a z
potřeby našeho ducha. Je-li citovost velmi vyvinuta, zkušenost o
Božství se nám může dostavit touto cestou. Může se však dostavit
i jinými cestami, jako Mocí nebo přítomností Blaženosti krásy,
lásky a pokoje; dotkne se duše, ale zůstává za všemi podobami,
které s ní souvisejí.
Radost, krása, láska, míra jsou velkým tokem Ananda
Brahmana. Jím jsou radost ducha a intelektu...radost z činnosti,
ze života a z těla. Božství se může s námi setkat používaje všech
prostředků, které má naše bytost k dispozici, aby probudilo a
osvobodilo našeho ducha. (Toho ducha, kterého se musíme umět
vzdát v poslední fázi vývoje, jak ukázal Ježíš na kříži.)
Aby však se dosáhlo Ananda Brahmana, náš mentální
příjem se musí očistit, zduchovnit, zuniverzálnět a oprostit se ode
všeho, co jej ruší a omezuje. Přibližujeme-li se k Němu a
vstupujeme-li do něho, děje se to podle duchovního zákona,
vlivem univerzální a transcendentní Blaženosti, kterou v sobě
nacházíme za všemi rozpory světa a pomocí níž se můžeme
upevnit v univerzální a transcendentní extázi.
Povětšinou se mysl spokojí s tím, že zrcadlí Nekonečného.
Toto zrcadlení se vnímá nebo pociťuje - uvnitř nebo vně sebe jako zkušenost, která, přestože je čistá, přece jen je výjimečná.
Když se ustálí, uspokojí nás do té míry a je tak krásná, že naše
mysl a aktivní život, které musíme denně rozvíjet, nám připadají
být s ní tak neslučitelné, že se nám může zdát být marné, že
bychom mohli dosáhnout ještě něčeho lepšího. Ale v duchu Jogy
je, že se nám má stát normálním, co je výjimečné, a co je větší
než my, má se stát normálním obsahem našeho vědomí. Proto
nemáme váhat při nabývání dalších zkušeností.
...Nemáme se dát zlákat žádným obrazem..žádným ze symbolů,
pomocí nichž v nás došlo ke kontaktu s Brahmanem.
(Jak tvrdě dopadá tento požadavek na učedníky Páně, když
se musejí rozloučit s obrazem svého Mistra, přestože před tím by
se byli bez něho nikam nedostali.)
Brahman se nám projevuje vždy třemi způsoby: v nás
samotných, za naší úrovní existence a kolem nás ve vesmíru. V

nás jsou dvě střediska Puruši, vnitřní duše, pomocí nichž se
probouzíme. Puruša v lotosu srdce a Puruša v lotosu
tisíciplátečném, jehož zářením se otevírá třetí oko. Blažená
existence může do duše sestoupit pomocí toho či onoho
střediska. Otevře-li se srdeční lotos, zažíváme božskou radost,
lásku a mír...Jestliže však naše normální bytost odporuje, třeba
jen minimálním způsobem, tato zkušenost bude jen přerušovaná a
můžeme se co chvíli vrátit do starého srdce; ledaže by
opakovanou snahou, abhyása, nebo energií naší tužby a našeho
uctívání Božství všechno jsme v sobě postupně přemodelovali, a
to tak dokonale, že by se nenormální zkušenost stala naším
přirozeným vědomím.
Otevře-li se však nejvyšší lotos, celá mysl se naplní světlem,
radostí a božskou mocí, za kterou vládne Božství, Pán našeho
bytí, s duší jemu blízkou nebo zahloubanou do jeho záření;
všechny myšlenky a vůle se tehdy stanou světlem, mocí, extází
ve styku s Transcendentním a mohou sestoupit do našich
světelných prvků, a pomocí nich se šířit do světa. Také za tohoto
svítání den a noc se střídají s velkými skvrnami temna, jak o tom
dobře vědí védští mystikové; ale jak v nás stále více roste
schopnost podržet si tento nový způsob existence, stáváme se
stále schopnějšími vydržet stále déle se dívat do slunce, z něhož
žije naše vnitřní bytost. Mnohdy rychlost této změny závisí na naší
síle zaujatosti Božstvím a na intenzitě hledání; ale jindy se
proměna uskuteční snáze pomocí trpného pohroužení do rytmu
boží Moudrosti, která vždy jedná svou nezbadatelnou metodou.
Ale všechno to se v nás stabilizuje až se naše láska a důvěra
stanou úplnými a naše bytost sebe úplně opustí v rukách Moci,
která je dokonalou láskou a moudrostí.
Božství se projevuje ve světě, který nás obklopuje, když je
kontemplujeme duchovní touhou blaženosti, která je hledá ve
všem. Často otevření nastane neočekávaně a tentýž závoj, který
zahaluje tvary se mění ve zjevení. Universální duchovní
přítomnost, universální mír, universální nekonečná Blaženost se
tedy projevuje immanentně, všechno do sebe pojímá a všechno
proniká. Tato Přítomnost vzbuzuje v nás lásku, kterou k ní
chováme, a způsobuje štěstí, které v ní nacházíme, takže stále
poutá naše myšlení k sobě, odpovídá na naše volání a rozvíjí se v
nás; stává se vším, co vidíme, a všechno je pouze jejím obydlím,
jejím tvarem a jejím symbolem. I nejzevnější věci - tělo, tvary,
zvuk, všechno, co se dá vnímat smysly - začneme vidět a cítit jako
tuto Přítomnost, všechno přestává být hmotné a proměňuje se v
duchovní existenci. Tato transformace naznačuje, že se změnilo

naše vnitřní vědomí. Přítomnost, která se vznáší kolem nás, nás
střebává a my se stáváme integrální její částí. Naše mysl, náš
život, naše tělo se nám jeví jako její příbytek a její chrám,
modalitami její činnosti a nástroji jejího projevu. Všechno se stává
pouze duší a tělem této blaženosti.
To je Božství viděné okolo nás na naší hmotné úrovni. (Katrei se o tomto stavu vidění vyjádřila konkrétně tak, že miluje bližní
více než když neměla tuto schopnost, zřejmě pro tu zažívanou
přítomnost boží ve všem, pro vidění Jeho života např. v lidech.)
Může se však projevovat také za ní. V takovém případě je vidíme
a cítíme jako slavnou Přítomnost, jako velkého a nekonečného
Ananda nad námi - nebo v něm nebeského Otce - ale necítíme a
nevidíme je kolem nás nebo v nás. Pokud se přidržujeme toho
druhu vize, smrtelné v nás je potlačeno takovou Nesmrtelností;
pociťuje světlo a reaguje na ně podle svých schopností; nebo
vnímá sestoupení ducha a transformuje se nebo pozdvihuje se po
určitou dobu reflexem takového světla nebo moci. Je jako nádoba,
do které se vlévá Ananda. Když však tyto chvíle přejdou, znovu
upadá do starých smrtelných podmínek a žije a jedná bezbarvým
a hlubokým způsobem v kolejích pozemských zvyků. Pravá úplná
spása se dostaví jen se sestoupením božské Moci do mysli a
do lidského těla, což védští jasnovidci jmenovali narozením Syna
obětováním. Je to vskutku obětování, soustavné nabízení sebe obětování činů, myšlení a poznání, plamen vůle, který vystupuje k
Božství.
Jakmile jednou pevně dosáhneme vědomí Ananda
Brahman v jeho trojitém projevu - za, uvnitř a kolem sebe dosáhneme jeho plné jednoty a pojmeme celou existenci do jeho
blaženosti, do jeho míru, do jeho radosti a do jeho lásky a
všechny světy se stanou tělem tohoto já. Ale neuskuteční se
nejbohatší poznání tohoto Ananda. Toto poznání se projeví jen
jako neosobní přítomnost, plnost a immanence, a jestliže naše
uctívání nedospělo k cílům dostačující důvěrnosti, aby toto Bytí
nám zjevilo zároveň tu rozptýlenou radost, tvář, tělo a ruce Přítele
a Milovníka, pak jeho neosobnost je blažená, ale z ní na nás
pohlíží sladkost a vnitřní účast božské Osobnosti. Ananda je
přítomnost Já, Mistra našeho bytí a oceán jeho vln může být čistá
radost čili lílá.
26. 8. 1989
(Netrpělivě jsem čekal, až se Ghos vyjádří k celému životu Ježíše
Krista od jeho samých začátků až po jeho zjevení se učedníkům
po smrti na kříži jako zmrtvýchvstalého člověka s probodenýma
rukama. Byla to ukázka oběti, kterou za nás nese Bůh ustavičně,

abychom my ji mohli s jeho pomocí následovat. Ghos by musel
mluvit o vnitřních stigmatech jako o zjevení, které nemusí být
provázeno zevními znaky, protože ty za nás nesl Ježíš Kristus. On
jediný za nás vstoupil a neustále vstupuje na kříž a my neseme
účinky tohoto jeho vstupu na kříž tak jako je nesli apoštolové,
anebo ještě stále učedníci Páně. Čas k jejich apoštolské činnosti
nastal až po seslání Ducha svatého, který nebyl lidským duchem.
Toho přece Ježíš odevzdal na kříži, a také to činí ustavičně za
každého učedníka. A kdyby to neučinil, neměli by Ducha svatého,
nýbrž jen ducha lidského, a ten by se mohl mýlit, špatně by sebe
poznával, jako se stalo před smrtí Ježíšovou na kříži svatému
Petrovi.)
8. Tajemství lásky (A III, 54 - 59)
Podle běžného názoru uctívání neosobního Božství nebylo
by možné dosáhnout pomocí jogy zbožnosti (O tom chtěl
přesvědčit Totapuri zbožného Ramakrišnu, a víte, jak to dopadlo.
Velkým fiaskem neosobně jednajícího Totapuriho, u něhož se
ukázalo, že jeho neosobní jednání je průhlednou záclonou jeho
trvající osobnosti, aspoň pro výše stojícího zbožného.), jelikož
běžné podoby jogy uznávají, že Neosobní nemůže být hledáno
jinak než jednotou tak úplnou, že v ní Bůh a naše individualita
zmizí a nebude nikoho, kdo by uctíval, zbude jen blaženost
zkušenosti o jednotě a o nekonečném. Je však také pravda, že
zázraky duchovního vědomí nemohou být závislé na tak přísné
logice. Když začínáme pociťovat přítomnost neosobního, děje se
to v naší konečné osobnosti a ta dokáže reagovat na tento styk
nebo na volání během zbožňování. V druhé řadě můžeme
považovat tento styk a toto volání nejen za duchovní stav jednoty
a blaženosti, nýbrž i za přítomnost nevyjadřitelného Božství,
vnímanou naším vědomím (řekněme úsekem vědomí AB), v němž
jeho láska nachází své místo (řekněme rozšíření našeho vědomí
nejde jen za a nad úsek AB, nýbrž, což je podstatné, proniká do
úseku AB, a i to je rozšíření vědomí). A i když naše osobnost se
zdá mizet v jeho jednotě, může být a taková je skutečnost - že
individuálně božské se sloučí s universálním a nejvyšším
Božstvím pomocí spojení, v němž láska, milující a milovaný na
sebe zapomínají v extatické zkušenosti spojení, ale zůstávají
utajeně v samotné jednotě. Každé sjednocení láskou je tohoto
typu. Můžeme také říci v jistém smyslu oprávněně, že se to děje z
radosti z tohoto spojení, které je nejvyšším vyvrcholením veškeré
rozličnosti zkušeností o tom, jak Jediné se stalo vesmírovou
mnohostí.

Kromě toho vpravdě vnitřní a mnohotvárná zkušenost o
božské lásce se nemůže obdržet pomocí výhradního hledání
neosobního Nekonečna; protože Božství se nám musí stát blízké
a osobní.
Neosobní může v sobě projevit všechna bohatství
osobnosti, když se jej dotkneme srdcem, a ten, kdo se snaží
pouze proniknout do nekonečné Přítomnosti, může tam objevit
věci, o kterých nemohl předpokládat, že je tam najde. Existence
Božství má pro nás připravena překvapení, která zahanbují
intelektuální myšlenky, jimiž se všechno omezuje. Ale obvykle
cesta zbožnosti začíná z opačného konce: Vychází z uctívání
božské Osobnosti, pak se šíří až k dosažení své mety. Božství je
bytí, nikoliv abstraktní existence nebo stav čistého nekonečna za
časem; je to původní a universální existence, je však
neoddělitelná od svého vědomí a své blaženosti z existence, a je
to existence vědomá si svého bytí a své blaženosti; je tím, co lze
nazvat nekonečnou a věčnou osobností: Purušou. Nadto každá
vědomost v sobě obsahuje moc: Šakti. Je-li nějaké nekonečné
bytí, je také v něm nekonečná moc a všechno existuje v tomto
vesmíru dík této moci. Všechny bytosti existují dík Bytí, všechno
je aspektem božím; myšlenky, činy, city a láska pocházejí z Něho
a vracejí se k Němu; je původem všech účinků. Je původcem,
udržovatelem a tajným cílem. K tomuto Božství nebo Bytí směřuje
bhakti integrální jogy. Transcendentní je hledá v extázi abstraktního sjednocení, universální je hledá v nekonečných vlastnostech, v každém aspektu a ve všech bytostech s universální radostí
a láskou; individuální navazuje s Ním veškeré lidské vztahy, které
vytváří láska mezi osobami.
Není možné rozumět, leda ze stanoviska úplné integrality,
tomu, co duše hledá, a to se stane možným, když inteligence,
temperament, citová mysl se dostatečně vyvinuly, doplnily a
vylepšily během naší předešlé existence. K tomu má mířit naše
zkušenost normálního života, stále dokonalejším pěstováním
intelektu a estetické a emotivní vnímavosti a prvků vůle a aktivní
zkušenosti. Je nutno doplňovat a zjemňovat naše normální
schopnosti, abychom se mohli snáze otevřít pro úplnou pravdu
Toho, který si přeje, abychom se stali chrámem jeho projevu.
Obvykle jsou všechny tyto schopnosti tak omezeny, že nám
dovolují jen velmi málo se dovědět z božské pravdy. Z toho
důvodu se k nám Bůh přibližuje napřed různými nápovědmi,
ukazuje se tomu, kdo ho hledá jako absolutní podstata toho, co
může pochopit a na co lidská vůle a lidské srdce mohou
odpovědět po vystihnutí jména a aspektu Božství. To se v joze

jmenuje išta devatá, jméno a tvar, které si naše přirozenost vybírá,
aby mohla projevovat úctu. Aby lidská bytost nabyla pojem o
Božství ve všech jeho aspektech, projevuje se jí ve všech
aspektech, v nichž se stává toho času pro uctivatele živým tělem
Boha. Takovými jsou tvary Višnu, Šiva, Krišna, Kali, Durga, Kristus a Buddha, k nimž se mysl utíká, aby uctívala. Také monoteista, který uctívá Božství ve tvaru, přisuzuje Bohu určitou kvalitu:
mentální formu nebo formu Přirozenosti, pod níž Ho zná a k Němu
se přibližuje. Jakmile jsme schopni spatřovat živou formu,
"mentální tělo" Božství, přiblížení tím nabude velké sladkosti a
důvěrnosti.
Obraz Milovaného má se stát viditelným pro naše vnitřní
oko, přebývat v nás jako ve svém obydlí, naplňovat srdce svou
sladkou přítomností...Toto spojení se nemá omezovat na
důvěrnost a uctívání, které se uskutečňuje ve chvílích, kdy se
stahujeme hluboce do sebe, vzdalujíce se starostí života,
odkládajíce lidské činnosti. Všechny naše myšlenky, všechny
naše impulsy, city a činnosti mají mít vztah k Němu, mají být jím
schvalovány nebo odmítány, a když to není možné, tak aspoň
mají být Jemu obětovány na oltáři naší oběti touhy, aby On mohl
sestupovat stále hlouběji do nás a naplňovat nás svou vůlí, svou
mocí, svým sluncem a poznáváním jeho lásky a jeho
blaženosti...Právě tak bychom měli ve všech událostech spatřovat
vztahy božského milovníka k nám a přikládat jim tak vznešený
význam, že i bolest a utrpení se promění v radost ze styku s
božským...pro milujícího bolest a utrpení se stávají prostředky, jak
se setkat s Milovaným, stopami jeho nátlaku, takže dospěje-li
spojení do této úplnosti, žádný převlek už nemůže zastřít
universální blaženost, všechno se stává Anandou.
Na této cestě všechny vztahy, které vedou ke spojení,
stávají se intenzivně a slastně osobní. On je učitelem a vůdcem,
který nás vede k poznání; spolu s tím, jak se rozvíjí vnitřní světlo a
vize, si uvědomujeme, jakou jemnost má umělec, který modeluje
hlínu naší mysli; slyšíme jeho hlas, který nám odhaluje jeho
pravdu a osvětluje jeho slova; myšlenku, kterou nám vnuká a na
kterou odpovídáme; lesk jeho světelného meče zahání temnotu
naší nevědomosti. Především, jak se slabé světlo naší mysli mění
v jeho světlo, stává se On v nás živým myslitelem. Přestáváme
myslit a vidět v našem normálním rozsahu, protože pak myslíme a
vidíme to, co On myslí a vidí v nás.
On je učitelem, ale jsme-li mu už tak blízcí, mizí všechen
strach, všechna prostá poslušnost, protože náš poměr k němu je
příliš důvěrný. Poslušnost je známkou služebníka, dásya, a je tedy

nejnižším stádiem vztahů. Později přestáváme poslouchat;
pohybujeme se podle jeho vůle jako struna odpovídá na dotek
hudebníka. Být nástrojem je vyšším stádiem sebeodevzdání a
podřízenosti. Ale je to nástroj, který žije a miluje a který si
nakonec přeje, aby se celá jeho přirozenost stala otrokyní boží v
radosti, že je Bohem ovládána. Ten, kdo je takhle vykoupen, plní
bez diskusí všecko a snáší všecko, co si Božství přeje, protože
být milován je sladkým břemenem.
On je přítelem, rádcem, pomocníkem, zachráncem v těžkých
chvílích a v úzkostech, záštitou proti nepřátelům, hrdinou, který
vyhrává pro nás naše bitvy, a za jeho štítem bojujeme; je
průvodcem, který řídí naše cesty. A tu dospíváme konečně k
největší důvěrnosti; je přítelem, věčným druhem, spoluhráčem ve
velké partii života. Přetrvává ovšem ještě jistá dualita, ačkoliv
může být příjemná, přátelství je ještě přizdobeno dobročinností
boží. Milovník může zraňovat, opustit, být k nám krutý, zradit nás;
ale naše láska přetrvá a může se zvětšit při těchto protikladech,
které zvyšují radost ze smíření. I při nich zůstává milovaný
přítelem a nakonec si uvědomujeme, že cokoliv udělal, stalo se z
lásky, pomůckou naší existence pro větší zdokonalení naší duše a
pro jeho radost z nás. To jsou kontrasty, které vedou k větší
důvěrnosti. Je také naším otcem a matkou, kteří nás milují se
shovívavostí a plní naše přání...
Je principiálně možné, že tento tak úzký vztah mezi milujícím a milovaným je dostačující, ale v integrální joze nemá tento
vztah tak výlučný význam jako v určitých odnožích bhakti čistě
extatických. Už od začátku je tento vztah zabarven i jinými vztahy,
neboť hledající se dává také cestou poznání a cestou činů a
potřebuje Božství jako instruktora, přítele a učitele. Jak se v něm
rozvíjí božská láska, tyto vztahy musí způsobit expansi poznání
Boha a činnosti boží Vůle v celém našem životě. Zaplétá se do
akce celý život (neboť celý život pochází z jediné Inteligence).
Nicméně podstatným vztahem zůstane vždy vztah lásky, kterým je
všechno ostatní způsobeno, z lásky božsky vášnivé, úplné, která
se chápe všech možných prostředků, aby dosáhla spojení.
(Pomozme si příkladem mravence. Ano, jeho činnost při
stavbě mraveniště vypadá jako vášnivá a kompletní láska k
mraveništi. Mravenec bez ohledu na sebe buduje. Celé hodiny
jsem v útlém mládí, kdy jsem se nemohl věnovat jiné užitečnější
činnosti, zíral na mravence, kterých bylo kolem mne na venkově
dost; a zaručeně jejich činnost vedle lidské činnosti nebo vedle
činnosti větších zvířat měla v mých očích převažující povahu. Byla
pro mne podivnou vzpruhou: "Nedej se a jdi za tím, co považuješ

za správné." Bylo této vzpruhy notně třeba, protože organismus
byl trvale sužován horečnatými stavy a ruka ustavičně bolela.
Přispěly i husy svým účinným receptem proti horečkám. Potřel
jsem jím sice jen některý druh horeček, pocházejících z boje s
infekcí, ale nebýt této pomoci, byl bych při svém celkovém
oslabení nevyšel živý v těle např. ze španělské chřipky, kterou
jsem ovšem také dostal v tom roce 1918. Jejich recept nepomohl
proti horečkám, které vznikaly nedostatkem krvinek a které by byly
nepovstaly, kdybych byl mohl dostat trochu krve transfuzí. Mluvím
o těchto osobních zkušenostech, protože byly draze vykoupeny a
dají se považovat v tomto smyslu za obecně užitečné. Byly pro
mne jedním z prvních kroků na cestě poznání, a jiní lidé by se k
nim měli dostat snáze, jako např. Thomas Lewis, kterého jsem
objevil až v pokročilém věku. Zvolil si správně organismus
mravence s velmi jednoduchým transformačním aparátem, v němž
není velká vzdálenost mezi universální Inteligencí a jejím
přetvořením pomocí organismu. Tam se mohl dovědět, že nejde o
vztah lásky, nýbrž o něco mnohem méně exkluzivního, o jednotu
Života se vším, co s ní souvisí. Úkol Ghosův je mnohem
obtížnější. Musel dospět ke zkušenosti, že celý život je jogou, to
znamená cestou zpět k Bohu. Víme o tom z dřívějších dvou dílů
tohoto spisu, a tak nás nezmate, že když vykládá o lásce,
nevykládá zatím o všem ostatním, nýbrž dává přednost tomu, co
právě vykládá.)
Tato láska se nestará o klasifikaci mysli, o zábrany a
nemožnosti, o veškeré studené analýzy rozumu, kterých užívá jen
pokud mohou posloužit ke spojení. Láska k nám přichází různými
způsoby: může se dostavit probuzením ke kráse Milovaného a
překvapivou potřebou srdce, pocitem něčeho nám blízkého, co
nás přitahuje.
Můžeme vášnivě hledat neviditelného milovaného, ale může
se také stát, že On nás hledá, aniž my na něho pomyslíme; může
se nám zjevit uprostřed davu a zmocnit se nás, ať chceme či
nikoliv. Může se dokonce dostavit jako nepřítel s hněvem lásky; a
naše první vztahy k Němu mohou být divadelní ukázkou bitev a
konfliktů. Při prvním vzniku přitažlivosti a lásky vztahy mezi
Božstvím a duší mohou být po dlouhý čas poznamenány
neporozuměními a urážkami, žárlivostí, zlobou, boji a rozepři
lásky, nadějí a beznadějí, bolestí z nepřítomnosti a z oddělenosti
od Milovaného. Vložme na Něho všechny vášně srdce až do
očistění a jejich přeměny v blažené extázi a sjednocení. Ale i toto
je jednotvárný způsob vyjadřování. Je nemožné, aby se lidský
jazyk správně vyjádřil o nejužší jednotě a o věčné

mnohoznačnosti Anandy božské lásky. Všechny části naší bytosti,
horní či spodní, Jím jsou zaplaveny, mysl, život a duše; také tělo
se dobírá určité části radosti, pociťuje styk a všechny údy, tepny a
nervy se plní vínem extáze, amrita. Láska a Ananda jsou
posledním slovem bytí, tajemstvím tajemství, mysteriem mystérií.
Nejvyšší cíl je spojení nadkosmické. Ale pro lásku úplným
spojením je mukti; osvobození nemá jiného smyslu, obsahuje v
sobě současně všechna stádia mukti a v posledních stádiích
nejde jedno za druhým, nic se vzájemně nevylučuje, jak se někteří
domnívají. Dojde-li k absolutnímu spojení božského s lidským
duchem, sáyudža, které obsahuje všechno, co na této zemi je
závislé na rozdílnosti, ale v něm rozdílnost je jen formou jednoty
Ananda blízkosti, stykem a vzájemnou věčnou přítomností
(sánípya, sálókya) Ananda vzájemného zračení - což nazýváme
podobnost, sádrišya - a jiné zázraky, pro něž v lidské řeči
nemáme pojmenování. Nic nezůstane mimo dosah milovníka
božího a nic mu není odmítnuto, neboť on je oblíbencem
Milovaného a jeho jástvím.
27. 8. 1989
(Závěrečný komentář ke třetímu dílu Syntézy jogy.
Ghos má ve všem pravdu, ale je zajímavé, kolik si toho
slibuje od sugesce a jím předpokládané následující autosugesce
na cestě oddanosti. Spoléhal na to, že mu jeho žáci věří, a pokud
neměl možnost je osobně vést, tj. předávat jim sílu k uskutečnění,
aspoň jim pomocí víry sugeruje: "Přečtete si, jak vypadá postup na
cestě oddanosti, a budete-li se řídit tím, co píši, stane se leckterému z vás, že vaše představa vzniklá z víry ve mě a ze
zkušenosti jiných vás nezklame."
Ghos spoléhá na sílu představ čtenářů, když líčí, jakými
fázemi skutečně probíhá oddanost. Nemůže čtenáři předávat sílu
k uskutečnění toho, co napsal. V katolické církvi bylo dokonce
záhy zakázáno předávat duchovní sílu z mistra na žáka, aby se
neporušilo přímé předávání síly z Krista na jeho učedníky. Ti praví
lidé v křesťanství, kteří šli cestou oddanosti, varovali před účinky
navozenými sugescí a autosugescí. Nedivme se: do doby svatého
Františka z Assisi neexistovala v křesťanské mystice stigmata, ale
po něm se jimi pytel roztrhl. Bylo potom těžko rozhodnout, která
stigmata jsou pravá a která jsou nasugerovaná upřímnou touhou
napodobovat Ježíše a svatého Františka ve hmotných účincích
ukřižování. Kdo má schopnost soustředění s představou, poměrně
snadno si přivodí stigmata a také všechny stavy, které popisuje
Ghos. Svatá Terezie právem varuje před poctivě vymyšlenými

stavy, a říká, že jejich původcem je ďábel, který všelicos dovede
napodobovat. Tím ďáblem je ovšem naše nepravé já, které chce
vládnout a dělá vše možné, aby si dodalo váhu, nárok na
prodlouženou vládu. To by nedokázalo, kdyby člověk měl za
sebou neformální křest "v Jordáně" a přemožení ďábla "na poušti".
Protože však stavy jako "třicet let" a "Jordán" nebo "čtyřicet dní na
poušti" neprobíhají obvykle jednorázově, a řekl jsem už proč, tedy
nejsou vyvrcholeny a dokončeny, musíme být velmi ostražití při
posuzování toho, co za nimi má následovat. Nejjistějším důkazem
o správnosti toho kterého stavu je účinek v podobě nenaučeného
správného poznání, vycházejícího ze zjevení a nikoliv z poučení a
z pouhého rozumového přesvědčení. Příklad: Svatá Terezie měla
zjevení Kristova milosrdenství po shlédnutí obrázku Ježíše a
Samaritánky u studny. Z tohoto vidění čili zjevení smyslu obrázku
získala sílu, která ji už neopustila až do další milosti a dalšího
vyššího zjevení. Ježíšův život byl soustavou zjevení a nikoliv jen
soustavou poučování. Také do zjevení a do jeho různého stupně
se dorůstá. Moc, kterou učedníci získali od Ježíše na počátku "tří
let" pobytu s ním se dostavila náhle bez poučování o tom, jak mají
dělat zázraky a jak mají léčit. Učedníci do ní dozráli jednak určitou
mírou sebevzdání, jednak působením Ježíšovým. Co tedy velmi
dokonale způsobilo duchovní vzestup učedníků na úroveň
učedníka? Že se vnitřně vzdali toho, co měli nejraději a pak bez
prodlení následovali Ježíše. Nepřestane-li člověk přemýšlet o
tom, co získal zjevením, stane se zrádcem jako Jidáš, a bylo by
lépe, kdyby se byl nenarodil. Zavrhl totiž fakticky něco tak
vzácného jako je zjevení. S mnoha příklady toho se setkáváme ve
Starém zákoně. Ti kteří opovrhli zjevením, trestali sebe velmi
přísně, obvykle předčasnou smrtí. Pisatelé Starého zákona, pokud
nebyli tak osvíceni, aby znali pravé příčiny takových trestů, přičítali
mylně tyto kruté následky tomu, že se Bůh rozhněval, což ovšem
ani v nejmenším nebyla pravda. Psali dokonce, že Bůh je žárlivý a
mstivý a trestá hříchy až do 3. a 4. pokolení. Snad si Ghos
nemyslel, že takový byl starozákonní Bůh nebo Durga? Nebo že
lidstvo muselo prodělat celá tisíciletí vývoje, než dospělo k
vyššímu pojetí Boha? Jaký podivný skok přes tisíciletí vývoje byl
se mnou proveden v 17 létech, když jsem byl do 17 let nevěřící a
pak jsem se náhle a nechtěně setkal s Bohem? Důvody zcela
pochopitelné jsem přednesl už dříve. Ještě že není a nebylo Boha
ve starozákonním pojetí. Ale zjistil jsem při příchodu do
koncentračního tábora, že mnozí věřící si mysleli, že Bůh svět
jenom stvořil, ale pak se o něj dále nestaral. Tito lidé vedle mě
krutě trpěli, zatímco já jsem za absolutně stejných zevních životních podmínek prožíval bezvýhradné soužití s Bohem.

Nepovažuje-li však věřící své narození na svět za nejvyšší milost,
jaké se mu dostalo od Boha, nýbrž jen za něco, co způsobili jeho
rodiče, opovrhl z neznalosti základní milostí boží. V řetězu víry mu
chybí článek, který ho od narození svazuje s Bohem. Jak potom
může počítat s tím, že se dostaví další milosti. Milost za milost
bereme, pokud neopovrhneme některým článkem v tom řetězu
milostí. A netrpěl jsem jen proto, že bych byl utrpení považoval za
milost, nýbrž že jsem fakticky v koncentračním táboře ani jednu
ránu od chvíle přežití očistce nedostal, ani jsem neměl hlad,
přestože ostatní jej měli atd. Naopak prožíval jsem následky milosti, kterou jsem před tím neznal a kterou jsem získal teprve 21.
11. 1939, že Bůh je jediným Činitelem, jediným Poznávajícím a
jediným Milujícím a já jsem byl jen vědomým jeho nositelem a
jelikož jsem touto tak přemáhající milostí ani nemohl opovrhnout,
nebyl jsem jí nikdy opuštěn. Jakým bych býval příkladem, měl-li
jsem jím být, kdybych byl trpěl jako ostatní? Nesměl jsem trpět a
nesměl jsem být v nejmenším nebezpečí, a je Někdo, kdo tento
zázrak zařídil. Nebyla v něm ani jedna výjimka. Nenapadlo mě
ovšem abych si přál netrpět, nehladovět, nežíznit atd. Tím bych
byl přešel z Vůle boží do vůle vlastní a zrušil tak vznešenou milost
jako je žít z Boha a ne ze sebe.
Konec komentáře ke třetímu dílu Syntézy jogy a konec
třetího dílu samotného.)
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1. Principy integrální jogy (A IV, 63 - 68)
Principem, který je základem každé jogy, je, aby se použilo
všech schopností, které máme ve své lidské existenci k dispozici
k tomu, aby se z nich stal prostředek k dosažení božského Bytí. V
běžné joze se používá jediné z těchto schopností nebo jejich
skupina, v syntetické joze naproti tomu vstupují do hry, kombinují
se nebo jsou v ní obsaženy všechny nástroje, které mají
transformační schopnost.
(Bez ohledu na to, co bude dále psát Ghos, vím z vlastní
zkušenosti, že celý lidský život se všemi lidskými schopnostmi je
transformačním prostředkem k tomu, abychom se z úzkého pojetí

života, jímž je jen vědomí o životě ve hmotě, dostali do
všeobsáhlého Vědomí božího. Dá-li se bezpečně doporučit nějaký
systém, nevím, zda je to obecně možné, ale můj život se utvářel
tak, že jsem téměř od jeho začátku úplněji opouštěl vědomí o
pouhém hmotném světě včetně lidských schopností, než jak činí
bez své vůle každý člověk denně neúplně, když se ve spánku
vzdaluje od světa, který měl ve svém vědomí za bdělého stavu, a
po vyspání znovu nastupuje do úzkého rozsahu vědomí o
hmotném světě. Za tento hmotný svět nepovažuje jen předměty,
které může člověk vnímat, a čas a prostor, v nichž se cítí žít, nýbrž
i myšlenky a city, které by Ghos nazval "hmotnými", neboť vznikly
ze vnímání hmotného světa a z navazujících funkcí hmotných
smyslů při jejich spolupráci s rozumem, říkám obvykle, při jejich
zpracování rozumem. Nuže v lidském životě by mělo docházet
postupně ke zjednodušování "hmotné" myšlenky a opět by nemělo
chybět její totální opuštění a tak dále stále dokola, aby se člověk
dostal jaksi za záda myšlení, ale neztratil přitom vědomí a
pronikavou touhu někam dál se svým vědomím prorazit.
A nemyslete si, že lidská osobní vůle je při tomto přerodném
procesu samospasitelná. Celý lidský život je poznamenán
nasazováním a vysazováním osobní vůle. Obojího je zapotřebí
stejnou měrou. Jedno bez druhého se neobejde. Obvykle, do jaké
míry nasadíme vlastní vůli, do takové míry jsme také schopni od ní
ustoupit a spojit se s Vůlí boží. Usuzuji tak podle zkušeností
nabytých do sedmnácti let mého věku. Enormním nasazením
vlastní vůle jsem se bránil od dvou do čtyř let operacím za vědomí.
Více jsem se bránit nemohl, protože jak krajní nasazení vůle, tak
nesnesitelná bolest zrušily meze úseku vědomí AB a tím otevřely
cestu k rozšíření tohoto úseku vědomí jak za jeho meze, tak
později rozšíření neomezeného vědění a moci do oblasti vědomí
AB a do lidské tělesnosti. Byl to ovšem začátek procesu, který
dodnes od čtyř let pokračuje jinými prostředky než násilím. Tento
druhý způsob považuji za přirozenější, obecně platnější a
přiměřenější. Ovšem sám o sobě by byl asi nevedl k nalezení
východiska: "milovati budeš Pána Boha svého veškerou silou
svou." I k zavedení kteréhokoliv z dalších tří východisek - milovati
srdcem, duší, myslí - je nutno začít krajním ovšem relativně
krajním úsilím, a pak, až se dočerpají vymoženosti tohoto
prostředku, nebo je objektivně nemožné jím dále působit, dochází
k opakovanému a později k úplnému opuštění tohoto prostředku.
Prostředek není nikdy opouštěn z vlastní vůle, lépe řečeno: nemá
být opouštěn z vlastní vůle, nýbrž bude zaměněn přímějším
vnímáním boží Jsoucnosti.

Tedy ještě jednou: Bez vlastní vůle a proti ní jsem musel
opustit smysly a rozum při operacích za vědomí. V té době jsem
nemohl ještě vědět a nevěděl jsem to až do 17 let, že existuje
nějaká jiná Vůle než lidská. Ale není třeba umět zde předvídat.
Předvídání by zde mohlo být pouhou snůškou nepodstatných
domněnek, a ty by pak vždycky překážely nebo zdržovaly.
Věčnou Vůli si nemusíme vymýšlet, nemusíme se do ní vmýšlet Ona tu je - ani nemusíme vědět, kam míří, neboť obvykle zatím
tam za ní beztak nemůžeme jít, jak řekl Ježíš učedníkům před
sesláním Ducha svatého. Za boží Vůlí se nepřichází, ona se z
povzdálí sleduje a za takových okolností za člověkem a veškerým
tvorstvem přichází. Viz Ruusbroek v knize Ozdoba duchovní
svatby. Jen jí nesmíme v tomto příchodu překážet a musíme
zůstat tak dlouho naživu, dokud naše tělesnost je schopna ji
převádět do pozemského života a transformačním způsobem do
vzestupu lidské duše k Bohu.)
V hatha joze je zmíněným nástrojem tělo a život. Všechny
lidské schopnosti jsou utišeny, propojeny, očištěny, povzneseny a
soustředěny až k dosažení nejzazších mezí při použití asan a
jiných fyzických prostředků; vitální schopnost se tím očistí, zvýší,
soustředí asanami a pránajámou. Konečně toto soustředění
schopností se promítne do hmotného středu lidského těla, ve
kterém je skryto božské vědomí. (poznámka pod čarou: v
muladhaře, jež se nachází v základě páteře.) (Tato poznámka je
důležitá proto, že se z ní dovídáme, že i malé úsekové vědomí,
které pochází z muladhary, je původu božského, a proto je lze do
Boha zase odvést.)
Životní síla a schopnost Přirozenosti je stočena jako had v
nejnižších z nervových vaziv pozemské bytosti se všemi svými
uspanými tajnými schopnostmi. (Podobá se pohádkové šípkové
Růžence, která spí, dokud ji princ neprobudí. Symbolismus se
shoduje: Na jedné straně trpná Hadí síla, Kundaliní, na druhé
straně aktivní vesmírová síla, Práná.) Jenom malá jejich část je
užívána v naší bdělé činnosti, ona část, kterou potřebujeme pro
omezené činnosti lidského života. Probouzí se a stoupá středisky
a budí při své cestě postupně síly obsažené ve střediscích.
(Poznámka pod čarou: Ve vzestupném pořadí: múladhára,
swádhisthána, manipura, anáhata, višudha, ádžnáčakra a
sahasradala) - život nervů, citové centrum, běžná mysl, slovo,
vize, vyšší vědomí - aby se potom člověk setkal pomocí mozku a
za ním s božským poznáním, se kterým se sloučí.
V Radžajoze je vybraným nástrojem mysl. Napřed se mysl
disciplinuje, očistí a zaměří k božské Existenci, potom souhrnným

postupem, asanami a pránájámou se hmotná síla naší bytosti
uklidní a soustředí, zatímco osvobozená vitální síla nabude
rytmický vzestupný pohyb, který může být zastaven a soustředěn
na vyšší schopnost, aby zastavená a soustředěná mysl takovou
intenzivní činností a soustředěním těla a života, na kterých je
závislá, se očistila od svých pohybů, emocí a zvyku myslet,
zbavila se roztržitosti a rozptýlenosti a vlivem takové vyšší moci
soustředění vyústila do transu úplného vstřebávání sebe. Tato
disciplina má před sebou dva cíle: jeden časový a jeden věčný.
Vlivem mentálního soustředění nabude člověk nadnormální
duševní schopnosti poznání a účinné vůle, hlubokou vnímavost a
mocné světlo, které ozařuje celé myšlení, což všechno dohromady
vysoce převyšuje schopnosti normální mysli. Pak člověk získá
jogické a okultní schopnosti. Avšak konečný cíl, výdobytek
skutečně reprezentativní, představuje mysl utišenou a ponořenou
a zahloubanou do transu, v němž na sebe může zapomenout v
nejvyšším vědomí, a osvobozená mysl se může spojit s Božstvím.
Trojí cesta si jako nástroje vybírá v lidské bytosti tři hlavní
schopnosti mentálního života duše. Cesta poznání vybírá rozum a
mentální vizi, a pomocí očišťování, soustředění a určité discipliny
v hledání Boha nachází prostředek, jak dosáhnout poznání a
nejvyšší vizi: poznání Boha a vidění Boha. Jejím cílem je vidět,
poznávat a být samotným Božstvím. Cesta činů vybírá za svůj
nástroj vůli, měníc život v oběť danou Bohu, a pomocí očištění,
soustředění a jisté discipliny v oddanosti Vůli boží, dělá ze života
prostředek styku a narůstající jednoty duše s božským Mistrem.
Cesta zbožnosti dává přednost emotivním a extatickým
schopnostem duše, obrací se k Bohu s dokonalou čistotou a
intenzitou a s nekonečnou vášní hledajícího. Všechny tyto cesty
se snaží, každá svým způsobem o spojení nebo o jednotu lidské
duše s nejvyšším Duchem.
Každá joga ve svém postupu se chápe nástrojů, kterých
užívá: tak postup Hathajogy je psychofyzický; postup Radžajogy je
mentální a psychický; cesta poznání je duchovní a poznávací;
cesta oddanosti je duchovní, emotivní a estetická, a cesta
duchovního konání je ve své činnosti dynamická. Každá joga
zachází s vybranými prostředky po svém, ale pak ve skutečnosti
se spojuje v jedno, a každá schopnost je v podstatě jedinou vnitřní
schopností pocházející ze Šakti, osvobozující síly vesmíru. Tato
jednota automaticky vede k syntetické joze.
Tantrická metoda je svou povahou právě syntetická, neboť
se zakládá na velké vesmírové pravdě, že bytí má dva póly,
jejichž podstatná jednota je tajemstvím existence - Brahmana a

Šakti, Ducha přírody - a že Příroda je samotnou mocí ducha a
spíše duchem v podobě moci. Povznesení lidské přirozenosti její
proměnou až do průzračnosti ducha je tantrickou metodou, a tím
se celá přirozenost, která toto uznává, mění na ducha. Její
nástroje v sobě obsahují mocný postup Hathajogy se zvláštní
pozorností zaměřenou na otevření nervových center pomocí
probuzené Šakti a na její vzestup od centra k centru až ke spojení
s Brahmanem. Obsahují v sobě rovněž nejjemnější úsilí
Radžajogy s jejím očišťováním, jejími meditacemi a
soustředěními, posílení moci vůle, hnací motor zbožnosti, klíč k
poznání. Ale tantrická metoda nespočívá jen na účinné směsici
různých vymožeností rozličných jog; její postup rozšiřuje rovněž
jogické vymoženosti dvěma směry. Především přejímá kontrolu
nad hlavními směry přání, činnosti a nad lidskými schopnostmi a
podřizuje je intenzivní metodě, jejímž prvním úkolem je zavést v
duši vládu nad jejími hnutími a posléze jejich povznesení na
nejvyšší duchovní úroveň. Smysl tantrické jogy nadto je nejen
osvobození, mukti, což je jediným zájmem exkluzivních systémů,
ale také kosmická vnitřní radost, bhakti, se kterou se ostatní jogy
setkávají jen příležitostně na své cestě, aniž by z ní učinily přesný
cíl. Je to tedy joga úplnější a smělejší.
Při syntetické metodě, kterou jsme přijali za svou, sleduje se
další klíčový princip, odvozený z dalších vhledů jogy. Vychází se z
Vedanty, aby se dosáhl tantrický cíl. V tantrických metodách je
Šakti nejvýš důležitá, je klíčem k objevení ducha; a v naší syntéze
jsou duch a duše nejvýš důležité a stávají se samotným klíčem k
ovládnutí Šakti.
Tantrická metoda působí zdola a postupuje stupeň za
stupněm nahoru až dosáhne cíle a zdvihá a probouzí Šakti k
jejímu působení na nervový systém těla a na centra; otevření šesti
"květů lotosu" umožňuje přístup k různým úrovním moci Ducha
zapojeného do mysli spíše než do těla, a vychází z předpokladu,
že se může začít již na úrovni mentální dílo zduchovňování
pomocí duševní schopnosti, otevírat mysl pro vyšší duchovní
schopnosti, které pak samy o sobě očistí celou naši přirozenost
pomocí této zvládnuté vyšší moci. To je důvod našeho
počátečního naléhání na využití schopností duše v mysli, aby
trojitý klíč poznání, činnosti a lásky mohl otevřít zámek ducha.
Můžeme se obejít i bez metod Hatha jogy (ačkoliv nepodceňujeme
jejich dílčí užitečnost, jako Ježíš nepodceňoval umytí nohou
učedníkům před vyšší zkouškou, která na ně čekala, až budou
muset opustit svou víru osobně zabarvenou) a používáme metod
Radža jogy jako pomocných prvků. Myšlenka, která nás inspiruje,

je, projíti životem co nejkratším a nejúplnějším duchovním
vývojem, zbožšťujíce tak osvobozenou přirozenost ve všech
oblastech lidského života.
(Jistě učedníci Páně měli při mytí nohou Ježíšem dojem, že
se tu děje něco obdobného jako při předávání síly Ježíšem k
tomu, aby mohli činit zázraky. Jenže při mytí nohou šlo o více a o
něco těžšího, k čemu se muselo přistupovat jemně a ponenáhlu.
Při konání zázraků nebylo nutné, aby těla učedníků byla čistá,
jestliže však jejich těla měla být zanedlouho po určitém zrání
pomocí událostí a seslání milosti Pokoje přístupna seslání Ducha
svatého, muselo se začít s očistou zdola, jako při tantrismu. Jenže
v Indii tantrická metoda musí být doplněna hathajogickými
pozicemi a pranajamou, protože nestačí zauzlit lidské tělo zdola
pozicí typu padmasany, nýbrž otevřít je všestranně, pěkně od
nohou. Pozice i dech pak mohou být vynechány. Ježíšova cesta
nemá povahu relaxační, neboť pravou duchovní relaxaci provádí
Ježíš za učedníky ve třech dnech pobytu v hrobu, a ta má úplně
jinou váhu než relaxace dosahovaná osobní vůlí. Nezapomeňte,
že i tímto způsobem je Ježíš Kristus Spasitelem lidstva. Musí za
lidi dělat něco, co oni sami učinit nemohou, i kdyby chtěli. Toto, co
my nemůžeme a On může a dělá, je skvěle ukázáno ve Zjevení
svatého Jana a pěkně část po části. Není třeba tomu apriorně
rozumět, protože pochopení těch věcí se dostaví samovolně tím,
že "andělé postupně sestupují na člověka z nebe" a všechno
přichází na nás tak jako zjevení, nikoliv jako postupně naučená
záležitost.)
Inspirujícím principem je odevzdání sebe, vzdání celé lidské
bytosti Bohu, Jeho poznání, Jeho moci, Jeho blaženosti; je to
spojení a sdílení, které se děje v duši člověka, v duševní bytosti,
všemi možnostmi setkání, aby totéž Božství, přímo a osobně, jako
mistr a vlastník svých nástrojů, mohlo zdokonalit lidskou bytost ve
všech prvcích její přirozenosti a osvítit ji světlem Své božské
přítomnosti. V takovém případě získává joga mnohé širší
možnosti. Základní pohnutkou, společnou pro všecky jogy, zůstává osvobození duše, její vysvobození z nevědomosti ze současných přirozených omezení, průchod člověka do božského spojení
s nejvyšším Já. Obvykle se má za to, že toto osvobození není jen
začáteční účel, ale také účel konečný a definitivní; ale je jím též
radost duchovní bytosti, stejně pojatá jako roztavení lidského a
individuálního v tichu bytí jako takovém nebo na vyšší úrovni, v
jiné existenci. Tantrický systém považuje osvobození za konečný
cíl, ale ne za jediný; tantrická cesta přijímá dokonalost a úplnou
radost z duchovní moci, duchovní světlo a radost v této lidské

existenci a také určitou vizi jako nejvyšší duchovní zkušenost, v
níž osvobození, činnost a kosmická radost se spojují a způsobují
zrušení všech rozporů a disonancí. A z tohoto úplnějšího pohledu
našich duchovních možností spějeme spolu znovu mocí, která
udává joze plnější význam, neboť považuje lidského ducha nejen
za individuální bytí mířící k transcendentní jednotě s Božstvím, ale
také za vesmírnou bytost, schopnou připojit se k Božství ve všech
duších a v celé Přírodě všemi praktickými následky, které sebou
nese tato vize. Individuální osvobození lidské duše a radost ze
spojení s Božstvím zůstávají vždy cílem číslo jedna jogy;
svobodná radost z kosmického spojení představuje druhý cíl, a
třetí, který je odvozen z obou a k nim se pojí: praktické
uskutečnění smyslu božské jednoty pomocí sympatetického
sloučení se všemi bytostmi a podíl na božských duchovních
záměrech s lidstvem. Tím způsobem překonává individuální joga
svou povahu oddělené cesty a stává se universální jogou Božství
v člověku. Osvobozená individuální bytost spojená s božským Já,
stává se nástrojem božského pokroku v lidstvu.
(Ghosova prohlášení jsou zvýhodňována jeho vírou v
individuální převtělování z těla do těla a zároveň omezována
toutéž vírou. Ghos si netroufá tuto víru brát čtenářům jeho spisů, a
tak se ocitá nechtěně v rozporu s jednotou vesmíru s Bohem i s
úkolem vyhraženým ve stvořeném především lidství, říkám lidství,
nikoliv lidstvu. Lidstvím míním transformaci nižších formací
stvořeného na vyšší, které mají lidskou nebo jemu rovnou podobu.
Ghos by měl říci svým stylem, že nauka o převtělování je nižší
pravdou, která má na nižších mentálních úrovních vývoje velký
význam pomocníka, ale na vyšších úrovních musí být opuštěna,
neboť tam nejen dosloužila, ale i překáží dalšímu rozvoji osobnosti
a dokonce dokonalejšímu spojení s Bohem.
Po 17. roce se mi dostalo mnoho přesvědčivých důkazů o
tom, že existuje převtělování, ale i o tom, kým jsem byl, ale teprve
asi roku 1956 jsem byl dokonale vyveden z této víry, neboť jsem
získal další předešlým nadřazený důkaz o trvání myšlenek za
hranicemi smrti a o způsobu, jakým jsou myšlenky přenášeny z
osoby na osobu v jistém vývojovém stádiu, nikoliv nejvyšším, tak
dokonale, že člověk má dojem, že byl tím, čí myšlenky převzal i s
širokým prostředím dotyčných myšlenek. Ještě později při
překladu Dr. Edith Fiore "Už jsme tu jednou žili", mě tato autorka
svou argumentací, kterou chtěla podpořit myšlenku o převtělování,
dokonale a nechtěně přesvědčila o pravém opaku. Důležitějším
pro mne byly události v koncentračním táboře a později schopnost
překládat vybrané a potřebné myšlenky z cizích jazyků bez

znalosti těchto jazyků. Od té doby připadám být lidem velmi
sečtělým, zatímco se do mého vědomí podle potřeby vtělují
myšlenky, které poznávám jako vtělené bez těžkopádného
převodu tělesnosti, čili jako svobodné. Ne všechny myšlenky jsou
takto svobodné, ale ty, které se dokonale odpoutaly od tělenosti, v
níž vznikly, jsou svobodné. Zprvu jsem si ještě všímal nebo si přál
vědět, z které tělesnosti pocházejí, ale pak jsem uznal, že toto
rozlišování je zbytečné, pokud poznávám správnost těch
myšlenek. Vývoj se ubírá nikoliv k přenášení myšlenek, nýbrž k
výběru potřebných myšlenek z nabídnutého jejich konglomerátu.)
Tento rozkvět probíhá ve dvou obdobích: napřed se rozpustí
oddělené já ve vesmírové jednotě, a pak se vrátí do vyšších
božských forem, které už nejsou nižšími formami mentální bytosti
a které jsou jen zkomoleným překladem a nikoliv autentickým originálním textem božské Přirozenosti v kosmickém jednotlivci. Jinými slovy: napětí jemuž musí čelit dosud nepozdvižená mentální
přirozenost, pomíjí povznesením na duchovní a supramentální
úroveň. Tím integrální joga poznání, lásky a činnosti má nabýt své
prodloužení v joze duchovní a gnostické dokonalosti. A protože
gnostické poznání, vůle a Ananda jsou přímými nástroji ducha,
který roste v božském Bytí, tento růst je prvním cílem naší jogy.
Mentální bytost se musí napřed rozšířit do jednoty Božství, aby
Božství vyvolalo gnostický rozkvět v jednotlivci. V tomto smyslu
trojí cesta - poznání, činů a lásky - se ukazuje být klíčem celé jogy
a přímým prostředkem povznesení mysli k nejvyšší intenzitě, tak
že v ní zazáří božská jednota. A to je také důvod, proč joga má být
universální. Jestli ponoření do Nekonečného nebo nějaké vnitřní
spojení s Božstvím má být naším jediným uspokojením, pak
integrální joga by byla zbytečná kromě případu, že lidská bytost
může nalézt nejvyšší uspokojení, pozdvihne-li se až ke Zdroji. To
však by v podstatě nebylo nutné, protože ten se dá nalézt také
pomocí kterékoliv ze schopností přirozenosti duše. Každá její
schopnost dovedená až k vrcholu dotýká se nekonečného a
absolutního a poskytuje nám cestu k tomu, jak se přiblížit k cíli,
jelikož stovky rozdílných cest se mění ve Věčné. Ale gnostická
existence předpokládá radost a úplné vlastnění Božství a
duchovní přirozenosti a úplné povznesení celé lidské přirozenosti
k duchovní a božské přirozenosti. Integrálnost (tj. úplnost) je tedy
přitom hlavní podmínkou.
Viděli jsme tedy, že kterákoliv ze tří cest, je-li provedena
podle zásad jisté úplnosti může do sebe pojmout i schopnosti
vyplývající ze druhých dvou a může vést i k jejich zdokonalení.
Stačí tedy vycházet z jedné nebo z druhé a nalézt bod, v němž se

všechny ostatní stýkají. Jiný způsob, těžší a komplexnější, ale
také mocnější, spočíval by v tom, že by se soustavně vycházelo
ze všech tří cest po třech kolejích duševních mohutností. Musíme
však rozlišovat zkoušku takové možnosti (od trojité simultánní
cesty tak dlouho) dokud se nepřesvědčíme, jaké jsou podmínky a
prostředky sebezdokonalení. Uvidíme, že joga dokonalosti se ani
nemá lišit od ostatních, a že cesty činnosti, oddanosti a poznání
představují samy o sobě určitou přípravu a začátek jogy
dokonalosti.
24. 9. 1989
(Např. Eliáš se stále snažil vědomě chodit s Bohem jako před ním
Henoch a jako po nich Ježíš. Ale všichni jednoho dne cítili, že
takhle lineárně kupředu se dá jít jen do určité míry a hloubky.
Jakmile se tato míra naplní, jak na určitém stupni vývoje, tak v
celku, je nutno přejít z dosahování k odevzdanosti. Eliáš např. cítil,
že půjde do nebe a že tomuto tažení božímu nebude moci trvale
odolávat. Prozradil to svému žáku Eliseovi. Ten se ho marně
snažil udržet při sobě. Přemáhající moc Boha byla tak velká, že u
Eliáše nic nemohlo v jejím působení zastavit. Podobně tomu bylo
s Ježíšem. Věděl o svém odchodu k Otci a oznámil jej učedníkům,
ale protože měl spasitelský úkol, musel se k učedníkům vrátit.
Řekl jim o tom: "nakrátko mě neuzříte, a opět krátko potom mě
uzříte." Měl na mysli svou smrt na kříži, a jeho příchod mezi
učedníky po zmrtvýchvstání, který trval jen krátko, do seslání
Ducha svatého. Nechme si totéž vysvětlit od svatého Jana v jeho
Zjevení X, 8 - 10:
Hlas, který jsem slyšel z nebe, opět ke mně promluvil: "Jdi,
vezmi tu otevřenou knihu z ruky anděla, který stojí na moři i na
zemi." Přistoupil jsem tedy k tomu andělu a požádal ho, aby mi tu
knihu dal. Řekl mi: "Vezmi ji a sněz; v žaludku ti zhořkne, ačkoliv v
tvých ústech bude sladká jako med." Vzal jsem tu knihu z ruky
anděla a snědl jsem ji; v mých ústech byla sladká jako med, ale
když jsem ji pozřel, zhořkla mi v žaludku. Tehdy jsem slyšel: "Je
třeba, abys znovu prorokoval proti mnoha národům, kmenům,
jazykům i králům."
V onom snědění knihy je obsaženo vysvětlení úplnosti
poznání Boha a jeho záměrů, jak o nich mluví Ghos. Je tam také
řečeno, jak se to má s úplným vlastněním Boha. Je to vlastnění
nařízené a seslané od Boha, nikoliv vlastnění z vlastní vůle.
Takové vlastnění nejen nestojí mezi člověkem a Bohem, nýbrž
přímo umožňuje přijít s Eliášem a s Ježíšem do nebe. Navenek to
nebude patrno, jak nám Ježíš ukázal po svém zmrtvýchvstání,

když přiměl Tomáše, aby si sáhl do jeho ran a když pojedl napřed
se dvěma a pak se všemi učedníky.)
2. Úplná dokonalost (A IV, 69 - 74)
Naším cílem je božská dokonalost v lidské bytosti. (Jako
bychom slyšeli Ježíšova slova: "Abyste byli dokonalí jako můj Otec
v nebesích." A budete-li číst návod Ghosův k této dokonalosti,
jako byste četli návod sv. Jana v jeho Zjevení. Platí-li totiž, že
milost za milost bereme, pak také platí, že zjevení za zjevení
bereme. Marně se snaží lidé už dva tisíce let vysvětlit, o jakých
katastrofách mluví Jan v Apokalypse, a marně čekají, že dříve
nebo později postihnou lidstvo. Bez zkušenosti, jakou měl svatý
Jan s vnitřními zjeveními, pořád tápají úplně vedle. Nic z toho, co
praví Jan, se lidstvu nestane, ani mu nehrozí, avšak začne-li se
vyvíjet dokonalost boží v člověku způsobem zjevení, nutno říci, že
všechna utrpení, líčená ve Zjevení, jsou jen slabým odvarem
utrpení, které zažívá vnitřně člověk na této cestě. Odvíjejí se
přesně tak, jak popisuje Jan. Je vidět, že Jan znal přesně a také
vnitřně zažil všechno co popisuje. Odějí-li se však ty stavy do
obrazů, například takových, jaké líčí svatý Jan, je jejich průběh tak
mírný, jak píše. Probíhá-li však vývoj bezobrazně, je všechno
mnohem krutější. Zato však ten, kdo prošel bezobraznou sérií
zjevení, snadno pochopí kteroukoliv sérii těchže zjevení oděných
do obrazů, ať ta série vznikla v rámci křesťanské nebo jiné víry
nebo jiného náboženství. Přiznávám, že taková bezobrazná série
zjevení je velmi řídkým zjevem, protože jí předchází napřed
krutost tělesná, a už tu málokdo přežije, a teprve po ní následuje
krutost duševní a prázdnota mysli, a opětný stupeň krutého
zjevení atd. Svatá Terezie proto právem varuje, aby se o tom
nepsalo, protože něco takového je bez zvláštní milosti
neuskutečnitelné. Dvacáté století bylo však svědkem tak velkých
válečných a jiných katastrof a zřejmě si lidstvo na sebe šije další
katastrofy neválečné povahy, že přece jen bude nutné, aby se lidé
dověděli ze Zjevení svatého Jana o vnitřním původu vzniklé
nerovnováhy a utrpení. Bude-li mi to dopřáno, milerád a velmi
snadno, bez nejmenší námahy vysvětlím každé písmeno ze
Zjevení Janova. Milosrdný Šrí Aurobindo Ghos se snaží podat
výklad těch jevů povlovnějším, protože mnoha obrazy oděným
způsobem, tedy přechodem do supramentálního stavu postupným
vylepšováním mentálního stavu. Víme dobře, že toto dílo písemně
nedokončil, a tak máme k dispozici jen velmi krutý ale kompletní
popis této cesty jen ve Zjevení svatého Jana. Budu se tedy zatím
snažit popis Ghosův doplňovat.)

Musíme proto vědět, které jsou podstatné prvky tvořící
úplnou dokonalost člověka, čímž rozumíme božskou dokonalost
naší bytosti, a jak ji musíme rozlišovat od lidské dokonalosti. (Svatý Jan velmi názorně ukazuje, jak znovu a znovu sestupuje z nebe
další a další milost, aby došlo k proměně lidské dokonalosti nebo
lidské malosti v dokonalost božskou. Milost znázorňuje anděly,
aby odlišil jednu milost od druhé. Vyloženo z jiné strany:
Lidská bytost obsahuje v sobě součásti, jichž jsme si vědomi
a které používáme v denním běžném životě, a pak součásti, o
kterých nevíme, neustále jich nevědomě používáme, a tím že si
tímto nevědomým způsobem pomáháme, také nevíme, co vlastně
všechno činíme. Řečeno podle symboliky Ježíšova života:
Skládáme se z části stvořené a ustavičně dotvořované, a tak
připravené a připravované k životu ve světě až do okamžiku
narození na svět; a z části nestvořené, věčné, která musí být
ustavičně přítomna všemu, co děláme a na co myslíme. Je
ostatně přítomna už tím, že existujeme, ale jiným způsobem než
když začneme myslet a jednat. Tato část je oním příkazem Božím,
z něhož přicházíme na svět: "Milovati budeš...." To je příkaz, o
němž nevíme. Ježíš však mohl přikázat "milovati budeš", protože
o tomto příkazu věděl, a také věděl, že v jeho splnění spočívá
nejhlubší smysl lidského života. Od nižšího tvora, např. od zvířete,
se nemůže chtít, aby milovalo tak a do takové míry jako člověk,
protože k tomu nemá vnitřní předpoklady. Je uzpůsobeno jen k
sobeckému životu. A totéž platí o rostlině. Člověk však, když
nemiluje v plném rozsahu Božího příkazu a miluje jen sebe a své,
nemůže dožít lidský život jinak než jako zvíře, degraduje se na
pouhé zvíře, ačkoliv dělá dojem lidského života, ale jako člověk je
duchovně mrtvý a jím zůstává až do smrti. Jak mně tohle bylo
zjeveno v 17 létech, plakal jsem nad sebou a nad celým duchovně
zmrtveným lidstvem. Do 17 let jsem jen chvílemi procital ze
spánku do lidského života. Procital jsem při chvilkovém
vyprázdnění se od sebe, od toho člověka, který chtěl všechno jen
pro sebe. A po těch chvilkách probuzení jsem zase upadal do
spánku, do letargie celého lidstva. Co je jim po všem, co není
osobně jejich nebo co neslouží jejich hmotné existenci nebo ji
aspoň nezabezpečuje. Tak zvaný normální člověk žije
homocentricky, a proto si nemůže být vědom své vnitřní
dokonalosti, která je v něm obsažena na dně jeho vědomí. Ještě
jinak. V Bohu, který je v nás, jsme dokonalí i přesto, že lidsky, jak
se známe, jsme velmi nedokonalí. Ale k vnitřní dokonalosti
pocházející z Božského Bytí v nás, se můžeme přibližovat i z
lidského rozsahem malého vědomí. Ukázat cestu k tomu se nám
snaží vštípit Ghos. Můžeme v jeho radách tušit osobní příklad.

Podobně si počíná Ježíš, když praví, že nám poskytl svůj příklad.
Ten pak může být uskutečňován zdola, ale kdyby nám
nevycházela vstříc Milost boží jakousi ukázkou zhora dolů, daleko
bychom se ve svém duchovním vývoji nedostali. Tato pomoc
zhora nemůže však být úplně ukázána jen životem Ježíšovým a
jeho učedníků. Avšak jeden z učedníků, sv. Jan Evangelista
napsal vedle jednoho z evangelií také Zjevení - Apokalypsu. Tam
symbolicky popsal, jaké milosti se mu dostalo ještě po seslání
Ducha svatého na ostrově Patmos. V tomto pojednání mnozí
čtenáři chybně spatřují události, které čekají na lidstvo, protože
stavy jsou převáděny do událostí. Jednotlivé druhy milostí jsou
zosobňovány jako andělé přicházející z nebe. Kus po kuse je jimi
umrtvováno všechno staré, aby se v člověku vytvořil prostor pro
nové věčné. Nástup těch milostí se líčí jako něco hrůzystrašného,
neboť všechno staré, co v nás vzbuzovalo pocit oddělenosti od
Boha, musí být poraženo, a ono se to staré urputně brání, až
nakonec dochází k pádu velké nevěstky, našeho smilného a
příživnického nepravého já, které jezdí na nachovém zvířeti,
rozumějte na lidském těle, které je nachové pro barvu krve, kterou
je tělo naplněno.)
(Tento postoj se vám bude zdát příliš odlehlý od vývodů
Ghosových, které jdou na všechno po dobrém, i když občas s
rázným doporučením, co se má a co se nemá dělat. Bude třeba
obsáhlejšího pojednání, aby bylo patrno, že jde o rozpory
zdánlivé. Napíši tedy spis, který označím jako "Zk", v němž se
budu snažit tyto rozpory odstranit. Tedy spis Zk, v celém znění
nadpisu "Zkušenost se životem jako se zjevením." - Jsem si plně
vědom toho, že při současné sháňce po politických svobodách a
po úpravách životního prostředí, dlouho ještě nebude sháňka po
nalezení jednoty veškerého života a že se ještě dlouho nebude
přihlížet k tomu, co je nejpotřebnější např. pro život na naší
planetě, k potřebě vnitřní svobody člověka, když už není možné,
aby se tatáž svoboda nalezla u zvířat a u všech ostatních tvorů.
Jedině člověk je nositelem těchto předpokladů pro získání vnitřní
svobody. Je jím proto, že od začátku existence na naší planetě je
vybaven transformačním aparátem, jímž se dá změnit veškerá
nesvoboda na skutečnou svobodu. Jenže život v povědomí lidí
nedospěl ještě do stádia vývoje, v němž se chápe, že všechno
roste zvnitřku a že jedině tímto růstem můžeme dosáhnout i
svobody vnější. Snahy dosáhnout svobody vnějšími prostředky
jsou úctyhodné, probíhají už celá tisíciletí, ale zůstávají stále příliš
těžkopádné proti tomu, co např. viděl svatý Jan ve zkratce na
ostrově Patmos.)

Že člověk je bytostí schopnou sebezdokonalování a k
přibližování sebe, více či méně ideálnímu, k dokonalosti, kterou
může lidská mysl pochopit...je přijímáno celým myslícím lidstvem,
i když jen menšina považuje tuto možnost za nejdůležitější cíl
života. Někdo považuje tento ideál za touhu po změně lidské
povahy, a jiní za návrat k náboženské víře.
(Ale v obou případech se mýlí. Je to pozorování provedené
zvnějška. Nestranní pozorovatelé zvnějšku měli za to, že jsem se
např. v 17 létech obrátil na víru. Ale nebylo tomu tak. V jejich očích
jsem musel platit od toho vnitřního převratu za věřícího. Ale já jím
nebyl. Je velký rozdíl mezi nábožensky věřícím a mezi člověkem,
který začíná poznávat, že v něm sídlí Bůh. Před sedmnáctým
rokem jsem ve své pozici nepotřeboval věřit, jen jsem potřeboval
milovat a za tuto lásku se obětovat. Miloval jsem totiž svou rodinu
aspoň tak, že jsem kvůli ní předstíral víru, abych ji neurážel
nevírou. K tomuto předstírání bylo třeba neustále sebe zapírat. Po
sedmnáctém roce jsem opět nepotřeboval věřit, nýbrž na základě
poznání dále se vzdělávat v lásce a ve hlubším poznávání
božského zdroje lásky. Ježíš mohl pronést příkaz lásky jen proto,
že tento zdroj pravé lásky dokonale poznával a v tom smyslu byl
dokonalý jako jeho Otec v nebesích.
V 17 létech jsem teprve začal poznávat tento zdroj a toto
poznávání stále pokračuje, protože jsem tuto milost nezavrhl; mohu tedy brát milost další za tuto milost. I když jsem do té doby
nepovažoval za největší milost, že jsem se narodil jako člověk,
navázal jsem právě na tuto milost teprve v 17 létech, takže se ve
mně obnovila postupně milost narození na světě, ale nemohla se
plně rozvinout, dokud jsem nezažil, co se stalo teprve 21. 11.
1939. Nepodceňujte tuto aktualizaci smyslu života ani u sebe!)
Světská dokonalost se pociťuje někdy jako něco vnějšího,
sociálního, jako akční problém, jako racionálnější vztah k našim
bližním, jako lepší a účinnější občanský smysl, jako větší péče o
plnění vlastních povinností, jako lepší způsob života, bohatší,
ušlechtilejší a šťastnější, doprovázený urovnanějším a
harmoničtějším užíváním potěšení, která nám skýtá naše
existence. Jiní dávají přednost vnitřnějšímu a sugestivnějšímu
ideálu: očištění a povznesení inteligence, vůle a rozumu, bytosti
vznešeněji etické s jemnějšími city, vitálně a fyzicky lépe složené.
Často se klade důraz na jediný prvek, a téměř se vylučují ostatní,
jindy inteligence úplnější a lépe vyrovnané si berou za úkol úplnou
harmonii v podobě celkové dokonalosti. Změna ve výchově a v
sociálních zařízeních je zevním prostředkem používaným zase
jinými, zatímco opět jiní dávají přednost disciplině jako pravému

nástroji vnitřního rozvoje. Avšak dva záměry se mohou spojovat:
dokonalost nitra jednotlivce s dokonalostí vnější existence.
Zatímco světský zájem si vybírá za své pole činnosti
přítomný život a možnosti, které mu skýtá, náboženský zájem se
zaměřuje na přípravu pro další existenci po smrti, nejrozšířenějším
ideálem je čistá svatost a způsob obrácení nedokonalé bytosti a
hříšníka pomocí boží milosti nebo poslušnosti Písma
předepsaného zákona nebo zvěstované obrácení zakladatelem
náboženství. Ovšem náboženství si může všímat změn v sociální
situaci, způsobených přijetím náboženského ideálu, ukázkami, jak
posvětit život: bratrstvím svatých, teokracií nebo vládou Boží,
zkrátka promítáním nebeského království na zem.
V porovnání s těmito snahami předmět naší jogy musí být
úplnější a srozumitelnější. Musí obsahovat všechny prvky a
všechny tendence vyplývající z širšího než osobního podnětu k
dokonalosti já; všechny tyto podněty musí spojovat a
harmonizovat, což je možné jen tehdy, jsme-li voláni k širší pravdě
než běžně náboženské a vznešenější než světské. Celý život je
utajeně jogou, temným růstem Přírody k nalezení a k naplnění
božského principu, skrytého v jejím lůně. A ten se stává postupně
méně skrytý, více vědomý, jasnější, více vládcem sebe, jak v
lidské bytosti postupně oživuje své nástroje poznání, vůle, činnosti
a života vížící se k Duchu, který je v ní a ve světě. Mysl, život, tělo
a všechny formy naší přirozenosti jsou prostředky tohoto růstu, ale
ty nedosáhnou své konečné dokonalosti, neotevřou-li se něčemu,
co je přesahuje, protože samy o sobě nepředstavují ještě úplnost
člověka. Člověk je ještě něčím, co bychom mohli nazvat klíčem k
dokonalosti, neboť v něm je možno najít světlo a úplnou realitu
lidského bytí.
Mysl se shledává se svou úplností ve větším poznání,
kterého je mysl pouhým polostínem; život nám odhaluje svůj pravý
smysl ve větší vůli a ve větší moci, než jaké poznáváme v jejich
zevní funkci; (vzpomeňte, co jsem napsal o obrovské moci, která
ve mně začla jednat, kdykoliv jsem v době od svých 14 do 17 let
opustil svou osobní vůli)
tělo se shledává se svým definitivním smyslem, se sebou jako
nástrojem vyšší moci, jejíž je hmotným nositelem a hmotným
východiskem (jakýmsi jejím ústím. Přesvědčil jsem se o tom
denním přeříkáváním mantramu a při jeho opakovaném zániku v
prázdnotě vědomí, což se dělo po mém 17. roce. Jen proto mám
právo překládat a vykládat Ghose. Opírám se o zkušenost, kterou
on měl už přede mnou. Proto jsem dostal všechny Ghosovy spisy
bez námahy a bez osobního úsilí a jen po pouhém vyslovení přání

se seznámit s jeho myšlením, když jsem o něm četl v Rollandově
spise Mystický a činný život dnešní Indie. Později jsem zjistil, že
Ghos o mně věděl dříve než jsem se o něm dověděl z Romaina
Rollanda.)
Je však nutné, aby se tyto principy samovolně vyvinuly a projevily
své možnosti (U mě od 4 do 17 let). Náš život je podrobován
zkoušce všech těchto možností a poskytuje příležitost ke
zkušenostnímu a přípravnému rozvoji já. Život však nemůže
dospět ke své dokonalé plnosti, dokud se neotevře této největší
příležitosti k přerodu. (Přeložil jsem volně, protože pociťuji jasně,
co zde chtěl Ghos vnuknout člověku: "Nechoď slepě kolem
nevyužitého vnitřního pokladu, jehož jsi nositelem." Není to poklad
jen pro tebe, a pokud s ním zacházíš jako se svým a nikoliv jako s
božím, zakopáváš hřivnu, kterou ti Bůh svěřil ke správcovství a
nikoliv k majetku. Zakopáš-li hřivnu do země, tj. do svých osobních
pozemských přání, zůstaneš v temnotách vnějších. Je nesmyslné
si ji přát jen udržet pro svůj život ovládaný pocitem oddělenosti.
Dosud nikdo přece tento život neudržel. Nemyslete si, že Henoch
nebo Eliáš činili výjimku.)
Kultura a vývoj intelektuální, volní, estetický a fyzický jsou
skvělými prostředky, ale končí tím, že se točí v prázdnu bez
postižení účelu, který je osvěcuje a osvobozuje, ale dospívá jen k
bodu, ve kterém se všechny ty prvky mohou otevřít přímo vlivu a
přítomnosti Ducha, jehož působením nastává obrácení celé naší
bytosti jakožto nepostradatelné podmínky naší dokonalosti.
Vzrůstat v pravdě a v moci Ducha přímou činností Ducha, stát se
čistým průchodem jeho projevu, je základem integrální jogy
dokonalosti.
(Kdybych byl měl více rozumu, mohl jsem si všimnout, že
tento průtok Ducha ve zvětšené míře než obvyklé začal se
projevovat u mě od 4 do 17 let, a to vždy chvilkově při vyprázdnění
sebe od osobní vůle a pak po jejím absolutním vzepětí, jakmile
byla přizvána Mocí boží ke spolupráci, což vyvrcholilo zážitkem
přítomnosti Boží v 17 létech. To už nebylo možno přehlédnout,
protože tato zkušenost mne přemohla a dosadila rozšířené
vědomí, jehož kvalitu a úkol symbolizuje sv. Jan ve svém Zjevení
VI, 1-2, bílým koněm takto: "Tu jsem viděl, jak Beránek rozlomil
první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí
řekla hromovým hlasem "Pojď!" A hle bílý kůň, a na něm jezdec s
lukem; byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval."
Ty čtyři bytosti, o kterých se ve Zjevení mluví, jsou známy
pod pojmem "čtyři jezdci apokalypští" a jejich smysl byl znám i v

nejstarších Upanišadách jako čtyři stavy vědomí. Ví o tom např.
Artur Avalon. Mám před sebou jeho úvod do tantrismu ve
francouzském překladu Hadí síly s úvodem Jean Herberta, v
Paříži 1850, ze kterého v tomto případě čerpám, str. 248. Ovšem
Avalon nemá v úmyslu srovnávat indické texty se Zjevením
svatého Jana. Pro nás je důležité, že rozpoutání třeba i jediného
stavu vědomí do jeho úplnosti přivádí "na svět" hrozné utrpení."
Světem zde rozumějte malé lidské já, které začíná být potíráno,
aby mohlo být postupně nahraženo Duchem. Míra moci těch čtyř
jezdců je uváděna ve Zjevení tímto obrazem, Zj. VI, 8: "Těm
jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zahubili mečem,
hladem, morem a dravými šelmami."
Lidské já a s ním vědomí o zevním světě se rodí od chvíle
narození a zároveň s jeho rozvojem je potíráno. Měli bychom si
uvědomit, že část božího vědomí proniká do našeho organismu od
chvíle narození a že konfliktní situace jsou v tom smyslu výchovným principem života na zemi. Dojde-li k většímu než k "normálnímu" podílu lidského vědomí na vědomí božím, dostavují se
úměrně větší potíže, o nichž Ježíš řekl, že nepřišel přinésti na zem
mír ale meč a oheň. Jogy se snaží učinit méně jednostranným toto
spalování a válčení pomocí mistra zhora a pomocí různých praktik
zdola.
"Všechny formy jogy, Mantra, Hatha nebo Radža, mají
totožných osm hybných sil - aštámga - neboli přípravných
pomůcek: jama, nijama, asana, pránájáma, pratyáhára, dháraná,
dhyána a samádhi. Varáha Upanišad o tom praví: tyto přípravné
podmínky nejsou nutné pro ty, kteří je už uskutečnili.
Např. jama obsahuje deset požadavků: vzdání se násilí vůči
všemu živému - ahimsá; upřímnost - satyam; zřeknutí se braní
nebo žádání něčeho, co patří jinému - asteyam - ; pohlavní
zdrženlivost v duchu, ve slovech jakož i ve skutcích brahmačarya; shovívavost, trpělivost ve snášení jak věcí
příjemných tak nepříjemných - kšamá; rozhodnost duše ve
snášení dobra i zla - dhriti; milosrdenství - dayá; prostota aržavam; mírnost a dbaní předpisů o jídle - mítáhára neboli
rozvinutí sattvaguna; a čistota těla a mysli - šaušam. Podobně
existuje deset druhů nijamy atd." (op. cit. str. 186 - 187).
Není divu, že při takovéto bdělosti "na svět", tj. na člověka
přicházející pohromy, jsou buď zbytečné nebo jsou velmi mírné.
Vzpomínám si, jak tomu bylo téměř od začátku mého života na
zemi. Jeden příklad z mnohých: Maminka mně na doporučení
lékařů měla denně podávat velmi malé množství piva. Pivo mně

zachutnalo, a tak jsem si jednou tajně ulil dvojnásobnou dávku
piva. Maminka to spatřila a napomenula mne velmi přísně, neboť
mně pohrozila, že "mi vyleze šváb z mozku". Ze strachu před
takovou katastrofou, které jsem nadto nerozuměl, jsem si z této
epizody natrvalo odnesl vnitřní příkaz nepít alkohol a snadno jej
dodržuji až dodnes. A tak jsem byl vnitřně veden k astavam,
brahmačarya, kšam, dayá a k plnění dalších přípravných prvků
jogy bez pomoci víry, ale z daleko větší pomocí vnitřního
povědomí o tom, co je správné a co je nesprávné. To byly ovšem
jen předběžné předpoklady pro to, co se potom projevilo v 17
létech. Některé ty vnitřní bezeslovné příkazy byly tak silné, že
jsem se neodvažoval jim odporovat. Kdyby ty vnitřní příkazy
nebyly něčím samovolným, byl bych se stal brzy nápadný v
normální lidské společnosti, ale nestalo se to, protože to nebyly
zásady, které bych byl dokázal před lidmi zdůvodňovat, nýbrž
velmi shovívavé pokyny s mnohostrannou možností jejich
uplatnění - podle stále se měnících situací a potřeb.)
Při nutnosti násilí proces obsahuje dvě fáze. Především úsilí
lidské bytosti. Jakmile si její duše, mysl a srdce uvědomily tuto
božskou možnost, uplatňují ji jako pravý smysl života. Bude nutné,
aby se člověk oprostil od všeho, co je nižší činností, dal se na
cestu za otevřením duchovní pravdy a její moci, aby aktualizoval
duchovní bytost proměněním přirozených pohnutek na prostředky
schopné vyjádřit ji v její čistotě.
(Dovolím si totéž vyjádřit znovu osobní zkušeností. Nebyl
obsažen v tom dosahování zprvu do 17 let vůbec záměr dosažení.
Mám za to, že daleko účinnějším prostředkem, než záměr se
zduchovnit, je samovolně se vyprazdňovat od své vůle, když jde o
pomoc bližnímu bez ohledu na sebe. Vzbudí se tím nadlidská
moc, která vynese člověka za hranice jeho lidských možností.
Dalším účinným prostředkem, jak se otevřít duchovní pravdě, je
poslušnost vnitřních pohnutek, o kterých nemůžeme pochybovat,
že jsou správné.)
Uvědomělá joga začíná tímto obrácením. Projeví se pak novým
probuzením, které pozvedne všechny důvody pro život. Dokud
jdeme cestou vývoje intelektuálního, etického nebo jiného podle
obvyklých životních cílů, překračujících běžný mentální okruh,
nacházíme se stále ještě v přípravné části potemnělé jogy a bez
světla, hledáme ještě běžnou lidskou dokonalost. Duchovní tužba
Božství v celé naší přirozenosti je naproti tomu konkrétním
znakem proměny, předchůdcem integrálního obratu naší bytosti a
naší existence.

(Jak dnes pohlížím na tu přípravnou část jogy od 4 do 17
let, je na ní nejcennější fakt, že jsem byl čas od času strhován k
činnosti pocházející z moci vyšší než lidské, a to v oblastech tzv.
normálního a běžného lidského života, ale nikdy při těch zásazích
vyšší moci jsem nebyl naváděn k činnosti pro sebe. Před každým
takovým proniknutím boží Vůle do mého života byla napřed
setřena má konkrétní osobní vůle a na místo ní nastoupila vůle
učinit něco jiného a ne pro sebe. To byl neklamný znak toho, že
už tehdy probíhala přípravná fáze duchovní cesty a potemnělé na
ní bylo, že jsem nevěděl, že šlo o přímé působení Boha za pouhé
asistence lidské přirozenosti. Pak ovšem muselo nastoupit řádné
lidské přičinění, aby se uskutečnilo to, k čemu mi tu byla síla od
Boha. Přesně podle předpisu "vezmi svůj kříž a následuj mne."
Zopakujme si pořadí postupu podle Ježíše Krista: 1. Kdo chceš za
mnou přijíti, 2. zapři sama sebe, 3. vezmi svůj kříž a 4. následuj
mne.)
Pomocí osobního úsilí možno uskutečnit předběžný převrat
(jakési poloobrácení), více či méně velké zduchovnění našich
mentálních podnětů, naší povahy a našeho temperamentu a vnést
do našeho života klid. Tento stav se může stát podkladem pro
styk nebo jednotu duše s Božstvím, částečným zračením boží
přirozenosti v mysli lidské bytosti. Je to nejzazší bod, ke kterému
může člověk dospět vlastním přičiněním, protože je to úsilí
mentální a mysl se nemůže povznést nad sebe samu natrvalo.
(K tomu by bylo zapotřebí násilného vytržení člověka z mysli, jako se mi stalo při operacích za vědomí. Tu však, kdyby
nenásledovala pomoc mé matky, nebyl bych se vrátil z tohoto
stavu zpět do světa a byl bych umřel na odcizení světu, sv. Jan
slovy Zjevení by řekl hladem, morem a jiným velkým trápením.
Primář Kafka, můj tehdejší operatér, bezvadně vystihl potřebu
pomoci matčiny a radil, aby mě vrátila k sobě a do světa. Opakuji,
že kdybych byl přestal mít lidský poměr ke světu, který musí být
zachován tak dlouho, dokud potřebujeme živou tělesnost pro
transformační účely časného na věčné, tedy na cestu zpět, na
úplné převrácení sebe na ruby, a dokud můžeme tímto převratem
být něčím prospěšni bližnímu, byl bych předčasně odešel od
těchto úkolů.)
Dostaneme-li se za tuto mez, rozplyneme se ve stavu tranzu nebo
trpnosti.
(Lékaři při opakovaných operacích za vědomí od mých dvou až
čtyř let, vždycky zrušili meze pohybové mysli spojené s pohybovou
lidskou vůlí zachovat si život v pohybu, tj. v oné stránce života,

která se mění událostmi, stává se něčím vždy novým, a přestává
být. Kdyby bylo zde jejich úsilí skončilo, byl by skončil i můj
pozemský život, protože jsem k němu pozbyl vztah. Na
doporučení lékařů, opakuji záměrně, musela vždy znovu trpělivě
zasahovat matka, aby mne přivedla do pohybového života, jak
tomu říkal lékař Kafka "k sobě" a "do mého života", k mé matce
atd. To se jí podařilo po každé operaci v poměrně krátkém čase,
ale nikdo nevěděl o dalších důsledcích otevření mysli, tj. o
následcích čtrnáctinásobného zastavení mysli, která se pak
dokázala zastavovat, jakmile jsem poznal, že jde znovu o situaci
při operacích, kterým jsem se nemohl bránit, když tedy lidská vůle
po životě musela odpadnout, neměl-li jsem se zbláznit. Odpadala
pak už i v tom případě, když už nešlo o ztrátu pohybového života,
nýbrž o propojení lidského vědomí do vědomí božího i s
nechtěnými následky nástupu boží Moci a jejího přímého vstupu
do lidské činnosti.)
Aby se dosáhlo větší dokonalosti, je nutný zásah vyšší Moci,
která svým vstupem informuje nově všechny činy.
(Jakmile jsem dosáhl dospělosti, už nehrozilo nebezpečí, že
nelítostné pozastavení vlastní vůle bude mít za následek fyzickou
smrt. Při ztrátě osobní vůle, pokud mě beze zbytku představovala,
když tedy nebyla malicherná, nýbrž velkorysá, nastupoval stav
vědomí, který nepřekážel vstupu přímé boží Vůle, a tím stavem
byla extáze mající za následek, že jsem poznal tzv. pravou Vůli,
jejíž jednou stránkou a tou nejdůležitější, jest, že miluje bez
zábran. Bůh mne v mém vědomí tak miloval, že jsem se od něho
nechtěl a nemohl příliš vzdálit pohybem, událostmi, ať byly
příjemné či nepříjemné. Jedním z důsledků bylo, že "beránek
rozlomil první pečeť" a má mysl se proměnila v bílého koně, jak je
psáno ve Zjevení VI, 3. Takových proměn nastane potom více. Po
otevření čtyř pečetí se dostaví účinek, popsaný ve Zjevení VI, 8
takto: "Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili
mečem, hladem, morem a dravými šelmami." Tedy zatím jen
čtvrtinu země, zatímco zbytek země, tj. zbytek pozemského já a
lidské tělesnosti, musejí být zachovány, aby se dílo "zkázy" a dílo
znovuzrození v živém těle dovršilo. Zkáza jednoho musí
předcházet vzniku nového. Ono vlastně nejde o zkázu, nýbrž o
transformaci, o přerození. Podívejme se na tento druh zkázy slovy
Ježíšova podobenství o zrnu, které kdyby nezahynulo, nevydalo
by ze sebe nový život. Podivná zkáza, co? A přece je to zkáza.
Takovou řečí pak mluví svatý Jan ve svém Zjevení. Nejsnáze je
tato zkáza pochopitelná hned z podobenství o bílém koni. Nová
čistá mysl může nastoupit teprve až starý kůň při nejmenším se

stane neúčinným nebo neschopným zasahovat do činnosti nového
bílého koně, který je spolu s jezdcem na něm sedícím
dobyvatelem a spolu s dalšími třemi koňmi pohubí čtvrtinu "země".
K odumírání je nutný časoprostorový zásah, a tím jsou ty události,
o kterých je řeč ve Zjevení. Nebojte se těch hrůz, i když jsou ještě
větší než jak je líčí svatý Jan, jsou větší pro svou vnitřní povahu.
Zevní události při nástupu Zjevení do lidského vědomí jsou už jen
ubohé malé následky, podobné zametání po dokončení práce.)
Nejvyšším krokem jogy je tedy trvalé odevzdání celé naší
přirozenosti této vyšší Moci, (Nespekulujte, jak se to má dokázat.
Ta Moc to dokáže za vás, přemůže vás, jestliže jste před tím
usilovali o přemáhání sebe), aby božské, po němž toužíme se
stalo přímým mistrem jogy. Ta potom dovrší úplný duchovní
převrat.
Joga úplné dokonalosti uznává lidský život, ale bere na
vědomí obrovskou činnost nadpozemskou, uvnitř hmotné
pozemské existence. Pozemské se přetavuje na Božskou bytost,
ze které pocházejí všechny nižší neúplné stavy...Neodmítá nic z
toho, co je nutné pro život ve světě, ale všechno doplňuje a
přeměňuje v obraz nekonečné hodnoty.
Integrální joga se přidržuje v mnohém náboženského ideálu,
ale nespokojuje se s ním. Náboženský ideál obrací pohled nejen
za tuto zem, ale i daleko od ní, k nebi a za všechna nebe, k
jakémusi druhu nirvány. Ideál náboženské dokonalosti se omezuje
na vnitřní nebo na vnější změny, které v konečné verzi odvracejí
duši od lidského života, neboť vycházejí z domněnky, že
dokonalost nelze dosáhnout na zemi, nýbrž v jiném světě za
kosmickou existencí.
Integrální joga naproti tomu je založena na kritériu, že
duchovní existence je všudypřítomná, a proto můžeme svým
vědomím vstoupit do všudypřítomného vědomí. Tato milost,
můžeme-li ji tak nazvat, není pouhým vyústěním nebo tajemným
stykem s něčím vyšším, nýbrž samotnou vesmírovou činností boží
Přítomnosti, kterou se učíme v sobě poznávat jako moc Já a
nejvyššího Mistra, který vstupuje do duše a vlastní ji způsobem,
který nejen pociťujeme jako nám velmi blízký a vytvářející tlak na
naši smrtelnou přirozenost, nýbrž začneme žít podle zákonů této
Moci. Obrácení, způsobené tímto nejvyšším Já, je úplným
obrácením naší etické bytosti na Pravdu a Dobro božské
přirozenosti...Je to činnost božské Moci, která způsobuje obrat i v
naší vitální a fyzické bytosti. Integrální joga považuje život, který jí
předchází, za spontánní růst, nevědomý nebo polovědomý,

připravující tuto proměnu, vnášející do lidské existence novou
hodnotu.
Otevřít se nadkosmickému Božství je hlavní podmínkou
úplné dokonalosti; spojit se s vesmírovým Božstvím je další z
podstatných podmínek. V tom se joga dokonalosti kryje s cíli jogy
poznání, činnosti a oddanosti, protože je nemožné změnit lidskou
přirozenost na přirozenost božskou nebo učinit z ní nástroj
poznání a vůle a radosti božské přirozenosti jinak než spojením s
nejvyšším Bytím, Poznáním a Blažeností a ztotožnit se s
universálním Já všeho a všech bytostí. Není možné, aby lidský
jedinec nabyl božskou přirozenost, zůstane-li úplně oddělený a
nevstřebá-li se úplně do božské přítomnosti. Nenastane však
vnitřní duchovní spojení, dokud trvá lidský život, který se vede v
oddělené existenci v mysli, životě a v těle; úplná dokonalost
obsahuje v sobě jednotu s universální myslí, s universálním
Životem a s universálním Tvarem, což jsou další výrazy pro
kosmickou existenci. Uznáme-li však lidský život za výraz Božství
v člověku, je třeba, aby celá božská přirozenost mohla svobodně
jednat v našem životě a dovést jej do supramentálního převratu,
který nahradí nedokonalou činnost povrchové přirozenosti,
zduchovní a přemění mysl, život a tělo, neboť je pronikne
duchovní podstatou. Tyto tři prvky - spojení s nejvyšším Božstvím,
spojení s universálním já a vitální supramentální činnost,
vycházející z tohoto transcendentálního zdroje a z universálnosti
samotného individua jakožto převaděče vyšší podstaty do lidské
psychiky - to jsou základy úplné božské dokonalosti v lidské
bytosti.
26. 10. 1989
(Nelekejte se těch superlativů. Nikdo nemůže dosáhnout takové
dokonalosti ani zde na zemi, ani po smrti, a to z toho
jednoduchého důvodu, že touží-li člověk po tak velké dokonalosti,
nevědomě posiluje svůj pocit oddělenosti, kterým si přibrzďuje
rychlost postupu. Důležité však je, že Bůh je všemohoucí a že
nám Ježíš prozradil Vůli Otcovu, že máme být dokonalí jako jeho
Otec v nebesích. To je záruka toho, že co nemůžeme dokázat my,
může dokázat Bůh. A pak: S úplnou dokonalostí toho, s čím
přicházíme na svět a o čem nevíme, tj. s nezrozenou věčnou
individualitou, s oním pravým naším domovem a příbytkem u Boha
od věčnosti, bychom měli počítat. Pak celá naše nemožnost něco
dokázat, co se dá nazvat dokonalostí, začne se jevit jako objev
dokonalosti do nás vtělené. Dá se dokonce říci s Eckhartem, že
zmenšit se na Nic znamená připodobnit se Ničemu přirozenosti
Boží a tím se s Ní spojit bez obrazu a představy. Až sem bylo

lidství nepostradatelným prostředkem duchovního vývoje, ale od
té anihilace sebe začíná být pravým pomocníkem Boha, neboť se
stane jím bez sebe a bez své moci, nýbrž jen z Vůle a Moci Boží.
Tu za něho myslí Bůh, jedná Bůh, miluje Bůh, existuje Bůh, a
člověk si nic nepřivlastňuje, cokoliv z této vlády Boží, neboť nemá
komu by přivlastňoval. Přišlo království Boží, a všechno se stalo
součástí tohoto Království. Nesmrtelná duše slaví svatbu s
Ženichem. Lidské se stává ozdobou této svatby, neboť mělo dost
oleje vytrvalosti. Dalo by se též říci, že nevěsta, věčná Individualita
byla skvěle přizdobena pěti světly lidské individuality.)

3. Psychologie sebezdokonalování (A IV, 75 - 82)
Toto v podstatě božské sebezlepšování je postaveno na
přeměně lidské přirozenosti a na podobnosti tohoto božského a na
základním spojení s božským, na rychlém přetvoření člověka k
obrazu božímu a na úplném spojení s jednotou této ideální
formace. To je to, co se obyčejně jmenuje rádžašya - ukti,
svobodou vzniklou tím, že se člověk zpodobní s Bohem a tím se
osvobodí od otroctví, které je způsobeno lidským božské podstaty,
nebo abychom užili výrazu Gíty, sádharmy-gati, což znamená
"stát se jedním" podle vazby naší bytosti s nejvyšším universálním
a immanentním Božstvím. Abychom mohli přijít na cestu, která
vede k této proměně a měli o ní jasnou představu, je nutno nabýt
praktický základ a komplexnost lidské přirozenosti, porovnávat
zmatenou směsici jednotlivých součástí přirozenosti a nabýt
představu o povaze přeměny, podle toho, jakou změnou má projít
každá ze součástí přirozenosti, aby se využilo všech účinných
prostředků k dosažení cíle. Jak se osvobodit ze zauzlení tíživé
smrtelné hmoty? Nesmrtelné, které je v ní obsaženo, jak je
vymanit z vlády oduševnělého vitálního zvířete nad polapeným
božským světlem? To je pravý problém lidské bytosti a lidské
existence. Život nám dovoluje zahlédnout četné záblesky božství,
aniž však je vynáší úplně na světlo. Joga rozvazuje tento iluze
těžkostí.
Abychom mohli dojít k takovým výsledkům, je především
nutno znát ústřední tajemství komplikované psychologie, která
sama vytváří problém a všechny těžkosti s ním spojené. Běžná
psychologie pojednává jen o mysli a o povrchových jevech a
přestává nám být z toho důvodu užitečná, neboť nemá možnost
vést nás cestou výzkumu k obrácení já.

(Tady si dovolím připomenout, že čtrnáct operací za vědomí
mne tak dokonale odvrátilo od cesty k zevnímu náhražkovému
nepravému já a dostalo mne na opačnou cestu ze zevního k
pravému skrytému já, že jsem s ním nikdy natrvalo neztratil
kontakt a konečně v 17 létech jsem se setkal s jeho pravou tváří
Satčitananda. Obecně platí toto poučení z mé osobní zkušenosti
navozené lékaři: Zapření sama sebe, i to nejmenší, vede krok za
krokem k otevření cesty k pravému já, tedy k obrácení cesty
lidského života správným směrem, říkám tomu: vzhledem k
dosavadní extroverzi je to introverze, obrácení života naruby.)
Ještě méně nám může pomoci vědecká psychologie
postavená na materialismu, která tvrdí, že činitelé biologičtí a
psychičtí naší přirozenosti, jsou nejen východiskem, ale i reálným
základem všeho. Tato psychologie považuje lidskou mysl za
pouhé jemné prodloužení života a těla. Může být, že tohle je
pravda z hlediska zvířecího pohledu tvora a lidské mysli, v takové
míře, jakou jsou lidé omezeni a podmíněni hmotností. Ale celý
rozdíl mezi člověkem a zvířetem spočívá v tom, že mysl zvířete,
pokud ji známe, vůbec se nemůže vzdálit od svého původu,
nemůže vystoupit z kukly své omezenosti individuální hmotné
krystalizace, kterou utkal život okolo živočicha, takže jeho stávající
já se nemůže stát něčím větším, skvělejším a svobodnějším než
tím, čím je.
(Zvíře totiž nemá v sobě zamontován celý transformační
aparát, kterým lze převést malý úsek vědomí do dalších šesti
úrovní vědomí. Svatý Jan ve svém Zjevení, kap. XIII. o tom mluví
velmi zřetelně pod symbolem šelmy o sedmi hlavách a pak o další
šelmě se dvěma rohy. Viz Zk. V dualistickém systému má člověk
velká práva, ale není mu dovoleno je jen zneužívat ve svůj
prospěch, nýbrž musí též, aniž o tom ví, pomáhat při duchovním
rozvoji vesmíru, což je jinotajně vysvětleno ve druhé polovině
Zjevení, a jinak a mocněji od chvíle, kdy člověk pojedl otevřenou
knihu, kap. X, 10. Kdybychom mluvili způsobem Janovým, řekli
bychom o zvířeti, že je to šelma jen se třemi korunami na třech
hlavách a nikdy z ní nemůže vzejít šelma jen se dvěma rohy jako
beránek. Zj XIII, 11. Ulita zvířete je tedy těsnější než ulita člověka,
než lidské tělo.)
Naproti tomu lidská mysl se jeví jako intenzivnější energie, která
se vymyká vitálním a fyzickým formacím bytosti.
(Tato větší intenzita je způsobena transformací zhora dolů
přes sedm nehmotných čakras při lidské páteři.)

Ale kromě toho má člověk v sobě moc rozvíjet se a vyvinout
ideální energii ještě větší, která někdy přesahuje omezené
mentální formulace a dosahuje formy supramentální, ideální moci
duchovní bytosti. Joga nás nese za hranice fyzické přírody a za
člověka povrchového a objevuje celou přirozenost pravého
člověka.
(Přirozenost zvířete je sice něčím méně než přirozenost
lidská, zvíře však je za tuto "křivdu" bohatě odměněno snazším
přístupem k celé své přirozenosti. Žasl jsem nad tím v
předškolním věku, co např. dokážou husy vydobýt z pouhého
spánku, ve kterém my lidé buď ztrácíme vědomí o sobě - a to se
děje ve tvrdém spánku beze snu -, nebo jen sníme, a pak po
probuzení rozlišujeme sen od skutečnosti tak, že sen považujeme
za něco méněcenného. Husa jasně poznává svůj stav vědomí ve
spánku jako rovnocenný stav se stavem bdělého vědomí. Dovede
si tak dokonale vzpomenout na stav spánku, že jej považuje za
dokonalejší než stav bdělý, neboť ji přináší možnost, aby se ocitla
za pouhou odděleností jedince např. od stáda, a přesvědčil jsem
se, že podaří-li se jí pozvat člověka do tohoto svého stavu spánku,
rozšíří svůj pocit sounáležitosti i na dotyčného člověka, takže k
němu změní svůj vztah na partnerský. Totéž se může stát snícím
lidem i mezi sebou. Německý trestanec Schreiber hlásil jednoho
dne po mém odchodu z koncentračního tábora svému spoluvězni
Ladislavu Lajčíkovi, že se s ním setkal ve snu, a Lajčík totéž hlásil
Schreiberovi. Tak se zahájila mezi nimi éra supramentálního
styku, do kterého vstoupila zhora svatá Anežka Přemyslovna, a
pak udílela Lajčíkovi rady, které už před tím poskytovala
Schreiberovi. Ty se lišily od rad dávaných Schreiberovi podle její
hluboké znalosti rozdílné přirozenosti nebo individuality Lajčíkovy.)
Ve své pravé přirozenosti je člověk duchem, který používá
mysl, život a tělo pro kolektivní a individuální zkušenost a pro
zvláštní projev sebe ve vesmíru. Jakkoliv se nám tato pravda
může nyní zdát temná pro naše pochopení a naše vědomí,
musíme mít pro účely jogy v ní víru, abychom pomocí ní objevili,
že má své skutečné oprávnění při narůstající zkušenosti a při
narůstajícím sebepoznání.
(Tohoto ducha se vzdal Ježíš teprve na kříži.)
Tento duch je nekonečnou existencí, bere na sebe omezení
individuální zkušeností v projevené existenci; je to nekonečné
vědomí, které sebe definuje ve formách konečného vědomí
radostí a proměnou vědomí a schopnostmi lidské existence. Je to
nekonečná blaženost z existence, která sebe i své schopnosti šíří
i stahuje, pečetí je a opět otvírá, formuluje nekonečné cíle radosti

ze své existence až po zatemňování a popírání vlastní
přirozenosti. Samo o sobě je to věčné Satčitananda, ale tuto
úplnost, tento způsob sjednocovat a rozpojovat nekonečné je
aspektem universální a individuální přirozenosti. Objevit v nás
věčné Satčitananda, toto věčné a podstatné já naší živé bytosti v
něm, je nutným základem, neboť jen z něho se dospěje k pravé
přirozenosti a bude možno vytvořit v našich nástrojích
(supramentálních, mentálních, vitálních a fyzických) božský
způsob života, což je aktivní princip duchovní dokonalosti.
Nadmysl (=supramentál), mysl, život a tělo, jsou čtyři prvky,
které používá duch, aby se projevil v činnosti Přírody. Nadmysl je
duchovní vědomí, které jedná jako spontánně osvícené, jako vůle,
vnímání, citlivost, energie, schopnost samovytvářející a objevující
vlastní štěstí a podstatu. Mysl je toutéž činností, ale omezenou a
pouze zčásti nepřímo osvícenou. Nadmysl žije v jednotě, hrajíc si
s rozdílnostmi; i když je potenciálně schopna otevříti se jednotě.
Mysl není schopna jen nevědomostí, ale protože jedná vždy
částečně a omezeně, funguje jako schopnost, která nese znaky
nevědomosti...ale není schopna úplného poznání. Nadmysl
naproti tomu není schopna nevědomosti. I když skrývá plné
poznání a omezuje se na zvláštní činnost, její činnost vždycky
pochází ze zdroje a je prozářena spontánním osvícením; i když se
noří do hmotné nevědomosti, plní své operace s plnou vůlí a poznáním. Nadmysl se propůjčuje činnosti nižších nástrojů, jichž je
vždy tajným podporovatelem. Ve hmotě je činnost nadmysli
automatickým uskutečněním skryté ideje ve věcech; v životě je její
forma snáze uchopitelná a je instinktem, který se projevuje
pomocí instinktivního poznání a instinktivních podvědomých
funkcí nebo jen částečně vědomých; v mysli se projevuje jako
intuice, která je okamžitým, přímým a uskutečňujícím osvícením
inteligence, vůle, vjemu a citlivosti. Ale všechno to je jen pouhým
vyzařováním nadmysli, která se přizpůsobuje omezeným funkcím
temnějších nástrojů; její povaha je intimní a charakteristická
nadvědomá gnose života, mysli a těla. Nadmysl čili gnose je
charakteristickou osvěcující významnou činností ducha v jeho
přirozené skutečnosti.
(V textu Zk jsem citoval záměrně dvě charakteristické činnosti nadmysli, neomezenou jen na lidské nástroje, kterými se
projevuje. Na jedné straně jsem ukázal v citátu z Lewise Thomase
na stejně neomylnou funkci nadmysli při Zjevení svatého Jana.
Jak v činnosti broučice Oncideres, tak v inspirovaném projevu
svatého Jana je zřejmá jedna a tatáž neomylnost nadmysli, která
nepůsobí jen tam, kde je tvor schopen myslet a tedy reprodukovat

činnost nadmysli v lidské mysli, ale působí všude ve vesmíru a
samozřejmě i mimo jeho rámec nebo nad jeho rámcem. Je však
mnohem snazší dokazovat neomylnou činnost nadmysli u brouka
než u člověka. Abych ji dokázal, k tomu mám jen vlastní zkušenost
s celým životem, především od 21. 11. 1939 jako se zjevením
obdobným poznání svatého Jana nebo automatickému poznání
brouka Oncideres. Jen je třeba připomenout, že úroveň projevu
nadmysli je úzce spjata s nástroji, které má k dispozici. Jiné má k
dispozici u brouka Oncideres, jiné u běžně se vyskytujícího
člověka našeho typu a opět jiné např. ve svatém Janu
Evangelistovi. Mezi našimi nástroji a jeho nástroji stojí jeho život a
náš život bez Janových zkušeností. Ty se nedají nahradit
filosofováním a úvahou. Ani Oncideres, ani svatý Jan
nepotřebovali o svém zjevení uvažovat, jen se mu podrobovali, asi
tak, jako my jsme nuceni podrobovat se událostem, do kterých
nedokážeme zasahovat svou vůlí a svými ostatními lidskými
schopnostmi. A takových událostí je v životě jednotlivce i celých
národů mnoho. Velikost naší neschopnosti je dána především tím,
že nevíme, co činíme, vedle toho, o čem víme, že činíme. U
brouka tato nevědomost je totální. Celá jeho činnost je prováděna
slepě automaticky. Nedivme se potom, že je vykompensována
totálně neomylným a ničím nerušeným zásahem nadmysli.
Byl bych rád, kdybyste nepodlehli fatalismu. Mnohé
dokážeme provést sami ze sebe, ale platí, že jsou dvě kategorie
toho, co provádíme. Jak již bylo řečeno do jedné patří vše, o čem
víme, že to děláme, a do druhé rozsáhlejší vše, o čem nevíme, že
to také děláme. Největší předností Zjevení svatého Jana je, že
nám prozrazuje aspoň něco z toho, co mu bylo zjeveno, např. kdo
otevírá pečetě knihy života, kdo způsobuje pohromy a osvícení,
maření země a slávu osvobozených atd. Svatý Jan nám tedy
prozradil, že i do této druhé kategorie rozumové nevědomosti lze
proniknout, zprvu intuicí, později v některých případech vytržením
z omezené zkušenosti a posléze poznáváním života jako
soustavného Zjevení božího Života ve všem.
Bylo by dobré uvědomit si, co je ve výpovědi svatého Jana
obsaženo navíc, oproti původnímu úsilí učedníků Páně o
sebespásu.
Svatý Jan byl napřed učedníkem svatého Jana Křtitele. Ten
křtil ku pokání, čímž se rozumí, že duchovní silou svého poznání a
svého úkolu umožňoval pokřtěným, aby snáze odolávali pokušení
své tělesnosti jednat především jen pro sebe a pro své. S touto
reformou života se musí začít, má-li se splnit Ježíšův požadavek,
abychom milovali bližního jako sebe sama.

Následuje, až do dalšího odstavce, pouhý můj předpoklad:
Svatý Jan Křtitel poznal, že jeho žák Jan, později učedník Ježíšův,
svého mistra Jana Křtitele velice miluje, a tedy že ho pro tuto lásku
také ve všem poslechne a že bude ochoten přejít do učednictví k
Ježíšovi, navrhne-li mu to jeho mistr. Radil mu: "Za žádných
okolností se nevzdaluj od Ježíše, právě tak, jako ses nevzdaloval
ode mne." Byl to správný návod k tomu, aby Jan měl zase jen
jediného učitele, čili Jan se ocitl v ašramu s jediným guruem. Jan
Křtitel vyslal k Ježíšovi též dalšího svého žáka Bartoloměje. Ale
tomu pravděpodobně radil trochu jinak: "Vystav se moci Ježíšově
bez výhrad!" Pokud vím, všechny kostely, zasvěcené svatému
Bartoloměji, mají dvě věže. Je to obecně uznávaný předpis pro
stavitele Bartolomějových chrámů. Výjimku nečiní ani chrám sv.
Bartoloměje v Plzni, s nejvyšší jedinou věží v ČSR. Základy druhé
věže dodnes stojí až do výše čtvrtého patra. Proč ti Bartolomějové
mají dvě věže? Protože svatý Bartoloměj měl být podřízen jednak
moci Ježíšově, a proto mohl dělat zázraky, jednak moci světa, a
proto nakonec musel násilně zemřít.
Jan nezemřel násilnou smrtí z důvodů, které jsem částečně
vysvětlil jinak než činím teď. Teď musím dodat, že vlivem toho, co
zažil po boku Ježíšovu a po boku Panny Marie po smrti Ježíšově,
dorostl právě takto prožitým životem a ne jinak jednak k pochopení
činnosti Boží v člověku, jednak k vědomé spolupráci s trojjediným
Bohem. Prozradil v 10. a dalších kapitolách svého Zjevení, jaké
následky tato spolupráce měla po smrti Ježíšově a po seslání
Ducha svatého. V desáté kapitole svatý Jan píše, že ho anděl
vybídl, aby snědl už úplně otevřenou popsanou knihu života. V té
mu Beránek - Spasitel rozpečetil všech sedm pečetí s patřičnými
následky včetně překonání času. Viz Zj. X, 6 - 7.
Kdyby se pojednávalo ve Zjevení jen o Janově osobní spáse
nebo o spáse kteréhokoliv jednotlivce, stačilo by k ní na závěr
překonat čas. Ale svatý Jan nepřestával milovat Krista i s jeho
úkolem. Dokázal milovat bližního jako Krista a dělal pro jeho
spasitelské dílo všechno, co by byl udělal pro svou spásu. A tak
na jedné straně neustále trpí se svým tvorstvem a na druhé straně
se potkává s Nevěstou, aby svatbou s ní potvrdil smysl existence
vesmíru.
Konkrétně to znamená, že Tvůrce vybavil šelmu se dvěma
rohy, aby se podobala Beránkovi svým dovršeným dualismem, ze
kterého jediného lze dospět k pádu velkého Babylónu a pak ke
svatbě Beránkově. Co tedy zažívá svatý od 10. kapitoly Zjevení
jako velké trápení, je úkolem nejvyšší lásky Miláčka Spasitele.

Pokud se týče postupu, jak se zduchovnit, zastává Ghos,
řekl bych v Indii vyzkoušený způsob malých kroků, který jsem už
nazval cestou zdola nahoru, přičemž však Ghos nezapomíná, že
Duch je neustálým přivaděčem života zhora dolů. Symbolicky
řečeno cesta zdola nahoru je cestou proti proudu, která je účinná
na prvních stupních duchovního vývoje. Snažíme-li se však tímto
způsobem postupovat i na vyšších stupních vývoje, i když
otevřeme všech sedm úrovní vědomí v nás, omezujeme
individuální duchovní poznání na minimum, takže vyspělý indický
jogin se za tohoto postupu nikdy nemůže stát tak samovolně
moudrým jako byl sv. Jan. Můžeme právem žasnout, jak svatý Jan
dokonale ovládal všechny výdobytky indické školy, a přitom si
nemusel jít pro svou moudrost do Indie, neboť Moudrost sama
přicházela za ním, začínaje příchodem svatých tří Králů, ale
především jeho vnitřními stavy vědomí. Ježíš tedy radí na rozdíl
od Indů, abychom beze zbytku využili aktivně styk s okolním
světem, především láskou k bližnímu, ale též činností. Až se tyto
vztahy stanou samovolnými, radí Ježíš, abychom ani chvíli se s
tím výtečným výsledkem nespokojovali, nýbrž abychom opět
přechodně bez ohledu na sebe zase použili všech sil, kterých
jsme si už navíc vědomi, ve prospěch celku atd.)
Duch založil veškerou svou činnost na dvou podvojných
aspektech své existence: na Duši a Přírodě, na Purušovi a
Prakriti. (Rozuměj dobře: Duch založil svou pozitivní a negativní
existenci v časoprostoru na těchto dvou aspektech. Není tím
řečeno nic o celé jeho existenci, nýbrž téměř vše o jeho emanaci
do vesmíru.) Jsou to dvě strany jedné a téže reality, dva póly
jediné vědomé existence...V nižších formách bytí se duše plně
podřizuje Přírodě, ale postupně v ní povstává vědomí vlastní
autonomie, v jakémsi smyslu namířené proti přírodě...Člověk má
(v sobě) složení mikrokosmu, v němž jsou stupňovitě rozestavěny
všechny úrovně počínaje podvědomím a konče nadvědomím.
Rozvojem jogických schopností může člověk začít si uvědomovat
všechny úrovně jinak skryté naším smyslům a naší
zmaterializované hmotné mysli...
Ale ať už to člověk činí za jakýmkoliv účelem, musí vycházet
ze zákona své stávající nedokonalosti, plně si ji uvědomovat a
snažit se, aby přešel do dalšího zákona.
(Mám přítele, vášnivého astrologa. Střetáváme se často v
regulérním zápasu, protože se snažím o to, aby přešel do jiného
zákona, než toho, ve který věří a který si svým osobitým
způsobem prověřuje. Takhle si počínají všichni lidé, kteří si mohou
denně prověřovat skutečnost, že jsou z masa a kostí. Tento zákon

hmoty může být rozšířen na celý vesmír, ale nikoliv za jeho
hranice. Protože však člověk obsahuje v sobě celý vesmír v
malém, a nikoliv náhodně nebo nějakým nedopatřením, měl by
také vědět, že neobsahuje vesmír pro sebe, nýbrž že je do
vesmíru poslán, aby jej v sobě překonal. Pokouší-li se o to, napřed
se dostává do jiných zákonitostí a znovu i tam mu hrozí, že se tam
zabydlí; odváží-li se jít dále, projde bolestnými přechody mezi
stupni, jak ukázal Ježíš svým životem a svatý Jan svým Zjevením,
ale pak se stane vědomě svobodným.)
Zatím mysl, i když člověk sám o sobě je principem vtělení
mysli, je nucena přijmout nadvládu těla a fyzického života. Tuto
nadvládu nedokáže překonat jinak než soustředěním a se
značným použitím své energie. Jen zvýšením své nadvlády duše
se ocitne na cestě k dokonalosti. Přirozená schopnost má se stát
stále dokonaleji vědomým aktem duše, vědomým výrazem
veškeré vůle a poznání ducha...Prakriti se má projevit jako Šakti
Puruši.
22. 1. 1990
(Mám dojem, že tento postup je vhodnější pro život v
ašramu než ve světě.
My si bohužel nedovedeme přeložit symbolický význam
Ježíšova života a stejně tak života jeho učedníků do faktů
každodenního života člověka, v němž ani dnes téměř nikdo neví,
co činí vedle toho, o čem ví, že činí. Tak také nikdo neví, že Ježíš
společně s učedníky představuje mikrokosmos schopný
transformace časného na věčné. Ještě jsme se zkrátka nedostali
tak daleko v alchymii lidského života, abychom se bez rozpaků
mohli opřít o všechny složky naší zdánlivě jen hmotné bytosti.
Jsme dosud na počátku přeměny prvků, ale k přeměně člověka na
vyššího tvora, milujícího např. bližního jako sama sebe, zatím
vůbec nedošlo. Nevíme, že cesta k tomuto pokroku vede přes
důkladnější sebepoznání. Pak se nedivím, že považujeme často
bližního za velkou překážku na cestě k duchovnímu pokroku,
neboť on není lepší než my a myslí jen na sebe. Ale toto hledisko
je absolutně nesprávné. Bližní společně s každým z nás vytváří
situace a události, ze kterých se můžeme, chceme-li, za všech
okolností učit, jak pokračovat na cestě k dokonalosti. Tato pravda
se mi zjevila zcela nekompromisně právě v koncentračním táboře,
tedy za nejtěžších životních podmínek. Nebyl bych dnes tam, kde
jsem se tehdy rázem ocitl, kdyby mě byl esesman neujistil, až
zabije jednoho člověka, že hned přijde na řadu i člověk mého
jména a mého pocitu oddělenosti. Esesman ani já jsme tehdy

nevěděli, co činí. Naštěstí tato situace nebyla první v mém životě.
Přece lékaři nevěděli, co činí operacemi za vědomí. Toto nevědění
se obvykle vyskytuje v tak jemné formě, že je nebereme v úvahu.
Všechny události mají tentýž skrytý smysl, jako "mé"
operace za vědomí. Brouk Oncideres nečiní výjimku, nýbrž
potvrzuje obecně platnou skutečnost, že všichni jsme sídleme
nesmírné Moudrosti Boží, a nepotřebujeme o tom vědět. Události
na nás doléhají jemněji a přirozeněji než jak se mě dotýkaly
operace za vědomí. Operace mě očividně učily překonávat tok
času. Ale něco jiného je tok času než čas samotný. Než lze
překonat čas, musíme umět čas využít, aspoň tak jako brouk
Oncideres. Nevyčítejte z těchto řádek návod k účelovému využití
života. Dopustili byste se té chyby, že byste zapomněli, odkud má
Oncideres tu moudrost a kdo tedy způsobuje účelnost jeho
jednání. Jsme však více než broukem. Než lze překonat čas,
musíme jej využít lidsky tím navíc, co máme oproti zvířeti nebo
rostlině. Promrháváme jej zahálkou nebo dumáním či neklidným
odporem a zbytečným přitakáváním nesprávnému. Každý z nás
má nějakou schopnost rozlišovací a té se nemá lehkomyslně
zříkat. Zároveň opakuji, že nemáme dbát na to, zda je nám něco
příjemné či nepříjemné, nýbrž jen na to, zda je něco správné či
nesprávné. Tímto způsobem se velice rychle tříbí jak schopnost
rozlišovací, tak i přístup k bližnímu. Záhy přestaneme mít vedle
sebe protivného bližního a milého bližního, a začneme rozlišovat,
co on ví, že dělá, od toho, o čem neví, že dělá. Toto druhé mu
nebudeme mít za zlé, neboť právě to představuje vyšší kategorii
jeho služeb jeho okolí. Zajisté si nepřestáváte všímat, jak se pořád
přidržuji základního rozlišení, které pro mne vyplynulo z
lékařského zásahu: Lékaři věděli, že mě léčí, nevěděli, že osvobozují mé vědomí od jeho úzkého objemu či rozsahu. Následky
obojího mne doprovázejí po celý život. A protože z nich není vyhnutí a cesty zpět, bylo by správné, kdybych obojí následky přijímal
s radostí. To je obecná záležitost nabírání zkušeností a stárnutí
každého jednotlivce. Dítě stárne tím, že se stává dospělým
člověkem a nemůže se vrátit do dětství; nemělo by v dospělém
věku jednat dětinsky, když už takové jednání nepatří k jeho věku.
Máme dětinské starce. Těžší však je, nestát se dětinským starcem
jiným způsobem, nepovažovaným za dětinství, nýbrž považované
za správné zjištění faktu, že tělesné i duševní schopnosti stářím
upadají, že se dostavují potíže a choroby, o kterých dříve mladší
člověk neměl zdání apod. Ve skutečnosti by stáří mělo být
životním obdobím, ve kterém se člověk musí znovu učit hospodařit
za nových podmínek se změněným stavem těla i duše, se
vztahem k lidem, k pohybu, odpočinku atd. Dítě se musí učit a

někdy velmi těžce na ně doléhá tato potřeba. Starý člověk by se
měl řídit životním heslem Lutherovým: "Kdybych věděl, že bych
zítra zemřel, ještě dnes bych zasadil strom." I starý člověk může
kolem sebe zasévat lásku, a čím více tak bude činit, tím i jemu se
bude při všech jeho těžkostech snáze a radostněji žít. Dokud je
člověk zdravý, není jeho pozornost poutána myšlenkami na osobní
zdravotní potíže. Jestliže však i při plném zdraví se učil cítit s
trpícími a radovat se s radujícími, těžko propadne stařeckému
sobectví, ve kterém se ohradí v sobě vůči okolí. Umět zacházet s
nemocí, znamená též vycházet vstříc lékaři při jeho léčení. Ale
nejen to, máme se dát poučit nemocí i stářím o tom, o čem jsme
se nedali poučit při zdraví a v mládí. Až do posledního dechu
života jsme stále ve škole. Otevíráme knihu života.
Všimněte si ve Zjevení svatého Jana, že pečetě knihy života
otevíral Beránek - Spasitel. Zároveň nutno říci, že by byl neotevřel
další pečeť, kdyby si byl svatý Jan neprožil všechno, co vyplývalo
již z otevřené pečetě. Proces vývoje by se byl zastavil. Starý
člověk umírá často hlavně proto, že není ochoten za nových
podmínek stát za tím, co je v jeho věku správné z jeho dosavadního života. Máme tedy právo říci, že bez nás by Beránek
nerozpečetil ani jednu pečeť. Obvykle nemáme příležitost vidět tak
pěkně vertikální průřez lidským životem jako svatý Jan. To nás
však neomlouvá. Co nevíme, nemůžeme a nemáme vědět, a co
napřed ani svatý Jan nevěděl, je, jak jsme vedeni a do jakých
podrobností toto láskyplné vedení jde. O tom vědí jen svatí v nebi
a chvalořečí mu, a pak prosťáčci Boží, kteří vědí o radosti Boží,
jako se stalo při narození Páně a při křtu Ježíše v Jordáně. Vizte
hlas slyšený tehdy: "Tento je Syn můj milý, v němž se mi zalíbilo."
Svatý Jan Křtitel jej slyšel a poslal dva své žáky za Ježíšem. Ale
Ježíš prožíval lásku Otcovu neustále a nepřestal být jejím
svědkem až do okamžiku smrti na kříži. Tentýž Ježíš v nás žije,
jsme jeho chrámem. Stane se nám na cestě, že láska Boží nás
přemůže tak, že nemůžeme ani Boha milovat, protože On nás
miluje dokonaleji než my a za všech okolností. Tak se stává naším
východiskem láska Boží a nikoliv naše láska. To je velmi
bezpečné východisko.
V komentované kapitole podává Ghos dualistické
východisko: "Prakriti se má projevit jako Šakti Puruši." Označme si
jej ještě jednou starozákonním symbolem, kterým se vysvětluje
vývoj života na naší planetě až po neposlušného člověka.
Noe postavil prostorný koráb a uvedl do něho všechna zvířata. Na zemi z hněvu Božího nad neposlušným lidstvem nastala

potopa, při které se zachránilo jen osm lidí na palubě zmíněného
korábu, a to společně se všemi zvířaty.
Je to pokračování symboliky pádu z ráje, které je zapsáno v
první Mojžíšově knize, v kapitole šesté až desáté. Rozměry jsou
takové, že koráb může do svých útrob pojmout páry všech zvířat,
čímž se mluví o genetickém kódu člověka, a jen o něm, tedy ne
tak komplexně jako mluví o přírodě a člověku svatý Jan ve XIII.
kap. svého zjevení, kde mluví o šelmě, která se vynořila z moře a
měla sedm hlav se sedmi korunami, tj. úrovněmi vědomí. To
všechno má k dispozici Noe, muž spravedlivý ve svém pokolení. I.
M VI, 9. neboť ve své věčné podstatě chodil s Bohem, jako my
všichni ve své nezrozené věčné podstatě chodíme s Bohem.
Jak mohu takhle plést dohromady potopu světa i konec
světa, který líčí svatý Jan jako pád velkého Babylónu a Ježíš
posledním soudem?
Nejsem dlužen odpovědí na souvislosti sahající do všech
podrobností těchto symbolů, protože bych musel zvolit chybnou
interpretaci analytickou metodou, kterou se dá rozpitvat všechno,
ale kterou samotnou se nic nedá dohromady. Všechno se dá
vysvětlit jen jedním syntetizujícím zážitkem, jehož malou součástí
bylo toto syntetické Zjevení smyslu všech symbolů našeho života.
Ten zážitek nazvu zhroucením času, ke kterému došlo u mne dne
21. 11. 1939. K tomuto zhroucení času se všechno připravuje u
každého člověka od chvíle jeho narození na svět. V jiných
organismech než lidských se toto zhroucení času nepřipravuje.
Tam prostě život ještě tak daleko nepokročil jako u člověka. Chybí
tam např. těch pověstných sedm korun a na sedmi hlavách šelmy.
To zhroucení času způsobuje podivnou vlastnost, nad kterou se
pozastavila Katrei. Člověk při něm ztratí náhle např. pocit
oddělenosti od ostatních lidí, takže, jak se Katrei vyjádřila, od té
chvíle měla všechny lidi raději než dříve. Člověk zažívá svým
životem začátek konce, a svatý Jan jej popisuje v prvních slovech
svého evangelia: "Na začátku bylo Slovo." Člověk zažívá i konec
času, a svatý Jan jej popisuje jako pád Babylónu. Mezitím proběhl
celý jeho život bez nároku na časoprostorový rozměr. Rozumějte
dobře: K zážitku zhroucení času nebylo třeba ani vteřiny ani
žádného pohybu, ale bylo třeba k tomu, aby ten zážitek nastal,
lidského života. Bez něho by nenastal.
Ten zážitek měl za sebou i Ghos, dříve než začal psát
Syntézu jogy. A nebyl by ji napsal, kdyby jej neměl, nebo by se
nedostal k syntézi jednotlivých exkluzivních jog až po život jako jo-

gu. Nejcennější na Syntéze jogy jsou právě ty spojky mezi jogami
a lidským životem jako celkem.)

4. Dokonalost mentální bytosti (A IV, 83 - 91)
Za těchto podmínek základní ideou jogy sebezdokonalování
spočívá v přípravě vztahů mezi duší a člověkem a jeho mentální,
vitální a hmotnou přirozeností. Člověk je toho času duší jen tou
částí, která je si sama sebe vědoma.
(V podobenství o deseti pannách přicházejících na svatbu je
tato část přesně definována číslem deseti, tj. všemi lidskými
vlastnosti, kterých si dokáže být člověk vědom vlivem té jednotky,
která jim velí, a tou je vědomí pocházející od Boha. Nemohou
však být ničím více, než ozdobou duchovní svatby.)
Nyní je duše podřízena mysli, životu a tělu, ale musí se stát
úplně vědomou sebe a vládkyní zmíněných tří prvků utvářejících
lidskou bytost. Nebude-li už omezena jejich nároky ani jejich
přáními, bude-li si sama sebe dokonale vědoma, začne ovládat
své nástroje a stane se jejich svobodnou vládkyní. Úsilí člověka
stát se vládcem své bytosti, je obsahem největší části duchovních, intelektuálních a mravních bojů.
Aby se člověk stal vládcem vlastní existence, a to
svobodnou a dostačující vládou, musí především nalézt v sobě
samém nejvyšší svůj výraz, pravého člověka a nejvyššího Purušu,
svobodně vládnoucího svou nezcizitelnou mocí. Musí přestat být
mentálním, vitálním a fyzickým egem, výtvorem, nástrojem a
poddaným mentální, vitální a hmotné přirozenosti. Toto ego není
pravým člověkem, nýbrž nástrojem Přírody, za jejíž pomoci
vytvořilo v mysli, životě a v těle pocit omezené a oddělené
existence. Příroda by vyvinula jisté omezující návyky, v jejichž
rámci se to děje; ztotožňování duše s egem je proces, při kterém
Příroda přesvědčuje duši, aby přijala činnost a obvyklé omezující
podmínky. Dokud trvá ztotožnění, existence zůstává uvězněna v
omezeném kruhu této činnosti, a dokud není ztotožnění
překonáno, duše nemůže svobodně používat svou individuální
existenci a tím méně překonat sebe samu. Z toho důvodu jeden z
hlavních způsobů jogy spočívá v tom, že se vzdálíme od zevního
smyslu ega, které nás nutí, abychom se ztotožňovali s činností
mysli, života a těla. Osvobození od zvnějšňujícího směru ega je
prvním krokem ke svobodě a slavnostním nastolením duše jako
pravé existence.

Když se vzdálíme duší, zpozorujeme, že nejsme duší, nýbrž
mentální (duševní) bytostí, která stojí za činností vtělené duše,
nejsme mentální a vitální osobností (osobnost je složenina
přírody), nýbrž mentální Osoba manómaya puruša. Začneme si
tak uvědomovat vnitřní existenci, která se opírá o mysl, aby
poznala sama sebe a svět, a která sebe považuje ze zkušenosti
za jednotlivce, který má sebe a svět pro činnost vnitřní a vnější,
ale je zcela odlišný od mysli, života a těla. Pocit rozdílnosti od
vitálních činností a od hmotné existence je velmi zřetelný, jelikož
pociťuje-li Puruša, že jeho mysl je obsažena v životě a v těle, je si
rovněž vědom toho, že když by přestal existovat hmotný život a
tělo, nebo kdyby se obojí rozpustilo, nepřestal by existovat v
mentální existenci. Ale pocit, že je rozdílný od mentální existence,
se dá tíže natrvalo udržet. Ale rozdílnost existuje a projevuje se
třemi druhy intuice (nebo aspoň jednou ze tří) charakteristických
pro mentálního Purušu, a pomocí nich se stáváme vědomými své
největší existence.
(Možná, že jste si všimli, jak v tomto bodě opouští Ghos
cestu Eliášovu a Ježíšovu. Ale toto porovnání ponechám stranou,
protože Indie fakticky nezná existenční cestu hlásanou těmi dvěma, a cesta naznačená Ježíšem je dobře vyznačena příkladem
Ježíšovým.
Porovnejte obecně platnou věc s tímto vývojem Ghosovým. I
událost tolik rozpojující od vědomí tělesnosti, jakou byly u mne
operace za vědomí, rozpojující tělesnost od mnohem širšího
vědomí, které bylo při operacích zachováno, ani takové rozpojení
ve vědomí nevedlo v oblasti lidského poznávání dále, než k
chápání sebe jako mysli, která vládne tělem, nebo která používá
tělo jako sluhu, aby jí byl umožněn život ve světě. Byl to šťastný
omyl, ale jako takový byl dostačující jen do mých 17 let, tj. dokud
se nedostavilo vědomí, že lidská existence není závislá na lidské
mysli, nýbrž na Bohu, který je nad myslí, čili ze kterého je i mysl
odvozena a její síla projevu stále odvozována. Ponechávám
stranou výklad o tom, že do zmíněného šťastného omylu před
těmi sedmnácti občas prosakovala ukázka moci Boží. Tyto ukázky
mohu v tomto výkladu vynechat, protože jsem tu moc nepoznával
jako přímý zásah boží, nýbrž jako nějakou mimořádnou lidskou
schopnost, kterou si tak vysvětlovalo i mé nejbližší okolí. Do
poznání, že jde o přímý projev moci Boží, jsem dospěl hned při
první extázi v dubnu 1930. Tato extatická zkušenost se
prohlubovala až do mých 25 let. Tehdy můj extatický stav se
propojil s normálním bdělým stavem a extáze končily. Nikoliv však
z mé osobní vůle, nýbrž z poslušnosti Vůli vyšší. Z téže

poslušnosti jsem opustil Eliášovu existenční cestu, přičemž
Spasitelovu cestu jsem ještě neznal. Bylo to období asimilace
dřívější cesty a dorůstání do dalšího stupně vývoje. Takové
mezery jsou zákonité, ale neměly by trvat tak dlouho jako u mě.
Hlavní má vina je v tom, že jsem si přivlastnil účinky dosavadního
pokroku. Na pomoc musely přijít události, které mne tvrdě učily, že
mám být pouhým hospodářem s Boží hřivnou, kterou je lidský
život, a že v tom hospodaření nemá figurovat cesta od sebe zase
k sobě, nýbrž definitivní opuštění sebe. Z provizoria jsem byl v
pravém smyslu slova nečekaně vytržen zatčením bez viny dne 17.
11. 1939, po němž následovalo několikadenní vyjmutí z předešlé
mně zřejmé milosti Boží, tedy pravý očistec, a další událost dne
21. 11. 1939, která způsobila mou vnitřní smrt a začátek nové fáze
znovuzrození, ve které se extáze staly definitivně zbytečné, neboť
úroveň mého vědomí po dobu pěti měsíců neklesla do stavu
pouhého bdění. Bdělý stav byl doplněn, nebo lépe řečeno, do mé
vnitřní prázdnoty se vešel trpící bližní. Po osobní spáse jsem
netoužil nikdy, ale tehdy jsem začal pociťovat, že spása není nic
abstraktního, nýbrž záležitostí denního života. Přichází nepoznána
a nedefinována jako vlahý déšť snášející se na všechno živé i
neživé. Mé extáze nikdy nebyly provázeny obrazem nebo slovem,
ale pak už nebylo třeba obrazu nebo slova, protože jsem poznával
působení Boží ve všem. Tehdy se všechno v mém životě aspoň
na potřebný čas pro trávení proměnilo na klid uvnitř největšího
utrpení, které kolem mne vládlo. Kdybych byl prošel osobním
vedením jako svatý Jan, bylo by tomu přirozeně jinak.
Události, které zažíval svatý Jan napřed po boku svatého
Jana Křtitele, pak po boku Ježíšově a posléze po boku Panny
Marie a po jejím odchodu po boku světa, přicházely, jak se zdálo,
zvnějška. Ve chvíli vytržení na ostrově Patmos, začly události
přicházet, jak se zdálo, poprvé zvnitřka, přímo od Spasitele Beránka, už odtěleného, a teprve jako takové ústily do mystické
smrti a do svatby Beránka s jeho Nevěstou, tedy do vstupu do
Nového Jeruzaléma, do příbytku u Boha. Všimněte si rozdílu v
účinnosti událostí přicházejících jaksi zvnějška a přicházejících
jaksi zvnitřka. Dvakrát opakovanými slovy "jak se zdálo", chci
připomenout dvojím způsobem různě se jevící motivy postrku
člověka kupředu na duchovní cestě, nebo slovy Ghosovými,
rozlišuji dva různé způsoby jogy sebezdokonalování, kterými je
lidský život v dualismu jako jediný celek. Jednání partnerů v
různých párech dvojic a jednání dvojic mezi sebou není jevem
náhodným. Měli bychom se dát poučit pohybem houpačky,
spoutáním radosti s bolestí atd. Pokud vidíme páry dvojic jen jako
opak jednoho ve vztahu ke druhému, je to způsobeno naším

klamným pocitem oddělenosti, a dokud ten trvá, nemůžeme
milovat bližního jako sebe atd. Vůbec každý tvor je v určitém
smyslu spojen se všemi ostatními, a je na nich více či méně
závislý. Tato závislost přesahuje hranice času. Kdybychom mluvili
čistě technicky, řekli bychom, že jsme dosud neprošli pádem času,
takže nepoznáváme v plném rozsahu co se stalo a co se stane. (a
hlavně, co je.)
Napřed intuice jako taková je mentální činností, něčím, co
se děje v ní a zároveň před ní v podobě předmětu jejího
pozorovatelského poznání. Toto vnímání sebe je intuitivním
smyslem Puruši - svědka, sášti. Svědek Puruša je čisté vědomí,
které pozoruje Přírodu a vidí ji jako činnost, která se zračí ve
vědomí a je jím osvěcována, ale liší se od tohoto vědomí. Pro
mentálního Purušu není jen činností - komplexní činností
myšlenkovou, volní, citovou, pocitovou a charakterovou ve smyslu
egoistickém - která působí na bázi vitálních impulsů, potřeb, přání
za podmínek pro něho vznikajících hmotným tělem. On není jimi
omezen, protože může dát podnět nejen k novému nasměrování
činnosti, k rozličnosti činnosti, k jejímu zjemnění nebo rozšíření,
ale je schopen jednat v mysli a v představě mentálních výtvorů,
jemnějších a pružnějších než je činnost sama. Mentální Puruša
může mít též intuici o čemkoliv mnohem širším a větším než je
činnost, ve které žije... Touto intuicí se dostává na práh
vznešeného (subliminálního) já, jehož možnosti mají větší rozsah
než jakou má jeho povrchová mentalita a jakou může poskytovat
sebepoznání. Třetí největší intuice je vnitřním vjemem něčeho, co
je samo o sobě podstatnější, něčím tak vysokým ve vztahu k
mysli, jako je mysl něčím vyšším ve srovnání s životem a s
fyzickým tělem. Tento vnitřní vjem je intuicí, která má něco ze své
supramentální a duchovní podstaty.
Ve kterékoliv chvíli může mentální Puruša znovu upadnout
do vězení povrchové činnosti, ze které se stáhl, a žít po určitou
dobu úplně ztotožněn s mentálním, životním a tělesným
mechanismem a úplně zapomenout na svou pravou kondici.
(Nejde tu o zapomenutí v běžném slova smyslu, nýbrž o stažení
se Puruši za rámec nám přístupného rozsahu vědomí. To je
patrno z dalšího Ghosova výkladu:) Ale od té chvíle, co se
uskutečnilo toto vykolejení, přece jen už člověk nemůže všechno
ztratit, co nabyl...jeho pravá zkušenost zůstává skrytě
působící...Může nabýt dva další postoje. Může mít intuici o já jako
o duši v těle, která způsobuje život jako svou činnost, a o mysli,
jakožto světlu této činnosti.
(Dalo by se říci, že Puruša už natrvalo rozšířil svou vládu.)

(Mám za to, že mě lékaři svými operacemi za vědomí dopravili
rychlou cestou do této sice degradované, ale přece jen vyšší
funkce mentálního Puruši, s výjimkou bezprostředního
postoperačního stavu, v němž jsem si ještě nemyslel, že jsem tím,
který ve mně myslí. Toto pojetí zaplašilo čili degradovalo čisté
vědomí teprve po velké námaze matky, která měla nařízeno od
lékařů, aby mě vrátila do světa, jinak že umřu nezájmem o svět,
počínaje jídlem, pitím a jakoukoliv činností. Matka mě po každé
operaci vrátila do světa a tak jsem v něm dodnes. Přesto jsem až
do 17 let občas býval znovu vyvracován ze světa za okolností, o
kterých jsem už mnohokráte psal. Řečeno Ghosovým způsobem:
Puruša už měl snazší možnost se projevit svou mocí v mém
běžném životě.)
Tato duše v těle je vědomou hmotnou existencí, annamaya
puruša, která v podstatě používá život a mysl pro hmotnou
zkušenost (jejíž zbytek se jeví jen jako následek), nevidí nic kromě
života těla a cítí se něčím za hmotnou individualitou, vnímá však
jen hmotný vesmír a nanejvýš ještě svou jednotu s duší hmotné
Přírody. Může se však vyskytnout také intuice sama o sobě, jako
o duši lidského života, ztotožňující se s ustavičným pohybem času
do budoucnosti, s časem, který vyzařuje těla jako tvary nebo
smyslové představy a mysl jako vědomou činnost životní
zkušenosti. Tato duše v životě je vědomou životní existencí,
pránamaya puruša, schopná vidět za trvání a hranice hmotného
těla, cítit universální život; ale není schopna posunout život za
jeho stálý běh v čase. Tito tři Puruši jsou animické formy, pomocí
nichž Duch ztotožňuje svou vědomou existenci s jednou nebo s
další ze tří úrovní nebo principů své vesmírové existence, na níž
buduje svou činnost.
Ale člověk je výrazně bytostí mentální. Vskutku lidská mysl
je nejvyšším stavem svého nynějšího postavení, je bodem
nejbližším ke svému pravému já, nejsnáze a nejplněji si
uvědomující ducha. Jeho cesta k dokonalosti nespočívá v
bloudění v zevní a povrchové existenci, ani v upevňování sebe ve
vitální duši nebo v tělesné duši, nýbrž v naléhavém hledání toho,
jak se dostat za tři úrovně, hmotnou, vitální a mentální. Toto
naléhání může vzít na sebe dvě úplně odlišné formy, z nichž
každá míří za vlastním cílem a volí vlastní postup. Je také možno
zvýšit důraz ve směru, který člověka oddaluje od existence
přírody, k odpoutání od smyslů, od života a od těla. Může se
pokoušet žít stále více jako svědek Puruša, pozorující
nezúčastněně činnost Přírody, bez spolupůsobení s ní, odpoutá
se od veškeré činnosti, a stahuje se do čisté vědomé existence.

Takové je osvobození podle systému Sámkhya. Člověk se může
usadit v této nejširší existenci, v níž má k dispozici intuici, může se
vzdálit od povrchové mentality a vejít do "stavu snu" nebo do
"stavu spánku" a tyto stavy mu otevírají dveře k nejširším a
nejvyšším úrovním vědomí. V minulosti se mělo za to, že tady
existuje přechod do supramentálních světů, odkud není možný a
nutný návrat k pozemskému vědomí. V minulosti se mělo za to, že
tady existuje přechod do supramentálních světů, odkud není
možný a nutný návrat k pozemskému vědomí. Ale definitivní a
jistá neodvolatelnost tohoto druhu osvobození závisí na stupni
povznesení mentální bytosti do tohoto duchovního já, kterého si
člověk začne být vědom, když opustí mentalitu a upíná svůj
pohled výše. To se navrhuje jako klíč k úplnému překonání
existence ať ponořením do čistého bytí, ať podílem na ultrakosmickém bytí.
(Ghos se tu snaží vysvětlit povahu poextatických stavů a
přiblížit čtenáři pochopení supramentálního stavu, který není
závislý na pohybující se mysli. Jeho výklad půjde jistě dál, ale
systém Samkhya nemá nic společného s existenční cestou, v níž
východiskem je jednota všeho stvořeného s nestvořeným, a proto
není třeba utíkat ze stvořeného, např. z pozemského života, nebo
se od něho distancovat. V této jednotě, vyjdeme-li z postavení
člověka ve světě, je pouze nějaké její dno vědomí a nějaký vrchol
téhož vědomí, a my máme možnost se vyvíjet postupným
zlepšováním, nikoli opouštěním pozemského života až k
božskému ničím neomezenému vědomí Božímu. Doporučuji
znovu nahlédnout na graf s příslušným vysvětlením v komentáři k
Yesudianově Sebevýchově jogou. Eliáš se neosvobodil tím, že by
byl unikl světu nebo opustil svět, nýbrž osvobodil se rozšířením
svého vědomí z pouhého uvědomování si pozemského žití na
úplné vědomé soužití s Bohem. Jen opustil nástroj, který mu k
tomuto vzestupu pomohl. Není náhodné, že evangelista
zaznamenává přítomnost Eliášovu na hoře Tabor společně s
Mojžíšem a Ježíšem. Ježíš také dokázal, že smrtí na kříži
neodešel ze světa, nýbrž se mu, jak se patří a jak je jen možno,
přiblížil z té strany, ze které na něj mohl snáze působit a snáze do
něho vejít. Nedocenili jsme ještě dost transsubstanciaci chleba a
vína v tělo a krev Ježíše Krista. Podobně a ještě dokonaleji je
tomu s nanebevstoupením Páně. Ono mu dokonale umožnilo, aby
ze stavu nebe seslal apoštolům Ducha svatého i s jeho účinky, jak
obrazně naznačil svatý Jan ve svém Zjevení.)
Ale naším cílem není jen osvobození pomocí odpoutanosti
od přírody (my bychom řekli: od stvořeného), nýbrž dokonalost v

poznání, a pak zmíněná snaha (systémem Samkhya) není
dostačující. Musíme střežit naši činnost mentální, vitální a
hmotnou v přírodě, nacházet uzly, které nás zotročují (rozuměj
svazují), a možné body osvobození, musíme odhalovat místa
nedokonalosti a nacházet klíče k dokonalosti. Když duše
pozorovatelka, svědek Puruša, se stáhne ze své činnosti, aby ji
pozoroval, zjistí, že ona funguje automaticky vlivem svého
mechanismu pomocí nehnuté síly svého pohybu - pomocí
mentální činnosti, životního impulsu a nedobrovolného hmotného
mechanismu. Na první pohled se zdá, že všechno vede (k
nekonečnému) opakování činnosti automatického mechanismu, i
když se součet této činnosti zvětšuje tvořením, vývojem, evolucí.
Je to normální tak říkajíc sevření do tohoto soukolí, s nímž jsme
svázáni, pomocí pocitu ega (řekli bychom pocitu oddělenosti). Je
to úplný mechanický determinismus nebo proud přirozených
determinismů, který vyneslo na povrch vlastní vědomí a je to přirozený aspekt osobnosti mentální, vitální a hmotné, díváme-li se
na ni z hlediska odpoutanosti a ne již jako v pohybu uvězněné duše, která si sebe představuje jako součást činnosti.
Ale jestliže se podíváme dál, zpozorujeme, že tento
determinismus není tak úplný, jak vypadal na první pohled.
Činnost Přírody se pořád rozvíjí, ale děje se to se souhlasem
Puruši. (Že se ke mně slétali vrabci na živé ulici v tom dubnu
1937, o tom pozorovatel Puruša věděl, ale nezasáhl proti tomu,
neboť bylo přirozené, že vrabci pociťovali u mě nějaký zbytek
požehnání, s nímž jsem vyšel z kontemplace, ale poznával také
mé přání, aby se vrabci neslétali a svou mocí učinil tomu přítrž,
právě tak jako vzápětí myšlenkám dvou mých přátel, kteří mě
provázeli.) Puruša pozorovatel si uvědomuje, že jeho vědomí
existence provádí a jakýmsi způsobem plní a oplodňuje činnost.
Zjišťuje, že bez něho by činnost nemohla pokračovat, a pokaždé,
když ustane jeho souhlas, pak jinak pokračující činnost, běžná
činnost přírody se postupně oslabuje, až úplně ochabne a ustane.
(Lze dokonce pozvat Purušu, aby zasáhl, ale nelze postavit vlastní
vůli proti jeho, není-li naše vůle ve shodě s jeho, která je blízká vůli
Boží. Tak zacházejí svatí se svou vůlí. Naše modlitba k nim za
jejich přímluvu není vyslyšena, není-li naše vůle ve shodě s Vůlí
Boží.) Celá činná mentalita se tak může zredukovat na úplnou
nehnutost. Potrvává ještě trpná mentalita, která nadále probíhá
mechanicky, ale může se znovu stát nehnutou ve chvíli, kdy se
stáhne do sebe a vyjde z činnosti. Vitální činnost může pokračovat
v těch částech, v nichž je převážně mechanická, ale též ona může
být uklidněna až k úplnému zastavení. (Tak se mohlo stát, když
jsem prováděl nějakou činnost na úrovni supramentální, že jsem

se stal pro své okolí, buď pro celé okolí, nebo pro vybraný celek z
něho, úplně neviditelný. Nebyl to žádný zázrak, jen zastavení
vitální činnosti, pokud a do jaké míry by byla brzdila supramentální
činnost. Tomu člověk nemusí rozumět a nemusí umět ten úkaz
definovat, a on se přesto uskutečňuje. Svatá Terezie mi např.
předvedla dne 18. 11. 1988, že může působit mnohem snáze na
pozemské dění než když měla tělo, protože při svém zásahu
nemusí brzdit rušivou vitální sílu, jelikož už ji nemá a nepotřebuje
ji.). Začíná se tedy ukazovat, že Puruša nejen udržuje (bhartri), ale
jistým způsobem stanoví své jednání, jako Išvara. Bylo to vědomí
této kontrolní schvalovací moci a samotný jeho souhlas, že se
projevuje jako ego, jako duše nebo mentální bytost se svobodnou
vůlí, která určuje vše, co se má stát.
(I co se nemá stát, jak jsem se o tom zmínil v minulé
poznámce. Mohl jsem si této moci svého vyššího já, Puruši,
všimnout už dříve než ve svých 25 létech. měl jsem k tomu dobrou
příležitost od svých čtyř let věku, ale neměl jsem za sebou ještě
stav kontemplace, zvláště ne tak hluboký, že pokračoval i v chůzi
a ta mechanická činnost jej nedokázala přehlušit. Tehdy jsem si
nic nepřál, ani jít, ani někoho poslouchat, co si vedle mě říká, ani
jsem se nebránil jakémukoliv počitku, který měl svůj původ zvnějška. My ovšem nevíme, že veškerý mechanismus naší
přirozenosti má svůj nejhlubší základ v moci Boží. Tu moc jsem
tehdy pociťoval. Byl jsem ještě spojen s Mocí Boží přicházející
zvnitřku navenek, byl jsem si jí vědom. Ten proud byl citelný i pro
vrabce i pro mé přátele, pana Šuchmu a pana Nezbedu, kteří šli
vedle mě. Bylo pro mě velkým překvapením jen to, že Puruša
poslechl mou vůli, a to hned dvakrát a dokumentoval to jednáním
vrabců i okamžitě velmi nápadně změněným myšlením přátel.
Těmito řádkami jsem chtěl především vypodobnit svůj
konkrétní stav postkontemplativní a zároveň ještě neúplný stav
supramentální. V takovém stavu jsem byl ještě dalek svobodné
volby a měl jsem dojem jakéhosi boje mezi svou a vyšší Vůlí.)
Nicméně svobodná volba zdá se být ještě neúplná, jelikož
tatáž vůle je mechanismem Přírody a každá oddělená vůle je
určována proudem minulých činností a souhrnem podmínek
vytvořených tímto proudem - i když, z důvodu skutku vyplývajícího
z proudu, celek představuje každou chvíli nový vývoj, novou
determinaci, předurčenost, a může se jevit jako východisko
pocházející z vlastních útrob, okrajově tvůrčí každou chvílí.
Nicméně vždycky za tím byl souhlas, schválení (nebo nechválení)
toho, co příroda právě prováděla. Nezdá se však být schopným
tento proces úplně řídit, nýbrž jen provádět volbu mezi jistými,

dobře zjistitelnými možnostmi. Jsou tu ještě hnutí odporu,
pocházející z předešlých popudů a ještě intenzivněji z odpírání,
které pochází ze souhrnu (Přírodou) vytvořených pevných
podmínek, které se představují jako souhrn trvalých zákonů, jichž
máme být poslušni. Nemůže radikálně změnit způsob postupu
Přírody, ani libovolně změnit její vůli v rámci běžných popudů,
(když se mi projevil poprvé zásah Purušův na jaře 1937 po stavu
kontemplace, měl jsem dojem, že jsem svým odporem proces
zásahu promrhal asi za půl druhé hodiny. Ghos teď vnáší do
tohoto mého zdání nový prvek:)
ani nemůže zůstat mimo, nemůže nedbat na projev autority
skutečně svobodné. Potrvává vzájemná závislost: Příroda závisí
na Purušově schválení a On na jejích zákonitostech, na jejích
metodách a na jejím operačním omezení - určenost zdá se být
popírána způsobem svobodného rozhodování, a svobodné
rozhodování zdá se být anulováno, potíráno přirozeným určením.
Je jisto, že tu jde o tutéž moc, nicméně se zdá, že se Puruša
podřídil, že povolil jiné moci, že ji schválil (anumnatri), ale že ještě
nebyl jejím úplným pánem, Išvarou.
(V onom zásahu osobní lidské vůle do působení Puruši na
Přírodu nebo na přirozené jednání lidí, nebyla obsažena natrvalo
jen lidská vůle a ta také nemohla způsobit zamezení jeho tvrdého
působení na lidskou vůli, neboť lidská vůle je vratká a každým
okamžikem může působit jiným směrem a jiným způsobem,
zatímco na jejím pozadí působí Boží Vůle, a to stále, jako např.
"naše" schopnost existovat. Proto existenční cesta, jak ji prováděl
Eliáš a jak nám ji ukázal svým životem Ježíš, spočívá v okrajovém
přibrání lidské vůle k centrálnímu a neutuchajícímu působení Vůle
Boží, napřed jen v okrajovém a občasném přibrání lidské vůle,
postupně ve stále trvalejší zaujatosti pro Boha, takže nakonec
člověk přestává mít svého ducha, nebo se ho zříká ve prospěch
vůle Boží, a to i za nejtěžších podmínek, jak ukázal Ježíš na kříži.
Nemá-li už člověk vlastní vůli a svého vlastního ducha, přestává
být lidsky něčím a začíná být božským. Staří Řekové tomuto
zbožštění říkali entusiasmus, jak jsem vysvětlil jinde při výkladu o
ostrově Delos v souvislosti se zrozením Apollóna a Artemis na
tomto ostrově, rozumějte zrození božského v člověku na ostrově
Délu, který podle pověsti jediný nebyl zakotven na mořském dnu.
Krásná symbolika.
Ovšem tato poslední možnost trvá. On si je jí vědom a ví, že
lze najít cestu k tomu, aby nabyl nad ní kontrolu, místo aby zůstal
jen trpným svědkem nebo udržovatelem, a mohl se stát
svobodným určovatelem pohnutek Přírody.

(V mém případě z roku 1937 bezprostřední příčinou uvolnění
této možnosti byla kontemplace, vzdálenější přípravou byla série
extází. Podle mého názoru by bylo lépe, kdyby kontemplaci extáze
nepředcházely a kdyby se člověk při svém postupu extází pokud
možno vyvaroval.)
Jenže taková situace, jak se zdá, náleží do jiné podmínky
než mentální. Někdy zjišťujeme, že se ujímá takové vlády jako
průchodič nebo nástroj, protože ta vláda přichází do něho jako by
zhůry, z výše. Je jasné, že původ této moci je supramentální, je to
moc Ducha, větší než je mentální bytost a že On ví, jak zůstat
navrch a v tajném středu jeho vědomé bytosti. Tedy ztotožňovat
se s tímto Duchem musí být cestou vzestupu ke vládě a panství.
Ztotožnění může se dít v mentálním vědomí trpně, reflexivně nebo
přejímáním, takže ztotožnění se stává nástrojem, ale ne samotnou
schopností. Mysl může dospět ke ztotožnění též tím, že anuluje
vlastní mentalitu ve vnitřní duchovní bytosti, ale v takovém případě vědomá činnost přechází do nedefinovatelného transu.
Abychom se stali aktivním pánem přirozenosti, k tomu je třeba,
abychom se dopracovali nejvznešenější supramentální pozice, ve
které se stane možnou nejen trpná identita, ale i aktivní ztotožnění
s duchem, který měl řídící funkci. Najít prostředek, jak se pozdvihnout k této sebetvůrčí úrovni, svarát, je podmínkou dokonalosti.
Těžkosti vzestupu pocházejí z přirozené neznalosti, při níž
Puruša zůstává svědkem přirozenosti mentální a hmotné, sákší,
ale není úplným poznávajícím sebe samého a přírody, džnátri.
(Normálně tedy Puruša v člověku zůstává jen němým svědkem,
sákší, a my se pro jeho chování nemůžeme dovědět, zda také do
našeho životního dění nějak zasahuje či nikoliv, ale může změnit
svůj postoj vůči našemu životu dokud jsme ještě malými dětmi,
nebo když jsme prošli zkušeností kontemplace, tedy v obou
případech když jsme blíže království Božímu než běžný člověk
úplně zaujatý světem. Pak se nám projeví jako plně poznávajícím,
džnátri, čili my jsme mu k tomu poskytli příležitost buď svým
mládím, které je ještě zaujato hmotným životem jen jako hrou,
nebo odpoutaností, která není dosažena chtěně, nýbrž přirozeně
zaujatostí o Božskou Vůli.)
Poznávání myslí je vydáváno v nebezpečí svým vědomím
(neboť "hmotná" mysl má k dispozici jen úzký rozsah vědomí AB),
poznává jen mentálně, ale samo zjišťuje, že to není pravé
poznání, nýbrž jen hledání a objevování pravdy, a dosahuje jen
částečné pravdy, té, která omezuje skutečnost na schopnost
používat věci za účelem činnosti pomocí nejisté a odvozené

úvahy, jejímž zdrojem je ovšem vyšší světlo, a teprve to je úplným
poznáním.
(Člověk může jen předpokládat, že když je schopen
uvažovat, že tato schopnost může mít svůj zdroj v něčem, z čeho
pramení i ta pouhá úvaha. Ale předpokladem a úvahou se
nedostane k pravému světlu, o němž praví Ghos:) Toto světlo je
vědomí sebe a úplné duchovní vědomí.
(Měl jsem dva přátele rozdílné povahy. Jeden z nich se snažil svou úvahu stále prohlubovat. Avšak hloubání samo je pouhou
mentální činností, a trvá-li člověk na něm přes jeho přirozenou
určenost, zabraňuje tomu, aby se dostal za mysl. Druhý se od
mládí nepřestával divit, odkud pochází jeho vědomí. Údiv je
rovněž mentální činností, za kterou se člověk nedostane, dokud
se spokojí jen s údivem a životem v to, čemu se divit nemusí.)
Vědomí sebe se dosahuje též na úrovni mentální bytosti, je
to však jen odraz mysli nebo součást vstřebávání (světla) ducha
do úrovně vitální a tělesné. Abychom se však mohli skutečně
podílet na úplném vědomí, je nutno, abychom vyšli z té malé části
našeho vědomí, která je určena jen k činnosti, a povznesli se k
nadmysli. Touto vládou nad svou existencí je poznávání sebe i
Přírody zároveň, džnátá Išvara.
(Při tomto poznávání se povznášíme nad pouhé účelové
jednání, jakého je schopno zvíře, které není ničeho jiného
schopno. Ovšem poznání zvířete nejde ani tak daleko, aby si
uvědomovalo, že jedná účelně, nýbrž zvíře je prostě schopno pro
sebe účelově jednat pomocí onoho zázračného "pudu", o němž
tak krásně psal Lewis Thomas při výkladu o broučici Oncideres.
Nebuďme z toho zoufalí, nýbrž berme na vědomí, že v nás daleko
svobodněji než v brouku působí světlo, sice stejně vznešené jako
v brouku, ale mající k dispozici "sedm hlav", jak by se vyjádřil
svatý Jan. A my o těch hlavách nevíme, a z toho vznikají naše
vnitřní rozpory. Říkám tomu, že nevíme, co vlastně děláme těmi
sedmi hlavami. Víme jen o své úvaze, která patří do činnosti jen
jedné z těch hlav, a to je málo. Nejsem ani v nejmenším proti
účelovému jednání, ale lpíme-li jen na něm, opomíjíme schopnosti
dalších šesti hlav a degradujeme své jednání na úroveň zvířete, a
to je velké promarňování lidských schopností. Ono se totiž také
něco děje, čeho neznáme kořen:)
To se uskutečňuje částečně na oné vyšší úrovni mysli, která
odpovídá přímo nadmysli, ale ve skutečnosti tato dokonalost
nenáleží mentální bytosti, nýbrž ideální duši a Duši poznání,
vidžnánamayapuruša. přichýlit mysl k vyššímu účelu a spojit ji s

existencí vyššího poznání, připojit ji k blahoslavenému Já Ducha,
k ánandamaya puruši, to je nejvyšší metoda této dokonalosti.
(Vyčtěme ze skvělého sanskrtského pojmenování stavu, že
se začne projevovat v našem vědomí blaženost, kterou jsme si
nezpůsobili nějakým konkrétním účelovým počínáním, ani úvahou,
nýbrž která tu náhle je jako příznak dějů nebo proměn
probíhajících na vyšší úrovni, ke které zatím nemáme přístup
svým vědomím. Není to tedy postup nebo metoda v pravém
smyslu slova, nýbrž působení zhora dolů, které zůstává ve svém
celku utajeno našemu vědomí tak dlouho, dokud v nás nedojde k
obrácení světel, napřed ke chvilkovému a pak k soustavnému.
Obrácením světel rozumím toto: Napřed si svítíme rozumem a
citem na věci přírodní i božské, a to je světlo jen odražené,
odvozené od zdroje světla vědomí. Nastane-li obrat, začne světlo
přímo svítit do našeho úseku vědomí, a my jsme si toho vědomi.
Ale k tomu je třeba vědět, že:)
Žádnou dokonalost nelze dosáhnout, a tuto ještě méně než
jinou, bez radikální proměny nynější naší přirozenosti, bez zrušení
největší části toho, co se nám jeví jako přirozená zákonitost a
komplexní síť mentální, vitální a fyzické existence. Zákon této sítě
byl vytvořen pro omezený úkol, aby se udrželo a dočasně rozvíjelo
mentální já v živém těle, pro jeho radost a potřeby jeho časných
skutků. Ta síť slouží také ještě k jiným účelům, ale jmenoval jsem
jen ty účely, které mají dočasný smysl. Abychom dospěli k
vyššímu příbytku a ke svobodnějšímu používání nástrojů, musí se
tato síť protrhnout, musí být překročena a přeměněna v harmonii
vyšší činnosti. Puruša ví, že tento zákon je platný jen částečně, že
je to dočasně stabilní výběr z možných skutečností a že z vědomí
napřed zmateného se vyvíjí do universálního vědomí. Jeho určení
je (zatím) manipulováno myslí, životem a tělem, a tyto (nástroje) s
ním zacházejí nesouvisle jeden přes druhý, jak harmonicky, tak
rozporně, neboť působení (nástrojů) je vzájemně promícháno a
vzájemně se omezuje. Tato směsice souzvuků a disharmonií je
součástí činnosti mysli, života a hmotné existence. Je to komplex
řízeného nepořádku; řád, který se vyvíjí a kombinuje, začínaje
stavem zmatků, které do něho pronikají zvnějšku.
(Po tomto výkladu lze snáze pochopit deset prvních kapitol
Zjevení svatého Jana. Jan je svědkem činnosti Boží, která jako by
přicházela zvnějška a vstupovala do jeho osobního života. Jan
zažívá tímto způsobem, což není jeho metoda, nýbrž metoda
Beránkova, úžasné proměny svého nitra, spojené nejen s velkým
utrpením, ale i s velkou radostí, o které vědí svatí v nebi, čili naše
supramentální vědomí. Nuže Puruša je tam líčen jako pokročilý

stav džnátá Išvary na jedné straně a stav ánandamaya puruši na
straně druhé.
Svatý Jan se ubíral kupředu napřed u nohou svatého Jana
Křtitele, pak na Ježíšových prsou a posléze po boku Panny Marie.
Ale tam končí působnost metody. Dále šel bez vlastní metody. Už
život po boku Panny Marie nebyl Janovou metodou. Panna Maria
byla pod křížem Janovi odkázána. Ovšem zjevení úlohy Beránka
vůči Janovi už vůbec nebylo Janovou metodou, ale bylo znamenitě
metodické.)
To je první těžkost, kterou musí Puruša rozřešit: zmatenou
činnost Přírody - činnost bez jasného poznání sebe, bez přesné
pohnutky, bez instrumentace, která vede přímo k jasnosti s
účinkem obecným, ale jen s relativní účinností, s překvapivými
přizpůsobeními v jistých směrech a ještě s mnohými tajemstvími a
nedokonalostmi. Tato smíšená a zmatená činnost musí být
opravena; očista je hlavním prostředkem, jímž se dojde ke
sebezdokonalení.
(Nemíním propagovat utrpení, neboť v žádném případě si člověk
nemá přát utrpení ani pro sebe, ani pro jiné, ale nejdůležitějším
vývojovým prostředkem je život člověka na zemi, křesťané by řekli
"v tomto slzavém údolí". Zasáhne-li utrpení do lidského života
záhy a tak krutě, jako se stalo u mě, a člověk tento zásah přežije a
hlavně neodejde ze světa do ústraní, objeví se v jeho životě
netušené požehnání, kterého jsem ustavičně svědkem. Toto
požehnání se mi jeví především jako soustava vnitřních příkazů ke
správnému, neříkám bezhříšnému způsobu života, soustava stále
dopracovávaná do větší dokonalosti. Tyto vnitřní příkazy mají
zvláštní podobu. Liší se od všech příkazů přicházejících od
někoho, ať jedince nebo lidské společnosti, s nimi nastupující
schopností ty příkazy plnit i proti vlastní vůli. Takovými mocnými
příkazy v mém životě byly např. nepít alkohol, nekouřit, ctít víru
jiných a neškodit nikomu, ale i ničemu atd.)
Tyto nečistoty a nedokonalosti způsobují omezení a otroctví;
existují pak dvě nebo tři zotročující překážky (ego je nejdůležitější
z nich) a z nich pocházejí všechny ostatní. Je třeba se jich zbavit.
Očista není úplná, dokud nedospěje k osvobození.
(Svatý Jan ve Zjevení např. o tom praví, že čtyři jezdci zničí jen
čtvrtinu země, a proto musí boj pokračovat.) Když se pak začne
uskutečňovat určitá očista a svoboda, je třeba ji doprovodit
životem obráceným k nejvyššímu zákonu a k široké a skutečné
harmonii osvobozené činnosti. Tímto obrácením může člověk
dospět k relativní dokonalosti a k existenčnímu klidu, k moci

poznání, k činnosti plnější a k existenci úplnější. Jedním z těch
výsledků očisty je radost z rozsáhlé a dokonalé existence,
Ananda. Očista a svoboda, dokonalost a radost z existence, jsou
čtyři základní prvky jogy, šuddi, mukti, siddhi, bhukti.
Ale tato radost se nemůže dostavit, ani nemůže být
dostatečně široká a jistá, připoutává-li se Puruša k individualitě.
Zříci se ztotožnění s hmotným, vitálním a mentálním egem, je
nedostačující; je třeba dospět vnitřně k pravé individualitě, která
není onou oddělenou, nýbrž je universální.
(Poddal se tehdy při událostech z jara 1937 Puruša mé
nepravé individualitě? To jsem pochopil až 21. 11. 1939 z události,
kterou ze svého vytržení líčí sv. Jan v 10. kapitole Zjevení. Toho
dne jsem snědl podanou mi knihu života, takže jsem přestal být
závislý jak na radostných, tak i na nejkrutějších událostech života.
Sice jenom na celou zbývající dobu pobytu v koncentračním
táboře, na dobu pěti měsíců, přece však dostačující k tomu, abych
věděl o fondu nezávislosti zakotveném v lidské bytosti, se všemi
následky toho vědění. Od toho dne např. nejsem na světě kvůli
sobě, nýbrž kvůli spolupráci s bližním v malém, kvůli spolupráci se
stvořeným, zase v malém, ale také kvůli Životu nestvořeného ve
velkém. Jen tak jsem mohl dospět k tomu, že jsem mohl mít na
světě cokoliv a kohokoliv, a neměl jsem je já, nýbrž všechno mi
posílal na cestu života Otec, jako Ježíši poslal učedníky. Jak to
měla roku 1945 pochopit "má" manželka a později "mé" děti?)
(Kdyby např. "mí" přátelé pochopili, jakým způsobem jsou
"mí", nastala by u nich tatáž změna, ale v opačném směru, jaká
nastala v esesmanovi, který mne chtěl zabít. Rázem přestal být
"svým" ve smyslu závislosti na svém pocitu oddělenosti např. od
"nepřítele". Víme, že byl za to zastřelen, že si dovolil mít nepřítele
v tom, kdo je jeho věčným Přítelem.)
V nižší přirozenosti je člověk egem, které formuje čistou
oddělenost mezi sebou a ostatními existencemi; ego je v něm a
všechno ostatní jím není, všechno zůstává vně jeho existence.
Celá jeho činnost se programuje a zakládá podle této představy o
sobě a o světě. Je to absolutně mylné stanovisko. Jakkoliv silně
se může člověk individualizovat, je přesto neoddělitelný od síly a
universální hmoty, jeho život od universálního života, jeho mysl od
universální mysli, jeho duše od ducha duše a od universálního
ducha. Vesmír na něm pracuje, do něho se vkládá, jím vládne, jej
neustále formuje; a člověk, co se jej týče, svými reakcemi působí
na vesmír, vkládá se do něho, snaží se ho sobě podrobit,
pozměnit, zvítězit nad jeho útoky, řídit ho a používat ho jako svého
nástroje.

Tento konflikt je ve skutečnosti efektem jednoty, které jsme
podřízeni. Nabývá podobu boje, pocházejícího z prapůvodního
rozdělení. Cípy jednoty, rozdělené mentálně na dva, vrhají se
jeden na druhý, aby znovu ustavily jednotu. Jeden se snaží
uchopit druhý cíp a přivtělit jej ke svému. Zdá se, že vesmír se
snaží pohltit člověka, že nekonečno se chce zmocnit konečného,
které se nachází v defenzivě, ale bojuje. Ve skutečnosti, přes
všechny tyto konflikty, vesmírná existence jedná tak, aby
uskutečnila svůj záměr v člověku, i když klíč k tomuto záměru a
základ toho díla je ztracen vědomou povrchovou myslí člověka.
Klíče jsou tajně uloženy v podvědomí a jsou známy jen
nejvyššímu nadvědomí. Právě tak člověk je podněcován k jednotě
za stálého podněcování rozpínajícího se ega, které se ztotožňuje,
jak se mu to hodí, s jinými egy a se všemi částmi vesmíru, které
může užívat a vlastnit hmotně, vitálně a mentálně. Člověk pomýšlí
na poznání a ovládnutí světa, který ho obklopuje. Je to svět
přírody, předmětů, nástrojů a bytostí. Napřed se snaží uskutečnit
tento cíl pomocí egoistického ovládání přírody, ale postupně, jak
se vyvíjí, prvek sympatie, rodící se ze skryté sympatie, v něm
roste a přivádí ho k myšlence spolupráce a k širší jednotě se
všemi bytostmi, k harmonii s Přírodou a s existencí vesmíru.
Puruša, svědek mysli, upozorňuje, že nedostatečnost jeho
úsilí a celá nepřiměřenost přirozenosti a života člověka pochází z
(lidského pocitu) oddělenosti a z konfliktů, které z toho vznikají, z
nedostatku harmonie a jednoty. Upozorňuje tedy na základní
nutnost překonat oddělenou individualitu, zuniversalizovat se a
sjednotit se s vesmírem. Toto sjednocení se může uskutečnit jen
vnitřně. Když uvnitřnění naší mysli se sjednotí s vnitřní povahou
vesmírné mysli...vznikne okamžitě hluboká sympatie mezi
myslemi, mezi životy, zpomaluje se naléhání těla na jeho
oddělenost, zvyšuje se schopnost přímé vzájemné mentální
komunikace a faktická akční vzájemnost, která pomůže k tomu,
aby se překonala nepřímá a neúměrná komunikace a činnost,
která dosud představuje největší část prostředků používaných
vtělenou myslí. Puruša vidí stále ještě jak v přirozenosti mentální,
vitální a hmotné trvá nepřiměřená činnost, která pochází ze tří
způsobů a mechanismů čili z "gun" Přírody. Aby je člověk
překonal, musí se nejen zuniversalizovat, ale i pozdvihnout se na
úroveň nadmysli a ducha, sjednotit se se supramentální duší
kosmu. Takovým způsobem dospěje ke světlu a řádu, který je
samotnou činností božského Satčitananda...Stane se svarátem,
tím, kdo sám rozhoduje a sám řídí, a začne též poznávat a jednat
z pozice učitele světských existencí, které ho obklopují, samrát.

V tomto bodě duše zjišťuje, že dovršila všechno, co se dalo splnit
integrální jogou: spojení s Nejvyšším v sobě a ve své
zuniversalizované individualitě.
6. 2. 1990
(Tady bych si dovolil poznamenat, že Ghos opomněl říci,
kdo ví a za jakých okolností ví, že např. Puruša upozorňuje apod.
Vím ovšem, že spojení lidského vědomí s nadlidským vědomím
Puruši bylo v době, kdy toto psal, tak dokonalé, že si nevšiml
tohoto nedopatření. Zde platí upozornění Véd: Nechť ať moudrý
ostatní nemate.
Svatý Jan ve vytržení slyšel anděly mluvit lidskou řečí a
slyšel svaté v nebi chvalořečit Bohu. Tentýž Jan viděl na hoře
Tabor tělesně Mojžíše a Eliáše, jak rozmlouvají s Ježíšem. Šrí
Aurobindo Ghos žil ve stavu supramentálním, ve kterém
nepotřeboval překladu do lidské řeči, ale pro nás z tohoto poznání
píše slovní převod. Občas zapomene, že my nejsme v jeho
nadlidském stavu a překládá tak, jako bychom i my sami byli v
jeho stavu. My zase bychom měli vědět, že Ghos psal čtvrtou
knihu Syntézy jogy těsně před fyzickou smrtí a že ji ani nedopsal.
Dále bych chtěl doplnit Ghosovo pojetí činnosti Přírody jako
činnosti zmatené. Tady Ghos náramně vychází vstříc naší
nevědomosti. Vždyť jsme Ghose zastihli během dosavadního díla
při dokonalém vystižení řádu Přírody. Ale všude tam, kde Příroda
např. u člověka i jinde přechází z jednoho stupně řízení na další,
zdá se nám, že tápe a že je zmatená. Tápe člověk a ne Příroda.
Takováto záměna v argumentaci se podobá záměně, které se drží
např. křesťané. Říkají, že satan způsobil pokažení díla Božího v
ráji, neboť svedl Evu a Adama k porušení poslušnosti. Tak je o
tom psáno v Genesi a tak se také Genese doslovně vykládá. Co
tam není psáno, to se nevykládá, a to se považuje, mírně řečeno,
za nebiblické. Víme-li však dnes, že svět nebyl stvořen za šest
dní, pak se tou šestkou míní něco, co není časovou etapou, nýbrž
jak označení stavu vědomí, tak z něho odvozeného stavu hmoty.
Svatá Terezie nadhodila myšlenku, že Mojžíš neprozradil, co viděl
v hořícím keři, který hořel a neshořel. Nedopustil se však chyby,
když všechno, co mu keř prozradil, tedy co mu prozradil jeho stav
poznání, nevysvětlil jinak než obrazem a ne faktem. Co v jeho
stavu nemělo ani rozměry, ani časový průběh, to převedl do
časoprostorových obrazů a pojmů. Věděl, že tím rozděluje čtenáře
Bible do dvou kategorií. Jedni, a těch bylo stále méně, byla
schopna v sobě obnovit Mojžíšův stav poznání. Ti poznávají, že
ďábel nic Bohu nezkazil, nýbrž že je symbolem přechodu na

dualistický řád ze zdroje absolutně neduálního. Člověk tento
přechod má už za sebou, a proto je v něm ďábel už živ a ponouká
jej k relativně zlému. Bylo by správnější, kdyby člověk věděl, že
nyní je člověk zabořen až po uši do dualistického řádu a že se z
něho může vymanit jen tehdy, když ten řád poruší napřed
relativním dobrem a pak dále vším tím, co radí Ježíš svým životem
a Ghos svým rozkladem příčin "zmatenosti" přírody, a návodem k
tomu, jak tento zmatek překonat. Do druhé kategorie lidí, která
byla vždy mocněji zastoupena, patří všichni, kdo nepřekročili úzký
úsek svého vědomí AB. Na přechodu mezi těmito dvěma
kategoriemi vládne zmatek, který Ghos přičítá Přírodě, křesťané
ďáblovi. Píši tento dovětek proto, abych, pokud se na mě dá,
zamezil tomu, že se lidé vymlouvají buď na svody ďábla, nebo na
zmatenost přírody či přirozenosti.
Ještě zopakuji malý kousek výkladu Zjevení svatého Jana,
13. kap. Má-li člověk k dispozici sedm hlav se sedmi korunami, ale
používá-li aspoň částečně jen jednu, nezbývá mu nic jiného, než
aby se vozil na nachové šelmě, na lidském těle. Pak se ovšem
také podobá vtělenému Kristu - Beránkovi, ale má dva rohy, tj. žije
plně v dualismu a rouhá se celým způsobem svého života úplnému Životu, kterým by mohl žít, kdyby užíval všech sedm korun
ke chvále Boží. Záměna části za celek vede k soustavnému
obelhávání sebe způsobem "to jsem já" a ke stejně soustavnému
rouhání se Bohu. Vždyť jsme nositeli sedmeronásobné slávy,
nestaráme se o ni a potíráme ji tou načatou jednou sedminou.
Tento způsob života vede k pádu nevěstky a velkého Babylónu.
Ten pád je něčím hrozným, ale zároveň je velkým požehnáním,
protože dokud nezemře staré, nemůže se narodit nové, jak řekl v
podobenství Ježíš o zasazeném zrnu. Nezapomeňme však, kdy
ve Zjevení svatého Jana došlo k vědomosti o sedmi korunách. To
se nestalo na začátku cesty. Uvědomněme si, co všechno musel
svatý Jan prodělat, než mohl pozřít knihu života už popsanou a
pak se nedá odstrašit pokračujícím vnitřním umíráním a
znovuzrozováním ničeho vlastního. Tu knihu Jan opravdu snědl a
zbyl z ní jen obrovský náboj oddanosti. Budeme mít ještě skvělou
příležitost si promluvit o tomto problému, nepochopitelném pro
člověka, který chce vlastnit a ve stejném duchu přistupuje i k
duchovní cestě. Bude mít s námi Šrí Aurobindo Ghos velké
trápení a my se musíme obrnit velkou trpělivostí.)
5. Nástroje Ducha (A IV, 92 - 100)

(Vidím stále jasněji, že nemá-li zůstat dílo Syntéza jogy
navždy nedokončeno, nebudu se smět zdráhat ještě mnoho k
němu dodat. Myslel jsem si, že se těm dodatkům vyhnu, vložím-li
mezi komentář dílko Zk, ale mýlil jsem se. Hlavní nedostatek
Ghosova díla tkví v tom, že křesťané dosud velmi málo pochopili
spasitelské dílo Ježíše Krista. Ghos se pokoušel tento nedostatek
vyloučit tím, že se opřel o dokonale zpracovanou védskou filosofii.
Jenže avatár Ježíš přinesl tak velké ulehčení cesty, že je nelze
nahradit něčím, co před jeho narozením předcházelo, aspoň ne v
té míře, jaká je dnes potřebná. Tak např. Ježíš velmi názorně
přednesl svým životem ukázku pokračující vnitřní oběti umíráním a
znovuzrozováním až k tak velkému zjemnění, že to, co nám
ukázal na kříži a po něm, bylo už vrcholem vnitřního umírání a
znovuzrozování ničeho vlastního v tom nejširším smyslu slova.
Nepřestávám žasnout nad každým, i nad tím nejmenším detailem
této Ježíšovy oběti. Říkám Ježíšovy oběti, neboť dobře víme, že
on o sobě mluvil jako o synu člověka, abychom pochopili, že
ukazuje, k jaké oběti se má připojit každý člověk během svého
pozemského, nikoliv posmrtného života. My máme následovat
Ježíše Krista, všimněte si, že dodávám Krista, následovat ho v
Jeho oběti, kterou za nás ustavičně koná. Učedníci Páně,
rozumějte lidské vlastnosti v pokročilém stádiu duchovního vývoje,
šli za Ježíšem, protože v něm viděli svého spasitele, a on jim
musel svým životem napovědět, že není jen konkrétním
spasitelem konkrétního člověka a že jako universálně platný
spasitel nikomu osobně nepatří, protože patří nerozdílně všem, a
nejen lidem, nýbrž i celému vesmíru. To znamená, že není vlastní
nikoho, protože svět nebo vesmír není nic osobně
pojmenovatelného a pojatelného. Proč jen vynáším na světlo tak
chabý argument, když znám jiný mnohem pádnější? Nejsem
zkrátka dost odvážný, abych jej vyslovil. Spolupracovali jsme se
Stvořitelem, když jsme dali také podnět zdola k tomu, aby se
člověk narodil. Spasitel na nás chce, abychom rovněž zdola dali
podnět k dalšímu, dokonalejšímu spasitelskému konání. On tento
podnět nepotřebuje, ale my jej potřebujeme k tomu, abychom se
spojili dokonaleji na úrovni Spasitelově a tím jeho dílo usnadnili
všem, abychom zvedli úroveň radosti.
Jistěže nyní snáze pochopíte, proč se musel Ježíš vzdálit od
svých učedníků potupnou smrtí na kříži, a řekl bych - sebe
zdiskreditovat. Ježíš byl pravým nástrojem Ducha božího. Není v
indické mythologii bez protějšku. Jeho protějškem je tam Višnu,
jeden z hlavní trojice hinduistických bohů Brahma, Višnu a Šiva.
Sestupuje na zem, aby trestal zlé a odměňoval dobré činy. Je

zobrazován jako mladík s modrou pletí a se čtyřma rukama.
Jestlipak ty čtyři ruce nepředstavují rozšířenou možnost činnosti
až za hranice lidské činnosti, o které nám nejdokonaleji svědčil
svatý Jan ve svém Zjevení? Porovnejme též se znázorněním
otevřených lotosů, kde je tam zastoupen Višnu.)
Má-li se aktivní dokonalost ustavit v naší bytosti, nastává
první nutnost, vyloučit rozpory, které existují mezi nástroji, z nichž
se naše bytost skládá. Samotná existence, Duch, božská
Skutečnost v člověku nemá zapotřebí se očisťovat, je stále čistá,
nedotčená omyly své instrumentace, potížemi mysli, srdce a těla
při jejich práci. Je jako slunce, říká Upanišada, není dotčeno ani
poskvrněno chybami patrnými okem, které na ni pohlíží. Mysl,
srdce, duše s vitálními přáními, život v těle, naproti tomu je sídlem
nečistoty. Má-li být činnost ducha dokonalou činností a nemá-li být
poznamenána nynějšími většími či menšími ústupky pokřiveným
potěšením naší nižší přirozenosti, nutně se musí očistit.
(Je dobře, že se nám jeví činnost naší nižší přirozenosti
jako pokřivená, protože kdyby tomu tak nebylo, nikdy bychom se
nevymanili z tohoto stupně vývoje, ale ve skutečnosti jde o splnění
požadavků roztříštěné povahy přírody s mnohostrannými zájmy.
Nejde jen o plnění fyziologických potřeb, nýbrž i o celou řadu
irracionálních požadavků přírody, jejichž příkladem může být jednání broučice Oncideres. Chápu se příkladu brouka, protože
pokud my lidé tyto irracionální popudy plníme, jsme s nimi a
zůstáváme s nimi jen na úrovni účelově prožívaného života, a my
se přece chceme dostat dál, protože k tomu máme výbavu, kterou
nemá brouk a která předurčuje naše nikoliv jen přírodní jednání k
něčemu dalšímu. Všimněme si onoho vyššího jednání, jak je líčí
svatý Jan v Apokalypse. Líčí nám, jak napřed stráví jednání
příšerných jezdců apokalyptických, pak výdobytky celého jejich
poselství dohromady, i s knihou, kterou pojedl. Ale co všechno už
měl za sebou, o tom jsem už mluvil, nemohu se stále opakovat.
Nedostal bych se kupředu. Svatý Jan Křtitel v něm znovuvzbudil
dary svatých tří Králů, zlato, kadidlo a myrrhu; nebýt toho, nebyl by
býval dlel neustále nablízku Pána Ježíše, nebyl by býval získal
Pannu Marii od Ježíše za svou matku atd. Myslíte si možná, že
svatý Jan tvořil výjimku mezi lidmi, ale to je hrubý klam, on je
lidským pravidlem. K tomu se ještě dostaneme později. Tentokrát
jsem se jen odvolal na zdánlivě neprozřetelně nebo mylně
napsaný výrok ze strany 29, ř. 7, M2.D8, který začíná slovy, nyní
doplněnými pro vaše snazší pochopení: "Můžeme právem
žasnout, že svatý Jan měl za sebou příchod svatých Tří Králů
atd." Také my, tím, že žijeme, vstřebáváme do sebe postupně celý

Ježíšův život, a předvedl jsem vám dnes v únoru 1990, že tomu
tak je a že nikdo netvoříme výjimku, ale zatím se nedostáváme na
konec Ježíšova příkladu, ani nevíme, kam až jsme jej už prožili.
Nejde však tady jen o naši nevědomost, ale také o jedinečnou
ochranu před přivlastněním. Jsou věci v našem životě, které,
kdybychom si je přivlastnili, pozastavili bychom svůj duchovní
vývoj. Broučice Oncideres neví o svých schopnostech, které má
stráveny dvojím způsobem, narozením a dospělostí. A také proto,
že neví o svých schopnostech, může je neomylně uvádět ve
skutek. Ona je prostě má. Mějme za to, že ani my nevíme o svých
daleko rozsáhlejších schopnostech, než jaké má brouk, a že tato
naše nevědomost velice usnadňuje provádění doporučení Ježíše
krista: Chceš-li za mnou přijít, zapři sama sebe..." Nemusíme
zapírat sebe v tom, o čem nevíme, že máme k dispozici, a tím se
naše pozice stává mnohonásobně snazší, než kdybychom věděli
o něčem daleko cennějším než je to, o čem víme, a i to bychom
museli s velkými potížemi zapřít. A tak mnoho věcí pro svou
nevědomost provádíme neosobně, místo osobně, a jsou to právě
věci a záležitosti duchovního vývoje. Jsme přitom osobně řádně
nejistí a v tom se skrývá obrovská duchovní moudrost. Viz Allan
Watts: Moudrost nejistoty a můj komentář k této knize.) (Ohledně
toho, co jsem se neodvážil dosud napsat, řeknu nyní aspoň tolik,
že člověk svými lidskými vědomými silami se nedokáže dokonale
očistit. Ježíš, nejvznešenější Nástroj Lásky Boží, svou obětí na
kříži ukázal také, že jí očistil své učedníky nad úroveň, nad kterou
se nemohli lidsky dostat, a přesto té očisty bylo nutně třeba. Měl
jsem příležitost tento zásah Boha jasně pociťovat v dubnu 1930,
kdy jsem najednou nebyl schopen hřešit, neboť nade mnou už v
mém vědomí bděla láska Boží, lépe řečeno, protože jsem si náhle
a nečekaně a nechtěně uvědomoval, jak Bůh nade mnou bdí svou
láskyplnou čistotou. Člověk je Božím tvorem, ale jak jsem tehdy
začal poznávat, zmíněné poznání způsobilo ve mně nový poměr k
čistotě Boží. Měl jsem přestat být čistý jen svou silou a jen svým
přičiněním. Měl jsem poznat, jaká obrovská propast zeje mezi
osobně navozovaným sebezlepšováním a zlepšováním dosahovaným vědomou přítomností Boží. Co by možná někdo při
povrchním pohledu považoval za můj čistý život dovedený až do
17 let, to jsem začal správně vidět jako odpornou snůšku špatností
a s pláčem a s lítostí jsem se od sebe odvrátil, tedy od toho, který
nemohl správně žít a nemohl se neproviňovat proti čistotě, kterou
jsem z milosti Boží začal prožívat. Jak jinak měli učedníci poznat
pravou Čistotu než tím, že ona se za ně obětovala, a nejen za
ně...)

Co se normálně jmenuje čistou bytostí, to je čistota
negativní, zbavení sebe hříchu, dosažená stálým zříkáváním se
nějakého počínání, citu, ideje nebo vůle, které považujeme za
špatné, nebo je to čistota pasivní a tím vysoce negativní, úplná
odevzdanost Bohu, nečinnost, úplná nehybnost vibrující duše a
chtivé duše; to jsou praktiky, které podle kvietistického učení by
měly vést k nejvyššímu míru, protože jako mírový se jeví duch v
celé své věčné čistotě neposkvrněné podstaty. Dosáhne-li se ho,
nezůstane nic, co by se mělo vlastnit a dělat. Tím se však
octneme tváří v tvář nejtěžšímu problému - úplné činnosti,
neokleštěné odříkáním, naopak ještě rozmnožené a mocnější,
založené na dokonalé blaženosti bytí, na čistotě nástrojové
povaze duše a na podstatné přirozenosti ducha.
(Jak Ghos dobře ví: za činností, při které všechno záleží na
pohybu těla a mysli, je činnost božská, která nevylučuje své
nástroje, nýbrž je využívá, sama je používajíc, takže duch svou
božskou činností nic nenechává v člověku zahálet, nýbrž sám
pracuje neslyšně ale viditelně všemi lidskými nástroji, takže jsme
svědky toho, že u koho tomu tak je ve vyšší míře, ten jedná s
takovou snadností a prostotou, že je na něm patrno, jak i při největší dřině zůstává svobodný a nezmožený, protože sám je
svědkem toho, co je božská činnost, která zastoupila těžkopádnou
činnost lidskou. Když jsem toto ve vzácných chvílích zažíval od
čtyř let svého věku, maminka nad tím léta kroutila hlavou a
myslela si, že to její dítě projevuje v nějakých jasnějších
momentech nadání, které je větší než běžná lidská inteligence.
Začala si těch chvil vážit, nevědouc, že byla svědkem toho, jak
Bůh používá lidských nástrojů, když se vyřadí lidská vůle a
nahradí přímou Jeho vůlí. Kdyby byla maminka svědkem toho, jak
jsem byl činný od 21. 11. 1939 v koncentračním táboře, byla by
zjistila, že "mé chvilkově propukající schopnosti" se změnily v
trvalý proud působení Božího ve mně i v okolí. Tento proud se stal
pro mne dokonalou ochranou nejen proti zevním nebezpečím,
jichž v koncentračním táboře bylo na každém kroku mnoho, ale i
proti vnitřnímu neklidu, strachu, bolesti a trápení. Místo těchto
vnitřních "nečistot" nastoupila božská vláda nad všemi nástroji těla
i duše, a to nejen ve mně, ale i všude kolem mne, kam mne tato
vláda Boží uvedla, vždy přesně jen tam, kam mne vedla, takže
jsem snadno rozlišoval, co je ve vůli Boží. Z této vůle jsem např.
prozradil Jiřímu Došelovi, proč je v koncentračním táboře a co tam
má na sobě provést, takže měl dojem, že znám jeho dřívější
pohnutky k činnosti a dokonale celý jeho dosavadní život. Nic z
něho nebylo nepotřebné. Všechno se dalo v klidu posbírat k nové
činnosti Boží v něm, ale už bez úvah proč a co napřed, čeho

zanechat a do čeho se pustit. To nebylo kvietistické nicnedělání,
nýbrž spolupráce s Bohem za jeho neustálé asistence jeho mocí a
jeho používání všech lidských nástrojů. Jiřímu se ještě nedařilo
vyjít z pocitu oddělenosti tak úplně, aby mohl jednat v jiných lidech
jako jednal v sobě. Proto dostával i nadále rány a nepřestával se
divit, proč já je nedostávám. Ale už těmi ranami netrpěl jako dříve,
nýbrž dával se jimi poučovat asi jako já v prvních čtyřech dnech
pobytu v koncentračním táboře, když jsem prožíval stav očistce.
Chyběl mu minulý vývoj, a ten bude chybět každému, komu rodiče
nedopřáli, aby jejich dítě vedl vedle nich Bůh všude tam, kde oni
lidskými silami nestačili právně vést. Má matka byla proti tomuto
vedení Božímu občas bezmocná, protože nemohla být tak
pohotová jako Bůh, ani nevěděla nic o neustálé připravenosti Boží
nám pomáhat. Přestože se vám bude zdát jedna událost z
Ježíšova života právě tomuto výkladu odlehlá, vysvětlete si právě
teď výrok Ježíšův ve dvanácti létech: "Cožpak nevíte, že musím
být v tom, co je mého Otce?"
Těch nejbližších svědků tehdejší zázračné činnosti Boží,
používající mého těla a všech mých duševních schopností bylo
velmi málo, ale čtyři z pěti blízkých se ihned obrátili k Bohu, jakmile si uvědomili, co se se mnou děje, pátý teprve z donucení budoucí primář v Praze Bohnicích, MUDr. Hanzlíček. S tím jsem
po koncentráku nepřišel do styku, až na jeden případ, kdy měl
začátkem července 1968 příležitost představit mne své dceři
slovy: "Podívej se, to je ten pán, který změnil můj život." H.
nepřestával objektivizovat, co bylo už v jeho subjektu a co tam už
dříve než jsem s ním o těchto věcech začal mluvit bylo, a dokonce
i tehdy, když se mi ještě jen posmíval a ostatní ode mne odrazoval. Kdybyste vy mou činnost aspoň někdy nepovažovali za tu,
které jste svědky, např. že jsem ve škole vyučoval, něco psal a po
odchodu své manželky uklízel byt a dům, kdybyste si nemysleli, že
to všechno nebyla práce navíc, ba že to vůbec nebyly mé práce,
že jsem měl jen jednu jedinou práci, zharmonizovat činnost Boží s
činností jeho lidských nástrojů, kterých jsem používal společně s
Bohem na jednom jediném pracovišti, v jediné domácnosti, a tou
je lidský život, nikoliv můj, nýbrž Boží život ve mně a ve světě, pak
byste velmi snadno očisťovali své nástroje, jak si přeje Ghos.
Začali byste mne brát z rukou Božích a přešli byste snáze k
podobnému počínání s jinými lidmi a pak událostmi atd., až byste
začli rozeznávat Boží vůli a dávat jí přednost před svou.)
Mysl, srdce, život, tělo musejí jednat božsky a zastávat
všechny normální úkoly a kromě toho je převádět do božských
záměrů. To je první aspekt problému, který se staví před toho, kdo

hledá dokonalost, a na ten se musí upnout pozornost, zbavit se
tendence přejít k negativní, pasivní nebo kvietistické čistotě, místo
té zůstat pozitivně aktivní a v souzvuku s jednajícím. Božský
kvietismus odhaluje neposkvrněnou věčnost ducha; božská
kinetika k tomu připojuje čistou a správnou činnost bez
vykolejování duše, mysli a těla.
Integrální dokonalost vyžaduje nadto úplnou očistu všech
nástrojů a jednotlivých částí nástrojů. Nejde tu jen o pouhou
mravní očistu etické přirozenosti. Etika se týká jen chtivé duše a
zevní činnosti naší bytosti; její pole působnosti se omezuje na
povahu a činnost. Ona zakazuje nebo podporuje určité činnosti,
určitá přání, impulsy a náklonnosti, vštěpuje určité kvality činu,
jako pravdivost, lásku, milosrdenství, soucit a čistotu. Jakmile tím
zjistí základ ctnosti a jakmile dospěje k očištěné vůli a zvykům bez
hany, její úkol je splněn. Ale siddha úplné dokonalosti musí
dospět k daleko vyšší věčné čistotě Ducha, která je za (relativním)
dobrem a za (relativním) zlem. To neznamená, že by ztřeštěný
rozum si mohl neuváženě myslet, že dobro a zlo se může
provádět bez rozmyslu, a že pro ducha není rozdílu mezi zlem a
dobrem. To by bylo na úrovni individuální činnosti sebeklamem,
který by vedl k bláhové shovívavosti.
(Zde by bylo na místě vysvětlit pojem siddha, znamenající
člověka obdařeného ctností božskou, nikoliv jen pracně vydobytou
ctností lidskou, nebo i schopností lidskou. V tomto smyslu ctnost a
schopnost, zcela prakticky uplatňovaná ctnost a schopnost, jsou
obdobné. V tomto smyslu se např. Feidias stal božským, jeho
schopnost sochaře se pod vlivem Apoillóna na ostrově Delos stala
božskou. V Řecku se tomu říkalo, že se ve svém oboru stal
entusiastou. Toto nadšení pro zcela světskou činnost jsem
chvílemi pociťoval i já od svých čtyř do 17 let. Vysvětlení podám o
něco dále.)
Ani si nesmíme myslet, že v tomto světě je dobro a zlo
nerozlučně propojeno, jako je to s bolestí a radostí - což tedy je
jinak obecně platné, ale co není při duchovním vývoji lidské bytosti také nutně správné. Svobodný člověk bude žít v duchu, odpoután od činnosti, která bude mechanicky pokračovat jako dříve
v přirozenosti nutně nedokonalé. Toto, ačkoliv je to přijatelné jako
určitá fáze cesty vedoucí ke konečnému ustání veškeré činnosti,
není zároveň radou pro aktivní dokonalost, nýbrž úplně dokonalý
siddha je nástrojem (jenom nástrojem) transcendentní schopnosti
božského ducha, který působí pomocí nadmysli a v ní se
individualizuje.

(Mluví-li svatý Pavel o tom, že už není živ on, nýbrž Kristus
v něm, mluví o svém neomylném citu člověka siddhy, v němž
kraluje božské dobro, které ho přemáhá, a on se proti němu
nestaví, ani si nepřeje něco proti němu provádět, ba ani nemůže,
protože ono jej dokonale přemáhá. Předobrazem této Moci dobra
byl pád Pavlův s koně před Damaškem na cestě namířené zcela
opačným směrem než za Kristem, k pronásledování křesťanů. Čili
i kdyby se člověk snažil dělat to nejhorší, je dokonale sražen ze
své chtivé mysli bez předběžného upozornění, neboť boží Moc
není závislá na lidské vůli. Jde o Moc boží, která neničí, ale jest.
Toho se týká též výrok Boží při vyvolení Mojžíše, který zaslechl z
hořícího keře, který hořel a přece neshořel, slova: "Řekni
Izraelcům toto: Jsem posílá mne k vám." Viz II M III, 13 - 15).
Jeho skutky budou tedy Poznáním, Pravdou, Mocí, jejichž
způsoby a povaha nebudou záviset na předešlé úrovni poznání,
pravdy, síly, lásky a blaženosti, neboť tyto lidské vlastnosti se
ocitnou pod vlivem narůstajícího vnitřního příkladu (a moci). Ani
činnost nebude pouze plodem zvyklosti, nýbrž bytí a duchovní
vůle, nadané svobodným a pružným temperamentem. Jeho život
bude pramenem prýštícím přímo z věčných zdrojů, ne dílčí formou
podle nějakého časného lidského modelu. Jeho dokonalost
nebude sattvickou čistotou, nýbrž něčím, co předčí guny
přirozenosti, bude dokonalostí duchovního poznání, duchovní
moci a blaženosti, jednota a harmonie; zevní dokonalost jeho děl
vznikne svobodně jako výraz této transcendence a vnitřní
duchovní universality. Pomocí znovuzrození poroste v něm
poznání schopností ducha a nadmysli, nyní již nadvědomých z
pohledu naší mentality. To se nebude moci stát, dokud jeho
přirozenost mentální, vitální a fyzická se neuvolní z dosavadní
nižší činnosti. Tato očista je vpravdě první nutností.
Jinými slovy, očista se nesmí chápat v omezeném smyslu
výběru jistých zevních pohnutek, jak jejich regulace nebo jejich
zákaz nebo jako oproštění se od jistých forem povahy nebo
zvláštních schopností mentálních a mravních. To jsou druhořadé
znaky odvozené z naší pozemské existence, nikoliv základní
schopnosti nebo primární síly.
Musíme dosáhnout plnější psychickou vizi základních sil
naší přirozenosti. Musíme rozlišovat již vytvořené části naší
existence a nacházet v nich základní příčiny jejich nečistoty, jejich
omylů a opravovat je a být si jisti tím, že také zbytek se pak bude
ubírat správnou cestou.
Nesmíme opravovat příznaky nečistoty jinak než jako
příznaky podružné, ale musíme potírat jejich kořen, jakmile jsme

provedli hlubší diagnózu. Zjistíme, že existují dvě formy nečistot.
Jedna je způsobena chybou zaviněnou naším minulým vývojem,
založeným na naší rozdělující nevědomosti (rozuměj na našem
pocitu atomizace událostí a zkušeností, na analýze založené na
našem pocitu všeho mezi sebou). Tento nedostatek pochází z
mylného poznávání činnosti, pocházející z různých částí naší
zprostředkující přirozenosti. (Nikdy vlastně nevíme, co všichni
činíme, neboť nám unikají jak všechny základní příčiny našich
činů, tak i téměř všechny jejich následky. Mírně a ohleduplně
hodnoceno: Z 90 % nevíme, co činíme a proč to činíme a jaké
způsobujeme následky svých činů a svého myšlení.)
Jiná nečistota je výsledkem postupujícího vývojového
procesu, při němž se život svým způsobem vynořuje z těla a závisí
na těle; nakonec vzniká z faktu, že nadmysl, spíše než by se
vnucovala mysli, zůstává sama pro sebe a duše sama se potýká s
okolnostmi fyzického života mentální bytosti a její nízké
nedokonalosti zastírající Ducha.
Tento druhý nedostatek naší přirozenosti je způsoben
závislostí vyšších částí na nižších a z této zmatené záměny
funkcí, při které některé práce nižšího nástroje nabudou povahu
vyšší funkce, dochází k nedokonalému jejich provádění, k potížím,
k chybným závěrům a ke zmatku. Tak specifická funkce života,
vitální síla, je nesena radostí a vlastněním, které obě (samy o
sobě) jsou dokonale oprávněné, jelikož Duch stvořil svět pro
Ananda, pro radost z vlastnění množství. Je jediným, to jest
Jediným vlastnícím množství, a tu vzniká první závada,
způsobená naším pocitem oddělenosti, jehož vlivem si chybně
přivlastňujeme a chybně se radujeme pro oddělenou bytost, a
proto nastupuje utrpení a pocit opuštěnosti.
(Všimněte si, že až do omrzení opakuji neoprávněnost
našeho vlastnění pro sebe jako pro oddělenou bytost. Jsem velmi
vděčen Ghosovi, že vnesl do tohoto našeho nedostatku tak ostré
světlo. Obvykle jsem se utíkal na pomoc k podobenství o hřivnách
a mohl jsem použít i jiných Ježíšových podobenství, protože Ježíš
o této věci nešetřil slovy a znovu a znovu z různých stran vykládal
o naší chybě vlastnit pro sebe a ne pro Boha. Hospodář rozdával
také v podobě našeho pozemského života, a ten je pro nás
rozhodujícím východiskem jak naznačeno v podobenství o
marnotratném synu - které nejsou hřivnami služebníků, tj. nejsou
určeny k tomu, aby si je přivlastnili nebo aby se z nich radovali,
nýbrž zůstávají hřivnami Hospodářovými. Staneme-li se jejich
správci a nikoli vlastníky, On je promění v města, opět v jeho

města, ale zase je vkládá do našeho správcovství, slovy: "nad
mnohým vás ustanovím."
Přece však i Ghosův výklad si žádá jakési doplňky, a kéž byste je
nepovažovali za pouhou kosmetickou úpravu.
1. Duch nestvořil nic pro svou radost z mnohosti, nýbrž
ustavičně tvoří všechno pro svou radost z mnohosti, a nejen pro
Radost - Ananda, ale i pro svou Existenci, pro své Poznání, pro
svou Lásku ke stvořenému.
2. Ježíš daleko více a hlouběji než slovními podobenstvími
naznačoval svým pozemským životem a v něm zcela konkrétními
událostmi. Teď si všimněme jedné z nich: Rozmnožení vína
přeměnou vody ve víno v Kani Galilejské. Zdalipak tak nepřihrával
sobecké radosti svatebčanů bez ohledu na nějaké duchovní cíle?
Vysvětlili jsme si už jinde, že i tam byl duchovní záměr, spočívající
v tom, že horší víno radosti nebo k horšímu vínu radosti přidal
svou lepší Radost, lepší víno nakonec, opakuji nakonec. Naše
pozemská radost, ať o tom víme nebo nikoliv, ať hledáme nebo
nehledáme její duchovní konec, směřuje k němu a nikdy není
samoúčelná. V Indii se přísně zakazuje střílet na zvířata, která se
chystají ke zvířecímu pomilování.
Zkrátka všechno neustále vychází z Něho a do něho se
vrací. Tento návrat zpět má člověk možnost pozastavovat, ale jen
na chvíli, nejdéle po dobu "svého" pozemského života. Kolik
utrpení a zmatků vzniká tímto pozastavováním pro sebe toho, co
je Božího. Ovšemže platí zde i podobenství o penízi, na jehož
jedné straně je podoba císaře. Viz téže symbolická úlitba starých
Římanů bohům. Koloběh symbolického peníze nás opravňuje k
tomu, abychom pomocí něho hospodařili, opravňuje nás k čisté
radosti, k hospodaření s věcmi císařovými, rozumějte Božími. Tuto
radost Bůh dokonce zvětšuje, že místo jedné hřivny poskytuje k
hospodaření celé město, rozuměj své město. Správně hospodařící
je tedy oprávněně pln radosti, ale nejen pln jí, nýbrž i pln Poznání
a Lásky, ale co navíc sklízí, pochází eminentně od vtěleného
Boha, např. naše existence. Nepřistupujeme-li takto ke "svému"
životu, zaměňujeme správcovství za vlastnictví a stáváme se
zbytečně trpiteli a ukřivděnými.)
Nad to, z toho důvodu, že mysl se přimíchala do života - a v
té chvíli vývoj dospěl do pravého svého začátku (na vyšší úrovni) chtivost se smísila s vůlí a poznáním a proměnila Vůli v
labužnictví, ve chtivou energii na místo racionální vůle, a energie
určené pro rozlišování a inteligentní pozornost, znetvořují úsudek
a mění jej na nezájem o pravý soud a o správný úsudek, který by

měl vést jen k objevování pravdy a ke správnému pochopení
chtivé mysli. (Všimli jste si zajisté, že jsem přísnější než Ghos,
protože nevěřím, že viveka, schopnost rozlišovací zabudovaná do
člověka, je tak dokonalá, že uchrání člověka před záměnou, které
jsme stále svědky, před záměnou čisté radosti ze služby Bohu za
chtivou radost nebo za labužnictví určené jen pro sebe. Je pravda,
že "hoden je dělník své mzdy", ale tentýž dělník může toužit po
stále větší mzdě a může nakonec ustrnout v sebelásce nebo v
mamonu. Kromě toho, kdyby nebylo na jedné straně toho ke
spáse pokračujícího tvoření Božího, nebylo by na druhé straně
pokračujícího vývoje jak v člověku, tak v celém vesmíru, a to
obojím směrem, pozitivním i negativním, takže každou chvíli je
člověk někým novým, nebo aspoň jiným, a nelze předepsat pro
člověka jako takového nějaký jednotný recept. Dokonce tentýž člověk se přesvědčuje dnes a denně, že "chvíli trvat na svém" je obludně nesprávné.)
Tyto dvě vady - chybné formou činnosti a neoprávněné
pomíchávání důvodů - neomezují se jen na uvedené příklady,
nýbrž znovu a znovu se vyskytují ve všech kombinacích jejich
fungování, a v podstatě jsou to základní vady naší přirozenosti.
(Tak je celý svět ve zlu postaven a nebyl do tohoto zla uvržen působením ďáblovým, nýbrž tím, že Bůh ustavičně z jednoty
tvoří mnohotvárnost a mnohost, je toto zlo pomocníkem na cestě
ke svobodě způsobem "per aspera adastra", ale ani to není jediný
způsob vzestupu a odměňování činnosti. Všimněte si z evangelia
onoho zvláštního způsobu odměňování dělníků tímtéž penízem
těch, kteří na práci přišli ráno, jiní odpoledne a opět jiní k večeru.
Za co jsou odměňováni? Jen za dřinu? Nebo je tu uplatňováno
hledisko smlouvy, kterou si nepřipomínáme a podle níž jako lidé
máme místo ve vesmíru? Jsou to jenom vady naší přirozenosti, o
kterých z výchovných důvodů Ghos nepřestává mluvit, nebo se za
nimi skrývá též mnohost bez vady? Obojí je pravda, jako s těmi
dělníky, povolanými na práci.)
Pustíme-li se do jejich oprav a dostaneme-li nástroj naší
existence do stavu čistoty, budeme se těšit z jasnosti stavu čistoty, z čisté emotivní citlivosti, z čistého potěšení z naší vitality a z
čistého těla. Bude to dokonalost předběžná, ale stane se
základnou na cestě uskutečnění a otevření sebe k větší božské
dokonalosti.
Mysl, život a tělo jsou tři schopnosti nižší přirozenosti. Nelze
s nimi jednat jako by jedna byla oddělena od druhé, protože život
slouží k účelu spojení a sdílí své charakteristické vlastnosti tělu a

v široké míře mysli. Naše tělo je tělem živým: životní síla se
zapojuje do jeho činnosti a do jeho určení. Naše mysl je také z
velké části vitální myslí, složená z fyzických reakcí. Pouze ve
svých nejvyšších funkcích se stává normálně schopnou něčeho
vyššího než operací fyzické mysli podřízené životu. Můžeme
rozvíjet tento druhý bod vzestupným způsobem. Především máme
tělo udržované fyzickou vitální energií čili fyzickou "pranou", která
koluje pomocí nervového systému a poznamenává činnost
našeho těla tak, že všechny její činnosti jsou činnostmi živého těla
a nikoliv nehnutého mechanického těla. Prana a Hmota tvoří
"hrubé tělo", sthůla šaríra, ale nejsou jen zevním nástrojem, silou
živých nervů, který jedná v tělesných formách a pomocí fyzických
orgánů. Máme pak vnitřní nástroj, antahkarana, vědomou mentalitu. Podle starého systému tento nástroj se dělí na čtyři
schopnosti: čitta neboli základní vědomou mysl; manas,
pocitovou mys; buddhi, inteligenci; a ideu ega, aham kára. Tato
klasifikace může sloužit jako východisko, i když určitá doplňující
rozlišení jsou nutná pro praktičtější účely. Mentální nástroj,
prosycený vitální silou, stává se v takovém případě nástrojem
psychického vědomí života a uvědomělé životní činnosti. Každé
vlákno pocitové mysli a základního vědomí mařeného činností
psychické prany, stává se nervovou mentalitou, nebo vitální a
fyzickou. Také buddhi a ego jsou ovládány touto činností, ačkoliv
mají schopnost dovést mysl nad tuto podřízenost k psychice
vitální, nervové a fyzické. Tato kombinace vytváří v nás
smyslovou chtivou mysl, hlavní překážku vědomé lidské a božské
mentality. Konečně nad stávající naší vědomou mentalitou je
zastřená nadmysl, pravý střed božské dokonalosti.
Čitta, základní vědomí, je z velké části podvědomé; jako
viditelná nebo utajená činnost má dva druhy: pasivní a receptivní
(přijímací); druhá stránka je aktivní, reaktivní a tvořivá. Jako
pasivní schopnost přijímá všechny podněty, i ty, kterých si mysl
nevšimla a jimž nevěnuje pozornost. Čitta je shromažďuje v
nesmírné rezervě pasivní podvědomé paměti, kterou může mysl
postihnout svou kvalitou aktivní paměti. Obvykle mysl postihne z
této rezervy jen to, čeho si všimla a čemu porozuměla - snáze to,
co pozorovala nedbale a čemu špatně rozuměla - nicméně
vědomí má schopnost donést až k aktivní mysli a pro její potřebu,
co mysl nepostřehla nebo čím se nezabývala nebo také o čem
neměla vědomou zkušenost. Tato schopnost nejedná pro nás
vnímatelně, nýbrž jen za nenormálních okolností, když nějaká část
čitty se dostane tak říkajíc na povrch, nebo když podprahová
bytost (subliminární, za hranicemi úseku vědomí AB) v nás se
objevuje na prahu a po určitý čas jedná v zevní komoře mysli, se

kterou jsme ve spojení přímým stykem a jednáním v zevním světě
a když se dostávají na povrch vnitřní vztahy v nás. Tato činnost
paměti je natolik základní pro celou mentální činnost, že kdysi
bylo řečeno, že "paměť je člověk". Také v podmentální činnosti
těla a života (která je plna tohoto čitta podmentálního, i když není
řízena vědomou myslí), existuje vitální a hmotná paměť. Vitální a
fyzické zvyky se vytvářejí z podmentální paměti. Z toho důvodu je
možno je přetvářet neomezeně pomocí mocné činnosti vědomé
vůle a vědomé mysli, když dospějeme k jejich spolupráci a
najdeme prostředky jak sdělit podvědomému čitta vnitřní vůli. Lze
také říci, že celé ustavení našeho života a našeho těla je
souhrnem zvyků vytvořených minulým hmotným vývojem druhu
(který známe pod pojmem člověk) a skloubených dohromady
trvající pamětí tohoto skrytého vědomí. Čitta, základní podstata
vědomí, universálně existuje v případě jako prana a tělo, ale
nachází se v mechanickém stavu materiální přírody.
(Ghos, který zemřel roku 1950 zaručeně nevěděl nic o
pokroku embryologie naší doby a ani se o ni nepotřeboval zajímat.
Přesto však předvídal její pokrok a navázal na něj svou vyšší
znalostí života, než jaké vědec může dosáhnout pitvou zárodků a
jejich analýzou. K této vyšší znalosti se dopracovává každé zvíře v
tom směru a potud, až kam je potřebuje k uhájení svého života
bez pomoci rozumu. Člověk už ji nejenom přejímá s první
nedělenou buňkou v mateřském těle od začátku vývoje života na
naší planetě bez spekulací a bez zásahu vědomé mysli a jako
celek do té míry, jak potřebuje navázat svou existencí na jemu
předcházející dlouhou řadu existencí rostlin a zvířat, tak a do té
míry, aby se stal už v mateřském těle člověkem. To je jedna z
hlavních částí podvědomé paměti druhu, ona do paměti člověka
vepsaná genealogie, stará miliardy let, takže o člověku platí, že
jeho paměť z něho činí člověka, právě tak jako tatáž paměť tvoří
kteréhokoliv jiného tvora.)
Ve skutečnosti veškerá mentální činnost nebo činnost
vnitřního nástroje prýští z tohoto čitta čili ze základního vědomí,
které je (ve stádiu našeho poznávání) z části vědomé a zčásti
podvědomé nebo podprahové pro naši aktivní mentalitu, ať už je
ujařmována podněty ze (zevního) světa nebo podněcována vlivy
vnitřní bytosti, vnitřním subjektem; vysílá na povrch jisté vlivy
nebo návykové způsoby činnosti, jejichž forma je určována naším
vývojem. Jedna z těchto forem je citová mysl, kterou ve zkratce
pro pohodlí budeme jmenovat srdce. Naše emoce jsou vlnami
reakcí a odpovědí, které se zdvihají ze základního vědomí
čittavritti.

(Co to vlastně Ghos říká? Že z našeho základního vědomí,
které je starší než je právě narozený člověk a než je lidstvo samo,
vyvěrají popudy ke spolupráci s celou přírodou, a nejen s tou,
která tu toho času je, ale i z celé přírody dávno zašlé, která tu
nejen byla, ale která tu je v naší základní paměti, a která tu bude i
s celou věčnou pamětí dávno po smrti konkrétního člověka, jenž
se pomocí své lidské podstaty dá vyjadřovat šířeji než pouhým
slovem, svým lidským životem. Základní paměť sahá stejnou
měrou do minulosti, jako předjímá i vzdálenou budoucnost. Zatím,
tak jak ji známe, my ji známe velmi málo, není řídícím faktorem na
úrovni a nad úrovní stvořeného a ustavičně tvořeného.)
Též jeho činnost je z velké části řízena zvykem a emotivní
pamětí. Tyto činnosti nejsou obligatorní, povinné, ani nejsou
zákonitostmi nutnosti. V naší citové bytosti neexistuje závazný
zákon, jemuž se musíme podřídit bez odpuštění; nejsme nuceni
odpovídat bolestí na určité nedostatky mysli, a na jiné zlobou,
nenávistí nebo sympatií a láskou. Všechno to jsou pouze zvyky
naší citové mysli, které mohou být měněny vědomou vůlí ducha;
můžeme si je také zakázat; můžeme se také povznést nad
podřízenost bolestí, zlobou, nenávistí a nad dualitou sympatie a
antipatie. Budeme podléhat těmto reakcím tak dlouho, dokud
budeme trvat na podřízenosti mechanické činnosti čitty v emotivní
mentalitě, což je věc značně obtížná, protože jsme v moci
minulých zvyků a především jsme podřízeni neblahému naléhání
vitálního prvku mysli, nervové vitální mysli nebo psychické praně.
Povaha této zmatené mysli neboli reakce čitty, v úzké
souvztažnosti s nervovými vitálními pocity a odpověďmi psychické
prany, je tak charakteristická, že v některých jazycích srdce a
vitální duše se nazývají čitta a prana. Vskutku, žádostivá duše je
nejpřímější agitátorkou a nejmocnějším naléhajícím činitelem,
vytvořeným v nás průnikem vitální tužby a za souhlasu vědomí.
Nicméně pravá emotivní duše, pravá psyché v nás není duší
složenou z tužeb, nýbrž z lásky a z čisté blaženosti; jenže
podobně jako ostatek naší pravé existence, nemůže se vynořit,
dokud znetvoření vytvořené z tužby nezmizí s povrchu a dokud
nepřestane se svou charakteristickou činností. Dospět až sem je
nutné pro očistu, dokonalost a osvobození.
Nervová činnost psychické prany (životní síly) se projevuje
především v naší čistě pocitové mentalitě. Vskutku, tato nervová
mentalita obléhá (tísní) náš vnitřní nástroj a dost často se zdá, že
představuje větší část všeho toho, co není čisté a není prostým
pocitem.

(Tato moudře provedená analýza, možná též pokřivená
mým nedokonalým překladem, přímo volá po konkrétním příkladu,
kterým by se jasně rozlišil nižší způsob použití citu od vyššího.
Budu se ovšem muset opakovat. Můj příklad bude výjimečný,
protože začne negací naléhavých událostí a pak napřed chvilkově
a občas, později natrvalo přejde do zapření osobní vůle a k jejímu
nahražení napřed přemáhajícím projevem nadosobně jednající
Moci.
Neznám dokonalejšího a všestrannějšího rozvinutí lidského
odporu, než jakým byl můj odpor proti zásahu lékařů při operacích
za vědomí od mých dvou až do mých čtyř roků věku.
Nevědomé dítě se vzpíralo jak mohlo, aby nebylo týráno.
Sice se neubránilo, ale vystupňovalo odpor jak lidsky nejvíc mohlo.
Tím se naučilo něčemu, čemu se člověk za normálních okolností
naučit nemůže. Naučilo se sjednocovat v odporu beze zbytku celé.
Nestalo se ničím jiným než živelným odporem. Odpor nebyl
zlomen jen vůlí lékařů, kteří chtěli dítě operací zachránit, nýbrž byl
zlomen i mezemi únosnosti bolesti, kterou lékaři způsobili. Protože
hmat dítěte větší bolest nedokázal zprostředkovat do vědomí,
odpadl v určité chvíli pocit bolesti. Ostatní smysly se ukázaly být
nekompetentní pro ten případ. Dítě se přestalo dívat a používat
ostatní smysly také proto, že svou vůlí odčerpalo sílu z ostatních
smyslů, jimiž se mohlo vzepřít. Nemohlo se ani hnout, protože
bylo přivázáno a přidržováno několika muži nebo ženami. Nebylo
tedy úniku před bolestí ani úhybem, vzpíráním a napínáním svalů.
Když pak odpadl pocit bolesti, všechny svaly se uvolnily a lékaři
mohli operovat už bez odporu dítěte.
Zatím jsem vám vylíčil jen fyzické účinky nadměrné bolesti a
nervovou reakci na ni. Nervy však přestaly pracovat se zastavením pocitu bolesti. Lékaři zřejmě sledovali jen dech a srdce.
Všechno až na ztrátu pocitu bolesti začalo být normální, jakoby
operace neprobíhala. Lékaři však nemohli sledovat, k jakým vnitřním pochodům došlo uvnitř duše dítěte. Tyto pochody se
nezastavily se skončením operace, nýbrž prozradily se
pozměněnou reakcí dítěte těsně po operaci. Dítě sice opět začlo
pozorovat okolí a snad vlivem částečného umrtvení okolí rány
nevnímalo ještě bolest, ale také ještě nepoznávalo svět kolem
sebe jako svět vnímajícího subjektu, tedy jako svět svůj. Dítě
nepoznalo svou matku a lékaře v jejich nastavené funkci milující
matky, konkrétně nepoznávalo je jako své tyrany. Dítě se k nim
nestavělo osobně, jako osobnost, nýbrž jako k irrrelevantním
objektům, řekněme nečinným, neohrožujícím apod. Bylo to
dokonalé vyprázdnění dítěte od jeho osobních vztahů. Tu si

vzpomněla má maminka na odborně vyjádřenou generalizaci dr.
Kafky, vedoucího týmu operatérů: "Dítě ztratilo svůj svět. My jsme
je sice zachovali naživu, ale vzali jsme mu jeho svět. Ono nemůže
existovat jako živý tvor bez svého světa, bez svého prostředí.
Matko, vy mu je musíte vrátit, jinak vaše dítě umře." atd. Maminka
mně můj svět vrátila po každé operaci, a tak jsem zůstal naživu.
Mně však jde nyní víc než o to, že jsem zůstal naživu.
Odnaučil jsem se naučeným vztahům, ale vědomí o mém těle
zůstalo. Bylo to vědomí nezávislé, svobodné, a není pochyb o
tom, že by se bylo ztratilo, nebýt opakovaného zásahu matky.
Obecně: nutnost milujícího partnera. Ve vyspělejších částech
vývoje nutnost nenávidějícího partnera. Viz inkvizice proti sv.
Terezii. Ještě důležitější je, co z toho aspoň na čas osvobozeného
vědomí občas vznikalo. To vrhá nové světlo na Ghosův výklad o
postupném sebezlepšování. Zodpovězme si místo odpovědi
aspoň konstatováním dvojí:
1. Kdykoliv se situace v životě dítěte vyhrotila tak, že ono
opustilo svou osobní vůli jako neúčinnou a bezmocnou, nastoupila
v jeho životě vyšší síla, která bez zásahu osobní vůle dítěte,
naopak při jejím vyřazení, řešila moudře situaci, na kterou by bylo
dítě ani svým rozumem ani citem nestačilo. Řešila jen takové
situace, do kterých nevstupovala ze strany dítěte ani v nejmenším
sobeckost.
2. Dítě se těmito opakovanými zásahy vyšší síly učilo
rozeznávat správné od nesprávného a ponechávat stranou
rozhodování vedené pocitem příjemného nebo nepříjemného.
Důležité je, abyste věděli, že jsem se ocitl "v zajetí" té vyšší
moci a moudrosti jen, a vždycky bez výjimky, v případech, kdy šlo
o prosazení blaha bližního ne mého. Přitom mohlo jít třeba jen o
nepatrný, lidsky zanedbatelný prospěch bližního, na který bych
osobně nekladl žádný důraz, protože bych třeba ten prospěch
považoval za tak malý, že bych tak obrovské moci k řešení tak
malých věcí nikdy nepoužil. Do mých 17 let se tedy občas
dostavovala převážně jen obrovská síla. Nespojil jsem ty události
s přítomností Ježíšovou i při nejmenších zázracích, ani jsem ty
události nepovažoval za zázračné. Teprve později se začala
projevovat též obrovská moudrost, která měla vždycky povahu
řešení dbalého nebo přinášejícího neklamný pocit neoddělitelnosti
malé částice moudrosti od moudrosti bez hranic. Jinak řečeno,
když jsem ji použil pro poučení bližního ať slovně nebo písemně,
vždycky jsem měl z toho, aniž jsem si to přál, daleko větší
duchovní užitek než ten, kterému ta moudrost byla sdílena. Byl

jsem vždycky naplněn vděčností za to, že, ačkoliv jsem nic pro
sebe nežádal, tolik jsem byl obdařen, že jsem se začal přiučovat
pravé pokoře.)
Manas, smyslová mysl, záleží v poznávání a řízení činnosti
směrem k předmětům činnosti a závisí na běžném vědomí, na
smyslových orgánech a na dalších tělesných orgánech. Činnost
smyslů, povrchová a namířená navenek, je v podstatě fyzické a
nervové povahy a může být snadno považována za pouhý
výsledek činnosti nervů. Ve starých knihách činnosti smyslů se
někdy jmenují pránas, nervovými nebo životními činnostmi. Ale
podstatným prvkem těchto činností není nervový vzruch, nýbrž
vědomí, činnost čitty. Čitta používá orgánu a vzruchu nervů, jichž
obou je kanálem.
(Pokračuji v minulé poznámce. Víme dnes bezpečně, že ve
starém Egyptě, Řecku a Římě se zasvěcovalo strachem a bolestí,
podobně jako jsem byl zasvěcován těmito dvěma prostředky od
dvou do čtyř let svého věku v Praze na Betlémském náměstí na
dětské klinice při operacích za vědomí. Ale ve starověku se
nezasvěcovaly děti, nýbrž dospělí lidé, a tak i já, vzhledem k
nezralosti organismu, jsem si musel počkat až do své dospělosti
organismu, do 17 let svého věku. A pak se dokončilo zasvěcení
základního prvního stupně, které se konalo při starověkém
zasvěcování.
Staří zasvěcenci halili celý způsob zasvěcování do
hlubokého tajemství. Stalo se však něco, co jejich systém
dokonale prozradilo. Roku 73 po Kristu na úpatí Vesuvu byly lávou
zasypány Pompeje a s nimi i Casa dei Misteri, Dům tajemství,
který byl nedávno neporušen vyproštěn z popela. Viděl jsem tam
ty malby na stěnách zasvěcovacího Domu Tajemství, a mohu říci,
že se ty zasvěcovací scény konaly ve stejném duchu, v jakém
jsem byl týrán při operacích za vědomí. Zasvěcovaný neměl
tušení, proč je zasvěcován strachem a bolestí. Názorně tento
proces vyjadřuje ve svém románu Zlatý osel Apuleius, 125 - 180
po Kristu. Popisuje proč a jak se z člověka stal osel a jak po
zasvěcení se při Isidiných mystériích stal z téhož osla zase člověk.
To je cíl působení manasu, obráceného svým působením dovnitř a
ne navenek. Dvojpolárnost manasu si můžeme nejsnáze předvést
na protilehlých úkonech, jimž jsme schopni se celobytostně
věnovat: na jedné straně těch úkonů stojí pohlavní styk a na druhé
protilehlé, askeze prováděná bezvýhradně proti nižší přirozenosti.
Pokud je askeze tak dokonale prováděna jako pohlavní styk,
zaručeně vede k prvnímu stupni zasvěcení. A s tím je spojeno i
"vidění" Boha, a pokud člověk nemá představu o Bohu navozenou

vírou, dojde k poznání Boha bez tvaru a bez představ a obrazů.
Toto požehnání jsem zažil v 17 létech svého života.)
Manas, smyslová paměť, je činností, která se vynořuje ze
základního vědomí, a představuje všechno podstatné z toho, co
nazýváme smyslovým vnímáním. Zrak, sluch, chuť, vůně, hmat
jsou v podstatě nebo ve skutečnosti vlastnostmi mysli a ne těla,
ale hmotné mysli, která, je-li normálně používána, omezuje se
obvykle jen na překlad do pocitů zevních vzruchů (rozumějte:
přicházejících zvnějška), které přijímá pomocí nervového systému
a pomocí hmotných orgánů. Vnitřní Manas, také on, vlastní jemný
zrak, jemný sluch, schopnost styku jemu vlastního, ale to všechno
není závislé na hmotných orgánech (přestože bez nich by nic z
toho nebylo možné), neboť hmotné orgány jsou závislé na
vnitřním Manasu. Kromě toho Manas nemá jenom schopnost
komunikace od mysli k předmětu, který se nachází uvnitř nebo
vně rozsahu naší hmotné činnosti - ale má také schopnost přímé
komunikace od jedné mysli k jiné mysli. Mysl má též schopnost
změnit, pozměňovat, zakazovat dopad, hodnotu a intenzitu
smyslových vzruchů. Obvykle takové schopnosti nejsou
pěstovány. (Nechtěně jsem je napřed pěstoval v předškolním věku
ve styku s husami. Pochybuji, že by bylo k tomuto styku došlo,
kdyby mu bylo nepředcházelo základní zasvěcení strachem a
bolestí při operacích za vědomí.)
Zůstávají podprahovými a vynořují se někdy ve formě
nepravidelných a mimořádných činností, u některých lidí snáze
než u jiných, nebo se dostanou na povrch během jistých
nenormálních stavů.- (Jakými byly u mne stavy při operacích za
vědomí.) Jsou základem jasnozření, jasnosluchu, přenosu
myšlenek, telepatie a větší části okultních schopností - říká se jim
"okultní", skryté, ačkoliv tyto jevy mohou být lépe a méně tajemně
popsány jako schopnosti Manasu, toho času jako schopnosti
podprahové-. Hypnotické projevy a mnohé jiné jsou způsobovány
činností této podprahové smyslové mysli; ne proto, že ona sama
způsobuje vznik všech těch prvků, ale že představuje první
prostředek nebo oporu pro výměnu komunikací nebo odpovědí, i
když její pravá činnost se dovršuje ve vnitřní Buddhi. Máme v
podstatě možnost používat dvojí mentalitu: fyzickou a
ultrafyzickou.
Buddhi je konstrukcí vědomého bytí a převyšuje značně
první jeho začátky v základní čittě. Je to inteligence se svou
schopností poznávat a chtít. (My jsme se ve zvolených příkladech
s ní shledávali při ukázce činnosti broučice Oncideres jako s
universální moudrostí vázanou na úroveň a druh konkrétního

živého organismu, přičemž živější nebo svým vědomím
pokročilejší broučice pomáhá v oblasti vědomí méně pokročilé
mimózy. Podobně je tomu ve styku mezi lidmi, kde ten, kdo je
svým vědomím pokročilejší, pomáhá méně pokročilému, ať o tom
ví nebo si toho není vědom. Ježíš ukázal, že ten pokročilejší, jímž
byl on, musí doplácet na tento styk - obětí.)
Buddhi v sobě spojuje celý ostatní zbytek mentality, vitální a
tělesné činnosti. Svou povahou je to myšlení a vůle Ducha,
přenesená do nižších forem mentální činnosti. Můžeme rozlišovat
tři za sebou následující stupně činnosti této inteligence. Je to
především nižší vjemové chápání, kterým se prostě přijímá,
zaznamenává, chápe a odpovídá na sdělení pocitové mysli,
paměti, srdce a mentality. Pomocí nich buddhi vytváří elementární
myslící mysl, která nepřesahuje údaje, jež přijímá, přizpůsobuje si
ve svém rámci, odeznívá tyto údaje jejich opakováním, zahrnuje
do tohoto zvykového okruhu náznaky, které pocházejí z myšlení a
z vůle, řídí se s poslušnou podřízeností rozumu nápovědmi života,
všemi novými určeními, které se nabízejí jejímu chápání a její
koncepci. Kromě takového elementárního chápání, kterého
používáme všichni ve značné míře, existuje schopnost
organizujícího a výběrového rozumu a síla inteligentní vůle, jejíž
činností a cílem je dosáhnout přijatelné, dostačující a stabilní
organizace poznání a vůle, které by sloužily k jakémusi rozvoji
intelektuální koncepce života.
Přes tuto svou povahu čistěji intelektuální má tento druhotný
a zprostředkující rozum jen pragmatický účel. Poskytuje jakýsi
druh intelektuální struktury, zarámování a uspořádání, v němž se
snaží založit vnitřní a vnější život tak, aby se daly použít s určitým
ovládáním a autoritou za účelem rozumové vůle. Je to postoj,
který poskytuje našemu normálnímu intelektuálnímu životu pevná
měřítka etická a estetická, soustavu názorů, solidní ideové normy
a záměry. Existuje však rozum a vyšší činnost buddhi, která se
zabývá nezaujatě hledáním čisté vůle a správného poznání; snaží
se objevit pravou Pravdu za životem a za věcmi a za naším
projeveným já, a podrobit svou vůli zákonu Pravdy. Jen málokteří
z nás umějí použít tohoto nejvyššího rozumu s naprostou čistotou,
ale úsilí nutné k dosažení tak vznešeného stupně představuje
vrcholnou schopnost vnitřního nástroje, antahkarana.
Ve skutečnosti je buddhi prostřednicí mezi daleko vyšší
Myslí Pravdy - kterou nyní aktivně nemáme a která představuje
přímý nástroj Ducha - a hmotným životem lidské mysli zavinuté v
těle. Buddhi soustřeďuje svou mentální činnost na ideu ega,
kterou sugeruje: "jsem touto myslí, tímto životem a tímto tělem,

mentální bytostí udržovanou jejich činností." Slouží ideji ega buď
tím, že se omezuje na to, co nazýváme egoismem, nebo se
rozšiřuje ze sympatie do života, který je obklopuje. Tím způsobem
vytváří pocit ega, který se opírá o oddělenou činnost těla, o
zindividualizovaný život a o mentální odpovědi; idea ega
soustřeďuje v sobě veškerou myšlenkovou činnost a lidskou
osobnost. Nižší chápání a zprostředkující rozum jsou nástroji její
touhy po zkušenosti a po seberozšíření. Ale jak se rozvíjí její vyšší
rozum a vůle, dostavuje se návrat k tomu, čeho jsou tyto věci
známkami, co naznačují, k nejvyššímu duchovnímu vědomí.
Můžeme zjistit, že "já" je mentálním reflexem Já, Ducha, Božství,
transcendentní, universální a individuální existence v mnohosti; a
vědomí, ve kterém se setkává individuální, universální a
transcendentní - projevující se jako aspekty jediné bytosti a jako
takové přijímající vzájemně správné proporce - může se pak
osvobodit ze všech závojů fyzických a mentálních. Když se
uskuteční přesun k nadmysli, schopnosti buddhi se neztratí, nýbrž
se promění v příslušné supramentální hodnoty. Avšak zkouška
nadmysli a obrácení buddhi náležejí do sféry nejvyšší siddhi
neboli božské dokonalosti. Nyní budeme sledovat očistu normální
lidské bytosti, kterou se připravuje tento převrat a vede k
osvobození z otroctví naší nižší přirozenosti.
27. 2. 1990
(V komentářích bude provedena paralela mezi "já" a Já na jedné
straně a mezi nezbytným posláním člověka "v otroctví" a ve
svobodě. Tohle srovnání se nedá provést bez dokonalého smíření
indického učení s křesťanským. Podivíte se, jak je takové smíření
snadné a přirozené a ještě více se budete divit, že k něčemu
takovému už nedošlo hned při vstupu křesťanství na půdu
světového dění.)

6. Očištění nižší mentality
(Nižší mentalita je založena především na tzv. hmotné a
smyslové mysli, kterou ve svém způsobu vyjadřování nazývám
úsekem vědomí AB, a jak dodám nakonec této kapitoly, první
vědomou třetinou lidské paměti.)
Musíme se tedy zabývat komplexní činností těchto nástrojů
a snažit se o to, abychom je očistili.
(Zůstává zatím nezodpovězena okolnost, že očištěná část
se znovu zamaže od neočistěné části.)

Nejjednodušší metodou je mít na zřeteli dva typy základních
chyb, kterých se dopouští každý z nástrojů, rozlišovat jasně v čem
pozůstávají a snažit se o jejich nápravu. Výběr bodu, ze kterého
se má útočit napřed, zajisté není snadný, protože jejich tkanivo je
tak zapletené, že očista jednoho nástroje je závislá na očistě
všech ostatních. Z toho důvodu není nouze o rozčarování a
těžkosti, jelikož například, když si myslíme, že naše inteligence je
očištěna, vedle toho zjistíme, že je ještě vystavena útokům a
zatemňování, které způsobují emoce srdce, nebo že vůle a
smyslová mysl jsou ještě zranitelné četnými nečistotami nižší
přirozenosti, které s úspěchem pronikají znovu do osvícené
buddhi a zabraňují jí, aby zračila čistou pravdu, kterou právě
hledáme. Pak se nás musí zmocnit sklíčenost. Hledíme-li na věci
z opačného úhlu, zjistíme, že je-li důležitý nástroj dostatečně
očistěn, může se stát účinným prostředkem pro očistu ostatních
prostředků, a může představovat krok kupředu, a ten pak
dopomůže ostatním, aby se vymanily z mnohých těžkostí.
(Vzpomeňme, jak svatý Josef s Pannou Marií pomohli
malému Ježíškovi, aby unikl Herodovi, ale nezapomeňme, že ta
řada pomocníků, včetně svatých tří Králů měla vždy znovu
začátek v upozornění andělském, čili dobrá lidská vůle by byla k
záchraně nestačila.)
Na čem postavit náš výběr? Který je to nástroj už jednou
očistěný, jenž nám pomůže k tomu, abychom co nejsnáze očistili
neočistěný zbytek?
(Máme před sebou podrobně popsaný a bohatými
zkušenostmi prolnutý život svatého Jana Evangelisty. Jeho
duchovní zkušenost začla i končila různými podobami poslušnosti
stále dokonalejších příkladů přicházejících jaksi zvnějšku jejich
odezev ve vnitřním pokroku. Chápu se tohoto příkladu proto,
abych vám znemožnil vymlouvat se na nedosažitelnost příkladu
svatého Jana Křtitele, který byl člověkem druhé kategorie, nebo na
nedosažitelnost příkladu Ježíše, který byl příkladem člověka první
kategorie. Jan Evangelista byl člověkem třetí kategorie jako my a
přece v jediném životě prošel od základu až na vrchol duchovního
vývoje. Slyším vaši hlasitou námitku: "kdo z nás má to štěstí, že
se setká s Janem Křtitelem, pak s Ježíšem, potom s Duchem
svatým a posléze s Pannou Marií jako se svou matkou a závěrem
s Beránkem, se samotným Spasitelem, který otevírá pečeť jeho
života?" Nedoprovodíte ani kousek svatého Jana jeho životem,
budete-li hledat mistry, kteří by vás vedli, místo abyste se snažili
zvládnout napřed nejnižší, snadno přístupný stupeň poslušnosti, a
pak přecházeli na stále vyšší stupeň poslušnosti. Náš život

pochází od Boha a v závěru od lidí. Jak k nám přichází život od
Boha, v tom nemáme žádného výběru, takže co přichází od Boha,
to musíme pokorně přijímat. V tom, co pochází od lidí, tam se
učme schopnosti rozlišovat správné od nesprávného. Budeme-li
se snažit poctivě rozlišovat správné od nesprávného a nedávat
přitom přednost příjemnému před nepříjemným, nabudeme
nějakou míru schopnosti rozlišovací, o níž budeme moci říci, že se
jí můžeme dát vést bez ohledu na pouhý osobní prospěch. Řiďme
se jí, a ona se bude zdokonalovat dvojím směrem, do šíře a do
hloubky. Za čas se bez ní neobejdeme; zařizovat se podle ní se
stane snazší, neboť ta část, kterou jsme už zvládli, se stane
samovolnou a my budeme spět do další míry samovolnosti nebo
samozřejmosti. Naučíme se, aniž o to budeme stát, pokoře
spojené s odvahou. To bude náš pravý duchovní vůdce, který nás
nikdy nezklame, pokud my nebudeme klamat jej. Budeme-li se
domnívat, že jsme jím opuštěni, hledejme odpověď na otázku, v
čem jsme klamali nebo neposlechli svého vůdce?
Třebaže zatím nevíme, kterak se to může stát a
mnohotvárně děje, berme na vědomí, že svůj život ustavičně
přejímáme od Boha i od lidí a přírody, základně pak od Boha a
odvozeně od všeho ostatního, faktem zůstává, že podstatně
všechno máme od Boha a teprve odvozeně od přírody a od lidí.
Této víry byl Jan nepochybně poslušen, a proto vždycky k němu
bez jeho úmyslu přicházel i lidský vůdce, kterého byl toho času
hoden. Obecně se dá říci, že tím vůdcem je náš život a v něm
události jako konkretizace života.)
Vzhledem k tomu, že jsme duchem v mentálním obalu, duší,
jejíž vývoj se udál ve formě mentální bytosti, v živém lidském těle,
není pochyb o tom, že musíme obrátit pozornost na mysl,
antahkarana a na buddhi v ní, neboli na inteligenci a na vůli
inteligence. Je zřejmé, že v mysli se musejí odehrávat operace,
které fyzická a nervová přirozenost, jak je tomu i v rostlině a ve
zvířeti, neprovádí pro sebe.
(Uvedli jsme si jako příklad broučici Oncideres, abychom viděli jak např. broučice pečuje zároveň o své potomky i o prodloužení života mimóz, a že obojí probíhá dohromady v rámci
mnohostranného širšího vztahu živé přírody a neživou hmotou, z
níž pochází nastupující život, a ten je zase závislý např. na struktuře mrtvé hmoty. A tak bychom mohli stopovat jednostrannou závislost vyššího na nižším, ale svým způsobem bližším Božímu
základu. Ale to už se nedá provést rozumem, nýbrž takovým
způsobem, který dobře známe z matematiky: Dvě rovnoběžky se
setkávají v nekonečnu. A to je ryzí supramentální záležitost.

Biologie a embryologie zatím nedokáže sledovat závislost vyššího
na nižším dál než po mitochondrie, které jsou menšími a nižšími
součástkami buňky, nejsou na buňce závislé, ale život buňky je
závislý na těchto malých tělískách, neboť bez nich by se nedělily a
nerozrůstaly. Vědě zatím uniká ten přechod nejnepatrnějšího a
nejmenšího do ničeho, které sice slouží všemu, ale není na tom,
čemu slouží nijak závislé. S hodnocením přirozenosti na nižší a
vyšší považuji sice z metodického hlediska za správné, ale z
duchovního hlediska by bylo lépe, kdybychom např. nižší
označovali jako za účelově jiné než jaký účel má vyšší přirozenost.
Stejně tak ve vědecké oblasti menší, které skládá dohromady
větší a není na větším závislé, je bližší nezávislému základu
Božímu než větší a složitější. Dá se pochopit jen duchovní
zkušeností.)
Očekáváme-li, že vývoj supramentální schopnosti půjde dál
kupředu, pak inteligentní vůle musí být naším hlavním pramenem
inteligence, prvořadou nutností. (Mám za to, že můj odpor proti
operacím za vědomí nebyl diktován jen strachem nebo bolestí, nýbrž že do tohoto odporu byla vkomponována též touha, dokonce
inteligentní touha po životě, ona vůle inteligence, o které mluví
Ghos.)
Jakmile bude očištěna naše inteligence a naše vůle od
všeho, co je omezuje a vede k chybným pohnutkám a směrům,
bude snazší je očistit. Budou si moci přivyknout na nápovědi
Pravdy, jak pochopit ostatní bytost, vidět jasně jemně
propracovanou soustavu našich skutků; pak budeme moci se dát
správnou cestou, aniž bychom se dopouštěli chyb způsobených
váháním nebo ukvapeností. Otevřeme se dokonalému rozlišování,
intuicím, inspiracím, objevům, Nadmysli, a stále více se budeme
přibližovat k bezchybným a osvíceným činnostem.
Ale toto očištění nebude a nemůže být dovršeno, dokud se
inteligence neosvobodí od přirozených brzd svých nižších částí,
jejichž pronikání do smyslů, do mentálních pocitů, do emocí, do
dynamických podnětů a do pranicko psychické vůle představuje
hlavní překážku.
Z toho je zřejmé, že každý nástroj je činný svým
charakteristickým způsobem, ale je podřízen deformacím také
jemu vlastním. Zvláštní činnost psychické prany se projevuje
vlastněním a požitkem, bhoga. Radost v myšlení, v činnosti, v
citech, pocitech, v dynamickém impulsu, ve výsledcích činnosti a
pomocí nich potěšení z osob, věcí, ze života a ze světa. Taková je
činnost, pomocí níž psychická prana nám poskytuje
psychofyzickou základnu. Opravdu dokonalá radost z existence se

dosahuje jenom tehdy, když předmětem našeho potěšení není
svět sám o sobě a pro sebe, nýbrž Božství ve světě; takové
potěšení neskládají dohromady věci, nýbrž Ananda ducha, který
ve všem představuje pravý účel a je také podstatným smyslem
naší radosti, pokud se tato bere jako forma symbolu ducha, jako
vlna na oceánu Ananda.
Ananda nás může zaplavit jen když se staneme ve všech
částech, které nás skládají, zrcadlem zastřené a hluboké
duchovní bytosti a když dospějeme k plnosti a k supramentálním
metám. V očekávání toho, co přináší pravé lidské potěšení, které
se v psychologické mluvě v Indii nazývá "sattvické." Je to radost
pročištěná hlavně vnímavou, estetickou a citovou myslí a pouze v
druhé řadě nervovými a fyzickými pocity. Všechno musí být
podřízeno buddhi, tj. správnému chápání pravé vůle, správnému
citu, správnému vnímání i styku se životem, se správným řádem a
správným pocitem pravd, krásy a smyslu věcí. Taková mysl
rozvine zvláštní chuť k tomu, co nám poskytuje radost, rasa, a
zabrání všemu, co je neklidné, bouřlivé a zkažené. S přijetím
čistého a jasného rasa dospěje prana k úplnému smyslu života a
k radosti rozptýlené v celém bytí, bhoga. Bez této
(všudypřítomné) radosti a nepřejde-li tato radost do mysli,
rasagrahana, nevyústí pozemské blaženosti do opravdového
uspokojení.
(Obecný rozptyl rasa uplatňuje se stejně skrytě v celém
stvoření jako obecný rozptyl základního bytí božího ve všem, jako
obecný rozptyl Inteligence Boží ve všem a Lásky Boží ve všem.)
(Soustředění těchto všech rozptylů se projevuje ve všech tvorech
podle schopnosti příslušných organismů toto soustředění rozptylu
udržet, u člověka, má-li dojít k většímu soustředění tohoto rozptylu
než u nižších organismů, musí být ke slepé, říkáme nepřesně k
instinktivní poslušnosti připojena též uvědomělá poslušnost vyšší
skryté zákonitosti, jak se skvěle snaží vysvětlit Ghos.)
Deformace, která se sem vtírá a zabraňuje čistotě (aby se
udržela), je formou vitální touhy, je to velké znetvoření, které
způsobuje psychická prana našemu životu. Jejím kořenem je
vitální touha zmocňovat se všeho, co pociťujeme, nevlastníme, a
omezený životní instinkt vlastnit a uspokojit se tím.
(Skvělé poučení nám poskytl Ježíš svým vítězstvím na
poušti nad zobjektivizovaným jástvím, rozumějme nepravým
jástvím, které chce vlastnit a nakonec i vůli člověka, zatímco
každý syn člověka, když prošel "třicítkou" a "Jordánem" už nemá
mít na zemi domov, matku, bratry, ve smyslu, že je nemá vlastnit.)

Z toho pochází pocit nedostatku. (Kdo vlastní, chce vlastnit
stále víc.) Především se tento pocit projevuje v jednoduchém
pocitu hladu, žízni, smyslnosti a pak se tato přání psychické mysli
stávají stále větším a naléhavějším utrpením, které se rozšíří do
celé naší bytosti a promění se v nekonečný hlad; jelikož je to hlad
po nekonečném životě, promění se v nekonečnou žízeň, která
může být uhasena jen na chvilku, neboť pro svou povahu je
neuhasitelná.
(Další lekci nám zde udělil Ježíš na kříži slovem "žízním"
úplně v pocitech Ghosových, neboť tyto řádky píše těsně před
fyzickou smrtí a dobře ví, po čem vlastně touží. Naopak, opustí-li
člověk svůj život, přestane mít i hlad. Pozor ale: Nemůže opustit
nic než to o čem ví, že je nebo bylo jeho. Protože sebe jen málo
zná a v sebeznalosti se stále doplňuje, stále sebe lépe poznává,
je lidské sebeopuštění procesem, nikoliv jednorázovou událostí,
jakou je smrt Ježíšova na kříži jako vyvrcholení tohoto procesu
sebevzdání a sebepoznání. V 17 létech jsem opustil jen
dosavadní způsob života a už jsem přestal mít hlad, 21. 11. 1939
jsem opustil život, tak jak jsem jej znal jako svůj atd. Proces
pokračuje. Jen pro ilustraci toho pokračování: V koncentračním
táboře, kde všichni hladověli, jsem přestal mít hlad jen do konce
pobytu v táboře.)
(Ztrátu chuti dobře znám už z předškolního věku, neboť po každé
z operací za vědomí jsem ztratil chuť k jídlu. Operatér dobře radil
mé matce: "Vy tomu dítěti musíte vrátit jeho život, jinak je
nenaučíte jíst. Dítě musí mít svůj život, jinak umře.)
Psychická prana postihuje smyslovou mysl a uvádí do ní
žízeň po dojmech bezpřestání, zaplavuje dynamickou mysl
chtivostí kontrolovat, vlastnit, ovládat, mít úspěch, uvádět ve
skutek všechny podněty; naplňuje emotivní mysl přáním uspokojit
sympatie a antipatie, lásku a nenávist; způsobuje ústupky před
strachem a před panikou, před napětími a beznadějnými
zklamáními; vnucuje trápení a bolet, krátké horečné impulsy,
rozrušení krátkého trvání v radosti, které se rodí z uspokojení a
dělá z inteligence a z vůle spoluviníky toho všeho, pokulhávajícími
a znetvořenými. Vůle se stává chtíčem a inteligence nadržujícím
pronásledovatelem, rozkolísaným, zmítaným názory a omezenými
předsudky, stává se netrpělivou a útočnou. Chtíč je kořenem
bolesti, zklamání a zármutku, protože horečná radost žádostivého
člověka přináší stále pocit neuspokojené chuti, únavu, konflikty,
chorobou nepřející podrážděnost, zmatek a neklid, ašanti. Zbavit
se chtivosti je tím jediným absolutně nutným k očistě psychické
prany. (Dbáme-li toho) promění se vše pronikající chtíč na klidnou

mentální radost, čistou v osvíceném vlastnění sebe, světa přírody,
a to je průzračným základem mentálního života a jeho
dokonalosti.
Chyba psychické prany, která spolupůsobí při deformaci
všech nejvyšších operací, je způsobena hlavně překážkami, které
vznikají při hmotné funkci těla vynořujícího se postupně z hmoty.
To způsobilo oddělenost individuálního života v těle od
vesmírového života a vneslo do tohoto života charakter a pocit
nedostatku, omezení, hladu, žízně, toužení po všem co nevlastní,
neúnavné hledání potěšení a tužeb stále žhavých a stále
neuspokojených dosavadním vlastněním. Tato touha snadno
organizovaná a omezená řádem věcí čistě fyzických, se značně
rozpíná v psychické praně a stává se postupně, jak mysl roste,
něčím, co se dá těžko zvládnout, něčím nenasytným,
nepravidelným, tvůrcem nepořádku a stále hrozících chorob.
Zároveň však psychická prana, opírajíc se o fyzický život, je
omezována nervovou činností hmotné bytosti a omezuje svým
způsobem operace mysli, stávajíc se zdrojem závislosti na těle a
na únavě, na neschopnosti, nemoci, nepořádku, bláznovství,
ubohosti, nejistotě a také na možném rozpojení od hmotné mysli.
Naše mysl, ačkoliv je silná svou vlastní silou, ačkoliv je zřejmým
nástrojem
vědomého
ducha,
svobodného,
schopného
sebekontroly, používajícího a zdokonalujícího život a tělo, jeví se
nám ve svých účincích jako zmatená nejistá konstrukce, jako
hmotná mentalita, omezená svými hmotnými orgány a podřízená
požadavkům a obstrukcím života v těle. Toho všeho se nelze
zbavit jinak než vnitřní analýzou, která nás uschopní k tomu,
abychom se stali vědomými této mysli jako oddělené schopnosti,
osamostatnili ji do svobodné funkce a rozlišovali fyzickou pranu od
psychické a nedělali z fyzické prany pouto závislosti, nýbrž
abychom si uvědomili, že to je převodový kanál Ideje a Vůle
buddhi, poslušné svých negací a příkazů. Pak se prana stane
trpným prováděcím prostředkem pro přímou kontrolu mysli,
působící na hmotný život. Tato kontrola nastává od určité míry při
hypnóze za podmínek nezdravých a nenormálních, jelikož
zasahuje cizí síla, aby sugerovala a poroučela - není pouze
možná, nýbrž může se stát dokonce normou, když se nejvyšší Já
ujímá přímé kontroly. Nicméně kontrola může být prováděna jen
na supramentální úrovni Ideje a Vůle, schopných a pravých, a
není jimi myslící mysl, i když je zduchovněná. Ta může být jen
náhražkou s omezenými schopnostmi, i když i tak může být
vybavena širokými možnostmi.

Máme tendenci si myslet, že přání je servomotorem lidské
existence, a když jej vyřadíme, ztratíme nejdůležitější koeficient
spoje. Běžně se má za to, že uspokojování přání je pro člověka
jediným pramenem radosti a že když jej vyloučíme, zhasne náš
životní zájem a zredukuje se na asketický kvietismus. Ale pravou
hnací silou života duše je vůle, přání je jen deformací této vůle v
životě těla a v převládající fyzické mysli. Podstatná tendence
duše vlastnit a mít potěšení ze světa, pozůstává z vůle být blažený; radost a uspokojení chtivosti jsou jen vitálními a hmotnými
znehodnoceními vůle být blažený. Je tedy nutno rozlišovat mezi
čistou vůlí a tužbou, mezi vnitřní vůlí být blažený a zevním
chtíčem mysli a těla. Nepodaří-li se nám uskutečnit toto rozlišení
prakticky ve zkušenosti s naším životem, musíme se uchýlit k
volbě mezi asketismem, který zabíjí život a mezi hrubou vůlí žít,
nebo se snažit o kompromis mezi oběma a ten je vždy nejistý a
nestálý. K tomu se lidé obvykle uchylují, pouze nepatrná menšina
odmítá instinktivně život a tíhne k asketické dokonalosti; největší
část poslouchá hrubou vůli po životě a omezení uložené
společností a získané výchovou; jiní... dbají na rovnováhu mezi
etickou přísností a umírněnou shovívavostí a vidí v této rovnováze
zlatý prostředek jak udržet zdravou duši ve zdravém těle. Žádná z
těchto metod nevede k dokonalosti: k božskému řízení vůle v
životě. Odmítat úplně pranu, vitální bytost, znamená zabíjet vitální
sílu, kterou je udržována vtělená duše v lidské bytosti, dovolit
hrubé vůli žít, znamená smířit se s nedokonalostí, nastolit
kompromis mezi oběma možnostmi, znamená zastavit se na poloviční cestě a nemít ani zemi ani nebe. Podaří-li se nám však dospět k čisté vůli neznehodnocené chtíčem, zjistíme, že je to síla
daleko svobodnější, klidnější a účinnější než čadící plamen tužeb,
který se brzo unaví a promění se v tyranizující, nepřátelskou a
útočnou pranu mysli. Tato klidná síla se stane poslušným a
učenlivým nástrojem. Budeme moci, budeme-li si to přát, zachovat
si přání i v těch starších formách, ale musíme vzít na vědomí, že
existuje přání božské, velmi se lišící od vitálního chtíče, přání
Boha, jehož je tento nižší projev jenom temným aspektem a má se
přetvořit. Doporučuje se též užívat rozdílné názvy pro věci vnitřní,
lišící se od názvů věcí zevních.
Prvním krokem k očistě je tedy osvobození sebe od chtivé
prany, převrácení běžného postavení naší přirozenosti a přeměn
vládnoucí a utiskující vitální bytosti na poslušný nástroj a
svobodnou mysl zbavenou útoků.
(Možná, že by pro vás bylo nesnadné rozeznat svobodnou
mysl od mysli zotročené, protože jste je neviděli tak těsně vedle

sebe se střídat jako já. Zbyla ve mně vzpomínka na utrpení při
operacích za bdělého stavu a z této vzpomínky vyplývala občas
jistota, že některým situacím je nemožno se ubránit. Když se má
obrana dostala do absolutně vyhroceného stavu neschopnosti se
bránit, ustoupil jsem celou svou bytostí od obrany. Dostavil se klid
a svobodná mysl. Jejím charakteristickým znakem byla síla toho
klidu, která se okamžitě pustila do klidné, sebou si naprosto jisté
činnosti, a tou bylo možno vyřešit situaci, nebo lépe dostat se z
neřešitelné situace do situace nové, snadno řešitelné, vždycky
nečekaně, nechtěně nové a směřující jinam a z jiné pozice než
kam před tím při zotročujícím neklidu vedlo lidské chtění. Tato
čistá vůle se jasně lišila od dřívějšího chtění tím, že nesloužila
jedinci, ze kterého zdánlivě vycházela, nýbrž jednala správně a
nesmírně mocně.)
Jak se postupně napraví deformace psychické prany,
usnadní se očista zprostředkujících oblastí antahkarany a tak se
dospěje k úplnému očištění. Těmi zprostředkujícími oblastmi jsou
emotivní mysl, receptivní smyslová mysl a aktivní smyslová mysl
neboli dynamický podnět. Jsou to ve skutečnosti projevy
propojené do jediného úzkého vzájemného působení (interakce).
Deformace emotivní mysli spočívá v dualitě vzájemně
pospojovaných sympatií a antipatií, rága - dvesa, v emotivní
přitažlivosti a odporu. Všechna složitost našich emocí a jejich
tyranství v duši spočívá na odpovědi chtivé duše na emoce a
pocity, které nás buď přitahují nebo odpuzují. Láska a nenávist,
naděje a strach, bolest a radost prýští z jednoho zdroje. Co naše
přirozenost podle ustáleného a často zvrhlého zvyku předkládá
naší mysli jako příjemné, priyam, to přijímáme a z toho se těšíme;
a naproti tomu nenávidíme, bojíme se toho, zakoušíme odpor a
neklid ze všeho, co se nám předkládá jako nepříjemné, apriyam.
Tento zvyk emotivní přirozenosti zatarasuje cestu inteligentní vůli
a dělá z ní často otrokyni bez naděje emotivní bytosti a dokonce jí
brání, aby projevovala svobodný úsudek a svobodně řídila
přirozenost. Toto znetvoření musí být napraveno. Zbavíme-li se
chtivosti psychické prany a jejího křížení zájmů v emotivní mysli,
usnadníme si nápravu, avšak jelikož připoutanost, pouto tak
mocné, se oddělí od strun srdce; nedobrovolná zvyklost rága dvesa přetrvá; jelikož však ztratila tvrdošíjnost způsobenou
připoutaností, je pro vůli a inteligenci snazší nabýt nad ní převahu.
Neklidné srdce pak může být dobyto a tak osvobozeno od slepého
zvyku přitažlivosti a odporu.
Mohlo by se mít za to, že když se toto stane, co jsme řekli o
přáních, bude to znamenat smrt emotivní bytosti. A bude tomu tak

skutečně, bude-li deformace odstraněna a bude-li nahražena
korektní činností emotivní mysli.
(Opět jsem měl od 4 do 17 let občas příležitost vidět vedle
sebe v těsném závěsu za sebou nepravou emotivní činnost mysli
a pravou emotivní činnost mysli. Uvozovatelem té druhé byl výhradně jen zájem o správnou věc bez ohledu na osobní
prospěšnost. Osobní prospěch vykonavatele zmizel - to je smrt
staré emotivní bytosti.) Mysl se v takovém případě dostane do
pozice neutrální a prázdné indiference neboli do stavu osvícené
nestrannosti plné statického míru bez vzletů a emočních vln. První
stav vůbec není žádoucí a druhý může být považován za
dokonalost podle kvietistické discipliny, ale v integrální
dokonalosti, která neodmítá lásku a nepohrdá různými hnutími
blaženosti, může znamenat jen předběžnou etapu, která se má
dosáhnout, může se považovat jen za předběžnou pasivitu,
uznávanou za první základnu správnější a harmoničtější činnosti.
(Tady asi na první pohled zjistíte rozdíl mezi mou zkušeností občas se vyskytující od 4 do 17 let a touto zkušeností, platnou
obecně, dospěje-li se k ní snahou zdola a nikoliv kombinovanou
pomocí zhora, přicházející samovolně, nečekaně, když se nechtěně splnily podmínky pro nástup této pomoci. V té době jsem v
těch výjimečných chvílích nebyl nikdy přímým a chtivým tvůrcem
nastupující prázdnoty mysli a nadlidské síly. Chtivost před tím
nadobro ustala a nastoupila Vůle a Síla, kterou jsem ani nedokázal správně klasifikovat jako Božskou. Zevní pozorovatel ovšem
viděl před sebou jen človíčka, prahnoucího po sebeuplatnění. Kdo
se to však uplatňoval, to tento pozorovatel mohl pochopit jen z
účinků nastupované činnosti, která neměla nic společného s kvietismem.) (Tak vypadá život obrácený na ruby, nebo účinek
světla, které svítí z druhé strany, nikoli ze strany hmotného
člověka.)
Náklonnost a odpor, sympatie a antipatie jsou nutnými
mechanismy pro běžného člověka a představují princip
instinktivního přirozeného výběru mezi tisícovkami nápadů
svůdných nebo nebezpečných, přicházejících z okolního světa.
(U těch mých případů emoce, podnět také vždycky přicházel
zvnějška, ale byl beznadějně nevyslyšen a jevil se mi jako zcela
neuskutečnitelný. Napřed muselo dojít k nelítostné rezignaci na
řešení. Dostavila se jiná situace, už po vyprázdnění mysli, a kupodivu také ta volala po kladném řešení nebo po aktivním řešení.
Jenže této nové situace bych si byl nevšiml, kdybych se byl nadále
zabýval minulou neřešitelnou situací a nerezignoval na její řešení
a nevyprázdnil se od osobní vůle k jejímu řešení. Ten kdo si všiml

nové situace a kdo mně ji přednesl jako důležitou, kdo provedl
výběr z jiných okolních situací a kdo přidal svou sílu k mé lidské,
ten nebyl tím, kterého jsem znal jako sebe. Taková upozornění
neměla vždycky dramatickou povahu, ale vždycky z běžné
události učinila události velmi důležité pro mne, jak jsem ukázal na
příkladech ve spisu Umění žít. V takových upozorněních bylo nad
to obsaženo vědomí o něčem, co si člověk nedokáže uvědomit,
např. budoucnost zasahovala do přítomnosti, jak toho bylo třeba.
Tato předvídavost také nebyla v mé moci, ale byla součástí té Moci, o které jsem mluvil dříve a ještě mnohokrát budu mluvit, protože bych chtěl probudit člověka z nevšímavosti a přimět k zamyšlení nad tím, že události nás vedou.)
Buddhi začíná své dílo s těmito materiály a pouze se snaží
propracovat přirozený a instinktivní výběr pomocí moudřeji
uspořádaného aktivního výběru (Tedy Ghos věděl o aktivním
výběru, který provádí buddhi a na který jsem byl záhy v mládí
upozorněn při zastavování smyslové, hmotné a chtivé mysli),
protože zřejmě, co je příjemné, není vždycky nejsprávnější, právě
tak jako nepříjemné není vždy horší, co by se mělo odmítat,
preyas a šreyas, příjemné a dobré by se mělo dobře zkoumat a
vybírat podle správného hlediska a ne podle citového rozmaru.
Ale toto dílo výběru se uskutečňuje mnohem lépe od chvíle, ve
které už neexistují citové podněty a srdce odpočívá v osvícené
pasivitě. Takovým způsobem se bude moci objevit správná
aktivita srdce; pak zjistíme, jak za duší hnanou přáním a emocí,
existuje odevždy vyčkávající duše čisté lásky, radost a blaženost,
čistá psyche pod příkrovem znetvořujících mračen hněvu, strachu,
nenávisti, odporu, které brání tomu, abychom objali svět radostně
a s nestrannou láskou. Očistěné srdce je ve skutečnosti prosto
zloby, strachu, nenávisti, všeho hnusného počínání a odporu, je
plno universální lásky, která mu dovoluje přijímat sladce a jasně
bez překážek různé formy štěstí, které mu Bůh na světě
poskytuje. Ale proto není slabým otrokem lásky a blaženosti, ani si
nepřeje vnucovat se. Proces nutného výběru k činnosti zůstává
hlavně v rukách buddhi; a když je buddhi překonána, nese se k
supramentální vůli, poznání a ananda.
Receptivní smyslová mysl je mentální a nervovou základnou
afektů, přijímá vnitřně zásahy věcí a poskytuje příjemné i bolestivé
mentální odpovědi, které zdůvodňují původní citovou dualitu
sympatií a antipatií. Všechny city srdce mají svůj doprovod
nervově mentální. Často, i když už je srdce osvobozeno od
vlastního provádění své dualistické vůle, zůstává ještě v mentálně
nervové bytosti kořen poruch nebo stopa ve hmotné mysli, která

nabývá postupně stále více hmotnou povahu a je odmítána vůlí
buddhi. Nakonec se promění v prostou nápovědu, která přichází
zvnějška a na kterou struny mysli ještě příležitostně odpovídají, až
konečně se od nich úplně oprostí svou čistotou a ponoří se do
téže osvícené universality blaženosti, které už srdce má. Aktivně
podněcovaná mysl je nižším orgánem nebo kanálem vyššího
podnětu. Deformace srdce je výsledkem podřízenosti chtivé
praně, impulsům diktovaným bolestí, strachem, nenávistí,
smyslností, chlípností a ostatním ponižujícím doprovodem.
Správná forma činnosti mysli je čistá dynamická energie,
vybavená mocí, odvahou, silou, temperamentem a nejedná pro
sebe nebo z poslušnosti nižších prvků, nýbrž je jen nestranným
vodičem inteligence a čisté vůle supramentálního Puruši. Jednou
zbavena těchto deformací a vybavena pravými formami činnosti,
nižší mysl je očištěna a připravena k dokonalosti. Ale tato
dokonalost závisí na zvládnuté očištěné a osvícené buddhi, jelikož
buddhi je hlavní mocí mentální bytosti a hlavním nástrojem Puruši.
17. 3. 1990
(Ghos zde vlastně po svém a na základě znalostí Véd,
Upanišad a celé mysli podává návod, který známe ze spisu
Patandžaliho Joga sutra. Návod je prostý: Zastav pohyb mysli tak,
abys neztratil přitom vědomí. Osamostatníš tím vědomí a staneš
se svobodným. Osvobodíš z trojjedinosti Boží Sat-Čit-Anandy
jeden z kořenů této Trojice nebo trojjedinosti, a tou složkou je Čit.
A protože jde o Trojjedinost, nabudeš vědomí o celém Bohu. Je to
obdoba Eliášovy cesty existenční. Jenže Eliáš vypáčil z té
trojjedinosti Sat a opravdu se osvobodil. Ghos ovšem nepředbíhá
svůj další výklad, stejně tak jako ponechal otevřená dvířka k
člověku, jak jej každý z nás zná. Navíc posbírává všechny složky
tzv. nižší přirozenosti, naznačuje jejich syntézu, aby nám usnadnil
vzestup z poznávaného k nepoznanému. Přece však v jeho
analýze postrádám jednu důležitou složku. Uvádím ji proto, abych
dokázal, že žádná analýza sama o sobě nás nedonese ke kořenu,
nýbrž jen k popisu kořenu. Žádný výčet znaků kořene není
kořenem. A i kdybychom byli tak dokonalými analyzátory, jakými
jsou např. samočinné počítače, kdybychom jimi doplnili logiku
lidské mysli analogií, ve které kdekdo z nás vázne řekli bychom v
zajetí mechanismu. Přivádí mě však do úplné zuřivosti, zjistím-li,
že se začínáme těm počítačům klanět, místo abychom v nich
viděli novou tvář ďábla, který jím není, dokud jen slouží. V životě
každého člověka nastávají chvíle, kdy musí umět všem umělým
nastavovatelům "třicítky" přes hranice jejího oprávnění, ukázat a
vyslovit ono Apaga Satanas, odejdi satane. Musíme umět

satanášovi všech druhů vymezit jeho pravomoc, nebo ještě lépe,
umět mu říci, "sem se nehodíš, to už není tvá doména". Pouštímeli se jen do podrobnějšího ohledávání klece, ve které se
pohybujeme ve svém úseku vědomí AB, zdržujeme se na cestě k
Bohu. Tedy v nové době celou svou technikou jsme se setkali s
ďáblem v nové, nikdy před technickým věkem netušené podobě.
Nepoučili jsme se ani ze dvou obrovských katastrof v tomto století.
Přičítáme obě světové války konkrétním lidem, a zapomínáme
přitom, jakou technikou vládnou a že by bez ní ty katastrofy
nenastávaly. Odkažme ďábla do jeho mezí, ve kterých má svou
omezenou právoplatnost. Říkám tomu, že Ježíš přisoudil ďáblu na
poušti novou funkci tím, že se mu nezačal klanět. Tuto měnící se
funkci ďáblovu můžeme beze zbytku vyčíst z Ježíšova života, tu
původní, kdy ještě poctivě sloužil, od narození Ježíšova až po
Jordán, tu další od 40 dní na poušti až po ukřižování, tj. až do
skonání vlády dualismu musíme umět opustit. Mohli bychom říci,
že pak už ďábla není třeba. Protože však jde o vývojový proces,
přečtěme si o tom další poznatky ve Zjevení svatého Jana. Nejde
totiž při nabývání svobody o pouhé osobní nabytí svobody, jak
bychom mohli usoudit z povrchního pohledu na celé duchovní
snažení Indů. Opakuji: Dobře to vysvětlil svatý Jan ve Zjevení.
Celý duchovní pokrok "snědl", viz X. kap. Zj, a tou chvílí se připojil
k úloze Beránkově, která ani zdaleka není jen osobní záležitostí
člověka, nýbrž záležitostí Beránkova působení na všechno
stvořené, jako působení stvořitelovo doplněné působením
Spasitelovým. od desáté kapitoly Zjevení není středem vývoje
člověk, nýbrž činnost Spasitelova až k jeho svatbě s tím, co je ve
stvořeném nestvořené. A tu jsme u argumentu, kterým chci doplnit
Ghosovu analýzu. Časy se mění a jen proto my se měníme s nimi.
A co se mění, není tím pravým, nýbrž jen povrchem pravého.
Máme k dispozici tři vrstvy paměti. Z té vrchní, které jsme si
dobře vědomi, jsme schopni žít jak pro tento pozemský život, tak i
nabýt zájem o duchovní svět. Jenže my, místo toho, aby nám
paměť sloužila, my se této vrstvě paměti klaníme, v čemž spočívá
staronový svod ďáblův. Dokud nepřekonáme toto klanění se této
paměti, nemůžeme přejít přes poušť, nemůžeme přemoci ďábla
na poušti, nemůžeme se vyvinout v duchovní bytost. Při nejlepším
zůstáváme pořád někde na okraji služby světu a služby Bohu,
pravím, na okraji obojího, o nic dále než na okraji, protože
nesloužíme správně ani světu ani Bohu. Kdykoliv zjistím tento stav
u kohokoliv z vás, velmi se pohněvám, nikdy jindy a nikdy více.
Ukážu tu polovičatost na snadném příkladu: kdybych např. byl
lékařem a nedokázal bych se ani o sebe postarat jako lékař, nýbrž
zanedbával bych lékařské povinnosti vůči sobě, nesloužil bych

správně světu a neměl bych nejmenší naději, že budu sloužit
správně Bohu. Kde se té službě mám naučit? Což neřekl Ježíš:
"Jak můžeš milovat Boha, kterého nevidíš, když nemiluješ
bližního, kterého máš před sebou?" Každý člověk také sám sobě
má být bližním!
Mám přítele, jemuž se do této vrstvy paměti dostal obraz,
nic víc než obraz pravdy, tedy obraz pocházející z jiné vrstvy
paměti než je tato povrchová. Zjevil se mu v pohnuté době druhé
světové války Kristus v podobě Ježíšově. Byl tím vyveden z povrchové vrstvy paměti, takže se více než dříve věnoval duchovním
věcem. Ale stále si stěžoval, že nezná konkrétní způsob postupu
od sebe k Bohu. Jenže ono nejde jen o postup od sebe k Bohu,
nýbrž o postup se sebou k Bohu, takže tento přítel nemohl
pochopit, proč ho Kristus opustil a víckrát se mu neobjevil. Nemohl
se mu zjevit, protože by byl musel zvolat silou svého skutku:
"Člověče, kde jsi? Já jsem přece stále s tebou." Na důkaz toho se
tomuto člověku Kristus zjevil znovu. Všimli jste si, co jsem se
nazlobil s tímto přítelem, když požadoval stále konkrétnější
návody k duchovnímu počínání. Kdybych mu byl dal jakýkoli
návod, nebyl by s ním spokojen, neboť přítomnost Boží v nás není
založena na víře, nýbrž je skutečností, která prostě je.
Druhá vrstva paměti je neméně důležitá než první, přestože
o ní vůbec nevíme. Používáme ji však neustále. Mohli bychom ji
nazvat pamětí genetickou nejen proto, že její pomocí jsme a
zůstáváme člověkem, ale také v nemenší míře proto, že pomocí ní
přes hranice našeho krátkého života od narození ke smrti,
zůstáváme ve spojení s celým vývojem života na naší planetě, ale
i dědictvím s celou minulostí živého tvorstva na naší planetě,
pomocí jakési velkorysé asimilace celého toho sáhodlouhého
vývoje. Velmi primitivně, ale přesto velmi názorně se dá o této
paměti říci, že dříve než jsme se stali lidmi, byli jsme rostlinami a
pak zvířaty, a ještě lépe nedělenou a pak dělenou buňkou
opatřenou určitou pamětí, takže např. jediná buňka mezi mnohými
v mateřském těle se stane složitým mnohobuněčným mozkem, a
nezapomene, že vstřícně je a skutečně také bude jednou složitým
mozkem, schopným bohaté a mnohotvárné činnosti. Méně
primitivně se dá říci, že jsme se nepotřebovali vtělovat napřed do
zvířat, než jsme se stali lidmi, nýbrž že život je něčím jen zdánlivě
rozděleným do různých poloh, stavů a tvarů, a to jen na svém
povrchu, na svém dočasném zakončení, ale ve skutečnosti je
jednotou, o které se nám zatím ani nezdá. Dotýkáme se tohoto
života jen konečky nervů, zakončeními smyslů, smyslovými vjemy
apod. Jen tak může být zachována i vnitřní jednota života, o které

nevíme. Ještě duchaplněji se dá říci, že hmota pochází z jediného
vědomí. Druhá vrstva paměti se tedy dá definovat jako paměť o
genetickém původu. Bez této paměti by nic nebylo tím, čím to je.
Kdyby někdo dokázal tuto paměť vtěsnat do běžného vědomí AB,
vykřikl by radostí: "Teď vím, proč jsme člověkem." Viz Eva: "Mám
Boha."
Třetí vrstva paměti se dá charakterizovat jako absolutně
spontánní a samovolné vycházení lidského vědomí z vědomí
Božského. Bez tohoto druhu paměti bychom nežili ani okamžik.
Náš život ustavičně vychází z vědomí božího, které je nedostupné
jen našemu rozumu, protože ten má svůj začátek a konec. Ten
vidí důkazy jen v tom, co začíná a končí, což plně odpovídá
konečné funkci rozumu.
Víme, jak se tento druh paměti projevuje nejen zmíněnou
přirozenou samovolností, ale též v našem vědomí dokonaleji
tehdy, když bez lítosti opustíme všechno, co je dočasné. Pak se
paměť stává opravdovým věděním. Někdo o ní řekl, že je vírou ve
vykoupení. Je-li tomu tak, pak jsem byl od 17 let věřícím
člověkem, zatímco jsem se tehdy dověděl, že se máme jen přidat
k tomu, co v nás je svobodné, a tímto přidáním sebe ke
svobodnému jsme prošli první fází vykoupení tak, jako učedníci
Páně jí prošli, když šli za Ježíšem.
Na této třetí vrstvě paměti je nejzajímavější to, že ji všichni
známe a že bychom se bez ní neobešli, a přesto o ní nic nevíme,
nebo lépe řečeno, víme o ní jen zmíněným samovolným způsobem a ten nepovažujeme za součást svého vlastnictví. (sic!) Tuto paměť si opravdu nelze přivlastnit, jenom lze z ní žít a musíme
z ní žít. Je to závislost jednostranná, směřující z této paměti k
nám. Náramně jsem byl tím, ne-li překvapen, tedy zaskočen v těch
17 létech. Byl jsem, jejím ode mne nechtěným vstupem do mého
vědomí, nucen udělat tečku za dosavadním způsobem myšlení a
života pro sebe a pro své. Stalo se mi vlastně totéž, co Ježíšovi v
Jordáně při křtu Duchem. Jakmile vstoupí do našeho omezeného
úseku vědomí AB, jeví se skutečnější než jakákoliv vzpomínka na
minulost. Zřejmě proto, že se v nás vzbudila nová vyšší kategorie
hodnot, a ta zní: víme, že jsme dítky božími a že jsme chrámem
Božím. Hodnota života dosud nepoznaná. Víme to bez poučování
smysly nebo jinými prostředky. Kdo nepoznal tuto paměť, neví, že
ona má schopnost postavit stranou všechny jiné vzpomínky,
nabyté za pozemského života. Nedivte se, že někteří Indové považují hmotný svět za klam. Není tomu tak, ale dovedu si toto jejich
mínění přebrat tak, jako že pocit oddělenosti je klamný a že
hierarchie dosavadních hodnot tímto poznáním padá. Člověku

hrozí ve chvíli toho poznání, že ukvapeně opustí svět nebo
dokonce spáchá sebevraždu. Nechť nic z toho nedělá, protože po
tomto prvním kroku do nestvořeného vědomí budou následovat
další mnohem převratnější kroky. Svatý Jan mluví o tom ve svém
Zjevení jako o postupné asimilaci božského ve vyšší fázi
duchovního vývoje člověka už vědomým způsobem. Konec této
asimilace nenastává nikdy, protože člověk kromě toho, že se stal
člověkem také jest dříve než se člověkem stal, a bude existovat i
tehdy, až už člověkem přestane být.
Nyní je načase, abych ve zkratce napsal, jak jsem se k té
třetí vrstvě paměti dostal a co z ní obecně vyplývá.
1. Vůbec jsem o ní nic nevěděl a o všem, co z této
nevědomosti vyplývá, také jsem si nepřál ji nabýt. Tato podmínka
vzniku této paměti je důležitá proto, že pohromadě s ostatními
podmínkami, je-li splněna a není-li překryta jinou silnou touhou
něco mít, vede k rychlému nabytí této paměti. U mně dokonce
těsně před tím, než se projevila, byla překryta trvalou a zžíravou
touhou pracovat jako přírodovědec. Jakmile však jsem tuto touhu
opustil bez lítosti, v tu chvíli ta paměť tu byla v plné šíři i se svými
plody. Zobecněte si další podmínku: Poměry ve své rodině jsem
byl přinucen k tomu, abych se držel na jejich mravní úrovni. Jediná
babička mně prozradila, že je mravná proto, že si toho od ní Bůh
žádá podle víry, která jí byla svatá a ke které nikdy neměla výhrady. V tom směru jsem si babičky velmi vážil, protože jsem si
myslel, že její víra nestojí za takové sešněrování života. Babičku
jsem měl rád a nikdy jsem jí nelhal, protože ona také nikomu
nelhala. Věděla, že nevěřím na Boha, neboť mě vodila na mši svatou a po každé bohoslužbě se mě ptala, jestli jsem se napravil. A
já jsem jí poctivě přiznával, že nevěřím. Viděl jsem však důsledky
její víry. Všechno, co jí víra přikazovala, snažila se plnit, a nejen
kvůli Bohu, ale i kvůli svým dětem, za jejich výchovu se cítila být
zodpovědna. Viděl jsem, že mě přičítá ke svým dětem, a tato
okolnost mne zavazovala. Věřila skálopevně i v pomoc svatých, ke
kterým se obracela o pomoc, jako podle ní i má matka. Byl jsem
svědkem této pomoci svatých, ale přesto jsem se nikdy o jejich
pomoc neucházel. Protože jsem však mohl snadno zjistit, že
maminka, babička i dědeček usilují o správný život, vážil jsem si
jejich velmi konkrétních životních norem a byl jsem s naprostou
samozřejmostí připraven k tomu, abych je také plnil, ale s tím
rozdílem, že jsem se opíral o příklad těch žen a nikoliv o příklad
Krista nebo svatých. Zkrátka vzdálené příklady, nepodložené mně
viditelnými skutky, pro mne nebyly ničím.

3. Co jsem nepochopil, tomu jsem se dokázal vzepřít. Co
jsem chápal jako správné, to jsem bez meškání plnil i přes
nepříjemný pocit sebezáporu. A tu byl střed mé oběti. Musel jsem
se denně zapírat, když jsem se modlil, protože si to má rodina
přála. Prováděl jsem všechny náboženské úkony, a nebylo jich
málo, a prováděl jsem je bez reptání denně několikrát, protože si
to rodina přála a já jsem stál o jejich lásku.
4. Tato pravidelnost sebezáporu a šachování rozumového
úsudku, byly pro mne samozřejmostí. Držel jsem rozum na uzdě
poměrně snadno, protože jsem byl podporován čistým životem
všech zmíněných vychovatelů. Chodil jsem pravidelně ke
svátostem a prověřoval jsem si, proč někteří kamarádi to nečiní.
Vesměs jejich vychovatelé nežili podle toho, co svým dětem
přikazovali. Bál jsem se závadné rozpornosti prostředí a v pravém
smyslu slova jsem utíkal před hříchem. Vzdaloval jsem se bez
omluvy všem příležitostem ke hříchu.
5. Tak jsem se záhy naučil rozlišovat špatné partnery od
dobrých. Musím se přiznat, že jsem nacházel výtečného
pomocníka ve vnitřním bezeslovním příkazu, který měl v mé duši
větší váhu než slova napomenutí. Babička mě například často
radila, abych začal věřit, ale já jsem ji neposlechl, přestože jinak
podle vnitřního příkazu byla pro mne dobrým partnerem. Pocit
dobrého partnerství se dostal do mého vědomí dávno před
nabytím paměti třetí vrstvy. Byl kombinován s popudem zvnějška a
vzápětí odrazem zvnitřka. Byl to spíše instinkt, kterého jsme
svědky u některých zvířat vyššího typu, jakými jsou pes nebo
husa, ale kterého si všiml Lewis Thomas u broučice Oncideres.
Tam tento instinkt je součástí nebo výrazem universální
moudrosti, která prozrazuje nevědomému zvířátku například z
jakého druhu symbiózy si zachová potomstvo. Tento instinkt je
vázán na druh organismu. Na druh lidského organismu je vázán
jiný popud z téže oblasti jedné a téže universální moudrosti.
Maminka mi např. zakázala pít i malou dávku piva, které mi
předepsali lékaři. Zjistila prostě, že mi pivo chutná. Tento příkaz
jsem vnitřně pocítil jako správný a dodnes jsem se nenapil ani
piva, ani kteréhokoliv jiného alkoholu. Tak tomu je u mne dodnes i
v rozlišování událostí na dobré a zlé, dějů, na dobré a zlé. Tento
instinkt u mne prostě neuhasl jako u jiných dětí uhasíná velmi
brzy. Neuhasl proto, že jsem v něm byl podporován intenzivním
stykem se zvířaty až do sedmi let, naučil jsem se jejich gestikulaci
a signálům, tj. jejich řeči, dříve než naučenému jazyku lidí, a ona
mne za to vzala mezi sebe jako jedno ze spřátelených zvířat. Tuto
zajímavou kapitolu svého života zde nebudu rozvádět. Jenom

malinko se zdržím u toho vnitřního příkazu, který jsem nazval
instinktivním.
6. Byl použit v 17 létech mého věku při už dříve zmíněném
nástupu nových hodnot. O tomto nástupu nového hodnocení jsem
mluvil zjednodušeně jako o převrácení života naruby, nebo o
převrácení světel. Z inteligence, ze které si brouček vezme jen
tolik, co potřebuje k udržení svého druhu, člověk si ve vhodný
okamžik, - který vždycky následuje po trvalém a velkém
sebezáporu - vezme vědění silnější než je víra a jakákoliv naděje
z víry pocházející.
7. Jakmile se tato moudrá inteligence dostane ke slovu,
způsobí obrat v lidském životě. Obrat, o který svým výkladem tak
trpělivě usiluje Ghos. Nechme ho vykládat dál. Jeho výklad bude
pro nás velmi užitečný a jedinečný v dějinách filozofie. Ghos bude
mluvit o tak zvané lidské inteligenci, která je úctyhodná ve
srovnání s inteligencí zvířat, přesto však je jen vzdáleným
ozvukem pravé Inteligence, ze které umí zvířata čerpat aspoň tak,
aby se zachránila naživu, a jsou v tom čerpání moudrosti
posilována i stavy, o kterých my lidé nic nevíme, nebo které jen
tušíme. My máme oproti zvířatům tu výhodu, že tu už nejsme na
světě jen proto, abychom si zachovali nebo prodloužili pomíjející
život, podobný životu zvířat, nýbrž proto, abychom se naučili
jednat jinak než kuře, které darmo nehrabe, tedy jednat jako
služebníci Boží, jimž byly rozdány hřivny, které už si nebudeme
toužit přivlastnit, nýbrž budeme se snažit s nimi hospodařit pro
Boha - Hospodáře bez nejmenšího nároku na ně pro sebe. Jsme
schopni přijmout do svého vědomí hospodaření tohoto druhu,
čeho nejsou schopna zvířata nebo rostliny, a jen tak mohou
hospodařit i ona a ony pro Hospodáře. Jsou totiž schopna a
schopny samovolnosti, která je i u nás u lidí známkou toho, že
žijeme z této moudrosti. Kdykoliv totiž v klidu žijeme a nemyslíme
ani na smrt, ani se nestaráme, jak požadoval od svých učedníků
Ježíš, a velmi důsledně, chováme se nejen jako věčné bytosti, ale
máme i mnohem snažší možnost čerpat z této Paměti s velkým
"P" mnohem více, než když jsme rozrušeni, unaveni a
rozbolestněni. Ježíš tento požadavek bezstarostnosti doporučoval
svým učedníkům, a nikomu jinému než právě jim. Dokonce neměl
svým učedníkům nic více za zlé, než že se starali. S ostatními
lidmi jednal jinak. Protože z nich nemohl udělat své učedníky,
odnímal jim bolest. Jistě vám napadne při četbě jeho života během
tří let jeho učitelské dráhy, že z vyléčených se nestávali učedníci,
že jim Ježíš neměl ani za zlé jejich nevděčnost za uzdravení.
Věděl přece, co učinil: Odňal utrpení, a tím z jiné strany než

převzetím do učednictví, učil život účelněji prožívat než v pouhém
utrpení.
Buďte si vědomi nedostatečnosti mého analytického
výkladu. Vykládám např. podobenství o hřivnách a nezmiňuji se o
tom, z čeho vyplývala ona část Ježíšova života, ona část "tříletá",
která následovala po "třiceti létech jeho života" a vyplývala ze
stavu, který si tou "třicítkou" vysloužil. Pravá duchovní zkušenost
má vždycky syntetickou povahu, jsou-li v ní obsaženy všechny
prvky předcházející analýzy. Připomínám si, jak nás učil prof. ing.
Brandtner přivést nasycený roztok do krystalizace. Museli jsme
roztok ponechat v klidu jaksi dozrát, jinak by se krystalizace
nepovedla.
Zatím
představujeme
nasycenou
soustavu
nevědomostí a zůstáváme choří, neléčíme-li se z ní. Léčba je opět
procesem.
Znázornil jej velmi dobře svým životem Ježíš. Z toho, co se s
ním stalo ve 12 létech jeho života, máme pochopit, že se až do
třiceti let obětoval pro rodinu, přičemž dobře věděl, že musí být v
tom, co je jeho Otce a ne v tom, pro co žije jeho rodina, rozumějte
- v jejím vědomí. U Ježíše nešlo o nějaký kompromis, nýbrž jen a
jen o oběť, nebo ještě lépe řečeno, o přípravu na ještě širší oběť.
Řekl-li po Jordánu a poušti, že na zemi nemá matku ani bratry
nebo domov, přistoupil bez meškání k nové službě matce, bratrům
a jejich zemi. Byla to zase oběť, ale širší než před tím a nově
pojatá. A když vstoupil na kříž a dobrovolně se obětoval za lidstvo,
byla to oběť nejširší. Ježíš se o ní vyjádřil, že člověk nemůže
věnovat více než svůj život.
Jak může aspoň zpovzdálí tuto Ježíšovu cestu asimilovat,
vstřebat. Asimilace má probíhat ze strany člověka bezvýhradně,
ale i tak je lidsky neúplná, protože člověk sám sebe nezná. Ví jen
o malé části sama sebe a v této části nesmí připustit výhrady. Do
sedmnácti let jsem se obětoval pro rodinu aspoň v tom, že jsem jí
byl poslušen, protože jsem zjistil, že ve všem, co lidsky dělala s
vírou a přesvědčením, dělala ze svého hlediska správně. Pak
jsem z Moci boží vstoupil do Jordánu a byl jsem pokřtěn Duchem,
přišel jsem na poušť, kterou jsem si rovněž nevymyslil a
neusmyslil, zlačněl jsem v tom smyslu, že mne přestalo na dost
dlouhou dobu chutnat jíst a maminka mě musela krmit. Měla v tom
praxi, protože po každé operaci za vědomí následovalo totéž
nechutenství. Chorý jsem přitom nebyl ani v nejmenším. Šlo jen o
dozrávání přechodu lítosti nad rodinou k lítosti nad celým lidstvem
pro jeho nevědomost o pravém smyslu života. Zaměřil jsem potom
celý život k tomu, abych trpělivě a nenásilně hlásal závazek
člověka k věčnému životu, který je obsažen v jeho nitru. Ale u toho

hlásání nemělo zůstat. Měl jsem poskytnout lidem ukázku, že
žijeme ze všestranné péče Boha. Všestrannost této péče se projeví, jakmile se vyprázdníme od sebe. Pak se přesvědčíme, že
Bůh za nás "myslí", jedná, poznává, miluje a je vším, čím jsme si
dříve mysleli, že jsme my sami od sebe. Ale tím vším se nemusím
obírat, protože cítím, že konám Vůli boží a ani v nejmenším svou.
Je to velmi radostný život, nejradostnější ze všeho radostného na
světě, protože už nic nemám ze sebe a všechno mám od něho.
Budím dojem, že něco dělám nebo že dokonce hodně pracuji, a
zatím jedná jen On. Zdá se, že mám nějaké potíže, ale není tomu
tak, neboť On se jimi obětuje za nás. Dostávám se do oněch
hrozných utrpení, o kterých mluví svatý Jan od 10. kapitoly svého
Zjevení, ale není tomu tak, neboť On zavádí ve mně konec světa.
Tímto pádem Babylónu zároveň prolíná netušené a nechtěné
plesání, protože duše je uváděna do svého věčného příbytku u
Boha, do Nového Jeruzaléma. Těžko říci, že se to vše děje v těle,
protože nastupuje netělesná blaženost, jemná jako vánek a
uvádějící do života, který není závislý na těle.
O tomhle ví Ghos, když mluví o zbožštění všeho lidského,
jako o procesu, který se rozvíjí do nekonečna, čím dále tím s
menší lidskou námahou. Srovnejte si s pátou až sedmou
komnatou Hradu nitra svaté Terezie z Avily a pochopíte
dopodrobna, jak to v lidské duši všechno probíhá.)
7. Očišťování inteligence a vůle (A IV, 108 - 116)
Abychom mohli očistit buddhi, je nutné, abychom pochopili
celou její přirozenost. Je nutno začít s objasněním rozdílu mezi
manasem, myslí, a buddhi, obvykle neznámé v lidské řeči. Buddhi
představuje inteligenci, která rozlišuje, a čistou vůli. Manas je
smyslová mysl. Počáteční mentalita člověka vůbec není nástrojem
rozumu a vůle, nýbrž mentalita zvířete,
(Upozorňuji, že podle mé zkušenosti by nestačilo
východisko "zvířecí mentalita" k tomu, abych se byl už na rozhraní
dospělosti v úseku vědomí AB setkal s Bohem, a ne s pouhým
obrazem Boha, např. s viděním Krista nebo slyšením jeho slov a
jeho napomenutí jako například sv. Pavel. Zasáhla kladně a velmi
účinně jedna událost za druhou, obecně řečeno jiné než které
přináší běžný průběh života, v němž se člověku podaří, aby se
uchránil od tzv. krajních situací. Na takové situace by mělo být
dítě včas upozorňováno, aby k nim u něho nedošlo, neboť by při
nich mohlo přijít o život nebo o zdraví. Taková výchova se dá
nejvýstižněji nazvat posvátným partnerstvím dospělých s dítětem.

Ti moji svatí partneři při výchově ani nevěděli, že se vůči mně
chovají jako svatí a že v mých očích svatými byli. Maminka
zahájila ten řetěz svatých partnerských vztahů, neboť mne
obětovala Bohu před každou operací za vědomí a obětovala mne
bez běžných lidských výhrad jako "přeji si to nebo ono, ale staň se
vůle Boží." Tato oběť matčina, o které věděla jen babička, mě
opravňovala k tomu, abych hleděl na babičku a na maminku jako
na svaté a dal se jimi vést aspoň na úrovni mravní, řekl bych k
mravní svatosti, kterou jsem na nich obdivoval. Měl jsem však i
proti ní výhrady, protože vedle jejich svatosti jsem viděl též jejich
světskost. Ale tento pohled nekalil můj poměr k jejich svatosti,
poněvadž jsem byl velkým utrpením vybaven schopností rozlišovat
mezi svatým a světským, nebo dokonce hříšným. Říkal jsem si:
"toto je na těch dvou správné, a tím se musím řídit. To jiné je na
nich nesprávné, a od toho se mám dát jejich příkladem odradit."
Podobným způsobem nemám Ghosovi za zlé, že počáteční
lidskou inteligenci považuje za zvířecí, protože neměl příležitost se
přesvědčit o tom, že zvířecí inteligence je prostě něčím jiným než i
ta počáteční inteligence lidská, a že tento rozdíl je způsoben
vnější i vnitřní strukturou zvířete, změněnou na úkoly zvířete. Ve
svém vývojovém stádiu je tu zvíře na zemi zkrátka kvůli něčemu
jinému než člověk. Pomohu si zatím jen Mojžíšovou symbolikou.
Zvířata byla stvořena dříve než člověk a tj. ještě nedospěla do
šestého dne stvoření, a proto je člověk, který do té šestky dospěl,
musel zvířata vzít na palubu svého korábu, rozuměj do svého těla,
aby se zachránila při potopě smyslů, při obecné potopě smyslů. K
tomu muselo dojít jak u Noema, tak i u každého z nás. Ovšem je
tu ještě jeden rozdíl. O Noemovi se praví, že byl člověkem, který
chodil s Bohem zatímco my s ním chodíme jen bez svého vědomí.
Je důležité, abyste věděli, že nyní pokračuji v minulé větě:
Nárůst schopnosti rozlišovací je vývojovým procesem, který trvá i
po fyzické smrti, jak naší tak např. u svaté Terezie z Avily nebo u
Šrí Aurobinda Ghose. U mě velmi radikálně tento proces nastoupil
při operacích za vědomí, ale nevedl tehdy až k tomu, abych byl
lékaře začal považovat za dobrodince a nikoliv za lidi, kteří mě
chtějí zabít. Rozlišuji od 17 let aspoň tolik, že vím, k čemu jsem
došel náhle, nečekaně duchovním vývojem, např. v 17 létech a
pak 21. 11. 1939 sebeztrátou. Utíkám se rád k symbolům
Mojžíšovým, protože k poznání jejich duchovního významu jsem
došel bez svého konkrétního přičinění 21. 11. 1939. Tu symboliku
dodnes zažívám a zdokonaluji její uplatnění především ve svém
životě.)

hmotná a smyslová, která dává dohromady všechny
zkušenosti založené na dojmech (na vjemech), jež získává ze
zevního světa a z vlastního vtěleného poznání, které odpovídá na
zevní podněty a dojmy.
(Tady mluví Ghos o symbióze lidského těla s lidskou myslí,
jinak řečeno o vzájemné výhodnosti toho, když mysl spolupracuje
s tělem a s tělesnými dispozicemi, které jsou vtěleny, jak říká. To
znamená, že jsou tu déle než stávající tělo, které je jejich
nositelem. Ghos vlastně říká, že manas, lidská mysl, může fungovat jen proto, že má k dispozici živé lidské tělo. Poznatek zdánlivě
velmi prostý u Ghose je podložen znalostí buddhi, vyšší inteligencí. U mě se tato zkušenost začla prosazovat násilím při
operacích za vědomí. Při nich mně byla trvale odnímána mysl, kterou Ghos nazývá výstižně živočišnou, zvířecí, ale ta zase po operacích nabývala vrchu, jenže jelikož už jednou nebo vícekrát byla
sesazena ze své samovlády, musela se od doby těch operací až
do 17 let dělit o vládu s vyšší inteligencí, která pochází zvnitřka,
vstupující občas do zevního vědomí AB. Tato inteligence je zároveň znatelkou i posuzovatelkou vjemů přicházejících zvnějška
nebo z tělesného organismu. A tu mám příležitost si všimnout
působení téže inteligence při jejím spolužití se zvířecím tělem,
které je vybaveno jinak nežli lidské. Tato vybavenost inteligence
zvířecím tělem způsobuje např. že zvíře, které nemá v přírodě k
dispozici lékařskou pomoc, dokáže překonat a přežít mnohou
nemoc, která by bez pomoci této inteligence znamenala jistou smrt
pro postižené zvíře. Husy např. pomocí této inteligence provádějí
zdravotnickou prevenci. Při životě v bdělém stavu, ať chtějí či
nechtějí, nabírají mnoho škodlivin do svého těla a s těmito
škodlivinami se vyrovnávají na rozhraní mezi bdělým stavem a
spánkem určitými signály, které vyvolávají určité chvění v celém
jejich těle. Řekl bych, že se tímto chvěním ozařují. Seznámily mne
s ním a kdykoliv jsem s nimi usínal, používal jsem těchže vibrací
jako ony, jenže kdybych byl vyslovil tyto signály lidskými ústy,
nikdy by jejich chvění nedosáhlo té hodnoty, jakou mělo u hus.
Proto stačilo, abych jejich signál si sluchově zapamatoval a podle
této sluchové paměti je vyslovoval v duchu a v celém těle. Řekl
bych, že jsem cvikem a novým náslechem dosáhl vnitřně stejného
zvuku jako husy. Dokázal jsem jím otřásat celým lidským tělem.
Používal jsem tedy tohoto zvuku nehlasným způsobem a používal
jsem tohoto vnitřního ozařování zvukem hlavně při zastavování
horečnatých stavů, které v mém předškolním věku byly dost časté.
Neměl jsem dost krve a dost obranných látek, které v krvi kolují.
Můj organismus se živelně bránil pomocí horečky, tedy zrychlením
krevního oběhu. Krev byla všude i při malém jejím objemu. Ty

horečky by byly mě pravděpodobně udolaly, kdybych se byl
nedokázal prozařovat husím způsobem vnitřně vyslovovaným EL v
celém těle. Tatáž inteligence, která preventivně chrání husy,
zachraňovala opakovaně i mě. Kdyby vám z mého výkladu nebylo
patrno, že můj manas byl vlivem opakovaných operací téměř
trvale obrácen směrem k buddhi a čerpal z ní samovolně její
moudrost, kde toho bylo třeba, tedy vám napovídám, že manas
má dva póly u každého člověka. Spojitost mezi manasem a buddhi
existuje u každého člověka, jenže směrem zdola nahoru je
soustavně zanedbávána. Protože jsem však byl při operacích
opakovaně obírán o napojení manasu dolů na smysly, zbavován
napojení na smysly, na smyslový vstup A, nastolila se už tehdy v
tak útlém věku zavátá spojka nahoru mezi buddhi a manasem.
Přesvědčil jsem se o tom, že tento obrat snáze a bez násilí může
nastat u dětí než u dospělých.)
Buddhi, která ve vývoji zaujímá nejvyšší místo, sama
zasahuje pouze svou podružnou mocí a je (funkčně) závislá na
nástroji, kterému slouží. Aby mohla fungovat na vyšší úrovni, k
tomu potřebuje smyslovou mysl, kterou používá prostřednictvím
komplikovaného a často rozkolísovaného rozsahu (dosavadního
lidského) poznání k činnostem postaveným na hmotné nebo
smyslové základně. Za takových podmínek jen ztěžka dobře
funguje. Poloosvícená hmotná nebo smyslová mysl je běžným
typem lidské bytosti.
Manas je vskutku vývojovou formou nižší čitty, je to první
organizace hrubé podstaty vědomí, které je podněcováno a
probouzeno zevními styky, báhya - sparša. Fyzicky jsme duší
spící ve hmotě, duší, která se částečně probudila v živém těle.
Tělo přijímá podněty, které přicházejí zvnějška, a tak rozvíjíme
svou vědomou bytost. Ve zvířeti se tato vědomá podstata
organizuje pomocí smyslu nebo mentálního orgánu, který vnímá a
jedná. Smysl u člověka se formuluje na základě neustálého
kontaktu vtěleného vědomí s tím, co jej obklopuje.
(Dobře si všimněte onoho výroku už dvakrát opakovaného,
o vtěleném vědomí. Ono je hotové už před narozením člověka, ale
nemůže se projevit, nemá-li k dispozici prostředek, jímž je živá
struktura těla a v něm zamontovaná smyslová tykadla. Ghos říká
na základě běžného pozorování, že člověk napřed buduje styk s
vnějším světem zvířeckým způsobem. Toho jsou přečetné důkazy,
ale od začátku a čím dál rychleji přerůstá zvířecí vývoj a ubírá se
pak vývojem vlastním. Nezůstává nám skryto, že tento fakt je
způsoben průnikem vědomí do nervových center vlastních jen
člověku, ale až na jogina nám není známo téměř nic o tom, jaké

poklady v těch centrech jsou uloženy. Zdá se to být divné, ale
dojmy přejímané ze zevního světa jsou tak mocné a tak
nepřetržité, že utiskují vnitřní poklady, skryté v nervových
centrech. Mnozí křesťanští asketi hlásali, že je správné vzdálit se
od všeho stvořeného a tím se zbavit útočných dojmů
přicházejících zvnějška a držících pod pokličkou vnitřní poklady.
Nezastávám názor zmíněných asketů, ani správnost násilného
sejmutí pokličky, které na mně opakovaně prováděli lékaři při
operacích za vědomí. V prvním případě považuji asketický názor
za naivní, protože útěkem od zevních dojmů, útěkem ze světa se
neuteče před vnitřním světem představ člověka a zamění se
pronásledování světem za nekontrolovatelné pronásledování
představami a přáními. Výsledkem bývá honička v kruhu.
Nezastávám ani jako správné násilné přerušení smyslového
kontaktu s tělem a se světem, jak se stalo u mě. Je v nás obsažena citlivá přirozenost a ta reaguje na takové násilí jinak než přímou
odezvou. Ukládá ve své paměti pocit křivdy a projevuje jej jakousi
zakřiknutostí člověka. Nejde jen o to, jak násilí přežít, ale i o to, jak
zlikvidovat škody, které v organismu způsobilo.
Jsem tedy pro třetí alternativu, pro umění vychovávat člověka k tomu, aby mohl nebojácně otevřít své vnitřní poklady a naučil
se je používat.)
Člověk přiznává věcem mentální hodnoty, které je schopen
pochopit. Co nazýváme hmotným smyslem, to má dvojí obsah:
dojem fyzicko nervový a hodnotu mentálně nervovou, kterou mu
připisujeme. Spojením obou vzniká naše vidění, naše slyšení, náš
čich, chuť, hmat, a to všechno je východiskem nebo prvním
činitelem převodu. Manas je schopen přijímat dojmy smyslů a
vyvozovat z nich poznávání pomocí přímého okruhu nezávislého
na hmotných orgánech. To se snáze dosahuje u nižších tvorů.
Avšak člověk, mající větší kapacitu přímého smyslu, tzv. šestý
smysl mentální, nechává jej upadat do zapomenutí, neboť se
výhradně věnuje hmotným smyslům.
Manas je tedy především připravovatelem smyslové
zkušenosti..a používá těla jako činného pomocníka...Kupí
zkušenosti a dospívá k myšlení, pociťování a chtění na základě
smyslovém..Inteligence a živočišná vůle jsou pohlcovány
smyslovou myslí, jsou jí ovládány a převáděny do smyslovosti s
určitou odpoutaností a svobodou.
(Ghos se snaží - a to nepřekládám - vysvětlit, že se v člověku vytváří do určité míry uzavřený okruh od smyslového vjemu
až k myšlenkovému zpracování. Nepřekládám proto, že jsem to už

po svém nazval okruhem AB. Tento do určité míry samostatný a
nezávislý okruh ovšem vydatně pomáhá k tomu, aby se člověk cítil
daleko větší měrou oddělenou bytostí než zvíře nebo rostlina.
Lépe bych se měl vyjádřit tak, že pocit oddělenosti u zvířete a u
rostliny je pouze samovolný a proto je méně naléhavý než u
člověka, u něhož je zdvojen myšlenkovým okruhem. Sdružuje-li se
člověk s lidmi nebo se zvířaty a s rostlinami, jen těžko zapomíná
na sebe, tj. na svůj uměle vytvořený myšlenkový okruh, z něho
vychází, aby obalen zkušenostmi nasbíranými ve světě, mohl se
do něho s větším sebeuspokojením vrátit.)
Ale co je buddhi? Z jogického hlediska můžeme říci, že je to
nástroj duše, vnitřní bytosti v přírodě, nástroj Puruši, vstupuje do
jakéhosi stavu vědomé nadvlády a všeho jí blízkého. Za činností
čitty a manasu existuje tato duše, tento Puruša, který v nižších
formách života je ještě podvědomý, dřímající, napolo probuzený,
nepředaný do mechanické činnosti přírody, ale stále více se
probouzí a stále se ubírá kupředu, jak postupuje po žebříčku života. A pomocí činnosti buddhi probouzí se úplně. Při nižších činnostech mysli je duše spíše podřízena než vládnoucí, protože je
úplnou otrokyní mechanismu, který ji dovedl až k vědomí
zkušenosti v těle. Ale za pomoci přirozeného nástroje, buddhi,
dospěje k jakémusi druhu nástrojové připravenosti, pomocí níž
příroda, zdá se, pomáhá vyzbrojit Purušu k tomu, aby jí lépe
rozuměl, vlastnil a ovládl.
Ale ani pochopení, ani vlastnění, ani vláda nemohou být v
tomto stádiu úplné buď proto, že ani buddhi není kompletní a je
pouze napolovic vyvinuta, nebo proto, že její přirozenost má
povahu nástroje, který má zprostředkující funkci.
(Výtečné je, jak Ghos dovede vytknout ze závorky
nepohyblivého všechny pohybové složky, i když jde o vznešenou
buddhi. Vizte:)
Máme-li dospět k úplnému poznání a vývoji, musíme se
pozdvihnout až k něčemu většímu než je buddhi. Nicméně buddhi
je pohybem, který nás vede k tomu, abychom poznali, že v našem
nitru existuje schopnost mocnější než živočišný život, pravda větší
než jsou začáteční pravdy a než jsou zdání, která přejímáme
pomocí smyslové mysli. (Než co si uvědomujeme v úseku našeho
vědomí AB.) Učí nás dosáhnout této pravdy a ubírat se k větší
činorodé schopnosti a k účinnější kontrole všeho, s čím se
setkáváme ve svém okolí, k vyššímu stavu našeho bytí. Co však
je konečným předmětem této tendence? Zřejmě ze strany Puruši
dosahování nejúplnější pravdy o sobě samé a o věcech...

Předmětem očisty, osvobození a dokonalosti buddhi je tedy
dosažení úplné pravdy o našem já, o našem Duchu a poznání
blaženosti a velikosti naší úplné svobodné bytosti. Je však
rozšířena myšlenka, že to neznamená plné zvládnutí přírody
Purušou, nýbrž zásadní odmítnutí přírody. Měli bychom podle
tohoto názoru dosáhnout Já zastavením činnosti Prakriti. Tímtéž
způsobem buddhi - když dosáhne poznání, které nám pocitová
mysl poskytuje jen zdáními, v nichž duše je podřízena přírodě -,
objevuje za těmito pravdami ještě větší pravdy, a duše musí
dospět k poznání, že i buddhi, když se obrací k Přírodě (Prakriti),
může nám poskytnout jen zdání, prodlužuje naši podřízenost a
musí za těmito zdáními objevit čistou pravdu o Já...Já je úplně
něco jiného než příroda a buddhi musí očistit sama sebe od
veškeré připoutanosti a od zabývání se přírodními věcmi; jen v
takovém případě může rozeznat Já, čistého Ducha a izolovat jej
od ostatního; poznání Já, čistého Ducha, je jediným pravým
poznáním; Ananda Já, čistého Ducha, je jedinou pravou duchovní
radostí; vědomí a bytí já, čistého Ducha, jsou jediným bytím,
jediným vědomím. Činnost a vůle musejí v tomto bodě ustat,
protože veškerá činnost náleží světu přírody; vůle být čistým Já,
čistým Duchem, znamená ustat s veškerou vůlí jednat.
(Silně pochybuji, že by tomuhle někdo mohl správně
porozumět, kdyby neměl Ghosovu zkušenost. Ta se v mém
vědomí objevila dne 21. 11. 1936 po splnění důležité podmínky,
že jsem bez lítosti opustil svůj život. Ghos by řekl, že jsem opustil
přírodu, křesťan by řekl, že všechno stvořené, a od té chvíle - za
trvání následné podmínky, že potrvá i zevně stav zajetí, ve kterém
jsem se ocitl - jsem novým způsobem přestal dělat cokoliv proto,
že za mne konal Bůh, Ghos by řekl pravé Já, nezávislé na dění;
křesťan by řekl, že začal ve mně žít Kristus, a to ve veškeré
činnosti, v celém obsahu myšlení a hodnocení, ve všech citech a
ve všech smyslech. Kolem mne žijící viděli jen, že jsem vrcholně a
velmi odvážně činný, s velkou jistotou poznávající, co je správné,
takže bez úvahy rozeznávající, co mám dělat. Pravý
supramentální stav.)
Zatímco vlastnění existence, vědění, štěstí, moci Já jest
podmínkou dokonalosti - neboť jedině když duše poznává, vlastní
a žije vlastní pravdou, může se osvobodit a stát se dokonalou, my
tvrdíme, že Příroda je věčnou činností a projevem Ducha, nikoliv
ďábelskou pastí, spoustou klamných přání, vytvořených
žádostivostí, smysly, životem, mentální vůlí a inteligencí. Tyto jevy
jsou jen sugescemi a skrupulemi, které skrývají za sebou vyšší
pravdu Ducha, která je předčí a jimi vládne.

(Nemohu přejít mlčením překlad posledních řádek Ghosových.
Překládám jeho Syntézu jogy s přestávkami už od roku 1983 a teď
máme rok 1990. Za celou tu dobu mě Šrí Aurobindo Ghos
přesvědčil o mnoha mých tvrdošíjných omylech. Kdybych aspoň
svými omyly nikoho nemátl! Ale posuďte sami: Kdybych se byl
nepřesvědčil, jak veškerou svou silou lpím na svém životě, že
jsem na něm lpěl už v předškolním věku a projevil jsem toto své
lpění dokonale už v předškolním věku, když jsem se vší silou
bránil vždy znovu lékařským operacím za vědomí, nebyl bych
nevědomě využil svého lpění na životě a na klidném životě do té
míry, že lidsky ještě větší míry lpění nelze dosáhnout. Tedy ještě
jednou: Dosáhl jsem krajní míry lpění na tom, co je člověku
nejdražší, na jeho vlastním životě, a tím jsem se za pomoci lékařů
- protože oni nepovolili mému odporu a pokračovali v operacích
proti mé vůli - vždy opětovaně vyprazdňoval od svého lpění, a
jakým relativně dokonalým způsobem! Tak dokonalým, že jsem
navodil v celém svém dalším životě nový stereotyp, umět se
poměrně snáze než kdokoliv jiný člověk vzdát sama sebe. Mocí
tohoto sebevzdání jsem dosáhl toho, že jsem se v 17 létech setkal
s Bohem a 21. 11. 1939 jsem se vzdal svého života už bez lítosti a
bez pohledu zpět. Musel jsem tedy projít pokrokem téměř
desetiletým, abych dospěl toho dne 21. 11. 1939 bez své vůle na
konec světa a začátek znovuzrození, pochopil bez ztráty času
smysl Ježíšova života do potřebných podrobností, jako se stalo
svatému Pavlovi před Damaškem, abych se dokázal oženit roku
1945 a mít děti atd., abych byl vděčen za to, že Jidáš nabral od
Ježíše tolik síly k tomu, aby dokázal zradit Ježíše, čímž ho dostal
na kříž, způsobil vznik křesťanství, a to, že v mém případě, jsem
byl roku 1988 vyprovokován vnoučetem Pavlem, abych nahlédl do
jeho učebnice chemie pro 7. ročník základní školy a zjistil, že se
tam dnes mluví o trojjedinosti Boha. Atom se skládá z nejmenší
kladně nabité částice hmoty, tedy je v něm přítomen Stvořitel,
který ustavičně aktivně tvoří i v nejmenší částici hmoty, pak tedy
obdobně i v celém vesmíru. Atom se dále skládá z nejmenší
částice hmoty, která je opatřena záporným nábojem. Ejhle, je v
něm přítomen Spasitel, oddaný Otci a do krajnosti trpný na kříži,
stále za nás umírající. A konečně je v atomu jádro, Duch svatý,
který spojuje obě předešlé částice. Ať už tato analýza jde kamkoliv
dále, ze mne v tom stádiu, jak jsem se o ní dočetl z učebnice pro
děti, učinila znovu chemika, pro nějž není nic lepšího na světě než
chemie, neboť tam mne poučila o tom, že si mám vážit i té
složitosti hmoty. Teď už do ní vidíme tak, že z ní vyčteme
všudypřítomnost Boží. Přírodní vědy se stávají učebnicí víry. Mohl
bych pokračovat do nekonečna ve výčtu všech druhů vděčnosti za

to, že jsme napřed sobci všech druhů, abychom se mohli vzdát
sama sebe. Ve své horlivosti, s jakou propaguji nevlastnění,
zapomínám na smysl lidského vlastnění. Připomínám si přitom
atom, že i ten vlastní tři částice, a jak pevně. Vlastnění musí
předcházet nevlastnění, a nikde mu nemůže tak dokonale předcházet než v člověku, který hrabe a hrabe pro sebe kudy chodí, ať
už přitom jde o pouhou sebeúctu nebo potírání protivníkem. Jen
nám chybí, že nejsme vděčni svému stálému partneru, lidskému
životu, že nás vychovává a jednou každého z nás dovychová k
tomu, co se stalo nám známé malé Barborce po autohavárii, když
umírala, a hlásila mamince, že přestává cítit ručičky a nožičky, že
byla totiž schopna ztratit bez lítosti něco proto, že měla co ztratit,
jelikož to před tím vlastnila. Pochopil jsem znovu a lépe, proč
Ježíš musel na kříži přijít i o tak dobrého svého ducha, proč hlásal,
že zrno, které nezemře, nevydá nových plodů atd. Nepochopil
bych správně, co míní Ghos očistou inteligence a vůle a posléze
očistou samotného Ducha. Ale k tomu se ještě dostaneme.)
Tvrdíme, že nám musí být k dispozici gnose a duchovní
vůle, pomocí nichž zastřený Duch poznává svou vlastní pravdu,
chce, projevuje a řídí svou vlastní existenci v přírodě. Dospět k
tomu, sdělovat a podílet se na tom, patří k naší dokonalosti.
Předmětem očisty buddhi bude tedy dospět k nabytí pravdy Já,
ale také nabytí nejvyšší pravdy v našem způsobu existence v
přírodě. Za tím účelem musíme očistit buddhi především od
všeho, co ji podřizuje pocitové mysli, tedy od zmíněných omezení,
proměníme-li její inteligenci a její vůli v duchovní vůli a poznání.
První krok buddhi k překonání omezení pocitovou myslí je
úsilí, které je již zčásti prováděno lidským vývojem; je součástí
běžných operací přírody v člověku.
(Těmito lidskými operacemi se začne lidské dítě už za
několik měsíců lišit od mláděte opice.)
Původní činností přemýšlivé mysli, inteligence a vůle člověka je činnost, která eviduje smysly, podněty, vitální chtivosti,
myšlenky, přání, emoce, popudy vitálních chtíčů dynamické
pocitové mysli, tedy pouhé zjednávání v tom všem nějakého
pořádku. Ale člověk, jehož rozum a vůle jsou řízeny a ovládány
nižší myslí, náleží jen nízkému typu lidské přirozenosti; zóna naší
vědomé bytosti, která souhlasí s touto nadvládou, je nejnižší částí
našeho lidství. Nejvyšší činnost buddhi tedy spočívá v tom, aby
převzala kontrolu nad nižší myslí, nikoliv však, aby ji vyloučila,
nýbrž aby pozdvihla její základní činnost na vznešenější úroveň
vůle a inteligence. Dojmy pocitové duše jsou používány myšlením,

které je předčí a napojí je na pravdu, která by se sama o sobě
nemohla prosadit; je to pravda filozofická a vědecká.
(Doplňuji: Pokud filosofie a věda objeví nějakou pravdu a
sdělí ji člověku, v němž nepřevládla moc buddhi, může se stát, že
člověk, ba celé lidstvo těchto pravd zneužije, jak jsme toho svědky
a stále ve větší míře. Vědecké pravdy zvláště technického rázu
jsou používány k nízkým účelům, např. k zabíjení.)
Filosofická mysl přemýšlením a objevováním opravuje a
ovládá první dojmy vnímající mysli...Vznikají nové formulace,
které jsou používány obecnou schopností intelektuálního člověka,
který myslí a chce v duši. Ta řídí intelekt, představivost, úsudek,
kynetickou paměť, schopnost rozlišovací a ideální cit, což všechno
slouží k poznání, k vývoji já (Všimněte si, že Ghos zde píše já s
malým "j"), ke zkušenosti, tvůrčímu výzkumu, ke splnění, k němuž
míří vnitřním bojem, aby dospěl k něčemu vyššímu a k duši prosté
přírody. Primitivní chtíč už více nevládne jeho bytostí. Duše je
brzděna a řízena vyšší schopností, něčím, co v ní projevuje
božskou Pravdu, Vůli, Dobrotu a Krásu.
Toužící duše a moudrá mysl se snaží o proměnu sebe v
ideální duši a mysl, a míra, ve které se tato změna děje, je
ukazatelem růstu a pokroku našeho lidství.
Ale i toto vše je pořád ještě neúplné, podle toho, do jaké
míry se uplatňují dva typy dokonalosti: stále větší odpoutanost od
nadvlády nižších nápovědí a stále pokračující pokrok
soběstačného Bytí, Světla, Moci a Anandy, které vládou a
proměňují normální lidskost. Etická mysl se stává dokonalou v té
míře, jak se jí daří odpoutat se od přání, od smyslových nápovědí,
od impulsů, od pohnutek pocházejících ze zvyku až po objev
počestné existence, lásky, síly a čistoty, z nichž může plně žít a
vytvořit z nich základ veškerých svých skutků. Estetická mysl se
stane dokonalou v té míře, v jaké se odpoutá od hrubých radostí a
od všech konvenčních zevních zásad estetického myšlení a objeví
soběstačné já, ducha krásy a štěstí, které zračí vlastní světlo a
radost z uměleckých předmětů. Poznání se zdokonalí, když se
mysl oprostí od dojmů, dogmat a názorů a dospěje k objevu světla
sebeuvědomění a vlastní intuice, ke světlu, které osvětluje smysly
rozum a všechny vlastní zkušenosti o světu. Vůle se stane
dokonalou, když se vzdálí od svých impulsů a zvyklostních
stereotypů a objeví zdroj vnitřní moci ducha, který vůli vede k
intuitivní osvícenosti a k harmonické tvorbě. Dokonalost je značně
vzdálena od nadvlády nižší přirozenosti; je obrácena k čistému a
mocnému zračení Ducha, Já v buddhi.

Joga dokonalosti já (psáno s malým "j"), spočívá v tom, že
činí možným to, co je jinak absolutní. Zavedení přání do buddhi je
nečistotou, deformující Pravdu, způsobuje bolest a nedokonalost
a znetvořuje činnost duše. Jakékoli vměšování emocí a tužeb je
nečistotou, která znetvořuje poznání a činnosti duše.
(Je-li duše schopna přijmout duchovní poznání jen za pomoci
obrazů nebo představ, nastává další znehodnocení poznání v tom
smyslu, že poznání se umenšuje. Sice se polidšťuje a zpřístupňuje
rozumu, citu i smyslům, ale zmenší se téměř až na kapacitu
zmíněných prostředníků. Ta je sice větší než ta, o které víme, ale
je mnohem menší než čisté poznání. Takové totiž nestraní, a
proto není omezováno co do šíře i hloubky, a je tedy obsáhlejší a
spěje k nekonečnému růstu.)
Podřídit buddhi dojmům a impulsům je rovněž nečistotou,
která znetvořuje poznání a činnost. Myšlení a vůle musejí zůstat
odděleny od přání, od bouřlivých emocí, od impulsů, které vedou
ke zmatku a k otroctví a snaží se o nezávislost na vyšším vedení,
na Vůli, Tapasu nebo na božské Šakti...Takové úplné odpoutání,
které je nemožné bez úplného ovládání já (já s malým "j"), je
nejjistějším krokem k očištění buddhi. Jedině mysl klidná,
vyrovnaná, může zračit mír a sloužit jako základna činnosti
svobodného ducha.
(Všimněte si ve větě, která bude následovat, slůvka "jako
by". Kdybyste je opomenuli vzít na vědomí, mohli byste se domnívat, že buddhi je skutečně zatížena balvanem něčeho, co je v ní,
zatímco pravda je taková, že nám připadá být nedokonalá jen proto, že na ní leží balvan. V celém výkladu se Ghos staví do pozice
nevědomého člověka, který podléhá dojmům, že je např. Bohem
opomíjen, nebo že Bůh váhá se svou pomocí apod.)
Tatáž buddhi je jako by zatížena zmatenou a nečistou
činností. Omezíme-li ji těmito nízkými formami, zjišťujeme na její
cestě tři etapy:
1. Nejnižší ze všech je každodenní zvyková činnost, která
představuje znak spojení mezi vyšším rozumem a smyslovou
myslí, druh obyčejného chápání, které je závislé na svědectví
smyslů a akčním pravidlu, které rozum odvozuje ze vnímání života
a ze svého postoje k životu. Není schopen formovat vlastní
prostředky, čistou vůli a čisté myšlení, nýbrž přejímá činnost vyšší
mysli a mění ji na drobnou minci názorů a na zvykové normy
myšlení nebo na obecně platný předpis činnosti (kánon). Jestliže
se věnujeme praktické analýze myslící mysli (tj. pohybové mysli) a
vyloučíme z ní vyšší rozum, pozorovatelský a mlčenlivý,

shledáme, že tento běžný způsob myšlení se začíná točit dokola v
nicotných kruzích a opakuje své názory, své odpovědi na dojmy,
které pocházejí z věcí, přičemž je neschopen přizpůsobení
(něčemu vyššímu) a iniciativy, která by měla nějakou hodnotu.
Jak se postupně odmítání vyššího rozumu stane naléhavější,
starý způsob myšlení začne ustupovat, ztrácet důvěru v sama
sebe, ve své formy a zvyky, začne nedůvěřovat intelektuální
činnosti, začíná slábnout, až nakonec upadne do klidu.
2. Uklidnění běžného myšlení, toho, které se točí stále
dokola a opakuje se bez ustání, je hlavní věcí discipliny zaměřené
na umlčení myšlení a je jednou z nejúčinnějších disciplin jogy.
Ale vyšší rozum samotný má další své stádium dynamické a
pragmatické intelektuality, ve kterém jsou pravými důvody tvoření,
činnost a vůle. Myšlení a poznávání je uváděno do pohybu proto,
aby se vytvořila soustava podnětů založených na provádění
praktických postojů. Pro pragmatický rozum je pravda pouze
formací účinného intelektu, aby se jím uskutečnila vnitřní a zevní
činnost. Oddělíme-li ji od vyššího rozumu, přestože se ještě snaží
zračit neosobně Pravdu, spíše než z ní těžit, zjistíme, že
pragmatický rozum se může probudit, posilovat a podporovat
zkušenost, ale musí záviset na síle běžného myšlení, které jí
slouží jako piedestál. Pragmatická mysl je tedy vnitřní vůlí žít a
jednat, a spíše myslí vůle než myslí poznávající; nežije z jistoty
Pravdy, která je stálá a věčná, nýbrž z proměnlivých aspektů
Pravdy, schopných pohyblivých forem našeho života a naší
budoucnosti a našeho životního růstu. Sama o sobě může
pragmatická mysl poskytovat stabilní základnu, ale nemůže
přijmout definitivní cíl, žije v pravdách v tu chvíli platných,
(Zde by bylo dobré, kdybychom si trochu přiblížili význam pravd v
určitém okamžiku platných. Po první extázi v dubnu 1930 jsem si
byl jist, že do té doby jsem žil planým a bezcenným životem,
všechno jsem promarnil, celých sedmnáct let života, takže jsem na
takový život pro sebe a pro své záliby dokonale zanevřel čili splnil
jsem Ježíšovu podmínku poznání, nenávidět sám sebe, a tím
poznání mohlo se dále rozvíjet. Byla to pravda jen v té době a za
zcela určitých podmínek platná, jinak nikoliv. Vůbec se do mé paměti nedostala vzpomínka na mou obětavou lásku k rodině a další
závažné kladné prvky dosavadního života. Kdo takový velmi
účelný výběr ve mně provedl a že jsem to nebyl já s malým "j",
obojí je vám asi zřejmé. Ten výběr zachránil celou mou další
duchovní cestu.)
nikoliv ve věčné pravdě. (Neboť po každé extazi se člověk
dostává zpět do oblasti dílčích pravd, je ovšem z toho vrcholně

nešťasten a stydí se za svůj předešlý způsob života a myšlení.)
Je-li však pragmatická mysl očištěna od zvykových závislostí, může nabýt velikou tvůrčí hodnotu a připojit se k nejvyššímu mentálnímu rozumu, který hledá pravdu. Kdo hledá Klid, musí ji odmítnout, kdo hledá integrální Božství, musí ji překonat ve VůliPravdě Ducha.
3. Třetí a nejvznešenější stupeň intelektuální vůle rozumu,
je inteligence, která hledá universální skutečnost nebo Pravdu,
existující samotné o sobě, hledá z lásky k ní a s jediným přáním,
žít v ní. Tato je v první řadě myslí poznávající a v druhé řadě myslí
volní. V extrémním případě často se stává neschopnou chtít, ale
nikoliv neschopnou poznávat; ve své činnosti je závislá na
pragmatické mysli, jelikož má tendenci znovu padat z čistoty
Pravdy, postihnuté vlastním zvýšeným poznáním, zpět do oblasti
nižších, nečistých a nestálých úkolů. Nerovnoměrnost ve vývoji, i
když není způsobena opozicí mezi poznáním a vůlí, je jednou z
hlavních chyb lidské buddhi.
(Sem byste měli znovu dodat slovo jsou chybami "jako by"
lidské buddhi, to znamená této vtělené součásti do člověka,
protože ve skutečnosti jsou výrazem odporu zde na zemi vzniklých
součástí člověka, jak uvidíte z dalšího výkladu:)
V člověku tato vyšší buddhi nejedná pouze podle vlastní
čistoty, nýbrž je napadána chybami nižší mysli, jimi ustavičně
zatemňována, znetvořována, zastírána, omezována a (jako by)
očištěna do nejvyšší míry od tohoto zvyku deformace, pak tato
lidská buddhi je mocí pravdy, ale nikdy se nedostane k jejímu
plnému a přímému zvládnutí. Může pouze zračit pravdu ducha a
naučit se přivlastnit si ji, dodávajíc jí omezenou mentální hodnotu
a určité mentální tělo.
(Tohle mentální tělo je dokonce schopno překonat tělesná
omezení a vymístit se z živého těla na místo kde potřebuje být,
aby posílilo svou pozici ve hmotném těle jí náležejícím. Stalo se mi
dne 10. března 1990. Obývací pokoj, kde jsem měl přednášet, byl
už plný přátel, ale v kuchyni stál další můj známý z Českých
Budějovic a ukazoval mi, abych ho tam nechal, že bude
poslouchat odtamtud. Zaměřil jsem přednášku na jeho problémy a
když jsem je odříkal, vyslovil jsem svým brněnským hostitelům
přání, aby pozvali toho čekajícího z kuchyně. Ujistili mě, že nikdo v
kuchyni není, nikdo se mnou nepřišel, ani tam přede mnou nebyl.
Přesvědčil jsem se o tom osobně, neboť jsem se šel do kuchyně
podívat. Šlo o mentální tělo dotyčného příchozího, které už
mezitím odešlo. Vyprávěl jsem tu příhodu svým přátelům v Plzni a
ti toho člověka pozvali do Plzně. Tentokrát se dostavil ve hmotném

těle, a tvrdil, že ani nevěděl, že jsem byl v Brně, kde se mi zjevil,
ani v té době na mne nemyslel. Neváhal a jsem a vyzkoušel jsem
si, jak se jeho paměť přenáší z buddhi do fyzického těla, nebo z
mentálního těla, které skutečně v Brně bylo, do jeho fyzického
těla. Mluvil jsem o tomtéž, co jsem přednesl v Brně, ale vložil jsem
úmyslně do své řeči nové prvky. Až na tyto nové prvky bylo
dotyčnému všechno známé. Ptal se mě na ně.)
Ani nedospěje k úplné reflexi, nýbrž jen k neurčité úplnosti a k
omezenému souhrnu jistého množství podrobností. Napřed se
zmocní nějakého částečného reflexu a podle zvyklostní mentality
jej promění v názor, který ji upevní a zároveň uvězní.
(Při uvěznění jde vlastně o stabilizaci lidstvím asimilovaného
božského prvku, tedy o dotváření individuality už ne pouze lidské.)
Každá nová pravda je posuzována podle až dosud
ustaveného omezovatele a je přizdobena omezujícím
předsudkem. I kdyby byla buddhi jednou osvobozena, v rámci
vlastních možností, od těchto omezujících názorů, zůstane ještě
podřízena jinému trápení, kterým je požadavek pragmatické mysli,
vyžadující okamžité splnění a neposkytující čas k tomu, aby se
dospělo k širší pravdě. Stanoví pro ni skutečnou realizaci v
jakékoliv formě, kterou zná už z minulosti. Je-li však osvobozena
od těchto řetězů, může se buddhi stát čistým a pružným
reflektorem Pravdy, navršujíc světlo světlem, postupujíc od
jednoho uskutečnění k dalšímu uskutečnění. Pak už bude
omezena jen vlastními vnitřními omezeními.
Tato omezení jsou dvojího druhu. V první řadě uskutečnění,
kterých dosahuje buddhi, jsou jen uskutečňováními mentálními.
Abychom dosáhli Pravdy, musíme se dostat za mentální buddhi.
Kromě toho mentální povaha jí brání, aby sjednotila účinně
pravdy, které dokáže uchopit. Může pouze zblížit jednu s druhou a
uskutečnit částečné a praktické kombinace. Ale končí tím, že
nakonec zjistí nekonečnost aspektů Pravdy, z nichž žádný z
těchto intelektuálních forem není platný, protože duch je
nekonečný a duchu je všechno pravé, ale nic z toho se v
mentálnu nemůže stát plnou pravdou ducha. Nebo se potom
stane čistým zrcadlem, zračícím neúčinně všechny pravdy, které ji
napadají, ale není schopna rozhodnutí, nebo se ocitne v chaosu,
jestliže se uchýlí k činnosti, nebo může provést výběr z pravd, jako
by částečná pravda byla pravdou úplnou, i když ví, že tomu tak
není. V takovém případě jedná v omezující bezmocnosti, i když už
ví o pravdě úplnější, než kam sahá její činnost. Může také opustit
život a myšlení a omezit se na to, aby je překonala v pravdě, která
ji převyšuje. Může to učinit, opírajíc se o nějaký aspekt, o nějaký

princip, o nějaký symbol nebo sugesci, a dovést je do krajnosti
jejich významu, nebo se může pokoušet o nějakou neurčitelnou
ideu Bytí nebo Nebytí, z nichž je vyloučeno veškeré myšlení a
život. Buddhi se pak ponoří do světelného slunce a duše překročí
nevyjadřitelné vrcholy duchovní existence.
Zůstaneme-li v buddhi, musíme zvolit jednu z těchto
možností, nebo se pokusit o nejtěžší dobrodružství, pozdvihnout
duši nad mentální bytí v duchovní gnosi, v samotné srdce světla a
nejvyšší moc. Dospěje se tak ke slunci Poznání a k božské vůli,
zářící na nejvyšším nebi. Ve srovnání s ní mentální inteligence a
vůle jsou jen plameny paprsků a dohasínající rozptýlenou září.
Tak duše dosahuje spojení, přestože a právě proto vládne v nitru
duše mnohost a rozdílnost, jakýsi výběr, omezení nebo
kombinace, které jsou formou a omezením chtěným samotnou
duší, která je ponořena do světla božského poznání. Když se
dosáhne gnose, může tato přetéci do celé přirozenosti a zbožštit
lidskou bytost. Je nemožné přistoupit k tomu bez přípravy; kdyby
se to stalo, byla by to projekce náhlá a násilná, která by prorazila
dveře Slunce, suryasya dvaré, bez možnosti návratu. My však
musíme vytvořit pouto spojení nebo most, tj. intuitivní osvícenou
mysl, která není přímo gnosí, ale může v ní ustavit první tělo z ní
odvozené. Osvícená mysl bude napřed jen nestálá a bude nutno ji
očistit od veškeré mentální závislosti a od jejích mentálních forem,
aby se za pomoci rozlišení, intuice, inspirace a osvíceného
objevování proměnily všechny druhy vůle a myšlenek na vize
myšlení a vůle, z nichž by bylo možno zříti pravdu. To bude
konečná očista inteligence a příprava pro siddhi gnose. (gnose je
genetiv)
29. 3 1990
(Tady přece jen chybí ukázka z druhé strany, ukázka ustavičné
oběti boží za veškeré tvorstvo. Ta ukázka, která představuje stále
trvající, nikdy neutuchající, nikdy nezačínající a nikdy nekončící
skutečnost, která nám souhrnně byla předvedena obětí Ježíše
Krista.
Je nejvyšší čas, abych do Ghosovy analýzy častěji vstupoval
prvkem syntetickým, který bych rád nazval partnerstvím, psáno
raději s velkým "P". Křesťané se dopouštějí chyby, když příchod
Kristův na svět považují jen za objektivní historickou událost a z
této historizující ohraničenosti pak vyvozují též objektivizaci Boha
samého. Říkají si: "Přišel k nám z nebe a na nebe se vrátil,
vzývejme ho na jeho nebesích!"

Ale ono jde při tom zjevení Krista na zemi především o ryze
vnitřní partnerství, které nemá začátku ani konce, neboť o Kristu
přece platí: "Dříve než Abraham byl, já jsem." Co se stalo před
dvěma tisíci léty je pouze podaná ruka zvnitřku, Ježíš řekl v
citovaném jeho výroku, že z nadčasovosti, tedy zvnitřku do
vnějšku lidství, ze Života do lidské duchovní zmrtvenosti. Říkám
pouze, ale nemíním tím bagatelizovat toto podání ruky, zdánlivě
přicházející zvnějšku do nitra naší duše. Ve skutečnosti věčné si
tu podává ruku s věčným, a jinak tomu ani nemůže být, vnitřní se
stýká s vnitřním, a jinak tomu ani nemůže být, nikoliv že se jen
tentokrát mé slovo "pouze" setkalo s významem dříve
nadhozeného "jako by". Vnitřní s vnějším jsou totiž neustálými
partnery na cestě, a to je důvod, proč se po této cestě nedá kráčet
odněkud někam, nýbrž je možno na ní jen být a postupně si tuto
Existenci na cestě uvědomovat. Můžeme přitom třeba velkolepě
analyzovat tyto své zdánlivé kroky, jako činí Ghos, můžeme a
musíme se postupně očišťovat od nánosu klamů, pověr, dogmat,
chtíčů, ale neděláme přitom více než že odstraňujeme bláto ze
skla, skrz které by jinak, kdyby bylo čisté, bylo vidět Věčné
Božství. Takovému vidění říká Ghos Gnose a svatý Jan ve svém
Zjevení vstup do Nového Jeruzaléma, do našeho věčného
příbytku u Boha. Ale jde o vstup zvláštního druhu, přes konec
Velkého Babylónu a přes svatbu Beránka s Nevěstou. V jiné části
toho Zjevení, prosím Zjevení, nikoliv v soustavě za sebou
jdoucích událostí je Nevěsta Matkou vesmíru, ozdobená dvanácti
hvězdami, tj. celým vesmírem a rodí dítě na poušti, a to dítě,
respektive jeho zrození je hlídáno marně drakem, rozumějte
časem, aby bylo zmařeno. Nemůže se to stát, protože čas
nedosáhne do nadčasovosti Matčiny.
Než jsem však k této syntéze připravené pro vás došel,
náhle jsem tvrdě usnul, pěkně vsedě, a probudil až po celé
hodině, což se stalo dne 28. 3. 1990. Tak dlouho trvalo
zasnoubení Ghosovy analýzy se syntézou, při které jsem vypadl z
času, nepřišel jsem např. včas na představení Yerma Gorcia
Lorky, ačkoliv i to jsem potřeboval shlédnout. Doplnilo mně skvěle
bezčasovou syntézu s časoprostorovým kráčením po cestě, jak je
předvádí Ghos. Toto jsem musel napsat v noci 30. 3. 1990, abych
na to hlavní nezapomněl na cestě z Plzně do Jablonce, tj. na
cestě ze Zjevení do událostí. Události se totiž na každého člověka
hrnou a hrozí zavalením jeho pravé paměti. Nepodceňujme je,
jsou také nepostradatelným partnerem a ukazatelem. Vynechám
všechno, co jsem zažil v Jablonci a co mně posloužilo k setkání s
paní Julií Š., kterou jsem neznal, ale která mě chybně informovala

o cestě k ní takto: Dáte se ulicí v Homolkách a narazíte na ulici
Staniční č. 55, kde bydlíme. Teď dávejte dobře pozor! Po projití
Homolkami jsem narazil na ulici Železničářskou, ve které číslo 55
nenáleželo nějakému paneláku, jak mně paní Š. hlásila, nýbrž
malé vilce. Ptal jsem se před číslem 54 tří žen, kde vlastně jsem a
jak se dostanu do Staniční ulice. Ochotně mi vysvětlily, že ten
jejich blok musím obejít zprava a před sebou uvidím panelák s
číslem 55 v ulici Staniční. Tu jsem si však všiml, že jejich malé dítě
cucá kožišinu na spacím pytlu. Vysvětlil jsem jim, že dítěti nesmí
dát příležitost, aby něco takového dělalo, protože by se chlupy z
kožešiny mohly dostat do žaludku dítěte a ono by přestalo trávit a
mohlo by dokonce zahynout. Bylo tedy to mé bloudění pouhou náhodou? Ani paní Julie Š. se o mně nedověděla náhodu. Kvůli
odjezdu do Jablonce jsem odložil setkání s paní J. Š. a její matkou
a setkal se s ní až 3. 4. 1990. Vynechám, jak mne styk s jabloneckými přáteli připravil látku pro setkání s paní Š. Čtěte dobře:
matka té paní Š., jménem Květa se znala dlouhá léta s nějakým
panem Bláhou, kterého považovala za člověka velmi pokročilého
na duchovní cestě. Udivovaly jí řeči pana Bláhy poměrně dlouho
před smrtí, které se otáčely okolo čistě světských věcí a duchovní
obsah z nich úplně vyprchal. Jak mohl s těmito světskými
myšlenkami skončit svůj život? Řekl jsem paní Květě
zjednodušeně jen toto: "Než začal pan Bláha takhle světsky
mluvit, nastala u něho rozluka jeho nesmrtelné duše s jeho
smrtelnou duší, takže od té doby mohla z pana Bláhy mluvit jen
smrtelná duše, zatímco rozloučení s tímto životem probíhalo
zároveň ještě na vyšších úrovních vědomí, se kterými smrtelná
duše pana Bláhy nenabyla ještě spojení a nemohla je nabýt ani v
hodině smrti."
Všímejte si souvislostí mezi událostmi. Jako je klamem, že
každý z nás je neprodyšně oddělen od druhého, protože je obalen
kůží, tak je klamem, že události jsou od sebe odděleny časem a
prostorem, ve kterých probíhají, zatímco jsou pravdou dočasného
druhu, ale vždy článkem ve spojitém řetězu duchovního vedení.
Jsem zdálky svědkem podobného loučení s pozemským
životem mně dobře známého pana J. P. U něho loučení s plným
životem bez jeho vědomí probíhá už desítky let, neboť on se
sveřepěji drží nejvyššího smyslu lidského života než pan Bláha,
ale jaksi z pozice někoho, který když hledá věčné, počíná si přitom
jako člověk na dovolené, ne tedy jako služebník, pracující na poli
Hospodářově, ani jako služebník, přicházející do domu
Hospodářova, a musí se proto vždy z dovolené vrátit ke své práci
ve mzdě, přerušit duchovní touhu, a teprve zase někdy později, až

provede, co dělá "ve mzdě" vrací se znovu až o další dovolené k
duchovnímu úkolu. Ona ani ta práce ve mzdě není tak úplně v
pořádku, protože člověk má všechny nástroje k jejímu provedení
od Boha, ale nejen si toho není vědom, nýbrž v horším případě, je
si toho vědom, ale navykl si až příliš nástroje vlastnit a tak se
dopouští krádeže. Ani život není náš, nýbrž je nám propůjčen k
tomu, abychom jím hospodařili pro Boha nebo pro bližního jako
pro Boha, jak radí svatý Pavel.
Podívejme se ještě jednou na Ježíšovo podobenství o
služebníku, který přes den pracuje na hospodářově poli a večer
slouží hospodářovi přímo. Jaký je rozdíl mezi tímto služebníkem,
který je pořád ještě služebníkem nehodným duchovní odměny,
nýbrž jenom mzdy, pokud provádí jen práci ve mzdě. Stává se
opakovaně služebníkem duchovně vyspělým, když po práci "ve
mzdě" večer koná práci "z lásky k hospodářovi", aniž by od něho
při této druhé práci něco chtěl? Jaký je rozdíl mezi tímto
služebníkem a mezi panem Bláhou nebo panem J. P.? Pro ně
práce ve mzdě byla prací hlavní a skutečnou, kdežto práce v
domě hospodářově byla pro ně jen dobrovolnou zálibou, jakou
můžeme provádět jen o dovolené. Nejsme za ni placeni, a proto ji
nebereme tak vážně jako práci ve mzdě. Jenže, jak znovu opakuji,
ani tou prací ve mzdě se nepřipravujeme pro práci v domě
hospodářově, protože svůj život nepovažujeme za nástroj
ustavičně přejímaný z rukou hospodářových. Vmýšlet se do toho,
že tomu tak je, nestačí. Daleko důležitější je, abychom jednali se
životem tak, jako by tomu opravdu tak bylo.
Nevíme, že jak se sestupuje sem na zem z věčnosti - mám
na mysli sestup vědomí - tak se vystupuje odtud do věčnosti.
Zvířata nebo rostliny nesestoupily z věčnosti až do stvořitelské
šestky, do úrovně člověka, a proto ani při smrti nevystoupí až do
stavu nebe, ale také nespadly ze stavu ráje, do kterého mohou
dosáhnout mnohem snáze než člověk, ačkoliv ten se o to velmi
snaží vrozenou touhou být blažený, být extatický, prožívat
blaženost. Všechno ve vesmíru se děje postupně, ponenáhlu,
např. přes devítiměsíční asimilaci pozemského života až k
asimilaci božského života, v níž potom pokračujeme během
celého pozemského života. Jestliže však člověk klade během
života takovou váhu na pozemské vztahy, že mu jsou do smrti
bližší než vztahy k Bohu nebo k bližnímu, pak musí nastat v
hodině smrti situace, v jaké se ocitl pan Bláha. Pozemské nemůže
odejít do věčnosti, neboť není ničím víc než nástrojem k
osvobození Ducha ze hmoty a nástrojem k tomu, aby živé hmotné
popotáhlo kupředu mrtvé hmotné a tedy celý vesmír. Námi

nepociťovaná spojitost mezi živým a mrtvým, mohli bychom ji
nazvat spojitostí mezi nástroji, spojitostí nástrojovou, má svou
obdobu ve spojitosti s nesmrtelným. Nesmrtelné bylo však jen
dočasně svázáno se smrtelným tak, že se zdálo, jako by na něm
záviselo. Ale ve skutečnosti nikdy tomu tak není. Jen smrtelné
závisí bez výjimek na věčném. Ale teď pozor, kdyby bylo u mě
zůstalo u mého opravdového zájmu o přírodní vědy, a přednostně
jen u něho, kdybych byl zůstal na gymnáziu a mohl tento zájem
prohlubovat a nic jiného nedělat než to, bylo by mé srdce zůstalo u
tohoto pokladu, jak by se byl vyjádřil Ježíš, a nebylo by se
přesunulo k jiné nové lásce. Byl jsem vzat proti své vůli - a tady je
každé slovo důležité a nesmí se nic vynechat - ze studia
přírodních věd vypáčen a pak po roku a tři čtvrtě jsem se konečně
smířil s tím, že nebudu přírodovědcem a že se nebudu moci
odborně věnovat přírodním vědám. Nemohl jsem před tím z lásky
k Bohu se vzdát lásky k přírodním vědám, protože jsem byl od
dětství nevěřícím a tedy Boha jsem nemohl milovat. Ale byla tu
záležitost živého partnerství, miloval jsem bližního, konkrétně své
nejbližší příbuzné, a tak cokoliv jsem učinil pro ně, pro Boha jsem
učinil, jakmile jsem se přestal litovat, už se v mém vědomí objevila
- a stalo se to po 17. roce věku - přítomnost Boha, On mě začal
milovat i v mém zevním vědomí, a první bitva za osvícení byla
vyhrána.
Tento obrat nemohl nastat u pana Bláhy, protože on měl
napřed druhou lásku, astrologii a mezitím a potom mnoho jiných
lásek a do smrti je neopustil. Proto místo toho, aby se věčné objevilo v jeho vědomí, odešlo už před jeho smrtí do úrovní vědomí, do
kterých neměl přístup. Proto pan Bláha začal už dávno před smrtí
světsky jednat a mluvit. Byla to známka toho, že vyšší vědomí jeho
pozemské vědomí opustilo. Volně nepřesně by se dalo říci, že
jeho nesmrtelná část z něho odešla a že už byl bez ní. Jeví se i
bez hrozby smrti tato nezávislost nesmrtelného Já u každého
člověka, takže kolísá-li i duchovně založený člověk mezi láskou k
Bohu a láskou k čemukoliv tzv. pragmatickému, čistě dočasně
užitečnému, účelovému, dříve nebo později si takový člověk
natrvalo zahradí cestu k Bohu. Jste mi stále svědky toho, jak
přísně dbám na to, aby k tomuto úpadku u nikoho nedošlo. Proto
např. bojuji proti analýze, kde už ona nemá místo a nedovoluji
vám, abyste jí dovolili rozrůstat se tam, kam nepatří. Chová se
jako býlí, které by mohlo pravé obilí zahubit nebo aspoň přidusit,
omezovat ve vzrůstu.
Abychom si mohli tohle dokonaleji vysvětlit, poraďme si se
zkušeností svatého Jana (Zj X, 8- 11), kterou nabyl až když snědl

knihu. Potom byl schopen nadosobního nadhledu. Tento nadhled
vypadal takhle: Viděl celé lidstvo (Zj XIII, 1 - 2), jako sedm hlav
šelmy se sedmi korunami. Té šelmě drak, rozuměj čas, propůjčil
velikou moc. Jedna z hlav vypadala jako smrtelně zraněná (Zj XIII,
3), protože celé lidstvo je si vědomo jen jediné hlavy, jediné
úrovně vědomí, ale i na té je vážně zraněno, neboť ani tuto úroveň
nemá úplně otevřenu, nýbrž má ji jako skomírající k dispozici.
Jogini by řekli, že ani lidská muladhara není úplně otevřena.
Jan viděl další šelmu, jak vyvstala ze země. Měla dva rohy
jako Beránek, ale mluvila jako drak (Zj XIII, 11, 18). Člověk se
vyjadřuje jen jak se tomu časem naučil. V tom lidstvu jednotlivec s
pocitem oddělenosti hraje rozhodující roli. Ale protože mluví jako
drak, jen v časových dimenzích, a protože má dva rohy, čili
podléhá dvojnosti nebo pouhému rozlišování na klady a zápory,
vede jednání jednotlivce k záměně úcty k Bohu za pouhou
sebelásku.
My si teď vysvětlíme všech těch sedm korun na hlavách
šelmy. Pak nám bude pro náš výklad problém Bláha úplně stačit k
oprávněnému zevšeobecnění. Ježíš sestupoval na zem pozvolna,
takže ve chvíli, kdy se narodil, pastýři v okolí jeho narození slyšeli
andělské chvalozpěvy, tj. byli svědky jeho sestupu ze stavu nebe
přes stav ráje až na zem. Toho svědectví byli schopni, protože byli
prostými lidmi, jimž není skryta vyšší moudrost, přestože neznají
žádnou metodu, jakou se nabývá. Viz Josef Kupertinský.
Poučenost pocházející ze světských pramenů snadno bývá
poučeným přivlastněna, jako by byla jeho, a tím dotyčný člověk
zakrývá pramen poučenosti, který neprýští z rozumu. Protože nám
Ježíš zpřístupňoval i svým životem obrázek lidského života, a
protože prošel všemi lidskými možnostmi duchovního vzestupu,
můžeme si podle jeho příkladu zjistit, kde jsme se ocitli s vlastním
vývojem.
Existuje však genetický vývoj od buňky až k člověku, k
šelmě s dvěma rohy (Zj XIII, 11), tímto genetickým vývojem
pocházíme beze zbytku z této planety. Toho času žijeme na svém
korábu se všemi zvířaty, jako Noe. Nejsme si vědomi těch zvířat,
které máme na palubě, protože náš stav se dá nazvat potopou, při
které se zvířata nemohou volně pohybovat mimo koráb, jsou na
něm zajata, ale musíme je krmit atd. Vedle genetického vývoje
nás čeká vývoj duchovní, neboť za tím účelem jsme ve svém
korábu nositeli také Noema plus sedmi dalších lidí, kteří
symbolizují sedm korun šelmy-lidstva. O Noemovi se praví, že
chodil s Hospodinem. Tento výrok Bible nám prozrazuje, že máme
ve svém korábu též Boha. Z tohoto jediného symbolu potopy se

nedá vyčíst všechno. Tu je jeden z důvodů, proč se Kristus, Syn
Boží zrodil v člověku Ježíšovi. On přišel na svět jako dobrovolná
oběť za lidstvo a tato pravda je zobrazena dokonale celým
životem Ježíšovým nikoliv jen jeho smrtí na kříži. A je zobrazena
tak, abychom věděli jak se máme připojit k oběti Ježíšově.
Jedenáct ze dvanácti učedníků se k této oběti připojilo jinak než
dvanáctý Jan a ten pak celý svůj postup vysvětlil do podrobností
ve svém Zjevení. Napřed zrekapituloval Ježíšův život (Zj. kap. I až
X) a pak připojil k němu svou osobní oběť za lidstvo (Zj. kap. XI až
XXII), která jediná vede k opravdové svobodě.
Teď hodlám na osobních příkladech vysvětlit návrat člověka
k Bohu, který Ghos mistrně sleduje analyticky. Provedu syntetický
výklad. Dá se říci podle dostupných důkazů, že se před fyzickou
smrtí napřed odloučí od fyzického lidského vědomí nesmrtelná duše. Opřu se o zkušenosti lidí. Něco jsem napověděl na příkladu
pana Bláhy a pana J. P. Měl jsem známého lékaře, docenta KU
MUDr. Pražáka. Ten mi dokázal, že na lidech pozná, kdo je na
odchodu z tohoto světa. Řekl mi, že pozná na pacientech, který z
nich zemře, dříve než mu to prozradí lékařská věda. Byl jsem
tehdy zrovna po zájezdu po Francii a Itálii, a tam byl se mnou také
dr. Pexa. Dr. Pražák mi řekl: "Co jste s tím Pexou dělal? Než jel s
vámi, nehrozila mu smrt, ale po zájezdu byl už na odchodu. A víte,
že za půl roku potom zemřel." Tak brzy to poznal lékař, který se
naučil rozlišovat, co se v lidském nitru připravuje. Byl to lékař,
který neměl duchovní sklony, spíše tíhnul k bonvivanství, a tak ho
muselo potkat totéž, co jeho přítele dr. Pexu. Chtěl se mnou o tom
mluvit, neboť i na sobě poznal, že odchází, ale já jsem poznal, co
mi chce říci, tak jsem mu tu zpověď znemožnil. Dával jsem však
pozor, co se s ním po tom našem setkání stane. Za měsíc zemřel.
Smrtelná duše ovšem žije i po fyzické smrti a často se snaží dát to
najevo různými způsoby. Můj přítel Jaroslav Tykal, který nedávno
zemřel, rámusil celou noc v nepomuckém muzeu, jehož byl
zakladatelem a správcem. Nedaleko bydlící lidé slyšeli odtamtud
moc podivné zvuky. Zůstaly mu i po smrti světské zájmy, ale
duchovní zájmy ztratil už dávno před tím. Kdysi za studií mně
tvrdil, že by bez víry v Boha nemohl žít, ale několik let před smrtí
už říkal, že na nic nevěří. Kdysi v mládí měl velkou příležitost
upevnit se ve víře a v duchovní zkušenosti, ale byl by býval
potřeboval také podnět zvnějšku, aby při svém předsevzetí
vydržel. A tak se stalo, že těsně před smrtí ztratil zájem o
pozemský život, ale neztratil zájem o své záliby v něm, jako o své
muzeum atd. To je nejběžnější způsob odchodu ze světa.
Smrtelná duše potom ještě dožívá v nějakém posmrtném stavu, z
něhož má pořád blízko k pozemskému stavu. Na tomto stavu je

zajímavé, že v něm lidské vědomí není závislé na našem prostoru
a času a na našem průběhu času. Vymaňuje se z obojího tak
dokonale, že nám může předvést budoucí naši techniku dopravy
jak hmotných kvant tak duševních hodnot a zároveň bez ztráty
času pouhým přenosem vědomí, které není závislé na
časoprostoru, tedy tak jako my, nýbrž jinak, jen na zachování
představy a paměti. Není tedy ještě úplně nadřazeno nad časem a
prostorem, takže se ztratí i tam definitivně nakonec i schopnost
zachovat přináležitost tohoto stupně vědomí k tamní jemné
tělesnosti. Vědomí nemá nakonec čeho se přidržovat a odevzdá
svou existenci oblasti ideí. Ty pak se uchovávají velmi dlouho a
ochotně posedají i lidské duše, takže ty pak mají dojem, že se
dovídají něco o svém předcházejícím vtělení. Zvláště neukojená
touha po životě a sebeuplatnění u malého dítěte se dá převést i po
jeho fyzické smrti do časově dalšího dítěte, jsou-li mu v tom
nápomocni dospělí lidé. Takhle se v Bretagni věří na znovuvtělení
předčasně zemřevšího dítěte. Bretoňci znají i příslušné praktiky
provozované v rodinném společenství. Přenos se děje i s
podrobnou pamětí o prostředí, v němž určitá idea v tzv. předešlém
vtělení nemohla být uskutečněna a svou naléhavostí přežila. My
ve Zlíně známe dobře ten případ Julinky X., které nebylo dopřáno
nábožensky se vyžít a ze žalu nad tím umřela. Nyní už mnoho let
ta idea žije v těle dalšího člověka z téže rodiny.
Ale v okamžiku smrti se děje něco ještě úplnějšího. Zase
nelze mluvit o tom jako o něčem všeobecně platném. Jedno však
platí vždy: Kam až se člověk dostal během pozemského života
svým duchovním vývojem, třeba jen jedenkrát za život, tam se
dostává v hodině smrti velmi snadno. Takovým ve chvíli smrti se
opakujícím momentem může být vzpomínka na nějaký velký
sebezápor, při kterém člověk zapomněl na sebe, např. vzpomínka
na projev obětavé lásky k bližnímu, provedené bez ohledu na
sebe.
Obecně se dá o normální přirozené lidské smrti říci jen to,
že po celý lidský život dostával člověk sílu k životu přes všech
sedm korun, tj. přes všechny úrovně vědomí do něho vtělené, a v
okamžiku smrti přes ně zase tuto sílu odevzdává Bohu a zanechává na nich stopy onoho obapolného nebo dvojsměrného
přenosu zhora dolů a zdola nahoru. Tam se zachovává paměť, že
člověk tamtudy prošel buď jednou nebo nakonec podruhé, ovšem
v opačném směru. Napsal jsem zde jen něco schematického,
protože z osobní zkušenosti se o tom můžeme dovědět mnohem
více méně schematického, ale vždy s touto poučeností: Vracíme
se všichni do příbytku u Boha přes všechny úrovně vědomí, jak

byly popsány svatým Janem v prvních deseti kapitolách jeho
Zjevení. Tyto úrovně jsou níže než samotný příbytek u Boha, o
jehož nádheře mluví svatý Pavel. Tím dokázal, že se do něj dostal
už během lidského života. Zatímco svatý Pavel o něm mluví
jednou větou, svatý Jan ho převádí pomocí vytržení do obrazu
svatého Jeruzaléma. Odvážil se dokonce převést pravdu do jejího
obrazu přečíslením pomocí kabbaly, kterou bezvadně ovládal.
Důležitým doplňkem předešlého výkladu je výrok Ježíšův po
zmrtvýchvstání, kterým se ohlásil ženě v zahradě: "Nedotýkej se
mě, neboť jdu k Otci." Tento výrok osvětluje vzestup duše k Bohu
jako proces, nikoliv jako jednorázovou událost.
Ještě přisvětlím Ghosovu větu: "Podřídit buddhi dojmům a
impulsům je nečistotou, která znetvořuje" atd. Manas, buddhi,
Atman se vtělují do lidské bytosti nejpozději v okamžiku narození
člověka, kdy je nehotová ještě funkce smyslů a tím také není ještě
vyplněn náš úsek vědomí AB obrazy o pozemském světě, dojmy a
impulsy. Mysl se ještě nenaučila přemýšlet a naplňovat dosud
prázdný úsek vědomí smyslovými vjemy, lidská vůle je
nezpracovala na jednolitý obraz o světě a nevznikl dosud úplný
pocit oddělenosti od světa i od Boha, včetně od buddhi a Atmanu.
Smysly se však velmi brzy naučily pomocí svých vnějších
nervových zakončení vnímat svět a vyvozovat za pomoci rozumu
a citu ze vnímaného světa dojmy. Bez nich by člověk ve světě
neobstál, byl by světsky inteligenčním kvocientem pozadu.
Všechno se od chvíle narození dopracovává až po mentální
dospělost. Ale při jejím dosažení už má člověk vcelku zhruba
hotový postoj ke světu, ze kterého jen ztěží slevuje, neboť je to
jeho individuální postoj ke světu a ke všem pozemským věcem. Je
to velmi vzdálený obraz pravdy, konkrétně obraz jeho věčné
individuality, jediné a přece vlivem moci pocitu oddělenosti v
případě každého jednotlivce jiné. Ta moc věčné individuality však
přece jen tímto příkrovem pocitu oddělenosti prolíná. Tento pocit a
jeho zpracování až do poměru k zážitkům, leží na zmíněné
nesmrtelné části člověka jako balvan, který se nedá jen tak lehce
odvalit, a čím více si ulehčujeme odvalování balvanu, tím snáze se
dostáváme do velmi svízelné situace vzniklé rozštěpením
smrtelného od nesmrtelného. Čili fakticky Patandžaliho poučky,
které se dají shrnout pod pojem zastavení mysli, nejsou samy o
sobě osvobozením, jsou-li realizovány, nýbrž mohou vést jen k
rozštěpení osobnosti. Jakmile mysl zase přestane být zastavena a tento zpětný proces se děje jakousi přirozenou přilnavostí
smrtelného k nesmrtelnému - balvan zase dolehne na nesmrtelné
v nás. Jak tedy se zbavit dojmů, impulsů, myšlenek natrvalo a

účelně ve smyslu osvobození buddhi? Např. občasným vyprazdňováním mysli se člověk přibližuje k tomuto osvobození, ale
vždy znovu se vrací ke smrtelnému já, tj. k tomu, co se získává ze
světa obrazy, které jsou živé dojmy a dotírajícími impulsy. Byl by
to věčný kolotoč, kdyby v událostech, lidech a věcech nebyly
zachovány stopy božího Vedení, které bychom mohli nazvat
spasitelským voláním. Např. událost má vždy dvě stránky, jednu
vnější, kterou postřehujeme, a jednu vnitřní, kterou nevnímáme.
Dalo by se říci, že každá událost má skrytý vnitřní význam. Proto
lidé celkem málo vědí, co dělají, když jsou si vědomi jen zevní
stránky událostí. Dělají vždycky také něco o čem se Ježíš vyjádřil
slovy: "Bože odpusť jim, neboť nevědí, co činí." Tu musí přijít na
pomoc vidění lidského života jako zjevení boží Síly a Moci, jak
obojí viděl Mojžíš v ohnivém keři, který hořel a neshořel, svatý
Pavel zažil dynamický pohled na život jako zjevení o jeho rozvoji z
Moci a Síly boží. Všimněte si, jakou významnou roli přitom hrál
svatý Jan. A nebyla to role vždy stejná, nýbrž stále se měnící. Stal
se protagonistou hry života na jevišti světa. Ghos zdůrazňuje
právě tuto hereckou stránku života. Správně ukazuje jakých
prostředků v našem úseku vědomí AB máme použít, abychom se
přiblížili k Bohu, tj. k osvobození. Neuvádí události a všechno
ostatní, co nemá povahu individuálního používání vůle, neuvádí
velmi důležité partnerství se životem a se vším, co v něm je,
asimilaci těchto vztahů jako velmi důležité činitele duchovního
pokroku, neboť přísně rozlišuje nižší od vyššího, jako by stačilo,
aby se člověk toho nižšího zřekl nebo vystříhal. Je dokonce
nemožné, aby nastal jakýkoliv duchovní pokrok jak bez pomoci
světa stvořeného, tak bez pomoci Moci a Síly boží, které pracují
dokonale rovnodušně jak pro lidského jednotlivce, tak i pro celý
vesmír. Pro tohle máme zvlášť dobře upraveny podmínky jak
utrpením, tak i radostí a štěstím a řetězovou reakcí na ně v našem
vědomí i podvědomí.
V něčem se zdánlivě liším od Ghose. Tento dojem můžete
mít proto, že Ghos měl jiné východisko než já. Anglikánská církev,
v níž byl vychován, mu neposkytla žádné znalosti o křesťanské
mystice tedy o obdobě indické bhakti jógy, která byla dobře zpracována v řádu františkánském, karmelitánském a v dalších řádech.
Jedním z nejlepších učitelů na této cestě byl např. kapucín svatý
Petr z Alcántary. V jiných katolických řádech převažovala zase
obdoba indické džnana jogy, jako např. u svatého Tomáše
Akvinského, svatého Alberta Magna nebo u Mistra Eckharta, což
byli vesměs dominikáni. Ghos dobře poznal, že jakákoli exkluzivní
joga vede jen k částečnému osvobození, a proto se stavěl za
integrální jogu, jíž jsou všechny jogy dohromady spojené v

celoživotní snaze o dosažení dokonalosti, k životu pojatému jako
joga. To mělo nebo skrývalo v sobě jen jeden slabší článek, příliš
těžkopádné sebezlepšování, které má postupně ztrácet vedoucí
roli při duchovním vývoji, dříve než k té radě dochází Ghos.)

8. Osvobození ducha (A IV, 117 - 123)
Očista mentální bytosti a psychické prany připravuje cestu k
duchovnímu osvobození. Ponechávám zatím stranou otázku
hmotné očisty, ačkoliv očista těla a hmotné prany je také nutná k
integrální očistě.
(Nedivím se, že Ghos zatím ponechává stranou očistu těla a
hmotné prany, protože k této očistě se musí přistupovat jiným
způsobem než jenom vůlí. Nemínil jsem přece provádět jen z
vlastní vůle očistu těla a prany. Ani naši vychovatelé nečekají, že
by se dítě chtělo polepšit jen ze své vůle. Nedočkali by se. Pro
správné řešení tohoto problému jsem měl zvlášť dobře upraveny
podmínky života jak utrpením tak radostí a potom řetězovou reakcí
na obojí. Mají je všichni lidé bez rozdílu, ale nevšímají si jich,
protože jsou příliš zahleděni do sebe. Byl jsem záhy z tohoto
zahledění do sebe vytrháván, ale všechny ty druhy násilí nepovažuji za nejlepší způsob nápravy. Za daleko lepší způsob
považuji trpělivou snahu pochopit, co se s námi děje a zařizovat
se bez váhání podle toho. Budu se snažit o to, abyste se sami
dokázali postavit na vlastní nohy. Budu mít k takovým ukázkám
příležitost, a bude to muset být úsek časově nedávno prošlý,
abych si vzpomněl na obsahové podrobnosti, na nichž podle mě
velmi záleží.
Napřed však musím vysvětlit pojmy hmotná prana a hmotné
tělo. Hmotná prana je ta část prany, která už prošla při svém
zásobení životní silou lidského těla a lidské duše hmotnými
tělesnými orgány a tím se stala "hmotnou", čili začala být jako by
hmotnou, lépe řečeno začala být schopnou konkrétně působit v
člověku. Tomuto jejímu proudění nelze zabránit, přejeme-li si, aby
tělo zůstalo naživu. Prana námi poteče po celý náš pozemský
život přes hmotná nervová střediska, uložená v lidském těle a
bude se projevovat jako životní magnetismus, stávat se
dvoupólovou, měnit se v dráhy Jangu a jinu. Tyto dráhy v těle jsou
připravovány od chvíle narození, ale síla proudění jimi může být
pozměňována, a to buď vědomě nebo nevědomě způsobem

myšlení a jednání. Ponecháme stranou umělou regulaci těchto
proudů, tedy chtěnou regulaci. Nutno však potom rozlišovat dvě
od sebe se lišící situace, a to situaci při podrobení se nebo situaci
za odporu nebo pozměňování situace. Ghos obojí cesty zná a pro
obojí nám poskytuje rady, a sám vím o účinnější samovolné
regulaci, jejíž popis se nevysvětluje v knihách. Dochází k ní bez
toho, že bychom na ni třeba jen pomyslili nebo o ní věděli. Nadto
Ghos měl hluboké znalosti o tantrických cvicích, které míří ke
zvládnutí toho, co by bez nich těžko proběhlo v krátké době.
Mantramy, jako součást těchto disciplin, jsou mocným
prostředkem ke správnému vedení proudů hmotné prany, ale mám
za to, že těžko je lze správně volit, jsme-li přednostně zaujati jejich
vedením a nikoliv přednostně anebo vůbec jen osvobozením
ducha. Ponechávám stranou svůj případ, při kterém jsem nebyl
zaujat ani vedením proudů, ani snahou o osvobození ducha, nýbrž
jsem byl veden především utrpením a radostí.
Ještě si definujme lidské tělo před očistou hmotné prany a
po ní. Před očistou hmotné prany tato proudí, kde je jí třeba. Tyto
potřeby se co chvíli mění, i když základní proud hmotné prany
trvá. Ale proměnlivostí toku prany na místo potřeby nastává dvojí
situace, někde se prana hromadí, jinde jí ubývá a obojí nastává
dokonce znatelně. Dále, abych to řekl hodně zřetelně, ale za cenu
menší přesnosti, i po dočasné změně proudu, stává se staré
řečiště sušší a čím častěji novým řečištěm prana protéká, tím se
ono více vymílá a nabývá na objemu, až nakonec, často k malé
naší spokojenosti, prana snáze proudí novými zaběhanými
cestami a těžko se dostává do dalších nebo do opuštěných cest,
kudy bychom potřebovali, aby proudila. Očista cest prany
nejsnáze probíhá tak, že se cesty samovolně uspořádávají pomocí
mantramů. Tělesné buňky, které mají svůj náboj, se řadí do
baterie nebo jako železné piliny pod vlivem magnetu se řadí do
uspořádaných magnetických polí. Protože buňky v těle jsou
nositeli hmotné prany a ony se uspořádávají do řetězců
vytvářejících ze sebe jakousi baterii s celkovým vysokým napětím,
lze pak takového uspořádaného napětí použít nejen k pouhému
uklidnění mysli, ale i k jejímu snazšímu namíření k žádoucímu cíli
nebo k podpoře takového záměru ve všech polohách pozemského
života. Dochází ke sjednocení zaujatosti, zvyšuje se síla zaujatosti
pro duchovní věci.
Série nedobrovolně prováděných věcí hraje v lidském životě
důležitou roli, protože celý náš pozemský život vlastně začal z
hlediska žijícího jedince nedobrovolně a v této nedobrovolnosti
pořád pokračuje současně s projevem osobní vůle jednotlivcovy.

Protože nejsme oddělenými bytostmi od vesmíru jaksi zdola a od
Boha jaksi zhora, jsme zprostředkující spojkou oběti Boží za
stvořené a tvořené, a to především a konkrétněji na naší planetě a
na všech sedmi úrovních do stvořeného vetkaných.
Tato poznámka by měla být rozvedena právě při pojednání o
očistě ducha. Modlíme se v Otčenáši ve správném pořadí napřed
"posvěť se jméno Tvé" a teprve pak "přijď království Tvé." To by
bylo nesmyslné pořadí, kdyby nebylo třeba pomocí úcty ke jménu
božímu napřed připravit cestu k příchodu Království božího, tedy
úctou a posvěcením jména Boha. Ačkoliv o tom vím, protože jsem
prováděl zvláštním způsobem nedobrovolně, na počátku
duchovního vzestupu mantrickou modlitbu v podobě vyslovování
jména božího, nemluvím o tom, protože vím, že si každý člověk
cení více to, co je dobrovolné. Ono však opakováním jména
božího a meditací kolem toho se provádí v Indii a v Tibetu jakož i
ve východní křesťanské církvi očista tří smrtelných těl, která by
bez očisty jinak stála v opozici příchodu Moci Boží. Ale neřekl
bych vám o tom zase nic, kdyby se bylo nestalo toto:
Je to ukázka vedení událostmi, onoho podivného partnerství
probíhající celým lidským životem.
Byl jsem včera, 13. dubna 1990 na Velký pátek, kdy prý se
otevírají poklady, přesně v den padesátého výročí mého vstupu na
duchovní cestu, tenkrát bez mé vůle, jen za chtivého přitakání Vůli
boží, která se mi projevila znenadání několik dní před tím,
tentokrát ze své vlastní vůle, bez vzpomínky na to výročí, v Praze,
abych předal svým dvěma vnukům dárek k velikonocům. Byl jsem
přesvědčen, že tam jenom za tím účelem jedu. Nevěděl jsem, že
tomu tak není. To je onen prvek nevědomé nedobrovolnosti, který
každého z nás provází věrně po celý život. Má vůle však byla ještě
trochu rozvětvená. Chtěl jsem zároveň při cestě Prahou opatřit pro
plzeňskou vnučku knihu, která se v Plzni na trhu nevyskytuje. Je
to učebnice franštiny pro rozšířené jazykové vyučování na základních školách. Tu jsem ani v Praze nedostal. Prodejna učebnic
je v Praze na nábřeží proti Mánesu. Zastavil jsem se tam. Prodavačka se vyjádřila o té učebnici takto: "Ta kniha je beznadějně
vyprodána." Vyšel jsem zklamaně před prodejnu a vidím proti
sobě na Mánesu vývěsku: Tibet. Mimochodem: Výstava je v
Mánesu pořádána pod záštitou pana prezidenta Václava Havla,
který před časem pozval jako by k sobě tibetského dalajlamu,
žijícího v Kašmíru v exilu. Vešel jsem do výstavní síně a byl jsem
svědkem toho jak dva mladí mniši z Tibetu provádějí mantrická
cvičení, patrně třikrát za den, tentokráte za dost početného
doprovodu stojících Čechů, návštěvníků výstavy. Té meditace

jsem se nezúčastnil, ale naslouchal jsem ji zpovzdálí, jak jsem
prohlížel početné a velmi poučné exponáty, sošky a obrazy. Také
tam byla dvě zpodobení Milarepy-Milarapy, nar. 1043. Poučil jsem
se z exponátů o něčem, o čem bych se byl ze společné meditace
nepoučil. Ale o tom teď pomlčím, bylo toho mnoho. Mezitím
modlitba před mandalou skončila a jeden z těch dvou mnichů mne
potichu a bez upozornění na sebe sledoval při mé prohlídce. Šel
prostě se mnou zcela mlčenlivě a vyprovodil mne až před východ
z výstavy a pak se vrátil s úsměvem mně věnovaným. Věděl jsem,
že toto musím svým přátelům napsat a řádně ústně vyložit. Byl
bych však přesto dnes dělal něco jiného, kdyby se nebylo stalo
před přechodem z rychlíku na osobní vlak ve Zdicích toto. Zase
ukázka nedobrovolného vedení událostmi. Nedopatřením mně
nějaký mladík skřípl mezi dveře malíček na pravé ruce, takže dnes
nemohu provést zamýšlený úklid. Prst je otevřen a já nemám
rukavice, jimiž bych se bránil před infekcí. Tedy v noci na 14. 4.
1990 píši toto:
Tuto očistu provedl Šrí Aurobindo Ghos, ale protože je ve
zvyku na celém Východě o sobě nemluvit a svatá Terezie totéž činila z pokory a s ní mnozí křesťanští světci, musím za ně promluvit
sám, protože se doba radikálně změnila. Mohu si dovolit mluvit o
své zkušenosti s očistou tří těl, protože jsem tehdy, když
probíhala, ani nevěděl, oč jde. Očista probíhala zcela bez mé vůle.
Já jsem jí pouze neodporoval. Popsal jsem vám už jednou, že
jedním z účinků této očisty bylo překvašování těla v roce 1930.
Nevěděl jsem tehdy, že jsem byl ve škole, kde se neučí překvašování nebo proměně těla, nýbrž provedení požadavku Otčenáše
"posvěť se jméno Tvé." Po tom posvěcení jsem mohl v klidu
pokračovat v sérii extází zase bez mé vůle. Po první extázi
nastoupily jen poloextatické stavy, protože chyběla očista tří těl a
bez ní bych byl tu sérii extází nepřežil. Byl bych v určité jejich
hloubce utonul. Také extáze považuji za východisko z nouze,
protože po nich nebo prostřednictvím nich se duchovní pokrok jen
pomalu hýbe kupředu. Z extází se padá, zatímco z Ghosova
supramentálního stavu nikoliv. Spěje se jím k opravdovému
osvobození.
Zatím vám tohle píšu jen proto, abyste si více vážili lidského
života, ne jako já v 17 létech, a vážili si ho i s událostmi, které před
vámi defilují nebo se vás bolestně či radostně dotýkají. Ještě jinak
řečeno: Nebýt lidského života, neprospěli bychom ani sobě ani
ostatnímu tvorstvu. Být prospěšným sluhou je náš nejšťastnější
úděl. Skončil jsem svou pouť za tímto proslovem před Národním
divadlem v Praze bez své vůle na stejném místě jako dne 18. 11.

1988, tehdy se zlomenou rukou, budete mi jistě věřit, že tenkrát
nedobrovolně. Tentokrát jsem chtěl na tramvaj nastoupit na
zastávce mezi Mánesem a Národním divadlem ale linka tam byla
přerušena pro opravu tratě. Pochopitelně tím série vedení
událostmi nekončila. Musel jsem být ještě donucen, abych tohle
napsal. Máte vědět, jak se takové vedení událostmi konkrétně jeví.
Mezitím jsem musel být prospěšný vnoučátkům ve Zdibech u
Prahy tak, abych si mohl promluvit s každým z nich sám a potom s
dcerou také sám. Šlo o osobní poučení každého z nich mezi
čtyřma očima, a pak také šlo o poučení pro mne, neboť jimi jsem
se dal poučit, jedním po druhém, jak začít psát knihu Slovo boží
dětem. (zkratka SD, se kterou se možná setkáte. Bude-li třeba,
budu k tomu donucen.) Život každého z nás se okamžikem
narození dostal do řádu obecně nutného donucení. Toto donucení
se před mými zraky provokativně demonstruje od dvou let až
dodneška. Napřed jen po exaltaci a následném vyprázdnění mysli,
potom serií extází bez potřeby exaltace a bez potřeby představ,
jen z potřeby oddanosti, na to s mezerou dosti dlouhou zvyšující
se sebelásky na nedokonalé úrovni sebepoznání po čtyřech dnech
beznaděje zakončené skokem proti mé vůli dne 21. 11. 1939 atd.,
skokem do supramentálního stavu. Rád bych vám ušetřil čas,
který maříte dlouhým přešlapováním na každém mezistupni.
A teď budu mluvit jen za sebe: Kdybych na své pouti
nepoznával události jako věrného partnera, který mne trvale
doprovází, nepřestal bych vinit z toho či onoho, brzy lidi, zvířata a
počasí, že jsou ke mně nevlídní a že se ke mně nechovají dobře,
brzy vlastní náladu, že mně odebírá chuť k životu. Neviděl bych za
událostmi dobrodějné zjevení Moci boží. Domnívám se, že bych
ani z Ježíšova života nevyčetl jemu i nám vlastní Vedení boží a
zjevení Jeho moci. Nikdy by se mně tok událostí nezměnil na tok
Milosrdenství božího, nikdy bych se neodnaučil nenávidět pro
nízkost projevu toho či onoho. Unikala by mně vznešenost
každého nového dne se vším, co obsahuje. Unavovala by mě
tichost noci, ve které nespím a nemohl bych v ní vidět laskavost
Transformace Bezčasového na náš časoprostorový lidský subjekt,
zkrátka unikal by mi pohled na život v těle jako soustavné zjevení
Moci boží, s ničím bych si nevěděl rady, čemu nerozumím.
Nemohl bych se připojit v utrpení k Ježíšovým slovům: "Bože
odpusť jim, neboť nevědí, co činí." Jaká by to byla škoda, kdybych
se ohradil ve své nevědomosti nebo se povyšoval nad jiné svými
vědomostmi. Očista mého duševního zraku by nepokračovala, můj
pocit oddělenosti by se stále jen prohluboval a propast mezi mnou
a veškerenstvem by mně naháněla strach.

Kdybych na své pouti životem nepoznával události jako
věrného partnera, který mne trvale doprovází, nepřestával bych z
toho či onoho vinit lidi, zvířata a počasí, že jsou ke mně nevlídní, a
myslel bych, že se ke mně nechovají dobře a chtějí mi ubrat chuti
k životu, dobrodiní zjevené nebo soustavně zjevované radostí a
žalem. Budu mít snad ještě příležitost ukázat, že tento fakt je
způsoben týmiž dvěma zdroji jako lidský život. Ty dva zdroje zatím
jen nazvu: 1. ze zdroje nestvořeného, z věčnosti, 2. ze zdroje
stvořeného, nepřímo z věčného přes nebo přímo přes přírodu.
Tomu budu říkat u člověka: z genetické základny. Postoj k
událostem může být čtverý: tapasický, radžasický, sattvický nebo
nad gunami. Z toho vyplývá, že vedení událostmi může být tříbeno. My je budeme teď tříbit studiem na Čeřínku.
Protože si přeji podepřít myšlenku o užitečném partnerství
člověka s událostmi, které ho potkávají, má zde místo i má odpověď na dopis paní Vlasty Svobodové z Brna, který dne 16. 4. 1991
dozrál k této odpovědi:
Psáno v Ošelíně dne 16. dubna 1990 na Pondělí velikonoční
v den 50. výročí mého vstupu na přímou stezku:
Vážená paní Svobodová, především Vám chci poděkovat za
Váš upřímný dopis, ve kterém se po svém vypořádáváte s mou
výpovědí o Zjevení svatého Jana. Co nám o Zjevení mohou říci
vědci, když sami zjevení nezažili? Jsou-li jimi poctiví teologové,
musejí přiznat, že ve Zjevení je obsažena celá řada tajemství,
která se nám nepodařila rozluštit ani za 2000 let. Pokud těmi vědci
jsou zkoumatelé pravosti a původu Zjevení v Janově osobě, vědí,
že v době po smrti Ježíšově vznikly desítky takových Zjevení a
každé jiné a každé se dovolávající jedinečné pravosti. Církev měla
co dělat, než zavrhla všechny až na toto jediné. Mám za to, že
výběr nebyl náhodný. Tehdy, když k němu přistoupili, žili ještě
mezi nimi lidé, kteří měli přístup k lidskému životu jako ke zjevení
boží Moci, ke zjevení zcela zvláštního typu, který bychom mohli
nazvat mocí boží vtělené do člověka. Tito lidé dnes už přestali mít
právo mluvit do tak zvaných vědeckých záležitostí. Kdo jim toto
právo upřel? Věda založená jen a jen na rozumu a na vymoženostech jím nabytých, a náboženství, založené na dogmatech a
na víře na nich postavené. Nemáme právo brát vědě nebo
náboženství toto exkluzivní stanovisko. O něco se přece musejí
opírat, má-li jim zůstat dojem, že jejich uzávěry, premisy, jsou
věrohodné. Ale svatý Jan ve XIII. kapitole svého Zjevení vypráví o
šelmě, která vyšla z moře, měla sedm hlav se sedmi korunami, z
nichž jedna byla vážně zraněna. Svatý Jan nespatřoval v tom
zjevu jen lidstvo zraněné v samotném rozumu. My je jako takové

poznáváme jen když provede něco takového jako dvě světové
války v rozmezí třiceti let. On viděl lidstvo, do něhož je vloženo
sedm hlav a sedm korun. O těch šesti ze sedmi věda nic neví, ale
vědí o nich např. jogini, věděl o nich Ježíš, svatý Jan, svatý Pavel
a jiní. Je to vědění o celém člověku, nejen o tom, co nám dovolují
zpřístupnit smysly a nástroje, kterými své smysly člověk ozbrojuje,
především rozum, potom všechny výdobytky rozumu, vědecké a
technické přístroje a stroje. Měl jsem to výjimečné štěstí pronikat
nebo začít pronikat do tajemství sedm hlav od dvou let svého
života. Způsobili to lékaři, když mě opakovaně operovali za
vědomí. Ukázalo se, že se vědomí nedá jen tak udržet pod
lékařským dozorem, aniž by se tím nezpůsobilo ještě něco jiného,
co lékaři nemínili způsobit. Osamostatnili vědomí dítěte a toto
osamostatněné vědomí se pak začlo opírat o Moc tohoto vědomí,
tedy nejen o moc živého těla, jako před tím a jako je tomu u všech
lidí, kteří nebyli dohnáni k této zkušenosti hrubou bolestí tělesnou i
duševní, jako já. Od doby operací ona moc vědomí začla
vytryskovat jen občas, když jí to zevní okolnosti umožnily, ale od
17 let začla proudit trvale do úseku zevního vědomí, které by bylo
jinak výhradně ovládáno rozumem a citem. Tímto novým řečištěm
vědomí začlo být napájeno něčím, čemu Ježíš říká "znovuzrození
z vody a z Ducha". Znovuzrozování je však dlouhý a velice
náročný proces, který je z jedné strany způsobován Duchem, a z
druhé strany je umožňován postupujícím sebezáporem člověka,
tedy jednak aktivitou Ducha, jednak zdokonalující se trpností
člověka. Tento přerod zažívám stále zřetelněji a z něho jsem se
při velkém zřeknutí sama sebe dne 21. 11. 1939 v koncentračním
táboře Oranienburg-Sachsenhausen, dověděl též, kdo byl ten
svatý Jan, který napsal Zjevení. Přihlížím přitom ke každé fázi
vlastního vnitřního přerodu. Po operacích od dvou do čtyř let jsem
začal být úplně jiným člověkem než jakým jsem byl do dvou let.
Pak tento přerod dozrával až do 17 let. Jakmile tato fáze přerodu
dozrála, začal jsem být zase úplně jiným člověkem, než jakým
jsem byl do 17 let. Pak už krůčky do naplnění další fáze přerodu
byly zřetelnější, neboť byly poznamenávány prohlubujícími se
extázemi bez obrazů a představ. Také svatý Jan prodělával tento
přerod postupně, takže se dá říci, že Jan jako učedník svatého
Jana Křtitele byl někým jiným, než Jan učedník Ježíšův a než Jan,
který získal pod křížem synovství Matky Panny Marie, a opět jiný
než ten, který přibližně po více než dvaceti létech po odchodu
Panny Marie zažil na ostrově Patmos vytržení, které mělo dvě
fáze. Jednu pro jednoho Jana, toho dřívějšího, který, jak se zdálo,
šel jako ostatní učedníci za osobní spásou, ale ve skutečnosti šel
za láskou ke Kristu. To bylo těch prvních deset kapitol Zjevení.

Dalších dvanáct kapitol psal už jiný, už přerozený Jan, žijící z
lásky k dílu Ježíše Krista, k dílu Spasitelovu. Jak se v tom má
vyznat vědec, který jen poctivě zkoumá a posuzuje Zjevení u
svatého Jana rozumem? Nezbývá nám nic jiného než se smířit s
tím, že někdo jiný je ten, kdo se někým stává, a stále se stává
někým novým, umírá a obnovuje se jako semeno vložené do
země. Od něho musíme rozlišovat někoho, kdo se nestává, nýbrž
je. Ten, kdo se představoval Mojžíšovi v Ohnivém keři, který hořel
a neshořel a řekl Mojžíšovi své jméno JÁ JSEM. Totéž řekl Ježíš
o tom neměnném Já: "Dříve než Abraham byl, JÁ JSEM." Víme,
jaké pohoršení způsobil a že si tím zajistil svou popravu.
Dohadovat se tedy o tom, kdo psal Zjevení nemá smyslu.
Nepotřeboval jsem se o tom dohadovat s nikým, protože jsem o
tom bez svého přičinění a vůle najednou věděl. Beránek přece
otevíral pečetě knihy Janova života. Tentýž Beránek zemřel na
kříži a vstal z mrtvých a byl dříve živ než se narodil v Betlémě.
Ježíš ve shodě se žalmistou Davidem razí symbol "Já jsem
Pastýř." Dodal bych "Věčný Pastýř", jinak by mohlo dojít k omylu,
že se jím stal narozením v Betlémě a že jím před tím nebyl. Víte,
mně nikdy nezáleželo tolik na tom, zda Ježíš žil nebo ne, nýbrž
záleží mně na tom, že Je, a tomuto mému vědění nemůže ubrat
na jeho pravosti žádné tvrzení, že např. to nebo ono bylo
dodatečně vpašováno do jinak jen přirozeného a prostého
Ježíšova života. V tom vědomí je také obsaženo požehnání Síly
Pravdy, ze které všichni žijeme, aniž o tom víme. O tom
požehnání vím, a proto se nemusím dohadovat o pravdě. Konec
dopisu.
Zde rozum není kompetentní. Vždycky mě vedl k tomu,
abych ničemu nevěřil, a tak jsem nikdy nezačal věřit. Měl
obrovskou moc, ale nikdy mě nepřemohl, protože zároveň s ním
ve mně nastala od dob operací řetězová reakce, způsobovaná a
udržovaná v chodu novými a novými zásahy a povzbuzováními
čistého vědomí. Stačilo, abych se živelně rozčílil jako na začátku
každé operace za vědomí, že něčemu nedokážu zabránit nebo
něco nedokážu prosadit, a už tu nastupovala závora omezeného
lidského chtění, pocit absolutní bezmocnosti, vyprázdnění se od
své vůle a všechno to doplňováno lidským životem, tj. během
času, ze kterého se vynořila nová situace, nesouvisející s minulou,
pro kterou jsem se rozčílil. A ta měla vždycky jednu a tutéž
povahu, neboť mě trpělivě přesvědčovala o skutečnosti, že nejsem
oddělenou bytostí od života kolem mě a že je to tedy také můj
život a že mně na něm musí záležet stejně jako na sobě. Jenže
vidění té nové situace bylo vidění nějakého ohrožení v malém
nebo ve velkém, takže tak, jak bych byl zasáhl pro sebe, tak jsem

zasáhl do "cizí" situace a našel jsem sílu, vyplývající z toho pocitu
neoddělenosti, kterou jsem řešil události bez ohledu na sebe,
který nebyl ohrožen.)
Suddhi, očista je podmínkou Mukti. Jakákoliv očista je
osvobozením, protože představuje odmítání nedokonalostí a
zmatků, které omezují, spoutávají, zatemňují. Očista tužeb přináší
osvobození psychické praně, očista chybných emocí a bouřlivých
reakcí osvobozuje srdce, očista omezených myšlenek, které
zatemňují smyslovou mysl, přináší svobodu inteligenci, očista
prosté intelektuálnosti poskytuje svobodu gnosi. V těchto
případech však jde jen o svobodu nástrojovou. Svoboda duše,
mukti, má širší povahu a je podstatnější; je to uvolnění ze
smrtelných omezení, aby mohla nastoupit nesmrtelnost bez hranic
ducha.
Podle určitých způsobů myšlení osvobozením je odmítání
všeho, co pochází z přírody, tichý stav čistého bytí, nirvana neboli
vymazání, rozpuštění přírodní existence a její rozlití do
nedefinovatelného Absolutna mokša.
(Mokša je stav toho, kdo se osvobodil od Májá. Ze Zjevení
svatého Jana víme, že on tento vrchol duchovního snažení
nepovažoval za správný, neboť když prošel sedmi úrovněmi
vědomí, dobrovolně se připojil ke spasitelskému úkolu i za cenu
velkého vnitřního utrpení.)
Ale zahloubaná pasivní blaženost, osvobození pomocí
vymazání já (psáno s malým "j") a zničení sebe v Absolutnu není
naším cílem. (Jako jím není ani pro svatého Jana "sinavý kůň"
nebo pro Buddhu pouhé vymazání já, chybně pochopená jeho
nirvana. Ihned po jejím zažití šel kázat střední cestu, zatímco před
tím se staral jen o vlastní spásu.)
(Bylo by dobře předeslat, než se pustíme do očisty lidského
ducha, že on se dokáže před očistou jen rmoutit a strachovat.
Pokud se dokáže i radovat, pak k tomu potřebuje zevní
prostředky, jimiž by navodil radost. Protože však Ježíš věděl o
tomto duchu radosti a sám měl očištěného lidského ducha, a
protože chtěl ukázat, jak on působí, aby se tento druh radosti
proměnil ve vyšší radost, pozval si ke svému prvnímu zázraku
všech dvanáct učedníků i s Pannou Marií, dříve než oni sami
dokázali dělat zázraky, na svatbu v Kani Galilejské. Musela to být
svatba velmi radostná, ale mocně podepřená vínem, protože
svatebčané záhy vypili všechno nachystané víno. Tu přistoupila k
očištěnému duchu, k Pánu Ježíši, Panna Maria a požádala ho,
aby učinil zázrak, jímž by dovršil radost svatebčanů. Ježíš se

značnou dávkou nevole řekl své matce: "Co ti je po tom, ještě
nenastala má chvíle!" A hned na to přikázal, aby připravili nádoby
s vodou a všechnu vodu v nich proměnil na lepší víno, než jak pili
před tímto zázrakem.
Takhle Ježíš učil učedníky, aby se radovali s radujícími, a
tak je později učil plakat s plačícími. Prokazoval lidem činem účast
nad zármutkem bližních. A tak také se všechny vlastnosti lidské,
všech dvanáct učedníků naučilo za jeho pomoci lehce provádět
přeměnu zármutku na radost a obyčejnou radost na duchovní
radost způsobenou silou očistěného ducha. Prvním krokem k
očištění lidského ducha učedníků, tj. k očistění všech lidských
vlastností je, že se dali do služeb vyššího smyslu lidského života,
že neváhali vnitřně opustit své rodiny, tj. všechno, co měli nejraději, aby dosáhli osobní spásy. Tato pohnutka postačila k duchovnímu pokroku jen po "tři" roky. Dále je nemohla vést. Dá se ale o
nich říci, že našli svého osobního ducha, který z Petra rybáře
udělal Petra lovce duší, z Jana hledajícího, Jana nalézajícího
Lásku atd.
Pokusím se definovat lidského ducha ze života Ježíšova,
protože se u něho lidský duch rozvinul nejdokonaleji. Bude to však
příklad člověka první kategorie, při jehož vzniku stála
parthenogeneze přisouzená Bohem prostřednictvím navštívení
andělem, devíti měsíců těhotenství, doplněná partnerstvím se
třemi zasvěcenci, svatými Třemi Králi a neméně významným
člověkem druhé kategorie svatým Janem Křtitelem o tři měsíce
starším, narozeným ve stáji v Betlémě, tj. v lidském těle, tak jak
jsme se narodili my všichni. Pak už v rámci zákona dualismu
usiloval o život malého dítěte zároveň Herodes ve smyslu
negativním a svatí Tři Králové ve smyslu pozitivním, když dítěti
přinesli darem zlato, kadidlo a myrhu, poznání, že pochází z
věčného života, že má sílu úcty k Bohu a schopnost překonat
lidskou smrt. Dalším vychovatelem Ježíšova ducha byl život v
rodině až do "třiceti" let, přičemž nejvýrazněji působila zároveň
Panna Maria a svatý Josef, kteří jej přidržovali při lidském povolání
na straně jedné a náboženské dění kolem Ježíše. Dovídáme se o
tom z události, která se stala ve dvanácti létech Ježíšových. Tehdy
Ježíš prozradil, že musí být v tom, co je jeho Otce, tj. žít ve
vědomí o svém věčném původu, tento původ pro sebe vnitřně
nezapírat, ale zároveň poslouchat pozemskou matku, která ho
odvedla zase zpět do rodiny. Na formování Ježíšova ducha až do
"třiceti let" působily souběžně vnější i vnitřní vlivy. Jak někdy
převažovaly vnitřní vlivy, trvale nastolené svatými Třemi Králi a
jejich dary, je patrno z vystoupení Ježíšova ve chrámu ve 12

létech. Tehdy se Ježíš ukázal být duchovně moudrý a dospělý.
Narostl tedy k moudrosti jak vnitřními, tak zevními vlivy. Tím
způsobem se mohlo stát, že byl ve třiceti létech jak mentálně, tak
duchovně dospělým v nejvyšší možné míře. Tento fakt jej
ospravedlňoval v tom smyslu, že směl opustit všechny do té doby
nepostradatelné vnější vývojové vlivy. Přestal mít jako svou oporu,
jako nepostradatelnou oporu, svou hmotnou matku, pozemské
bratry a pozemský domov, jak se o tom sám vyjádřil slovy "kdo je
má matka, kdo jsou mí bratři, kde je můj domov." Ten domov vysvětlil slovy, jimiž definoval duchovní dospělost, dospělost ducha
kteréhokoliv člověka, který dosáhl "třicítky", když řekl, že syn
člověka nemá, kam by hlavu sklonil", čili, že člověk není na světě
domovem, má tam jen přechodné hnízdo, ze kterého vzlétá k
nebesům, tedy aby se mohl vrátit ke svému pravému příbytku,
který "se nachází" právě na nebesích. K tomuto vzletu připravený
Ježíš je potom představitelem člověka, jehož prvořadý úkol je
návrat do božího království. Ježíš opouští odrazový můstek
skokem, odrazem od můstku, a tím je křest v Jordánu. Ovšem
takto vyspělého ducha musí bezvýhradně poslouchat, aby mohl
být prospěšný všem lidem, nejen sobě. Především se jím musí dát
vést až na kříž. Tento duch jej vede na poušť - a tu začíná rozpis
poslušnosti ducha - aby sebe oprostil od vlivu ďábla obdobně jak
se osamostatnil od vlivu rodiny a světa. A tu bychom si měli říci,
co je tím vlivem ďábla. Upozorňuji, že neustále mluvím o Ježíši
jako o kterémkoliv člověku, jako o duchu kteréhokoliv člověka, až
na to, že u každého z nás ta "třicítka" trvá jinou dobu a rovněž
jinou dobu trvá těch "čtyřicet dní" na poušti, než dojde ke zlačnění.
Dnes jsem si tím jist, že většina lidí nedojde do konce
pozemského života ke zralosti "třicítky", ale není proto třeba, aby
tito lidé opakovali svůj pozemský život převtělováním. Měli bychom
se blíže seznámit s okamžikem smrti, abychom pochopili, jakou
nesmírnou cenu má fyzická smrt při vývoji lidského ducha. Ale tuto
otázku budeme muset nechat stranou, protože její správná
odpověď bude moci být dána až po zodpovězení dalších otázek.
První z nich velmi dokonale zodpovídá Šrí Aurobindo Ghos. Zní:
co se má dělat, abychom pomocí hmotného života přiměřeně
dlouhého dospěli až k dospělosti ducha. Další otázku řeší po
indicku bez toho, že by se zbavoval indické pověry o převtělování,
a ta zní: "Čeho nedosáhneš v tomto vtělení, tam dospěješ v
dalších vtěleních." Indové nenesou vinu na této pověře, protože
světská věda ani na Východě, ani na Západě dosud nikdy
nestačila na řešení celého života. Částečnou odpomoc nalezli
Tibeťané, když dokáží aspoň kousek cesty doprovodit mrtvého.
Viz Bardo Thödol. Ale to je málo. Bylo by třeba dovést člověka

vědomě přes sedm úrovní vědomí nad tento svět, abychom nabyli
představu, jak je člověk veden už bez lidského ducha zpět do
stavu nebe. Viz odevzdání lidského ducha Ježíšem na kříži a
následky toho. Vědecký pokrok je v tomto směru proto tak
nepatrný, protože věda neuznává nebo vědec nedosahuje
supramentální stav, ve kterém se tyto záležitosti řeší velmi
snadno.
Ježíš ve svých třiceti létech představuje člověka, jehož
lidský duch se pomocí uvědomělé oběti za lidstvo sjednotil s Bohem. Byl si vědom toho, že tuto oběť má dokonat a jak má přitom
postupovat. Napřed ji - odhlédneme-li od jeho narození, o kterém
věděl, že je obětí jako celek těla, duše a ducha - provedl jaksi
ukázkově v menším rozsahu, když věděl, že musí být v tom, co je
jeho Otce, takže provedl ukázku v malém. Ta ukázka by se dala
beze zbytku definovat jako obětovaný život pro rodinu.
Chápu cenu této oběti v malém, přestože jsem ji prováděl až
do sedmnácti let aniž bych něco věděl o její ceně, ani jsem nevěděl, co vlastně činím, když nevěřím ničemu, čemu věří rodina a
přece z lásky k ní dělám všechno, co ona dělá z pohnutek náboženských, které mi byly naprosto cizí. Ovšem Ježíšova oběť byla
nesrovnatelně větší, protože věděl, že by se mohl okamžitě vrátit
do věčnosti - sestoupit z kříže -, kdyby nebyl vázán láskou k lidské
společnosti, která bude číst v jeho životě jako v příkladu
Následování hodném a bude se jím řídit. V budoucnosti nemůže
existovat taková společnost, která by myslela tak přímočaře jako
Eliáš - že od Boha přicházíme a pozemským životem se k němu
vracíme - a proto musel přijít Ježíš, aby za pomoci upravovatele
jeho cesty, za pomoci svatého Jana Křtitele, mohl podrobně
ukázat, jakým způsobem bude možno v budoucnosti jít, aniž by
se zrušil nebo podceňoval život ve světě. Do plného pochopení
toho, jak je třeba postupovat, jsem dospěl až 21. 11. 1939. Teprve
od té doby jsem dospěl vědomě ke službě lidem, ke které dospěl
Ježíš vědomě několik dní po narození zásahem svatých Tří Králů.
Toto tovaryšství Ježíšovo se pak proměnilo po křtu v Jordánu v
mistrovství, prováděné napřed v malém po dobu "tří let" a po
zmrtvýchvstání ve velkém. 21. 11. 1939 jsem pochopil, že každý
člověk má během lidského života vnitřně umřít a vstát z mrtvých.
Jenže "poslední" fáze umírání u mě trvala čtyři dny. Jen povstání z
hrobu bylo okamžité a pak teprve nastalo pomalé znovuzrozování,
do kterého jsem sice toho 21. 11. 1939 vstoupil skokem, ale pak
už bez extází jsem z milosti Boží považoval dobu následujících
pěti měsíců za poslední fázi vývoje, a vím dnes, že omylem,
opakuji: z milosti Boží omylem. Vím dnes, že znovuzrození je

proces, který nezačal narozením ani mystickou smrtí nebo
jednorázovým znovuzrozením po ní, nýbrž že je věčný a trvá i ve
stavu nebe.
Ježíš ukázal skutky a doprovodil je slovem, že nemáme
podceňovat dítě ani starce, ani nemocného ani utiskovaného,
neboť každý z nich nás poučuje o tom, že z každého postavení
člověka vzniká nová nebo jiná možnost duchovního vzestupu.
Ovšem Ježíšův příklad je ideální. Lidský duch je na každém stupni
vývoje úměrně očisťován a nakonec jako úplně čistý odevzdán
Bohu.
U chybujícího člověka je tomu jako u učedníků Páně, kteří
sebe dokonale neznali.)
Dejme se za ideou mukti, za významem úplné vnitřní
proměny společné všem zkušenostem tohoto druhu, nutné pro
duchovní svobodu. Pak poznáme, že se musí dostavit dvojí:
odmítnutí už překonaného a přijetí nového, stránka pozitivní a
stránka negativní. Negativní pohnutky, které vedou k osvobození,
jsou vyprázdněním, vyvázáním sebe z hlavních pout, z hlavních
zauzlení, která zdržují duši v nižší přirozenosti, zatímco pozitivní
stránkou je otevření sebe vyšší duchovní existenci nebo růst v ní.
Čím však jsou ty usedliny, které nás tolik ovlivňují, tyto další
hlubší deformace zmrtvení mysli, srdce, psychické vitální síly?
Gíta na ně jasně a naléhavě ukazuje a pořád své připomínky
důrazně opakuje. Jmenuje je přáním, touhou, egem, dualitou a
třemi guami přírody. Pro Gítu být svobodný znamená mukta, být
bytostí bez přání, bez já, mít rovnodušnost duše, ducha a mysli,
být nistraigunya. Tento požadavek můžeme přijmout v celém jeho
rozsahu.
(Jenže se může stát, jak jsem zažil v 17 létech bez své vůle,
že člověk ztratí zájem o všechno světské i o pozemský život, o
jídlo, o lidskou společnost, i o ty z ní, kdo mu do té doby byli
nejbližší, a i když je tento stav přechodný, těžko by jej člověk sám
přežil.)
(Poznámka z čistě osobní zkušenosti o tom, jak lze přijít o
svůj svět při opakovaném krajním utrpení za plného vědomí a brzy
po narození. Podle této zkušenosti - a opakuji, že je to zkušenost,
přicházející z druhé strany, z jiné, než jakou zprostředkovávají
smysly a rozum -, a jde o zkušenost začátečnickou, je-li lidský
život opakovaně obracován naruby, jako se stalo mně od dvou do
čtyř let mého věku, nedalo se už zabránit tomu, aby se můj život
po krajním nasazení osobní vůle až do jejího vyřazení dostal do
opačných obrátek aspoň na chvíli, a opakovaně až do 17 let a na-

trvalo od 17 do 23 let, a posléze od 21. 11. 1939 celistvě na dobu
pěti měsíců. Bylo to vzdělávání sebe v životě v Bohu, a teprve
odtamtud vzdělávání sebe k životu ve světě podle pravdy, že
všechno, i náš život ve světě, všechno dobré i zlé, pořád bez
přetržení pochází z Boha, a není v tom, co vychází, nic vyššího
nebo nižšího, nýbrž pouze určeného pro nejrozmanitější úkoly
průchodem přes nástroje už připravené. Povaha těchto nástrojů
určuje konečnou, ale dočasnou činnost Boží ve světě. Proto je
Ghos oprávněn k tomu, a je k tomu oprávněno každé náboženství,
nabádat nás k očistě nástrojů. Z očistěného nástroje pak vychází
očistěný proud síly Boží. Rozumějte dobře: Sílu Boží nelze
očisťovat, ta je čistá, ale lze očistit kanál, jímž prochází, a tak
zabránit jejímu znečistění. Znečistění pochází vždycky z nečistých
nástrojů. Ta nečistota není vždy jen povahy mravní. Vždyť jaká
nemravnost je v tom, že všechno prochází časem a prostorem a
takto k nepoznání "znečistěné" vchází do našeho vědomí?)
Z jiné strany pozitivním smyslem svobody je universální existence
v duši, jedním s Bohem v duchovní transcendenci, že jsme
ovládáni nejvyšší boží přirozeností, takže možno říci: Jsem
podoben Božství, jsem jedním s Ním v zákoně mého bytí. Takový
je plný a úplný smysl integrální svobody v Duchu (psáno s velkým
"D").
(Aspoň heslovitě zopakuji totéž podle Ježíšova života: Vzdal
se pocitu blažené věčnosti a vstoupil do omezující pozemskosti
svým narozením v těle, pak opustil "ve třicítce" část pozemskosti,
aby mohl sloužit dokonaleji a úplněji pozemskému i Božímu, a
opět opustil svět, aby mohl svobodně vstát z hrobu a zanechat
osobního vedení, čímž mohl způsobit vládu neosobního Ducha
svatého.)
Mluvili jsme již o očisťování pokud jde o psychické přání,
jehož praktickou bází je chtivost obsažená v praně. Ale všechno to
probíhá v mentální psychické přirozenosti. Duchovní nepřítomnost
přání má význam širší a podstatnější. Přání nás zdržuje dvojím
způsobem, přivazuje nás povahou přirozenosti nižší prany,
projevující se chtivostí nástrojů, a mnohem jemněji pomocí buddhi
v samotné duši, která je první oporou neboli pratistha, hlubokým
zdrojem soukolí, které nás zotročuje. Viděno zdola, přání se nám
představuje jako vitální chtivost, která se rozhořívá ve chtivých
emocích srdce a ještě více v bezuzdných přáních ve sklonech, ve
vášních. Jsme-li však schopni pohlédnout zhora, zjistíme, že
nástrojová touha je vůlí ducha (psáno s malým "d"). Existuje vůle,
tapas, šakti, pomocí které zahalený duch vnuká svým zevním
údům činnost a z ní přejímá aktivní štěstí svého bytí, Ananda, na

kterém ony se podílejí temně a nedokonale. Tento tapas je vůle
transcendentního ducha, který vytváří vesmírový pohyb, je to vůle
universálního ducha, který pohyb udržuje a řídí, vůle svobodného
individuálního ducha, ústřední duše mnohosti. Je to jediná vůle,
která je svobodná ve všech svých pohnutkách, je chápající,
harmonická, sjednocená. Žijeme-li a jednáme-li v duchu, ona je
vůlí duchovního štěstí bytí, bez napětí a bez přání, spontánní a
osvícená, autonomní, spojená se sebou.
Ale když duše opustí universální a transcendentní pravdu
svého bytí a skloní se k egu, snaží se používat universální vůli
jako oddělenou osobní energii, jako něco jí vlastního a zaníceně
se poddává radostem a vlastnění, pak také kráčí zpět k zármutku
a k lopotné bolesti. To se stává každému nástroji, který se mění
každou chvíli podle přání, rozmaru, intelektuální chtivosti,
smyslovosti a vitality. I když jsou nástroje očistěny od své zdánlivé
oddělené iniciativy a od svých zvláštních tužeb, duše nemůže
používat štěstí svobody, nebo aspoň nemůže ji dosáhnout,
nevzdá-li se činnosti...Duchovní zárodek nebo princip žádosti musí být vyloučen, opuštěn, zanechán; sadhaka si musí umět vybrat
aktivní mír a úplný vnitřní klid, umět ztratit jakoukoliv individuální
iniciativu, sankalpárambha, spojit se s universální vůlí v tapasu
božské Šakti. Pasivní metoda spočívá v tom, že člověk zůstává
vnitřně nehybný, bez úsilí, aniž by něco chtěl, aniž by se obíral
úmysly něco činit, nišesta, nirapekša, nivrita; aktivní metodou je
zůstat nehnutý a neosobní v mysli, jednat pomocí očistěných
nástrojů. Pak, stabilizuje-li se duše na úrovni duchovní mysli,
stane se pouze jediným nástrojem zbaveným iniciativy a činnosti,
niskriya, asarvarambha, parityagi. Dospěje-li se až k povznesení
sebe ke gnosi, stane se duše spoluúčastnicí na blaženosti božské
činnosti a božského Ananda. Pak spojí v sobě princip prakriti s
purušou.
(Zde je nutné přidat ke Ghosovu výkladu ukázku z Ježíšova
života, aby se pouhý výklad stal příkladem.
Vracím se k události ze 12. roku Ježíšova života. Ta událost
postačuje k tomu, abychom pochopili, co má být obsahem naší
"třicítky". Shrnu tu událost s jejími následky. Ježíš zůstal v
jeruzalémském chrámu s učiteli zákona a udivoval je svou
moudrostí. Když byl nalezen svou rodinou, napomenut svou
matkou, vrátil se do Nazareta a byl rodině oddán až do svých 30
let. Řekl nám tím, co máme rozumět přípravnou fází oddanosti
Bohu, vysvětlil tím jak se má chovat ego v této fázi, co mu má být
dovoleno a k čemu má být vychováváno, aby bylo schopno
nastoupit do "trojky".

Jediné, co zatím vázne ve výkladu Ghosově, je pojetí ega.
On zaostává po indicku, a je to zaostávání mnohatisícileté. Pocit
oddělenosti je do určité vývojové fáze nutností, a po ní je součástí
oné felix culpa, šťastné viny, pomocí níž je jedině možno se dostat
z ráje a potom z pocitu oddělenosti tak, aby se stav duše povýšil
na sjednocení s Bohem. Člověk se tak stává průkopníkem ve
vývoji všeho stvořeného, jak je naznačeno Ježíšovou smrtí na kříži
a zmrtvýchvstáním téhož. Nedílnou součástí Ježíšovy oběti, od
chvíle jeho narození až po nanebevstoupení, je poučení, co se
duchovně chce od našeho pozemského lidského života, zaručeně
ne pouhé zabití ega, našeho malého já nebo jeho postupného
snižování pocitu oddělenosti až k vymazání tohoto pocitu a
převedení malého já do velkého božského Já, lépe do příbytku u
Boha.
Vzpomeňme, jakým způsobem přispěl svatý Jan k rozluštění
tohoto problému svým vytržením ve Zjevení kapitola XIII a v dalších. Viděl šelmu vystupující z moře, mající sedm korun a sedící
na nachovém zvířeti. Celé lidstvo obsahuje v každém jedinci utajenou sedminásobnou vládu, sedm korun, z nichž jen jedna z nich
vládne v pseudoberánkovi, tj. pomocí člověka s pocitem
oddělenosti, v oblasti dualismu. Zcela ve shodě s Ghosovým
pojetím, tato druhá šelma odvozená z první, se rouhá přerůzným
způsobem, čili je popsána rouhavými jmény, co čin, to rouhání
proti pravé činnosti Boží. Bylo by tedy lépe, kdyby tato šelma
nebyla schopna jakéhokoliv činu. Slovy Ježíšovými o Jidášovi, že
by bylo lépe, kdyby se byl nenarodil. Je-li však člověk už jednou
narozen, rozvíjí vlastnosti dobré i zlé, a všechny dohromady mají
vyšší smysl. Je to sestup sedmi úrovní vědomí od Boha až po
člověka, do lidského těla. Má-li tato vláda sedmi úrovní zůstat v
člověku živa nebo aspoň připravena k zásahu, musí ji člověk živit.
Sám v sobě duchovně mrtvý, živí v sobě připravenou vládu sedmi
korun, dokonalých úrovní vědomí. Ale ta hlava, která je nositelkou
jediné koruny, jedné úrovně vědomí, je vážně zraněna, ale pak se
ze svého zranění dostává. Ty úrovně jsou stupni stvořeného
vědomí. Základem všeho stvořeného, i stvořeného vědomí, je
nestvořené vědomí Čit. Vláda kteréhokoliv stupně vědomí se nám
jeví jako vláda dobrého i zlého, neboť Bůh tvoří všechno, dobré i
zlé. Proto relativní dobro i zlo musí působit na kterékoliv úrovni
stvořeného vědomí absolutně. Proto se tyto úrovně chovají jako
oddělené jedna od druhé. Není divu, že svatý Petr řekl, že celý
svět je ve zlu postaven. V tomto smyslu se mluví také o vládci
tohoto světa, který má být poražen. Zlému vládci tohoto světa se
přisuzují vlastnosti jako je lest, pýcha a lhářství, ale zároveň také
skvělé vlastnosti, neboť mu říkáme Světlonoš - Lucifer, vládce

světla. Jenže za jakou cenu musí přinášet světlo! Za cenu velkého
temna, neboť působí v dualismu. Tady je výklad Ghosův méně
zosobňující než křesťanský, neboť se opírá o jiné páry dvojic, o
nízké a vysoké, o nevědomost a vědomost, nikoliv o vítězné a
padlé anděly. Pokud zjevení Moci boží oddělíme od událostí,
budeme mluvit např. jen o touze Heroda zabít Ježíše, o touze
ďábla svést Ježíše, o zlém úmyslu Jidáše, o mstě Saula na
oplátku za ochranu Davidovu apod. Nejsnáze lze děj posoudit z
dějové koncovky. Ale pak bychom měli přihlédnout k tomu, že děj
po nějaké koncovce plyne dál a vytváří nové začátky a konce. V
tomto systému je správným pohledem jen ustavičný postup,
osvětlený začátkem Janova evangelia: "Na počátku bylo Slovo a
to Slovo bylo u Boha a Bůh byl to Slovo, a nic nebylo stvořeno, co
je stvořeno, než skrze ně." To je začátek bez dějového začátku,
bez začátku dějové povahy. Svatý Jan dospěl též k dějovému
konci bez konce. Napřed až do 10. kapitoly Zjevení líčí jen průběh
vnitřní proměny člověka, rozložený do sedmi stupňů, ale pak ty
vývojové kousky snědl v 10. kapitole podle návodu anděl, a
naváže na souhrnnou skutečnost, už vyňatou z dějového procesu
vývojové povahy a pokračuje v popisu procesu odtvořování přes
pád Babylónu a pád Nevěstky. Např. líčení narození dítěte se
neděje v čase, neboť čas jen marně číhá, tj. drak nemůže
dosáhnout za narození dítěte. Čas - ohrožující drak, a prostor,
vidící místo skutečnosti zjevení na poušti, tímto dohromady nám
Jan vlastně zanechal zprávu o tom, že z nadčasového a
nadprostorového pochází všechno časové a prostorové, a co na
začátku svého evangelia začal psát, to ve Zjevení dopsal v tom
smyslu, že všechno časoprostorové zase do bezčasovosti vchází.
Všechny mezníky jsou jen výrazem lidské neschopnosti vnímat
kontinuitu bez držadel a řídit se přímo nekonečnem.
Ghos ví o této v základě bezčasové kontinuitě, ale protože
svou knihu o Syntézi jogy pojal jako integrální jogu, prováděnou v
pozemském rozdrobeném lidském životě, částečně jako náhradu
za radžajogu, provedl sice odvážný kousek, který se dá souhrnně
pojmenovat jako "celý život jako joga", ale nepustil se dál do toho,
co by se dalo nazvat "celý i mimolidský život jako joga", což
znamená, že celý vesmír je určen k tomu, aby se z Boha vytvářel
a do Boha se zase vracel, a to ne při nějakém obecném konci vesmíru, nýbrž soustavně dvojznačně vycházel a vcházel. Co vchází
do Boha, prochází svým koncem světa, koncem pocitu
oddělenosti, a po tomto konci světa vychází jako nový život, podle
Ježíšova výroku, že zrno hyne, a proto se z něho rodí nový život.
Kdyby nezhynulo, zůstalo by samo pro sebe, tj. v klamném pocitu
oddělenosti. Klamném ne tak úplně. Bylo by správné říci "také

potřebném pocitu oddělenosti". V čem všem se klame mládí a
přece bez mnoha klamů a zklamání by se z dítěte nevyvinul život
dospělého člověka, který se dal klamy a zklamáními poučit, a
proto také je dospělý. Tímto pomocným způsobem nám přichází
pomoc od chvíle narození a ještě před ní celá škála podlidského,
celá škála činitelů podlidských, nadlidských a mimolidských. Tuto
rozsáhlou škálu se snažila židovsko-křesťanská tradice aspoň
pojmenovat, a to velice podrobně podle funkcí všeho
mimolidského, jako spolupráci andělů s lidmi. Začalo to s
příchodem tří vznešených cizinců do Abrahamova stanu. On v
nich poznal Boha. Tam vzniklo poznání "Host do domu, Bůh do
domu." Bible se mohla vyjádřit srozumitelněji, jak učinila později,
že se dostavili poslové Boží. Tito poslové se dostavují do domu, tj.
do života každého člověka, a to ne jednou, nýbrž soustavně. O
tom si trochu promluvíme. Jen tolik, aby se nám osvobození
ducha objevilo v novém světle.
Lidský duch je totiž připravován k osvobození také tím, že je
oživován nebo přiživován nelidskými vlivy. O nich vědí Indové
mnohem více než židovsko-křesťanská tradice. Toto přiživování je
soustavné. Bez něho by se duch v člověku neudržel. Indové říkají,
že přímo v lidském těle jsou obsažena centra, kterým říkají čakra.
Ty pak oživují, počínaje spodní muladharou, a konče horní
sahasrarou, našeho ducha. Domnívají se však, že všechna tato
centra, až na pootevřenou muladharu, jsou zavřena. Uměle je
otevírají zdola. Tady se dopouštějí drobného omylu. Ta centra
jsou otevřena zhora dolů, ale nikoliv zdola nahoru, neboť zhora
dolů jsou ustavičně živena Bohem, jemuž nemůže být nic zavřeno.
Jsou totiž součástí různých úrovní vědomí, širších než je nám
dostupný úsek vědomí AB, ale jejich umístění v lidském těle - a
tady musím dodat "jako by" v lidském těle, neboť fyzicky tam
umístěna nejsou - je zvláštním způsobem jen účelově přítomno
jako doprovodné zařízení k převodu nestvořeného do stvořeného
bez velkých přechodových skoků.
Když se člověk začne rodit z nedělené buňky a začne
přicházet do stále složitějšího buněčného organismu, též začíná
být schopen přijímat ve stále větší míře i mimolidské vlivy. Jsem
proti přílišnému zosobňování duchovních pojmů, ale zde jde
opravdu o zosobnění neosobního, a proto budu mluvit chvilku
pohádkově, abych se vyhnul příliš dlouhým výkladům.
Honza, lidský duch, jdoucí hledat ztracenou princeznu,
setkává se na své cestě napřed s různými bytostmi, které mu
pomáhají a také ho zdržují, neboť ho lákají k sobě. Honza jim
dočasně slouží a ony mu za to poskytují na cestu nějaké

drobnosti, bez kterých by se byl nadále neobešel. Setkává se také
s drakem, tj. s časem, kterého přemůže nebo který musí být zabit,
ale není tím ještě zabit nebo překonán čaroděj. A už můžeme vyjít
z pohádky do reálu.
Protože člověk není oddělenou bytostí ani od sfér
mimolidských, může jim být přímo prospěšný tak, jak jsou ony
prospěšné jemu. Svatá Terezie v Hradu nitra praví, že do prvních
tří komnat se lze dostat především osobním přičiněním, ctnostným
životem, ale čím výše člověk stoupá, tím více potřebuje pomoci
zhora. Také Indové říkají, že když se otevře čtvrtý lotos, anahata,
že pak je člověk svědkem narůstající intenzity pomoci. Hadí síla
už neklesá pod čtyřku, objevují se trvalé hodnoty. Křesťanští
mystikové však vědí, že lze ta centra otevírat zhora dolů, a to
tímto stylem tíže ta dolní než ta horní. Jejich míra otevření pak
sice není tak stálá, jako u toho, kdo je otevře zdola, dochází k
odlivům a přílivům, ale nelámou si tím hlavu, mluví o
charismatech, o darech zdarma propůjčených a zase
odebíraných, ale tak úplně nevyzpytatelné to není. Protože je
člověk živ a bere sílu k životu přímo od Boha a má sedm úrovní
vědomí v sobě, napájí si je a tyto úrovně vědomí pak pomáhají
jemu. Jde o jedinečnou spolupráci, ze které se nemůže nikdo ani
žádná úroveň vědomí vymknout. Ideální by bylo, kdyby člověk s
uhasínající pomocí zdola zažíval narůstající pomoc zhora. Tomu
dobře rozuměla např. svatá Terezie nebo svatá Anežka česká.
Stalo se nám dokonce, a byl jsem toho osobním svědkem v
koncentračním táboře, tedy pro nás tehdejší vězně v období
uměle navozené tělesné slabosti, že jsme získali "jako by" náhradou zvýšenou pomoc zhora. Někteří z nás pociťovali osobní
pomoc všech, kdo nás na cestě předešli. O této zvyšující se
pomoci zhora se dá říci toto:
Způsob, jakým člověk sestoupil na zem dvojím způsobem,
za pomoci svého genetického dědictví, které sahá až ke vzniku
naší planety, a za pomoci své nestvořené podstaty, tj. věčně
jsoucí podstaty, takovým způsobem vystupuje z pouhé tělesné
podstaty k podstatě věčně jsoucí, až k vědomému spojení s ní,
takže by dávno před fyzickou smrtí měl být schopen říci se svatým
Pavlem: "Smrti kde je tvůj osten?" V tradici židovsko-křesťanské
jsou vedle svatého Pavla nejznámějšími svědky takového pokroku
Eliáš, Mojžíš a Ježíš. Ježíšovým životem je tato cesta vzájemného
prolínání pomoci zhora dolů a zdola nahoru dokonale popsána
bez podceňování nižšího, nýbrž jako ukázka toho, jak na různých
stupních vývoje, Ghos říká očisty, vliv jednoho, jinak ničím
nezastupitelného, se zmenšuje, a vliv druhého, rovněž ničím

nezastupitelného, se zvětšuje. Obě složky mají postupně se
měnící postavení v životě člověka, a touto proměnou, jak dodává
Ghos, mění svou povahu, aniž by jedno druhé potíralo nebo stálo
proti sobě. Ježíš např. je veden lidským duchem, už značně
osvíceným, na poušť neboť jeho duch k této zralosti dospěl
třicítkou a křtem v Jordánu. Na poušti je vybízen ďáblem, svým
malým já, aby mu sloužil, protože dospěl ke schopnosti vymezit
ďáblu nové postavení, novou funkci, která pak byla
personifikována Jidášem. Tato funkce jednoho ze dvanácti, tj.
jedné části našich lidských schopností, byla dokonale nahrazena,
symbolicky sebevraždou Jidáše, jiným prvkem lidské osobnosti,
svatým Janem pod křížem, na kterém se lidský duch vzdává
svého zvyšujícího se vlivu ve prospěch vlivu božského Já. Vizte
slova Ježíšova: "Bože, odevzdávám ti svého ducha." Tím nám
Ježíš ukazuje, za jakých podmínek člověk za pozemského života
vstává z mrtvých a dostává se se svými jedenácti ze dvanácti lidskými složkami blíže k sestoupení Ducha božího, říkáme Ducha
svatého, do celého lidství atd. O tom by měla být ještě dále řeč, tj.
řeč o neosobním vedení.)
Sklony ega, jeho oddělující aspekt bytí, jsou zdroji činnosti
směřující k nevědomosti a k otroctví. Dokud se neosvobodíme od
pocitu jáství, nenastane pravá svoboda. Bylo řečeno, že sídlo ega
je v buddhi; je to nevědomost mysli a rozlišovací neschopnost,
která chybně vidí a považuje individualizaci mysli, života a těla za
poslední pravdu oddělené existence a tím se vymísťuje z vyšší
pravdy jednoty všeho existujícího.
(To všechno je pravda, ale kdyby nedošlo k té "chybné"
individualizaci, nebylo by se čeho vzdávat, a tím by celý duchovní
pokrok byl nemožný. Bylo by také hotovým nesmyslem vtělení
Syna Božího, jak se stalo vědomě Ježíšovi a každému z nás
nevědomě v tom smyslu, že právě při veškeré své tělesnosti, a ne
jinak, jsme od svého narození chrámem Boha živého.)
Jakkoliv v člověku je to myšlenka ega, která udržuje sveřepě
naživu lež oddělené existence, je vlivem toho účinným
prostředkem zbavování se této ideje podporované egem a
naléhání na tuto myšlenku oponující jednotě, jedinému Já,
jedinému duchu jediné podstaty Přírody; a tato pravá podstata je
protiváhou ega, aham buddhi. Není možné zbavit se ideje ega,
když nezískáme pomoci normální smyslové mysli, prany a těla.
Teprve když tyto nástroje prošly jistou očistou, může jejich
soustavná činnost přirozeným způsobem přispět k odstranění
egoistické a oddělující činnosti - jinak buddhi je tažena, jak praví
Gítá, jako člun větry - inteligentní poznání, ustavičně

zatemňované nebo právě ztracené, je tisíckráte navracováno, což
je pravá únavná práce Sysifova. Ale jsou-li nižší nástroje očistěny
od přání, od egoistické vůle, od egoistické emoce, a samotná
buddhi od myšlenky dávající přednost egoismu, pak vědomí
pravdy o jednotě najde solidní základnu v této očistě. Dokud se k
tomu nedospěje, ego pokračuje ve svém vlivu, kterým způsobuje
do všech podrobností iluzi, že jednáme svobodně, zatímco
jednáme pod vlivem nástroje; všechno, co míníme dosáhnout v
tomto stavu, je nestálá intelektuální rovnováha, která nemá nic
společného s pravým duchovním osvobozením. Dokonce nestačí
odmítat touhu ega po myšlenkové pasivitě, neboť to by mohlo vést
k určitému pasivnímu kvietismu mysli a k netečnosti. Takový stav
není pravým osvobozením. Pocit ega může být nahražen jen
spojením s transcendentním Božstvím a s universálním Bytím.
To je nutné, proto buddhi je fakticky pouze pratistha,
důležitou oporou smyslu ega v jeho mnohotvárné hře, ahankra;
(jinak řečeno, Ghos ví, že klamný pocit jáství, egoismus, pochází
zhora, že je to pokušení přicházející od Boha. Víme-li pak, že
pořadí požadavků seřazených za sebou v Otčenáši, není
náhodné, víme také, že fakt, jak jsme uváděni do pokušení,
setrvává, tj. má plnost až do stavu, ve kterém jsme připraveni k
tomu, abychom byli zbaveni zlého. V Otčenáši je označena
postupná oprávněnost v závislosti na různých druzích očisty, např.
na očistě nazvané "posvěcením jména Božího". Až budeme umět
posvěcovat jméno Boží, máme právo, abychom byli vyslyšeni v
prosbě "přijď království tvé" atd.)
ale jejím původem je degradace a deformace pravdy o naší
duchovní existenci. Pravdou o existenci je, že jest existence
transcendentní, Já neboli nejvyšší duch, nadčasová Duše,
existence věčnosti Božství, nebo bychom mohli říci ve vztahu k
myšlenkám, které mají svůj původ v Božství, v nadbožské
immanenci, která vše obsahuje, vším vládne a vše řídí. S
individuem je vědomá energie Věčného, stále schopná vztahů s
Ním, ale též jedno s Ním v nejvnitřnější skutečnosti vlastní věčné
existence. Je to pravda, je-li patřičně jednou očištěna, které se
může inteligence zmocnit, přenášet ji a udržet ji v sobě, ale může
se plně realizovat pouze v duchu, tam může být prožívána a
aktivizována. Žijeme-li v duchu, nejen uznáme pravdu, ale i se
stáváme pravdou naší existence.
(A následující myšlenku vyjádřil očištěný Ježíšův lidský duch jako
jeho pocit jednoty s Otcem)
Pak individuum v duchu, ve štěstí ducha, se těší ze své jednoty s
universální existencí, z jednoty s Božstvím za časem a z jednoty

se všemi bytostmi. To je hlavní význam osvobození od ega (které
bylo znázorněno satanovým pokušením na poušti).
Jakmile se však duše znovu přiblíží k mentálnímu omezení,
protože je v ní ještě určitý pocit duchovní oddělenosti, požívající
ještě svou radost, vystavuje se v té chvíli pocitu ega, nevědomosti, zapomenutí na jednotu. (Ghos musel prožít něco
podobného stavu Ježíše na kříži.)
Aby se duše osvobodila od této oddělenosti, snaží se někdy
nořit do myšlenky realizace Božství, a to se podobá jistým formám
duchovní askeze, tlaku na zrušení jakékoliv individuální existence,
a při ponoření do samadhi, zrušení veškerého individuálního a
universálního vztahu k Božství. V jiných případech nastává stav
vstřebání do Božství, za světem, nebo život soustavně
zahloubaný nebo určovaný Jeho přítomností, sayudžia, salokaya,
samipya, mukti. Cesta navrhovaná integrální jogou je povznesení
a úplné odevzdání existence, čímž se staneme nejen jedním s
Ním v naší duchovní existenci, ale též jsme v Něm a On v nás,
abychom mohli naplnit celou svou přirozenost jeho přítomností a
proměnit svou přirozenost v přirozenost božskou; staneme se tak
jedno s Božstvím v duchu, ve vědomí, v životě a v substanci a
budeme žít a pohybovat se v této jednotě a v nekonečné škále
radostí. Toto integrální osvobození od ega v duchu a v božské
přirozenosti může být jen relativní na úrovni, na níž se nyní
nacházíme, ale začne být absolutní tím, jak se postupně otvíráme
gnosi a stoupáme k nejvyšší úrovni. To je dokonalé osvobození.
(Mám dojem, že tímhle se Ghos jako první z Indů a první po
nanebevstoupení Páně velmi přiblížil Eliášově existenční cestě a
pokud jsem dobře informován, také se o existenční Eliášovu cestu
sám pokoušel v poslední fázi svého života, ale bez úspěchu. Zbyl
mu jen supramentální stav, což není maličkost. Od téže Eliášovy
cesty jsem byl výslovně odvrácen roku 1935, na to jsem se setkal
za dva roky v Paříži s žákem Šrí Aurobinda Ghose, a byl jsem
pověřen překladem a komentářem všech Aurobindových děl, v
čemž dosud pokračuji. Je dobře, že smím psát o této spojitosti,
která časoprostorově je stará 2900 let, co se týče času, a prostorově vede od Jordánu přes Indii do Evropy.)
Osvobození od ega, osvobození od přání ustavují duchovní
základ svobody. Pocit, idea, zkušenost, že já jsem ve vesmíru
něčím odděleným nebo odděleně existujícím v sobě a pro sebe,
jsou základem utrpení, nevědomosti a všeho zla. Tyto těžkosti
nastávají proto, že celá pravda o věcech je pokroucena jak v
praxi, tak poznáním; těmito okolnostmi jsou existence, vědomí,
moc a štěstí naší bytosti omezeny...Duše omezená ve svém bytí a

oddělená od toho, co ji obklopuje, necítí se být v jednotě a v
harmonii se svým Já, s Bohem, s vesmírem, se vším, co je jí
blízké; cítí se být v rozporu s vesmírem, v konfliktu a neshodě s
jinými bytostmi, které jsou přece jejími dalšími já, jinými způsoby
bytí jí samé, a ona je považuje za odlišné od sebe a ne za sebe.
Dokud se stává tento rozpor a neshoda, nemůže ona vlastnit svůj
pravý život, ani se nemůže těšit z vesmírového života, cítí se
stísněna a ustrašena svým pohledem, strachem a zármutkem
všeho druhu, žije v bolestivém úsilí o sebezáchovu a o vlastnění
toho, co ji obklopuje, protože podnět k vlastnění jejího světa je
obsažen v samotné přirozenosti nekonečného ducha a způsobuje
základní potřebu všech bytostí. Uspokojení, které ona dosahuje
tímto úsilím, je hubené, zvrhlé a neuspokojující; neboť jediným
skutečným uspokojením pro ni dosažitelným je její vzrůst,
zesilující návrat k sobě, uskutečnění souzvuku a harmonie,
pozitivní sebeztvárnění a sebeuskutečnění. Maličkosti, které může
uskutečnit na bázi vědomí ega, jsou vždycky omezené, nejisté,
nedokonalé a přechodné povahy. Také válčí s vlastním já; z toho
důvodu, že nevlastní ústřední pravdu, která zharmonizuje celou
bytost, nemůže patřičně kontrolovat své údy nebo udílet jim
správné funkce, nezná už tajemství harmonie, jednoty a
sebeovládání; kromě toho, jelikož ztratila (ze svého vědomí) své
nejvyšší Já, musí podnikat divoké útoky, aby je znovu získala;
také nenachází správnou míru, dokud nedospěje ke svému
pravému a nejvyššímu bytí. Všechno to znamená, a to všechno je
způsobeno tím, že není sjednocena s Bohem, jelikož být jedno s
Bohem znamená být jedno se sebou a jedno se všemi bytostmi.
Tato jednota je tajemstvím pravé božské existence. Ale ego je
nemůže rozluštit z důvodů samotné své rozdělující povahy, a
proto (pro sebe) představuje klamný střed jednoty, kterým se
snaží najít jednotu naší bytosti tím, že se ztotožňuje s osobností
mentální, vitální a hmotnou, která je nestálá, na rozdíl od našeho
bytí zakotveného ve věčnosti. Jedině v duchovním já můžeme
nalézt pravou jednotu, neboť ona je tam, kam se individuum rozšiřuje až po vlastní úplné bytí, spojujíc se s vesmírovou existencí a
s transcendentním Božstvím.
Všechny těžkosti a utrpení pocházejí z tohoto chybného
egoistického a sebe oddělujícího bytí. Duše nemá svou
svobodnou existenci, anátmaván, a je omezena v oblasti
nefalšovaného poznávání.
Boj za návrat k pravému způsobu poznání stává se tedy
nutností, ale ego, které se usazuje v oddělující mysli, prohlašuje,
že se spokojuje se zdáními a se zlomky poznání, které

shromažďuje kousek po kousku do jakéhosi typu chybného nebo
nedokonalého teoretického nebo uplatnitelného záznamu,
určeného k úpadku a k tomu, aby byl opuštěn a nahražen něčím
jiným při hledání nových jednotlivostí jediné věci, která má být
nalezena.
(Jde o známé ustrnutí v analýze nebo zabrzdění tam kde
ona je provedena. Na pouhou analýzu pacient může i zemřít.)
Touto jedinou věcí je Božství, Já, Duch, ve kterém
individuální a universální existence nachází nakonec svou pravou
základnu a nejvyšší harmonii. Nadto duše, věznitelka ega, je
chycena do tenat celého množství neschopností, protože vládne
jen omezenou energií. Chybné poznání je vždy doprovázeno
chybnou vůlí, chybnými podněty a sklony. Krutý dosah těchto
chyb je základem lidské podoby hříchu. Duše se snaží opravit tyto
chyby přirozenosti pomocí pravidel chování, která jí mají pomáhat
k tomu, aby nahradila egoistické poznání a uspokojení ze hříchu
rovněž egoistickým poznáním a egoistickými uspokojeními ctností,
aby nahradila radžasický egoismus sattvickým. Ale to je základní
hřích, ze kterého musí být uzdravena, z rozdělení své existence a
své vůle od božské Existence a od božské Vůle. To znamená, že
se má povznést nad hřích a nad ctnost k čistotě a k jistotě bez
hranic, až ke své božské přirozenosti. Snaží se napravit své
neschopnosti organizováním nedokonalých typů poznání a
disciplinováním své vůle a svých sil dost málo osvícených pomocí
systematického úsilí rozumu; ale výsledkem toho je vždy metoda
a norma omezené, nejisté, proměnlivé a rozkolísané činnosti.
Jedině když se vrátí k pravé jednotě svobodného ducha, bhuma, i
její přirozenost se může vrátit a pohybovat se jako nástroj
nekonečného Ducha podle rytmu Spravedlnosti, Pravdy a Moci,
které náležejí svobodné duši, jednající z nejvyššího centra vlastní
existence. Dokud duše zůstává omezena štěstím ze své
existence, nedospěje k jisté blaženosti ducha, k Ananda, který
hýbe vesmírem. Do té doby je pouze schopna postupovat pomocí
soustavy radostí a utrpení, nebo se musí uchýlit do nevědomého
vědomí nebo do neutrální indiference. Mysl ega není schopna
jednat jinak a duše do ní vymístěná je podřízena této
nedostačující radosti z existence, která je podružná, nedokonalá,
často zvrhlá, pokroucená a také negativní; avšak duchovní a
universální Ananda je stále přítomen v Já, v duchu, v tajné
jednotě s Bohem a s existencí. Odmítnout řetězy ega a vrátit se
ke svobodnému já (psáno s malým "j"), k nesmrtelnému
duchovnímu bytí, znamená vrátit se k vlastnímu věčnému Božství.

Vůle nedokonalého odděleného bytí, onoho falešného
Tapas, která schvaluje, že duše v přirozenosti vyhledává
zindividualizování svého bytí (Má být asi přeloženo lépe:
schvaluje, aby duše vyhledávala v Přírodě zindividualizování
svého bytí), svého poznání, své vitální energie, své existenční
štěstí oddělujícím způsobem tak, že všechno považuje za své a
nikoliv za právo Božství a za universální jednotu. (Tato duše takto
způsobuje) znetvoření (skutečnosti) a vytváří ego. Obrátit se k
základnímu, původnímu přání, to je podstatné, vrátit se k vůli bez
přání, k souhrnné vůli a k radosti svobodného ananda (psáno s
malým "a"), universálního a sjednocujícího. (Tento ananda a tato
vůle) jsou dvojí a přece jednou věcí: osvobozením sebe z vůle,
která se řídí povahou chtění a osvobozením od ega; a jednota
vyplývající ze šťastné ztráty vůle (vlastnit a dosahovat) a ega,
představuje podstatu Mukti.
8. 5. 1990
(Ježíšův pozemský život měl pro nás dva pochopitelné okraje:
jedním bylo narození v Betlémě, o kterém jsme si dost řekli, a
druhým byla smrt na kříži a zmrtvýchvstání. O tom si nyní musíme
říci toto: Těsně před krutou smrtí na kříži předcházela vrcholná
radost o tzv. Květné neděli. Davy jásaly a provolávaly Ježíši slávu.
Jak názorněji nám měl Ježíš ukázat, že i největší štěstí
způsobené duchem s malým "d", kterého nazval Ježíš na kříži
svým duchem, má za následek tím větší utrpení, čím větší byla
radost způsobená důsledky činnosti svého ducha. Jestliže náš
duch nezpůsobuje ani tak velkou radost ani tak velkou bolest jako
Ježíšův, je to proto, že nemáme za sebou "zázračné" ukázkové
úkoly typu projevené Boží moci, a buďme rádi, že nás od nich
Ježíš osvobodil svou smrtí na kříži. Ale i tak je nutná očista
našeho ducha Ježíšovým způsobem, uměním vzdát se svého
ducha tím, že jsme na konci vývojové fáze učednictví schopni se
vzdát dokonale všeho svého, i toho nejvznešenějšího, a to bez
výhrad. Tím je Duch psáno s velkým "D", očištěný od ducha,
psaného s malým "d". Pro nás je též důležité pochopit nutnost té
houpačky mezi radostí a žalem, dokud se člověk neocitne svým
vývojem nad gunami, křesťansky řečeno: "dokud nevstane z
mrtvých". Být Ježíšovým učedníkem znamená být pouze
rekonvalescentem po duchovní zmrtvenosti.
Protože jsem se v době od čtyř do sedmnácti let dokonale
seznámil tím, co je to vůle bez přání, dovolte mi, abych se někdy k
tomuto bodu ještě vrátil. Zatím počkám ještě až co řekne Ghos,
abych ho nepředbíhal.)

(Následuje velmi důležitá kapitola "Osvobození přírody", psáno s
malým "p". Upozorňuji už napřed na překladatelské úskalí při
převodu latinského "natura", které se v západních jazycích vyskytuje jak v podobě "příroda", tak v podobě "Přirozenost". U nás
poprvé obojí rozlišil J. E. Purkyně, ale toho na Západě neměli.

9. Osvobození přirozenosti ( A IV, 124 - 130)
(Proč jsem zvolil v nadpisu slovo přirozenost a nikoliv slovo
Příroda, je dáno obsahem této kapitoly. Příroda je v ní nazývána
Natura s velkým "N", zatímco přirozenost je jmenována a psána s
malým "n". Nebude tedy pro mne těžké rozlišovat Přírodu od přirozenosti. Toto vysvětlení v závěru překladu doplním.)
Dvě složky naší bytosti, vědomá duše, která má zkušenosti,
a výkonná moc, která bez přestání nabízí duši možnost nabýt tyto
zkušenosti, obě tyto složky představují v jejich styčném bodě
veškeré pohyby našeho vnitřního stavu a jeho reakce.
(Mohli bychom se vyjádřit srozumitelněji a místo pohyby
mluvit v tomto případě o vývoji našeho vnitřního stavu, a jak na
tento vývoj reagujeme. Každý vývoj je zároveň šťastný i bolestný,
a my bohužel obvykle reagujeme jen podle pocitů příjemných nebo
nepříjemných, tedy podle následků a nikoliv podle příčin.)
Příroda k tomu přispívá povahou událostí a formami
zkušenostních nástrojů, duše odpovídá souhlasem na rozhodnutí
přirozenosti nebo prostřednictvím vůle, která se rozhodla po svém,
a toto rozhodnutí omezuje božskou přirozenost. Souhlas
nástrojového vědomí ega a chtivá vůle, představuje uznání já,
upadajícího do nižších úrovní, ve kterých se zapomíná na
božskou přirozenost. Zamítnutí těchto omezení a návrat ke
svobodnému nekonečnému já (psáno s malým "j") a k božské
blaženosti bytí, znamená osvobození ducha. Naproti tomu je tady
celkový podíl Přírody na zkušenosti se skutky a činnostmi, stává
se tak zákonem platným pro veškeré zevní počiny. Přínos Přírody
spočívá hlavně ve dvou kategoriích prvků: v gunách a v dualitě
Přírody, ve které žijeme. Příroda, ve které žijeme, jedná v tomto
případě podle jistých podstatných a kvalitativních způsobů, které
dohromady způsobují samotnou její podřadnost, inferioritu.
(Příroda, jak se nám jeví, není něčím podřadným, ale jsouc
napojena na kterýkoliv živý nebo neživý útvar, v našem případě
organismus, může se projevit jen podle vývojového stádia tohoto

útvaru organismu. Neodporuje přirozenosti útvarů nebo organismů
a projevuje se podle toho, co ony svou vývojovou strukturou unesou a jsou schopny prakticky použít. V tomto smyslu je příroda
geniálním zařízením, které nedovedeme nikdy dost ocenit.)
Jejich stálé působení na duši, na přirozené schopnosti mysli,
života a těla, utkává zkušenost o neshodě, o rozdělení, o boji mezi
páry dvojic, dvandva, o rozdělení mezi pozitivní a negativní prvky,
které se kombinují. Následek toho je naše soustavné přebývání v
dualitě. Úplné osvobození od ega a od chtění může vzniknout jen
překonáním kvalitativních způsobů nižší Přírody, traigunyátitya,
osvobozením od těchto rozporných a zmatených zkušeností,
přestáním a rozpuštěním duality Přírody.
(Ghos nám tady vlastně napovídá, že Příroda jedná duálně
jen proto, že naše mentální úroveň není připravena k tomu, aby
Přírodu pojímala jako něco, co je za touto její dualistickou
tvářností.)
Existují však dva typy svobody. Jeden spočívá v osvobození
od Přírod pomocí blaženého ticha ducha. Ale nejzazší osvobození
od (nižšího, dualistického působení) Přírody se provádí přesunem
do duchovní schopnosti vybavené universální zkušeností, která
(sama o sobě) naplňuje (nás) nejvyšším klidem, aktivní blažeností
poznání moci, radosti a vlády. Božská jednota nejvyššího ducha a
jeho nejvyšší přirozenosti představují úplnou svobodu.
(Srozumitelněji řečeno: Můžeme se dát vléci dualistickým
vzezřením Přírody, které si dělá "jako by" výhradní právo na naši
tělesnou složku, nebo můžeme toto právo, které "si přisvojuje"
Příroda, odmítnout, a pak se objeví za tímto nepravým právem
pravá svoboda. Ještě jinak: Nemáme podléhat tělu jako řídícímu a
nařizujícímu orgánu, nýbrž máme je považovat za jeden z nástrojů
ducha a podle toho máme jednat, donutit je, aby poslouchalo
ducha. Abychom k tomu byli oprávněni, musíme neustále dbát na
povznešení ducha nad hmotu, nikoliv nějakým vmýšlením se do
pocitu povýšenosti. Faktické předpoklady k tomu máme, neboť,
aniž o tom víme, jsme vnitřně propojeni s těmi stvořenými
úrovněmi, pomocí čakra, ze kterých prýští proud schopností a sil
vyšších než přírodních. A není třeba otevírat lotosy zdola, nýbrž
duchem zhora dolů.)
Příroda, jakožto jeden z projevů moci ducha, je v podstatě
mocí kvalitativní. (Ghos, mluví-li o kvalitativní moci, má na mysli
opak moci mechanicky působící. Mechanicky používáme smysly,
když prostě vidíme, hmatáme, čicháme, ochutnáváme a slyšíme,
co se nám předkládá z okolního i vnitřního světa. Kvalitativně

používáme těchže smyslů, když rozlišujeme správné od
nesprávného a zařizujeme se podle toho, co je správné.) Téměř
se dá říci, že Příroda je pouze potencialitou a aktivním vývojem
nižších kvalit ducha, anantaguna. Všechno ostatní náleží jejím
aspektům spíše mechanickým a zevním. Tato hra kvality je
podstatnou věcí, jejíž zbytek je výsledkem a mechanickou
kombinací. Jakmile se opraví potencionalita kvalit, všechno se
stane projekcí Puruši. Ale v nižší povaze věcí hra probíhá pouze v
omezené míře, v operacích rozdělených a konfliktních, v
systémech proti sobě stojících neshod, které se udržují v nestálé
rovnováze: je to hra sladěných nesouzvuků, kvality v konfliktu,
nestejných schopností a zkušeností, které se udržují v částečném,
nesnadném a nestálém souzvuku, v rovnováze nestálé a měnlivé,
která stále ještě funguje podle základní činnosti tří kvalitativních
způsobů, které stojí proti sobě a kombinují se ve všech operacích.
Tyto tři způsoby systému Samkhya byly obecně přijaty, za tím
účelem, aby se tento nestálý soulad dal vysvětlit, všemi indickými
filosofickými školami a jogou. Nesou názvy sattva, radžas a
tamas.
Tamas je principem nečinnosti (netečnosti); radžas je
principem aktivním a vášnivým, symbolizuje iniciativu, arambha, a
boj; sattva je principem rovnováhy a harmonie.
(Kdybych měl o těchto věcech začít poučovat děti, patrně
bych použil děje, sjednotil bych všechny tři aspekty do jediné
fabule, do jediného souvislého vyprávění, ale počínal bych si tak
jen tehdy, kdyby šlo pouze o malou skupinku dětí, napřed připravených k poslechu, aby se myšlenkově nerozutekly. Řekl bych, že
Příroda žije z jakéhosi vnitřního ohně, který očima nevidíme, a z
téhož ohně žije i lidská přirozenost, jak jsme si jí vědomi. Tento
oheň je trojjediný, má tři vnitřní podoby, nám dnes už známé pod
názvy složek atomu: elektron, proton a neutron. Jedna z nich je ta,
kterou viděl Mojžíš, když nečekaně spatřil keř, který hořel a
neshořel. Z toho ohně pochopil základní smysl událostí - prosím
všech událostí, přestože zapsal jen styčné - a také podstatu toho
ohně. Základní smysl událostí pak uložil především do tří
vyprávění: o stvoření světa, o potopě a o zmatení jazyků při
stavbě babylonské věže. Podstata toho ohně k němu "promluvila",
představujíc sebe takto: "já jsem, který jsem, a v tomto mém
jménu mě hlásej, aby se mě tví lidé naučili znát." Toto jméno totiž
lidem napovídá, že kromě ohně, který stravuje, co je hořlavé, jest
oheň, který nespotřebovává, co je hořlavé, rozumějte pomíjivé,
nýbrž to ustavičně obnovuje. Je to oheň nezávislý na hořlavině, na
zapálení a uhašení, zkrátka oheň, který jest.);

Sattva je princip rovnováhy a harmonie. Metafyzický aspekt této
klasifikace se nás netýká, ale ve svém aspektu duchovním a
psychologickém má obrovskou praktickou důležitost, protože tyto
principy všechny dohromady, pronikají všechno, přičemž se
kombinují a způsobují události všeho druhu a ve zkušenosti duše
ustavují osobnost, temperament, charakter, druh psychologické
odpovědi na zkušenost. Povaha činnosti a zkušenosti, ke kterým
se dostáváme, je způsobována proporcionální interakcí
(vzájemným prostupováním) a různou převahou některé ze tří
způsobů Přírody. Ve svém zosobnění je duše omezena a nucena
přizpůsobovat se těmto aspektům přírody, a je jimi spíše
kontrolována, než aby je sama kontrolovala. Nemůže se však
osvobodit jinak, než že se pozdvihne nad neutuchající konflikty
mezi těmi třemi (gunami), že odmítne jejich nedostačující
kombinace a pochybně harmonizující situace, a učiní to, co uklidní
ten uspořádaný nepořádek jejich činnosti, pozdvihne se nad tento
nižší aspekt přirozenosti a postaví se na úroveň vyšší kontroly nad
nimi, nebo přemění jejich působení. Buď vyloučit guny, nebo je
ovládnout: není jiné cesty.
Guny ovlivňují všechny prvky naší zrozené bytosti
(Překládám vědomě jinak, než jak zní originál, kde stojí:.... prvky
naší přírodní bytosti.). Mají silný vliv na tři prvky naší přirozenosti:
na mysl, život a tělo. Tamas, princip setrvačnosti, převládá v
materiální stránce a v naší fyzické bytosti. Činnost tohoto principu
je dvojího typu. Setrvačnost síly a setrvačnost ve způsobu
poznávání. Všechno, co tamas ovládá, míří převážně k nečinnosti
a k lenivé nehnutosti nebo k mechanické činnosti, vedené
temnými silami, které nás vhánějí do temného kroužení
mechanické energie.
(Jinak řečeno: do bezmyšlenkovým způsobem zaběhaných cest a
cestiček, kudy se dá kráčet bez velké námahy. Ježíš nazývá
souhrnně tyto cestičky širokou cestou, kterou se kráčí k zatracení,
to znamená, že smrtelná duše představovaná egem, nedokáže se
připojit k nesmrtelné naší podstatě a tím spěje k rozpuštění tak
zvanou druhou smrtí.)
V oblasti vědomí tohle představuje nevědomí nebo pasivní
podvědomí, nebo nevědomou činnost prováděnou proti vůli,
lenivou a jakýmsi způsobem mechanickou, zbavenou vlastní
energie, řízenou zvnějška, vzdálenou od aktivního vnímání.
Takovým způsobem je princip tělesnosti ve své přirozenosti
nehnutý, podvědomý, neschopný čehokoliv, co není zvyklostní
mechanickou činností; přece však v sobě obsahuje, jako všechno

jiné, princip energie a rovnováhy svého stavu a své činnosti,
poskytující odpověď na skryté vědomí.
Princip radžasický působí převážně jako páka vitální
přirozenosti. Život, který je v nás mocným hnacím principem, je v
bytostech této země ovládán přáními, takže radžas vede vždycky
k činnosti a ke chtění. Přání je lidským a zvířecím podnětem ke
všemu počínání, ke každému činu. Vládne tak dalece, že je
považováno mnohými za otce všech činů, za původ naší
existence. (Je to jakýsi druh zjemnělého materialismu, který
považuje hmotu za původce všeho, kdežto zde hnací síla přání je
považována za pravý lidský projev života.)
Z jiné strany radžas, jelikož se nachází ve světě hmoty, která má
začátek v principu nevědomí a mechanické nehnutosti, musí
překonávat nucenou bariéru, takže jeho činnost má povahu
ustavičného úsilí, boje, konfliktu způsobeného touhou po
vlastnění, kontrastovaného co chvíli neschopností to dosáhnout,
ztrátou iluzí a utrpením. jeho výdobytky jsou prchavé povahy a
často končící jen úsilím a hořkou příchutí neschopnosti a
nestálosti.
Princip sattva provádí svou činnost převážně v mysli, ne
tolik v nižších částech, v nichž převládá síla radžasického života,
jako v inteligenci a v rozumu. Inteligence, rozum, racionální vůle
jsou poháněny povahou jejich převažujícího principu tíhnoucího k
asimilaci prostřednictvím poznání a pomocí schopností chápavé
vůle, a míří ustavičně k rovnováze, stabilitě, pořádku, harmonii
prvků nacházejících se v konfliktu. K tomu se dospívá různými
způsoby a do různého stupně. Dosažení těchto cílů, rovnováhy a
harmonie přináší vždycky pocit, že jsme se zbavili napětí, že jsme
nabyli štěstí, sebevládu a jistotu, i když pouze relativní povahy,
více méně uspokojující a velmi se lišící od bouřlivých a nejistých
radostí, které se dosahují uspokojováním radžasických přání a
vášní. Světlo a štěstí jsou charakteristickými rysy sattvické guny.
Celá povaha mentální bytosti je určována těmito třemi gunami.
Jsou to však jen více méně převažující schopnosti v každé
části našeho komplexního systému. Tyto tři kvality se mísí,
kombinují a pronikají každé vlákno naší celé psychiky. Charakter
mentální, charakter naší vůle, naší mravní, estetické, emotivní,
dynamické a smyslové bytosti, je jimi vybudován. Tamas (do
tohoto systému) přináší nevědomost, netečnost, slabost,
nedostatek inteligence, připoutanost k nabytým zvykům, k
mechanickým myšlenkám, blokuje myšlení, vědění a jeho
výslednicí je mentální pomalost a soumračné a temné chvíle.
Tamas přináší bezmocnost vůle, nedostatek víry, důvěry v sebe,

nedostatek iniciativy, nechuť k činnosti, couvání před kterýmkoliv
podnikem a jakoukoliv inspirací, ubohé chování a v našem
mravním životě netečnost, nízkost, lenivost, zbabělé podléhání
maličkostem, podřízenost naší nižší přirozenosti. Do naší citové
stránky vnáší necitlivost, netečnost, nedostatek sympatie a
otevřenosti, uzavírá duši, zatvrzuje srdce, rychle vyčerpává pocit
účasti, způsobuje ochablost v citech. Do přirozenosti estetické a
smyslové přináší nezájem o umělecký zážitek, necitlivost vůči
kráse a hrubost, těžkomyslnost a vulgárnost.
Radžas poskytuje naší normální aktivní povaze všechno, co
je dobré a zlé. Není-li radžas zředěn dostatečnou dávkou
sattvickou, způsobuje vždycky egoismus, touhu po vládě a násilí,
po činnosti zvrhlé, umíněnost a přehnanost, předsudek, poutanost
k různým názorům a omylům, podrobuje nás tužbám, protěžování
spíše než pravdě, způsobuje neinteligentní vůli, mysl sektářskou a
fanatickou, čistě osobně zabarvenou, marnivost, aroganci,
smyslnost, ambiciósnost, chlípnost, krutost, nenávist, žárlivost,
egoismus v lásce, všechny možné vášně a přehánění v estetismu,
estétství až k chorobnosti. A právě tak jako tamas způsobuje
hrubost, stupidnost a ignoraci, tak radžas rodí člověka
rozechvělého, puzeného k neustálé činnosti, k vášním a tužbám.
Sattva naproti tomu způsobuje vznik vyššího typu, mysl
uvážlivou a vyrovnanou, jasnost otevřené inteligence, s nezájmem
o hledání pravdy, vůli závislou na rozumu a etice, sebekontrolu,
stálost, klid, lásku, sympatii, zjemnělost, mravní a citovou eleganci, smyslovou zjemnělost, správnou umírněnost a
vyrovnanost, vitalitu podřízenou inteligenci a jí řízenou. Sattvický
člověk se pozná ve filozofovi, ve světci, v radžasickém politikovi,
válečníkovi a v činorodém člověku.
Ale ve všech lidech existuje ve větší nebo menší míře směs
tří gun a občasná převaha té nebo oné guny; všechny lidské typy
jsou směsicí této proměnlivosti...Relativní dokonalost je tedy
možná, je však vždycky neúplná, jen v něčem vznešená a krásná,
vedoucí jen k dočasnému zvládání věcí; mnoho chybí ke svobodě
ducha a ke skutečné sebevládě. Je tedy třeba překročit guny,
chceme-li dospět k duchovní dokonalosti. Ukazuje se, že
netýkavost, nevědomost a neschopnost tamasu nemohou být
prvky naší pravé dokonalosti, ale jejich relativní přemožení
nemůže nastat bez radžasické síly podporované sattvou. Ani
radžas nemůže být překonán, dokud v něm převládá egoismus a
dokud v něm nepřeváží sattva, který osvěžuje lidskou bytost a
přemáhá tamas, který tlumí činnost. Samotný sattva nemůže
způsobit nejvyšší dokonalost, integrální dokonalost, nýbrž je vždy

vlastností omezené přirozenosti. Sattvické poznání je vždycky jen
světlem omezené mentality. Nadto sattva nemůže jednat v přírodě
jinak než vlastními prostředky, musí počítat s pomocí radžas a v
tom případě být podřízen radžasickým nedokonalostem, egoismu,
nerozhodnosti, vystaven nepodstatné činnosti, ekluzivismu,
přehnané nebo zase omezené vůli, je popoháněn intenzitou
vlastních omezení, popuzován piklemi mysli, i u světce, filozofa a
mudrce. Na vrcholu poznání a ctnosti může existovat sattvický
egoismus právě tak jako existuje egoismus radžasický a
tamasický. Ale mentální egoismus, ať jakéhokoliv druhu, je
neslučitelný s osvobozením. Všechny tři guny musejí být tedy
překonány. Sattva nás sice může přiblížit ke světlu, ale jeho jas
nás opustí, když vstoupíme do světlého těla božské Přírody.
Obvykle tento přechod hledáme tak, že se odtahujeme od
činnosti nižší přirozenosti, ale toto ztažení mívá za následek
upadnutí do nehybnosti. Snaží-li se sattva, aby jeho vliv zesílil, má
tendenci zbavit se radžasu, a má-li toho snáze dosáhnout,
pomáhá si principem tamas, nečinností. Z toho důvodu sattvický
člověk žije převážně ve vnitřní bytosti, neschopné zevní činnosti, a
odváží-li se k ní, jeho činnost nese rysy neschopnosti a neúčinnosti. Kdo hledá osvobození, jde tímto směrem mnohdy ještě
dále. Snaží se o pomoc osvíceného tamasu, aby touto osvíceností
ozdravil stav klidu, ale tím ztratí světlo ducha. Klid, nehnutost
sestoupí do těla, do přání, do ega, do zevní mysli, do sattvické
přirozenosti, aby bylo možno setrvat v meditaci, v exkluzivní
koncentraci, v adoraci, ve vůli obrácené proti Nejvyššímu, který je
usebrán v nitru bytosti. Člověk se tak snaží ponořit do ducha.
Jestliže je tohle dostačující pro kvietistický typ, není to dostačující
pro vskutku úplné osvobození. Je to osvobození přirozenosti jen
ve stavu nečinnosti, ale není to osvobození člověka existujícího
jak v činnosti tak v nečinnosti.
Běžný názor je, že něco takového je nemožné, protože
činnost je závislá na nižších gunách a je tedy nedokonalá,
sadosam, způsobená pohybem, nerovnovážností, je nestálá pro
konfliktní situace mezi gunami. Ustane-li tento konflikt, ustane
veškerá činnost naší přirozenosti. Božská existence, nutno říci,
buď může přebývat v klidu, nebo může jednat pomocí celé naší
přirozenosti se všemi svými nástroji, ale pak narazí bojovně na
naši nedokonalost.
(Přesvědčil jsem se podle návodu Ježíšova, že tento rozpor
se dá překonat například láskou k bližnímu bez ohledu na sebe.
Aniž o tom člověk ví a aniž si to přeje, narůstá v takovém případě
v duši poklad, který se dříve nebo později stane pevnou základnou

duchovní svobody. Upozorňuji, že jsem sice jednal podle Ježíšova
návodu, ale ten jsem poznal až později. Lékaři ve mně vzbudili
poznání, které se shodovalo s poučením Ježíšovým. Nebyl to
případ ojedinělý, byl to druh potěšení, které pochází od Boha
podle slibu Ježíšova: "Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.")
Konflikt gun je pouhou projekcí nedokonalosti nižší přirozenosti.
Tři guny představují v podstatě tři Božské schopnosti, které samy
o sobě nemohou dosáhnout dokonalou rovnováhu mezi sebou,
ale mohou se spojit úplně v dokonalém souhlasu s Boží činností.
V duchovním bytí se tamas stane božským klidem, vzdáleným
hrubosti a stejně tak vzdáleným neschopnosti jednat, stane se
dokonalou schopností jednat, šakti, schopnou kontrolovat a vnést
klid i do strašně obtížné činnosti. Radžas se přemění v prostou
oživující vůli, která provádí své úkoly bez přání, bez úsilí, vášně
nebo boje, a zůstává stále tou šakti, schopnou nekonečné
činnosti, neochvějnou a blaženou. Sattva už není pozměněným
mentálním světlem, nýbrž stává se nezávislým světlem Božského
bytí, džioti, které osvětluje současně a jednotně božský klid i
božskou vůli jednat. Řádné osvobození se dostaví pouze s
pokojem božím; úplná dokonalost ústí do této trojjediné jednoty.
Když se dostaví toto osvobození přirozenosti, dojde také k
osvobození z duality Přírody. V nižší přirozenosti veškerá dualita
je způsobována nevyhnutelnou hrou podob ega, podobami sattva,
radžasu a tamasu. Pramenem této duality je nedokonalost, při
které nemůžeme pochopit duchovní pravdu o věcech pomocí
konfliktů a nestálých stavů rovnováhy, připoutaností a
odpoutaností, schopností a neschopností, sympatií a antipatií,
radostí a utrpením, přijímáním a odmítáním. V celém životě musí
dojít k zauzlení střídavého příjemného a nepříjemného, krásného
a nehezkého, pravého a nepravého, dobrého a špatného osudu,
úspěchu a neúspěchu, což jsou nepopsatelné spojitosti Přírody.
Připoutanost k poutům a odpor vůči nim způsobuje dobro a zlo,
radosti a bolesti. Ale kdo se snaží o svobodu, musí se napřed
osvobodit z pout a z dualit (z párů dvojic), a protože se tyto zdají
být základem veškeré činnosti, substancí a rámcem života, má se
za to, že by bylo možno nejsnáze dospět k osvobození,
kdybychom se zřekli toho všeho fyzicky i duchovně, a toto
odmítání by končilo nechutí k osvobození, vairagya, v konfrontaci
s veškerou činností Přírody.
(My jsme se dosud učili, že viveka je správné poznávání, a
vairagya je uskutečňování tohoto poznání. Ghos definuje ve svém
komentáři viveka jako správné rozeznávání, a vairagya jako

dégôut du monde et de la vie - zhnusení světem a životem. Když
jsem v 17 létech shledal, že mou pravou podstatou je věčný život,
a já jsem před tím uznával jen pomíjející život, ihned jsem nabyl
velký odpor ke všemu pomíjejícímu, a nebýt toho, nebyl bych
býval schopen toho, abych veškerou silou začal uskutečňovat
trvalé spojení s věčným životem. Vairagya je vskutku odpor k oné
nepatrné částičce života, jehož zprostředkování a vnímání zajišťují
smysly a živá tělesnost. Pokud vím jedině tento druh odporu je
zárukou uskutečnění viveky. Žádné přesvědčování, studium nebo
pouhý mravný život nedokáže nahradit tento odpor do takové
míry, aby se jím přemohla náklonnost ke vnímanému světu.
Zprostředkovatelem však je "nezasloužený" vnitřní převrat,
kterému křesťanští mystici říkají charisma, ale jen právem chybně
poučeného člověka o vzdálenějších příčinách a o neznalosti
spojitostí.)
Duše se učí nezúčastněně nahlížet zhůry, udasina, na konflikt gun
a sleduje neochvějně ve svém zrcátku radosti a utrpení mysli v
těle. Bude snad vnucovat svůj indiferentní klid také zevní mysli,
pozorujíc s klidem a s nestrannou radostí jako nezaujatý
pozorovatel činnost, ke které už sama nepatří. (Ejhle, méně
dramatické východisko ke svobodě. Není rozhodující, že ten, kdo
zažil tuto změnu bez osobního rozhodnutí, nýbrž vlitím, bude toto
a všechna jiná východiska považovat za méně zavazující). Cílem
tohoto postoje jest odmítnutí zrodu, spočinutí v tichém já, mokša.
Ale toto odmítnutí není posledním slovem osvobození.
Úplné osvobození se dostaví teprve když i tato touha po
osvobození, mumukšutva, postavená na znechucení neboli
vairagya, je také překonána. Duše se pak osvobodí nejen od
náklonnosti k nižší činnosti naší přirozenosti, ale i z odporu ke
kosmickému kruhu božské činnosti. Toto osvobození se stane
kompletní, když duchovní gnose dospěje k supramentálnímu
poznání, kterým je nadána celá přirozenost, neboť do ní proniká
božská supramentální vůle. (Tento průnik je konstantní, i když si
jej uvědomíme jako teprve vznikající, a tedy v tomto smyslu
charismatický.) Je to gnose, která objevuje duchovní smysl
Přírody: Bůh ve věcech, podstata dobra ve všem, co budí zdání
něčeho opačného. V tomto bodě se dostavuje úplné osvobození,
padají zkaženosti zdání protiv nebo se převádějí na jejich božskou
pravdu. Guny se vracejí ke svému božskému principu a duch žije
v Pravdě, Dobrotě a Kráse, v universální Blaženosti božské
supramentální Přírody. Osvobození Přírody je pak tímtéž jako
osvobození ducha a úplná dokonalost je úplnou svobodou.
19. 5. 1990

(Pokud v této kapitole šlo o osvobození Přírody, Prakriti, pak víme
společně s Ghosem, že Příroda v člověku může být osvobozena
od svého ničím nezastupitelného úkolu, aby byla doprovodem
člověka na cestě k osvobození od její pomoci, jako od dílčího
úkolu, který je součástí širšího celovesmírového úkolu. V tom
smyslu se náš poměr k ní má obrátit: Místo aby nám sloužila, my jí
můžeme být prospěšni tím, že ji vracíme k jejímu širšímu úkolu
vůči veškerému stvoření. Od chvíle, kdy přicházíme na svět, ona
nám poskytuje veškerou potřebnou genetickou složku, vybavenou
gunami, abychom pomocí ní nalezli cestu z dualismu zpět do
neduálnosti. Co nazývá Ghos zmatenou, rozporuplnou její
činností, to z vyššího hlediska je, jak on říká, hrou, kterou jsme
vychováváni k duchovnímu poznání a k jeho správnému uplatnění.
-Pokud šlo v této kapitole o osvobození lidské přirozenosti,
pak, v tom smyslu, že z nesčetných složek Přírody, které jsou
všechny naší nezbytnou oporou, máme výběrem dojít k něčemu,
co se mi jeví jako snášení medu do úlu, tedy z květů do domova
duše, aby ona byla posílena na cestě k poznání a při jeho
správném uplatňování.)
10. Prvky dokonalosti (A IV, 130 - 136)
(Přiznám se, že když čtu tu podrobnou Ghosovu analýzu
postupu na duchovní cestě, ztrácím někdy naději, že Ghos
dospěje k opravdové Syntéze jogy. Ale kapitola, kterou teď
přeložím, mě usvědčuje z neoprávněné netrpělivosti. Ghos se
přiznává, že zná opačnou cestu zhora dolů, ze syntézy k analýze
a odtamtud zpět k syntéze. Touto kapitolou mnohem zřetelněji než
dříve naznačuje, že je pro velký okruh od sebe k Bohu a od Boha
k dílu Božímu, neboť tam je Bůh obsažen stále živým způsobem.
Čtěte pozorně, a promiňte mi, že budu pomáhat vaší pozornosti,
aby vám nic neuniklo.)
Když jsme se očistili od zmatené a chybné činnosti naší
praktické a nástrojové přirozenosti,
(Tato očista neproběhla např. u Jidáše. Myslel jen účelově: Žena
neměla vylíti velmi cennou mast na hlavu Ježíšovu, nýbrž měla se
mast prodat a výtěžek dát chudým. Cit Jidášův byl postaven na
rozumové úvaze, ale ne na ničem vyšším.)
stáváme se svobodnými ve své bytosti, ve svém vědomí, ve své
schopnosti vědět a být blažený. Tatáž osvobozená přirozenost,
osvobozená od zauzlení v nižší činnosti gun působících v
bojovném dualismu, znovu se usadí ve vysoké pravdě

vznešeného míru a v božské činnosti, pomocí níž se duchovní
činnost stane možnou. Duchovní dokonalostí rozumíme vývoj
směřující k jednotě s přirozeností boží; to je cíl, a naše úsilí; a
naše metody se musejí shodovat s tím, co máme k dispozici z
božské existence.
(Jde v podstatě o znovuzrození z vody a z Ducha, jak se o
tomto úsilí a cíli vyjádřil Ježíš v rozmluvě s Nikodémem. Tehdy
vlastně Ježíš vysvětlil, že jednu část, kterou musíme přerodit,
máme z vody, a druhou část z Ducha. Zopakujme si heslovitě
obojí, abychom snáze pochopili svůj úkol.
Z vody pocházíme všichni. Není tím míněn jen vývoj života
na naší planetě, nýbrž konkrétně i vývoj lidského zárodku v
matčině těle, tj. vývoj při potopě společně se zvířaty, která jsou na
palubě korábu. Pak vody opadnou, tedy po narození dítěte
nastává další vývoj jedince na pevné zemi až k fyzické a mentální
dospělosti. Nejdříve při obojí dospělosti se má začít se
znovuzrozením z vody. Nepřispěje-li člověk tomuto přerodu všemi
možnými způsoby, nastávají těžkosti a komplikace. Souběžně s
fyzickým a mentálním dospíváním probíhá v člověku dospívání
ducha. Jeho přerozování se urychluje především láskou k bližnímu
prováděnou bez jakéhokoliv nároku pro sebe. Ostatně všechno
nám napovídá průběh Ježíšova života. Ježíš neřekl, abychom se
napřed znovuzrodili z vody a pak z Ducha, nýbrž řekl "a z Ducha".
Ještě dokonaleji se dá o tom říci, že vývoj se má dít jednak zdola
nahoru, tj. z vody, jednak zhora dolů, tj. znovuzrození z Ducha.
Obojím směrem působí obě složky znovuzrození na sebe
vzájemně. Jde o interakci. Svatá Terezie vypsala konkrétně ve
svém Hradu nitra, jak se to děje. O přerozování zdola nahoru se
dost podrobně vyjádřil jak Ghos, tak i svatá Terezie. O
přerozování z Ducha se podrobně vyjádřil Ježíš svým životem.
Protože však tento příklad se lidem zdá být už 2000 let
nedostupný, není mu věnována náležitá pozornost a péče,
přispějme aspoň trochu k objasnění tohoto příkladu. Týká se
každého z nás. Proto se nesmíme bát, když si odvážně řekneme:
"I my pocházíme z Ducha a do Ducha se vracíme, zcela obdobně
jako Ježíš." Rozdíl je v tom, že jsme zrozenci třetí kategorie. Z
toho vyplývá, že naše přerozování jak z vody, tak z Ducha se děje
"přirozeněji" než u Ježíše, a to proto, že bychom tak náhlý způsob
duchovního poznání nesnesli. Chci tím říci, že bychom se proti
němu postavili, ať vědomě či nevědomě. Tedy při příchodu Ducha
u Ježíše došlo k tomu, že Duch zastínil Pannu Marii, aby se z ní
mohl narodit Syn Boží. Zastínění Duchem zde znamená překonání
způsobu oplodnění mužem zdola, oplodněním Duchem zhora. U

nás je toto zastínění Duchem následné a probíhá až dokonce
pozemského života. Co je v nás narozené z Panny, to si musí razit
cestu, jak tomu říká Ghos, zmatečnými pokrouceninami,
prorážejíc omezeným poznáním, kterým přijímáme jako jisté jen
to, co pochází zdola, ze hmoty, z naší tělesnosti, i když je pravda,
že co vidíme, lépe řečeno vnímáme smysly, je jen malou součástí
pravdy, která se nedá smysly postřehnout, ani "smyslovou" myslí
zpracovat, jak by se vyjádřil Ghos.
Opakuji důkaz: Mojžíš viděl hořící keř, který hořel, ale
neshořel. Měl otevřen zrak, jimž viděl, co se zrakovým smyslem
nevidí. Viděl oheň života, který hoří ve všem hmotném, silněji ve
všem živém hmotném, jakým je např. keř. Tento oheň je základem
i toho, co zdánlivě pochází jen ze hmoty, nebo z hmotných
popudů, např. z hmotného zrození. Ve skutečnosti i to pochází
skrytě z Ducha.
Aby se otevřel zrak, který měl Mojžíš, k tomu je třeba
pozemského lidského života, a nic jiného tolik, jako tohoto, a proto
lidský život má tak velkou duchovní cenu. Ovšem nejen proto,
představuje aparát, jímž se transformuje všechno časné na věčné.
Opakuji důkaz o tom: Lékaři, aniž o tom věděli, prováděli od mých
dvou do mých čtyř let pokus, jímž dokázali příčinu Mojžíšova vidění. Zabíjeli, aniž chtěli, "smyslovou mysl", čímž osvobozovali
mysl nezávislou na smyslech a na rozumovém zpracování.
Uvolňovali jinak zapečetěnou část lidského transformačního
aparátu. Osvobodili mysl, jejímž základem je čisté vědomí, Čit. Od
té doby, jakmile u mě nastaly znovu podmínky pro toto
osvobozování vědomí, uvolňovalo se čisté vědomí ve mně, a to v
podobě Moci, kterou předčilo veškerou lidskou moc. Proč se
projevilo zrovna Mocí. Tu se nabízí snadná odpověď na otázku,
jak je důležitý lidský život a v čem je tak důležitý. Protože je
přetvořováním Věčné existence na časoprostorový sled událostí, a
ty pak jsou duchovní vychovatelkou člověka namísto přímé
výchovy Duchem. Události obsahují Ducha, a tím jsme
vychováváni, a my si myslíme, že jen událostmi, a zatím Duchem
převlečeným do času a prostoru, konkrétně do událostí, které nás
potkávají a jimž nelze uniknout. Říkáme tomu chybně osudové
události, zatímco naším jediným osudem je vláda Ducha, který
zůstává skryt. Ten Duch však nemohl zůstat skryt Ježíšovi, měl-li
pomocí Ježíše ukázat, co je nám skryto. Ke každému z nás
přicházejí Tři Králové, Herodes, Egypt, Nazaret, lidská společnost,
a my takto vidíme Ducha rozkouskovaného do obrazů, a proto Ho
nepoznáváme. Možná, že by bylo lépe kdybych řekl: zarámovaného do obrazů velkých až po titěrné. To je významný druh

milosrdenství Božího, že jsme ušetřeni přímého pohledu na
Ducha. I Mojžíš viděl jen světlo Ducha v keři, který hořel a
neshořel. Viděl jeden ze vznešených obrazů Ducha, aby na něho
nemohl zapomenout v přemíře obrazů méně oděných Mocí
poznání. V tomto světle poznání viděl stvoření světa, potopu světa
a zmatení jazyků při stavbě babylonské věže atd. Nic z toho
neviděl smysly, ale přesto nám řekl tolik, že do jeho moudrosti
nedorostla ani věda, ani teologie, lépe řečeno ani rozum ani
náboženství. Např. stvoření světa za šest dní a sedmý den Božího
odpočinku, není záležitostí rozumovou, nýbrž faktem, že tu nyní
každý z nás v šestém dnu stvoření je a že má možnost se ze
stvořeného dostat do sedmého dne nestvořeného života a že tu
jsme všichni z jediného muže a z jediné ženy, symbolicky z
Adama a z Evy, všichni jsme přežili potopu smyslů v matčině těle
a pak jsme vkročili na suchou zem. Není tolik rozhodující, že také
někdo před námi toto všechno prodělal atd. Mojžíš totiž mluvil o
stále platném kánonu dualismu, a to jen pokud se týče člověka.
Zmíněné osoby a místa z Ježíšova života jsou zosobněním a
zvěcněním událostí každého lidského života, takže je lze rozeznat
i v našem životě. Důležité je, že se naučíme obecným principům
Ježíšova života, abychom je ve svém životě aktualizovali a poznali
v učednících Páně naše vlastnosti a věděli o nich, zda jsou a do
jaké míry jsou učedníky Páně a jakou mají funkci teď i v
postupujícím díle Páně, na němž se podílíme. Jsou-li lidské
vlastnosti zosobněním celého vesmíru v malém, je-li klamem náš
pocit oddělenosti od vesmíru i od Boha, pak svým duchovním
růstem pracujeme také pro celý vesmír. Vždyť jako Ježíš
přicházíme na svět pomocí Sil božích, jimž se říká v Bibli andělé.
Že se anděl zjevil Panně Marii, není tak důležité, jako že ji
přesvědčil o důležitosti záměru Božího, že silou tohoto zjevení se
zrodí Syn boží. Také v nás se narodil ve chvíli pozemského zrodu
chrám boží i s Bohem v něm. Tato Síla, pomocí níž jsme se zrodili
jako Dítka boží, prošla z nestvořeného transformací do
stvořeného, které se např. Panně Marii projevilo jako anděl. Tato
transformace však neproběhla jen v Panně Marii, ale probíhá
ustavičně v nás, nyní, aktuálně, pokud jsme živi. Bez této
ustavičné transformace bychom ztratili nám utajené spojení s
Bohem, svůj převod z Ducha, a to není možné, neboť z Ducha
všechno ustavičně pochází. Dávejte dobře pozor, co o tom ví
Ghos a jak tuto svou vědomost převádí do obrazů.)
Pro Máyávádin, netečné, neosobní Absolutno, je to nejvyšší
samotná pravda existence; odtamtud se řídí její lhostejný klid až
do neosobnosti a do čistého sebepoznání; to je jejím ideálem

dokonalosti, a odmítání kosmické a individuální existence při
ztažení sebe do tichého sebepoznání, to je její cesta.
Převeďme tuto větu do jiného obrazu, abychom věc viděli z
více stran: Bůh není závislý na stvořeném, a to se nám jeví jako
jeho netečnost. Ve skutečnosti jde jenom o jeho nezávislost na
stvořeném. Viděl jsem, kolik škody tato záměna nezávislosti za
dojem o netečnosti Boží vůči utrpení jeho tvorstva způsobila v
řadách velmi trpících lidí, např. v koncentračním táboře. Měli
chybný dojem, že Bůh sice všechno stvořil, ale pak se uchýlil do
úplné netečnosti vůči trpícímu tvorstvu. Základem tohoto mylného
názoru je doslovné přejímání Mojžíšovy zprávy o stvoření světa,
jak nám ji zanechal v Genezi. Dnes se dá snadno vyvrátit názor,
že svět byl stvořen za šest dní, ale, jak jsem už jinde řekl, mýlí se
jak ten, který by chtěl takhle vysvětlovat stvoření světa, tak i ten,
kdo proti tomuto pohledu ve zkratce brojí a říká, že takové tvrzení
o šesti dnech stvoření je naprosto nevědecké a klamné. Mojžíš
přece nebyl fyzicky při stvoření světa a nic z toho, co píše v
Genesi, není pravda, nýbrž je skvělým obrazem pravdy. Pokud
budu mluvit jen o lidech, všichni jak v minulosti, tak v budoucnosti
pocházíme z jediného Adama a z jediné Evy, všichni jsme spadli z
ráje, a všichni, kdo se teprve narodí, z něho spadnou. Mojžíš líčil
neustále platný zákon vývoje, jak se o něm dověděl z hořícího
keře, který hořel a neshořel. Nic takového, jako netečnost Boha
vůči stvořenému, vůbec neexistuje, nýbrž existuje jen jeho
absolutní nezávislost na stvořeném, a právě tak existuje naše
závislost na Bohu, na nestvořeném. Budu si této pravdy všímat
ještě mnohokráte později, ale teď aspoň pár slov k faktu, že se
nařizovalo brát doslovně Písmo svaté a přehlížela se zkušenost
např. těch nejlepších křesťanů, kteří např. věděli, že pád z ráje do
utrpení byl šťastnou vinou, felix culpa, jak se vyjadřovali velmi
duchaplně. Ani svatá Terezie se nesměla vzepřít tehdejšímu
doslovnému chápání Písma, a byla nucena dokonce vyvozovat
konkrétní důsledky z bloudění teologů, musela si jich vážit, jak jen
se dalo, protože by byla bývala upálena. To by jí nebylo bývalo
osobně dělalo nejmenší potíže a nenahánělo by jí to strach. Ale s
ní by byli bývali upálili nebo spálili i její spisy, takže by se nebylo
bývalo zachovalo nic z jejích skvělých a bodnutých myšlenek.
Tomu musela zabránit právě tak jako tomu zabránil podobným
způsobem Mistr Eckhart, dávno před ní, a mnozí po těch dvou.
Dnes už této opatrnosti není třeba. Naopak byli bychom velmi
bezohlední, kdybychom neřekli aspoň něco málo z toho, co oni
museli zapírat, aby nemuseli popřít celé své dílo, které velmi
pomáhá už dnes, ale ještě více pomůže v budoucnosti, až nebude
zakazovat zase věda namísto teologie. Věda si dnes hraje na

inkvizitory, a nám nezbývá nic jiného než se nad tím usmívat,
protože i tento druh inkvizice jednou celosvětově neobstojí, a lidé
se budou stydět za to, že jej trpěli jako nevědomí beránci. Aspoň
jedno bychom měli už dnes opravit na reformách svaté Terezie.
Navrhovala mučení těla, když vedla sestry svého řádu k tomu, aby
chodily bosy. Podobně své tělo mučil svatý František z Assisi a
svatý Bernard z Clairvaux, a oba ještě před smrtí toho litovali,
protože si tím zbytečně ztížili své duchovní poslání. Když však
začli litovat, bylo už pozdě. Něčeho takového se nedopusťme.
Podobných omylů, jako byl jejich, se dopustili i jiní. My máme
právo na osvícenou víru, nemusíme ustupovat ani před inkvizicí
vědy, tj. inkvizicí omezeného rozumu.)
Pro buddhistu, pro něhož nejvyšší pravdou je negace
existence, poznání nestálosti a bolesti života, neblahá nicotnost
přání a rozpouštění egoismu, ztahování se z představ a z řetězu
následků karmy, představuje dokonalou stezku. Jiné koncepce
Nejvyššího jsou méně negativní; každý podle své představy
zaměřuje své hledání, které ho má dovést k připodobnění s
Božstvím, sadrišya, a každý nachází svou vlastní cestu, jako lásku
a uctívání u Bhakty, a jeho vývoj pak vede k Božství pomocí
připodobnění láskou. Ale pro integrální jogu dokonalost znamená
božského ducha a božskou přirozenost, jimiž se bude muset
navodit vztah ke světu jako k Božské činnosti ve světě;
(To je skvělý návod: Chápat svět jako projev božské
činnosti ve světě.)
to ve své úplnosti znamená zbožštění celé přirozenosti, odmítání
chybných zauzlin existence a činnosti, aniž by se přitom zavrhla
nějaká oblast existence a činnosti. Dokonalosti se dosáhne
přibližováním širokým a komplexním rozšiřováním sebe do
nesčetných variací růže. Abychom však našli ukazatel a metodu, k
tomu je třeba, aby určité podstatné a základní prvky žádoucí pro
dokonalost, byly ustanoveny a dodržovány. Jakmile budeme znát
a ctít tohle, všechno ostatní je už jen jejich přirozeným vývojem a
jejich zvláštní funkcí. Můžeme rozdělit tyto prvky do šesti zón na
sobě z velké části závislých, ale jistým způsobem seřazených za
sebou podle toho, jak mají být dosahovány.
(Bylo by dobře, kdybychom si vzpomněli na podobné
pořadí, jak je uvedeno v Otčenáši.)
Pořadí je závislé na rovnodušnosti a bude pokračovat až k
ideální činnosti božského v naší existenci v rámci plnosti
brahmínské jednoty.

První nutností je jistá základní rovnováha duše v jejím
podstatném bytí, a v tomto přirozeném základu pak setkávání s
činnostmi Přírody. Dospějeme k této rovnováze, když budeme
rozvíjet dokonale rovnodušnost, samatá; já, duch a Brahman jsou
jedním ve všem a pro všechno existujícím; je to neměnný
Brahman, saman brahman, jak je řečeno v Gítě, v níž je myšlenka
rovnodušnosti plně rozvinuta, a kde se nám ukazuje aspoň jeden
aspekt rovnodušnosti.
Gítá v jedné pasáži dospívá až k identifikaci její s jogou,
samatva Yoga ucyate, což znamená, že rovnodušnost je známkou
jednoty s Brahmanem, bytostí, které se staly Brahmanem,
dosáhly nezbadatelnou duchovní rovnováhu bytosti v lůně
Nekonečného. Je to známka, ke které jsme dospěli, když jsme
překonali egoistické vztahy naší přirozenosti, když jsme překonali
vřavu gun, když jsme vstoupili do míru a ticha svobody.
Rovnodušnost je stav vědomí, který přináší naší bytosti a naší
přirozenosti krajní klid Nekonečného. Kromě toho představuje
podmínku jisté a dokonale božské činnosti nekonečného, jelikož
jistota a plnost kosmické činnosti nekonečného jsou založeny na
věčném klidu nikdy nepřerušeném a nepopíratelném.
(Tohle tvrzení je na první pohled stejné jako tvrzení mé
babičky, prosté věřící, filozoficky nezaložené ženy, která mě vodila
v předškolním věku do kostela a chtěla mě naučit víře v Boha.
Babička byla ženou práce, šla z jedné činnosti do druhé, takže
není divu, že si představovala dokonalý posmrtný stav jako nebe,
kde člověk odpočívá v blaženém pokoji, spojeném s pohledem na
Boha, jeho svaté a anděly. Věděl jsem, že tuto myšlenku bere
vážně jako nejlepší možný výsledek lidského uplatnění, a právě
proto mě tato myšlenka odradila od touhy po něčem podobném a
od víry v Boha vůbec. Měl jsem z takového stavu strach, a
nemalý, protože jsem považoval babičku za světici a litoval jsem ji,
co si za svou dobrotu vyslouží svým dokonalým počínáním. Měl-li
by takový Bůh být, pak by babičce křivdil. Lépe by bylo, kdyby se
mýlila, a takový Bůh by nebyl. Ona se zaručeně mýlí, Bůh není, a
proto babička nebude tak strašně potrestána jen pro její
nesmyslnou víru. Babička ovšem skálopevně věřila, že spravedlivá
odplata za lidské skutky se dostaví až po smrti. A tady vidíme, že
víra prostého člověka se liší od víry, kterou učí jak Ghos, tak svatá
Terezie. Ghos si netroufal zrušit v myslích svých žáků víru v
převtělování, svatá Terezie věděla, že stav nebe lze dosáhnout
zde na zemi a čeká-li se naň až po smrti, je taková víra mylná.
Sama o sobě tvrdila, že po smrti přijde do očistce, a teprve po
něm do stavu nebe. Věděla, že do stavu pekla se nemůže dostat.

Tady mluvím jen za ni. A nyní zase za sebe. Po 21. 11. 1939 bych
se byl stavu nebe nebál. Tam jsem se totiž ocitl ve stavu dokonalého nic nedělání, přestože všichni kolem mě svými smysly vnímali, že dělám víc než oni. Tento stav nic nedělání hájila svatá
Terezie i před inkvizitory. Věděla, že stavu nebe dosáhla už na
zemi, přičemž východiskem k jeho dosažení jí byl lidský stav
pomíjejícího člověka. Věděla tedy o schopnosti lidského
organismu , transformovat časné na věčné za všestranné pomoci
Boha. Jakmile dosáhla stavu nebe na zemi, rázem byla
mnohonásobně více činná než před tím, když se lopotila s pocitem
oddělenosti od Boha a od lidí. Říkala se svatým Pavlem, že v ní
žije Kristus a ten způsobuje, že je vůbec schopna něco dělat.
Když jsem se stal svědkem toho, jak 400 let po své smrti
zařizovala věci, které by žádný smrtelník nedokázal provést s
takovou dokonalostí jako ona a nadto s takovou znalostí toho, co
má a co nemá udělat, dokreslil jsem si obrázek toho, co znamená
nebeská blaženost a tamní nicnedělání. Ona však věděla, že se
do toho stavu dorůstá i po smrti, a to ve stavu očistce. Poznal
jsem ten stav po dobu čtyř dnů od 17. 11. 1939 do 21. 11. 1939, a
musím říci, že neznám horšího stavu než je stav očistce, neboť
člověk se cítí být opuštěn od toho, se kterým se předtím cítil být
vědomě spojen.
Ghos zná stav nebe a pomocí svého žáka Jeana Herberta
mě roku 1937 pověřil tímto překladem a komentářem. Upozorňuji,
že se vší pravděpodobností tato kniha tedy ještě nebyla napsána.
Ghos tehdy ještě živ těle. 22 let po své fyzické smrti mě znovu
pověřil, abych své minulé překlady jeho děl ještě doplnil tímto překladem a komentářem. Prostředníkem byl jistý inženýr z Prahy. A
tak vám mohu slíbit, že udělám vše pro to, abyste se stavu nebe
nebáli a také, abyste zbytečně po něm netoužili, když nevíte, čím
je a co si vlastně přejete. Duchovní činnost je pravou předchutí
stavu nebe, neboť při ní nic neděláme z pozice oddělenosti od Boha, víme, že veškerá činnost pochází od Boha a zbavuje nás
veškeré starosti a veškerého protěžování čehokoliv, a to je stav
rovnodušnosti.)
Toto musí být též nejhlubší povahou a principem dokonalé
duchovní činnosti, vyrovnaného života s duchem v pochopení, v
mysli, v srdci a v naturálním vědomí a také ve vědomí v nejvyšším
smyslu fyzickém.
(Vysvětlení téhož podle Ježíše: "Kdo se nenarodí z vody a z
ducha, nevejde do království božího."

Z vody v naší bytosti pochází všechno, co nazývám obvykle
genetickým dědictvím. Kdyby toto pocházející z vody, zůstalo na
úrovni genetické, nesetkalo by se s úrovní nezrozenou, která je v
nás rovněž obsažena a o které by se vyjádřil Ježíš, že pochází z
Ducha. Aby došlo k setkání obou těchto složek, vynaložil Ježíš
velké úsilí k tomu, aby aspoň u jeho učedníků jejich činnost byla
posvěcena do nejvyšší možné míry tak, že by se v ní začal zřetelně projevovat Duch. Takovou činnost nazývá Ghos duchovní
činností a ukazuje, že vlastně z "naturální" fyzické povahy, z
genetické povahy, jakou se vyjadřuje naše dosavadní vědomí, se
máme dopracovat k vědomí osvícenému Bohem, k duchovnímu
vědomí. Nesmíme přitom zanedbat žádnou složku "naturálního"
vědomí a musíme se snažit o povznesení všech lidských složek,
jak je vyjmenovává Ghos. V těch třech letech poučování učedníků
bylo neustále obsaženo zbožšťování normálních lidských
vlastností, které se pro všechny budoucí věky nemohlo lépe
vysvětlit než zázračnou činností učedníků, přičemž rozumové
poučení o tom, co dělali, zůstávalo znatelně pozadu, řekl bych, že
ho vůbec nebylo třeba až do seslání Ducha svatého.)
((Další důvod, proč a za jakých okolností dělali učedníci zázraky:
Bylo nutno velmi zřetelně ukázat zevně, jaké změny proběhly v
učednících vnitřně, proto začli dělat zázraky ne ze svého, nýbrž z
Ježíšova ducha. A když potom Ježíš na kříži odevzdal svého
ducha, přestaly i zázraky učedníků. Nešlo jen o ztrátu jejich víry.
Přece však ještě jeden zázrak "učinil Jan." Ocitl se s Pannou Marií
pod křížem a nebyl viděn těmi, kteří, kdyby ho byli viděli, byli by ho
zabili. Stal se tentýž zázrak, jako když číhající drak - čas
nedokázal se zmocnit dítěte Ženy světlem oděné a ku porodu v
těžkostech pracující. Panna Maria, jak nám prozradil svatý Jan ve
Zjevení, pod křížem ve velkých bolestech porodila syna Jana, tedy
stala se jeho matkou, jak jí řekl Ježíš z kříže.))
Počínat si tak, aby za všech okolností jsme si vždycky
zachovali stejně hodnotící přístup ke všemu, plný vyrovnanosti,
neměnnosti a božského klidu. Dalo by se říci, že toto je jedna
stránka přístupu k věcem, základní a pasivní, stránka
rovnodušnosti. Existuje též stránka aktivní a vlastníci, blaženost
bez vlnění mysli, která se nemůže dostavit bez míru
rovnodušnosti...Nutností dokonalosti, která následuje, jest,
pozdvihnout všechny aktivní součásti naší lidské přirozenosti k
tomuto stupni, který představuje vrcholnou možnost všech těchto
složek, šakti, v níž všechny složky dosahují zbožštělého bytí, ve
kterém pravé nástroje působí duchovní božskou činností,
svobodnou a dokonalou. Prakticky pojato, máme poučit intelekt,

srdce, pranu a tělo, jako čtyři údy naší přirozenosti, k tomu, aby se
připravily podle popsaného kánonu a tak dosáhly dokonalosti.
(Dovolím si zde připojit kousek komentáře, který napsal Šrí
Aurobindo Ghos k 18. kapitole Gíty, verš 1.
Ardžuna pravil:
1. Chtěl bych znát, ó, bojovníku mocných paží, princip
sannyásy a princip tyágy, ó, Hrišikešo, a jejich rozdíl, ó,
Kešinišůtano. Vysvětlení Ghosovo: Poslední otázkou Ardžunovou
bylo, že si žádal znát jasné rozlišení mezi zevním odříkáním a
vnitřním odříkáním, sannyása a tyága. Častá opakování a
opětovná naléhání Gíty na vysvětlení tohoto základního rozlišení
bylo plně ospravedlněno další historií indického ducha, jeho
ustavičným nepochopením rozdílu mezi těmito dvěma věcmi a
ponižováním tohoto druhu činnosti, který Gítá propaguje a kterou
při nejmenším stanoví jako předběžnou podmínku nejvyšší
nečinnosti sannyása. Vskutku, mluvíme-li o tyága, o odříkání, jde
vždycky o hmotné odříkání, o zříkání se světa, a na to se klade
největší důraz, zatímco Gítá zastává úplně opačnou koncepci:
Základem pravého tyága je činnost a život ve světě a nikoliv útěk
do kláštera nebo na vrchol hory. Pravé tyága je činnost spojená se
vzdáním se přání, a tím je také pravé sannyása.)
(Čili druhý prvek:) Existuje v nás také dynamická energie
(virya) temperamentu, charakteru a přirozenosti duše, svabhava,
která způsobuje, že naše různé části jsou skutečně účinnou
činností, neboť jim svabhava dodává osobité zaměření. Tato
energie musí být vymaněna ze svého omezení, doplněna,
rozšířena, aby se celá naše lidská přirozenost mohla stát
základnou pro božskou lidskost, aby nakonec puruša, pravý
člověk v nás, božská duše, mohl plně působit v tomto nástroji a
prosvítil lidskou nádobu. Abychom zbožštili přirozenost, která se
zdokonalila, musíme k sobě přivolat Moc boží, neboli Šakti, aby
zaujala své místo za našimi omezenými lidskými schopnostmi a
přetvořila nás k obrazu nekonečné energie, naplnila nás svou
silou k daiví prakriti, bhágavatí, šakti. Tato dokonalost poroste
takovou měrou, jakou se budeme moci podřídit napřed vedení,
pak přímé činnosti této Moci a Pánu naší existence a našich činů,
na nichž se podílí; a za tím účelem víra je podstatná. Víra je
velkým hnacím motorem naší existence, když míří za dokonalostí.
(Byl bych rád, kdybyste si zde podle mé zkušenosti prověřili,
kolik kroků je nutno učinit po chvilkovém zásahu Moci až po její
soustavnou vládu, tedy od mého 4. roku až po 21. 11. 1939, do 27
let.)

V našem případě to musí být víra v Boha a v Šakti, která
začne v srdci a v intelektu, ale která bude muset zaujmout místo v
celé naší přirozenosti, v celé existenci jejího vědomí, její hnací
síly. Čtyři podstatné věci tohoto druhého kroku dokonalosti jsou
plné moci nad údy naší nástrojové přirozenosti, dokonalý
dynamismus naturální duše. (Jmenuji ji v terminologii, kterou
používám, smrtelnou duší, vytvářenou nesmrtelnou duší od chvíle
našeho narození.) Zmíněné údy mají svou mocí vejít do činnosti
božské Moci a do dokonalé víry v Božství, aby přitahovalo, volalo,
udržovalo povznesení k Božství, šakti, vírya, daiví, šaraddhá.
(Ejhle, jak Ghos rozumí skrytému smyslu schopnosti dělat
zázraky, jak tomu bylo Mocí Ježíšovou působením v učednících
po tři roky.)
Jelikož však tento vývoj se dostavuje jen na velmi vysokém
stupni naší naturální přirozenosti, můžeme (zatím) mít (jen)
omezenou představu o dokonalosti, převedenou do nižšího pojetí
mysli, života a těla, ale (zatím) nedospíváme k Božské dokonalosti
podle nejvyššího výrazu boží Ideje a podle její moci.
(Třetí stupeň) To lze dosáhnout jen supramentální gnosí,
když se překonají nižší principy. V takovém případě krok, který
následuje, bude vývoj mysli směrem ke gnostické existenci.
(Tuto existenci definoval Mojžíš ve své druhé knize, kapitole III.,
verš 13 - 15 slovy Hospodinovými slyšenými z keře, který hořel a
neshořel: "Mé jméno je Já jsem.")
Tento vývoj se uskuteční, když se otevře cesta za mentální
omezeností vzletem k úrovním, které se rozkládají nad naší
existencí a jsou nyní skryty skvělým závojem mentálních reflexí,
za nimiž následuje obrácení všeho toho, čím jsme až do pojetí
tohoto většího vědomí. V téže gnosi existují různé stupně a na
svém vrcholu se otvírají do úplného a nekonečného Ananda.
Jakmile se dostane gnose k činnosti, vstřebá postupně všechna
pojetí inteligence, vůle, smyslové mysli, srdce, vitality a pocity, a
převede je do světlé a harmonické moci a blaženosti božské
existence. Pozdvihne až k této síle a světlu naši existenci
intelektuální, volní, dynamickou, etickou, estetickou, vitální,
fyzickou a promění ji v její nejvyšší možný smysl. Ale i moc,
překonat fyzická omezení a vyvinout dokonalejší tělo, je pouze
božským nástrojem. Její světlo odhalí pole nadvědomí, skvělým
jasem, kterým osvětluje skryté věci. A noří nás do nekonečného
světla, zářivějšího než je bledé světlo, a daří se jí přenést je na
nejvyšší mentalitu. Když toto světlo zdokonalilo naši duši a naši
individuální přirozenost ve smyslu božštější existence, postaví

celou svou činnost na jednotě, ze které pochází a všechno propojí
v této jednotě. Osobnost a neosobnost, tyto dva zevní aspekty
existence, stanou se jediným prostřednictvím boží činnosti v
duchovním bytí a v přirozeném těle Purušotamy. Gnostická
dokonalost ve své duchovní povaze se musí uskutečnit na zemi, v
tomto těle, a ukázat život ve fyzickém těle jako jedno ze svých polí
činnosti, i s tím, že nám otevírá úrovně a světy nacházející se za
hmotným vesmírem. Hmotné tělo je základem činnosti, pratišíá,
která nesmí být podceňována, zanedbávána a vylučována z
duchovního vývoje; dokonalost těla, jakožto zevního nástroje
úplné boží existence na zemi, bude součástí gnostického
převratu.
(Z tohoto výroku je patrno, že Ghos stál u samého vrcholu
existenční cesty. Není těžké říci, co mu ještě chybělo k vrcholu
samému.)
Přeměna se uskuteční tím, že se hmotné vědomí a jeho prvky
dostanou pod zákon gnostického Puruši, vžnámaya puruša a do
vlády toho, co otevírá, Anandamaya. Když dospěje až ke
kulminačnímu bodu, přinese tento pokrok zduchovnění a osvícení
celého našeho hmotného vědomí a zbožštění zákona těla.
(Tady se u Ghose setkáváme s další zmínkou o jeho
znalosti existenční cesty. Na té není nepřekročitelným zákonem,
že tělo musí zůstat hmotným tělem a jen zde na zemi. Víme, že
Ghos se snažil o toto odhmotnění těla. První důkaz o tom jsem
nabyl v muzeu Guimet v Paříži roku 1937, kdy mně v postavě
poměrně malého Jeana Herberta odkázal své dílo, abych na něm
pracoval dále a toto své rozhodnutí plní dodnes, a to i po fyzické
smrti, jako by mezi rokem jeho Smrti 1950 a dneškem v roce 1990
neexistovala žádná časová a prostorová vzdálenost. Totéž mi
dokazuje svatá Terezie z Avily 400 let po fyzické smrti a svatá
Anežka Přemyslovna nám všem 700 let po fyzické smrti.
Považujeme snad za náhodné, že k jejímu svatořečení došlo 12.
11. 1989, pět dní před naší sametovou revolucí. Jako by
vzkazovala svému národu: "Vzdala jsem se svého postavení
člověka politicky angažovaného, abych pomohla přivést na svět
duchovní vládu." O téže schopnosti lidského života mě nedávno
přesvědčil mladý Tibeťan na výstavě Tibet v Mánesu v Praze:
"Nedpoceňovat tělo. Má ještě jiné schopnosti, než o kterých víme.
A to platí i o dávno mrtvém těle, jako např. o Milarepovi,
narozeném 1043 v Tibetu.") Za tíživým hmotným obalem lidské
představy hmotně viditelné a pociťovatelné, existuje podvědomě
něco, co tuto představu udržuje a co může být objeveno
jemnějším a citlivějším vědomím; jemné tělo mentální bytosti a

duchovní tělo nebo kauzální tělo gnostické a blažené duše, v
němž celá dokonalost vtělení ducha může být znovu nalezena, v
tom lze spatřit jakýsi dosud neprojevený zákon o duchovním těle.
Běžnou metodou přitom je otevírání čakras pomocí fyzických
procedur Hathajogy, z nichž něco je obsaženo v Radžajoze nebo
jiným způsobem jsou metody tantrické discipliny.
(Uvedu příklad takové schopnosti skryté v lidském těle,
zdůrazňuji, že uvádím jen působení živého těla na další živé tělo,
abych příklad učinil přijatelnější. Když se za mého a manželčina
dozoru roku 1982 tříleté dítě, Petr Kunrt, přeneslo bez ztráty času
na vzdálenost Plzeň Zdiby, vzdušnou čarou 100 km, mám důkaz,
že tato schopnost "pohybovat se" v jemném těle, je každému
člověku vrozena. A to ještě nemluvím o duchovním těle, nýbrž jen
o jemném těle. Schopnosti duchovního těla jsou mnohem větší.
Nazval bych Petra Kunrta astronautem budoucnosti, neboť ke
svému přenosu nepotřebuje žádnou energii kromě své,
nepotřebuje vůbec překonávat prostor těžkopádným zvyšováním
rychlostí a nasazováním dalších obrovských mechanických sil. V
kleci, kterou je vesmír, se může přemístit tělo bez potřeby
jakéhokoliv času a energie, kromě té, která se nachází v
samotném lidském těle. Petr byl tou "procházkou" velmi brzy
unaven a potřeboval se rychle vrátit, nemělo-li dojít k fyzickému
debaklu. Omezení vesmíru je čistě časoprostorové. Toto omezení
pro ducha prostě neexistuje.)
Zmíněné metody mohou být v určitých vývojových stádiích
jogy výběrově používány, nejsou však nezbytně nutné, jelikož v
našem případě se klade důraz na schopnost, kterou má vyšší
existence, a může touto schopností přeměnit nižší existenci,
činností zhora dolů, a nikoliv opačně. Vývoj vyšší schopnosti
gnose se projeví jako přirozený následek této části vývoje jogy.
Zůstanou tedy zajištěny, přestože nyní představují jen vnitřní možnost, dokonalá činnost a zažívání existence na bázi gnose.
Puruša vstupuje do kosmického projevu tvořením duh bez konce,
tvořením hudebních variací své nekonečné existence, pro zvýšení
poznání, činnosti a radosti; gnose přináší plnost duchovního
poznání, na němž staví božskou činnost, radost ze světa a z
existence na podkladě zákona pravdy, svobody a dokonalosti
ducha. Ale ani tato činnost, ani tato radost nebudou toho druhu,
jakým je nízká činnost gun, spojená s uspokojením tužeb většinou
radžasických, s jakými se setkáváme v nynějším našem způsobu
života. Kdyby zůstala jakákoliv tužba, chceme-li jí dát toto jméno,
bude přáním božským, touhou blaženosti Puruši, který se těší ze
své svobody a ze své dokonalosti, z dokonalé činnosti Prakriti a

ze všech jejích prvků. Prakriti vdechne celou přirozenost do
zákona své nejvyšší duchovní pravdy a bude jednat podle tohoto
zákona, otvírajíc a ozřejmujíc universální radost své činnosti, které
jsou postaveny na Anandamaya Išvara, na Pánovi existence, na
radostném Duchu, který řídí svou činnost. Individuální duše bude
přivaděčem této činnosti a bude se radovat ze styku s
Nekonečným a s konečným, s Bohem a s vesmírem, v nejvyšším
smyslu universálního spojení Puruši a Prakriti. Celý gnostický
vývoj se otevře božskému principu Ananda, základu plnosti
duchovní existence, vědomí a duchovního štěstí, Satčitananda,
věčného Brahmana, napřed zažívaného reflexí v mentální
zkušenosti, pak příměji a úplněji v mohutném a osvíceném
cidghana, které náhle přichází s gnosí. Siddha neboli dokonalá
duše bude žít ve spojení s Purošottamou, v tomto brahmanském
vědomí, bude si vědoma Brahmana, který je vším, sarvam
brahma, bude žít v nekonečném Brahmanu jako bytost a jako
kvalita, anandam brahma, v Brahmanu jako v uvědomování si
sebe a jako universální poznání, džnánam brahma, v Brahmanu
jako v blaženosti v sobě samé existující (nezávislé na čemkoliv),
(opět) anandam brahma. Bude žít celým vesmírem jako projevem
Jediného. Objeví se každá kvalita a činnost jako hra, jako veškeré
poznání a vědomá zkušenost a výlev tohoto vědomí a všeho, co
je a existuje v jednotě a jako jednota Anandy.
Lidská fyzická existence bude sjednocena s celou hmotnou
přirozeností, lidská vitální existence bude sjednocena se životem
vesmíru, lidské poznání a vůle se sjednotí s božskou vůlí. Rozlitím
sebe pomocí těchto průchodů lidský duch se sjednotí se všemi
bytostmi. Všechna rozličnost kosmické existence se přemění
skrze člověka v tuto jednotu, která nám objeví tajemství jejího
duchovního významu. A proto v této blaženosti a v této duchovní
existenci se člověk sjednotí s tím, kdo je na začátku, uprostřed a
na konci veškeré existence. Takové bude nejvyšší dovršení
sebezdokonalení.
27. 5. 1990
(Ghos bude mít naštěstí ještě možnost vést nás zhora dolů.)

11. Dokonalá stejnost (A IV, 137 - 145)
(Budu se řídit v překladu vždy původním zněním v textu.
Tam, kde je uvedena latinsky egualitás, překládám rovnost, kde je
uvedena eguanimitás, překládám slovem rovnodušnost.)

První nutností duchovní dokonalosti je dokonalá
rovnodušnost. Dokonalost, ve smyslu, který jí přikládá naše joga,
znamená přeměnu nebožské nižší přirozenosti až k dosažení
podmínek nejvyšší a božské přirozenosti. Řečeno terminologií
cesty poznání, to znamená, že bytost se přioděje nejvyšším já
(psáno s malým "j") a zároveň opustí nižší já (přidávám do
překladu "já" s malým "j"), temné a rozdělené (řekl bych: žijící v
pocitu oddělenosti) nebo je přemění v plnost pravé duchovní
osobnosti. (Toto se stalo u mě nechtěně a náhle, bez příměsi mé
osobní vůle. Obrácení mé osobnosti z nevíry bylo naopak tak
mocné, že nový stav duše přemohl dosavadní stav naprostého
nepochopení víry lidí, kteří žili vedle mě např. v lidské podobě
babičky a maminky, a já jsem náhle věděl, nikoliv věřil, že je Bůh,
přestože jinak se chovající než ten, o kterém jsem věděl. Ten se
choval zcela bezohledně vůči tomu, který nikdy nevěřil na Boha a
učinil ho někým, za kterého jsem se z hloubky duše styděl a ke
kterému jsem se nikdy nemínil vrátit jak v mysli, tak ve skutcích.
Říkám-li "nemínil vrátit", pak se vyjadřuji velmi nepřesně, neboť
jsem se k němu nemohl vrátit, nabyla vrchu zbožštělá nebo věčně
božská osobnost. O zápasu, o kterém mluví Ghos, nebylo ani
potuchy, nikdy k němu nedošlo. Přesto nyní překládám věrně
Ghose v tom smyslu, jako by se tato změna mohla stát působením
lidské vůle a mohla dojít tak daleko, jako když nastala působením
božím zhora dolů na mou tzv. nižší přirozenost. Dokonce si
myslím, že by nikdy ta změna nemohla nastat tak dokonale jako
když ji provede Bůh.)
V termínech cesty zbožnosti a uctívání znamená to
dosáhnout podobnost s přirozeností a se zákonem Božského Bytí
tím, že se (lidská vůle) spojí s předmětem (její) vůle. (Rozuměj:
spojí se s pravou přirozeností Boží, které se křesťanská mystika
přibližuje právě z této strany, neboť zdědila po Ježíši dary, které
obdržel od svatých Tří králů: vědomí o věčném původu věčné
podstaty člověka, dále úctu k tomuto původu a pomazání těla na
nádobu schopnou vědomě nést Božství, na vědomou schopnost
být chrámem Božím) Vstoupí do jednoty se zákonem existence a
do jednoty mezi transcendentním a universálním duchem a
duchem individuálním (kterého se Ježíš zřekl na kříži, když ho
předal Otci a těsně před tím předal svou matku Pannu Marii
Janovi. Šlo o dvoustranné odevzdání, jedno směrem dolů, jedno
směrem nahoru.)
(Vzpomeňte si, jak dokonale splnil toto odevzdání
Ramakrišna před svou smrtí, a to směrem dolů, že předal svého
ducha Vivekanandovi, a směrem nahoru, že téhož ducha předal

Bohu, takže mu ze svého nezbylo nic, stal se dokonale duchovně
svobodný. Viz Romain Rolland: mystický a činný život dnešní
Indie, díl první.)
Nejvyšší přirozenost boží je postavena na rovnosti. Toto
tvrzení je správné jak samo o sobě, tak i když nahlížíme na
Nejvyšší bytí jako na čisté Já (tentokrát psáno s velkým "J"), na
Ducha tichého, rovnodušného, neměnného svědka všech
událostí, ponořeného do nestranného míru, nebo Naň nahlížíme
jako na božského Pána kosmické existence. Nebo, stavíme-li se
proti tomuto náhledu - pak vězme, že protivenství není
rovnodušností, a kdyby takovým byl postoj Já ve vztahu ke
kosmické existenci, ta by nebyla začla existovat ani by nepřečkala
natrvalo - (proto se zbavujeme tohoto odporu) odpoutaností,
klidem, pohledem ponořeným do geniálnosti Ducha, ale
nepřestává nás rušit naše zevní přirozenost, kterou protěžujeme.
(Máme totiž dokázat totéž co Ježíš na kříži: zbavit se vnitřně své
tělesnosti, která dohrála svou úlohu jako nástroj Ducha. Ježíš
nadmíru jasně dokázal, že šlo pouze o vnitřní vzdání se vlastní
tělesnosti, nikoliv o sebevraždu, protože vstal v těle z mrtvých a
byl i v těle nezávislý na hmotném světě a na celém vesmíru. Toto
zatím všem Indům chybí do úplné nezávislosti, a to je hlavní
nedostatek, pro který Ghos nedokončil svou existenční cestu. Pro
mě je zajímavé, že roku 1935 jsem byl odvolán z existenční cesty,
abych na ní neskončil jako L. N. Tolstoj, a roku 1937 jsem byl
povolán ke spolupráci s Ghosem, zřejmě také proto, abych
nezávisle na jeho, tehdy ještě živé hmotné existenci, dovysvětlil,
co Indům chybí na pochopení avataru Ježíše Krista. Ejhle, jak se
umějí o sebe postarat!)
Rovnodušnost je totiž vždy základní podmínkou toho, aby se
mohla projevit moc Nejvyššího.
(Projevila se u mne, přestože jsem byl čtyřletým dítětem, protože
před tím mnohokráte lékaři za pomoci operací za vědomí a
hrozného trápení malého dítěte "očistili" mého ducha, od zatím
slabých a nezralých nároků lidské nižší přirozenosti. Mohu tedy
snadno předpokládat, že toto čisté vědomí existuje jako základ
vědomí nejen jako základ úseku lidského vědomí AB. Moc tohoto
vědomí se však mohla projevit jen tehdy a jen dočasně tehdy,
dokud můj hmotný transformátor nebyl dospělý, když jsem se
vyprázdnil od vlastní vůle způsobem, který jsem už vysvětlil dříve.
Toto mé prohlášení nikterak nestojí proti tomu, že Bůh vládne
celým vesmírem, že je všemohoucí, jen je zároveň pravda, že jeho
působení je pro nás skryto pod rouškou našeho malého já, které
zatím nutně potřebujeme. Broučici Oncideres a s ní všem zvířatům

a rostlinám toto skryto není? I je i není. Je skryto v tom smyslu, že
nevědí jakou silou něco nebo všechno dělají, a není skryto, že do
tohoto, my říkáme instinktivního počínání vstupuje Moc boží bez
překážek, přes které působí v člověku. Máme od Boha v daleko
větší míře do sebe vyčleněnou Jeho vůli v podobě naší osobní
vůle. Ta je velkým pomocníkem na cestě k rozvinutí lidského
života, neboť bez tohoto rozvinutého lidského života bychom
zůstali na nedostačující úrovni zvířecího života; ale jakmile se
ocitneme na úrovni rozvinutého lidského života, čeká nás
"čtyřicetidenní" chození po poušti a setkání s malým já, už v
podobě svůdce, a nikoliv jako s dárcem světla, atd.)
Pán nad vším nemůže být rušen reakcí toho všeho, nad čím
vládne, a kdyby tomu tak bylo, byl by můrou a ne
vládcem...Pravdivost věcí se má nalézt v klidu hloubky a nikoliv v
povrchovém vlnění. Nejvyšší vědomá existence, nerušena
povrchovým povykem, vládne z hloubky svého poznání, ze své
vůle a ze své božské lásky. Vývoj věcí se nám často jeví jako
zmatek nebo kruté bláznovství. Boží přirozenost se nepodílí na
našich nejistotách. Mluvíme-li o hněvu nebo o přízni boží nebo o
Bohu, který trpí v člověku, používáme způsobu lidského myšlení,
které chybně tlumočí vnitřní význam pohybu. Můžeme zahlédnout
některou pravdu, když se pozdvihneme nad projevenou mysl k
výšinám duchovní bytosti; pak zjišťujeme, že jak v mlčení Já, tak v
činnosti Božství v kosmu, je vždy Satčitananda, existence a
nekonečné poznání a moc, postavené na nekonečně vědomém
Já, na nekonečné blaženosti ve všem, co z Boha existuje. Tehdy
začneme žít ve světle, v síle a v radosti stejně se projevujících,
neboť jsou psychickým přenosem poznání, vůle a štěstí já (psáno
s malým "j") a věcí, které představují aktivní a universální výraz
těchto nekonečných zdrojů. Silou tohoto světla, této moci a této
radosti, já, skrytý duch v nás, přijímá duální záznam, který si duše
činí o životě a přetváří jej na pokrm její dokonalé zkušenosti.
Kdyby tato velká skrytá existence uvnitř nás nebyla, nemohli
bychom snést ani okamžik tlak universální síly, ani bychom
nemohli obstát v tomto širokém a nebezpečném světě. Dokonalá
rovnost našeho ducha a naší přirozenosti je prostředkem, který
nám dovoluje vymanit se z nevědomého a znetvořeného
prostředí, abychom vstoupili do království vnitřních nebes,
rádžayam samriddham, do velikosti, radosti a míru. Toto
pozdvižení já (psáno s malým "j") až k božské přirozenosti je
úplným ovocem a totální příležitostí pro disciplinu rovnosti, která
se vyžaduje v naší joze a má za účel vlastní dokonalost.

(V Indii bohužel nemají rozepsán konkrétní život člověka
první kategorie, jako jej mají křesťané v podobě Ježíšova života.
Ale i těm to jako následování hodný příklad zatím mnoho
neposloužilo, zvláště proto ne, že se chopili jen událostí z
Ježíšova života a nikoliv jejich příčin. Musíme přiznat, že Ghos
jde, aniž o tom věděl, v napodobování Ježíšova života dále než
křesťané, ale nikoliv tak daleko jako svatý Jan Evangelista ve
svém Zjevení. A to nám umožňuje, abychom se chopili příležitosti,
nabízené Ježíšem, Janem a Ghosem dohromady. Především je
nutno říci, že jejich zkušenosti se vzájemně doplňují a v ničem
nestojí proti sobě.
Ghos mluví o skryté věčné podstatě člověka, kterou nazývá
Satčitananda. Je tomu stejně u každého člověka jakékoli kategorie. Nemáme této věčné trojjediné podstaty někdo více nebo méně
než Ježíš. Také od Boha přicházíme a k Bohu se vracíme
prostřednictvím svého pozemského života. Jenže kdyby nám o
tom nic neřekl Ježíš svým životem, mohli bychom předpokládat
jen tentýž vznik svého života v těle a tentýž smysl téhož. Ale jak si
počínat při kterémkoliv kroku učiněném v našem životě, abychom
se jím vědomě a bez zacházek vraceli k Bohu, o tom nám říká jen
Ghos pomocí cesty zdola nahoru, Ježíš pomocí současného
působení zhora dolů a zdola nahoru, a Jan pomocí organicky
navazujícího pozemského života na život Ježíšův a jak je nám
přitom z obou stran pomáháno. Víme toho vždy jen tolik, kolik
jsme schopni uskutečnit, nepočínáme si výhledově jako Ježíš. On
naproti tomu vzal na sebe celé lidství od začátku nebo téměř od
začátku tak, že na každém kroku věděl, nejen co má dělat, ale i to,
co bude dělat na dalším kroku, v tom kterém svém lidském věku
na té které vývojové úrovni svého transformačního aparátu.
Nedbat na vývojový trend jím naznačený je dokonce životu
nebezpečno.
Pokud máme srovnat Ježíšovu výpověď nebo jeho zpověď
životem správně vedeným s výpovědí Ghosovou, musíme si oboje
doplnit rozlišením role já s malým "j" od role Já s velkým "J" a od
role ega. Mívám ve zvyku já s malým "j" nerozlišovat od ega a
považovat oboje za sobecké, egoistické, zatímco Ghos rozlišuje já
od ega, a přisuzuje jim jiné role. Je to rozlišení velmi jemné a
troufalé, ale můžeme si s ním vědět rady. Ghos totiž dobře ví, že
svým jástvím se člověk cítí nejen oddělenou bytostí od všeho
ostatního, ale že se též snaží tímtéž pocitem jáství se dopracovat
k vyššímu tomu, od čeho se zatím odlišuje, a tuto snahu nemůžeme považovat za pouhé sobectví, i když tato snaha sobecké
rysy má. Na omluvu člověka budiž řečeno, že nezná kompetenci

svého já, a proto se snaží jeho pomocí provést něco, na co
nestačí, nebo zbytečně couvat před něčím, na co by si měl troufat.
Člověk však ví s určitostí, že se bez ostatního živého a především
od lidského živého neobejde, a kdyby se chtěl obejít, nejen že by z
toho nic neměl, ale začal by zbytečně trpět uměle vyvolaným
pocitem opuštěnosti. Nemáme tušení, pokud nejsme vězni v
samovazbě, kolik utrpení taková násilná nedobrovolná izolace
přináší každému, kdo nemá bohatý vnitřní život, který by mu byl v
takové samotě vítaným partnerem. A jsme opět u problému
partnerství. Měli bychom vědět, že utajeným partnerem každého
malého lidského já je nesmrtelné Já, pravá lidská individualita, ze
které nepravá individualita malého já ustavičně prýští, jako z
jednoho ze zdrojů. Druhým zdrojem pocitu jáství je naše tělesnost,
pociťovaná jako zřetelná hranice mezi já a nejá, mezi nabytým pro
sebe a světem, který existuje i bez tohoto nabývání pro sebe. Tato
hranice má své oprávnění, neboť nás učí znát dosah možností
našeho já, ale zároveň nám zabraňuje v tom, aby ji člověk v určité
míře bezpečně překročil, jako Ježíš záhy po narození pomocí darů
svatých Tří králů, a dal o tom světu vědět ve 12 létech. Ale ani tato
moudrost nebo vyšší vědomost a moc ho neopravňovala k tomu,
aby opustil svou rodinu před dovršenými "třiceti" roky, neboť už
tehdy cítil svou spojitost se všemi, nejen se svou rodinou, a věděl,
že lidský život se nedá definovat jako statický, nýbrž jako
dynamický stav. Meze tohoto dynamismu jsou užší u rostlin než u
zvířat, a u těch zase užší než u člověka. Seznámili jsme se
pomocí Lewise Thomase např. s neomylným pocitem symbiózy
broučice Oncideres s mimozou. Tato moudrost u ní dál
nepokračuje. Ale pracuje v ní zřejmě tatáž moudrost, o které ona
neví a užívá ji jen v mezích svého úzkého "oprávnění", zato
neomylně. Rozhodující pro druh a rozsah zmíněného oprávnění je
druh a vybavenost organismu a také ještě jeho individuální stav,
rozpoložení vnitřní i vnější atd. Co však je rozhodující při
zařazování našeho já do hodnot nám svěřených, je skrytá paměť
našeho já na Otcovský dům. Víme z podobenství o marnotratném
synu, kdy si toto já vzpomíná na svůj Domov a za jakých
okolností. Jsou to okolnosti obecně platné, ale nikoliv jediné, jaké
mohou nastat. Učedníci Páně se stali zralými k tomu, aby se jimi
mohli řídit, aby si vzpomněli na Otcovský dům, když uvěřili v moc
Ježíšovu - rozuměj v moc našeho pravého Já - převést je do
věčného domu. Opustili vnitřně své rodiny, aby mohli jít za
Ježíšem. Byl to jakýsi způsob promarnění, ale jiného druhu než
promarnění marnotratného syna. Mezi těmito dvěma krajními
možnostmi promarnění existuje bezpočet jiných méně očividných
promrhání. Aspoň jedno z nich, které byste patrně neklasifikovali

jako promarnění, si pojmenujme slovy Ježíšovými: "Cokoliv jste
učinili nejmenšímu z bratří mých, mně jste učinili." Plnění této
podmínky vede ke spáse, zatímco vzdání se toho, co máme rádi,
nebo ze všeho nejraději, vedlo učedníky jen pod kříži. Učedníci
pak museli najít nové východisko, jaké nemusel hledat svatý Jan,
protože ten místo touhy po osobní spáse zvolil za východisko
lásku k Ježíši.
Sobecké ego není, jako jím nebylo u učedníků pouhým
odpadem, nýbrž je nepřímou vzpomínkou na pravé Já, které je
věčné, a může se změnit, a nikoliv ovšem obratem ruky, na já
vzpomínající si na svůj věčný domov. Je tu ovšem nezbytný
partner, lidský život, který je moudřeji přístupný vyššímu poznání
než život zvířat a rostlin, protože je nositelem sedmi korun, o
kterých mluví svatý Jan ve 13. kapitole svého Zjevení.
Velmi názorným způsobem ukázal Ježíš, jak převést ego na
já, a pak toto zase na Já zříkající se všeho, čím Ono není.
V první řadě tedy ukázal na učednících, kteří milovali své
rodiny a své zaměstnání, práci za odměnu, pomocí své víry v moc
Ježíšovu a ze své touhy po osobní spáse nastoupili cestu k
osobní spáse, jako činí indičtí sadhakové dodnes, a pak z ní
během "tří" let a ovšem výrazněji po těch třech létech, přešli k dílu
božímu, k práci pro bližního už bez ohledu na sebe a na svou
spásu, což se u jednoho z nich, Janovi, stalo přes vývoj lásky k
Ježíši láskou k dílu Kristovu, přes narození Janovo z Panny Marie
pod křížem, kde se narodil jako její syn, a pomocí dalších let
lidského života přešel natrvalo, bez ohledu na obrovské vnitřní
utrpení, k lásce k dílu Spasitelovu, jehož se stal vykonavatelem a
tedy měl právo se postavit proti malému já a jeho duchu, potřít je,
jako učinil Ježíš na kříži, ne dříve, neboť před tím je potřeboval.
Zeptáte se: "A kdy se setkáme se zosobněným Spasitelem,
jako učedníci?" Odpovídám zkušeností svaté Terezie. Půjdete-li
cestou víry, Spasitel sestoupí osobně do vašeho vědomí, jako se
stalo svaté Terezii. Půjdete-li obrácenou cestou z poznání toho, co
je ve vás nenarozeného z vaší vůle a z vůle vašich rodičů a z
vývojového trendu života na naší planetě a bez touhy po osobní
spáse, bez touhy po zosobnění Spasitele, pak pocítíte tak velkou
Lásku Boží, že se nebudete moci z ní vymknout až do konečného
vítězství. On vás naučí poznávat, jak On vás miluje, že jeho láska
je veškerou láskou, On vám ukáže, jak jedná, že veškerá vaše
činnost je pak vámi poznávána jako jeho činnost, čili naučí vás
pravé činnosti už bez ohledu na vás, a konečně naučí vás
poznávat bez námahy a bez studií, jak On poznává, čímž vším

dohromady učiní z vaší oddělené přirozenosti nic, a v tomto nic se
setkáte s NIC Přirozenosti Boží.
Jak totiž mohl Ježíš zapřít sama sebe již v útlém mládí a
vrátit se ve 12 létech k rodině, kterou tu na světě neměl, než tak,
že získal k tomu moc od svatých Tří králů bez svého osobního
přičinění a pak smrtí na kříži se svým a Jidášovým přičiněním
dohromady, vstal konečně z mrtvých a je živ v těle na věky, v tom
těle, které představovalo zosobněnou pravou věčnou individualitu.
Zosobnění věčnosti u něho postupovalo opačně než jak je tomu
na cestě víry a dále než v běžném případě, podobně jako u
Eliáše, nikoliv stejně jako u Eliáše, protože Ježíš vnesl do Eliášovy
existenční cesty značné vylepšení a usnadnění. Eliášův úvod k tomuto vylepšení existenční cesty ukázal svatý Jan Křtitel, závěr
této cesty ukázal Ježíš pomocí dobrovolného vstupu do
pozemského života, dále pomocí všech lidských vlastností,
rozuměj pomocí učedníků a pomocí vzdání se vlastního ducha na
kříži. Tím se mohlo stát, že vstal z mrtvých v témže těle, v jakém
žil před ukřižováním, a nezmizel jako Eliáš ve stavu nebe. Proto
se ti, člověče, může osobně zjevit, a je to On ve své věčné
tělesnosti.
Čím ten dobrovolný vstup do pozemského života, jakým se
Ježíš lišil od nás, může být zastoupen u nás, kteří jsme vstoupili
na svět nedobrovolně? Odpovím krátce: Za pomoci stupňování
dalších nedobrovolností při zachování partnerství se životem a
všech partnerství, která nám tento život nabízí jako pozitivní nebo
negativní pomocníky. Bůh nám v tom případě nabízí pochopení
ceny celého lidského života do takové míry, že větší jeho
pochopení na zemi nelze unést. Ježíš se o tom vyjádřil velmi
prostě takto: "Nikdo nemůže obětovat více než svůj život." Našimi
slovy: "Lidský život je ničím nenahraditelný a dokonalý partner,
aby se dosáhlo dokonalé osvobození." Co potom potřebujeme
více než žít na světě a chápat svůj život jako pomocnou ruku boží,
ba jako celého zosobněného Boha.
Jak lépe může být Bůh poznáván než jako Láska, Ananda,
radující se láska, jako poznání Čit a bytí Sat přes nic vlastní
přirozenosti až k Nic přirozenosti boží. Viz traktát Katrei od Mistra
Eckharta.
Prohlížejme si trpělivě s Ghosem totéž zdola nahoru. Máme
k tomu právo, neboť jsme tu na zemi nedobrovolně, jsme lidmi třetí kategorie, a tedy máme toto oprávnění navíc oproti Ježíšovi,
jako kompensaci k jeho prvořadému narození, které jest jeho
dobrovolnou obětí za svět. Naše oběť za svět jest, na rozdíl od

Kristovy oběti, nedobrovolná a přitom nevědomá. Proto Ježíš o
tom řekl svým učedníkům: "Budete dělat větší divy než já." A
vidíme je? Ano jsme jejich opět nevědomými svědky, protože
nevíme, jako věděl např. Van Ruusbroek, že od chvíle našeho
narození do nás vchází Kristus - Ženich, a ten tam tu oběť koná
za nás nevědomé, napřed v celé naší činnosti atd. Odtamtud
vstupuje do celého našeho vědomí. Všechno, co je pomíjející,
nedobrovolně sebe maří na rozdíl od dobrovolného Ježíšova
zmaru na kříži. O tohle zůstáváme menšími, než byl Ježíš na kříži.
Kdyby nás Kristus oslovil při posledním soudu jako spasené,
zeptali bychom se: "Kdy jsme s tebou vstoupili na kříž?" On by
odpověděl: "Cokoliv se stalo s kterýmkoliv vaším tělem, mému tělu
se stalo." A protože při tom se svým malým úsekovým vědomím
nejsme a protože jsme zatím neprožili poslední chvíle svého
pozemského života, nýbrž teprve je prožijeme, naše nedobrovolná
"zásluha" je v tom, že jsme se přičiněním Kristovým dostali do
takového stádia duchovního vývoje, že jsme schopni s Kristem
vědomě spojeni žít navěky.
Tohle zažil každý, kdo se ještě před smrtí dobrovolně a bez
jakýchkoliv nároků a bez lítosti nad sebou vzdal svého
pozemského života. Pak prožívá konec světa a před jeho koncem
vstupuje do jeho života Ježíš se všemi svými učedníky, zažívá v
něm dopodrobna celý svůj pozemský život s celým jeho
duchovním smyslem, aby v něm Ježíš mohl vstát z mrtvých. Pak
se takovému člověku též stane, že přestane podléhat
dualistickému řádu, přestane být na něm závislý a zůstane závislý
jen na Bohu. A to je vědomě zažívaný stav pobytu v příbytku u
Boha, který je pro každého z nás od věčnosti připraven, jak se o
tom vyjádřil svatý Pavel. Není to jen nevýslovný stav blaženosti,
nýbrž i stav dokonalé činnosti Boží v něm. Takže člověk poznává,
že člověk nikdy sám nic neučinil, že bez jeho vědomí v něm jednal
Bůh, v něm žil Bůh, a v něm poznával Bůh a v něm miloval Bůh.
Pozpátku řečeno slovy Čhandogya upanišady: "Kdokoliv si myslí,
že on jako otec miluje své dítě, Mě miluje. Myslí-li si manžel, že
miluje svou manželku, Mě miluje. Myslí-li si manželka, že miluje
svého manžela, Mě miluje..." atd. Tenhleten zosobněný prvek
oběti Boží nikdo z Indů, ani Ghos zatím nepochopil, neboť nikdo z
nich nepochopil smysl oběti Ježíšovy na kříži, která je
předobrazem smrti každého člověka. Protože však zároveň
nepochopili smysl lidského života, kteréhokoliv lidského života,
uchylují se k asketismu. Tady už Ghosovi svitlo světlo. Jak se
dovíte z dalších řádků ještě i této kapitoly. Věděl o vznešeném
smyslu Eliášovy a Ježíšovy existenční cesty. Ježíš mohl právem
říci, že nic nebude ztraceno, co mu bylo svěřeno. A jemu je svěřen

každý lidský život. Měli bychom pro úplnost říci, proč právě lidský
život. Protože jedině ten je vybaven úplným transformačním
aparátem, jímž lze všechno časné převést nazpět do věčného, z
něhož časné vzešlo a ustavičně vzchází. A tak každý, kdo se
narodí člověkem, aniž to ví, nese na svých bedrech tíhu celého
vesmírového života, i toho, který nedospěl do lidského vývojového
stádia. To je možné proto, že je chybné naše pojetí života jako
něčeho odděleného od života jiných tvorů. Pravda je jiná: Celý
vesmír je soustava spojitých nádob. Tuto skutečnost Ghos za
svého života jen pochopil, ale neuskutečnil ji, a co se s ním stalo v
okamžiku smrti, jsme se už z jeho spisů nemohli dovědět. Proto v
jeho spisu pokračuji, čili on pokračuje se mnou v tomto psaní a je
to práce velmi snadná a nikoliv přespříliš časově náročná. Není mi
ani třeba toho, abych byl tak dokonale filozoficky vybaven jako
Ghos. Vzpomeňme jak stejně málo filozoficky vybavený, ale
daleko prostší než já, L. N. Tolstoj, dovršil Existenční cestu.
Vypravoval nám o tom v 30. létech dvacátého století jeho sekretář,
který dožil svůj život v Praze po boku Přemysla Pittera. A přitom
tento spisovatel se řídil jen dvěma stěžejními myšlenkami
Ježíšovými: neškodit nikomu a v ničem a toužit po věčném životě.
Technické provedení těchto dvou myšlenek bylo neuvěřitelně
jednoduché, protože bylo v pravém smyslu slova geniální. Už jsem
o něm mluvil jinde.)
Bůh netvoří tak, že poslouchá nějaká bouřlivá a vášnivá
přání, ani neudržuje něco pomocí připoutaností nebo na základě
nějakého protěžování čehokoliv, neničí v prchlivosti hněvu, z
nechuti nebo odporu. Božství zachází s velkým i s malým, se
správným i nesprávným, s nevědomým i s moudrým jako Já
všech... všechno vede podle přirozenosti vedeného a podle jeho
potřeby, s dokonalým pochopením. Individuum, které se stará o
vlastní zdokonalení a které se snaží o souzvuk vlastní vůle s
božskou vůlí a chce proměnit svou přirozenost na nástroj jednající
podle božských záměrů, musí se odpoutat od egoistických
hledisek lidské nevědomosti a utvářet se podle obrazu nejvyšší
stejnosti - nestrannosti.
Rovnodušná rovnováha v činnosti je zvláště nutná pro
sadhaka integrální jogy. Především je nutno přistoupit na
nezměnitelné přijetí toho, co odpovídá zákonům boží činnosti, aniž
bychom se snažili do ní přidávat stranící vůli nebo reptat podle
vlastních záměrů. Moudrá neosobnost, tichá rovnodušnost, smysl
pro universálnost nahlíží na všechno jako na božský projev jediné
Existence, která se nerozčiluje, netrápí se, neztrácí trpělivost, ať
se vyvíjejí věci jakkoliv. Člověk nemá být ani příliš ohnivý,

nerozvážný a vznětlivý...Ale toto neosobní přijímání věcí je pouze
prvním krokem. Člověk je nástrojem vývoje, který na sebe bere
zprvu masku konfliktu, aby ji postupně změnil s pokračujícím
vývojem...Duše, která se chce stát dokonalou, musí především
odosobnit nástroj, schopný urychlit pokrok. Aby to vše bylo
možné, k tomu je třeba přítomnosti boží moci, aby božská vůle
nabyla patřičnou úctu v naší přirozenosti. Je nutno opírat se o
dokonalou duchovní rovnodušnost, která je totožná se všemi
bytostmi a obsahuje velkou energii.
(Tohle nutně potřebuje být konkrétněji vysvětleno podle
osobní zkušenosti, při které se člověk setkal s touto mocí a
energií. Kdybych se byl za pomoci lékařů a maminky nenaučil radikálně odstupovat od své osobní vůle, nebyla by se mohla dostavit nebo s dostatečnou silou projevit moc boží, která dokázala
zprvu, do mých 17 let, opětovaně aspoň na několik minut, propojit
veškerou mou energii, jejíž původ je v každém člověku v božské
šakti, čímž se z roztříštěně působící energie stal jeden dohromady
slitý pramen a proud, který působil účelově ne podle vůle mé,
nýbrž podle záměru božího tam, kde boží zásah byl nutný. Teprve
dodatečně po zásahu té moci, o níž jsem do 17 let nevěděl, že je
božského původu, jsem zjišťoval, jak podivuhodně zasáhla, a dokonce tak, že bych byl býval ani podle své nejodvážnější představy nepředpokládal tak skvělé její následky a výsledky.)
Rovnodušnost je podmínkou proměny lidského ducha.
(Tato proměna probíhá postupně, jak je výborně znázorněno
životem Ježíšovým. Teprve až vývoj lidského ducha je dovršen,
což se stalo u Ježíše na kříži, může být lidský duch odevzdán s
nejvyššími možnými důsledky, jimiž je "třídenní" pobyt Ježíšův v
hrobě, jeho z mrtvýchvstání, jeho působení na lidské vlastnosti učedníky pomocí Ježíšova Pokoje atd. Ostatní dopsal svatý Jan
ve svém Zjevení.)
Cíl lidské dokonalosti, pokud si tato zasluhuje toto
pojmenování musí obsahovat dvě věci: sebeovládání a ovládání
prostředí. (K tomuto druhému by mohla vydatně pomoci schopnost
číst skrytý smysl událostí, tj. toho, co lidé, zvířata a rostliny dělají a
nevědí, že to dělají, vedle toho, o čem vědí, že dělají, a pak
poslušnost tohoto poznání. Znalost bez poslušnosti poznávaného
ruší znalost. Bez úplné poslušnosti poznávaného se vracíme k
nevědomosti.)
Hledající se musí snažit, aby dosáhl nejvyššího stupně
těchto schopností, pokud je lidská přirozenost unese. Podle
antického způsobu vyjadřování, žízeň po dokonalosti musí mít

znak svarát a samrát, ovládání sebe a znak vládkyně. Není však
možné, aby sebe ovládal ten, kdo podléhá útokům nižší
přirozenosti, neklidu, zármutku a radosti...otroctví sobecké
sympatie a antipatie, řetězům přání a připoutanosti, omezujícím
názorům a osobním soudům, emocím plných protekcionářství,
stovkám zásahů egoismu, který nadále ovládá myšlení, cit a
činnost....Ostatně, kdo není schopen ovládat sebe, nemůže
ovládat své prostředí. Nutné poznání, vůle a harmonie mohou se
dostavit jen jako výsledek vnitřního vítězství. Jsou znakem duše,
která se ovládá, a mysli, která, o sebe nezainteresována, řídí se
Pravdou a Právem...aktivně se staví proti naší nedokonalosti s
plným pochopením všeho, co se zdá stát v cestě...Ale ideál jogy
se znovu chápe smyslu Svarádžya a Samrádžya a propůjčuje jim
širší duchovní základ.
(Tyto a další výroky Ghosovy můžete správně posoudit jen
tehdy, předpokládáte-li, že vedle žáka působí i Mistr, což v
evropských podmínkách není možné. Ghos např. píše o některém
druhu očisty, která se z pouhé pozice žáka bez Mistra nebo bez
pomoci Boha nedá provést:)
Přání a nečistota Prany, principu života, nás spoutávají a
činí z nás otroky. Svobodná Prana přináší uspokojující stav, ve
kterém člověk s dokonalou rovnodušností čelí zevním událostem,
je indiferentní vůči pobídkám tužeb, nedá se uchvátit tím co je
příjemné, ani znechutit nepříjemným, není připoután ani tím, co ho
vábí, ani tím, co ho odpuzuje.
(Především Prana sama o sobě je absolutně čistá energie a
tedy nepotřebuje být očistěna. Protéká-li však různými kanály,
které jsou v těle, je tam znečišťována jejich povahou a obsahem.
Duchovní vůdce dokáže vést žáka tak, aby prana neprocházela
znečisťujícími kanály, a dovede ji v žákovi vést, kam má proudit a
jaké síly má povzbuzovat nebo probouzet. O tom zde Ghos
nemohl mluvit, ale měl říci proč. Už mu asi k tomu nezbýval čas.
Nemohl o tom mluvit také proto, že nikomu by taková četba
mnoho neprospěla. Řekli jsme si tedy, která prana je nečistá.
Čistá prana do nás vstupuje hlavně dechem a jídlem. Jaký rozdíl
je potom mezi pranou, která do nás vešla dechem, a pranou, která
do nás vešla jídlem a pitím, a že oba druhy prany takto
"znečistěné" začínají být tak rozdílné, že jedním druhem prany se
nedá zastoupit druhý její druh; o tom dobře píše Yesudian v díle
Sport a joga. Čistá prana je přímo nepoužitelná. Dostane-li se do
styku s lidským organismem, "znečistí se jím" a tím se stane pro
dotyčný organismus použitelnou ať v dobrém či zlém smyslu.
Prana dokonce nabude polaritu, které Číňané říkají Yang a Yin.

Nebudu tedy mluvit o nečisté praně, nýbrž o použitelné praně.
Dechem do nás vchází prana přes plíce do solárního plexu, a tam
je rozdělována přemnohými kanálky, které jsou součástí
transformujícího lidského aparátu. Ta prana, která se zachytí
přímo při vdechu ve chřípí, působí účinněji, a nebylo by správné,
kdybychom řekli, že je proto hned při vchodu znečistěnější, nýbrž
měli bychom říci, že je nadána povahou průchodu jinými
vlastnostmi než prana, která je vstřebávána v žaludku a ve
střevech jídlem. Promluvil jsem zatím jen o některých druzích
"znečistění" prany, ale Ghos mluví už o praně, která již prošla ať
bez naší vůle nebo s naším přičiněním a působí hlavně za pomoci
naší představy na výběhových cestách dokonce i mimo našeho
těla. Vlivem těchto cest teče někudy snáze, jinudy méně snadno,
někdy dokonce proti naší vůli. Tyto proudy se snaží Ghos ovlivnit
domluvou převedenou do představ žáka nebo čtenáře. Uchopí-li
však božská podstata lidskou mysl, nestane se to náhodou, že
prana přestane téci, kudy bychom ji promarňovali, a začne téci,
kudy vede k posílení zaujatosti člověka pro věčný život a k
poučenosti o oprávnění takového zaujetí. Tento druh poučenosti
se nezískává pochopením a studiem nebo osobní vůlí jiného
druhu, nýbrž vyprázdněním se od dosavadního hodnocení nebo o
sebe nezainteresovaným sebezáporem, například prokazovanou
láskou k bližnímu bez ohledu na sebe. Je-li např. bližní v tísni a
my mu pomáháme jen proto, že tuto pomoc potřebuje, a přitom
úplně zapomínáme na sebe, začínáme ho milovat jako sebe, nic
více než jako sebe, protože se chováme k bližnímu jako bychom
jím byli my sami, jako bychom my byli v jeho tísni.)
Nejde o to, aby se asketickým způsobem zrušily nebo
narušily přirozené funkce člověka, nejde o umrtvování, nýbrž o
transformaci. Funkcí Prany je radost; ale pravá radost je vnitřní
vznešená Ananda; není to dílčí radost, bouřlivá jako radost vitální,
emotivní nebo mentální, znehodnocená jako ta, která převládá ve
hmotné mysli, nýbrž universální, hluboká, soustředěné duchovní
štěstí...Přitom vzniká pravý způsob vlastnění, který se liší od
přivlastňování zevních věcí. Každé nesprávné přivlastňování
zevních věcí přináší podřízenost těmto věcem a všemu, co
vlastníme. Takové vlastnění, taková zevní radost nebude nikdy
součástí pokojné duchovní hry, Anandy. Aby se mohl uskutečnit
plnější život, je nutno se zříci egoistického vlastnění. Duše se
dokáže radovat ze sebe samé a z vesmíru.
Podobným způsobem svobodné srdce je srdcem
oproštěným od nárazů a bouřek vášně. Nárazy bolesti, hněvu,
strachu a nenávisti opouštějí rovnodušné srdce a dopřávají mu

klidu, nedotýkají se ho, neboť čisté srdce je rovnodušné, nedává
přednost předpokládaným osobním právům. Žijí-li vnitřně spojeny
pravda a srdce s Božstvím, které je v nás a ve vesmíru, opouštějí
nás nedokonalosti a mizí v klidné a nestranné síle a blaženosti
vnitřní duchovní existence. Tato je pořád v nás a proměňuje naše
zevní vztahy, filtrujíc je prostřednictvím pro nás podvědomé duše,
která je skrytým nástrojem jejího existenčního štěstí. Pomocí
rovnodušnosti srdce vzdalujeme od porušené duše přání, která se
nacházejí na povrchu, otevíráme srdce hloubce existence.
Dovolujeme jí, aby z ní prýštily odpovědi z pravé božské hodnoty,
takže odpadnou všechny požadavky emotivní bytosti. Výsledkem
této dokonalosti je svobodný, duchovní, šťastný, rovnodušný, vše
chápající smysl pro všechno.
Tato dokonalost nemá nic společného s netečností přísného
askety, s odtažitou indiferencí duchovní nebo s přísným
vnucováním sebe do sebepotírání. Není to zničení citové
přirozenosti, nýbrž její přeměna. Všechno, co se projevuje naší
nižší přirozenosti zvrhlou a nedokonalou formou, má svůj význam,
a užitečnost toho se nám ozřejmí, až se obrátíme k největší
pravdě božského bytí. Ve své povaze bytostí a schopností Božství
neničíme lásku, nýbrž ji zdokonalujeme a doplňujeme až k její
maximální moci, prohlubujeme ji až k dosažení duchovní extáze.
Pak to bude láska Boha, láska člověka a všeho, co existuje.
(Tady byste mohli pochopit, proč jsem neviděl v touze
esesmana něco jiného než zvrhlý způsob jedné a téže lásky boží,
vše milující. A když pak toto uvědomění vnitřního smyslu působení
božího přešlo v okamžiku, kdy už mě chtěl zabít, ze mě, v němž
už bylo svobodně projeveno, také do něho, okamžitě se obrátil a
stal se čistě milujícím a pak musel být odstřelen těmi, kteří si ho
tam vydržovali, aby vraždil a rozséval smrt a nenávist. On se jim
musel vyznat ze svého vnitřního převratu, že už nemůže nenávidět
a vraždit. Z mého hlediska tu šlo o symbiózu nesvobodného vraha
se svobodným člověkem. Vrah mně pomohl k osvobození, tím že
mě chtěl zabít, a já jsem mu pomohl k tomu, aby přestal být
nenávistným vrahem.)
Plná a universální láska nahradí dosavadní lásku, která
měla zájem jen o sebe, o drobné radosti a provázela nás malými
bolestmi, jsouc přitom provázena zlobou, žárlivostí a
nespokojeností, pocitem oddělenosti a osamocenosti, čemuž
všemu jsme přisuzovali tolik důležitosti. Bolest přestane existovat
a bude nahražena sympatií a universální láskou, ale nikoliv
sympatií, která způsobuje utrpení, nýbrž tou, kterou pomáhá k
osvobození, neboť je sama svobodná. Pro svobodného ducha je

hněv a nenávist stavem nemožným, za to však se objeví silná
energie božského Rudra, která umí dobývat bez nenávisti.
(Tady je zmínka o prvním bílém koni a jezdci ze Zjevení
svatého Jana. Ten jezdec na koni měl luk a jeho jméno bylo
Dobyvatel. Vysvětlil jsem jinde a ve spisu Zk. Jen bych chtěl
dodat, že Zjevení je přisvětlením k životu Ježíšovu, v němž je
popsáno, jak se Ježíš až do "třiceti" let musel obětovat za rodinu
tím, že se dobrovolně zříkal toho, v čem musel být.
Ty, příteli, který věříš v předurčenost všech věcí, věz, že
kdyby byl takhle věřil Ghos, nebyl by napsal ani čárku z této knihy.
Ale on věděl, že všechno je určeno, ale jinak, než si myslíš. Řeknu
to jinými slovy než on, protože jsem pověřen psát komentář k jeho
dílu, kterého si velmi vážím.
Všichni sdílíme tento lidský život, jaký prožíval mezi námi
Ježíš, a nemůžeme přestat být lidmi, i kdybychom žili všelijak.
Ghos nás odnaučoval nejapnosti, s jakou procházíme životem.
Tato nejapnost, nikoliv předurčenost, způsobuje, že procházíme
soustavou utrpení a paralelní soustavou radostí. Pro svou
nejapnost jsme vláčeni od utrpení k radosti a od radosti k utrpení,
ale je z tohoto stále se měnícího projevu naší nevědomosti
správné východisko, je-li vůdčím prvkem všeho toho trmácení, ať
dobrovolného či nedobrovolného, soustavná oběť, nikdy se
neměnící. Pozor! Budu teď mluvit o nejvyšší ceně lidského života!
Každý lidský život obsahuje tuto oběť.
Všimněte si však této jemnůstky; na tu musíte přijít každý
sám svou zkušeností. Nezbývá mi tedy nic jiného, než promluvit o
této jemnůstce, jak působila v mém životě. Ona má naštěstí u mne
také zevní podobu, nejen tu běžnou, jakou má u každého z vás,
nýbrž podobu mě odlišující od ostatních lidí, chromou levou ruku.
Jaké štěstí pro mne: Byl jsem od útlého mládí odmítán všemi, od
nichž jsem si přál jediné, trvalé zabezpečení. Nemohl jsem se stát,
čím jsem postupně chtěl být, hercem, zpěvákem, strojvůdcem
atd., až nakonec chemikem. To poslední odmítnutí mělo už
neosobní povahu. Nezaměstnanost. Nikdo však neměl tak velkou
moc, aby mně mohl překazit mou vnitřní oběť za víru mé rodiny,
vězte, oběť za něco, čemu jsem sám nevěřil, ale čeho následky
jsem spatřoval každý den a na každém kroku mé maminky a mé
babičky, tedy kladné následky. A tato trvalá oběť, o které nikdo
nevěděl, ani maminka nebo babička, oběť, od které jsem
neočekával nic pro sebe, způsobila, že jsem se v 17 létech setkal
vědomě s Božstvím, které v nás je a které je ve všem. Jestli snad
jsem od té oběti přece jen něco očekával, pak to byla jen hubená

mzda nekvalifikovaného dělníka, které jsem byl zřejmě hoden:
Smět tuto oběť vykonávat tak, aby o ní nikdo nevěděl, ani
maminka, ani babička, a trpět navíc tím, že jsem vzbuzoval dojem
bigotně věřícího člověka, protože jsem byl ve své oběti důsledný.
Bůh je schopen ničit bez hněvu, protože si je vědom toho, že
všechno, co ničí, je částí jeho samého, jeho projevu, a proto
neztrácí sympatii a pochopení pro vše stvořené a vtělené do těchto projevů. Celá naše emotivní přirozenost podstoupit tuto vysokou osvobozující transformaci; ale aby se to mohlo uskutečnit, k
tomu je dokonalá rovnodušnost účinnou a nezbytnou podmínkou.
Tatáž stejnost musí postihnout zbytek naší bytosti.
(Jako by Ghos řekl, že milovat z celého srdce je základem
pro ostatní lásku a rozlije se do lásky celou duší atd.)
Dosud totiž naše dynamická bytost jedná pomocí vzájemně
si odporujících podnětů, projevů naší nevědomé nižší přirozenosti.
Posloucháme tyto podněty a kontrolujeme je jen zčásti a
podřizujeme je tlaku rozumu, který je pozměňuje a mění. Jsme
vystaveni vlivu našeho estetického smyslu, který je zjemňuje, a
vlivu naší mysli a našich etických oprávců. Pletichářské napětí
mezi dobrem a zlem, mezi užitečným a škodlivým, mezi činností
harmonickou a neladnou, dosud způsobuje a vnáší zmatek do
naší činnosti, do našeho počínání brzy racionálního, brzy
irracionálního, ctnostného a neřestného, čestného a nečestného,
vznešeného a vulgárního, do věcí lidmi uznávaných a
neuznávaných, do velkého trápení při schvalování a
neschvalování vlastního počínání, do oprávněnosti a rozporů s ní,
do výčitek a pocitu zahanbení a do mravních depresí. Všechno to
bez pochyby potřebujeme pro náš duchovní vývoj, ale ten, kdo jde
za větší dokonalostí, musí se zhostit všech dualit, zachovávat
rovnodušný pohled a pomocí něho jednat nestranně a universálně
podle dynamického Tapasu, podle duchovní energie, v níž moc a
vůle se promění na čisté a správné nástroje vyšší a tajné božské
energie. Obvyklé mentální znalosti budou převýšeny touto
dynamickou rovnodušností. Zrak vůle dohlédne daleko až k
čistotě božského bytí, podnět pocházející z boží moci a vedený
božím poznáním, jehož povaha je dokonalá, stane se strojem,
yantra. Toto vše nebude dokonale možné, dokud dynamické ego,
podléhající emotivním a vitálním impulsům a upřednostňované
osobním úsudkem, bude nadále zasahovat do činnosti. Dokonalá
rovnodušnost je mocí, která roztíná zauzliny nižších podnětů
činnosti. Yantra neodpovídá na nižší impulsy, nýbrž očekává vyšší
a splňuje impuls pocházející ze Světla, které existuje nad
myslí...Jak se postupně pozdvihne k supramentálnímu bytí a

rozšíří se vnitřně až k pravé duchovní plnosti, dynamická
přirozenost se promění, zduchovní se právě tak jako proud emocí
prany a doroste až k moci božské přirozenosti. Mnohé budou
překážky, než se dojde ke správné funkci nových nástrojů, ale nic
z toho neporuší a nezarmoutí duši při růstu její rovnodušnosti,
protože ona bude řízena Světlem a Mocí skrytých v nitru bytosti a
nad myslí a bude pokračovat s jistotou na své klidné cestě,
potírajíc vášně až k dokončení procesu proměny. Slib božského
Bytí, vyslovený v Gítě, bude pro ni bezpečnou kotvou jejího
rozhodnutí; "Opusť všechny dharma a uchyl se pouze ke Mně; já
tě osvobodím od hříchu a od zla; nenamáhej se."
Rovnodušnost přemýšlivé mysli stane se částí, velkou částí
dokonalosti nástrojů, které působí v přirozenosti. Útoky
náklonností, sebeospravedlňování, které považujeme dosud za
intelektuální upřednostňování, za své soudy, své představy,
omezující asociace naší mysli, za pragmatické naléhání naší
mysli, jakož i za omezenost naší intelektuální mysli, to všechno se
musí dát toutéž cestou jiných připoutaností, to znamená, že
postoupí své místo nestrannosti neprotekční vize. Myslící mysl ve
své rovnodušnosti rozezná poznání od nevědomosti, pravdu od
omylu, jako duality vytvořené omezenou přirozeností našeho
vědomí a stranickým postojem našeho intelektu. I v nevědomosti
rozpozná věznitelské poznávání, od kterého se snažíme sebe
osvobodit, v omylech začneme spatřovat ztracenou pravdu, která
se propadla do klamných forem nejisté mysli. Na druhé straně se
necítí vázána ani omezována svým vlastním poznáním, ani
zatarasena na cestě k dalšímu osvícení. Nebude příliš poutána
pravdou, která má jen podružnou povahu. Tato dokonalá
rovnodušnost přemýšlející mysli je nutná, protože smyslem
pokroku je větší Světlo, které nás má převést do oblasti vyššího
duchovního poznávání.
Rovnodušnost je věc velmi delikátní a obtížná, a lidská mysl
ji zřídkakdy praktikuje. Její dokonalost se nedostaví dříve, než
supramentální Světlo naplní mentalitu svým vlivem působícím
zhora. Ale tato rovnodušnost vůle je nutná při vývoji inteligence
dříve než bude moci toto světlo působit svobodně na mentální
substanci. Tím však nechci říci, aby se člověk zříkal hledání a
poučování kosmické inteligence, nebo aby byl indiferentní k
nestrannému skepticismu, nebo aby znehybnil myšlení v ticho
Nevyjadřitelného. Určité mentální mlčení může být součástí
discipliny, když jejím smyslem je osvobodit od její stranící funkce,
aby se mysl mohla stát vodivou pro vyšší světlo a poznání, ale
musí se dostavit též přeměna téže mentální substance. Jinak

nejvyšší světlo nemůže vládnout a rozvíjet svůj vliv na
uspořádané projevy božského vědomí v lidské bytosti.
Mlčení nevyjadřitelného je pravdou božské existence. Ale
Slovo, které pochází z tohoto mlčení, je také pravdou a je to
Slovo, které se musí stát tělem ve vědomém stavu přirozenosti.
Posléze celé toto zrovnoprávnění přirozenosti je přípravou k
tomu, aby se dostala k moci vyšší duchovní rovnováha v naší
bytosti a vytvořila široké podmínky k tomu, aby se mohly v naší
bytosti projevit světlo, moc a radost Božství, se stále vzrůstající
plností. Je to rovnodušnost Satčitanandy, která podle svého
obrazu modeluje mysl, vůli, život a fyzickou existenci člověka. Je
to vyrovnanost božského Tapasu, která podporuje světlou činnost
božské vůle v celé naší přirozenosti. To je význam rovnodušnosti
v celé integrální joze.
14. 6. 1990

12. Cesta rovnosti (A IV, 146 - 155)
(Kapitoly 12. až 22. přeložil do italštiny Giulio Cogni, a z
tohoto italského překladu převádím Ghose do češtiny.)
Vyplyne z popisu úplné a dokonalé rovnosti, že tato rovnost
má dvě stránky, které vyplynou ze dvou za sebou následujících
procesů.
Jeden nás osvobodí od činnosti nižší přirozenosti a uvede
nás do pokojného míru božské existence. Druhý nás osvobodí
svou plností a mocí nejvyšší přirozenosti tak, abychom dosáhli
rovnováhu a universálnost božského nekonečného poznání,
božskou vůli jednat, Ananda.
První můžeme chápat jako rovnost pasivní nebo negativní,
tj. jako rovnost uznávanou, kterou čelíme pomocí netečnosti
útokům a projevům existence a negujeme dualismus projeveného
a čelíme reakcím, které z toho vznikají. Druhým je rovnost aktivní,
pozitivní povahy, přejímá projevy existence, ale tak jako projevy
božské přirozenosti, a odpovídá stejným způsobem na ty, které
vstupují z božské přirozenosti do nás a proměňuje je v jejich
skryté hodnoty. První žije v míru Brahmana a vylučuje přirozenost
aktivní nevědomosti. Druhý přebývá v témže míru, ale též v
Ananda Božství a ukládá životu duše znaky božského poznání,
božské moci a požehnání existence.

(Zdá se mi, že tohoto jsem byl nucen být nestranným
svědkem od čtyř do sedmnácti let svého věku pokaždé, když jsem
po vyprázdnění od vlastní vůle boží vůlí a mocí zatoužil
napravovat drobné i větší těžkosti ve svém okolí tak, aby lidem
přestalo drobné nebo větší trápení. Tohle bylo možné jen proto, že
jsem si byl zcela nevědom toho, kdo tu jedná a nepřivlastňoval
jsem si a nechtěl jsem si přivlastňovat sílu, která se dostavovala a
po vstřebání do činnosti zase odcházela a stala se jen
požehnáním nebo zbožštěním činnosti do takové míry, do jaké
byla únosná pro aktéry. Tehdy jsem ještě nevěděl, že jsem byl
poučován o všestranném božském původu veškeré činnosti a
všeho dění nejen v člověku, ale i v celém vesmíru. Nyní už vím, že
toto působení Boha ve všem, nejenom v tom, co se nám jeví jako
činnost, On je činitelem, bez kterého by se vesmír neobešel a
vůbec by nemohl existovat.)
Je to dvojí orientace spojená obecným principem, který
bude způsobovat nestranné počínání v integrální joze.
(Srovnejte můj zážitek z mládí s tím, co píše Ghos o záměru
člověka integrální jogy. Neměl jsem záměr, nýbrž byl jsem k němu
stržen událostmi kolem sebe, a dále posunut sebevyprázdněním
od osobní vůle a soucitem, jehož povaha byla zprvu konkrétně
osobní, později obecně nestranná. Ghos by řekl, mající podobu
rovnodušnosti. Úsilí, které tomu opakovanému zážitku
předcházelo při začátku operací za vědomí, se dá definovat jako
krajní a celobytostná snaha o zachování vlastního života.
Příležitost k projevu tohoto úsilí mi tedy poskytli lékaři, v
pozdějších běžnějších případech okolnosti a události, vstupující
do mého života zvnějška a jako jejich ozvěna už také spojitě z
vnitřka.) (Naskýtá se otázka, není-li tomu ve skutečnosti opačně,
nejsou-li zevní okolnosti a události odezvou na vnitřní pochody,
kterých ze své úrovně vědomí nejsme svědky?)
Snaha po pasivní nebo čistě negativní rovnosti může přinést
tři základní postoje jako východiska. Všechny tři vedou k témuž
výsledku - k odevzdanosti, k indiferenci a k podřízenosti. Princip
odevzdanosti je pákou schopnosti ducha snášet všechny styky,
zákroky a nápovědi projevové přirozenosti, která nás obléhá ze
všech stran. Duch není jimi ovládán a nucen k tomu, aby musel
snášet její nápovědi. Zevní mysl ve své nejnižší přirozenosti nemá
tuto schopnost. Její síla je vymezena uvědomovací energií, která
provádí, co může. Fakt, že může uhájit svou individuální existenci
ve vesmíru, je způsoben ve skutečnosti mocí ducha v ní, ale ona
si neumí vysvětlit celou škálu této moci nebo nekonečnost této

energie, kterou čelí útokům života. Kdyby to dokázala, byla by
vládkyní nad svým životem.
(Velmi poučná je má vzpomínka, že v útlém mládí při
nečekaném zásahu boží síly jsem měl vždycky na chvilku dojem,
že jsem všemohoucí, nebo aspoň, že má síla je nevyčerpatelná.
Nebyl jsem nikdy vydáním boží síly oslaben, nýbrž jsem měl pocit
nevýslovné radosti. Nikdy jsem však nebyl v pokušení, abych
uplatnil tu nesmírnou sílu nebo radost ve svůj prospěch. Tomu
říkám ochrana.)
Ve skutečnosti se musí vyrovnávat se situací jak může. Setkává
se s jistými útoky a snaží se jim čelit, odstraňovat překážky a
zvládnout je zčásti nebo úplně po určitý čas napořád, a tehdy,
pokud to dokáže, zažívá reakce emoční, radost, zadostiučinění a
pochopení, něčemu dává přednost a zastavuje se u toho, co si
přeje, aby se opakovalo nebo prodlužovalo, a činí z toho něco v
životě obvyklého. Shledává se u jiných lidí s jinými názory, které
nachází příliš silné, než aby je mohla zvládnout, nebo příliš slabé,
než aby jí mohly poskytnout uspokojení, a i z toho vyplývá
zklamání. Těm pak se snaží vyhnout nebo zmírnit jejich dopad.
Jsou ještě jiné vlivy, které se snaží zmenšit nebo neutralizovat...
Duše, která hledá pravou cestu ke zvládnutí situací, může
začít s opozicí proti těmto vlivům, nebo snažit se je snášet
rovnodušně, nebo místo aby se snažila se před nimi chránit nebo
uniknout nepříjemným událostem, může se učit je snášet vytrvale
se vzrůstající rovnodušností, nebo je přijímat kladně. Tento postoj,
tato disciplina přináší trojí výsledky, vynáší na povrch trojí
výsledky, tři schopnosti duše ve vztahu k věcem. V první řadě
pozorujeme, že co se nám zprvu zdálo být nesnesitelné, stane se
časem snadné a snesitelné. ...Dále pozorujeme, že vědomá
přirozenost se dělí na dvě části, na jednu tvořenou mentální a
emotivní přirozeností, a na druhou, vyšší, na vyšší vůli a rozum,
který pozoruje a není rušen přáními naší přirozenosti, neschvaluje,
nehodnotí a nepřivlastňuje si. Začne-li nižší přirozenost ztrácet
sílu, nabude člověk schopnost se uklidnit. To přinese třetí
výsledek, schopnost osvobodit se vlivem odevzdanosti nebo
schopnosti odporovat, vlivem potlačování nejnižší přirozenosti
před nástupem normálních reakcí, a také, přejeme-li si to, znovu
vybudovat a posílit všechny proměny naší zkušenosti silou ducha.
Tato metoda se používá nejen při reakcích příjemných, ale i při
nepříjemných. Duše odmítá se jim podřídit nebo být jimi vláčena;
snáší klidně zkušenosti, které přinášejí radost, odmítá být jimi
povzbuzována a nahrazuje radost a pohodlné mentální
vyhledávání příjemných věcí klidem ducha...Tak duše začíná

postupně přistupovat ke všemu stejně a začne mít nad sebou
vládu. Druhou cestou je postoj nestranné indiference,
nezaujatosti. Je to metoda současného překonávání náklonnosti i
odporu k věcem. Pěstuje se vůči nim osvícená netečnost. Tento
postoj je méně založen na vůli než na poznání. Je to způsob, při
kterém se tyto věci považují za něco, co povstalo z iluze zevní
mentality a z pohnutek nehodných tiché pravdy, v níž spočívá
duch osobně rovnodušný, nebo se považují za vitální a emotivní
potíže, které musejí být zavrženy vůlí klidně pozorující a
inteligencí nezávislou na vášních mudrce. Klade stranou touhy
mysli zachvácené egem, které přikládá dualistické hodnoty věcem
a na místo nestranného míru staví přání a ego s čistým já, které
není rušeno a zmítáno podněty přicházejícími ze světa.
(Tady poprvé Ghos rozlišuje pro nás jasněji než dříve, ego
nepodporované čistým já od ega, které má podporu čistého já. Dá
se říci, že naše já, které vzniká od chvíle, kdy jsme se narodili, má
tendenci se osamostatnit od vlivu čistého já, protože vlivem
tělesnosti, z níž je bezprostředně živo, dovede snadno upříst
domnělou osobní míru nezávislosti; tomuto já říká Ghos ego,
zatímco onomu já, které se dosud dobrovolně vystavuje vlivu
čistého já, říká prostě já s malým "j", a považuje je za vhodný
vstup zpět do velkého Já, tedy za připravovatele tohoto vstupu.
Tím se výrazně liší od běžného zvyku indických myslitelů, kteří
chtějí já zničit a odstranit, což způsobuje nesmírné obtíže od
chvíle, kdy žák opouští mistra a má se sám považovat za mistra.
Většina takových mistrů padá.
Pokusme přidat dokumentaci ze života Ježíšova. Dokud žil s
učedníky a vedle nich ve světě, nemohl postrádat vlastnosti ega,
přikloněného ke světu, a zároveň se nemohl obejít bez já, pevně
stojícím za Já s velkým "J", tj. bez pravé individuality. Musel
potírat, a měl k tomu oba dva druhy já k dispozici, penězoměnce v
chrámu i farizeje a zákoníky, tedy veškerá nečestná jednání, v
kombinaci ega s já, a měl k tomu všechny dispozice poznávání
zdola i zhora. Jakmile však vstal z mrtvých - píšu úmyslně "vstal z
mrtvých" a nikoliv jen "umřel a pohřben jest" - mohl předat svůj
pokoj, ke kterému dospěl, svým učedníkům, aby ukázal, že jej
nepotřebuje jako protiváhu neklidu, a kdy oni, učedníci se mohou
obejít bez satana a s ním spojeného světla zdola, že tehdy, až
Ježíš za ně vstoupil na kříž a vstal z mrtvých.)
Nejen že uklidní emotivní mysl, ale i odmítne intelektuální
mysl a nevědomé myšlení a předčí zájmy nižšího poznání proto,
aby se mohla projevit jedinečná pravda beze změn. Je to cesta,
která rozvíjí tři výsledky nebo schopnosti, pomocí nichž se stoupá

k míru. Především se zjišťuje, že mysl je dobrovolně svázána
malými radostmi a poruchami života a že ve skutečnosti ony
nemohou nad ní vládnout, jestliže se duše prostě rozhodně zbavit
se svého zvyku dát se vést bez odporu zevními a pomíjejícími
věcmi. Za druhé si lze všimnout, že i zde se dá rozlišit psychické
rozdělení mezi myslí nejnižší nebo vnější, která je dosud
podřízena starým zvykům, a mezi nejvyšším rozumem a vůlí, které
s stáhly do individuálního klidu ducha. (Dalo by se říci
srozumitelněji: do klidu, který představuje sedmý den odpočinku
božího po tak zvaných šesti dnech božího tvoření, a my už víme,
že šest dní tvoření pořád probíhá a že je pořád provázeno
sedmým dnem odpočinku Stvořitelova, který je podmínkou tvůrčí
schopnosti, v pravém smyslu slova božské, nikoliv lidské. Tedy
sedmý den odpočinku je soustavnou podmínkou permanentního
božího tvoření.) Jinými slovy: rozvíjí se v nás vnitřní nezávislý klid,
který budí takové nižší pohnutky, na nichž není závislý a jež tedy
nemusí přijímat.
(Šlo tedy také o jistý druh závislosti Ježíše na učednících
během tří let, kdy je učil. Tato závislost byla zvláštní povahy.
Učedníci mu byli přiděleni Otcem, aby je osobně vedl až do chvíle,
kdy dorostou k neosobnímu vedení Duchem svatým. Obdobně je
tomu s permanentním klidem během šesti dnů tvoření. Bez
základního klidu by se nedalo tvořit.)
Napřed nejvyšší rozum a vůle mohou být lidskými
pohnutkami zatemňovány a pronikány, (a my se dovídáme z
Ježíšova schválení jeho rozhodnutí, jaká je v tom obsažena
objevná zákonitost), mysl může být strhována nižšími popudy, ale
postupně se klid stává nesmazatelným, stálým, nepodléhajícím
ani nejnaléhavějším vlivům, na duhkhema gurunápi vicályate.
Tento vnitřní klid nahlíží na vzruchy zevní mysli s odpoutanou
nadřazeností nebo s přechodnou shovívavostí, aniž by se dal
přimět ke spolupůsobení...Nakonec se stane, že i nižší mysl
přijme tento vznešený klid, přestane být vábena věcmi, které ji
dříve okouzlovaly nebo rušily, a jimž dříve přisuzovala irreální
důležitost. Náhle se dostavuje třetí schopnost, veskrze proniknutá
plným klidem a mírem, požehnání, úleva i při obléhání naší
přirozeností, která nás zavaluje svými fantaziemi a týráním. Je to
brahmasamsparsam atyantam sukham asnute, je to jícen
pohlcující naše překotné pomíjející zájmy. Duše se ukládá v
potěše z já, átmaratih, do individuálního a nekonečného Ananda
ducha, a nepodléhá zevním vlivům s jejich bolestmi a radostmi.
Pozoruje svět pouze tak, jak to činí návštěvník na představení

komedie, nebo jako někdo, kdo přihlíží k činnostem, na kterých
není nucen se podílet.
Třetí cesta je cestou pokory, která může být křesťanskou
rezignací, založenou na odevzdanosti do vůle boží nebo na
podřizování se bez egoismu věcem a událostem, jakožto projevům
universální vůle času, nebo poddanost, nebo jako úplná
poddanost osobnosti Božství, nejvyššímu Purušovi. Jako první
byla cestou vůle a druhá cestou poznání, inteligentního
uvažování, tak tato třetí je cestou temperamentu a srdce, vnitřně
spojených principem Bhakti. Je-li dovedena až ke svému plnému
rozvoji, dospěje k témuž výsledku dokonalé rovnodušnosti. Je-li
kořen ega rozpuštěn, osobní požadavky začínají mizet, zjišťujeme,
že už nejsme poutáni radostí z příjemných věcí nebo smutkem z
věcí nepříjemných. Snášíme je aniž bychom je přijímali nebo je
zavrhovali, přisuzujíce je Mistru naší existence, a stále méně se
staráme o jejich osobní dopad na nás; jedno však nepřestáváme
považovat za důležité, přibližovat se k Bohu, tj. být ve styku a
shodě s universální a nekonečnou Existencí, tj. být spojeni s
Božstvím, být jejími průvodiči, nástroji, sluhy, milovníky, kteří se
těší z Něho a ze vztahů k Němu a neznají jiného smyslu radosti
nebo smutku. Také zde může dočasně existovat rozdíl mezi
nejnižší myslí a jejími zvykovými emocemi a mezi nejvyšší myslí
přivrácenou k lásce a k sebevzdání, ale postupně se předešlé
zvyky mění, transformují, noří se do lásky, do radosti, do zaujetí
božským, a odpadají jiné zájmy a vztahy. Pak je všechno vnitřně
klidné a milostně spojující oním tichým požehnáním, které
převyšuje intelekt, mírem, který spočívá v sobě, je soucitný k
pobídkám nižších věcí, je požehnáním v hlubinách naší duchovní
existence.
Tyto tři cesty jsou shodné, přestože se liší rozdílnými
východisky. Shodné jsou svým zákazy normálních reakcí mysli na
styky se zevními věcmi, báhya - sparšrán, a v druhé řadě
oddělováním já nebo ducha od zevní akce přirozenosti. Je však
zřejmé, že naše dokonalost bude větší a úplnější, budeme-li moci
nabýt větší aktivní rovnodušnosti, která nám umožní nejen vzdálit
se ze světa, ale i se s ním stýkat s odpoutaným klidem, vrátit se k
němu a vlastnit jej mocí klidu a s nezaujatostí ducha. Toto je
možné, protože svět, přirozenost, činnost nejsou ve skutečnosti
věcmi nijak od sebe oddělenými, nýbrž jsou projevy Já, kosmické
duše, Božství. Reakce normální mysli jsou degradacemi božských
hodnot, a kdyby jich nebylo, byla by nám zřejmá pravda - jsou
faksimilemi, nevědomostmi, které padělají činnost boží. Z nich
pochází involuce Já, ústicí v materiální nevědomost.

(Vzpomeňme si, co řekl svatý Jan ve svém Zjevení o šelmě
popsané rouhavými jmény. Ta rouhavá jména jsou proto rouhavá,
protože si přivlastňujeme boží činnost a vydáváme ji za svou.
Ghos se snaží o to, abychom lidskou činnost převedli s pokorou
na činnost boží.
Všimněte si však, že Ježíš ukázkou svého života a života
svých učedníků v kontextu se životem kolem nich, zaujímal
odlišné východisko nejen od Ghose, ale i od všech Indů, pokud se
tito řídí jen Védami a Upanišádami. Ježíš nepovažoval život ve
světě za něco nižšího, nýbrž za něco pouze neúplně
pochopeného, ale přesto za něco prvořadě nutného i s tím
nepochopením. Tím je život nevědomého člověka jen na povrchu
popsán, jak píše sv. Jan, v nitru je každý člověk chrámem božím.
To ovšem vědí i Indové.)
Vracíme-li se k plnému vědomí Já nebo Boha, můžeme
rozeznat pravou hodnotu věcí a zacházet s nimi s klidem, radostí,
poznáním a vůlí pramenící z Ducha.
(Nikdy nebudu moci dost ocenit, co ve mně způsobil jediný
výrok mé matky: "Nemlať s tou židličkou, bolí ji to." Matka ovšem
netušila, že uvěřím-li jí, budu považovat i mrtvou hmotu za živou a
že s ní budu zacházet jako se živou, případně jako s trpící nebo
radující se, a mnohem později jako s projevem božího Života.
Všechno začíná nenápadně. Dokonce nevadilo, že jsem
považoval jako dítě Boha za mrtvého, protože jsem ho neviděl
jednat. Ale babičku a maminku jsem považoval za živé světice,
žijící a jednající před mýma očima. Kdybych jich býval neměl,
nebyl bych se dostal na Cestu.
Začneme-li takto jednat, duše začne být stejně radostná ve
všem ve vesmíru, začne projevovat stejnou vůli vůči kterémukoli
druhu energie, mít stejné poznání, které pronikne do duchovní
pravdy, stojící za všemi způsoby božského projevu. Vládne pak
světem tak, jako jím vládne Božství, v plnosti světla a v nekonečné moci úplné Anandy.
(Ježíš dával najevo svým učedníkům, že i na jejich lidské
schopnosti přecházela tato moc, takže jim po tři roky nic nechybělo a mohli se skutky vyjadřovat "zázračně". V čem pozůstávala
tato zázračnost? Schopnosti, které učedníci projevovali, jsou obsaženy v každém člověku, ale jsou zazděny způsobem lidského
počínání, myšlení a chtění. Uvolňují se současně čtyřmi splněnými
podmínkami:

1. Člověk se musí vzdát vnitřně bez výhrad svého. Toto
vzdání může mít bezelstný zástupný charakter, jak tomu bylo
právě u Ježíšových učedníků.
2. Nesmí se toužit po zázračných schopnostech a nesmí se
používat pro sebe ani hmotně, ani v podobě morální nebo jiné
odměny.
3. Musí se projít křtem vodou, tedy znovuzrozením z vody.
Tohle provedl svou mocí za učedníky Ježíš.
4. Musí se při provádění zázraků zachovávat zásada
rovnodušnosti, tj. nerozlišovat přítele od nepřítele, nýbrž jen
potřebného a nepotřebného.)
Celá tato božská existence se nám může přiblížit aktivní a
pozitivní jogou namísto negativní a pasivní jogy.
(Právě takovou jogou se projevovala boží moc u Ježíšových
učedníků. Je-li jednou navozena, pak po celou dobu učednictví
vytváří z lidského života vpravdě něco živého, čím se liší od
bývalého zmrtvení. I tento důkaz nese sebou pozitivní joga, vnitřně
trpná, pokud na tak vznešenou trpnost učedník vůbec stačí.
Ukázalo se, že učedník na ni stačí jen do kříže, jen do opuštění
vlastního ducha. Do té doby učedníkům stačilo opustit své,
nemuseli ještě opustit sebe, tj. svého ducha. Opustit tohoto ducha,
je příliš těžký úkol, který za nás musí zastat samo Já, pověřené
tímto úkolem, které dokáže být absolutně nadlidské a dokáže též
strhnout za sebou jednu dvanáctinu učedníků, rozumějte během
učednického období jednu dvanáctinu lidských vlastností, jednu
část vesmíru v malém, reprezentovanou svatým Janem
Evangelistou, aby se ukázalo, která část vesmíru v malém je k této
proměně připravena, jak a čím, že láskou, která je vtělena z této
strany do celého vesmíru ve velkém.
V první řadě je žádoucí nové poznání, jímž je poznání
jednoty (Jak dal najevo svatý Jan doprovodem Panny Marie až
pod kříž a potom ve Zjevení, v němž ukázal, jakého druhu toto
poznání je, že je jím láska k dílu Spasitelovu, vznešeně neosobní,
avšak nikoliv vznešeně odtažitá.) - vidět všechno jako sebe sama
a všechno v Bohu a Boha ve všem. Vyvíjí se pak vůle
nestranného přijímání všech jevů, všech událostí, všech osob a
sil. (Vizte modlitbu Ježíšovu nad mučiteli: "Bože odpusť jim, neboť
nevědí, co činí!"), jako masek Já, jako hnutí jediné energie,
pocházející z jediné Moci, která je v činnosti, a jako řízení jedinou
boží moudrostí. A na základě této vůle vyššího poznání narůstá
schopnost setkávat se ve všem s nerozrušitelnou duší a myslí.
Musí dojít ke ztotožnění sebe s universálním Já, k vidění a pocitu

jednoty se všemi tvory, ke vnímání všech sil a výsledků této
energie, jakožto pohybů této síly, jímž jsem i já a všechno mé;
(Jako by na důkaz této pravdy uslyšel jsem 3. 7. 1990 v
břeskném ránu v Ošelíně nad hlavou rytmické šumění křídel
divokých hus, táhnoucích od východu k západu. Tlukot těch křídel
byl tak výrazný, že jsem musel ustat ve svém překladu a
pozorovat ten pro mne tolik významný jev. Šum se podobal tlukotu
srdce, ale už ne pouze mého, nýbrž tepu celého vesmíru. A vedle
v domku rodina ještě spala, syn, dcera a dva vnuci. Až tohle
jednou budete číst, tak vězte, že tehdy jste ještě spali.); přirozeně
nikoliv mého ega, které ovšem musí být upokojeno, vyloučeno,
potlačeno - jinak by se nemohla dostavit dokonalost onoho
vyššího nebo universálního Já, v němž jsme jedním s Ním,
protože naše osobnost je vnitřně sjednocena se zdrojem činnosti
onoho universálního Já a se zdrojem činnosti všech bytostí, které
by jinak byly pro nás neosobními předměty a silami, zatímco ve
skutečnosti jsou i ony schopnostmi jediné neosobní Osoby
(Puruša), Boha, Já a Ducha. Má individualita Mu náleží a není už
něčím neslučitelným s Ním nebo něčím odděleným od
vesmírového bytí, sama je zvesmírněna, vědoma si vesmírného
Ananda a sjednocena se vším, co poznává, na co působí a z čeho
se těší, milujíc to. Vždyť k tomuto nestrannému poznání celého
vesmíru a k této nestranné vůli přijímat celý vesmír, se přidružuje,
a právě k tomu, nestranný zájem o celý kosmický projev Božství.
Zase lze popsat tři výsledky nebo schopnosti, které
způsobuje tato metoda: V první řadě rozvíjíme schopnost
nestranně přijímat ducha.
(Od okamžiku našeho narození nejsme schopni nestranně
přijímat ducha našeho malého já, který pochází z Ducha božího,
protože je nutné, aby se ze sil tohoto ducha vytvořilo malé já, které
má ničím nenahraditelnou schopnost rozvinout naši individualitu
opatřenou pocitem oddělenosti. Až se to stane a nepravá
individualita se rozvine, mají být síly lidského ducha užity k novým
úkolům, zcela odlišným od minulých, tj. od úkolů první "třicítky".
Ježíš tento přechod velmi důrazně označil událostmi v Jordánu a
na poušti. Obecně vzato: události jsou zdůrazněním potřeby proměn použitých prostředků při postupu na duchovní cestě...a
vždycky! Jan v nich uměl číst! K tomu je třeba narůstající
nestranné poslušnosti. Komu se přestává stranit? Osobním
názorům a náklonnostem a také zásadám, které si člověk vytvořil
jednou pro vždy. Měl si být vědom toho, že tato "kodifikace" zásad
je jednou z hlavních překážek duchovního pokroku. Příklad
takového překročení zásad, ovšem správného překročení. Byl

jsem vegetářem před vstupem do manželství, ale dnem
manželství jsem začal jíst maso bez ohledu na zásadu, která před
tím byla správná, ale dohrála svou roli, jakou tou chvílí dohrál můj
bezpohlavní život a celá řada jiných drobností, s ohledem na nově
nastoupený stav, který mě měl naučit dokonaleji vystupovat z
mého pocitu osobní oddělenosti.)
Ale kromě toho shledáváme, že i když lze přirozenost přimět
k tomu, aby obecně zaujímala tento postoj, dostává se do konfliktu mezi nejvyšším rozumem a vůlí a mezi nižší mentální existencí,
která je poutána ke starému egoistickému systému vidění světa a
přitakává jeho naléhání. Pak se zjistí, že tyto dvě oblasti vědomí,
ačkoliv se zprvu mísí zmateně a brzy ta nebo ona nabývá vrchu,
přece jen učí rozlišovat a vidět, jak se duchovní úrovně vyproštují
z nižší mentální oblasti. A pokrok jde dál. Mysl si nevšímá jen
vlastních těžkostí, nýbrž i bližního a začne se podílet na jeho
radostech a strastech, jako by to byly její vlastní radosti a
strasti...Posléze se zjistí, že tu zasahuje moc, která překonává tyto
těžkosti, a to vyšší rozum a vůle, které přimějí nižší mysl, aby
zaměnila své úzké pojetí za širší a sama se změnila. Pak naše
bytost žije ve stavu moci, universálního klidu a radosti, v živé
blaženosti a ve vůli Ducha.
Abychom si udělali představu o tom, jak tato metoda působí,
posuďme krátce její způsob činnosti podle tří velkých mohutností,
poznání, vůle a citu. Každá emoce, cit, pocit, jsou způsoby, jimiž
se duše setkává s projevy Já ve své přirozenosti. Co však pravé
Já přináší, je všeobecná zaujatost, Ananda, zatímco nižší mysl si
z ní vybírá jen utrpení, radosti a neutrální indiferenci, které se
otupují jedny druhými, a to do různé míry, a tato míra závisí na
schopnosti zindividualizovaného vědomí vyhledávat, pociťovat,
asimilovat, zmírňovat, vládnout vším, co se vynoří z toho všeho,
co velké já vyneslo ze sebe a transformovalo do ne-já, jako
předmět své zkušenosti, získané oddělující individualizací. Ale
vždycky je tu kvůli onomu největšímu Já, které je v nás, skrytá
duše v nás, která má potěšení ze všeho a nabývá sílu a rozsah
vlivem všeho toho, co se jí tkne, a těží jak z nepříznivé, tak z
příznivé zkušenosti.- Toho si může všimnout zevní duše,
vytvořená z tužeb, a to je důvod, pro který zakoušíme radost z
existence, a dokonce určité uspokojení z bojů, utrpení a z krutých
bolestí. Ale máme-li dospět k universálnímu Ananda, musí se
všechny naše nástroje naučit nejen částečným a zvráceným
radostem, ale i podstatné radosti ze všech věcí. Ve všem je
princip Ananda, který intelekt může chápat jako zalíbení v radosti,
jako něco obsažené ve všem, rasa, ale obvykle se v intelektu

objevují jen kritická hodnocení: Musíme se tedy umět přimět k
tomu, abychom všechno viděli ve světle ducha a proměnili tyto
vyumělkované hodnoty na skutečné rasa, podstatné a duchovní.
Princip vitální je tu k tomu, aby převáděl hodnoty na zájem o
vlastnění, bhoga, který sice všechno činí živější, ale vlivem chtíče
všechno v nás přetváří na trojí: na bolest a radost, sukha - bhog,
na dukha - bog a na odmítání obou, což se jeví jako netečnost
nebo nezájem. Prana nebo vitální bytost musí být osvobozena od
přání a od svého protekcionářství, aby se přeměnila na čisté rasa,
které intelekt a sensibilita jsou schopny vnímat. Pak už v nástrojích neexistuje překážka k dovršení třetího kroku, při kterém se
všechno mění v plnou a čistou extázi duchovního Ananda.
Pokud se týká poznání, jsou tři způsoby myšlenkového
přístupu k věcem: nevědomost, omyl, pravé poznání. Pozitivní
nestrannost bude ve své rovnodušnosti připravena snášet
všechny tři způsoby poznání jako podoby sebeprojevu, který vede
k vývoji, vycházeje z nevědomosti a přecházeje ke zkomolenému
poznání, jež způsobuje omyl, než konečně dospěje k pravému
poznání. Bude přitom obratně zacházet s nevědomostí mysli,
psychologicky správně, za podmínek správného jednání, se
soumračnou a zastřenou uvědomovací substancí, které je vše
oživující Já skryto jako v nějakém temném pouzdře; zůstane tam s
myslí a za pomoci pravd již známých, s intenzivní koncentrací
bude poznání zbavovat roušek nevědomosti. Nebude útočit jen na
poznané, ani se nebude snažit vměstnat všechno do své malé
komůrky, nýbrž usadí se v poznaném a nepoznaném s
rovnodušnou myslí, otevřenou všem možnostem. Tak se postaví
proti omylu, rozmetá zamíchanou hromadu pravdy a zbaví ji
omylu, ale nezastaví se u žádného názoru, neboť hledá
především prvek pravdy za všemi názory, poznání skryté za
omylem - protože každý omyl je přetvořeným kouskem pravdy a
těží svou vitalitu z osvobozeného prvku pravdy a nikoliv z
vlastního omylu, ale neomezí se jen na zjištění pravdy, nýbrž
hledá stále plnější moudrost, a stále více širší, smiřující, spojující.
To se může stát jen vzestupem k ideálu nadmysli, a proto
rovnodušný hledač pravdy se neváže na intelekt a na jeho
operace, ani si nemyslí, že zde všechno bude končit, nýbrž je
připraven jít stále dál ve kterémkoliv stádiu vzestupu a vzít si z
něho poučení pro další a další stupně, bez ohledu na to, že
dosavadní stupeň byl překročen a že z něho zbyl jen vyšší smysl
omylu. Je to překročení vlastnění čehokoliv z myšlenkového
světa. Tato rovnodušnost inteligence je jednou ze základních
podmínek vzestupu k duchovnímu poznání a dalšímu vyššímu
supramentálnímu poznání.

Vůle v nás, jelikož je mocí naší bytosti v nejvyšší míře
energetické povahy, je všestrannou vůlí po poznání, po emocích,
po činech a jedná v každé části naší přirozenosti, bere na sebe
různé formy a reaguje různým způsobem na věci, které samy o
sobě mohou znamenat neschopnost, omezení moci nebo správné
vůle, vůli špatnou nebo zvrhlou, vůli neutrální - ve smyslu etickém
ctnost, hřích a vůli neetickou - nebo něco jiného svého druhu.
(Než vejde Ghos do vznešeného pojetí vůle, dovolím si říci,
že my ve stejném duchu Ghosova výkladu každý z nás od chvíle
narození, jak se zdá, vůlí plýtvá a vydatně a chybně. Jsme totiž
vším možným a našemu duchu přístupným způsobem
vychováváni k tomu, abychom se považovali jen za děti této
Země, své země, svých rodičů, svého národa, což je nejběžnější
omyl stále živený částečným chápáním skutečnosti. V první řadě
jsme dětmi božími, o čemž nevíme a tedy z toho ani nemůžeme
vyvodit všechny důsledky. Kdybychom tento omyl chtěli napravit
tím, že bychom bez vnitřního poznání prostě uznali, že tomu tak je
a zařídili se podle tohoto omylu, uznali svůj omyl a vyvodili z něj
všechny dostupné důsledky, utíkali bychom a nepřestávali bychom
utíkat ze života jevů, zkrátka z pozemského života bychom měli co
nejméně, a o takové odříkání k naší škodě by se museli postarat
naši vychovatelé, později bychom mohli přijmout jejich stanovisko
a nasadit na jejich trend sami už z vlastní vůle. Šlo by o chybně
naučené odříkání, které nemůže zastat odříkání vlité zhora.
"Nutno dítěti vrátit jeho život, jinak zahyne," to je výrok
primáře MUDr. Kafky po první operaci za vědomí, kterou na mne
provedl v Praze 1914. Byl vedoucím týmu lékařů, kteří mě od
mých dvou do čtyř let opakovaně operovali a opakovaně po
operacích zjišťovali, že během nich ztrácím poměr k pozemskému
životu. Za pomoci mé matky mě pak vrátili do "mého" života a jen
proto dodnes žiji a jen tak začala se u mě s úspěchem realizovat
metafyzická zkušenost, ze které vám vyprávím a kterou uvádím na
pravou míru i výrok Ghosovy, aby přestaly být nebezpečnými.
Máme výsostné právo považovat pozemský lidský život za
svůj život a nikoliv za život boží, a podle tohoto práva máme být
vychováváni. U mě toto výhradní právo pominulo teprve v mých 17
létech, a to jen nepřímým mým přičiněním, zatímco přímo bylo
řízeno a odstraněno zásahem Boží Lásky, která byla tak mocná,
že jsem ji od té doby nikdy nedokázal popřít ani v myšlenkách, ani
v činnosti. Kdyby byla tato láska nenastoupila, byl bych utekl ze
světa tak nebo onak, a to by mělo i pro vás nedozírné následky. Z
omylu tedy se musíme naučit poctivě žít mezi všemi, kteří podlehli
témuž omylu. Jak bylo těžké tohle dokázat, protože jsem začal v

17 létech stranit zásahu božímu a nebyl jsem tehdy rovnodušný,
ani jsem jím zatím nesměl být. Musel jsem žít podle řádu hodnot,
obsažených v Otčenáši, aniž jsem o tom řádu zatím věděl. Je v
něm založeno pořadí, jímž se máme v životě řídit, máme-li se stát
aspoň učedníky Páně.)
Rovnodušná vůle nebude smět pociťovat výčitky svědomí,
bolest nebo znechucení, s nimiž se setkává. Jestliže dopadnou na
běžnou mentalitu, uvidí pouze jen tam, kam ukazují, na
nedokonalost a na nutnost oprav - neboť nejsou ve všem
správnými ukazateli - uvidí však také, že musí umět rozpoznat, že
tato úskalí jsou nutná k (úplné) zkušenosti, a že každá nesnáz nás
přibližuje k cíli. Je a pod vším působí v nás a ve světě božský
význam všeho a božské vedení, těmito vnucenými omezeními, tím
volním sebeomezením vesmírové Moci, která vede na každém
kroku a na každém stupni - a je nám vnucována pomocí naší
nevědomosti a my sami se také ocitáme pod tlakem božského
poznání - a tak spějeme k jednotě, obdařené neomezenou Mocí
Božství. Pomocí rovnodušnosti uvidíme všechny energie a
činnosti jako síly pocházející z jediné Existence, a všechny
nedokonalosti a že bez ustání naléhají na nás, abychom dospěli k
vesmírové dokonalosti. Tato rovnodušnost otevře naší
přirozenosti cestu k božskému vedení a k vesmírové Vůli, a učiní ji
schopnou být supramentálně činnou...
(Rozumějte dobře: Vedení boží tu ustavičně je. Ghos chce říci, že
si je neuvědomujeme, a být k němu doveden, znamená pak,
uvědomit si je a tím nabýt i povinnost se jím řídit. S tímhle měl
velké potíže svatý Pavel, když kázal křesťanství. Křesťané náhle
začali být hříšnými, protože věděli o něčem, co nedokázali
následovat, zatímco pohané neměli hříchy, protože byli
nevědomými. Totéž platí o vraždění, kterým se častují zvířata, na
rozdíl od vraždění, které je trestné u lidí, kteří už pochopili vyšší
zákony než čistě přírodní, a proto jsou trestáni za jejich
nedodržování, a právem dokonce i světskou mocí.)
Integrální joga používá obě metody, pasivní i aktivní podle
potřeby přirozenosti a vede ji k vnitřnímu duchu, Antaryamin.
Neomezuje se na pasivní cestu, neboť ta by vedla pouze k
individuální a kvietistické spáse, která by byla popřením aktivní
duchovní vesmírové existence, a pak by nebylo možné dojít ke
shodě s ní. Používá metody oddanosti a ustálenosti v ní, ale
nezastaví se v odpoutanosti, nýbrž bude se opírat o pozitivní
platnost existence, která nestojí jen na trpělivosti a oddanosti,
nýbrž vede i k pozitivnímu užití všech schopností spojených s
jednotou a s Ananda. Použije tedy nestranné indiference, aby

veškerou zkušenost přeměnila na nejvyšší hodnoty nestranného
ducha. Užije zajisté též dočasně rezignace a podřízenosti, ale tím
že podřídí svou osobní existenci Božství, dosáhne vše vlastnícího
Anandu, ve kterém už není zapotřebí rezignace, nýbrž dokonalého
souzvuku s vesmírem. Není to však výhradně souhlasící, nýbrž i
chápající jednota, dokonalé zprostředkování styku přirozeného já
s Božstvím, čímž i božské je vlastněno individuálním duchem.
(Toto jedinečné dovršení smyslu nevlastnění ve společenství
s vlastněním, označil Ježíš jedinečně výrokem na kříži: "Bože,
odevzdávám ti svého ducha.")
Bude plně využívat pozitivní metody, ale překoná veškeré
individuální pojetí věcí,..bude žít pro Božství, aniž by podceňovala
světskou existenci, nebude se poutat ani k zemi, ani k nebi, ani
nebude toužit po nadsvětském osvobození, nýbrž bude spočívat
poklidně s Božstvím na všech jeho úrovních a bude schopna žít v
nich tak jako Já, jako jeho projev.
5. 7. 1990
(Nejsem si jist, zda pro každého čtenáře vyplyne z přeloženého
textu, co k němu pro jistotu dodávám.
Člověk už od chvíle svého narození žije proto, že se stal
člověkem, na všech úrovních stvořeného, a kdyby na nich nežil,
nebyl by schopen dostat se pomocí všeho stvořeného k
nestvořenému. Existuje jakýsi dvoustranný pohyb mezi vším
stvořeným. Z celého stvořeného směřující i k nejmenší částečce
stvořeného, a naopak z této nejmenší částečky stvořeného k celku
stvořeného. Tak je ve stvořeném položen základ nepohyblivosti a
věčnosti. Pozoroval jsem to poprvé v předškolním věku na talíři,
do kterého mně nalili horkou polévku, ale tak, že horní okraj
polévky se při nalévání zvlnil a tak trochu přetekl přes později
klidnou hladinu polévky. Pozoroval jsem tu mokrou vrstvu mezi
hladinou polévky a suchým okrajem talíře, a viděl jsem ustavičné
vzlínání kapiček mastné polévky nahoru z hladiny k suchému
zbytku talíře a zpět. Toto pozorování mě velmi zaujalo, takže
málokdy jsem začal jíst dříve než jsem vychutnal tento ustavičný
pohyb a jeho zpomalování, způsobený chladnutím polévky.
Ochlazená kapka se tedy vracela ke hladině, teplá kapka se
zdvihala z hladiny a zaujímala místo pokleslé a ochlazené kapky.
Ochlazená kapka si šla pro náboj tepla ke hladině polévky a s
tímto nábojem byla znovu schopna vzlínat vzhůru, a tak se to stále
opakovalo. Ostatní členové rodiny už jedli a mé váhání bylo jimi
kvitováno jako projev nechutenství. Ale já jsem se vymlouval, že je
polévka ještě horká a že něco vidím, na co oni nedbají a co je

velmi zajímavé. Teprve mnohem později, 21. 11. 1939, jsem
pochopil, že z úrovní vědomí, které bychom mohli nazvat podle
zkušenosti joginů, pátou, šestou a sedmou, ustavičně k nám
sestupuje jejich podstata, jsouc tam přiváděna do stavu
vychladlého sestupu proudu, a naopak od nás tam zase vystupuje
teplý proud, který převzal teplo z věčného života, v nás bohatěji
hořícího než např. v rostlině nebo ve zvířeti. Tím obohacujeme
vyšší úrovně vědomí svou nižší úrovní přívodem nestvořeného
ohně, téhož ohně, který viděl Mojžíš v keři, jenž hořel a neshořel.
Kromě toho ovšem přes tyto úrovně k nám proudí boží život
prostřednictvím živého těla, a toto je další požehnání, které jsem
zase pozoroval v jiných příměrech než ve vylité polévce. Takže nic
stvořeného nezůstává bezmocně trčet ve své stvořenosti. Všichni
jsme sobě zavázáni vděčností, o které nevíme, ale kterou přesto
nevědomě projevujeme, nebo dokonce musíme projevovat, neboť
z těchto spojitostí není vyhnutí.)
13. Nezávislá činnost (A IV,156 - 162)
(Poznámka překladatele do češtiny: dovolil jsem si zasáhnout
pozměněným nadpisem kapitoly do původního názvu "Činnost
rovnosti". Když jsem se vzdal svého života dne 21. 11. 1939,
poznal jsem bez svého záměru, co je to nezávislá činnost. Od té
chvíle po dobu pěti měsíců jsem nepotřeboval být na nikom
závislý než na Bohu a přitom jsem okamžitě začal být činný pro
mne zcela novým způsobem. Před tím principy, podle nichž jsem
se vzdával vlastní vůle, prodělaly několik dost od sebe odlišných
forem, často podle potřeby střídaných. Závislost na Bohu během
zmíněných pěti měsíců měla povahu veskrze osvobozující.
Zbavovala mě strachu, nenávisti, potřeby úvah o tom, co mám
dělat atd. Výčet toho, o co jsem se přestal starat, by šel do
nekonečného počtu, ale byl by to počet nesmyslný, protože jsem
se nepotřeboval starat o nic a také jsem se nepotřeboval o nic
zajímat, a přesto jsem si zachoval pro zevního pozorovatele
všechny znaky velmi starostlivého člověka. Jestliže jsem se před
tím čtyři dny staral jen o sebe, od té chvíle jsem se nestaral ani o
sebe, ani o kohokoliv jiného, protože jsem věděl, co mám dělat a
přesvědčoval jsem se, že za daných okolností tato činnost byla
optimálního rozsahu i kvality se všemi parametry odvahy i
opatrnosti, ačkoliv jsem tehdy nezačal být odvážný, ani jsem jím
před tím nebyl, ani jsem nezačal být opatrný, a všichni kolem mne
viděli, že jsem jím nebyl. Jednal jsem prostě samovolně a bez
rozmyslu správně, protože jsem byl svědkem toho, že ve mně žije
Bůh, který nejen jedná za mne, ale i poznává za mne, miluje za

mne, prostě dělá všechno za mne, a smí-li se tak mluvit, i myslí za
mne, ačkoliv Bůh nemyslí, není závislý na mysli, je nad ní. Začínáli si však člověk být vědom toho, že vědomí boží přetéká do
lidského, nabude jistotu, že Bůh v člověku žije namísto člověka.
Z popisu Ghosova pojmu supramentálního stavu poznávám,
že jím jmenuje přesně to, co jsem zažíval pět měsíců v
koncentračním táboře. Mluví-li pak o činnosti rovnosti, je zřejmé,
že má na mysli činnost, která není závislá na člověku jinak a jiným
způsobem, než že člověk je závislý na Bohu.)
Rozlišení, která jsme provedli, dostatečně ukázala, co je
podmínkou rovnosti (nezávislosti). Není to pouhé spočinutí a
nezúčastněnost, není to odstup od zkušenosti, nýbrž pohled z
nadhledu na stávající reakce mysli a života. Je to první tajemství
vlády duše v existenci. Jakmile jsme k ní dospěli a dovedli ji k
dokonalosti, můžeme se považovat za dospěvší k pravému
základu božské duchovní přirozenosti. Mentální bytost v těle se
snaží o využití života pro sebe, ale na každém kroku je to život,
který provádí nátlak na ni, aby se podřídila působení tužeb
vitálního já. Rovnodušná existence, nenechávajíc se překonat
žádným působením přání, je první podmínkou pravé vlády, a
sebekontrola je jejím základem. Ale čistá mentální nestrannost, ať
je jakkoliv vyspělá, je ohrožována sklonem ke kvietismu. Musí se
ubránit pomocí sebeomezování ve vůli a v činnosti před chtěním
(právě tak jako před kvietistickým úplným nechtěním.) Pouze duch
je schopen dosahovat nezměrné vrcholy vůle svou neomezenou
trpělivostí, nestranně správnou činností jak pomalou a
odhodlanou, tak rychlou a prudkou. Duch je stále jistý jak v
omezené činnosti, tak i v jejím opaku, v nejširší a nejintenzivnější
činnosti. Může se ujmout nejmenší operace v nejomezenějším
rozsahu kosmu, ale může též jednat v jícnu chaosu silou plnou
pochopení a tvůrčího elánu, a tyto věci může činit proto, že je
vnitřně odpoutaný čili vnitřně neomezený jako spolučinitel. Je
proto tak odpoután, že stojí nad všemi událostmi, tvary, idejemi a
pohnutkami, které má ve svém dosahu. Ale má zároveň
schopnost účasti, protože je ve skutečnosti sjednocen se vším.
Nedosahujeme-li tuto svobodnou jednotu, nemáme ani plnou
vnitřní nezávislost, ekatwatam anupašyatah.
Prvním úkolem sadhaka je uvažovat, zda by skutečně mohl
v sobě vyvinout rovnost, nebo kde se dopouští chyby, která mu v
tom brání, a stále by měl přivolávat vůli Puruši a osvobodit ji (od
své vůle) nebo zbavit se své chyby a její příčiny. Jsou čtyři věci,
které musí dosáhnout, rovnost v nejkonkrétnějším smyslu slova,
samata, osvobození od zálib mentálních, vitálních a hmotných,

ujímat se všech božských operací uvnitř sebe a kolem sebe; za
druhé dosáhnout pevného míru a zbavit se jakéhokoliv rušení,
šanti; a třetí dosáhnout vnitřního duchovního štěstí a klidného
duchovního přijímání přirozeného života tak, aby ho nemohlo nic
umenšit, sukham; za čtvrté dosáhnout čistou radost, úsměv duše,
který zaujme život i existenci. A protože nezávislost je nekonečná,
nezablokovat se na kterékoliv úrovni mysli nebo života nebo v
kterýchkoliv zálibách a chtíčích. Ale od chvíle, kdy člověk žije ve
své nynější normální přirozenosti, z útvarů mentálních a vitálních,
a nikoliv ze svobody svého ducha, poutanost jimi a tužbami a
zálibami, je rovněž příčinou nynějšího stavu. Zprvu se s nimi smířit
a pak je překonat, je nesmírně obtížné. První nutností tedy je,
vytáhnout žihadlo, zbavit je jejich agresivity, jejich egoismu, jejich
nároků na naši přirozenost.
(Jak je vidno, Indové ve svých duchovních špičkách,
dokonale ovládají systém postupu zdola nahoru, přičemž
předpokládají, že nahoře je mistr, který žáka vede, a dole je žák,
který si přeje být veden k duchovní dokonalosti. Mistr mu musí
poskytnout představu o tom, jaké znaky má nebo na sebe bere
postupně proces zdokonalování. Porovnejme si však toto
východisko s jiným nám známým jednak ze životního příkladu
Ježíšova, tedy především z jeho "třicítky", to jsme už učinili jinde,
pak z počínání učedníků Ježíšových, kteří všichni dovršili "třicítku"
rázem, když se vzdali vnitřně svého, a pak si všimněme Maří
Magdalény, která se rázem nezřekla jen svého, nýbrž i svého
života. Správně si řeknete, že za pomoci Ježíšovy měla poměrně
lehkou úlohu, protože se měla čeho vzdát, a všechno, co před
sebevzdáním dělala, jí bylo protivné. Ale východiskem nemusí být
člověku jen odporný hřích, nýbrž něco zcela opačného,
neodolatelné a ničím nepřekonatelné vnitřní vedení, které se
dostavuje zákonitě, jakmile člověk dozraje v sebeobětování
životem, nejlépe v lásce k bližnímu až k činnosti na obětujícím se
člověku nezávislé, v tom smyslu, že on ji vykonává bez ohledu na
sebe.
Toto východisko zaujala svatá Anežka Česká Přemyslovna.
Měla opravdu co obětovat a z toho důvodu způsobila toto:
Byla princeznou přemyslovskou. Ale dověděla se, jak se
Přemyslovci dostali k moci. Vyvraždili lstně za pomoci Vršoviců
Slavníkovce, nejmocnější vládce v jižních a východních Čechách.
Unikl smrti jen svatý Vojtěch, protože jako první pražský biskup byl
mimo území Čech v Polsku, kde potom mučednickou smrtí
zemřel. Zbývá říci, že Přemyslovci se odvděčili svým spojencům
ve vraždění tím, že je rovněž všechny vyvraždili. Tak skončili

Vršovici. Kdyby se byla provdala Anežka za krále Jindřicha, jak jí
bylo nabízeno, a nevzdala se veškerého majetku a královských
poct, nebyl by prohrál Přemysl Otakar druhý na Moravském poli,
neboť by byl měl mocného spojence v manželovi Anežky atd.
Nebylo by ani došlo k zavraždění Přemyslovce Václava III roku
1307, už po smrti Anežky. Nynější papež Jan Pavel II. však věděl,
kdy bude smět Anežka vstoupit na duchovní trůn český, a proto ji
svatořečil, tj. uznal ji za královnu církevní dne 12. 11. 1989, a ona
se konečně směla postavit do čela armády, která nezačla vládnout
z nenávisti k odpůrcům. Stalo se dne 17. 11. 1989. Svatá Anežka
smí podporovat tuto vládu tak dlouho, pokud ona bude vládnout
křesťansky bez násilí a bez nenávisti. Takhle se dělá duchovní
politika. Já jsem ji nevědomě prováděl v koncentračním táboře
nepřetržitě po dobu pěti měsíců. Dne 13. 11. 1989 mně řekl jeden
z mých bývalých spoluvězňů v koncentračním táboře, universitní
profesor E. K., že on si všiml, že jsem po celou dobu svého pobytu
v koncentračním táboře nedostal ani ránu, ani jsem neměl strach,
ani hlad, zatímco ostatní byli biti a báli se o život. Ptal se mě, čím
to je. Řekl jsem mu: "Protože ti, kdo nás zde týrají a vraždí, jsou
také mými bratry a já je stejně miluji jako vás týrané. Oni přece
nevědí, co činí. Jakmile bych je začal nenávidět, ihned by nabyli
právo mě týrat hladem a strachem o život.")
Důkazem toho, že jsme dosáhli tohoto cíle, je dosažení
nerušeného klidu mysli a ducha. Sadhaka musí věnovat pozornost
Purušovi, který se skrývá jako svědek a tajně řídí za myslí, jakmile
s ní může zacházet, a potlačuje i lehké náznaky neklidu, úzkosti,
bolesti, revolty a neklid mysli. Přetrvávají-li tyto stavy, žák musí
napřed zjistit toho příčiny...V žádném případě nesmí dovolit a
připustit omluvy jakkoliv přirozené a zdánlivě oprávněné, nebo
jakékoliv ospravedlňování vnitřní nebo vnější. Je-li prana příliš
hlučná, musí se žák oddělit od rušení pranou, pozdvihnout nad ni
svou přirozenost směrem k buddhi a vlivem buddhi zamítnout
nárok na přání.
(Možná, že vám tyto rady připadají být příliš těžko uplatnitelné. Neshledávám však žádnou z nich jako nepatřičnou. Když
jsem po první extázi zažil mocný a snadno pociťovatelný příval
prany v těle a do těla, měl jsem co dělat s různými blaženými a
někdy i nepříjemnými pocity v těle. Musel jsem se jich zbavit
vlastní vůlí, např. nastupující pocit buněčné přeměny v těle,
pociťovaný jako kvašení v celém těle, jsem musel přemoci
zjemněním soustředění do té míry, že do takové jemnosti přestala
mít právo vstupu hrubá prana, tj. prana prošlá buňkami. Tak pocity
přestaly rušit extatické stavy, odpadla sensitivnost a blokování

vědomí pocitem na té které úrovni. Křesťanští extatikové ovšem
měli práci s pranou mnohem těžší, protože ji vtělovali do
smyslových, obvykle zrakových obrazů. Svatý Jan ve svém
Zjevení ukazuje, že se do jeho smyslových obrazů vtělovala
pomoc Beránkova, ale za cenu velkého utrpení. Kdo jde cestou
bezobrazovou, trpí sice víc, ale jeho poznání není omezeno
obrazy.)
Na druhé straně, jestliže nás klame vůle a inteligence, pak
se dá rušení zvládnout s většími potížemi, protože v tomto případě
užitečný nástroj se stává spoluviníkem revolty proti božské vůli a
staré hříchy, pocházející z nižších úrovní, jsou ve výhodě a
využívají této výhody tak, aby ji zneužily ve svůj prospěch. Proto v
nás musí existovat stálý zájem o jedinou hlavní ideu, být oddán
Pánu naší existence, Bohu v nás a ve světě, nejvyššímu Já,
universálnímu duchu.
(Mám za to, že tato ustálená zaujatost musí přicházet zhora,
nedá se udržet lidskou vůlí zdola. Tomuto proudu zaujatosti může
vydatně přispět ku pomoci rozlišovací schopnost druhu: "Toto jsi
Ty, Bože, toto nejsi Ty.")
Tato úplná oddanost se musí stát hlavním argumentem
sádhaky, protože je to jediná cesta, kterou lze docílit absolutního
klidu a míru ...Jediné záchvěvy a emoce, které přetrvávají,
náležejí přirozenosti, anandamaya, božské jednotě.
Uklidnění nastolené takto v celé lidské bytosti musí zůstat
nezměněné za všech okolností, při zdraví i při nemoci, v radostech i v bolestech, i při nejsilnější fyzické bolesti, při štěstí i
neštěstí, ať už jde o nás nebo o ty, které milujeme, při úspěchu i
při neúspěchu, při poctě i při urážkách, při chvále i při výtce, při
spravedlivosti nám prokázané, i při nespravedlivosti, ve všem, co
zatěžuje naši mysl. Vidíme-li jednotu všude a vidíme-li Boha ve
všem, ve svých nepřátelích, ve svých soupeřích v životním
zápase, stejně jako ve svých přátelích, ve všech událostech,
neboť nic není odděleno od nás a celý svět je jediná skutečnost
zároveň s námi uvnitř i vně naší bytosti, pak tento postoj nám
usnadňuje cestu srdce i mysli.
(Nezapomínejme, že lidská vůle je vyčleněným kusem
božské vůle. Může být člověkem i kterýmkoliv tvorem zneužita bez
ohleduplnosti. Musíme umět přizvat na každém kroku svého života
schopnost rozlišovací, abychom se dovedli jinak stavět k sobecké
bezohledné činnosti jednotlivce, někdy celého národa, než k
osvícené činnosti těchže. Není to výzva k nenávisti, nýbrž
poučení, o kterém čteme v Bibli: "Buďte opatrní jako hadi a prostí

jako holubice." Teprve pak může být bezpečně proveden další
důležitý krok:)
Máme používat služeb aktivní nestrannosti a klidu. Něco z
toho je velkým krokem ke svobodné dokonalosti, alpam asya
dharnasya......Jakmile se dosáhne klid, vitální a mentální záliby
ztratí svou rušivou sílu a zůstanou jen jakýmsi formálním oděvem
mysli. Pak vitální uznávání něčeho nebo zříkání se toho, snazší
schopnost něco přijmout než něco jiného, přednostní záliba v té
nebo v oné myšlence, v tom nebo onom dění či události, touha po
tom spíše než po onom, pravda, se kterou je náš duch snáze
zpřízněn než s jinou, stanou se už jen formálním mechanismem,
nutným jen k tomu, aby se Šakti uvedla do chodu nebo aby
dočasně byla zavedena Mistrem do naší bytosti. Všechno to ale
ztratí svou rušivou povahu vůle silně egoistické, netolerantního
přání a umíněného požadavku. Tyto jevy mohou trvat v umírněné
podobě po určitou dobu, ale jak vzrůstá klid nezávislé rovnosti a
stává se podstatný a bez mezer, ghana, tyto jevy mizí, přestávají
kolorovat mentální a vitální substanci a zůstanou jen jakýmisi
doteky nějaké zevní hmotné mysli, ale nepronikají dovnitř, a
nakonec přestane i toto jejich defilé a zastaví se před zevní
branou mysli. Pak se konečně může dostavit živý vjem o tom, že
všechno, co se děje, je řízeno Mistrem naší bytosti, yathá
prayukto smi, tathá karomi, což dříve bylo jen výraznou
myšlenkou nebo vírou s občasnými nepřímými zásvity božské
činnosti za děním naší osobní přirozenosti.
(Nezapomínejme, že celá tato kniha byla v první řadě psána
pro žáky jeho ašramu v Pondychery, který byl nově zkoušenou
kombinací individuálního osobního vedení jako po staru, v
dřívějších dobách, od vzniku Véd, s vedením kolektivním ale
pořád uvnitř ašramu, jak s ním začal Kešab Čunder Sen v
minulém století ve své Brahmosamadž. Byl tehdy pozván
Ramakrišna na návštěvu do tohoto ašramu, a divil se jedné věci,
se kterou nesouhlasil, kolektivní meditaci. Řekl při té příležitosti:
"Jak je možné, že se tu lidé společně soustřeďují? Nebo že se od
nich chce, aby se společně soustřeďovali?" Měl na mysli své
působení mistra na žáka, které ve své klasické formě je vždycky
záležitostí uskutečňovanou mezi čtyřma očima, jen mezi mistrem
a žákem. Věděl přece dobře, že mistr musí přemoci žáka v tom
smyslu, že jej převede z jeho úzkého vědomí a z víry v toto úzké
vědomí, do svého vědomí zbaveného mezí AB. Tady musí mistr
překonat "víru", kterou má žák ve svou jedinečnost svého vědomí,
a nahradit ji svobodou už bez "víry", která jeho žáka věznila, místo
aby ho osvobozovala. Žák začne zažívat při takové společné

koncentraci s mistrem svobodu a začne do ní pronikat svým
omezeným vědomím. Mistr musí prolomit hráze tohoto úzkého
rybníčku vědomí žákova, a pak třeba postavit prozatimní hráze
širší, než si žák zvykne na opravdovou duchovní svobodu,
Ramakrišna by řekl "než se solná loutka ponoří do moře a tam
bude ochotna se rozplynout." Přeloženo: "Než se zničí stará
nepravá individualita a než se postaví na její místo nová věčná
individualita." Toto se obvykle neděje naráz, a mistr musí mít
zároveň trpělivost i opatrnost, aby mezi ztrátou prvního a nabytím
druhého, nevznikla nebezpečná mezera. Nesmí připustit při tomto
urychleném postupu znovuzrození dlouhé mezery krizové povahy,
které nazývá svatý Jan z Kříže temnou nocí smyslů a temnou nocí
ducha. Mohl by svým tlakem na žáka způsobit smrt žákovu. Proto
a z mnoha jiných důvodů pochyboval Ramakrišna, že by nějaká
kolektivní meditace mohla mít spojovací účinky nebo
osvobozovací účinky a proto považoval kolektivní meditaci za
ztrátu času nebo dokonce za zahálku. Měl ovšem jen relativní
pravdu. Nepřejí-li si meditující duchovní svobodu, nýbrž spokojí-li
se je s pocitem jakéhosi uvolnění, jde o něco méněcennějšího,
než co provádí mistr s jednotlivým žákem, o jakýsi odpočinek s
mírnou duchovní náplní. Tohle může ovšem zastat něco méně
libého, ale za to účelnějšího, a to provádí Ghos například touto
knihou, poučování mistrem, třeba zdánlivě jen slovním.
Předešlým výkladem mi Ghos poskytl příležitost k tomu,
abych vysvětlil, čemu téměř soustavně učím své blízké přátele, o
kterých vím, že se s nimi nevidím naposled a že budu mít možnost
poopravovat nebo přetvářet třeba i pouhý výsměch na zrnka
pravdy, jimž musela být poskytnuta prostora pro vegetaci.
Vysmívám se sobě i jim pro své nebo i jejich myšlení a činnost, a
sleduji, jak tento výsměch přijímají. Nesmím dopustit, abychom
vypadli z role Hry lásky. Popíši zde jen krajní případ takové
dramatizace. Vykládám jim, že jsem vrah, a to do všech
podrobností důkladně zdůvodněných, abychom potom mohli
rozeznat na sobě, a každý po svém na příklad co je to záliba v
tom nebo v onom, pomocí odporu vůči tomu či onomu, že jsou to
léčky, pomocí nichž je vražděna naše vnitřní svoboda, že tedy
odpor vůči tomu či onomu je také jakousi zdramatizovanou léčkou
na vnitřní svobodu. Dopouštíme-li se takových pozitivních nebo
negativních sklonů nebo jen pocitů a nebrzdíme-li je, zamezuje si
přístup ke svobodě, ovšem jemným, těžko poznatelným
způsobem, přičemž neobjevujeme věznitelskou povahu naší mysli
a našich sklonů, nálad, tužeb, emocí apod. Pokud se týče mě,
zatím při svých dramatizacích sklízím u svých přátel jen

blahosklonný úsměv, který má tento smysl: "To už je jeho povaha."
Upozorňuji přitom, že Ghos dobře ví, že celý vesmír vyplývá
ustavičně z něčeho absolutně nedějového, tedy také
nedramatického, dost nepřesně řečeno - nehnutého, ale zároveň
ví, že všechno dějové je stejně reálné jako nedějový základ, a
proto považuje za nutné, aby každý člověk se uměl vypořádat s
dějem svého života patřičným způsobem, v tom smyslu patřičným,
že od tohoto někdy velmi nepříjemného děje neradí utíkat, nýbrž
aktivně mu čelit. Proměnlivé způsoby tohoto boje jsou do všech
podrobností uvedeny v symbolice života Ježíšova a jeho učedníků.
Tou nejdůležitější podrobností je rozdělení úloh mezi osobní
vedení boží, Ježíše, a mezi lidské možnosti - učedníky.)
Pak každé hnutí, jak si začneme všímat, je jen formou,
kterou Šakti předkládá proto, aby nám přiblížila v náznacích moc
Purušovu, která ve svých základech ještě nemá znaky našich
osobních pochybností, znaky nedokonalých forem a deformací.
Musíme však umět překonat i toto stádium. Vždyť dokonalá
činnost a zkušenost nemá být podmíněna jakoukoliv zálibou
mentální nebo vitální, nýbrž pouze objevnou a inspirující vůlí,
kterou je Šakti ve svém reálném a přímém zasvěcování. Říkám-li,
že jednám tak, jak jsem se rozhodl, zůstávám ještě (uvězněn)
v prvku osobním a v osobní mentální reakci. Zatím však je to
Mistr, který vykonává své dílo ve mně jako ve svém nástroji, a
nesmí mu stát v cestě nějaká má záliba mentálního nebo jiného
druhu, která by omezila nebo křížila jeho záměry a vytvářela zdroj
nedokonalé činnosti. (Rozumějte takhle: Naše nedokonalá činnost
je jen nástrojem projevu Jeho dokonalého záměru. Příklad:
Esesman mě chtěl zabít až po dobití někoho, kterého už jen
dobíjel. Tento jeho záměr vedle záměru Mistrova byl tak slabý a
neprůrazný nebo nerozhodující, že nejen neobstál vedle vůle
Mistrovy, ale když neobstál, smazala se s ním i samotná povaha
dotyčného esesmana. On od té chvíle přestal vraždit a stal se
pomahačem vězňů. Nacistický vedoucí tábora ho dal za to
zastřelit.) Mysl se musí stát tichým a čistým průvodičem objevů
supramentální Pravdy a vůle, která je do ní vložena. Pak se naše
činnost může stát (nezkalenou) činností úplné Existence a pravdy,
a ne jen správným nebo mylným mentálním překladem. Jakékoliv
omezení, výběr, vztah se do ní vloží, bude dobrovolným
omezením samotného Božství, provedeným v individuu ve
správnou chvíli, nepoutající, a nikoliv určením nevědomou myslí.
Myšlení a vůle se pak stanou činností, která pochází ze světelného Nekonečna, formulací, která nevylučuje jiné formulace, nýbrž

která spíše jimi disponuje na pravém místě (a v pravém čase) a
proměňuje je v úplnější formace božského poznání a činnosti.
První klid, který se dostaví, má povahu míru. Je to
nepřítomnost jakéhokoliv nepokoje, zármutku a rušení. Když se
rovnost stane intenzivnější, nabere na sebe povahu pozitivního
štěstí a duchovního blaha. Je to radost ducha ze sebe (V Ježíšově
životě je to Květná neděle.), nezávislá na čemkoliv vnějším,
protože existuje absolutně, hirásraya, jak o tom píše Gítá, antásukho
antárárámah,
absolutně
vnitřní
blaženost,
brahmasamspašram atyantam sukham ašnutě.
(Tuto vnitřní blaženost pociťoval Ježíš týden před umučením tak
mocně, že ji nejen nemohla porušit jeho znalost bezprostředního
utrpení, ale ani Ježíš nemohl zabránit tomu, že celé jeho okolí
pociťovalo jeho vnitřní blaženost a dávalo najevo jeho vnitřní
radost velkým pocitem vděčnosti, konkrétně slavnostním
přivítáním v Jeruzalémě, právě tam, kde byl za několik dní
popraven. Byla to obdoba toho, co při jeho narození zažívali
pastýři v okolí Betléma.)
Nic ji nemůže narušit a rozšiřuje se k vnitřnímu vidění zevních věcí
a ukládá jim zákon oné plné duchovní radosti, protože základem
jejím je úplný klid, tichá a neutrální radost, ahaituka. A jelikož
roste supramentální světlo, dostavuje se větší Ananda, původ
mohutné extáze ducha, se vším, co ona je a čím se stává, vidí,
zažívá úsměv Šakti, která dovršuje božskou činnost a zrcadlí své
Ananda do všech světů.
Zdokonalená činnost rovnosti přeměňuje všechny hodnoty
věcí na podkladě božské moci ánandamaya. Zevní činnost může
zůstat tím čím byla, nebo se může změnit podle toho, jak chce
duch a podle potřeby díla, které se má uskutečnit ve světě - ale
celá vnitřní činnost má tehdy ještě jinou povahu. Šakti svými
různými schopnostmi poznání, činnosti, radosti, tvoření,
formulování, povede sama sebe za rozdílnými účely existence, ale
v jiném duchu. Půjde o jiné cíle, jiné ovoce, jiné řady božských
činností podle světla, které přichází zhora, v němž už není nic ze
zálib jáství, které sloužily jeho účelům, pocházejícím z pocitu
oddělenosti. Mysl, srdce, vitální bytost a samotné tělo budou
uspokojeny něčím, co přijde od Mistra bytí a v tom najdou
jemnější uspokojení a zálibu, a božské poznání a vůle budou
zhora dále působit v činnosti směřující k vyšším cílům. Pak
úspěch a neúspěch pozbudou nynější význam. Nemůže jít o
úspěch, protože ať se stane cokoliv, bude to podle záměru Pána
světů, a ne posledním krokem stanoveného cíle, nýbrž pouze
krokem na cestě, a i když se nám jeví jako neúspěšný vzhledem k

předsevzatému cíli, bude takový jen zdánlivě a později se ukáže,
že šlo o správný krok v ekonomii božské činnosti a teprve plná
supramentální vize ve svém světle, co všechno bylo nutné, osvětlí
svým pravým vztahem k výsledku, proč se všechno zdálo být
opačné, jako něco, co popíralo absolutně cíl. (Tak mi připadá, jako
by měl Ghos před sebou odhalenou symboliku Ježíšova života.
Mohu se mýlit, ale jedno je jisté, že Ghos vykládá věčně platný
zákon duchovního vývoje v celé jeho šíři.)... Vlastní evoluce
probíhá za zdánlivě příhodných i za zdánlivě nepříhodných
podmínek, v každé formě, mangala amangala priya apriya.
Prvním výsledkem mentální a duchovní rovnodušnosti je
narůstající láska a vnitřní tolerance vůči všem osobám, hodnotám,
koncepcím, činnostem, protože narůstá jistota, že Bůh je ve všech
bytostech a každá z nich jedná podle své přirozenosti, podle svého svabháva, a podle stávajících okolností. Když se dostaví
nestranný a pozitivní Ananda, vědomí se prohloubí, až dosáhne
nestrannou universální lásku. Nic přitom není třeba k tomu, aby se
zrušily přerůzné vztahy nebo rozdílné formulace povstalé podle
potřeby života, jak jsou určeny duchovní vůlí nebo pevnou
tendencí koncepčně rozdílné od jiné, nebo aby se porušila silná
resistence vnější nebo vnitřní, opozice proti silám, které jsou
povolány k tomu, aby kouskovaly život. Do toho může vstoupit i
útok Rudry, který násilím setřese lidskou překážku, nebo překážku
jiné povahy, je-li toho třeba z různých důvodů pro člověka a svět.
Základ vnitřního, klidného a rovnodušného faktoru nebude
umenšen těmito povrchovými postoji. Duch, základ duše,
zůstanou stejné, i když Šakti poznání, vůle, činnosti, lásky splní
své dílo a nabude jiné formy, potřebné pro ni. Nakonec všechno
nabude podoby světlé duchovní jednoty, všech osob, energií a
věcí v božském bytí, v němž všechno se stane nedílnou součástí
všeho...Je to plnost, kterou lze těžko popsat jazykem mentálního
rozumu, protože v sobě obsahuje všechny protivy, ale přitom jim
uniká. Náleží jiné oblasti vědomí, jiné úrovni naší bytosti.
6. 7. 1990

14. Schopnost nástrojů (A IV, 163 - 171)
Druhým ustavujícím prvkem jogy sebezdokonalování je povzbuzující, rozšiřující a upravující schopnost nástrojů naší normální
přirozenosti. Předmětem tohoto pěstování druhého prvku dokonalosti je
schopnost nástrojů přizpůsobit se božským dílům.
(Snad by se tohle dalo vyjádřit srozumitelněji. Bůh je jediným činitelem.
My, zvířata, rostliny, události jsme jen Jeho rukama, nejsme Jím. Máme

právo a schopnost zdokonalovat činnost těch rukou, a proto nemáme
právo být fatalisty.)
Každé dílo je dovršeno Mocí, Šakti, a od chvíle, kdy integrální joga
nemůže zanechat žádnou operaci, nýbrž spíše všechny splnit z hlediska
božského vědomí a podle nejvyššího vedení, charakter schopností
nástrojů, života a těla nesmí být jen zlepšován a zbavován chyb, nýbrž
pozdvižen k tomu, aby prováděl větší činnost. Nakonec nástroje prodělají
duchovní a supramentální proměnu.
;Jsou čtyři ustavující prvky této druhé duchovní části sadhany
nebo discipliny sebezdokonalování, a první z nich je správná Šakti,
správná podmínka schopností inteligence, srdce, vitální mysli a těla.
Nyní bude možné navrhnout předběžné zdokonalení čtvrtého z těchto
čtyř prvků, protože úplná siddhi bude moci být probrána až když se
promluví o nadmysli a jejím vlivu na ostatní bytost. Tělo není jen nutným
nástrojem hmotné zevní části života, nýbrž je základem celé vnitřní akce
smyslu života. Každá činnost mysli nebo ducha vibruje ve fyzickém
vědomí, tam se ukládá jejich tělesný záznam a nakonec se sděluje
hmotnému světu pomocí fyzického stroje. Ale tělo má přírodní omezení
této schopnosti a druhotně jimi pověřuje vyšší části svého bytí, má
podvědomé vědomí o sobě, ve kterém uchovává s tvrdošíjnou věrností
minulé návyky a povahu minulé mentální a vitální bytosti. A tyto části se
automaticky staví proti jakékoliv změně a překážejí jí, a tato změna míří
vzhůru, a když jí nepřekážejí, tak aspoň brání radikální proměně
přirozenosti. Je zřejmé, že máme-li dospět k božské činnosti nebo k
duchovní a supramentální činnosti plně svobodné, která přináší
vlastnosti božské energie, je třeba úplně přeměnit stav věcí, pokud se
týče zevní povahy tělesné přirozenosti. Fyzická bytost, člověk, je vždycky
pociťována hledači dokonalosti jako velká překážka, a proto se oni
snažili je vyřadit zbraní opovrhování tělem, negací a odporem a přáním
potlačit úplně nebo co možná nejvíce tělo a fyzický život. To však nemůže
být správná metoda integrální jogy. Tělo nám bylo dáno jako nutný
nástroj pro úplnost našich činů a musí být používáno, nikoliv
zanedbáváno, potlačováno nebo opouštěno. Je-li nedokonalé, vzpurné,
tvrdošíjné, pak takové budou i ostatní údy bytosti, vitální bytosti, srdce,
mysli a rozumu. Jako tyto musí být změněno i ono a zdokonaleno a musí
podstoupit transformaci. Musíme nabýt nový život, nové srdce, novou
mysl a tak také musíme v jistém smyslu si vytvořit nové tělo.
(To šlo, pokud bylo tělo mladé a pružné a pokud tato přeměna těla nebyla
cílem, nýbrž nechtěným prostředkem na existenční cestě.)
V první řadě má vůle brát ohled na tělo vnutit postupně nové návyky
celému jeho bytí, jeho vědomí, jeho energii a jeho činnosti zevní i
vnitřní. Musí se stát nástrojem zcela trpným, v první řadě v rukách
vyšších nástrojů, ale pak i v rukách ducha a Šakti, která jej kontroluje a
informuje. Musí se vyhnout tomu, aby nevnucovalo svou omezenost

vznešenějším údům, nýbrž aby přizpůsobovalo svou činnost a svou
odpověď jejich požadavkům, aby rozvíjelo širší škálu odpovědí. Nyní je
naše tělo boží harfou s velikým rozsahem tónů, ale noty, které pocházejí
z ducha, z psychy a ze širšího života nemohou k němu dospět a volně v
něm zaznívat v celé šíři, ve své plnosti a správnou silou. Tato situace
musí být vrácena ke svému začátku, hudebně řečeno capovolta. (Tomu
říkal Ježíš, že je třeba znovu se narodit z vody.) Tělo a hmotné vědomí
(tomu říkám vědomí v rozsahu AB) musejí vyvinout zvyk vyrovnávat se a
přizpůsobovat se vyšším tlakům, a s nimi, s těmito vznešenějšími
součástmi přirozenosti musejí určovat muziku našeho života a našeho
bytí. Kontrola těla a života ze strany mysli, myšlení a vůle, je prvním
krokem k této proměně. Každá joga předpokládá rozvoj této kontroly
způsobem opravdu vznešeným. Ostatně samotná mysl musí postoupit své
místo duchu, duchovní síle, nadmysli a supramentální síle, a konečně
tělo musí nabýt dokonalou schopnost přiměřeně vstřebávat kteroukoliv
energii přiváděnou do něho z ducha a udržovat svou činnost tak, aby
energií neplýtvalo a neanulovalo ji a sobě samému neškodilo.
(V joze se opravdu zvyšuje přítok síly. Je nebezpečí, že si člověk s
ní nebude umět poradit. Ta mu bude pak porůznu v těle překážet, místo
aby mu prospívala. Například člověk někdy nedokáže přibrzdit a
kanalizovat tok síly vyplývající z modlitby.)
Tyto síly se musí člověk naučit správně vést, pozměňovat, měnit na
žádoucí mentální, duchovní a vitální intenzitu, aby se jejich
mechanismus neobrátil proti člověku a neškodil mu svou prudkostí, jak
se stává, když mozek, mravní přirozenost a vitální zdraví jsou
zpochybněny pošetile prováděnými jogickými praktikami bez přípravy a
unáhleně. Člověk nebývá schopen udržet rovnováhu mezi vyvolanými
silami a svou intelektuální, morální a vitální kapacitou. Tato schopnost
umět přiměřeně použít tyto síly, dháranašakti, ve fyzickém vědomí, je
nejdůležitější siddhi nebo dokonalostí těla.
(Je opravdu nutné, aby se tělo jakýmsi způsobem znovu přerodilo, aby
sneslo sílu šakti pocházející z dosažené dharany, tj. ze zvýšené
schopnosti soustřeďovací. Je to síla, se kterou se člověk nesetkává,
neprovádí-li nebo nedospěje-li ke dharaně. Vedle síly pocházející z
dhárany vstupuje do člověka kvalitně jiná síla, pocházející z dhyany a
opět jiná, zase vyšší a mocnější, pocházející ze samadhi. Svatý Jan ve
svém Zjevení píše o důsledcích těchto nastoupivších sil a líčí je jako
hrůzy, které se dostavují dříve, než nastane na celém nebi ticho, trvající
téměř půl hodiny, tj. samadhi. Podmínkou toho uklidnění je "snědění
knihy". Vysvětlil jsem ve spisu Zk. Nejtíž dopadá na člověka příjezd čtyř
jezdců apokalyptických, protože je třeba přeměnit smrtelnou část s malou
intenzitou sil na tutéž část schopnou snést přísun sil obrovské intenzity.
Tyto síly povedou člověka do vědomého zažívání věčného života. Aby si

člověk uvědomoval pomíjející svět, k tomu je třeba daleko menší
intenzity síly šakti, než když si má uvědomit věčný život.
Výsledkem těchto přeměn bude, že se tělo stane dokonalým
nástrojem ducha. Duchovní síla se stane schopna jednat v těle skrze ně. Z
první ještě neúplně otevřené úrovně vědomí otevřít růst dalších úrovní
vědomí tak, aby odpadla překážka dočasnosti lidského těla a věčnou
lidskou podstatou. Otevřít všech sedm úrovní neznamená ještě osvobodit
se ze závislosti na pomíjejícím, nýbrž jen otevřít úseku vědomí AB cestu
k nadvědomí.)
Podaří se jí jako dobré průvodkyni neomezená akce mysli, nebo až
bude dosaženo vyššího stupně, akce nadmysli, aniž by se tělo vzdalo akce
únavou, neschopností, neklidem nebo sebeklamem. Bude nadto schopna
upravit vitální sílu v těle a dovésti dále radostnou činnost dokonalé
vitální bytosti, nebo, je-li toho dosaženo, překoná rozpory, které
normálně nastávají ve vztazích mezi různými instinkty a impulsy a
nedostačujícím fyzickým nástrojem. Bude také schopna zavést
dokonalejší činnost zduchovnělé psychické bytosti, bez falsifikací,
degradací nebo se nedá zastavit v postupu nižšími instinkty těla, neboť
bude užívat činnost a její hmotné vyjádření jako výraz vyššího
psychického života. V samotném těle se objeví velikost síly, která je
udržuje, dostatek houževnatosti, energie, osvícenosti, pohotovosti a
přizpůsobivosti nervové a fyzické soustavy, zkrátka dostává se ustálená
schopnost vyrovnat se svými vitálními pohnutkami (Mahattva, bala, laghutá, dháran-a-sámarthya), čehož za normálních okolností i za
nejlepších podmínek nejsme schopni.
Tato síla nebude především silou vnější, hmotnou a svalovou,
nýbrž bude v první řadě mocí vitální nebo silou pranickou, v druhé řadě
vyšší osobní schopností, která jedná v těle, vybavujíc je pranickou
energií. Původní pranická Šakti v těle a ve tvaru je podmínkou veškeré
činnosti, i oné zdánlivě neoživené, a pouze hmotné. Je to vesmírná
prana, jak věděli staří (Ghos jimi míní pisatele Véd a Upanišad), která
různými způsoby udržuje a podněcuje hmotnou energii ve všem fyzickém,
od elektronu, od atomu a plynu až po kov, rostlinu, zvíře a hmotného
člověka. Způsobit, aby tato pranická Šakti jednala v těle svobodněji a
energičtěji je uskutečňováním snahy, ať vědomé či nevědomé, všech,
kteří míří k vyšší tělesné dokonalosti. Obyčejný člověk se snaží vést tělo
mechanicky pomocí cviků a jiných tělesných prostředků, hathajogin to
dělá způsobem úplnějším a pružnějším, ale stále jen mechanickým
způsobem, asanou a pranajamou; ale pro nás je účelné, aby se to
provádělo jemnějšími a pružnějšími prostředky, především mentální vůlí,
která by se měla otevřít vesmírové pranické Šakti, kdyby se jí dopřála
zvýšená pozornost při jejím působení na tělo; za druhé mentální vůlí,
která nás dokonaleji otevírá duchu a jeho schopnostem, přivolávajíc
vyšší pranickou energii zhůry; za třetí, a to je poslední krok, faktem, že

nejvyšší supramentální vůle ducha náhle se dostavuje a přímo přejímá
úlohu jak zdokonalovatelky, tak úlohy těla. Ve skutečnosti je to vždycky
vnitřní vůle, která podněcuje a činí účinným pranický nástroj, i když se
používají čistě fyzické prostředky, jimž se přičítá tento vliv; ale ve
skutečnosti i v takovém případě všechno závisí na vnitřním působení.
Pokračuje-li se dále, tento vztah se postupně obrací; oné vůli se daří
plně jednat jen když působí jako podřízený nástroj.
(To jsem si začal plně uvědomovat od 17 let, když jsem pochopil, že
nečekané přívaly nadlidské síly nebyly způsobovány jen nějakou vyšší
vůlí, nýbrž i účastí jednotlivce na božím poznání, které má povahu
osvícené vůle. Protože jsem se tehdy vzdal toho, co jsem měl na světě
nejraději, samovolně bez mé vůle se ve mně natrvalo otevřel pramen boží
lásky, pro mě od té chvíle vědomý. Ta boží láska byla mocnější než
veškeré mé světské zájmy a než zájem o sebe. Zrekapituluji totéž z jiné
strany. Protože jsem před tím veškerou svou lidskou silou šel za něčím
světským a v tom jsem se svou lidskou vůlí - a v tom jsem už nabyl praxi
od dvou do čtyř let při operacích za vědomí, kdy jsem hájil veškerou
svou vůlí svůj život - pak v 17 létech už absolutně bez své vůle jsem
začal být otevřen lásce boží, která je toutéž silou poznání, se kterou jsem
šel před tím za světským cílem jenže v 17 létech boží síla nebyla brzděna
a ohraničena lidskou vůlí a lidským záměrem nebo zálibou.)
Většina lidí si není vědoma této pranické síly v těle a neumí ji
rozlišit od specifiky fyzické formy, která má povahu informativní a je
používána jako dopravní prostředek. Zjemní-li se však vědomí vlivem
jogické praxe, dospějeme k poznávání celého moře pranické Šakti kolem
sebe...Ale až do chvíle, než dospějeme k tomuto, musíme mít jednající
víru aspoň takovou, abychom dospěli k jejímu rozpoznávání a naučili se
používat pranickou sílu. Je třeba víry, šraddhá, v moc mysli předávat
svou vůli, jak činí ti, kdo uzdravují vírou, vůlí nebo mentální činností.
Nicméně, máme se snažit, abychom dospěli k této kontrole nejen z
nějakého omezeného důvodu, nýbrž jako jednající autentické schopnosti
vnitřního nástroje...Tato víra je ohrožována našimi minulými mentálními
zvyky, naší současnou zkušeností či naší neschopností a naší opačnou
vírou v tělo a ve hmotné vědomí. Vždyť také tyto prvky mají zajisté svou
omezenou víru, šraddhá, a ta se konkrétně staví proti ideji povahy
mentální, když tato se snaží vnutiti sebe do systému pomocí zákona vyšší
ideje, ačkoliv v ní dosud nebyla dosažena dokonalost. Vytrváme-li však
ve svém tlaku na vyšší ideál, víra v mysli začne pronikat a sílit, zatímco
opačná víra změní svou povahu, a co dříve popírala, nyní k tomu přilne
a nově uznanému pomáhá. Nakonec uskutečníme pravdu, protože naše
bytost představuje kus jediné pravdy, neboli může se stát cokoliv, na co
věříme - vždyť víra je pouze síla, která směřuje k vyšší pravdě.
Přestaneme klást překážky našim možnostem. Ty překážky vznikly naší
nevědomostí o potenciální všemohoucnosti Já v nás, v Božské Moci,

která působí pomocí lidského nástroje. Tyto překážky přetrvávají během
dlouhého vzestupu k vyšší dokonalosti.
Prana není jen silou, která jedná hmotně a vitálně, nýbrž
podporuje i činnost mentální a duchovní. Proto plnost pranické Šakti je
nutná nejen pro nižší potřebu, ale také pro plnou a svobodnou činnost
mysli a nadmysli a ducha v organickém komplexu naší lidské
přirozenosti. To je hlavní smysl cvičení pranajamy, pokud se týče
kontroly vitální síly a jejích pokynů, a tak je důležitou a
nepostradatelnou částí určitých systémů jogy. Téže schopnosti má být
dosaženo těmi, kdo se pokoušejí o integrální jogu. Ale té schopnosti se
má dosáhnout jinými prostředky a nikdy jimi nemá být závislost na
jakémkoliv fyzickém nebo duchovním cvičení, protože to by vedlo k
omezení a k podřízenosti Prakriti, jejíž funkce nástroje má být pružně
používána Purušou, který nemá být kontrolován a omezován.
Nutnost pranické energie ovšem je a zůstane tím, čím je i při
našem sebepozorování a zkušenosti. Podle védské představy je pravou
rukou a dopravním prostředkem vtělené mysli a vůle, váhana. Je-li tato
energie mocná a pohotová, může se mysl pustit do činnosti plně a bez
překážek. Ale je-li slabá nebo se brzy unaví nebo liknavě působí, pak trpí
efektivnost vůle a činnost mysli. Totéž se děje, když začne být činná
nadmysl. Jsou to ve skutečnosti stavy a činnosti, při kterých do sebe
přejímáme pranickou Šakti, a o tom se neví. Ale i když pociťujeme úbytek
energie, ona zůstává, ale je zahalena v čisté mentální energii. Nadmysl,
když se plně otevře, může dělat co chce pomocí pranické Šakti, a pak se
zjišťuje, že nakonec tato vitální schopnost se proměnila v něco jiného, v
supramentalizovanou úroveň, která je prostě hnací silou tohoto
nejvyššího vědomí. Ale to náleží až k poslednímu stádiu jogické siddhi.
Je tu pak psychická prana, pranická mysl neboli chtivá duše. Také
ta si přeje svou dokonalost. Také v tomto případě je v první řadě nutné,
aby se dosáhla plnost vitální kapacity mysli, aby mentální schopnost
mohla plně splnit svůj úkol, ovládat veškeré pulsování a energie, které
jsou k dispozici naší vnitřní psychické existenci, aby se tyto upevnily a
bylo možno jimi snadno zacházet až ke svobodě a dokonalosti. Všechny
prvky, které dnes nazýváme silou charakteru nebo silou osobnosti,
souvisejí velice, pokud se týče jejich úplného rozvinutí a aktivního vzletu,
s plností psychické prany. Ale zároveň s touto plností musíme dosáhnout
pevný klid, jasnost a čistotu ve vitální psychické bytosti. A třetí
podmínkou její dokonalosti musí být úplná rovnodušnost. Žádoucí
psychismus se musí zříci hlučnosti nebo nevyrovnanosti v tužbách, aby
jeho přání mohla být uspokojena spravedlivě a rovnovážně a správným
způsobem, a nakonec vše musí končit vzdáním se všech přání, neboť ta
se změnila v podněty božského Ananda.
Za tím účelem se člověk nesmí vnucovat srdci, mysli nebo duchu,
nýbrž musí přijímat s neochvějnou rovnodušností, pasivní i aktivní,

jakýkoliv impuls nebo příkaz, který pochází z ducha a jde kanálem
klidu mysli a čistým srdcem.
A musí umět přijmout rovněž jakýkoliv výsledek impulsu, jakoukoliv
radost malou či velkou, která přichází od Pána naší existence. Zároveň
vlastnictví a radost jsou Jeho zákonem, Jeho funkcí, svadharma. Nesmí
to být skleslost nebo umrtvenost, pošetilost, netečnost, nebo něco z toho.
Musí to být pokojný jásot čisté a božské vášně a extáze. Radost, která v
člověku zavládne, bude duchovní milostí, která zachvátí celou bytost,
bude tedy povolně integrální, bude to plnost, jasná čistota a pokoj,
rovnodušnost a potěcha ze čtyř dokonalostí psychické prany (Párnatá,
prasannatá, samatá, bhoga-sámarthya.)
(Proloženě jsem napsal překlad Ghosových slov, neboť jimi varuje
všechny poctivě hledající, aby nepodceňovali Ježíšova slova: "Milovati
budeš Pána Boha svého z celého srdce svého, z celé duše své, z celé
mysli své a veškerou silou svou."
V těchto slovech je přece jasně vysloven příkaz Boží, nikoliv
něco, co by si člověk směl zamanout, nebo k čemu by se měl dopracovat
z vlastní vůle. Učiní-li přesto tak, zjistí, že nedokázal např. z celého srdce
milovat Boha, protože nejednal z příkazu Božího, nýbrž z vlastní vůle.
Že nedokázal za takového dobrovolného předsevzetí milovat z celého
srdce, z celé duše, z celé mysli a veškerou silou svou, o tom se brzy
přesvědčí, neboť jeho srdce atd. vedené lidskou vůlí není nikdy celým
srdcem, ani celou duší atd., nýbrž jen lidskou vůlí, která se nedokáže
chopit ničeho úplně, nýbrž jen částečně. Jen část člověka se upřímně
chopila láskou, ostatní část stála proti tomuto rozhodnutí, a to tak, že si
toho člověk nebyl vědom, ani si toho nepřál. Ale účinky tohoto
rozpolcení člověka byly vždycky žalostné. Musel ochabnout ve svém
rozhodnutí, protože bojoval na dvou frontách: na frontě lásky k Bohu a
zároveň na frontě lásky k sobě. Dochází k tomu, co nazývá odborně
mystik svatý Jan z Kříže temnou nocí smyslů a ducha, a dochází k tomu
bez pardonu a vždycky, tedy zákonitě. Člověk sám sebe obklíčil a v
tomto obklíčení se bije. Berme vážně Ježíšova slova, vždyť málokdy
přikazuje, a pak tedy ukazuje, že s jeho slovy se má zacházet jako s
příkazem Božím a nikoliv jako s příkazem, který si uložil sám člověk.
Jde o jeden z důležitých příkazů božích, kterých je v lidském životě souvislá řada. První z nich je zrození člověka na Zemi. Zdalipak si někdo z
nás přikázal, že se narodí jako člověk v tu a v tu hodinu, z té z té rodiny,
na tom a tom místě? Ani v nejmenším nešlo o vůli narozeného. Zde si
nevystačíme ani s tvrzením, že se znovu a znovu vtělujeme, tedy s vírou
v reinkarnaci. Protože reinkarnace není vůbec žádným zdůvodněním
našeho zrození, nýbrž je správným zdůvodněním něčeho úplně jiného,
prakticky nehynoucích idejí, dotírajících na všechno stvořené,
slibujeme si od lidského života buď příliš málo nebo příliš mnoho. Ale o

tom jsme si už mnohokrát promluvili jinde. Jděme za Příkazem Božím:
"Milovat budeš Boha." Je to příkaz, který nesnese výmluvy, jako jich
nesnese stejně velké požehnání boží: "Naroď se jako člověk." To je,
panečku, nějaká milost, nějaký začátek nebo pokračování těžko
rozpletitelné karmy, osudu, či něčeho jiného, jak tomu říkáme při
nedostatečném pochopení věci nebo smyslu života. K tomuto výroku si
mě pozval Ghos, protože on jako Ind si nesměl troufat to říci. Mluvím
jeho ústy, která v této věci nemohl ani otevřít, protože soustava hinduistického myšlení je správná, ale nesmí se z ní nic vynechat, nic z ní
povýšit jedno nad druhé, na to nemají právo ani dějiny sebesveřepějších
klamů nebo omylů.
Jak tedy potom člověk dobré vůle, který se jako člověk narodil, má
zacházet s příkazem "milovati budeš Boha!" Nijak jinak, než že sebe
donutí žít jako dítě boží. Aby to dokázal ve stádiu dopadu dualistického
zákona na něho a na všechno kolem sebe, k tomu potřebuje partnera, a
tím je obvykle vychovatel. Nemusí být osvícený, ale musí být krajně
odhodlaný dobře vychovávat. Budu opakovat, jak tomu bylo v mém
životě, ale protože byste si mohli říci, že jde o výjimečný případ, nemohu
dopustit takovou nejapnou výmluvu a přidržím vás při věci Ježíšovým
příkladem, podaným jeho životem a jeho slovem, tedy dvojnásobným
způsobem. Kolikrát jsem mluvil o tom, že se v dualismu člověk musí
naučit dualisticky myslet a jednat, dávat císaři, co je císařovo, a Bohu, co
je božího. Obojí dělat poctivě. Dokumentoval jsem to především slovy
Ježíšovými v podobenstvích o hřivnách a podobenstvím o práci
služebníka na poli a v domě hospodářově. Obojí musíme umět dobře a
poctivě kombinovat. Pak naším partnerem nemusí být člověk, nýbrž
poctivá práce ve mzdě, a poctivá práce z lásky k Hospodářovi, čili jak
světsky účelná činnost, tak vnitřní modlitba se správnými parametry.
Ale zopakuji partnerství odhodlanosti mé matky, když už jsem se
mnohokráte odvolával na oběť Kristovu a Mariinu. Tyto oběti jsou
neoddiskutovatelné.
Matka se dověděla z úst lékaře, když mně byla necelá dvě léta, že
umřu během několika hodin. Ale uprosila lékaře, aby mě přesto ještě
operovali. Vymínila si však kratičkou dobu k tomu, aby se se mnou ještě
potěšila. Šla do blízkého kostela svatého Martina ve zdi na Starém městě
pražském, a tam mne bez výhrad obětovala Bohu. Od té chvíle jsem byl
pro ni božím dítětem, byl-li jsem jí po operaci živý vrácen. To je ukázka
pravého partnerství. Takovou odhodlanost má mít člověk dobré vůle, aby
šel za Kristem nebo za Bohem vůbec. Modlitba Otčenáš nám napovídá,
co je k tomu především třeba: napřed úcta k Bohu, a na základě ní máme
právo si přát, aby přišlo království boží. Totéž se dověděl Mojžíš dávno
před Ježíšovým narozením, a to z ohnivého keře, který hořel a neshořel.
Totéž se před ním dověděl Abraham, když obětoval bez výhrad svého
prvorozeného Izáka.

Jak potom zacházet s tím nekompromisním příkazem "milovati
budeš Boha?" Ježíš nám dává jednoznačnou odpověď: "Nebudeš-li milovat bližního, kterého vidíš, jako sebe samého, nebudeš schopen milovat
Boha, kterého nevidíš." Spaseni jsou jedině ti, kteří dokáží milovat
bližního za všech okolností. Tak jsem byl donucen milovat esesmana,
který mně slíbil, že mě za okamžik zabije. Z toho donucení, které
přineslo obrat v mém životě, tu ještě žiji, a vám opakovaně vykládám.
Není tedy hlavní, že o tom píši nebo vykládám, nýbrž hlavní jsou
okolnosti, za kterých tu na světě ještě žiji. Naším partnerem by měla být
modlitba celým životem v nejširším smyslu slova bez výhrad, že sem
nebo tam modlitba nepatří. Tohle jsem se naučil od zvířat v době, kdy
jsem neměl o modlitbě ani zdání. Zvířata se svým životem modlí
neustále, neboť poslouchají universální inteligenci, o které jinak nic neví,
kterou však přesto vnímají celou svou bytostí. Kdybychom ta zvířata
neměli na palubě svého korábu už v matčině těle, jak bychom potom s
nimi mohli vyjít na suchou zem a žít ze starších zkušeností než jsou naše
a z této symbiózy s nimi pochopit vyšší symbiózu člověka s Bohem.
Dovolávám se dalšího symbolu své cesty, Ošelína, který je pro mne
spojením člověka s přírodou, bez které by nebylo spojení člověka s
Bohem. Dodávám tedy, že tato poznámka byla psána v noci dne 15. 7.
1990 od 1.35 do 3.00. Nejsem přitom malicherný nebo pověrčivý, ale
tvrdím, že celý lidský život je symbolický, nebo také symbolický, tedy ne
jen takový, jak se nám jeví, jako pouze hmatatelně skutečný. Proto
nemohu potřebovat, abyste za mnou chodili do Ošelína. Potřebuji samotu
stejně tak jako život mezi lidmi, obojí v určitém poměru, který se nedá
šablonovitě vymezit. Není to kód, je to život na světě na stále se měnící
úrovni, celý pocházející z rukou božích se vším všudy, ne také z rukou
ďáblových nebo z rukou osudu. Vy fatalisté, vy kteří se cítíte být výlučně
tím nebo oním a není z toho vyhnutí, vy všichni se vylučujete ze života,
který má být celý beze zbytku cestou k Bohu, Ghos říká, integrální
jogou. Važme si svého pozemského života, neboť v tom spočívá pravá
úcta k Bohu. Doufám, že už teď víte, co je uctívání jména božího. Je to
úcta k našemu společnému Otci, jehož jméno je "Já jsem", tj. jsem tvůj
věčný otec.)
Další nástroj, který si žádá dokonalost, je čitta a do kompletního
významu tohoto výrazu můžeme zahrnout bytost emotivní a čistě
psychickou. Toto srdce, tato psychická bytost, sužovaná vitálními
instinkty, je rozličným způsobem stále zabarvována psychickými
emocemi a vibracemi dobrými i špatnými, šťastnými i nešťastnými,
uspokojivými a neútěšnými, vzrušenými i klidnými, silnými nebo slabými.
Takto zmítaná a zavalená, nenachází pravého klidu, je neschopna
zdokonalit všechny své schopnosti. Očistou, rovnodušností, světlem
poznání, pomocí zharmonizování vůle může být dovedena až k tiché
intenzitě a dokonalosti. Prvními prvky této dokonalosti jsou z jedné

strany vzrušená a rozsáhlá sladkost, otevřenost, vlídnost, klid a jasnost,
z druhé strany síla a trvalá a horoucí intenzita. V povaze a v božské
činnosti, jakož i v té čistě lidské, jsou vždycky pohromadě dva její okraje,
něžnost a statnost, mírnost a síla, saumya a raudra, síla, která
podporuje a harmonizuje, síla která poroučí a podněcuje, Višnu a
Išvara, Šiva a Rudra. Obojí jsou stejně nutné pro dokonalou světskou
činnost. Nezvládnutým vlivem Rudrovy moci na srdce, jsou neklidná
vášeň, hněv, příkrost a tvrdost, brutalita, krutost, egoistická ambice a
sklon k násilí a k vládě. Tyto a jiné lidské zvrhlosti musejí být odstraněny
a musí zavládnout klid, jemnost a mírnost.
(Což nemluvil Ježíš o těchto dvou stránkách, které mají být
zharmonizovány, když řekl: "Buďte lstní jako hadové a prostí jako
holubice."?)
Ale také z jiné strany neschopnost a nedostatek odhodlanosti jsou
závadami. Ochablost a slabost, přílišná shovívavost vůči sobě, určitá
malátnost a skleslost nebo netečná pasivita psychické bytosti, jsou
posledním dovětkem emocionálního a psychického života, ve kterém
energie a jistota jsou potlačeny, zbaveny odvahy a umrtveny. Není
úplnou dokonalostí, máme-li jen sílu k odporu nebo zase jen lásku,
toleranci, mírnost a snášenlivost. Druhou stranou dokonalosti je
zdrženlivá moc, klidná a nikoliv egoistická, vybavená psychickou silou,
energií srdce, schopnou vydržet bez přerušení činnost nutnou, zevně
přísnou, nebo také, tam kde je toho třeba, násilnou...Tyto dvě věci,
saumyatva, tegyas, musí mít základ své činnosti v pevné vyrovnanosti
temperamentu a v psyše prosté krutosti a výstředností, bez nedostatku
světla nebo moci srdce.
Dalším nutným prvkem je víra v srdce, víra ve vesmírné dobro,
vůle je dosáhnout, otevřenost vůči vesmírovému Ananda. Čistá psychická
bytost má podstatu Ananda, pochází z vesmírové radosti, ale povrchová
emoce je zástěrkou z konfliktních zdání světa a trpí reakcemi bolesti,
strachu, depresemi, vášněmi, krátkodobými a dílčími radostmi.
Rovnodušnost je nutná k dokonalosti, ale nejen pasivní rovnodušnost;
musí v nás mít místo i smysl pro božskou moc, která jedná za všemi
našimi zkušenostmi, víra a vůle, která dokáže proměnit světské jedy v
nektar, spatřovat nejšťastnější duchovní záměr za protivenstvím,
tajemství lásky za utrpením, květ božské moci a radosti v semeni
zármutku. Tato víra, kalyána-šraddhá, je nutná, aby srdce a celá
odhalená psychická bytost mohly odpovídat na skryté boží Ananda a
proměnit se v původní pravou esenci. Tato víra a vůle se musejí
vzájemně doprovázet a napustit se neohraničitelnou a intenzivní mocí
lásky, protože hlavní funkcí srdce je láska. Je to nástroj úplného spojení
a jednoty, protože vidění jednoty ve světě pomocí intelektu není
dostačující, když je necítíme také srdcem a psychou. Takové vidění pak

přináší radost z Jediného a ze všech pozemských existencí v
Něm...prema-sámarthya.
Poslední dokonalostí je dokonalost inteligence a myslící mysli,
buddhi. První mohutností je jasnost a čistota inteligence. Musí být
osvobozena od předsudků vitální bytosti, která se snaží vštípit mysli
žádost namísto pravdy. Musí být osvobozena od porušené emotivní
bytosti, která se snaží zabarvit, překroutit, omezit a padělat pravdu
oblakem emocí. Rovněž musí být prosta vlastních zlozvyků, netečnosti
myslicí schopnosti, obstrukční omezenosti a překážek při otevírání
poznání, prosta skrupulí, nadržování a zneužívání svých schopností,
egoistické vůle rozumu a chybné orientace vůle poznání. Jejím jediným
přáním musí být, aby se stala neposkvrněným zrcadlem pravdy, jejích
forem, měřítek, a vztahů, jasným a jemným nástrojem harmonie,
integrální inteligencí. Ale nesmí se stát něčím jako světlem studeným a
bílým; musí být též schopna všech variací inteligence, pružnou, bohatou,
stále se všemi barvami projevů pravdy, otevřenou všem jejím formám. V
takovém případě se osvobodí od omezení, nebude podléhat otřesům té
nebo oné schopnosti nebo formy nebo operace poznání, ale bude
ochotným nástrojem, schopným jakéhokoliv díla, které od ní požaduje
Puruša. Čistota, jasné záření, bohatá a pružná variabilita, integrální
schopnost, to je čtveřice dokonalosti myslící inteligence, višuddhi,
prakásá, vicitrabodha, thya.
Normální nástroje takto zdokonalené budou jednat každý svým
způsobem, bez nepatřičného zasahování jednoho do druhého a budou
sloužit nezatarasené vůli Puruši v úplné harmonii naší přirozené bytosti.
Tato dokonalost musí být neustále zvyšována v akční schopnosti, v
energii jejího konání a v jisté plnosti okruhu působení úplné
přirozenosti. Pak budou nástroje připraveny pro přeměnu na
supramentální činnost jich se týkající, ve které naleznou nejúplnější
spojení duchovní pravdy s celou zdokonalenou přirozeností. O
prostředcích tohoto zdokonalování nástrojů si promluvíme později. Nyní
stačí říci, že hlavními podmínkami jsou vůle, sebekontrola a sebepoznání
a neustálá praxe, adhyása, v sebepozměňování a přeměně. Puruša má
tuto schopnost, protože vnitřní duch může stále měnit a zdokonalovat
činnost své přirozenosti. Ale mentální bytost mu musí otevřít cestu
jasnou a pozornou introspekcí, otevíráním sebe objevnému a zjemnělému
sebeuvědomění, které způsobí pochopení a až do určitého bodu vládu
přirozených nástrojů, bdělou a naléhající vůli po sebepozměnění a
sebeproměnění - protože Prakriti bude muset konečně odpovědět na vůli
Purušovu, ať už je počáteční odpor jakkoliv dlouhý - je to neklamný
proces, kterým se odstraní natrvalo všechny chyby a zvraty a nahradí se
správnou situací a jí odpovídající činností. Askeze, tapasya, trpělivost a
věrnost, a správnost poznání a vůle jsou potřebné, pokud nezakročí

přímo větší moc naší mysli, aby sama provedla snazší a rychlejší
proměnu.
15. 7. 1990
15. Duševní síla a čtverá osobnost (A IV, 171 - 181)
Zdokonalování mysli, prany a těla nám propůjčí pouze dokonalost psychofyzického mechanismu, a té se musíme naučit, a vytvoří jisté
správné podmínky, závislé na nástrojích, pro božský život a pro dílo žité
a prováděné se znalostí a schopností čistší, větší a jasnější. Další
otázkou je síla, která je vložena do nástrojů, karana, týkající se
Jediného, který jí vládne za svými vesmírovými cíli. Síla v činnosti musí
být projevující se božská Šakti, nejvyšší nebo universální síla v
osvobozené individuální bytosti, pará prakrtir džívabhútá, která bude
tou, jež provede všechnu činnost a projeví moc tohoto božského života,
kartá. Jediným stojícím za touto silou bude Išvara, Pán všeho existujícího, jehož vlivem celá naše existence bude soustavnou dokonalou jogou,
která povede k podstatné jednotě a ke sjednocení všech našich různých
vztahů duše a její přirozenosti s Božstvím, které sídlí v nás a v němž
žijeme, hýbeme se a máme své bytí. Je to tato Šakti s Išvarou v ní a za ní,
jejíž božskou přítomnost máme realizovat v celém naše bytí a životě.
Vždyť bez této božské přítomnosti a této největší činnosti nemůžeme si
být vědomi siddhi moci přirozenosti.
(Bude se vám možná zdát toto východisko být příliš odlehlé od
křesťanského, ale není tomu tak. Ježíš vzbudil siddhi ve svých
učednících dokonaleji než kterýkoliv indický mistr, takže mu to mají
někteří Indové dokonce za zlé, to co nemohou pochopit, proč to dělal.
Jestliže však učedníci Ježíšovi touto silou pomáhali bližnímu, získali
dvojí poměr: k bližnímu, kterému pomohli, a poměr k Bohu, z něhož ta
síla pocházela. Byly to začátky velkolepého a zároveň prováděného
sjednocování zevního s vnitřním. Nedivím se, že Ghos klade tak velký
důraz na stoupající pocit dvoustranného sjednocení.)
Veškerá činnost člověka v (pozemském) životě je komplexem
současné přítomnosti duše i činnosti přírody. Přítomnost a vliv Puruši se
projevuje v přirozenosti jako určitá schopnost naší bytosti, kterou
můžeme nazývat, pokud se nás týká, duševní silou; a vždycky je to tato
duševní energie, která podporuje veškerou činnost rozumu, mysli, života
a těla a určuje celek naší vědomé bytosti a typ naší přirozenosti.
Normální člověk ji má ve formě omezené, pozměněné, zmechanizované a
rozkouskované tak, jako je náš temperament a povaha. To však je jen
zevní forma, ve které Puruša, duše nebo vědomá bytost se jeví jako
bytost omezená, podmíněná a informovaná mechanickou Prakriti. Duše
nabývá formu kteréhokoliv intelektu etického, estetického, dynamického,
vitálního a fyzického, a nějakého typu, který na sebe bere přirozenost
svého stádia vývoje, a pak může jednat jen tak, jak na ni tlačí Prakriti,

která ji pohání svou úzkou brázdou nebo v poměrně širokém kruhu. Pak
se člověk stává sattvickým, radžasickým nebo tamasickým nebo směsicí
těchto kvalit a jeho temperament je potom pouze druhem jemné
koloratury nebo tónem sděleným určité činnosti podle pevných způsobů
její přirozenosti. Lidé se silnější energií rozvíjejí něco navíc z této
duševní schopnosti, a tak tu povstává někdo, o kom říkáme, že je to silná
nebo velká osobnost. Tito lidé mají něco v sobě z Vibhutí, jak se o tom
píše v Gítě, vibhúti-mat sattvam šrímad urdžitam eva vá, vyšší schopnost
bytí často se projevující a mnohdy plná božského působení nebo něčeho,
co je víc než obvyklým projevem Božství, něčeho přítomného ve všem i v
nejslabší a nejméně úctyhodné živé bytosti; faktem je, že se v ní začíná
projevovat zvláštní energie (Thomas Lewis by řekl, že všudypřítomná
vesmírová inteligence, která působí nejen podle struktury svého nosiče,
jakéhokoliv organismu, ale i, a to především, podle momentální potřeby
toho nosiče nebo kolektivu, kterému ten nosič patří, a podle symbiósy,
která je známkou vyššího smyslu existence nosiče, onoho spojitého
smyslu všeho mezi sebou v rámci stvořeného i všeho ve vztahu k
nestvořenému.)
a začíná se vybavovat z běžného lidství, a je v tom obsaženo něco
krásného, přitažlivého a mocného, co vyzařuje z takových osobností, z
jejich života a počínání. Tito lidé jednají ve skutečnosti v rozsahu jejich
přirozené energie podle přirozených gun, ale je v nich něco, co se dá
těžko analyzovat, neboť jde o moc Já a ducha, který používá pro své
vznešené cíle přirozených forem a způsobů. Samotná přirozenost se
povznáší až k nejvyššímu stupni svého bytí. Mnohé věci v operacích této
energie nám mohou připadat egoistické nebo zvrhlé, ale je za nimi dotek
boží...něco nad gunami naší normální přirozenosti.
(Píše se o tom v Bibli: Já, Bůh, přijdu k němu a učiním si v něm
svůj příbytek." Tohle kdyby člověk pochopil, že Bůh má v člověku od
chvíle narození člověka svůj příbytek. Pak "přijdu k němu" znamená, on
si uvědomí, že "mám v něm svůj příbytek" a chová se podle toho k Bohu
v sobě s patřičnou úctou. Tohle uvědomění se může člověku jevit jako
příchod hostů do "našeho" stanu. Viz Abrahamovo zjevení.)
Božství, projevený Duch v přírodě, projeví se v moři nekonečných
schopností, Anada guna. Ale vykonávající neboli mechanická Prakriti, je
ustavena ze tří gun, sattwa, radžas, tamas, a Ananda-guna, duchovní hra
s nekonečnými schopnostmi, se informuje v této mechanické přirozenosti
tak, že na sebe přebírá typ těchto tří gun. A v duševní energii člověka se
Božství v přirozenosti projevuje jako čtverá účinná schopnost,
caturvyáha, schopnost poznání, schopnost síly, schopnost vzájemného
aktivního a produktivního vztahu a výměny, schopnost jednat a sloužit, a
její přítomnost uvádí celý lidský život do vnitřního a vnějšího komplexu
působení těchto čtyř schopností. Staré indické myšlení, jsouc si vědomo
tohoto čtverého typu aktivní lidské osobnosti a přirozenosti, vytvořilo

čtyři typy aktivní lidské osobnosti a přirozenosti, brahmána, kšatriu,
vaišyu a sudru, každý z nich se svou duchovní úlohou, se svým etickým
ideálem, příslušnou výchovou, pevnou funkcí ve společnosti a se svým
postavením na vývojové škále ducha, a pak, jak se vždycky stává, když se
příliš zvěčňuje a mechanizuje, systém se stává tvrdý a ztrnulý, ocitá se v
rozporu se svobodu, proměnlivostí a komplexností nejjemnějšího
duchovního vývoje člověka. Nicméně něco pravdy na tom bylo a
je...musíme však jí rozumět podle jejích vnitřních hodnot...protože krutá
zevní idea, že by se člověk narodil jako brahmán, kšatria, vaišya či
sudra, sama o sobě není psychologickou pravdou o naší bytosti.
Psychologickým faktem je, že v nás existují tyto čtyři aktivní schopnosti a
tendence ducha a Šakti a převaha jednoho nebo druhého v lepší části
naší osobnosti způsobuje převahu určitých hodnot a schopností
dominujících v naší činnosti a životě. Jsou však více či méně součástí
všech lidí, někdy projevené, jindy skryté, někdy vyvinuté, jindy potlačené
nebo podřadné, zatímco v dokonalém člověku budou přítomny harmonickým způsobem a v duchovní svobodě prokvetou do nekonečné kvality
ducha, v životě vnitřním i vnějším, do tvůrčí a radostné hry Puruši s
přírodou.
Nejvíce vnější psychologická forma těchto věcí je pečetí a
orientací, kterou na sebe bere přirozeně vůči určitým vedoucím
tendencím, vůči určitým formám aktivní moci, kvalitám mysli a vnitřního
života, osobnosti a kulturního typu.
(Mnozí lidé se mě ptají: "I když nepochybujeme, že jste se od 21.
11. 1939 cítil v koncentračním táboře, kde se zabíjelo a mučilo, vy
osobně zcela bezpečně a dokonce, jak tvrdíte, bylo to nejklidnější a
nejšťastnější období vašeho života, vysvětlete nám, jak jste se mohl
klidně dívat na ta zvěrstva, jak to, že se vás ta zvěrstva přestala duševně
týkat, že jste se s nimi smířil, že se vám zvrhlost přestala jevit jako
zvrácenost a nečestnost?"
Odpověď je snadná - nebude však úplná: Dokázal-li Bůh ve mně,
že jsem viděl i v esesmanovi naprosto nevinný nástroj v rukou božích, ba
posla božího, skrze něhož se mi dostalo největšího požehnání v mém
životě a jestliže s tím bylo spjato nové vidění všech věcí, padl od té
chvíle můj pocit oddělenosti od všeho a od všech. Byl jsem vnitřně
stejnou měrou sebou jako esesmanem. Nebyl jsem více sebou než
esesmanem, a proto jsem byl schopen milovat každého jako sebe samého.
Tato rovnodušná láska se dostavila s poznáním jednoty všeho; a
samozřejmě, kdyby tato jednota byla padla, padl by i pocit mé
rovnodušné lásky. Tato láska však nebyla zakotvena jen v Bohu, nýbrž i
v onom malém pozorovatelském lidském já. Ono smělo osobně jednat
tak jako dříve, jako jednalo já nadané pocitem oddělenosti, jenže toto já
začlo být nadáno i novou schopností, neboť už ani na chvíli nezačlo být
odděleno od všeobsáhlé lásky boží, i když nemělo její všeobsáhlou

pravomoc. Jeho pravomoc se omezovala jen na tak velký okruh, kam až
dohlédlo. Malé já zůstalo vybaveno smysly a dokonce jemnějšími a
citlivějšími než dříve, a bylo vybaveno mocí, kterou dříve nemělo, ani o
ní dříve nevědělo, že by jí někdy mohlo mít, ani si neosvojovalo právo ji
užívat podle své úvahy, nýbrž jen podle vůle boží, která v něm žila.
Trochu vás seznámím s poznáním, které do mého malého já
vplývalo z Poznání božího. Věděl jsem, že let ptáka je způsoben také tím,
že musí např. zabít určitý počet hmyzu, aby mohl mít sílu k letu. Nemohl
jsem mu mít za zlé, že hubí hmyz. Dostavil se však u mne dvojí pohled:
Trpný, jehož příkladem je let pták, a zároveň aktivní, jehož příkladem je
oprávnění zasáhnout do dění. Aspoň jeden příklad, který jsem už jinde
uvedl. Jakmile jsem se vrátil mezi ostatní vězně, ale už osvobozený od
všech věznitelů, jejichž zástupným symbolem se stal esesman, který mne
chtěl zabít, ale nemohl, ocitl jsem se na úrovni ohně božího, který sice
hoří a může způsobit, aby cokoliv zapálil a zničil, jenže to nečiní, protože
to není smyslem jeho existence. Ocitl jsem se v postavení Mojžíše, který
viděl hořet keř ohněm zvláštního druhu. Oheň ten sice zřejmě vycházel z
keře, ale nepoškodil jej. Říkám-li, že jsem se ocitl v postavení Mojžíše,
neznamená to, že bych si byl na Mojžíše vzpomněl. Zažíval jsem princip
božího ohně, který všechno udržuje a hoří tak, aby udržoval všechno v
existenci, a ne aby existující ničil. V tomto zážitku bylo tedy obsaženo
zření jednoty věčného s dočasným. Tato jednota se podobá ohni, který
hoří, ale ne proto, by strávil hořlavinu, nýbrž aby ji udržoval jako
existující. To je trpná stránka pohledu na princip života. A teď k aktivní
stránce téhož pohledu. Bude to příklad aktivní rovnodušnosti. Získal
jsem právo jiným než obecně známým způsobem zasáhnout např. do
utrpení člověka. Vlastně jsem už totéž dokázal napřed na sobě, když jsem
unikl smrti dokonalým sebevzdáním. Unikl jsem fyzické smrti jen proto,
že nebylo možno zabít někoho, kdo už byl mrtev. Zprostředkovatelem
zásahu do utrpení jiného člověka než kým jsem byl já, byla ztráta pocitu
oddělenosti od trpícího. Stal jsem se okamžitě trpícím, jakmile jsem si
soucitně všiml trpícího. Protože jsem přitom vyšel ze sebe a vzdal se
sebe měl jsem tím způsobem právo vstoupit do kohokoliv, u koho mně k
tomu i z vnějška pomohly mé smysly, jimiž jsem viděl trpícího, a můj cit,
jímž jsem nabyl soucit s trpícím. Tehdy, když se to stalo poprvé,
vystoupil jsem ze sebe do strachem před smrtí se chvějícího Jiřího
Došela a žil jsem v té chvíli tak úplně v něm jako bych žil v sobě, tedy
znal jsem jej jako znám sebe. A sebe člověk nezná jen jako tu chvíli
jednajícího a žijícího člověka, nýbrž jako člověka, který si vzpomíná i na
to, co prožil, čemu přičítá svůj nynější stav a z čeho má strach. Ovšem
Jiřík tento můj stav poznání nezažíval, musel jsem mu jej prozradit. Řekl
jsem mu, co o něm vím, a to mu stačilo k tomu, aby nabyl dojem, že vím
všechno bez nápovědy. Od té chvíle mě poslechl ve všem, co jsem mu
radil. Nastoupila pro mne další zkušenost o síle discipliny. Jiřík ve velmi

krátké době a za velice těžkých životních podmínek dosáhl téhož
duchovního pokroku jako já za mnohá léta. O téže zkušenosti s jakousi
řádovou sestrou píše svatá Terezie ve svém Životopisu. V případě
Jiříkově to byla disciplína založená na jeho víře. Od té chvíle jsem měl
právo smyslovým a citovým zprostředkováním vstoupit do kohokoliv, u
koho mně k tomu dopomohou nejen vlastnosti mé, ale i vlastnosti
člověka, do kterého nabývám schopnost proniknout. Mám právo k
tomuto vstupu jen proto, že do každého tvora vstupuje Bůh ohněm svého
života, a mně pak stačí se s tímto ohněm ztotožňovat a mít protiváhu ve
víře toho, kdo potřebuje pomoci. Tato schopnost vstupu do jiného
člověka se neztratila s odchodem z koncentračního tábora, i když si ji
nepotřebuji uvědomovat. Stačí, že si ji uvědomuje ten, kdo mé pomoci
potřebuje. Tak např. si ji uvědomil celník v Tarvisiu, Giovanni Carusone.
Po tom, co si mě vyzpovídal došel v mém životě až k okamžiku, kdy
jsem se vzdal dne 21. 11. 1939 svého života, mně řekl: "Vy jste opustil
svůj život, a proto máte právo, dovolí-li to Bůh, abyste vstoupil do života
kteréhokoliv člověka, který potřebuje vaší pomoci. Do mě jste vstoupil
tímto sebevzdáním. Jste mým bratrem." A pak jsem opravdu vstoupil do
života celníkova tím, že jsem mu vyprávěl podobenství o marnotratném
synu. A toto vyprávění bylo dokonalé dvojím způsobem, že bylo
vysloveno italštinou, které nejsem schopen, a pak trvale zapůsobilo ke
změně životního stylu celníkova.
Do Jiřího Došela jsem vstoupil pomocí jeho strachu. Ty vstupy
vedly pro Ježíše ze všech stran. Tak např. do mrtvého syna matky, která
se vrcholně rmoutila nad ztrátou svého dítěte, takto dítě vzkřísil. Nevěděl
jsem, že do mého života Ježíš vstoupil opakovaně při mém vrcholném
zármutku nad ztrátou života před každou operací za vědomí a pak např.
po bezlítostné ztrátě oblíbené chemie. Tehdy jsem ten vstup boží do mne
už vědomě zažil, ale ne na takové úrovni jako za 9 let 21. 11. 1939 v
koncentračním táboře.
Vždycky k neběžnému zásahu do života lidského dojde jen tehdy,
když se člověk ocitne v krajní situaci, ze které není podle jeho mínění
úniku, nebo buď se vnitřně sjednotí strachem, jak se to dělávalo při
některých starověkých zasvěcovacích obřadech, nebo i bez pomoci
strachu odstoupí od sebe nebo aspoň vnitřně od všeho, co měl vrcholně
rád, jak se stalo učedníkům Páně při jejich vstupu do učednického
poměru u Ježíše. Ale ani to starověké zasvěcování, ani vstup do učení u
Ježíše nevedlo nikdy dále než k tomu, že se člověk změnil z učně
pouhým životem ve světě na učně poučovaným především mistrem nebo
Bohem. Stal jsem se tedy tímto druhým typem učedníka v 17 létech, a už
jsem se nikdy nesmířil s tím, že bych byl vyučován jen utrpením a
radostí, jimž oběma bych nerozuměl co do jejich vnitřního smyslu. Byli v
koncentračním táboře lidé, kteří potřebovali výchovu dualismem,
kterému nerozuměli. Těch byla většina. Ti také hrozně trpěli. Pak tam

byla malá skupina lidí, kteří byli především svou schopností něčím se
plně zaujmout, připraveni k tomu, aby se dali tvrdě dopadajícím
dualismem převychovat na učedníky. K těm náležel např. Jiří Došel nebo
esesman, který mě chtěl zabít. Tomu bylo znemožněno, aby dále žil. Byl
zastřelen, protože začal milovat bližního jako sebe, přestal být vrahem, a
kdyby ho bylo vedení tábora nechalo naživu, byl by mohl svým
"špatným" příkladem nakazit i jiné vrahy a obrátit je na milující lidi. A
pak byli v táboře lidé, kteří tam prošli očistcem a dostali se ke vnitřní
svobodě. Neměl bych zapomenout říci, že proces, který tam ve všech
lidech začal, nekončil vysvobozením z tábora. Někteří z nich začli být
vedeni světci, jako např. ing. Ladislav Lajčík už v táboře svatou Anežkou
českou, nebo přešli k dobrovolné sebevýchově, jako MUDr. Hanzlíček,
pozdější primář psychiatrické léčebny v Praze Bohnicích. Nevěděl jsem,
že do této skupiny patřil MUDr. Eduard Kuhn, profesor na Karlově
universitě v Praze. Prozradil mi to až 13. 11. 1989 v Praze. Byl jedním z
učitelů, kteří v Praze na vysokých školách připravovali léta studenty na
provedení revoluce bez nenávisti, jak proběhla dne 17. 11. 1989. A tak to
jde dále. Semeno jednou zasazené do úrodné půdy nese stonásobný
užitek.
Takže by se dalo rámcově říci: Dualistický řád není sice jediným
vývojovým prostředkem, jímž je člověk veden k tomu, aby překonal svůj
klamný pocit oddělenosti od všeho, ale jeho výchova končí teprve tam,
kde začíná převažovat sebevýchova tímtéž řádem. A ta zase končí tam,
kde nastupuje pro nás vědomá výchova Bohem. Teprve tehdy přestane
člověk potřebovat tělo pro sebe, ale je pravděpodobné, že je bude i
nadále potřebovat pro výchovu jiných, a to buď tak, že zůstane ještě
nějakou dobu žít ve hmotném těle, nebo tak, že na život ve hmotě bude
působit svým nadlidstvím, jako třeba svatý Jan Evangelista, svatý Pavel,
svatá Terezie z Avily atd.
Když jsem dospěl s touto poznámkou až sem, dostal jsem poštou
dopis od bývalého svého posluchače Josefa Svobody, který dokresluje
výklad Ghosův i můj z jiného hlediska. Protože by si Ghos přál, aby jeho
výklad byl dokreslen, připojuji ve zkratce přítelův dopis ze dne 24. 7.
1990:
"...chci Vám napsat naši rodinnou zajímavost. Svátek Panny
Marie Karmelské - 16.7. - je pro naši rodinu vždycky nějak osudový. Na
ten den byla před léty operována Hana, starší dcera. Od té doby se na ten
svátek vždycky "něco dělo". Letos jsme čekali, co bude. A bylo. Večer
před tímto svátkem nám volali z karmel. kláštera, že přijel zvláštní
pověřenec, a Petra, mladší dcera, bude na svátek Karmelské P. Marie
obřadně oblečena do roucha...Petra dostala řádové jméno Anežka, jde
tedy zřejmě o Anežku Římskou. Je zajímavý ten vztah mezi Hanou, která
ten den začala bojovat o život, a Petrou, která ten den vlastně ze života
odchází...

Zamyslel jsem se trochu nad jménem řecké bohyně Démétér a
zjišťuji, že i z hlediska kabaly je starořecká mytologie nesmírně hluboká.
Velice zajímavé může být z pohledu kabaly setkání Panny Marie s
andělem Gabrielem. To jméno anděla se překládá jako Muž boží, což je
pravda, protože geber je jeden z hebrejských výrazů pro muže, ale je také
pravda, že sloveso g-b-r znamená být mocný. Čili GBR + EL je Moc
Boží. Anděl mohl fungovat i jako předavatel moci boží. Panna Maria
výslovně praví, že veliké věci s ní učinil "ten, který je mocný" - boží
moc, v personifikaci GBRel....
Jméno bohyně Démétér se vykládá jako "dé-méter" - země - matka.
Je zajímavé, že v době Homérově, kdy tato bohyně nebyla ještě
zosobňována, manipulovalo se jejím jménem jako zaklínací formulí. To
mě vedle k myšlence opustit řeckou mytologii jejího jména a promítnout
je do hebrejské kabaly.
Ze tří slabik tohoto jména vyčlením samohlásky a koncové r.
Úvodem si řekněme, že jednotky pokládá kabala za úroveň země, desítky
za úroveň nebe a stovky za úroveň Boha. V tabulce zjistíme, že písmeno
D odpovídá úrovni jednotek, tj. zemi a jeho symboly jsou "ňadra a klín",
tedy symboly lidského mateřství. Postoupíme k písmenu M, které
odpovídá úrovni desítek, tj. nebi, a jeho symbolem je "voda" - šifra duše
- což znamená, že je to vyšší typ mateřství, mateřství nesmrtelné duše čili
Panny Marie. Třetí a nejvyšší stupeň je písmeno T, které odpovídá úrovni
stovek, tj. Bohu. Jeho symbolem je kříž X +, kterým se kdysi psalo
hebrejské T. Význam tohoto kříže je mateřství samotného Boha: spojení
dvou životních principů symbolizuje boží mateřství, věčný proud života,
jenž proudí z Boha.
Shrneme-li všechno, co může kabala vypovědět o jménu Démétér,
musíme dát za pravdu tomu názoru, podle kterého se toto jméno
pokládalo za jakousi "zaklínací formuli". Je to skutečně formule
mateřství nebo daru života, jak se projevuje na třech stupních universa.
Písmeno

Číslo

D

4

M

40

T

400

Úrovně
Symbol
podle kabaly
Jednotky:
ňadra
Země
a klín
desítky:
voda
nebe
stovky:
X +
Bůh

Výklad
symbolu
mateřství
lidské
mateřství
Duše
mateřství
Boha

Konec citovaného dopisu. Jde v něm o duchaplnou invenci podloženou
exoterní kabalou. Mojžíš ovládal esoterní kabalu, a protože jeho knihy
nebyly nikdy ani v nejmenším měněny ani v jediném slově, čteme-li je
hebrejsky, dovídáme se z nich návody pro duchovní cestu. Tak např.
hosté, kteří přišli na návštěvu do Abrahamova stanu, tj. do vědomí v jeho
lidském těle, jejich jména znamenala návody pro tři stupně mateřství.

Tajné na nich bylo především to, že hosté nebyli pojmenováni, protože
jejich jména znamenají návody pro duchovní cestu. Vysvětlil mně je
jeden Chasid na Podkarpatské Rusi. Překvapilo mě, že totéž vysvětlení
mě beze slov předal jeden lama na výstavě Tibet v Praze v květnu 1990.
Výstava se konala pod záštitou dvou prezidentů, von Weizsäckera,
Václava Havla a dalajlamy, který t. č. žije v exilu v Kašmíru.
K dalšímu Ghosovu výkladu si připojujte, že nejde vždycky o
poklidný vývoj, nýbrž o situace velmi dramatické, ve kterých se člověk
ocitne. Ty někdy mění okamžitě úroveň vjemu i schopnost přijmout něco
vyššího. Dalo by se říci, že dramatizace života často přispívá k oblomení
duše, ovšem někdy k jejímu zatvrzení. Člověk je nucen životem, aby sebe
více či méně dokonale opustil. Někdy mu k tomu pomáhá vydatně
utrpení, jindy radost, ale nepomáhá mu vlažnost. Vlažného vyvrhnu z úst
svých, praví Bůh k Janovi. "Buď studený nebo horký, ale nikoliv
vlažný." Ghos měl právo nedoceňovat vliv života ve světě, protože
založil ašram, ve kterém chtěl žáky od světského vlivu uchránit. My toto
právo nemáme, a proto budu Ghose ustavičně doplňovat. Zůstává
otázkou, kterou Ghos nezodpověděl, zda v určitých případech i vedení
mistrem není dokonalejší v tom smyslu, že mistr simuluje překážky,
pocházející jinak jen ze styku se světským životem. Tak si např. počínal
Milarepův mistr, a kdyby to byl neučinil, nebyl by způsobil, že se stal z
Milarepy velký světec. Ježíš oba vůdcovské způsoby kombinoval,
protože nikdy nezařídil pro své učedníky klášter nebo ašram. Zkrátka
simuloval světský život v jeho zdánlivé rozpornosti s bohatým obsahem
příležitostí se obrousit. Přiblížil nám nejvyšší smysl lidského života svou
správně projevovanou láskou. V lidském životě dochází vždycky ke
dramatizaci, ale ne vždy láskyplně probíhající, nýbrž, jak jsem se stal
toho důvěrným svědkem, mající buď krutou nebo nenávistnou
škrabošku. Aktéři této dramatizace nevědí, že jsou herci, a proto hrají
doopravdy bez zbytečných přetvářek. Jejich maska zastane přetvářku a
zastře jim pohled na režii a scénáristu. V mém životě šlo všechno z
opačné strany než z obvyklé. Obvykle např. matka nebo vychovatelé mají
možnost uchránit malé dítě od opakovaného a bolestivého pocitu ztráty
života. V mém případě to nedokázali ani nejlepší lékaři. Opakovaně jsem
byl vylučován ze všech normálních zálib, protože lékaři mně zakázali
hrát si s dětmi, abych si při skotačení nezlomil nemocnou ruku. Měl jsem
herecké sklony a má ruka mě znemožnila, abych je uplatnil. Stejně tak
tomu bylo se zpěvem. Pak jsem si začal v duchu vybírat budoucí
zaměstnání, a zrovna tak nerozumně, že jsem několikrát musel rezignovat
na to, čím jsem se chtěl stát. Nakonec až v 17 létech jsem se odnaučil
sebe litovat ale zároveň jsem "nedopatřením" dostal do ruky program
duchovního smyslu života. Ve 23 létech jsem byl vykázán i z programu
existenční cesty, která se stala mým denním chlebem. V koncentračním
táboře tomu bylo zrovna tak. Měl jsem privilégium na utrpení i tam.

Nikdo z mých spoluvězňů nedostal tak prudkou ránu, že jsem po ní několik hodin neslyšel, takže jsem se nedověděl, že jsem měl právo odejít
domů. Hned první den pobytu jsem byl málem ukopán k smrti atd. Proč
to všechno opakuji? Vím, že bez těchto ran bych byl nenabyl "jistotu", že
zde na světě nejsem domovem a že sem nepatřím. Ach ty mylné jistoty!
Ani bez jediného omylu bych se byl neobešel. Zkušenosti z omylů
nabyté, ukázaly se být stejně důležitými jako zkušenosti z pomalu
odhalované pravdy. Něco takového, jako dokázal Ježíš, bych byl
nedokázal. Věděl, že tu na světě nemá, kam by hlavy sklonil, čili, že tu
nemá domov, jako jej tu mají zvířata a ptáci, ale přiměl se k tomu, aby
bez reptání svou obětí boural omyl lidí, že pocházejí jen ze země a že se
jen do ní vracejí, že všechny vyšší duchovní stavy jsou dosažitelné na
zemi a jen za cenu stále se zvyšujícího sebezáporu. Nemluvím o stále se
zvyšující radosti, neboť její překonání může nastat až před křížem, nebo
nemluvím o touze po spáse, protože s tou můžeme vystačit až pod kříž.
Na této výhodě Ježíšově jsem se částečně podílel, protože jsem nikdy
netoužil po osobní spáse, ale nebyl jsem také schopen toužit po spáse
jiných. Máte-li dojem, že tomu tak není, pak se mýlíte, protože nevíte, že
až na čtyři první dny v koncentračním táboře, kdy jsem procházel
očistcem, jsem si pořád vědom lásky boží ke všem lidem. Přeje si, aby se
marnotratní lidé vrátili do jeho domu a on je mohl pak s láskou obejmout,
jako by se byli neprovinili.)
(V právě uvedeném třístupňovém schématu v prostředním článku při
písmeni "M" je uveden pojem "nebe", a ten by měl být blíže vysvětlen.
Jsme totiž svědky toho, že kdekdo zaměňuje "ráj" s "nebem" a
přinejlepším považuje stav "nebe" za stav trvalý a věčný, tedy
nezačínající a nekončící, čili nestvořený, a stav "ráj" za dočasný, neboť
stvořený. V nejhorším případě se považuje "nebe" i "ráj" za místo. Tímto
posledním případem se vůbec nebudeme zabývat. Ale i tak bude si
výklad vyžadovat zastávek jinde.
Naštěstí vždycky byli lidé, kteří uměli obojí rozlišit. Byli také lidé,
kteří uměli obojí rozlišit a podle toho se zařídit. Byli také lidé, kteří se
stýkali s "nebeskými tvory", jak líčí svatý Jan ve svém Zjevení, neboť on
byl jedním z těch, kteří správně rozlišovali nebeské tvory od stavu nebe.
Nám však stačí svědectví z Genese, abychom výklad příliš
neprodlužovali. Stačí se přitom odvolat též na znalce Starého zákona, ti
dnes vědí, že od vzniku pěti knih Mojžíšových nebylo na nich a v nich
změněno ani písmeno. A tak můžeme číst, chceme-li brát vážně všechno,
co je tam psáno. Čteme tam např.: V první knize Mojžíšově, verš 22 - 24
toto:
I řekl Hospodin Bůh: "Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i
zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ na
věky." Proto jej bůh Hospodin vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával

zemi, z níž byl vzat. Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu
usadil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke
stromu života.
K tomu nutno připomenout, že lidé před svým vyhozením ze
zahrady v Edenu, tedy z ráje, směli jíst a také jedli ze stromu života, ale
měli zakázáno jíst ze stromu poznání dobra a zla zároveň. To už jsem
vysvětlil jinde. Byl přece jen jediný Bůh Stvořitel a Mojžíš byl o tom
přesvědčen. Nejde o chybu v textu, tuto možnost vylučme. Nevšímám si
zde vědomě výroku I M VI, 1 - 8, abych neprodlužoval výklad.
Bůh sice sám tvoří svět, ale předcházejí mu ustavičně v jeho
tvoření jeho síly, které ve své podstatě jsou věčné, ale ve své funkci
dočasně porůznu nějak konkrétně působí, řečeno ještě srozumitelněji,
tyto síly se mohou snížit až k úplné personifikaci, má-li být v některém
případě jejich působení omezeno konkrétností. Tomu tak mohlo být při
vytržení Janově na ostrově Patmos. Ale nemusíme jít tak daleko. Protože
tvoření boží je kontinuální proces, trvá i dnes a týká se každého z nás
nově stvořeného v matčině těle a dotvořovaného zhora během
pozemského života. Kdybychom si byli toho procesu vědomi, dokonale
bychom poznávali, jak bychom se mohli stát jednou z těch "nebeských"
sil působících v člověku. Ale to není žádoucí, protože jako člověk máme
širší úkoly než i ta nejvznešenější síla boží. Ty síly jsou pomocníky
božími především v tom smyslu, že bez jejich soustavné pomoci by se
zastavil transformační proces věčného na časové i časového na věčné,
čili vesmír by přestal mít smysl.
Rozlišuji tedy tzv. nebeské síly, tj. od Boha pocházející síly od
stavu nebe, který není založen pouze na silách pocházejících od Boha,
nýbrž na ustavičné obnově vědomého spojení lidské duše s Bohem. Toto
vědomí se pouze věčně zachovává, nebuduje se jako něco nového, co
dříve nebylo. Kdybychom neměli věčný příbytek u Boha, neměli bychom
se kam vracet. O nás všech platí, co řekl Ježíš o sobě: "Od Otce
přicházím a k Otci se vracím." A už před tím řekl ve svých 12 létech:
"Musím být v tom, co je mého Otce." Stav nebe nemá tedy ani začátek
ani konec, není stavem stvořeným, jako ostatní stavy, např. stav ráje.
Dítě od chvíle narození má temeno hlavy ještě otevřené,
nepřeklenuté kostí, aby tamtudy mohla snáze pronikat síla boží, která
transformuje věčné na časné a také časné na věčné. Indové mluví o
temeni hlavy jako o místu s tisíciplátečným lotosem, sahasrara, který se
snaží otevírat zdola, lépe by se dalo říci, zvnitřku. Ale k tomu se hned
vrátíme. Lotos sahasrara je symbolem stále existujícího dvoustranného
spojení Boha s člověkem, o kterém lidské vědomí neví. Tím se na tomto
spojení nic nemění, neboť ono je věčné a není závislé na tom, zda člověk
má hmotné tělo či nikoli. Člověk však přijímá sílu ke svému životu též v
časoprostoru, ze země, a z širšího pohledu z celého vesmíru a v zauzlinách čakra se stýká se silami božími, které ještě nedospěly až k zemi,

leda spolupracují se zemí přes živého člověka. Jde o spojení dvousměrné,
a tak se vesmír v člověku vrací k Bohu. Na této cestě pomocí syntézy sil
zhora se silami působícími zdola vznikají různé duševní stavy, od těch
nejnižších až k těm nejvyšším. Jsou to stavy, vlivem prolínání Boha do
lidské duše, nestvořené, ale jsou zajišťovány stvořenými silami, a tak na
sebe berou podobu stvořeného. Nelekejte se. Život člověka je stavem
duše, a my jej vnímáme jako pobyt na zemi a v těle jen jako něco
vytvořeného nebo Bohem a přírodou vytvářeného. Teprve až budeme
umět přecházet vědomě z jednoho stavu do druhého, přijdeme na to, že
vedle toho, že jsme se stali lidmi, také jsme stavem, zatím proměnlivým.
Proměny toho stavu jsou jen jejich povrchovou záležitostí a jsou tedy
stvořenou a stále přetvořovanou a dotvořovanou částí nestvořeného
stavu.
Navrhnu vám jednu zbytečnou úvahu: co je lepší? Vědět o tom,
čím jsme, nebo si myslet, že jsme více či méně nezávislými bytostmi?
Odpověď: Z citovaného textu I M 22 - 24 je patrno, že Bůh si
nepřeje, abychom byli jako jedna z jeho sil, nýbrž abychom se pomocí
lidství dostali za ně a za všechno stvořené až k Němu do Jeho království
a s Ním kralovali.
Za tím účelem nám musí být znemožněno, abychom se např. vraceli do stavu ráje nebo si ho opakovali. Cherubové, představitelé
samotných vyšších stavů, nejsou stavem pouhého sebe nepoznávajícího
lidství, a nás chrání před vstupem do jejich stavu, a ta naše oddělenost je
ještě před naším narozením na svět bezpečně zregulována potopou,
kterou proděláváme v mateřském těle. V té době už stavíme nebo v ideji
buňky v mateřském těle už máme postaven koráb, který zbudoval z
příkazu božího Noe, který chodil s Hospodinem už v době před potopou,
a ten už před potopou shromáždil na palubě korábu všechna zvířata ve
dvojicích, aby se tak mohla nejen živiti, nejen přežít, ale také se množit,
tj. dospět k novým, ale pouze ke zvířecím úkolům, po potopě.
Aktualizujte si tu dramatizaci. Vděčím jedinému snu z roku 1930 za to,
že od té doby bez potíží téměř všechnu dějovou dramatizaci převádím
bez přemýšlení na nedějovou pravdu. Považte: V tom snu jsem byl veden
pěti cisterciáckými mnichy do Předklášteří u Tišnova, abych tam založil
klášter. Dověděl jsem se později z knih, že tam roku 1233 založila
Constancie, matka svaté Anežky Přemyslovny, ženský klášter. Mniši mi
ukázali hotovou bránu, které se dnes říká Porta coeli, Brána nebes.
Ukázali mi též ohraničenou plochu budoucího kláštera. Tedy toto vše má
člověk v sobě připraveno od chvíle narození. Může mě po tomto
vnuknutí překvapit počínání Noemovo a mohu je považovat jen za něco,
co se kdysi stalo, když vím, že se to děje teď a napořád v nitru každého
člověka? Čtěte potom vyprávění o Bohu, který se rozhněval už podruhé
na lidi, napřed když je vyhnal z ráje, podruhé, když na ně seslal potopu.
O hněvu božím čtěte jako o prostředku ke dramatizaci, aby se dalo

vysvětlit něco, co by se bez dokresleného děje od člověka až k Bohu nedalo vůbec přednést. Tedy, Bůh se nikdy nehněvá atd. Neubírejme však
nic na dramatizujících prostředcích.
Bůh se rozhněval na lidstvo jen proto, že překročilo svou
pravomoc a proto na ně seslal potopu v matčině těle. Z jiných důvodů
přežívají potopu zvířata než člověk, pořád jediný člověk. Počítejte dobře,
že jde o jediného člověka. Na korábu byli zachráněni při potopě: Noe a
jeho žena, tři Noemovi synové a jejich ženy, dohromady osm. Čímž je
zřetelně vysvětleno, z čeho se skládá člověk určený přechodně pro život
v dualismu. Také si zopakujte, jak sv. Jan dospívá ze 666 k osmičce.
Noemův koráb má v sobě tři patra. Viz I M VI, 16 a podobenství s
Démétér v uvedené tabulce. Je zajímavé, že je tam mluveno o těch
připravených fázích znovuzrození, znázorněných potom "třicítkou"
Ježíšova života, po ní křtem v Jordánu, to je druhé patro v korábu, a
učednictvím, "tři" roky trvajícím, to je třetí patro v korábu. Více člověk
sám za pomoci své tělesnosti provést nemůže. Ostatní za něj dělá Kristus
- Spasitel. Tak se člověk dostává do stavu nebe.
Potopa je tedy pokračováním vývoje po pádu z ráje. Neberte tu
dramatizaci pouze časově, protože "Bůh smetl vše, co povstalo, co bylo
na povrchu země...zachován byl pouze Noe a to, co s ním bylo v arše." I
M VII, 23.
Psáno v noci z 2. na 29. července 1990 v Ošelíně, čímž chci říci,
že jsem psal podle esoterní kabaly, která je zapsána v nitru každého
člověka. Je to jeden z druhů zápisů, který v sobě obsahuje sílu k jeho
uskutečnění, a tu má každý člověk. Všechno, co člověk přitom objevuje,
je už od věčnosti objeveno, takže se o tom nemusí přemýšlet, jen je třeba
sebe opustit a zase se k sobě vrátit. Byl jsem tvrdě a opakovaně
poučován lékaři při operacích za vědomí, co je to sebe opustit, takže tato
stránka věci mi šla snáze než se k sobě vracet. Nemůžeme však sebe
opustit do větší míry, než v jaké míře sebe poznáváme. A ta míra
sebepoznání musí růst, a s ní by měla růst i míra sebevzdání. Udržovat
rovnováhu mezi těmito dvěma složkami je velmi obtížné, takže nezbývá
nic jiného než nechat jednu složku dozrát, než se pustíme do uskutečnění
druhé složky, hlavně proto, aby se návrat stal naléhavější. Ztratíme-li
pocit naléhavosti u kterékoliv ze dvou složek cesty v dualismu,
neocitneme se v neduálnosti, nýbrž začneme civět.
Ghos znal vnitřní smysl Noemova korábu, a proto podával napřed
a především návod na budování spodního podlaží, tělesnosti, aby loď
byla schopna unést horní dvě podlaží. Také Ježíš kladl na budování
tělesnosti největší důraz. Budoval ji třicet let, ale pak po tři roky
ukazoval, že tato zralost má být použita především po dvou stránkách,
pro vzdělávání se v poslušnosti Bohu a pro pomoc bližnímu. Jeho
poslušnost Bohu byla bezvýhradná, ale přesto nároky na ni se stupňovaly
do té míry, že v zahradě Getsemanské začal prosit, aby mu byl odňat

kalich hořkosti. Všechny okolnosti s tím spojené, zvláště spánek
učedníků a bezprostřednost smrti na kříži, jsou pro nás velmi důležité.
Ještě něco k těm třem podlažím v našem korábu. Jejich stavba byla
Noemovi Bohem přikázána, on si ji nevymyslel. Řečeno srozumitelněji,
jde tu o jeden ze série příkazů božích a je vysvětlením toho, s jakým
vnitřním vybavením přicházíme na svět. Prokazujme úctu k těmto třem
hřivnám tím, že je svědomitě a správně užíváme. Ať nám ani nenapadne,
abychom se vymlouvali, že o těchto věcech nic nevíme. Jak můžeme
plnit něco, o čem nemáme zdání, že to existuje a že z toho vyplývá naše
prvořadá povinnost? Ať z toho něco známe nebo neznáme, jsme lidmi, a
to je záznam stavu, ve kterém se nacházíme. V tom záznamu je obsažena
síla k jeho uskutečnění. S tímto záznamem se nikdo z nás nevypořádává
sám. Z jedné strany nám pomáhají události, z druhé strany vnitřní vedení,
které smazává jejich náhodnost. Vedle "mrtvých" událostí jsou tu i "živí"
životní partneři, a jejich úlohu bychom neměli nikdy podceňovat, a měli
bychom jim být vděčni za jejich úlohu. Svou nevědomost pak považujme
za milosrdenství boží, neboť unést vědomě všechno, co vytváří naši
cestu, je, jsme-li nevědomí, zatím pro nás neúnosné. Takže trochu toho
postrkávání neuškodí. Byl jsem od začátku svého života tvrdě
postrkáván, a všechny ty hlavní postrky způsobily např. že si umím dnes
vážit života lidského jako celku, nepřeceňuji ani nepodceňuji jeho
detaily, protože v nich vidím pečlivé a láskyplné vedení boží na každém
kroku, a tak jsem schopen slevovat ze svého pocitu oddělenosti. Správná
ekonomika cesty spočívá v tom, že máme následovat Krista ihned a za
všech okolností, jinak při každém zaváhání ztrácíme sílu onoho Ježíšova
pozvání "Pojď za mnou hned," a také moudrost pěti družiček
přicházejících na Ženichovu svatbu. Naše nepohotovost má následky
odmítání Ženichem: "Neznám vás.")
Temperament, obracející se od začátku o pomoc k trpělivosti,
meditaci a klidu, k přemýšlení a k uvnitřňování, pomáhá ke zvládnutí a k
umírnění vzpurnosti vůle a vášní a je zcela zaujat vyšším myšlením a
čistým životem, má k dispozici vědomou a autonomní sattvickou mysl,
která umírňuje osobnost, odosobňuje ji a činí universálnější...Není tomu
vždycky tak...Vyskytuje se intelektuální karierismus, hrdý na svou
intelektuálnost, jsou dále idealisté, kteří ztratili styk se světem a mnoho
jiných typů neúplné a omezené mysli....
Z jiné strany obrat, kterého se chopí přirozenost, vede k převaze
vůle a schopností, které podpoří sílu, energii, odvahu a povedou k
vítězství v kterékoliv bitvě, a těmi schopnostmi je tvůrčí činnost,
informovanost, moc vůle, která míří nejen ke zvládnutí materiální
stránky života, ale též k vyrovnání se s vůlí jiných lidí tak, aby v lidském
životě bylo více místa pro činnost Šakti, která míří k tomu, aby zjednala
ve všem pořádek, vyjasnila cesty lidí a propůjčila jim snazší přechod od
předsevzetí k jejich uskutečňování...I zde se vyskytují mnohé

nedokonalosti duše a mysli...Ale nižší schopnosti, jimž se otevírá tento
typ lidské činnosti, jsou také důležité pro zdokonalení naší lidské
přirozenosti. Zvyšuje se nebojácnost a odvaha, které neustoupí hned tak
před jakýmkoliv nebezpečím, odvažují se postavit proti jakékoliv
nespravedlnosti a útisku.
A jsme u typu praktické inteligence, která se řídí životním
instinktem, dokáže vyrábět, směňovat, vlastnit, radovat se, nařizovat,
uvádět věci do pořádku, dávat a přijímat, vyvíjet za účelem výhodných
vztahů v naší existenci. Jsou to typy lidí, kteří jednají v duchu
obchodníků a průmyslníků. Nemůžeme jim upírat ani určitou míru
filantropie a mravních zásad. Pohlédneme-li na nejvyšší vnitřní hodnoty,
zjistíme, že i zde dochází k jistému smyslu pro úplnou lidskou
dokonalost. Moc, která se tak zevně projevuje na nižších úrovních, má
povahu něčeho, co se dá převést i na význam pro celý život, má
schopnost usnadnit jej a rozšířit ne ve smyslu duchovní svobody a
nikoliv na vyšší duchovní úrovni, ale přece jen vzájemnou výměnou
vztahů a stykem duší s dušemi, vzniká i tu zkušenost, kaušala, která
modeluje zákon a způsobuje poslušnost zákonu, uznává formy a omezení
ve vztazích, přizpůsobuje člověka vývoji a okolnostem, činnosti a životu,
a zdokonaluje zevní techniku tvůrčí povahy, zajišťuje vlastnictví a
směřuje k jeho zvětšení, dbá nad pořádkem a zdokonaluje, jak jen může,
hmotnou existenci, její prostředky a cíle. Nakonec schopnost, která
vyniká v hýření, ale je ekonomicky obezřetná, uznává celý zákon směn a
akumulace v universální výměně věcí, modeluje existenci. Schopnost
dávat a široká tvůrčí svoboda, vzájemná ušlechtilost vůči jiným, která
vzniká přitom všem, otevírá duši a vychovává ke správné dobročinnosti,
k humanitě a k altruismu praktického druhu. Schopnost radovat se,
vyrábět, vlastnit, zacházet s bohatstvím a činit to velkodušně, to jest také
jeden ze způsobů, jak se přibližovat k plodnému Ananda existence. Vzájemná velkorysost, štědré dávání sebe a přijímání té široké výměny mezi
existencemi, plné potěšení z využívání rytmu a rovnováhy, způsobují
dokonalost těch, kdo mají tento svabhava a sledují tento dharma.
Jiná kategorie lidí se obrací k práci a ke službě. Tohle bylo v
antickém řádu dharmou nebo typem sudry, a sudra v tomto řádu byl
považován za někoho, kdo se dvakrát nenarodil, ale patřil k nižší
kategorii lidí. Modernější názor na hodnoty existence klade důraz na
důstojnost práce a vidí v ní základ vztahů mezi lidmi. Je kus pravdy v
obou hlediscích. Vždyť tato síla ve hmotných vztazích je ve své nutnosti
základem hmotné existence nebo podle antické paraboly, existence
nacházející se pod nohama tvůrce Brahmy či spíše toho, na čem ona
zakládá svůj pohyb, a v prvním stavu, ještě nepozdviženém k poznání,
vzájemnosti nebo moci, něco, co je založeno na instinktu, přání a
nehnutosti (rozumějte neschopnost vymanit se ze stávající úrovně
vývoje). Dobře vyvinutý typ sudry má instinkt tvrdé práce a služby (Spíše

se mu tento instinkt nasugeroval tak dokonale, že se s ním smířil a začal
jej považovat za vrozený.). Ale tvrdá práce jako něco, co stojí proti
činnosti snadné a přirozené, je prvkem vnuceným přírodnímu člověku,
který jej snáší jen proto, že by si bez něj nemohl zajistit svou existenci a
uspokojovat svá přání, a tyto okolnosti ho nutí, aby se obětoval
spontánně a pracoval, nebo je k tomu přiveden a donucen ostatními
nebo okolnostmi. Sudra, takový jaký je, není k práci veden pocitem úcty
nebo z nadšení pro službu - ačkoliv i toto se může stát vlivem pokroku
způsobeného jeho dharmou - nepracuje jako člověk mající duchovní
poznání, jednající z radosti a pro zvýšení poznání, nýbrž pracuje, aby
zachoval svou existenci a uspokojil své základní potřeby. A když tyto
uspokojí, je shovívavý, a je-li ponechán sám sobě, své přirozené
netečnosti, která náleží v nás všech ke skryté tamasické vlastnosti zřetelně se projevující v primitivu, který žije v divočině. Vrací se do
primitivního stavu. Starověcí Indové se drželi toho, že všichni lidé se
narodili ve své nejnižší přirozenosti jako sudrové a pouze přirozeností
etickou a duchovní kulturou se postupně od sudrů odlišují, ale ve svém
vnitřním vývoji jen brahmani jsou schopni plného duchovního stavu,
který má božský charakter. Tato teorie není pravděpodobně příliš
vzdálena psychologické pravdě naší přirozenosti.
(Tady tolerantnost Ghosova nezná mezí. Ví přece dobře, že v Indii také
platí o světci, že se vymkl ze všech kast.)
Nicméně, jak se duše vyvíjí, ukazuje se, že k plnému jejímu vývoji
je třeba osvědčit se ve službě jiným, v lásce bez nároků na odměnu,
átma-smarpana. Tato láska, převedená do duchovního života, se stává
jedním z nejdůležitějších klíčů k objevitelské svobodě a dokonalosti. Z ní
pochází dokonalost tohoto dharma a vznešenost tohoto svabhava.
Ze jmenovaných čtyř typů osobnosti žádný typ se nemůže obejít
bez schopností všech čtyř. Žádný člověk poznání nemůže svobodně a
dokonale sloužit pravdě, nemá-li kšatriovu odvahu prosazovat pravdu.
Nemá-li ji, stane se pouze člověkem omezeného intelektu. To je možná
příčinou toho, proč největší pravdy byly svěřovány právě bojovníkovi.
(Ghos zde zřejmě má na mysli rozmluvu Krišny s bojovníkem Ardžunou,
jak je zaznamenána v Gítě. Znal jsem dobře dva lidi nejen v jejich
stávající podobě, nýbrž i s jejich prastarými rody, tedy i s jejich
genetickým původem. Oba pocházeli z rodů bojovníků. Jeden z nich
náležel do rodu svobodných pánů ve Zbiroze a na jiných statcích, druhý
z nich pocházel z rodu starých českých vladyků. A já jsem je zastihl už
ve stavu dokonalých pracovníků. Jeden z nich byl sedlářem, druhý
bednářem. Oba věděli o svém původu, ale dokázali být přitom
pokornými a dobrými pracovníky. O jednom z nich jsem měl čtrnáct dní
před jeho smrtí zajímavý sen. Ocitl jsem se s ním v jeho venkovském
rodišti, a to před hrobem svých předků, stoupl si zády k němu a začal se
na hrob hroutit až tam zemřel. Marně jsem se snažil ho podpořit a vybízet

ho, aby vstal. Druhý z nich si mě zavolal ke své smrtelné posteli a řekl
mi: "Vidíš mě naposled, ale budeš můj pohled potřebovat. Nezapomeň
naň." Takhle nějak přechází duch bojovníků do ducha pracovníků a pak
třeba obrozeně zase do ducha duchovních bojovníků. Není v nás jen
dědictví genetické, ale i dědictví ducha, které pochází z nestvořeného.)
Člověk také nemůže lépe využít pravdy, než když ji uzpůsobí praktické
činnosti. Neučiní-li to, uzavře se ve svých myšlenkách a nedospěje k
uplatnění svých myšlenek ve prospěch širší lidské společnosti.
Člověk nadaný silou, má svou silou osvěcovat, pozdvihovat, ji
samou ovládat poznáním, světlem rozumu, náboženství a ducha. Jinak se
stane pouhým slepým Asurou - nenaučí-li se totiž používat svou sílu
tvůrčím způsobem s ohledem na ostatní. Jinak tato síla nebude ničím víc
než vydáváním energie, bouřkou, která pomine a spíše poničí než
vybuduje. Má být tedy schopný poslouchat svou sílu ke službě Bohu a
světu, jinak se stane tyranizujícím egoistou, hrubým ničitelem lidských
duší a těl.
(Ježíš varoval před tím, abychom nesloužili dvěma pánům. Shoda tohoto
požadavku s Ghosovým, že máme sloužit Bohu i světu, je vysvětlena
povoláním učedníků k dílu lásky boží, a toto povolání je spásné povahy:
neboť platí, že cokoliv jsme učinili jednomu z nejmenších bratří božích,
Bohu jsme učinili. Mezitím musí být splněn další požadavek: "ať neví
levice, co dělá pravice," to znamená kromě jiného, že člověk má jednat
tak samovolně správně, že si ani není vědom toho, že něco dělá.)
Myslící a produktivně jednající člověk musí mít mentalitu a ideje a
poznání otevřené, (tj. ustavičně schopné rozvoje a nebránící se změně),
jinak se pohybuje v rutině svých funkcí bez expanzivního pokroku, musí
ponechat prostor pro vůli ve službách svých zájmů a své produkce tak,
aby mohl nejen získávat, ale i dávat, nejen hromadit a těšit se z vlastního
života, ale vědomě pomáhat k plodnosti a úplnosti okolního života, ze
kterého má též svůj prospěch. Člověk práce a služby se stává zoufale
rozpolceným otrokem společnosti, není-li nositelem poznání, smyslu cti,
vznešené ctižádosti a jasné inteligence při své činnosti, neboť jenom tak
s jasným chápáním může užitečně dojít k vyšším druhům dharmy.
(Mnou zmínění dva řemeslníci měli vznešenou ctižádost v tom smyslu,
že se snažili vyrábět lidsky dokonale a nikdy lajdácky. V tom smyslu byli
pro mne nepostradatelným vzorem.)
Největší dokonalost člověka se dostavuje tím, že rozvíjí všechny
zmíněné schopnosti, přičemž pak jedna potáhne za sebou ostatní a otevře
tak lidskou přirozenost stále více jisté plnosti a universální schopnosti
čtyřnásobného druhu. Člověk svým zaměřením není vytvořen k tomu, aby
mohl sloužit jen jedinému exkluzivnímu typu těchto dharma, jelikož
všechny tyto schopnosti v něm působí živě, jenže v chorobném zmatku,
dokud člověk nezačne zdůrazňovat jednu, a sdružováním ostatních okolo
té hlavní schopnosti, čímž v něm dochází k postupnému znovuzrozování,

až dospěje k úplnému rozvoji své existence. Samotný náš život je sám o
sobě hledáním pravdy a poznání, bojem naší vůle s námi a s okolními
silami, trvalým aktivním zasahováním přizpůsobováním se, používáním
schopností na živém materiálu a obětí a službou.
(Mám na stěně 150 let staré pendlovky, které mistrně před
čtyřiceti léty opravil pan Brož v Kroměříži. Z těch hodin na mne hledí
dědeček sedlář. Aspoň už začínám rozumět duchu tohoto pohledu.)
To jsou běžné aspekty duše během jejího působení v přírodě,
(Držme se v duchu Mojžíšovy vědomosti: Vyšli jsme ve chvíli narození z
potopy v mateřském těle a ocitli jsme se na suché zemi. A tu se začly
hlásit k životu všechny naše schopnosti. Je pochopitelné, že největší
příležitost k uplatnění měla napřed zvířata a teprve postupně vyšší
schopnosti. Je velmi důležité, aby dítě bylo svěřeno odborné péči rodičů
a vychovatelů, kteří mají dětskou fázi vývoje za sebou, vědí, co si může
dítě dovolit a co nikoliv, aby nejednalo nerozumně. Odstrašující a
zároveň velmi poučný je můj případ z raného dětství do dvou let mého
věku. Byl jsem hltavé a věčně hladové dítě, a maminka vycházela tomuto
zvířecímu pudu vrcholně vstříc. Do dvou let jsem se stal obézním dítětem
a za takových okolností se mě mohla lehce zmocnit infekce, jejíž
následky nesu dodnes v podobě chromé ruky. Tatáž maminka však
učinila moudré opatření, aby umožnila mé vnitřní stránce, že se mohla
uplatnit včas a že se dodnes uplatňuje způsobem, nad kterým
nepřestávám žasnout. Píšu o tom proto, abyste poměry a události kolem
sebe nepovažovali za něco slepě působícího. Ani má matka nevěděla,
jaké důsledky bude mít její jednání, když mě obětovala Bohu. Tato
nevědomost nezměnila nic na živém působení událostí dvěma směry.
Noe, náš vnitřní zástupce Boha, musel po potopě počkat, až země oschne
a všechno z ní znovu naroste. Co líčí Ghos, je analýzou růstu všeho po
potopě.) (Viz spis P, Pohádka o potopě)
Ale zahleďme se více do sebe a zpozorujeme zásvit zkušenosti o
něčem, co v těchto silách je obsaženo a co se snaží dostat navenek. Je to
síla duše, kterou lze zvládnout a naplnit úkoly těchto schopností za
pomoci živého a myslicího ústrojí. Rozdílně jedná tím způsobem, že jejím
prvním smyslem je osobní jednání, omezené a závislé na nástrojích, a
teprve postupně se začne uplatňovat v osobní formě jako něco
neosobního, nezávislého a soběstačného, a naopak začne ovlivňovat
nástroje jako něco, co působí mnohem větší silou než nástroje samy, a ty
pak působí jen jako prostředníci mezi člověkem a událostmi. Joga
sebezlepšení dopracovává tuto duševní sílu a umožňuje jí co největší
rozvoj, bere na sebe čtverou sílu schopností a uplatňuje ji až do jejího
úplného užití v duchovním životě. Božská duševní síla poznání roste až k
nejvyššímu stupni individuální přirozenosti, která tím vytvoří nosnou
základnu. Tak se vyvine svobodné intelektuální světlo, umožňující
jakýkoliv druh objevů, inspiraci, intuici, rozlišování a myšlenkovou

syntézu. Projevuje pak své osvícení a čistotu vlády brahma - tadžas,
brahma - varcas. Je to bezedná pevnost, nehnutá a nezměnitelná, acyuta.
Duševní schopnost dosahuje klidné nebojácnosti svobodného
ducha, nekonečně dynamickou odvahu, kterou nemůže oslabit žádné
nebezpečí, ani omezené možnosti, ani množství opozičních sil a nemůže ji
oddálit od díla stanoveného duchem. Vysoká ušlechtilost duše a vůle
stojí nad veškerou malicherností a zbabělostí a pobízí jakýmsi
slavnostním způsobem k duchovnímu vítězství nebo k úspěchu chtěného
Bohem. Ovšemže přitom působí rozsáhlá spoluúčast boží, schopnost
vnitřní komunikace, svobodné odevzdání sebe a předávání hodnot
potřebných k provedení díla, velkodušně předávaná schopnost být činný,
tvořit, získávat, vzájemně se zavazovat, schopnost, která dbá na zákon,
jímž se všechno šíří tou měrou, jak tomu napomáhají poměry. Je to šíření
věčného do všeho, božské obcování se vším...A konečně všechno se
zdokonaluje pomocí vnitřní moci boží, kterou Bůh slouží, miluje a
obětuje sama sebe, aniž by výměnou za to něco požadoval. Je to objetí
božského v lidském a dílo konané pro dobro samo v duchu služby a
sebezapření schopného přijmout hru Mistrovu a učinit ze života svobodnou službu jemu a za jeho vedení, aby se vyšlo vstříc požadavkům a
nutnostem Jeho tvorů, aby se všechno podřídilo Mistrovi našeho bytí a
jeho činnostem ve světě. Všechno je vzájemně provázáno, jedno vchází
do druhého a všechno se stává jedním. Plné přijetí tohoto procesu
probíhá ve velkých duších schopných dokonalosti, ale projev této čtveré
vnitřní moci může být dosažen každým, kdo praktikuje integrální jogu.
To jsou známky, za kterými stojí (svým projevem) duše, která tak
vyjadřuje sebe. A neklid (úzkost) je známkou uskutečňování svobodného
já v osvobozovaném lidství. Toto já nemá vlastní povahu, protože je
nekonečné, ale vládne a podporuje hru kterékoliv povahy, podporuje
nekonečnou osobnost, která je jediná přestože je mnohonásobná,
nirgunoguni, a ve svém projevu je schopna nabýt nekonečného množství
schopností, anantaguna. Energie, kterou používá, je nejvyšší a
universální božská a nekonečná Šakti, která se vynořuje z individuální
existence a svobodně určuje činnost, směřující k božskému cíli.
4. 8. 1990
(Dostal jsem do rukou výtečný spis Pavla Tigrida: Dnešek je váš,
zítřek je náš, psaný roku 1982 a vyšlý u nás teprve nyní v nakladatelství
Vokno, Praha 1990, o dělnických revoltách v komunistických zemích. Je
to jedinečný pohled zvnějška do dílny boží, a vysvětlení zvnějška, proč
Ježíš v první "třicítce" svého života jednal tak, jakoby nemohl jednat
jinak. Když jsem viděl tytéž věci, ale v soustředěném podání zvnitřka,
neviděl jsem v nich pouhé týrání lidí nebo třeba jen dočasné vítězství lži,
nýbrž i velkorysé přibližování pravdy i takovému člověku, který je jí
svou povahou vzdálen, neboť myslí jen na sebe a na svůj prospěch. Ono
je třeba se naučit unikat vševládnému chtivému rozumu, jak symbolicky

ukázal Ježíš hned po narození. "Moje" lest, dostavivší se bez mé vůle v
koncentračním táboře, pocházející čistě zvnitřka, a tedy také už nikomu
neubližující, projevovala se tím, že jsem byl neviditelný pro každého,
kdo souhlasil s tím, abych byl zastřelen nebo týrán, a současně
viditelným pro všechny, kdo neměli tento úmysl. "Zalhal" za mne Někdo
jiný a jeho "Lež" byla ukázkou Jeho hry lásky. Když jsem byl přesto
nucen i osobně zalhat, neříkám vědomě zalhat, - toho jsem se
nepotřeboval dopustit - stalo se to proto, abych navázal na lež mnou
nezaviněnou. Příklad: Při příchodu do koncentračního tábora jsem byl
přemluven logickou domluvou s dr. Sekaninou k tomu, abych podepsal
celostránkový protokol o mém odsouzení k trestu smrti za spáchanou
velezradu na nacistické říši. Stál jsem domněle před soudem v
Magdeburku a byl jsem odsouzen k trestu smrti za spolupráci se třemi
zahraničními rozvědkami, s americkou, anglickou a sovětskou, dále za
pokus o svržení Hitlerovy moci atd. K tomuto protokolu byl připsán dovětek, v němž Hitler vyhovuje mé žádosti o milost a mění můj trest smrti
na doživotní nucené práce. Následoval vlastnoruční podpis Hitlerův. Pod
něj jsem se musel podepsat i já, ačkoliv jsem nikdy v Magdeburku nebyl,
ani před žádným jiným nacistickým soudem jsem nestál. Tento dokument
přes vítězné mocnosti byl po válce předán i naší vládě, a ta potom v roce
1948 dala příkaz tajné policii, aby mě neustále sledovala. Toto sledování
bylo tak okaté, že jsem o něm věděl, ale nikdy jsem o tom neřekl ani své
rodině. Když jsem měl konečně možnost zeptat se jednoho pronásledovatele, zda i on věří, že jsem byl agentem v cizích službách, odpověděl
mi: "O tom se spolu nebudeme bavit." Čili pronásledování pokračovalo
až do 17. listopadu 1989. Proč o tom píši v souvislosti s touto kapitolou.
Vím přece o lásce Boha ke každému člověku, ale vím také o tom, jak lidé
s touto láskou zacházejí. Nebyl bych jiný a zacházel bych s touto láskou
jako jiní lidé. Považoval bych se možná v tomto světě za svobodného
člověka, kdybych každý den nebyl svědkem toho, čím jsem.
Uvědomování si lásky boží považuji za vidění lidského života zvnitřka.
Jsem-li při tomto vidění uměle přidržován svou situací okolnostmi,
spatřuji v tom nesmírnou milost boží. V tomto vidění není nejmenší míra
nesvobody, neboť to není vidění lidské, ale já bych si je nedokázal
zachovat bez soustavné podpory boží událostmi a vlastním stavem.
Vidění zvnitřka má své stupně a ve své intenzitě stále kolísá. Proto se
nedivím Ghosovi, že stále naléhá svými argumenty na žáky, aby
nezemdleli ve své zaujatosti pro Cestu. Tak se musí zacházet s každým,
kdo si přeje vstoupit do království božího. Kdo si tohle nezačal nikdy ani
přát, jako já, ten nemůže v takovém přání ani pokračovat. O každý krok
na mé cestě se musí přičiňovat Bůh, a on to činí velmi nápadně, protože
jsem byl záhy po narození upřímně obětován Bohu. Oběť milující matky
byla tak mocná, že její účinnost dodnes pociťuji. Kdyby se byla Panna
Maria nevzdala své touhy mít Ježíše pro sebe a pro svou rodinu, byl by

musel Ježíš trvat na svém rozhodnutí z dvanáctého roku svého věku.
Člověk třetí kategorie, jakým je každý z nás, je na tom obdobně jako
Ježíš, nikoliv stejně, protože se nemá stát "Spasitelem, nýbrž jen trpným i
aktivním uctivatelem díla božího, které je stvořitelské, spasitelské i
osvětitelské. Viz spis Zk.) (Viz spis P, pověst o stvoření světa.)
16. Božská Šakti (A IV, 182 - 189)
Vztah mezi Purušou a Prakriti se vynořuje, jakmile se postoupí na
cestě jogy sebezlepšování. Je to něco, čemu musíme dobře rozumět právě
v tomto bodě jogy. Řečeno duchovní mluvou, co nazýváme lidskou
přirozeností, je jí naše schopnost být, poznávat a mít vůli, tedy moc
sebevyjádření a sebevytváření já nebo duše nebo Puruši. Ale pro naši
běžnou mysl, zahalenou do nevědomosti a pro naši zkušenost s věcmi
energie Prakriti, máme o naší přirozenosti jiný názor. Díváme-li se na
Prakriti z hlediska její vesmírové činnosti vně nás, jeví se nám především
jako mechanická energie v kosmu, která působí na hmotu nebo ve hmotě
ve formách jí samou vytvořených. V čisté hmotě rozvíjí procesy vitální a
v živé hmotě procesy mentální. Svými činnostmi působí podle pevných
zákonů a o každém druhu věcí stvořených rozvíjí různé vlastnosti energie
a procedurálních zákonů, které způsobují povahu druhu, a také v
jednotlivcích rozvíjí, aniž porušuje zákon druhu, specifické vlastnosti a
variace, které mají závažné následky.
(Snad by se zde dalo srozumitelněji říci, že každý jedinec, ať rostlinný
nebo zvířecí či lidský, má od přírody, Prakriti, rozdílnou strukturu
organismu a tato struktura dovoluje Šakti, aby do toho organismu
pronikla a v něm rozvinula jen ty vlastnosti, které ten který individuální
organismus unese, nebo ještě lépe řečeno, pro které je připraven, chceteli předurčen, aby se v něm mohl prakticky uplatnit.)
O tento projev Prakriti se zajímá moderní myšlení vědců a tak se dospívá
k celkové koncepci přírody. Takovým způsobem se věda snaží vysvětlit
všechny zákony živé hmoty a všechny projevy mysli na základě malého
počtu úspěchů (tedy analogickým zobecňováním), na základě jí známých
vztahů. Tímto způsobem myšlení se vyloučí duše a duch, a příroda
nemůže být chápána jako moc ducha. Jakmile považujeme celou naši
existenci za něco mechanického, fyzického a vázaného jen na biologický
proces krátkodobého vědomí, člověk se stává (v očích takto jednostranně
postupující vědy) jen výtvorem nebo nástrojem hmotné energie, a
duchovní sebevývin jogou může být pouze klamem, (Může se ovšem
považovat za klam i překlenovací smysl lidského života, který má dvojí
povahu: Převádí nás z věčného života do života dočasného, a ze života
dočasného do života věčného. Oba procesy se propojují v jeden, a proto
se analýzou uvedenou zvnějška rozumem nedají rozplést. U mě byl tento
dvojitý proces rozetnut mečem lásky boží nečekaně v mých sedmnácti

létech a rozumu nezbývalo nic jiného než se s tím smířit a vyvodit - z
tohoto nikoliv rozumového poznání - důsledky i pro rozumové jednání.)
halucinací, nenormálním stavem mysli nebo sugescí.
(Nemohu mít nikomu za zlé, že považuje můj stav přeměny, kterým jsem
prošel v dubnu 1930, tedy v 17 létech, za nenormální a přinejlepším za
výjimečný, protože neví, že byl organickým výsledkem všech událostí a
stavů, kterými jsem před tím prošel od dvou do 17 let. I kdyby o nich
věděl, byly by to pouhé informace, nepodložené vlastní zkušeností. Ta
zkušenost se dostaví bez výjimky u každého, kdo svůj život ať
dobrovolně či nedobrovolně pojme jako oběť, kterou se člověk připojuje
k ustavičné oběti boží za svět. K tomuto sebeobětování s Bohem člověk
prostě dorostl ve vývoji vesmíru, a proto je člověkem. Často se diví
událostem a není divu, protože jim se - v naznačeném smyslu jako
součásti spoluoběti - nerozumí. Bůh se před námi převléká do děje a sám
je v něm jen jako obětující a obětovaný zároveň s svými prostředky
oběti. To všechno je přece podrobně vysvětleno dějem Ježíšova života a
dějem Zjevení svatého Jana. Měl by každý vědět, že žije bezprostředně
po potopě světa, kterou zažil v matčině těle. Možná, že by se naučil snáze
aktualizovat svůj život s historizujícím pohledem na všechno, co se stalo
či nestalo a že by snáze dokázal převést starobylou historii nebo zkazku
do své přítomnosti a měl by pak snazší příležitost z ní něco vytěžit pro
konkrétní kroky ve svém životě.)
V žádném případě při takovém způsobu myšlení nemůže být tím, čím má
být, nalezením věčné pravdy o naší existenci a překonáním omezené
mentální, vitální a fyzické pravdy tak, aby se dospělo k plné pravdě o
naší duchovní přirozenosti.
Nepřihlížíme-li však jen k naší mechanické zevní přirozenosti a
nevyloučíme-li ji z celé naší osobnosti, nýbrž bereme-li ohled na svou
vnitřní subjektivní zkušenost člověka, tj. na naši zkušenost mentální, naše
přirozenost nabude úplně rozdílný vzhled. Můžeme intelektuálně věřit v
čistou mechanickou koncepci i naší subjektivní existence, ale nemůžeme
způsobit, aby ona dobyla něco skutečného pro naši zkušenost. Vždyť
jsme si vědomi svého já, které se nezdá být totožné s naší přirozeností,
ale schopné od ní se odpoutat, kriticky se dívat i na její tvůrčí činnost a
vůli, kterou přirozeně považujeme za svobodnou. Zdá se také, že
bojujeme se svým prostředím a s naší současnou přirozeností, abychom
ovládli svět, který se nám vnucuje a chce nás ovládnout, abychom
přerostli sami sebe. Ale potíž je v tom, že jsme schopni zvládnout při
veškeré své snaze jen malou část nás samých, ostatní zůstává podvědomé
a podprahové a nepodléhá naší kontrole, takže se zvládne jen malá část
sebe. Naše vůle působí jen v malém rozsahu naší činnosti, větší část
zůstává mechanickým procesem a zvyklostmi a my musíme neustále
bojovat se sebou s okolnostmi, které nás obklopují a které nám sotva
dovolují, abychom učinili aspoň malý krok kupředu a zlepšili se. Zdá se

nám, jako by v nás žila dvojí bytost, duše a příroda, Puruša a Prakriti,
které se zdají chvíli vzájemně spolupracovat, chvíli opět ne, neboť
příroda rozšiřuje svou kontrolu nad duší, nebo se duše pokouší změnit a
zvládnout přírodu. Otázkou je, co je základem této duality a k jakému
výsledku to spěje.
Vysvětlení systémem Samkhya zní, že naše nynější existence je
řízena dualisticky principem Prakriti a ta je nehnutá bez styku s
Purušou, jedná jen ve spojení s tím, co uvádí do pohybu pevný
mechanismus jejích nástrojů a schopností. Trpný a svobodný Puruša,
vzdálen od Prakriti, stává se ve styku s ní a při schvalování její činnosti,
podřízeným tomuto mechanismu, žije omezen egoistickým smyslem a
musí se od něho osvobodit tím, že jej nebude schvalovat a navrátí se ke
svému vlastnímu principu. Naskýtá se ještě jiné vysvětlení, které je jaksi
analogické s jistou částí naší zkušenosti, že v nás existuje animální a
hmotná bytost nebo jakýsi širší subjekt přírody a pak duševní nebo
duchovní bytost mentálně svázaná s materiální přirozeností nebo s
přírodou a s tou se dostavuje pocit svobody, jakmile tato část unikne z
mentálního pouta a tím dovolí duši, aby se ona nebo já vrátilo k čisté
existenci. Tedy dokonalost duše se nemůže uskutečnit v žádném případě
v přírodě, nýbrž za ní.
(Nabízí se ještě další vysvětlení Noemovým korábem a potopou. V
tomto podobenství se praví, jak dlouho přibývalo vody a jak dlouho
země osychala než se mohl Noe vydat do světa čili než se vybavil z
přímého pouta se zvířaty. Srovnejte si se symboly vám už známými,
např. 40 dní deště při potopě, pak si všimněte věty uvedené v I M VII,
16, že Hospodin zavřel za Noemem koráb, když on vešel do lodi. Vody
začaly opadávat po 50 dnech, což je narážka na období mezi Ježíšovým
zmrtvýchvstáním a sesláním Ducha svatého. Všimněte si dále
opakovaného vypuštění holubičky v I M VIII, 11 - 17, a stejně důležité
vysvětlení je uloženo ve větě I M VIII, 21: "I ucítil Hospodin libou vůni
zápalné oběti Noemovy a řekl si v srdci: Už nikdy nebudu zlořečit zemi
kvůli člověku, protože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý, už
nikdy nezhubím všechno živé, jako jsem učinil." Tady byste se mohli
snadno dopustit chyby při výkladu, protože text je bez přikrašlování čistě
symbolický. Noemova oběť je Bohu milá, Bůh v člověku se obětuje tím,
že vstupuje do lidského života a obětuje se za celé dílo boží. To ukázal
svatý Jan v 11. až 22. kapitole svého Zjevení. Dále každý výtvor
lidského srdce je od mládí zlý a lidský cit, ze kterého se zrozuje každý
člověk, je rozdílný od božského citu, který v našich očích vypadá jako
bezcitnost. Každý lidský výtvor je od mládí zlý, protože nepochází z
božského citu, nýbrž ze směsi obou citů. Bůh však žádného člověka
nezničí podruhé tak, aby se musel znovu vtělit, tj. znovu projít potopou,
matčiným tělem. V lidském těle totiž opakovaně probíhá stvořitelská

sedmička, která vždycky začíná dotvořováním přírody v člověku.
Jenomže ve vyšším vědomí než v tom, které je nám poskytnuto nynějším
naším mentálním vědomím, se objevuje, že tato dualita je pouze
projevovým zdáním.) Nejvyšší a pravá pravda je jediný Duch, nejvyšší
Duše, Purošottama, a je to moc tohoto ducha, která sebe projevuje, co
zakoušíme jako vesmír. Tato vesmírová přirozenost není mechanizací
bez života, není něčím nehnutým a nevědomým, nýbrž je informována ve
všech svých počinech vesmírovým Duchem. (Zobrazením tohoto
informovaného jádra člověka je Noe, přesně tak, jak je psáno. Noe byl
trpně poslušným a přitom vrcholně aktivním. Totéž platí o Ježíšovi. Ten
ovšem ukázal něco navíc. Jakými fázemi a vzezřeními ta trpnost má
procházet a kdy se nám Ježíšova poslušnost může jevit jako opozice proti
příkazu božímu - Viz 12. rok Ježíšův, dále počínání Ježíšovo v
Getsemanské zahradě a mezitím prosba Ježíšova za učedníky) (Ejhle,
jaká práva měl lidský duch Ježíšův než se ho vzdal na kříži. A dříve se
těch práv nikdy nesměl vzdát!)
Mechanismus jeho procesu je pouze zevním zdáním a skutečností
je Duch, který tvoří a projevuje sebe vlastní mocí ve všem...tom, co je
přírodou. Duše a příroda v nás jsou jen duálními projevy jediné
existence. Universální energie v nás jedná, ale duše omezuje sama sebe
svým egoistickým smyslem, žije v částečné a oddělené zkušenosti své
činnosti, používá jen malou část své energie, aby sebe mohla vyjádřit.
Zdá se spíše, že je ovládána touto energií, místo aby ji ovládala, protože
sebe ztotožňuje s egocentrismem. Ego je ve skutečnosti podněcováno
mechanismem přírody, jíž je částí, a vůle ega není a nemůže být
svobodná. Abychom dospěli ke svobodě, k vládě a k dokonalosti, je
třeba, abychom sestoupili až ke skutečnému já, které je vespod, a dostali
se tak k našim pravým vztahům k naší vesmírové přirozenosti.
V naší činnosti se naše egoistická, osobní, oddělená, individuální
vůle převádí na vůli a energii vesmírovou a božskou, která zharmonizuje
naši činnost s činností vesmíru a projeví se pak jako přímá a ve všem
vedoucí moc Purušottamy. Nahradíme tak nižší činnost vůle a omezené,
nevědomé a nedokonalé energie činností božské Šakti. Otevřít se
vesmírné energii je pro nás vždycky možné, protože ona je kolem nás a
stále do nás vplývá. Ona také povzbuzuje veškerou naši zevní i vnitřní
činnost, takže ve skutečnosti nedokážeme nic provést v naší oddělené a
individuální bytosti sami, nýbrž jen osobně formulujeme Šakti. Ale jinak
tato vesmírová Šakti je také v nás, soustředěná v nás, protože celá její
moc je přítomna jak v každém jednotlivci, tak i ve vesmíru, a my jsme jen
prostředky a způsoby, jimiž můžeme probudit velkou a potenciálně
nekonečnou sílu a osvobodit je pro nejvyšší činnosti.
Můžeme si uvědomovat existenci a přítomnost vesmírové Šakti v
různých formách její moci. Nyní jsme si vědomi pouze té moci, která se
projevuje v naší hmotné mysli, v naší nervové bytosti a v našem tělesném

organismu. Podaří-li se nám však dostat se za tuto první formaci tím, že
nějak osvobodíme skryté, tajné, podprahové části naší existence pomocí
jogy, zjistíme, že existuje větší vitální energie, pranická Šakti, která
udržuje a naplňuje tělo a způsobuje veškerou činnost fyzickou a vitální,
protože fyzická síla je pouze pozměněnou formou této síly - a živí a
podpírá zdola celou naši mentální činnost. Tuto sílu v sobě pociťujeme,
ale můžeme ji pociťovat také kolem nás a nad námi jako pořád tutéž
energii v nás a můžeme ji v sobě vyvolat, abychom pomocí ní doplnili
svou normální mentální činnost a jakkoliv se jí naplnili. Je to nekonečný
oceán Šakti a my ho můžeme používat natolik, nakolik to naše bytost
může snést. Tuto pranickou energii můžeme použít pro kteroukoliv
vitální, tělesnou nebo mentální činnost způsobem daleko širším a
efektivnějším než se může stát za stávajících podmínek, za nichž jsme
omezeni podle fyzické formule. Používání této pranické síly nás
osvobozuje od omezení, která jsou dána naší schopností používat ji
namísto pouhé tělesné energie. Můžeme ji použít k vedení Prany v těle,
významně ji upravit v jejím průběhu, zbavovat se chorob, překonávat
únavu, uvolnit nesmírné množství schopností mentálních, volních a
poznávacích. Cvičení Pranajamy jsou běžným mechanickým způsobem,
jímž se uvolňuje a kontroluje pranická energie...Ale totéž se dá provádět
pomocí mentální vůle nebo tím, že se otevřeme vyšší duchovní moci
Šakti. Pranickou Šakti nemusíme vést jen v sobě, nýbrž i v jiných
bytostech a věcech nebo v událostech za jakýmkoliv účelem. Její
efektivita je nesmírná, sama sebou osvícená a omezená pouze nedostačující čistotou a universálností duchovní vůle nebo průchodností
prostředků, kterými ji vedeme. Je v ní vědomí, přítomnost ducha, kterou
si uvědomujeme. Ona sama jedná s velkou energií, ale vždy zbavovanou
dokonalosti naší nedokonalou přirozeností a především chybnými
podněty naší vitální schopnosti. Nejedná tedy podle zákona nejvyšší
duchovní existence.
Běžnou schopností, kterou řídíme pranickou energii, je schopnost
vitální mysli, která je vtělena. Uvědomíme-li si však, z čeho pochází
hmotná mysl, můžeme si také uvědomit, z čeho pochází pranická síla,
jelikož se do našeho vědomí dostává z čisté mentální energie, která je
vyšším zformováním Šakti. Pak si také uvědomíme, že existuje vesmírové
mentální vědomí, spojené úzce s energií v nás, kolem nás a nad námi "nad" zde znamená vyšší stav než je náš běžný stav mysli - a z toho
pochází substance a způsob (jednání) naší vůle, naše poznání a
psychický prvek našich impulsů a emocí. Tuto mentální sílu můžeme
přimět k tomu, aby působila na pranickou energii, a uložit jí, aby ovlivňovala směr a povahu našich myšlenek a tím účinněji zharmonizovala
naši vitální bytost s našimi vyššími duchovními schopnostmi, ideály a
aspiracemi. V nynějším našem běžném stavu tyto dvě věci, energie a
pranická a mentální bytost jsou úzce promíchány a vcházejí jedna do

druhé, takže je nemůžeme zřetelně rozlišit, čím je jedna a čím je druhá,
abychom tak mohli kontrolovat nižší s vyšším pochopitelnějším
principem. Ale vyjdeme-li z hlediska hmotné mysli, dokážeme jasně
oddělit obě formy energie, dvě úrovně naší bytosti a rozlišit jejich
činnost a jednat s větším sebepoznáním a s čistší a osvícenější vůlí. I tak
však kontrola není úplná, spontánní a nezávislá, dokud se omezujeme na
svou mysl, jako na svého hlavního vůdce a kontrolní sílu. Mentální síla
je sama o sobě něčím odvozeným, nižší schopností která omezuje vědomého ducha a jedná jen v oblasti rozporů mezi ideou a poznáním a
účinnou vůlí. Brzo se dozvíme o značně vyšší schopnosti ducha a jeho
Šakti, pro mysl nadvědomé nebo jen částečně jednající pomocí mysli, v
níž i to je jen nižší odvozeninou.
Puruša a Prakriti jsou na úrovni mentální právě tak jako v celé
ostatní naší bytosti úzce provázáni jeden do druhého a my nemůžeme
jasně rozlišit ducha od přírody. Ale v nejčistší substanci mysli můžeme
snáze rozeznat dvojitou stezku. Mentální Puruša je schopen přirozeně se
odpoutat od operací Prakriti, jak jsme už viděli, a odtud pochází
rozdělení naší bytosti mezi vědomí, které pozoruje a může ovládnout
svou vůli, a energii, plnou vědomé substance, která nabývá formy
poznání, vůle a citu. Tato odpoutanost poskytuje až do určitého maxima
jistou svobodu, jisté oproštění se od podnětů mentální povahy. Proto
obvykle jsme poháněni a taženi jak do proudu v nás samých, tak do
aktivní vesmírové energie, která se zčásti pění ve svých vlnách, zčásti,
zdá se, nás vede nebo přinejmenším nás popohání k myšlenkové sklizni a
k volnímu úsilí; ale pak je to část nás samých, bližší k čisté podstatě já,
která nepodléhá proudu, může klidně pozorovat a až do určité míry
rozhodovat bezprostředně o každé pohnutce a o jejím pravém zaměření.
Puruša tedy může vykonávat vliv na Prakriti z jedné strany, z pozadí a
zhora jako něco přítomného nebo jako osoba, adhyakša, která schvaluje
a kontroluje.
Co můžeme nebo nemůžeme učinit v rámci této relativní svobody,
závisí na našem úmyslu, na naší představě o vztahu, který máme mít k
našemu nejvyššímu já, k Bohu a k přírodě. Tento vztah je možno nabýt
na samotné úrovni mentální ustavičným sebezpytem, stálým
sebezlepšováním, sebepozměňováním, schvalováním, zavrhováním,
nabýváním nových formulací přirozenosti a stanovením klidné a
nezainteresované činnosti, nabytím rovnováhy a vznešeného a čistého
rytmu, sattvického ve své energii, zdokonalením osobnosti na úroveň
sattvickou. Toto se může dovršit jen při vysoce mentalizované
dokonalosti naší nynější inteligence a naší etické a psychické bytosti, čili
když se zuniversálníme, zduchovníme, odosobníme a dospějeme k
úplnému klidu. Je též možné, že se Puruša ztáhne úplně, zanechá
vlastních sankcí a dovolí rozvinout úplně normální činnost mysli, aby se

v ní úplně vyčerpala, jednala sama ze sebe, spotřebovaly se všechny síly,
které jí zbyly z běžné činnosti a sám se uloží v klidu.
(Toto se opakovaně u mě dělo až do 17 let. Předcházelo tomu
ztažení Puruši po nadnormálním vylití jeho moci a po jeho uložení v
klidu neslo trvalé následky, o kterých jsem neměl až do 17 let tušení,
trvalé zvyšování hladiny vědomí.)
Z jiných důvodů může být toto ticho propůjčeno mentální činnosti
při odmítnutí činnosti a za soustavného vedení tichem. Duše může
pomocí prodlužovaného ticha a klidu přejít do neporušitelné duchovní
tichosti a do úplného zastavení činností přírody. Ale je také možné,
přiměti toto ticho mysli k tomu, aby nás zbavilo zvyků nejnižší
přirozenosti a provedlo tak první krok k objevu podmínek pro vyšší
rozvoj naší bytosti pomocí supramentální pomoci ducha. A to se může
stát rovněž, i když s těžkostmi, aniž bychom dosáhli plného stavu ticha
normální mysli, přeměňujeme-li mentální schopnosti na jim odpovídající
schopnosti a činnosti supramentální. A to je možné, protože všechno co
je v mysli, je omezenou odvozeninou a překladem. Žádný z těchto počinů
nemůže být uskutečněn pouhou individuální schopností, nýbrž je třeba
pomoci a zásahu božského Já, Purušottamy, Išvary. Nadmysl je totiž božská mysl a na supramentální úrovni jednotlivec dospěje ke správnému a
dokonalému vztahu k Nejvyššímu a k vesmírové Paraprakriti.
(Domnívám se, že tady vám chybí jeden článek vysvětlení a ten se
dá snadno doplnit zkušeností nabytou od duchovního mistra. Ten zná
východisko z nouzového stavu duše. Příklad: V koncentračním táboře
tlak událostí na jednotlivce byl tak veliký, že se člověk dostal na dno.
Naštěstí jsem měl tento stav už mnohokráte prodělaný takže v
koncentračním táboře tak hluboká krize u mě netrvala dlouho. Všimnu si
proto raději případu spoluvězně. Jeden z nich mě považoval za
duchovního vůdce. Když jsem odcházel z tábora dříve než on, měl
obavu, že se ocitne bez vedení. Měl jsem příležitost mu ještě říci: "Vedlli jsem tě já, který teď odchází, pak bude s tebou opravdu zle. Ale vedl-li
tě skrze mne a skrz tvou důvěru ke mně samotný Bůh, přesvědčíš se,
pokud budeš potřebovat prostředníka mezi sebou a Bohem, že ti pošle
lepšího vůdce než jsem byl já." Noc po mém odchodu měl dotyčný vězeň
sen, ve kterém se mu představil pražský Němec, jakýsi Schreiber a slíbil
mu, že se setkají. Stalo se to po obvyklém denním hlášení na
shromaždišti vězňů. Hned na to byl ten můj známý přeložen na blok k
tomu Němci Schreiberovi. Ten mu pokynul, aby se s ním soustřeďoval na
Boha tak jak umí. Soustředění se dělo na slamníku uprostřed 150 vězňů.
Můj přítel za chvíli ztratil vědomí o svém okolí, neboť všechno co mohl
vidět, se zahalilo stříbrnou mlhou. Jen za sebou slyšel zvučný hlas: "Jsem
Anežka Přemyslovna a povedu tě a budu tě chránit před nebezpečím. Na
důkaz své ochrany na tebe vkládám svůj plášť." Přítel cítil tíhu pláště na
svých bedrech. Pak slyšel první slova vedení, z nichž bylo patrno, že

svatá Anežka věděla o pranické Šakti a dovedla jí vládnout nejen v sobě,
ale i ve svých žácích. Řekla: "Boží síla je všude a ve všem, ale v tobě je
jí teď málo, protože jsi seslaben hladem, bitím a hlavně strachem. Proto
se musíš ucházet o větší přísun této síly z vnějška. K tomu ti pomůže tvá
představa."
Ten můj přítel z koncentračního tábora měl tedy pomoc od
skutečného mistra, který s ním promlouval, radil mu a přenášel na něho
výsledky své vlastní zkušenosti. Dělal tedy totéž, co Ghos se svými žáky
v ašramu. Namítnete však třeba, že všichni ti mistři jsou už dávno pro
vás mrtvi. Jestliže však se stali mistry, nezemřeli a není třeba, aby na
sebe brali lidskou podobu, chtějí-li vás vést. Proto Ghos tak trpělivě
připravuje u svých žáků správné pojetí nadmysli, která není závislá na
pomíjející mysli, a ze které jsme vedeni k vyšším než pozemským
úkolům, aniž o tom víme.)
Jak mysl postupuje v čistotě, ve schopnosti být ustálená, prostá
závislosti na své omezené činnosti, začne si uvědomovat Já, nejvyššího a
vesmírového ducha, a uvědomuje si stále vyšší schopnosti ducha. Může
si všimnout jenom té nebo oné schopnosti, protože mysl může
jednotlivosti od sebe oddělovat a považovat každou z nich za něco
originálního, zatímco jde o nerozdělitelné zkušenosti pocházející z
Jediného...mysl se tak může pozdvihnout až k doteku se svou
nekonečností a ponořit se do ní v transu samadhi a ztratit se ve své
universálnosti.
(To však není jediná přístupová cesta k poznání Jediného. Zůstane-li
člověk činným tak, aby svou činností sebe zapíral, překoná i sebeztracení
v samadhi, pokud k němu už došel, nebo nebude potřebovat samadhi
jako přechodné stádium vývoje, a ztratí v činnosti sebe, tak jak tomu učil
Ježíš své učedníky, a teprve pak je učil, jak jej mají následovat i jeho
pokojem. Čili najít svého Mistra v sobě je bezpečnější než najít ho mimo
sebe.)
Pak naše individualita zmizí, náš střed činnosti už není v nás,
nýbrž mimo našich těl a na žádném místě. Naše mentální činnosti už
nejsou naše, nýbrž vstupují do našeho mentálního, vitálního a tělesného
prostoru z vesmíru, jednají a projevují se, aniž by v nás zanechaly
dojem, a náš malý obal je pouze bezvýznamnou episodou kosmické
nesmírnosti. Ale naše dokonalost, o kterou se uchází integrální joga,
nespočívá jen v tom, abychom se s ní sjednotili v nejvyšší duchovní
chvíli, nýbrž v tom, abychom uskutečnili plnost Šakti v naší bytosti a v
naší individuální přirozenosti. Vždyť nejvyšší Duch tvoří jednotu jak s
Purušou, para praktir džívá bhútá. Uskutečnění této dvojí jednoty je podmínkou úplné dokonalosti. Dživa je tedy místem vstupu sjednocovací hry
nejvyšší duše s přírodou.
Aby se uskutečnila tato dokonalost, je třeba si uvědomit božskou
Šakti, přimknout ji k sobě a povolat ji v nás k tomu, aby zde působila

úplně a převzala břímě všech našich činnností. Pak už to nebude naše
oddělená osobní vůle, ani individuální energie, která se bude snažit vést
naše činy, ani to nebude pouhý úmysl našeho malého já, které bude
jednat, ani nebude třeba nižší energie tří gun, mentální, vitální a hmotné.
Budeme naplněni Šakti a ona povede všechny naše nižší činnosti, náš
zevní život, naši jogu. Chopí se naší mentální energie i jejích nižších
formací a pozdvihne je ke svým vyšším, čistým a dokonalým schopnostem
inteligence, vůle a jednání. Promění mechanické energie mysli, života a
těla tím, že v nás způsobí všechny potřebné duchovní zkušenosti, kterých
je mysl schopna. A k dovršení tohoto procesu způsobí, že supramentální
světlo sestoupí do mentálních úrovní, změní substanci mysli na
supramentální, změní všechny nižší energie v energii supramentální
přirozenosti a pozdvihne nás ke gnosi. Šakti se nám projeví jako moc
Purošottamy a pak Išvara sebe projeví ve své energii nadmysli a ducha a
bude mistrem naší bytosti, naší činnosti, života a jogy.
9. 8. 1990
(Dživou rozumí staré indické učení individuální duši, my bychom
řekli zrozenou nebo zrozovanou duši od okamžiku narození člověka na
svět, čili duši stvořenou a také smrtelnou, která je svým způsobem
středem duchovního smyslu života, neboť bez ní, jak dobře ví Ghos, by
celý proces přerodu ze hmoty nazpět do ducha nemohl probíhat. Člověk
tělesný se opravdu z prachu zrodil a v prach se obrátí, nezbude z něho
nic živého věčného, pokud nejde cestou Eliášovou.
A tak se nedivme, že v Ježíšově životě všechno začlo individuální
duší Panny Marie, která se bránila vzít na sebe proces zduchovnění, ale
byla přemožena napřed konkrétně zaměřenou silou boží, Gabrielem, pak
jinou silou boží vyvedena bezpečně z rukou Herodových a vrácena k
sebevzdělání. Ještě při prvním zázraku v Kani Galilejské nebyla její vůle
úplně sjednocena s vůlí Ježíšovou, a proto podle vlastní vůle si vyžádala
provedení prvního zázraku. Schválení Ježíšovo se dá přeložit
srozumitelněji jako sjednocení vůle boží s vůlí lidskou a jako přeměna
lidské vůle na vůli boží. Ale po třech rocích dostává tato duše nový úkol,
aby uskutečnila nové mateřství. Jejím synem se pod křížem stává svatý
Jan Evangelista, který představuje lidskou lásku už podřízenou lásce
boží, se kterou nemůže umřít na kříži, přestože se bezstarostně
vystavoval tomu nebezpečí, nýbrž, jak víme z příkladu Panny Marie, má
ona nabýt vědomí věčné duše a jako taková být vzata do stavu nebe.
Říkáme tomu nanebevzetí Panny Marie. Ale musí napřed splnit úkol vůči
lásce, která na zemi vznikla, aby ji přeměnila na vědomě věčnou lásku,
jsouc sama ve své podstatě už vědomě věčná. Nezapomeňme, že všech
dvanáct učedníků představuje jednak souhrn všech lidských vlastností,
jednak celek vesmíru, na který je život kteréhokoliv jedince odkázán.
Tak nám ukazují obě tradice, jak indická, tak ukázka Ježíšova
života, jakou cenu má lidská duše, dživa, a s ní lidský život vůbec, a že

by se bez něho nemohly vytvořit podmínky pro vstup vesmíru v malém i
ve velkém do věčnosti.
Svatý Jan ovšem nepředstavuje jedinou přístupovou cestu. Každý
z dvanácti učedníků představuje jinak individuálně zabarvenou
přístupovou cestu k věčnosti, vedoucí většinou přes víru, ale i přes
nevíru, zapření a zradu.)

17. Působení božské Šakti (A IV, 190 - 196)
To je pravá přirozenost Božské Šakti, být mocí Božství bez
času a projevovat sebe v času jako vesmírová tvůrčí, ustavující,
uchovávající síla všech procesů probíhajících ve vesmíru. Tato
moc je nám zprvu zřejmá na nižších úrovních existence jako
kosmická, mentální, vitální a materiální energie, ze které všechny
naše činnosti mentální, vitální a fyzické se stávají skutečnými. Pro
naši sádhanu je nutné, abychom si mohli úplně uvědomovat tuto
skutečnost tam, kde ona pod tlakem egoistického omezeného
vidění uniká naší pozornosti. Vidět, že nejsme prvními původci
činnosti, nýbrž že jejím původem je ona Moc, která jedná v nás, že
to není já a ostatní, ale jediná Prakriti, která je principem
karmajogy. Pocit ega slouží k tomu, aby omezoval, rozděloval a
rozlišoval tím způsobem, že maximálně povyšuje individuální
formu, protože ta je nepostradatelná při vývoji nižšího života.
Chceme-li však dospět k vyššímu božskému životu, musíme
napřed rozvíjet energii ega, ale nakonec se jí zbavit, protože tak,
jak je nepostradatelná pro nižší život, tak je nutné zvítězit nad ní,
aby se mohl projevit vyšší život.
(Byl bych skutečně nerad, aby vám unikl tento hluboký
vhled do Ježíšova života jako do vzoru pro náš život. Do třiceti let
žil na nižší úrovni lidského života, ačkoliv věděl, že musí náležet
Otcovu životu, a teprve pak, až v nižším životě dovršil všechno, co
měl, přestal mít domov a rodinu ve světě a měl ji u Otce, prostě
měl tam vše, i svou vůli, kterou dokonale opustil až na kříži.)
(A tím plnil dvojí záměr boží: Abychom se stali lidmi a tím nedílnou
součástí všeho stvořeného, a pak pomocí lidství je samo
překonali.)
Vědět o činnosti, že je to něco, co není naše, nýbrž svým
původem činnost Šakti, která působí ve funkci nižší Prakriti na
nižších úrovních vědomí, to je v tomto smyslu velkou pomůckou, a
dokážeme-li podle toho jednat, pak pocit oddělenosti našeho
mentálního, vitálního a fyzického vědomí i od jiných bytostí se
velmi umenší. Omezení pocitem oddělenosti zůstanou, ale zmenší

se a stanou se širší záležitostí vesmírového díla, přírodní
diferenciací a specializací. Specializace a individualizace zůstanou
z velmi jednoduchých důvodů, ale už nebudou vězeními.
Jednotlivec bude pociťovat, že jeho mysl, život a hmotná
existence je jedna a tatáž jako těch ostatních přes všechny své
rozdílnosti, neboť tu jedinečnost způsobuje všestranná moc ducha
v přírodě.
I když tu jde jen o stádium vývoje a nikoliv o úplnou
dokonalost, člověk se svou existencí přece jen přiblížil, i při své
závislosti, na nižší přirozenosti, k širšímu a úplnějšímu životu.
Zmenšilo se sattvické, radžasické a tamasické ego, ale není
vyloučeno, nebo se je zdá, že zmizelo. Ve skutečnosti jedná
skrytým a podvědomým způsobem a může se co chvíli vynořit.
Sadhaka si má v první řadě uvědomovat jediné já neboli ducha,
který je přítomen ve všem za veškerou činností. Má zřít za Prakriti
jediného a universálního Purušu. Má vidět a pociťovat nejen že
všechno je nezávislou činností jediné síly, Prakriti neboli Přírody,
ale i že všechny její činnosti jsou ve skutečnosti činy Božství ve
všem, i když zastřeného, pozměněného jako by zvráceného protože zvrácenost pochází z přeměny do nižších forem - při
průchodu egem a gunami. Bude se zmenšovat stále více otevřené
i skryté naléhání ega, až se ego stane cizím vetřelcem a pouze
ozdůbkou mlhy staré neznalosti, která se ještě drží za okraje
poznání a za její činností. Za druhé je třeba uvědomovat si
přítomnost universální Šakti, vidět ji, cítit ji v mocné čistotě její
největší činnosti supramentální a duchovní. Největší vize Šakti
způsobí, že budeme moci uniknout kontrole gun, proměnit je na
jejich božské ekvivalenty a přebývat ve vědomí, v němž Puruša a
Prakriti jsou jedno a nejsou odděleni a skryti jeden za druhého.
Vůle Šakti je nám pak spontánně zřejmou v každém hnutí, které
budeme pociťovat jako aktivní přítomnost Božství, jako
objevitelskou podobu moci nejvyššího Já a Ducha.
(Rozumějte tomu takhle: Ghos se snaží vysvětlit, jak se
dostáváme z pomíjejícího zpět do věčného, zatímco Starý zákon
Bible líčí ve stvoření světa opačný pochod, jak se věčné stává
stvořeným, tedy pomíjejícím, jaké síly boží a jak přitom působí. Ať
Bible postupuje z opačného konce než Ghos, oba dva vykladači
rozumovému chápání proměny dějového na bezdějové a naopak,
mnoho nepomohou. Mám úplné pochopení pro každého, kdo
stvoření světa předvedené v Bibli, považuje za pouhou pověst, a
právě tak vnitřní pochody přeměny stvořeného na nestvořené
považuje za Ghosovu snahu nám něco nasugerovat, aby nám
aspoň sugescí přiblížil svůj výsledný pocit jediné Skutečnosti za

veškerým děním. V obojím podání chybí přiznání, za jakých
okolností k takovému poznání dochází. Dodávám je:
V okamžiku narození prožívá člověk zástavu procesu
zhmotňovacího. Aby ten proces mohl pokračovat, musí být
narozené dítě násilím dovedeno do jeho pokračování už v
narozeném dítěti a pak až do smrti člověka s pravidelnými
odpočinky ve spánku beze snu. Aby tento proces dotvořování
mohl přerůst do stavu nestvořeného nebo předstvořeného, jak se
vyjádřil mistr Eckhart, a člověk aby přitom fyzicky neumřel, k tomu
je třeba bez lítosti a bez spáchání sebevraždy dokonale odstoupit
od dění, ať je jakkoliv dramatické. Tímto aktem vrcholného
sebezáporu se za povrchovým vědomím nečekaně objeví úplné
vědomí, už nezacloněné pohybující se myslí a pocitem
odděleného jáství. Obdobným způsobem je člověk při narození
uveden do vnímání výlučně jen stvořeného, a naopak při odstupu
od sebe je uveden do výlučného vjemu věčnosti. Ale to je začátek,
pouhý začátek nového procesu, kterému se v Novém zákoně říká
prostě Následování Krista. Chápete, že v tomto procesu se dvojí,
pochod Boha k lidství a z lidství k Bohu, spojuje v jediném, do
jediného vědomého pobytu v království božím.)
Šakti v tomto nejvyšším stupni se projevuje jako přítomnost
nebo potencialita nekonečné existence, vůle a radosti; a když ji
cítíme a vidíme tímto způsobem, lidská bytost se k ní obrátí všemi
způsoby uctívání a touhou a proudem přání vyjít z menšího do
většího, poznávat ji dokonaleji, být s ní v duchu i v činnosti celou
svou přirozeností. Dokud však ještě zůstáváme v mentálním
životě, existuje propast, která nás dělí, a dvojnost v činnosti.
Mentální, vitální a hmotná energie v nás a ve vesmíru se pociťuje
jako odvozená od nejvyšší Šakti, ale zároveň něčím nižším,
odděleným a v jakémsi smyslu něčím rozdílným. Pravá duchovní
síla může k nám posílat své vzkazy nebo světlo a moc své
přítomnosti v nás až do nejzazší úrovně, může také sestoupit a
ovládnout nás na určitý čas, ale pak se smíchá s naší nižší
činností, kterou částečně přemění a zduchovní, ale sama z toho
vyjde umenšená a pozměněná. Je to činnost zprostředkující v
nejširším okruhu nebo činnost dualisticky pozměněná přírodou.
Nebo jsme svědky toho, že Šakti povznese bytost na vyšší
duchovní úroveň a pak ji nechá zase spadnout do nižších úrovní.
Tyto proměny mají být posuzovány jako přirozené
nedostatky probíhajícího transformačního procesu. Transformace,
tj. dokonalost nemůže platit za úplnou pro integrální jogu, dokud
se nezdokonalí pouto mezi mentální a duchovní činností a dokud
se vyšší poznání neuplatní ve veškeré činnosti naší existence.

Tímto poutem je supramentální nebo gnostická energie, kterou se
nevypočitatelně projevuje nejvyšší vědomí a radost jako příkazná
vůle a moudrost boží, jako světlo a schopnost bytosti, která
informuje veškeré myšlení, vůli, cit, činnost a zastupuje příslušné
individuální rozhodování. Tato supramentální Šakti může na sebe
vzít podobu světla a podobu zduchovnělých intuitivních
schopností v samotné mysli, a to je už velký pokrok, ačkoliv ve
svém mentálním provedení je omezen. Nebo může úplně proměnit
mysl a pozdvihnout celou bytost na supramentální úroveň. V
každém případě jde o první nutnost této části jogy: rozpustit ego,
ideu ega a smysl jeho schopnosti jednat, který se liší od smyslu
činnosti probouzející se a informující Šakti, snažící se převést
činnost naši a všeho tvorstva na svou. Uskutečnění toho může
nabýt absolutní a úplnou podobu v každé chvíli naší existence jen
tehdy, když pociťujeme tento záměr a vidíme jej ve všech jeho
formách, na všech úrovních naší existence a existence vesmíru,
mající podobu hmotné, vitální, mentální a supramentální energie
božství. Není to nezměnitelné pravidlo, že se tato schopnost musí
projevit napřed na nejnižších úrovních energie a pak postupně ve
své duchovní povaze jednání a kontroly jeho výsledků. Objeví-li
se tato síla napřed jako mentální, vitální a tělesná universálnost,
musíme být pozorní a nespokojit se s tímto pocitem. Může se také
dostavit projev nejvyšší skutečnosti, moci a duchovní nádhery.
Pak vznikne potíž, jak zvládnout tuto přemíru moci v sobě až do
doby, kdy se tato upevní ve své vládě a proměně energie
nejnižších úrovní existence. Potíž se zmenší, čím dříve budeme
schopni nabýt úplný klid a nezaujatou vyrovnalost, samatá, a
pociťovat a žít v tichém a neměnném Já ve všem, nebo
odevzdáme-li se úplně a spontánně božskému Mistru jogy.
Je nutné stále si zpřítomňovat tři schopnosti Božství, které je
třeba vidět ve všech živých bytostech. V našem obvyklém vědomí
vidíme tyto tři schopnosti takto: jako sebe samé, dživu ve formě
ega, Boha - ať je naše pojetí Boha jakékoliv - a jako lidskou
přirozenost. Pomocí duchovní zkušenosti naproti tomu vidíme
Boha jako nejvyšší Já nebo Ducha, nebo jako existenci, ze které
pochází, v níž žijeme a pohybujeme se. Vidíme svou přirozenost
jako projev Boží moci. Dživa je pak samotným Já, Duchem,
Božstvím, so ham, protože ve své podstatě je totožná s jeho
bytím, ale jsouc individualizovaná, je pouze částečkou Božství, já
ducha a ve svém přirozeném bytí formou Šakti, mocí Boha, které
je v činnosti a pohybu, pará-prakritir džívabhútá. V první řadě
staneme-li se vědomými Bohy nebo Šakti vznikají z egoistického
vědomí, které uplatňujeme ve vztahu k duchu. Naše malé já si
dělá nároky na Božství značně rozdílné od nároků duchovních, a

jsou to nároky v jistém smyslu oprávněné, ale jakmile nabudou
egoistickou podobu, jsou přístupny mnohým hrubostem, jsou
zatlačeny falší a velkou zvráceností, nežádoucími reakcemi, a
proto jsou špatné. Jmenovaný vztah se může stát zcela správný,
šťastný a dokonalý jen když se tyto nároky stanou součástí
nároků duchovních a pozbudou egoistickou povahu. Ve
skutečnosti nárok naší bytosti na Božství je úplně oprávněn jen
tehdy, když přestane být nárokem bytosti a stane se pouze
naplněním záměru Božství v jednotlivci, čili zachází-li nejvyšší Já
a Mistr naší existence jak chce ve své absolutní moudrosti pomocí
stále se zdokonalující naší přirozenosti. To je smysl podřízenosti
našeho individuálního já nadřazenému Božství, átma samarpana. Není vyloučena radost z jednoty, z podílu na
božském vědomí, moudrosti, poznání, světla a moci, dokonalosti a
z uspokojení božského záměru v nás, ale tato naše vůle je
ospravedlnitelná jen tehdy, je-li ve shodě s jeho vůlí. Jestliže se
klade důraz ještě na naši vlastní osobnost, je tato zprvu jen
vzdáleným odleskem boží vůle, ale postupně se stává
nerozlišitelnou od universální vůle, stává se stále méně osobní,
stále vzdálenější všeho stínu pocitu oddělenosti, protože vůle v
nás se stále více ztotožňuje s božským Tapasem, který je činností
božské Šakti.
;A právě tak, když si začínáme všímat přítomnosti
nekonečné Šakti v nás, egoistickým přáním je, zmocnit s jí a
používat této nejvyšší síly pro egoistické účely. To je snaha velmi
nebezpečná, protože přináší pocit větší moci, někdy přímo
titanské. Radžasické já v tomto pocitu nové moci nabude zalíbení,
a místo aby vyčkalo, až je tato síla čistá a až je jí člověk
přeměněn, vrhá se do prudké a nečisté činnosti, takže se stane na
určitý čas přímo drzým a egoistickým ďáblem, který používá síly
jemu dopřáné pro sebe a nikoliv za božským účelem.
(V životě Ježíšově je pamatováno i na ukázku této ďábelské
vzpoury, a dokonce až po křtu v Jordánu, a to proto, že člověk
Ježíš už je nadán obrovskou silou a hrozí mu, že ji snadno
zneužije přímo ďábelským způsobem. Má si tedy počínat
Ježíšovým způsobem, rozeznávat, kdo ho pokouší a že je
nesprávné jakékoliv smlouvání se satanem. Slovy Ježíšovými::
"Odejdi satane!")
Když se lidé v takovém případě považují za nástroje boží,
děje se něco opačného, člověk se nestane nástrojem já, a Bůh
nástrojem člověka a satana, nýbrž člověk se stane trvale
nástrojem božím. Jediným způsobem, jak je možno se ubránit
svodům satanovým, je uklidnit egoistické záměry jakéhokoliv

druhu, seslabovat jakékoliv osobní úsilí, a tlak individualismu,
kterému se nedokáže ubránit ani sattvické ego; a místo toho se
snažit, aby si získalo přízeň Šakti a dovolilo tak, aby se nás
zmocnila a používala nás pro božské účely (i ve zcela světských
záležitostech, jak bylo ukázáno v Kani Galilejské, kde Panna
Maria představuje božskou Šakti a žádá od Ježíše něco, co on
zprvu není ochoten učinit, ale pak se podvoluje. Vizte rozdíl mezi
odmítnutím satana na poušti a přijetím vůle Panny Marie. Viz dále)
To se nedá úplně provést najednou - ani se to nedá provést
dobře, pokud zůstáváme na nejnižších úrovních universální
energie při své činnosti, nýbrž, jak jsme si řekli, je nutná ještě jiná
kontrola (kontrola pomocí Šakti, kterou se formoval Ježíš jako
rodem člověk na vyšší úrovni současně s tím, že byl prospěšný
učedníkům na jejich nižší úrovni. Pomocí Panny Marie se formoval
svatý Jan Evangelista ještě i po smrti Ježíšově na kříži, a kdyby
těchto oprav nebylo, nedočkali bychom se doplňku evangelií v
podobě Zjevení, nepochopili bychom svůj život jako zjevování, a to
soustavné zdokonalující se zjevování Krista a Panny Marie
uprostřed našeho života, napřed především uprostřed naší
činnosti plné sobeckých záměrů nás i našich bližních, pak
uprostřed modlitby, z níž je třeba také postupně vylučovat
sobectví, aby v ní vůbec zbylo místo pro projev lásky boží, tak, jak
nám radí van Ruusbroek ve své Ozdobě duchovní svatby. Uvedl
jsem v komentáři ke Hradu nitra svaté Terezie z Avily.)
buď mentálního Puruši, nebo ještě vyšší - nýbrž je třeba být si
vědom faktu, že tohle může být provedeno jen tehdy, když jsme si
bez smlouvání stále vědomi nejvyšší duchovní přítomnosti božské
Šakti. (Není bez zajímavosti, že nejsme schopni si být vědomi této
přítomnosti všemi lidskými vlastnostmi, nýbrž jen láskou,
symbolizovanou svatým Janem. Ten jediný si všiml, co si říkal
Ježíš s Pannou Marií, a také potom jediný o tom zázraku ve svém
evangeliu psal v pojednání o prvním zázraku v Kani Galilejské.)
Tohle pak podřídí veškerou naši individuální činnost vůli
Šakti, a tato podřízenost se stane ve skutečnosti pravou formou
oddanosti Bohu.
(Jste asi zoufalí nad tím, jaké Ghos klade požadavky, které
vám budou právem připadat nesplnitelné. Máte pravdu. Proto vám
musím připomenout, že na rozdíl od jiných duchovních mistrů měl
Ghos tisíce žáků najednou a nikoliv jen jednotlivce. Na všechny
tyto žáky působil svým vnitřním poznáváním přítomnosti Šakti a
všech ostatních komponentů vědomí mistra, spojeného s Bohem
uvnitř úseku AB běžného vědomí. Měl-li např. Ramakrišna jen
několik žáků, stačil se, třeba jen střídavě, stýkat s každým z nich,

ale tak tomu nemohlo být v případě Ghose a jeho žáků. Udílel
impulsy a jejich smysl pak musel rozepisovat, aby se nevytratila z
povědomí žáků naléhavost těchto podnětů. Měl žáky několika
národností, takže ti si jeho podněty dokonce překládali a pro
potřebu dalších např. mou a vás museli překládat do své
mateřštiny, jako by k nim mistr mluvil v jejich řeči. Měl jsem jednou
možnost blíže sledovat jen počínání jediného z jeho žáků Jeana
Herberta, který byl Francouzem, a přál si nejen pro sebe, ale i pro
velmi početnou skupinu soukmenovců dokonale zpřístupnit
mistrovo učení tak, aby z něho nevyprchal duch toho učení. Jean
Herbert nepřeložil jen samotné dílo Syntéza jogy, bez kterého by
se žádný žák neobešel, dokonce si nemusel ani sám překládat z
angličtiny, v níž bylo dílo původně napsáno, protože Ghos ovládal
franštinu tak dokonale, že byl stále při tom překladu i se svou
francouzskou manželkou, kontroloval jej a přizpůsobil
francouzským požadavkům apod. Jean Herbert se snažil poznat
celé dílo Ghosovo, a proto přeložil např. znamenitý Ghosův
komentář k Bhagavadgítě, bez kterého by byl Gítě nerozuměl. A
protože ona je základem indického duchovního učení určeného
pro svět a nikoliv pro klášter, velmi pomohl i nám, kteří nežijeme v
ašramech. Mám na mysli především jeho dílo La Spiritualité
Hindoue a jiná. Jean Herbert dobře věděl, jaký význam měl na
jeho mistra tantrismus, a proto přeložil a komentoval Avalonovu
knihu The Serpent Power. Nebýt toho komentáře, byla by Hadí
síla pro Evropana nebo Američana spíše postrachem než
pomůckou. A k tomu všemu vedl své žáky Ghos.
Celou Syntézu jogy např. překládám z italštiny, a mohu si to
dovolit nejen proto, že jsem originál v angličtině nebo franštině
nedostal do ruky, ale i proto, že Ghos stačil i text italský redigovat,
až na poslední kapitoly, které psal těsně před smrtí. Ty dodatečně
přeložil od 12. do 22. kapitoly čtvrtého dílu jiný žák Ghosův, Giulio
Cogni, a teprve konec díla překládá zase Nata, inženýr z
Florencie. Ten mezitím nabyl schopnosti stýkat se s Ghosem
vědomě i po smrti mistrově.
Nuže žáci Ghosovi nebyli zoufalí z maximálních požadavků
Ghosových, protože měli k dispozici jejich mistra. Ten je tedy vedl
dvojím způsobem:
1. Nečekaným, ale soustavně podávaným projevem svého
vědomí.
2. Převysvětlováním mistrova stavu, který měl své stupně a sám o
sobě byl vývojovým procesem.

Pro nás platí oba vnitřní "pohyby" stejným způsobem. Milost
mistrovu jsme převzali v okamžiku narození a podrželi jsme si ji po
dobu celého pozemského života. Také přivysvětlování je v činnosti
událostmi po celý život. A o událostech v celém jejich rozsahu
vedení nemohl nám dát nikdo lepší informaci než Ježíš, protože v
jeho životě není popsán jen postup zdola nahoru, nýbrž i postup
zhora dolů, a to již před jeho narozením, např. vzdáleně celou
historií stvoření a událostmi po něm, jak je vylíčil Mojžíš, potom
blízce přímo Ježíšovým životem a životem jeho učedníků i
prostředím, ve kterém žili. A protože jsem měl příležitost stát se
bez své vůle Ježíšovým učedníkem v 17 létech svého věku nevědomě a ve 27 létech vědomě a jsem jím dosud, vím, co je to vrůstat do učednictví atd. Středem tohoto vrůstu je dživa, smrtelná
duše, a v širším smyslu slova náš lidský život ve světě.
Zopakuji ještě jednou ten vrůst zhora dolů, který u nás
proběhl už v době před narozením. Protože však jsme toto
požehnání promeškali, zopakuji jeho smysl na příkladu Panny
Marie, na němž je ukázáno, jak se individuální duše stává vědomě
nesmrtelnou duší, nebo, lépe řečeno, jak dospívá do ztotožnění s
ní.
Panna Maria byla člověkem, který zachovával příkazy
Zákona. My jsme dělali totéž v matčině těle, ba dokonce
dokonaleji, protože tam jsme se Zákonu nemohli vzepřít a neplnili
jsme jej ze své vůle, tedy nedokonale, nýbrž dokonale z podstaty
naší dharmy, prostě proto, že jsme od početí v matčině těle vedeni
k lidství, o čemž stejně nic nevíme, jako po narození nevíme nic o
tom, že naše lidství má sloužit jako prostředek k tomu, abychom
se dostali nad ně, k vědomému spojení s Bohem, vykonavše před
tím kus díla Stvořitelova, Spasitelova a Ducha svatého v širším
měřítku než v osobním, totiž ve službě smyslu existence a vývoje
vesmíru. S Pannou Marií se stalo totéž, co s námi už v mateřském
těle. Ukončení toho procesu je u nás znázorněno vstupem
nesmrtelné duše do nás v okamžiku narození, zatímco totéž se
stalo v životě Panny Marie při zvěstování andělském se životem
Ježíšovým. Byla by mohla říci totéž co Eva při narození prvního
syna: "mám Boha". Lišíme se totiž od Ježíše svým posláním,
nejsme vtělením božím, nýbrž přicházíme ze svého věčného
příbytku u Boha na svět do lidského těla. Kdybych vám řekl, že z
radosti, že se můžeme podílet na díle božím, tak byste mi asi
nevěřili, zvláště když se vám váš život nejeví jako soustava
různých radostí. Teprve v 17 létech jsem se dověděl, že jsem tuto
radost opomíjel nevědomě a neprávem. K tomu obratu došlo, jak
už víte, bez mé vůle. Příbytek u Boha nenáleží do oblasti

stvořeného, nýbrž je nestvořený jako všechno věčné. Mezi
nestvořeným a lidskou úrovní stvořeného je celá řada stvořených
úrovní s různým určením, avšak s přesným určením jejich poslání.
Přes přesnost tohoto poslání, tyto úrovně se v něm teprve usazují
než dojde k "potopě", jak je patrno z I. M VI, 1 - 4. Všechno je v
nás procesem, nikoliv něčím jednorázovým, jak patrno hned z
dalších veršů první Mojžíšovy knihy. A tyto verše se dají souhrnně
nazvat, tak jak se jeví zvnějška, jakýmsi soudem, po němž
následuje "potopa" všeho živého, co bylo na zemi, nikoliv ve vodě,
protože tam se nacházel živý zárodek člověka. Bližší viz ve spise
Pohádky pro všechny, v kapitole Pověst o potopě. Tam totiž, těsně
před potopou, dochází k všeobecné křivdě všem, ačkoliv provinění
bylo podivného rázu, podobnému provinění v rajské zahradě. Bylo
nutno dospět k východisku z vývojové situace všeho
polostvořeného a z poloviny nedotvořeného, aby se vešlo do nové
situace, ve které už hotové stvořené se může vrátit do
nestvořeného, a nemusí způsobit novou potopu, kterou Ghos
jmenuje znovuvtělováním, neboť mluví k těm, kteří věří na
reinkarnaci. Chce předejít novému soudu dobrovolným
sebezlepšováním člověka.
Všechny úrovně stvořeného, s výjimkou lidské úrovně, se od
ní liší tím že neobsahují v sobě kompletní transformační aparát
věčného na časné a časného na věčné. Z události andělského
zvěstování, které se otevřeně projevilo v životě Panny Marie, víme
o jedné z funkcí vyššího stvořeného. My tyto vyšší funkce stvořeného jmenujeme anděly. Jsou to boží síly. Pomocí těchto sil
přicházíme na svět právě tak jako Ježíš a pomocí nich jsme po celý život zachováni v lidském stavu a nemůžeme z vlastní vůle z
něho vybočit ani nahoru ani dolů, nahoru k andělům, dolů ke
zvířatům a k rostlinám, a tak tato stabilita není naší nedokonalostí,
nýbrž pevným odrazovým můstkem pro jakoukoliv činnost, aby
měla v našich očích povahu činnosti lidské a byla přitom svým původem božská a měla svůj základ v nestvořeném. O tom mluvím
obvykle jako o něčem, o čem nevíme, že také činíme vedle toho, o
čem víme, že to činíme.
Kdybyste se chtěli řídit všemi Ghosovými radami, zjistili
byste, že to nedokážete a kromě toho byste se vystavovali
nebezpečí, že si něco namluvíte autosugescí. Výsledkem toho by
byl sebeklam. Radím vám, abyste nezmalomyslněli, nýbrž místo
toho přidali k vědomostem nabízeným Ghosem vědomosti
nabízené třiceti třemi roky Ježíšova života.
Ještě jednu poznámku učiním o reinkarnaci. Víme z
evangelií, že za doby Ježíšova života se věřilo na konec světa a

že před ním měl znovu přijít na svět Eliáš. Proto se židé ptali, je-li
tím Eliášem, který se znovu vtělil. A on řekl, že jím není, zatímco
Ježíš o něm prohlásil, že jím je. Jan Křtitel měl zřejmě na mysli
fyzické převtělení, kterému nevěřil, zatímco Ježíš měl na mysli
vývojový proces, kterým procházejí božské záměry na lidské úrovni. V tomto smyslu byl Jan Křtitel Eliášem, neboť připravoval
dozrání Ježíšova pozemského života k přechodu do života
nezávislého na fyzické podstatě tedy konec světa jedince z toho
důvodu, že jedinec přechází už v těle do stavu nezávislého na
těle, přes vnitřní smrt, vzkříšení z ní až do nanebevzetí.)
Velmi účinnou cestou očisty pro mentálního Purušu je,
ztáhnout se, tím že se uvede do pozice pasivního svědka, a
zároveň je si vědom sebe i nejnižší lidské přirozenosti. Ale to se
má kombinovat, chce-li se dojít k dokonalosti vůlí až k nejvyšší
duchovní úrovni. Jestliže tak jednáme, Puruša přestane být
svědkem, ale je spíše mistrem své Prakriti, Išvarou. Zprvu se
nedokážeme vyznat v tom, jak tento ideál aktivní nezávislosti a
mistrovství se může smířit se zdánlivě opačným ideálem
oddanosti do té míry, že se stáváme poslušným nástrojem božské
Šakti. Ale na duchovní úrovni není těžkostí. Dživa se může stát
mistrem jen do takové úrovně, na jaké se ztotožní a sjednotí s
Božstvím, které je jejím nejvyšším Já...a jako nástroj není už
někdejším nástroje mechanickým, nýbrž nástrojem vědomým.
(Připomeňte si, jak se Panna Maria stala přímo vědomým
nástrojem božím a svatá Alžběta tímtéž nástrojem nepřímo,
zatímco my jsme se jím stali nevědomě, když nás naše matka
mohla počít a porodit.)
Dživa je místem setkání duálního aspektu Božství, Prakriti a
Puruši, a na úrovni nejvyššího duchovního vědomí se stává
současně totožná s oběma aspekty a kombinuje všechny stvořené
božské vztahy. To nám umožňuje dvojí postoj.
Nicméně je také možné dospět k tomuto výsledku, aniž by
se muselo jít přes pasivitu mentálního Puruši, a to vytrvale pružně
prováděnou jogou. Nebo se obě metody mohou kombinovat a
střídat až do úplného spojení obou dohromady. A tu problém
duchovní činnosti nabude jednodušší podobu. Při tomto pružném
způsobu jsou tři stádia. V prvním je si dživa vědoma božské Šakti,
přejímá do sebe její schopnost a používá ji za jejího vedení v tom
smyslu, že je její podřízeným zmocněncem, tedy s menší
zodpovědností při činnosti, dokud se nepřesvědčí, že si činnost
přála nejvyšší Moc a že na činnost přihlížela jako na činnost jen
částečně vlastní. Sadhaka si tedy uvědomuje, že myslí, chce,
dělá, ale také pozoruje, že božská Šakti nebo Prakriti zvnitřku

popohání a modeluje veškeré jeho myšlení, chtění, city a činnosti:
individuální energie náleží v jakémsi smyslu jemu, ale je pouze
formou a nástrojem universální božské energie. Mistr Moci může
zůstat skryt jaksi za činností Šakti před jeho očima, nebo si
sadhaka může všimnout Išvary na chvíli nebo opakovaně. V tomto
posledním případě budou v jeho vědomí přítomni tři, on jako sluha
Išvary, Šakti na pozadí jako velká dodavatelská mocnost energie,
informující o činnosti a výsledcích, a pak Išvara, stojící nad tím a
určující celou akci.
(Abychom se přiblížili k syntéze, projdeme si ještě jednou
přibližně tutéž vývojovou fázi, která u mě probíhala od čtyř do 17
let, a byla způsobena jednak mou opakovanou příležitostí opustit
vlastní vůli, jednak a zároveň opakovanou událostí, která mně
nemohla být lhostejná. Před čtvrtým rokem existovala ještě důležitá mezihra. Než jsem začal mít příležitost vzdát se vlastní vůle
při nesnesitelném utrpení za operací při vědomí, vyvinula se ve
mně vlastnost, před kterou má matka ustupovala vždy opakovaně
svou vůlí. Byl to jistý druh umíněnosti: Dostal-li jsem hlad, vymáhal
jsem jídlo nehorázným křikem a nepřestal jsem křičet, dokud jsem
se nenasytil. Bylo to vymáhání jídla nad normu, takže jsem se stal
obézním dítětem a doplatil jsem na to náchylností k infekci. Ve
dvou létech mého života lékař v Plzni podcenil malý vřídek na
levém rameni a nechal ho prorůst na kost. Pak chtěl dát ruku
amputovat. Maminka mě odnesla do Prahy, kde se nade mnou
smilovali na Betlémském náměstí a ruku mně opakovaně
operovali za vědomí. Musela to být hrozná bolest, jenže tentokrát
lékaři operovali bez ohledu na můj křik. Chtěli mně za každou
cenu zachránit život, v nejlepším případě i ruku. V této době jsem
pochopitelně neměl ani jsem nemohl mít žádnou představu o
Bohu. O lékařích jsem si myslel, že mě chtějí umučit. Zase jsem
křičel jako při hladu do dvou let svého věku. Ale tehdy šlo už nejen
o pocit bolesti, které jsem se chtěl zbavit, ale i o touhu žít. Takové
mocné pohnutky dokonale sjednotily můj odpor, ale ani tato sjednocená vůle mi nepomohla v tom, co jsem si přál docílit. Zůstal
jsem při vědomí, ale za chvíli jsem pozbyl pocit hmatu. Má
nervová soustava prostě nesnesla po celou operaci tak hroznou
bolest. Přestal jsem ji pociťovat. Lékaři pak každou operaci
dokončovali bez účasti nějaké té nejvíce postižené části mé
nervové soustavy. Ale co je důležité vědět: bez účasti mé vůle. A
protože lékaři dokázali během dvou let - přesněji během roku a tři
čtvrtě - totéž provést čtrnáctkrát, vložili do mých povahových
vlastností novou vlastnost, která se tak dokonale nevyskytuje u
člověka, který nebyl tak krutě postižen už v dětství! Naučili mě
rozeznávat situace nebo události, jimž nelze vzdorem zabránit, a

vzbudí-li se ve mně stav vzdoru tak velký, že člověk už více
vzdorovat nedokáže, dojde napřed ke sjednocení lidské síly vůle
ve vzdoru a pak k opuštění vůle. Mohlo se ovšem stát, a po těchto
operacích k tomu docházelo, že odpadla příčina sjednocení vůle,
neboť děj kolem běžel dál a nastávaly nové situace, kterým už
nebylo třeba vzdorovat. Ale vůle zůstala jaksi setrvačností
soustředěna nebo sjednocena, neroztříštěna, nezeslabena.
Vstupoval jsem se svým vědomím do nových situací bez nejmenší
vzpomínky na vzdor vyprovokovaný minulou už zaniklou situací,
takže jsem do nových situací vstupoval jako ničím nezabarvené
vědomí, ale se soustředěnou silou vůle. V čistém vědomí však
ještě není smazán jeho božský věčný původ. Nepotřeboval jsem
jej poznávat jako božský, nepotřeboval jsem začít věřit na Boha,
ale stalo se něco důležitějšího. Vlivem tohoto čistého vědomí jsem
rozeznal se vtíravou naléhavostí, která z běžných právě
probíhajících situací má zvláštní význam pro mne a pro někoho,
kterého mohu kladně ovlivnit. V takových situacích jsem
soustředěnou silou vůle, o které jsem záhy věděl, že je přímým
odrazem vůle boží, jsem mohl vyřešit něco, co bych byl vlastní vůlí
nerozeznal jako důležité a naléhavě vyžadující řešení. Jednal-li
jsem podle tohoto nečekaného projevu boží Moci bezodkladně, byl
její účinek silnější než když jsem třeba jen maličko zaváhal a
odložil řešení. K takovému odkladu jsem měl nejblíže, když jsem
nejednal bezohledně proti sobě, protože takové jednání mi bylo
nepříjemné, přestože bylo užitečné pro bližní, se kterými jsem při
té příležitosti přišel do styku. Pak jsem na chvíli, bylo-li toho třeba,
mluvil i cizí řečí lépe než v mateřštině a bez přemýšlení. Italský
celník mi o tom řekl roku 1973: "Teď jste mluvil řečí, za kterou by
se ani Dante Alighieri nestyděl."
Vysvětlil jsem už jinde, jak dovedli staří Řekové urychlit
zbožštění člověka událostmi, nenásilným způsobem, ovšem jen
tehdy, když šlo o nadaného jedince. Nemuselo jít o umělecké
nadání, jako u sochaře Feidia (500 - 420 př. Kr.), nýbrž také o
pevnou vůli, jakou měl Sokrates (470 - 391 př. Kr.) ve spojení s
jasně vytčeným životním cílem: "Poznej sám sebe." Dověděl se v
Delfách, co je předpokladem správného života, že jím je zvyšující
se sebepoznání a zasazení do díla veškeré vůle, aby člověk
dokázal disciplinovaně se řídit aspoň tím, že co bude bezpečně
poznávat, tím se také bude řídit. Sokrates toho nepoznával
mnoho, a bylo tomu tak dobře. Kdyby byl poznával víc, nebyl by
větší množství životní moudrosti dokázal převést do praxe, a tím
by znehodnotil své poznání, lépe řečeno, byl by znehodnotil celý
svůj život.

Sledujte se mnou, jak u mě postupuje zbožštění života.
Jinak vám nedokážu ukázat, jak si máte počínat ve vlastním
životě. Dejme tomu, že se ve vašem životě nevyskytnou tak
napjaté a tak akutně působící události na vaši vůli, jako v mém
životě tak záhy se dostavily po narození. Normální život však
nemá být závislý jen na tragických událostech, aby se dokázal
vymanit ze zvířecího přešlapování na místě. Je přece závislý na
vnitřním skrytém lidství, kterým zvíře není obdařeno. Ghos se
poctivě snaží nejen na toto bohatství stále ukazovat, ale jako
duchovní mistr dokáže je vnášet na povrch, to znamená do
běžného vědomí. Rozlišujte toto bohatství od událostí. Toto
bohatství nemá časoprostorovou povahu, není na čase a na
prostoru závislé. Protože my však jsme na časoprostoru závislí,
máme k dispozici dvě stránky života: závislost na časoprostoru a
nezávislost na něm. Obojí je zřejmě stejně důležité, jak si všímat
té závislosti, která se nám projevuje událostmi, tak lidsky nevědět
o nezávislosti na ději života, která se nám projevuje mnohem
jemněji než události, dospívání, činnost, stárnutí apod., např.
viděním krásy, poznáváním ceny sebeobětování pro dobrou věc
apod. Ježíš objevným způsobem naznačil velmi naléhavě princip
správného přístupu ke stavu nezávislosti. Řekl učedníkům, když
se ocitli v nebezpečí života: "Nestarejte se!"
Měl jsem tu výhodu, že mě tomuto principu násilím naučili
lékaři při operacích za vědomí. Byla to obdoba nebezpečí při
bouřce na jezeře, kterou nedokázali učedníci sami uklidnit a tak se
zbavit nebezpečí života. Byli si vědomi jen své závislosti na právě
probíhající události a byli svědky nečinnosti Ježíšovy, který na
jejich lodi spal. Tak je tomu s tou naší nevědomostí o nezávislosti.
Tu nezávislost představuje naše vnitřní já, o kterém nic nevíme,
nebo si myslíme, že spí a nic nedělá. Učedníci tehdy probudili
Ježíše. Ten jim napověděl, že to není nejlepší řešení, slovy: "Vy
malověrní, což nevíte, že jsem s vámi až do skonání světa?". Tím
napověděl lepší řešení, o kterém ustavičně píše Ghos. Ježíš
soustavně po dobu tří let vystavoval učedníky bouřkám na jezeře,
ale takovým, které se netýkaly přímo jich, nýbrž bližních. Tím je
učil oblomit se, umět vyjít z vlastní skořápky. Maminka u mne s tím
začla nevědomě napomenutím: "Netluč s tou židličkou, bolí ji to."
Učedníci se neměli starat o sebe a měli zavést do svého života napřed péči o bližního. Nešlo tedy o lajdáckou bezstarostnost, nýbrž zase jen o usnadňování odstupu od vlastní skořápky.
Máme se přece naučit milovat bližního jako sebe samého. Kolik je
v tom receptů na objevení našeho vnitřního bohatství! Ale všimněte si jednoho. Nesmí jít o tento objev, nýbrž o lásku k bližnímu, o

vidění krásy atd., bez touhy si přivlastnit předkládané. Ghos by
řekl: nepodlehnout sebeklamu, že jdeme za Bohem, když ve skutečnosti toužíme po tom, aby se Bůh stal naším sluhou, a též aby
celý svět tu byl jen pro nás, aby se rovněž stal naším sluhou.
Proces zbožštění je podmíněn existencí lidského života. V plynulosti života se nám obvykle úplně ztratí jeho povaha přibližovatele
k věčnému životu. Proto už ve starém Řecku a před ním v Indii a
jinde si všímali, že člověk musí být občas upozorňován, pokud
možno pravidelně a s náležitým důrazem, např. za pomoci víry
obřady, poutěmi, návody k uctívání apod. na důležitost existence
božské podstaty v člověku a na naše povinnosti vůči ní. Když jsem
se poprvé v 17 létech dověděl, že každý člověk má v sobě tuto
podstatu, ale že může působit přímo jen na tu její část, která je v
něm obsažena, začal jsem považovat život do té doby bez této
znalosti za promarněný, neboť jsem neměl úctu k tomu, co Jest,
nýbrž jen k tomu, co se něčím stává, stalo nebo stane. Všimněte
si, jaká časová mezera zela mezi poznáním nezávislého vědomí,
které nastalo vlivem počínání lékařů, a přimknutím tohoto vědomí
k Bohu. Aby tento krok vůbec nastal, bylo třeba, aby se v mém životě mnohokráte projevila Moc boží, daleko převyšující z ní odvozenou moc lidskou, abych mnohokráte se musel rozloučit s tím, co
bych byl chtěl nejraději dělat, a nakonec jsem musel zabránit tomu, abych nepropadl lítosti, že mně byla vzata možnost zasvětit
svůj život své osobní náklonnosti, která se po dlouhém tápání
vyhranila do zcela konkrétní podoby, řekněme chemie. Pak už ale
vědomí o Bohu bylo tak silné a konkrétní, že přemohlo mou
osobní vůli. Tak se má stát na cestě sebepoznání i
sebezlepšování, jak ji hlásal Ghos, ale bez pomoci vůdce těžko by
se to mohlo uskutečnit. Tím vůdcem může být také "jen" vůdce
vnitřní, bezejmenný v nejširším slova smyslu. Takového vůdce měl
např. Sokrates a nazýval ho daimoniem, tj. duchem. To jest onen
duch, kterého se musel umět vzdát Ježíš na kříži, neboť jeho
vedení má smysl jen po dobu lidského života, zatímco Ježíš smrtí
na kříži bez ztráty těla a zmrtvýchvstáním přetvořil svůj hmotný
život tak, že vstal do života absolutně autonomního, ovšem bez
pocitu oddělenosti.)
Ve druhém stádiu vývoje individuální činitel zmizí, ale
nevynoří se z něho nutně kvietická pasivita. Může nastat plná
činnost bohatě dynamická, s tím rozdílem, že ji tiše provádí Šakti.
Svou mocí poznání bere na sebe podobu myšlenky v mysli.
Sadhaka už nemá pocit, že on myslí, nýbrž, že Šakti myslí v něm.
Vůle, city a činnost se projevují ještě dosavadním způsobem, ale
už jsou činností Šakti bezprostředně přítomné a plně ovládající
celý systém. Sadhaka nemyslí, nechce, nejedná, nepociťuje, ale

myšlenky, vůle, city, činnost se dostavují samovolně. Jednotlivec
po stránce činnosti zmizel v jednotě s universální Prakriti, stal se
formou a individualizovanou činností božské Šakti. Je si ještě
vědom své osobní existence, ale jako Puruša, který udržuje a
pozoruje veškerou činnost, a je si jí vědom ve svém
sebeuvědomění, které dovoluje božské Šakti, aby v něm provedla
operace a vůli Išvary. Mistr moci je tehdy někdy skryt v činnosti,
někdy však prozrazuje, že ji ovládá a podporuje její operace. Také
zde je přítomno trojí ve vědomí, Šakti, která uskutečňuje veškeré
poznání, myšlení, vůli, činnost pro Išvaru v lidské nástrojové
formě, Išvara, Mistr existence, vládnoucí a udržující všechnu svou
činnost, a my sami jako duše, Puruša individuální činnosti
prožívající radostně všechny vztahy, které jsou vytvářeny
operacemi Šakti. Je tu jiná forma tohoto uskutečnění, při které
Dživa se objevuje v Šakti a s ní se sjednocuje a pak z ní nezbude
nic jiného než hra Šakti s Išvarou, Mahadevi s Kali, Krišny s
Radou, Déva s Devou. To je nejintenzivnější možná forma
uskutečnění Dživy jako projevu přirozenosti, podstatné moci
Božství, pará praktritir džívabhátá.
Třetí stádium nastává, když se rozšíří projev Božství, Išvary
do celé naší bytosti a do celé naší činnosti. A tak, jsme-li si
neustále a nepřetržitě vědomi jeho, On je v nás pociťován jako
první pán naší bytosti a nad námi jako zákonodárce a uspořadatel
všech svých operací a všeho v nás a nic se v nás neprojevuje než
jako jeho činnost v Dživě. Celé naše vědomí je jeho vědomí, celé
naše myšlení je jeho myšlením, celá naše vůle je jeho vůlí. Celý
náš cit je jeho Ananda a formou jeho radosti z bytí, celá naše
činnost je jeho činností. Rozdíl mezi Šakti a Išvarou začíná mizet.
Zůstane jen vědomá činnost Božství v nás s velkým Já Božství za
vším a uvnitř všeho, co obsahuje. Mája našeho já je již odstavena,
a Dživa je tu jen proto, aby zachovávala věčnou částečku svého
bytí, amša samátana, zřízenou proto, aby podporovala božskou
individualizaci, sama naplněna úplnou přítomností a mocí Božství,
plna radosti Ducha projeveného ve stvoření. To je nejvyšší
uskutečnění dokonalosti a radosti z božské jednoty, neboť nad tím
by mohlo být jen vědomí Avatara, samotného Išvary přijímajícího
lidské jméno a tvar pro činnost v Lílá, ve hře lásky.
13. 8. 1990
18. Víra a ŠAKTI (A IV, 197 - 200)
(Ponechal jsem poznámku v minulé kapitole úmyslně
nedokončenou, protože jsem viděl, že Ghos bude mluvit o víře z
jiného než v křesťanství běžného pohledu. Měl jsem od dvou do
čtyř let svého věku opakovanou příležitost se přesvědčovat o

druhu víry, která je základem všech rozličných jejích podob. Kdyby
tohoto základu víry nebylo, zbytečně bychom se snažili o nějakou
stavbu duchovního poznání, která by se obešla bez tohoto
základu. Základem každé víry je víra v život, který máme k
dispozici. Tento základ vůbec nenazýváme vírou, neboť věřit v
život, který máme k dispozici, je zcela běžnou a samozřejmou
skutečností, jak se nám zdá. Může se stát, že za nějakých
okolností se začne tímto základem pohrdat. Nebudeme třeba tak
radikálně přinuceni, jako jsem byl přinucen já bolestí k tomu,
abychom si život vymáhali. Když mi jednou můj syn, ještě v
předškolním věku, řekl, že mu na jeho životě nezáleží, věděl jsem,
že tento chybný dojem je lživý a může vést k neblahým
následkům. Proto jsem vzal syna za slovo, odvedl ho k jedné
frekventované železniční trati a položil mu hlavu na kolejnici tak,
aby mu byla uříznuta nejbližším přijíždějícím vlakem. Syn si dal
klidně položit hlavu na kolejnici a dobrovolně ji tam držel. Začal
jsem trnout obavou, že svůj nezájem na životě uskuteční. Když
však bylo slyšet přijíždějící vlak, musel jsem syna na kolejnici
přidržovat, aby neutekl. Bylo vyhráno, syn objevil svůj základ víry v
život a našel ho v sobě neporušen a ve své existenci potvrzen.
Ještě jsem předstíral, že syna nepustím, ale on se mně vymkl z
ruky a utíkal pryč z trati. V té chvíli si syn sám sobě dokázal, že
věří v cenu svého života a už nikdy mu nebyl život lhostejný. Je
tedy člověkem vědoucím o zdravém základu své víry v život.
Veškerá ostatní víra je obvykle vírou naučenou, kolísající podle
okolností a ztrácející se ve chvílích, kdy by jí bylo nejvíce
zapotřebí. Není na ni spolehnutí. Zmíněný živý základ víry ve mně
zbudovali lékaři. Věděli, že nestačí jej budovat, nýbrž že je nutné
na vybudovaném díle okamžitě stavět. Primář Kafka řekl mamince,
když jsem ji po operaci nepoznával jako svou matku: "Vzali jsme
tomu dítěti jeho život. Musíme mu jej vrátit, jinak dítě zemře
hladem, protože i jídlo je nedílnou součástí lidského života."
Naučili mou maminku, jak mě má vrátit do života, jak se hledá
poměr k životu, a pak už život jednou nebo vícekrát opuštěný zase
nalezený, sám od sebe přidal vše další potřebné. Na tom základu
nebylo třeba stavět víru, nýbrž něco tak skutečného jako je sám
život a jeho děj, konkrétněji řečeno události, které doléhají na
člověka a doplňují víru poznáním. Mohu říci s Abélardem, že jsem
věřil tomu, co jsem poznával jako skutečnost. Poznával jsem, a
proto jsem věřil.
Jak potom vypadalo u mě naléhavé vedení událostmi:
1. Upozorňuji, že mě lékaři naučili hájit život všemi dostupnými
prostředky, že mě naučili sjednocovat vůli, která normálně těká z

předmětu na předmět. Všimněte si, že k tomu dochází přirozenějším způsobem v každém lidském životě, když člověk musí
ustupovat před potřebami společnosti, před vůlí některých
jednotlivců atd.
2. Lékaři vyprazdňovali mou mysl od veškerých myšlenek. Do té
prázdnoty začaly mít přístup nové myšlenky a další děje, které by
byly bez předběžného opuštění minulých myšlenek a dějů
proběhly bez povšimnutí, neboť jednotlivec je plný nepotřebného
myšlenkového harampádí, ani by nerozeznal, které nové myšlenky
a děje mají pro něho osobní význam. Nepřekážela mi clona
neřízených myšlenek a vzpomínek. Takže jsem si mohl všimnout
podnětů, které pro mne měly aktuální význam. Zjistil jsem, že v
nich působí vyšší moudrost a naléhající moc, určená pro mne,
nebo pro někoho, kdo se ocitl v nějaké tíživé situaci. Vylíčil jsem
ve spise Umění žít několik událostí, jejichž průběh a především
jejichž vpád do mého života měl za následek, že jsem začal
chápat nově a nečekaně vliv životního prostředí na jednotlivce,
vliv, o kterém dříve neměl jednotlivec ani tušení, a které jsem
nazval vedením událostmi. Na počátku tohoto vedení byl raptus,
jak by se vyjádřili latiníci. Raptus v latině bylo příčestím minulým a
znamenalo: unesený, uchvácený, také někoho, koho se někdo
zmocnil, koho někdo zajal. Po sedmnácti létech mého života a po
první extázi v dubnu 1930, byl jsem uchvácen bez přičinění mé
vůle, tedy i s mou vůlí dvojím způsobem. Jedním, který by se dal
nazvat soustavným a trvalým, že jsem nemohl jednat tak jako před
tímto uchvácením, druhým, že mě některé zvláštním způsobem
vybrané události začly vést k činům, ke kterým bych se byl ze své
vůle nemohl odhodlat, protože bych byl nevěděl, k čemu jsou
dobré, k čemu vedou, jak mění kurs mého života tak, aby se v
něm mohlo projevit něco, co v něm dříve nebylo, nebo aby se v
něm projevily vlivy, o nichž jsem dříve nevěděl, a proto jsem jim
nemohl věnovat pozornost. To byl začátek cesty, která vedla nejen
k objevení symbolismu událostí, ale i k "pochopení" symbolismu
snů, symboliky starých mystérií, skrytého významu slov Bible a
jiných posvátných spisů, k "pochopení" vlastních kroků způsobem,
nad kterým jsem zpočátku žasl a nad kterými dosud žasnou mí
přátelé. Žasneme všichni, já i oni, protože všichni objevujeme, že
za všemi událostmi, i těmi nejprostšími, je inteligentní síla, které
říkají Indové Šakti, a já v tomto konkrétním jejím projevu ji jmenuji
vedením událostmi. Základem toho všeho je základ víry, o kterém
také nevíme, víry nenaučené, nýbrž vložené do nitra každého
člověka a každého nižšího i vyššího tvora, včetně andělů. Jenže u
těchto posledních tento raptus nikdy nepoklesl na úroveň
jednorázového unesení něčím, nýbrž zůstává unášením,

vědomým unášením Vůli boží. Protože už dnes o tom vím, že
tomu tak je, nemohu věřit, že se tvoření boží mohlo nějak zvrhnout
za pomoci padlých andělů. Vždyť je nemožné, aby tak vznešený
stvořenec, jakým je anděl, vůbec mohl dělat něco jiného než co je
vykonáváním Vůle boží. Vždyť ani já ještě dlouhou dobu po vpádu
poznání, že mám nesmrtelnou podstatu, jsem se nemohl
prohřešovat proti Vůli Boží a odůvodnil jsem si to tehdy takto: "Jeli přítomen vlastník mého života, nemohu před jeho zrakem
ukrádat z jeho vlastnictví, něco pro sebe." O této přítomnosti boží
v našem životě věděl mnohem dokonaleji než já blahoslavený van
Ruusbroek a píše o tom ve svém slavném spisu "Ozdoba
duchovní svatby". Prozrazuje nám, že nejde jen o přítomnost, ale
též o vstup, o soustavné vcházení Boha do našich činů, do jejich
síly, do síly modlitby a do síly, která nás s Bohem spojuje.
Ruusbroek bere tento fakt jako něco nejradostnějšího, co se děje
v lidském životě, neboť je to příchod Ženicha k duši, aby s ní slavil
svatbu. Naše vlastnosti, dnes bych řekl, že i naše události, přitom
hrají dvojí roli: ty pošetilé družičky odpadají a máme od nich pokoj,
a ty moudré se těší z přítomnosti Ženicha a svítí mu svým
získaným světlem jako ozdoba duchovní svatby. Konkrétní příklad
ze začátku tohoto uvědomění jsem vypsal v Umění žít: Dva
studenti si podávají atlas ze třídy na chodbu, a ten ve třídě, který
atlas podává, říká tomu na chodbě: "Tak nezapomeň, Franto,
dnes ve čtyři hodiny na shledanou!" Byl jsem na tuto událost
upozorněn jako na něco pro mne velmi důležitého. Nic takového
nevěděli ti dva hoši, nevěděl o skrytém smyslu toho počínání dvou
ani můj rozum. Nevěděl jsem co se pak mělo stát. Ve čtyři hodiny
odpoledne téhož dne jsem byl u Schneidrů na návštěvě, ale oni
nebyli doma. Kdybych byl zůstal doma, byl bych se setkal s
Petrem Klímou. Nestalo se. Ale vpád té události byl neodvolatelný.
Za půl roku se tatáž událost odehrávala na téže chodbě zase za
asistence dvou hochů. Měl jsem jít ke Schneiderům ve čtyři hodiny
na návštěvu. Vzpomněl jsem si však, že jsem tu událost už před
půl rokem viděl, na návštěvu jsem nešel a setkal jsem se bez
svého přičinění s Petrem Klímou, od kterého jsem dostal svatou
Terezii, její vlastní životopis a po setkání s Jeanem Herbertem
1937 v Paříži všechny spisy Ghosovy, a to i další Syntézu jogy,
která byla dopsána až roku 1950, tedy po smrti Ghosově. Začátek
toho, dva kluci na chodbě, kteří nevěděli, co dělají vedle toho, o
čem vědí, že to dělají. Vysvětlil bych totéž ještě jinak. Chytl jsem
se nepatrnou událostí na chodbě za drápeček a byl jsem chycen
celý, ovšem postupně. Obecněji řečeno: za vším nám zřetelným je
symbolika nám zatím nezřetelná a neznámá. Je to druh symbiózy
se vším stvořeným. Část této symbiózy zná i obyčejný brouček

Oncideres, jak o tom píše Thomas Lewis v knize Myšlenky pozdě
v noci, edice Kolumbus Mladé fronty v kapitole o sedmi divech
světa. Ten brouček ví, že jediná mimóza může udržet jeho rod, a
mimóza "ví", že jediný brouk Oncideres může prodloužit její život
čtyřikrát. Proto trpí zničení svých malých větviček broukem. Jak
jsou i ti drobní živočichové moudří a nevědí o tom, že takovými
jsou. Chválím denně tuto moudrou nevědomost lidí. Nebýt jí, nebyl
bych 21. 11. 1939 pochopil smysl Ježíšova života a nebyl bych se
tedy mohl podle něho zařídit. Je to sice jho, ale je sladké. Nebýt
symboliky našeho života, která je nám skryta, nezachoval by se
náš lidský život, nebyli bychom prostě lidmi. Probírám si kvůli vám
znovu symboliku lidského života, a jak jsme dorostli do nynější její
vývojové fáze, sleduji její vývoj přes potopu světa, stvoření světa,
zabydlení člověka v ráji a pád z ráje. Zatím to činím v podobě
Pohádek pro všechny, neboť těmi se dá nejsnáze vystihnout
symbolická stránka života. A na těchto stránkách jste svědky toho,
jak na základě toho původního raptu komentuji a dopisuji dílo
Ghosovo čtyřicet let po jeho smrti.)
Tři části dokonalosti naší nástrojové přirozenosti jsme si v
hrubých rysech přehlédli. Jde o dokonalost inteligence, srdce a
tělesného vědomí, o dokonalost základů duševních schopností,
jde o dokonalost, s jakou můžeme podřídit sebe pravdě a s jakou
můžeme spolupracovat s božskou Šakti. Všechny nástroje však
jsou závislé stvořeně a skrytě na ose všeho úsilí a veškeré
činnosti, a tou je víra, šraddhá. Dokonalá víra je souhlasem celé
bytosti s pravdou, která vidí a nabízí se nám k tomu, abychom ji
přijali, a opěrným bodem její činnosti je víra duše ve svou vlastní
vůli po životě (vůli žít), ve které jsou jí zevními pomocníky víra
intelektu, souhlas srdce a vitální tužba vlastnit a uplatnit tyto zevní
prostředky. Je to však ve své podstatě víra vnitřní, a ta v jakékoliv
podobě je nepostradatelná pro jakoukoliv činnost, a bez ní by se
neuskutečnil ani jediný životní krok, tím méně pokrok směrem k
dokonalosti ještě neuskutečněné. Je to záležitost tak ústřední a
podstatná, že Gítá může poprávu říci, že člověk není ničím bez
své šraddhá, yo yacšraddhah sa eva sah, a dá se dodat, že v co
člověk věří, je možné, a také je schopen to vytvořit a provést. Je
to druh víry, který požaduje integrální joga co nepostradatelný
prostředek. Možno tuto víru označit jako víru v Boha a jeho Šakti,
jako víru v přítomnost a moc božího v nás a ve světě, jako víru, že
všechno ve světě je dílem jediné božské Šakti, že všechny kroky
kupředu v joze, napětí utrpení, omyly i úspěchy, nepochopení a
vítězství slouží ku prospěchu a jsou nutným průvodním jevem
jejích operací, a že pevnou a trvalou poslušností a oddaností

božskému a jeho Šakti v nás můžeme dosáhnout jednotu,
svobodu, vítězství a dokonalost.
Nepřítelem víry je pochybnost, a přesto i pochybování je
užitečné a nutné, protože člověk ve své nevědomosti a ve svém
úsilí o poznání potřebuje být stíhán pochybností, jinak zůstane
uzavřen ve své nevědomé víře a ve svém omezeném poznání,
zůstane neschopným uniknout vlastním omylům. Tato nutnost a
užitečnost pochybnosti nezanikne ani po vstupu na jogu.
Integrální joga neusiluje jen o nějaké poznání jakéhosi základního
principu, nýbrž o gnosi, která se týká celé existence, celého
života, veškeré dosud nepřetvořené činnosti, a vede ke
znovuobjevování já. A při tomto hledání způsobu jak poznávat,
vstupujeme na cestu, na níž jsme doprovázeni mnoha tisíci
činnostmi dosud nepřerozenými, dříve než tyto budou očistěny a
přetvořeny větším světlem. Neseme sebou mnoho intelektuálních
věr a myšlenek, které nejsou ani správné ani dokonalé, ačkoliv již
určité množství nových myšlenek a nápovědí se objevuje, a také
ony se dožadují víry v ně a jsou opět jen pravdami dočasně
platnými, bylo by osudné s nimi souhlasit. Vyskytují se v takových
formách, že je těžko rozlišit, v čem spočívá jejich omyl a
nedokonalost. Avšak na určité úrovni jogy bude nutné je
odmítnout a napsat za všemi názory výstražný vykřičník dříve, než
jim přiznáme jejich místo oprávnění. Tím více to platí o vitálních
přáních a impulsech, které musejí být dočasně uznávány jako
bezprostřední ukazatelé činnosti dočasně nutné, dříve než dojde k
trvalému vedení, které pochází z nás, ale ne vždycky smějí být
uznány za úplný vnitřní souhlas, protože nakonec musí být
všechna tato přání a impulsy zavrhnuty nebo proměněny a
nahraženy podněty božské vůle, která v sobě shrnuje všechny
vitální pohnutky.
(Tak např. můj odpor vůči operatérům, kteří mě za vědomí
operovali, byl vitální povahy, ale uprostřed každé operace byl
vystřídán božskou vůlí do té míry, do jaké malý nevyspělý lidský
organismus ji stačil podržet a držel ji s přestávkou i po operacích.
Důkazem toho bylo, že dítě po přestálé operaci nestranně
zažívalo skutečnost. Lékař mě zkoušel a ukázal na mou matku a
ptal se mě: "Kdo je tato paní?" Neodpověděl jsem, že je to moje
matka, nýbrž hleděl jsem na ni jako na pouhého člověka, který se
mnou nemá nic společného, čili rozlišoval jsem božsky, nikoliv
vlastnicky lidským způsobem. Kdybych byl zemřel během operace,
což se mohlo snadno stát, byl bych se ocitl se svým úsekem lidského vědomí mimo těla, byla by nastala havárie, jako tomu může
být při autohavarii, za níž nebo po níž její účastník zemře. Jak se

potom takové úsekové vědomí vypořádá s nově nastalou situací,
když už nemá k dispozici hrubé fyzické tělo a má k dispozici jen
jiné jemnější tělo, na které se začne poutat, to zde nebudeme řešit. Ghosovi jde totiž o to, aby nám ukázal, že dostane-li se naše
vědomí vlivem pokroku dosaženého jogou na vyšší úroveň, překáží v něm dosavadní vitální vztahy, čímž myslí různé druhy přivlastňování, přání a úmyslů související s žijící tělesností. Tyto
vztahy nemohou být zrušeny, neboť žije jejich nositel, tělo, a jeho
vztah k okolnímu světu, který je stejné povahy a úrovně jako tělo.
Nemají-li nás tyto vztahy věznit na tělesné úrovni, musí se buď
přeměnit na nové vztahy k vyšší úrovni, na které člověk začíná žít,
nebo nemají-li tam obdoby, která by tento převod umožňovala,
musejí zmizet, musejí být zničeny, ovšem postupně bez šokujícího
pádu. K tomuto převodu nebo pádu starého může dojít také tak
jako tomu bylo u mě do 17 let v první fázi, a po sedmnácti létech v
druhé fázi. Nejdůležitějším činitelem je přitom způsob lidského
života. Do mých 17 let byl veden jako dobrovolná oběť pravidelně
vykonávaná, obecně se té oběti říká láska k bližnímu vedená se
stejným ohledem na sebe jako na bližního. Tím člověk dorůstá do
nové výše, na které se svým vědomím nebyl. Až se k ní přiblíží
ještě za vydatné pomoci událostí, nastane vstup do širší oblasti
vědomí, do které se např. v mém případě vešlo i vědomí o
existenci mé nesmrtelné podstaty. V mém případě tento přechod
byl a měl povahu extáze, to znamená nečekaného přechodu,
nechtěného přechodu. Může se stát, že tento přechod si člověk
přeje. O takovém případu mluví Ghos. Pak nemusí dojít k extázi,
jako k ní nedošlo ani u jednoho učedníka Ježíšova, nýbrž prostředky naznačenými životem Ježíšovým a životem jeho učedníků.
Tohle se nevejde do pouhého komentáře. Budu k tomu muset
zvolit jinou formu vysvětlení, nejlépe pro začátek pohádkovou,
např. v pohádce pro Martinku, které zemřela sestřička po
autohavárii. Tam se bude moci skloubit obojí, dosavadní světské
se soustavným působením božím na lidský život, o kterém
nevíme.)
Víra srdce, emocionální víry a souhlasy jsou také nutné
během cesty, ale nemohou být vždycky jistými a spolehlivými
vůdci, dokud nejsme pozdviženi, očištěni, přeměněni a dokud tyto
víry nejsou nahraženy světlým souhlasem božského Ananda,
který je v souladu s božskou vůlí a poznáním.
(K tomuto stádiu vývoje mohlo u mne dojít už za operací do
čtyř let, nebo během dalších několika let, když očista dospěla tak
daleko, že jsem dával přednost řešení cizích těžkostí před
záležitostmi a city vlastními. Nezapomínejme, že toto

upřednostňování jiných lidí před sebou, je nesprávné, neboť
máme milovat bližního jako sebe samého a ne více. Je-li však
bližní nějak ohrožen, ať fyzicky nebo ve svých citech, a my sami v
tomto nebezpečí nejsme, obstáli jsme ve zkoušce dokonalosti
lásky k bližnímu, když zapomeneme na sebe, který pomoc
nepotřebuje, a věnujeme se ohroženému bližnímu. Je to velkolepé
cvičení v oslabování klamného pocitu oddělenosti. Začínám však
mluvit spíše o záležitosti poznání než o záležitosti víry. Vraťme se
tedy ke Ghosovi.)
Naše víra musí spočívat v první řadě na základní pravdě (a
tou je láska boží) a na principech jogy, a musí si najít cestu i přes
zamlžení intelektu, přes nejistoty srdce, v nárazech a zoufalství
smyslů a přes nesmyslný proud vitálních protitahů, aby se v nás
mohlo projevit něco jinak skrytého, jinak padneme na cestě a
opustíme úkol pro slabost a neschopnost toho času snést
porážky, mrzutosti, těžkosti a nebezpečí. V joze právě jako v životě, ten kdo vytrvá, dosáhne palmy vítězství a dospěje k ospravedlnění své víry, protože pro duši a Šakti v nás není nic nemožného. A dokonce nevědomá a slepá víra je lepší než skeptická
pochybovačnost, která se otáčí zády k našim duchovním
možnostem a trvá stále na ubohé bídě kritického a netvůrčího
intelektu, asúyá
(mám mezi svými přáteli právě typy intelektuálně nadaných lidí,
kteří čas od času propadají poraženectví. Tady by si měli dát poradit symbolikou Ježíšova života. On např. ve dvanácti létech
odešel od toho, v čem musel být, od toho, co je jeho Otce, a vrátil
se k rodině, u které nemusel být, a přesto jí zůstal věren až do
třiceti let. I potom odchod od rodiny neměl nenávistnou povahu,
nýbrž byl způsoben tím, že odrostl svému dočasnému domovu a
pokročil na zpáteční cestě do Otcova domu, do kterého však nemohl ještě vstoupit, protože mu chyběl ještě Jordán, čtyřicet dní na
poušti, přemožení satana, vyučení svých vlastností - učedníků ve
ctnostech altruitivní povahy, které se jevily navenek jako něco
zázračného atd. Tohle všechno vyžaduje delší rozbor, který
provedu napřed na dějové, tj. pohádkové úrovni. Tomuto úkolu se
věnuji souběžně s výkladem Syntézy Ghosovy.) (Příklady: Přítel A.
bojuje s tímto poraženectvím tak, že říká: "To nemohu pochopit,
co se se mnou děje." Odpovídám mu, že od intelektu nemůže
požadovat řešení, která nejsou v jeho možnostech obsažena, asi
tak jako každý z jeho smyslů má jinou působnost, do které
nemůže zasahovat působností dalšího smyslu. Ani mu
nenapadne, že by se oko mělo hněvat na ucho, že neslyší. Oko
jen vidí, ucho jen slyší, intelekt může řešit jen věci tohoto

pozemského života, protože je závislý na smyslových vstupech.
Snaží-li se pochopit, co se dá poznávat jen tehdy, odkáže-li se
rozum do jeho mezí, nemůže člověk ztratit sama sebe a naleznout
Boha, a přece ztráta vlastního života se vším, co k němu náleží je
nezbytnou podmínkou nalezení života věčného. Ale to se
uskutečňuje nikoliv smrtí nebo sebevraždou, nýbrž podle pravidla
"dávejte císařovi, co je císařovo a Bohu co je Božího. "Musíme
nechat svobodně jednat všechny lidské vlastnosti tam, kde mají se
projevit, ale nesmíme jim popřát svobody tam, kde zamlžují obzory
širší než čistě lidské. Mám zase jiného přítele B., který je celý život
odkázán na svůj intelekt a není divu, že si ho řádně vypěstoval.
Ten dokáže být čas od času dokonaleji poraženeckým než přítel
A., protože během vývoje musí narazit na hranici svých
intelektuálních možností, kterou dříve nemusel překročovat. Pak
zažívá stagnaci, kterou přičítá své vlažnosti. Ve skutečnosti ho
duch boží popohnal dále, než kde dosud byl, a tím ho dostal na
poušť, na které před tím nebyl. Tomuto příteli zase uniká, že ne
on, ale duch boží způsobil jeho stav, jako tomu bylo s Ježíšem na
poušti 40 dní, tj. po neurčité množství času potřebného ke
zlačnění, tj. k novému nabytí zaujatosti na nové úrovni vědomí, na
které dosud nebyl, a proto si se znaky této úrovně neví rady. Ve
dvanácti létech měl Ježíš rodinu a u ní svůj domov, ve třiceti se
musel usídlit v novém bydlišti, a rodinu a společnost měl jen proto,
aby jim sloužil.)
Asúyá, který je schopen jen zpochybňovat kterýkoliv náš pokus (o
duchovní povznesení).
(Musím vyvrátit pochybnosti těch, kteří při pohledu na mne
si myslí, že jsem nic takového, jako jsou vleklé nebo opakující se
krize nezažil, a že tedy oni jsou na tom hůře než já. To je omyl.
Než jsme se poznali, měl jsem za sebou utrpení při operacích za
vědomí, kterému jsem nerozuměl a nemohl rozumět. Zůstal jsem
naživu, poznamenán tímto utrpením. Ono mě dostalo na úroveň,
na které jsem byl trvale bez mezer schopen obětovat se aspoň za
mně nejbližší lidi. Na této úrovni jsem byl neustále vystavován
návalům pochybnosti, zda vůbec na tomto světě k něčemu jsem.
Nadto jsem se nemohl opřít o víru, neboť jsem během dvou let
operací za vědomí přišel čtrnáctkrát o víru v to nejzákladnější, o
víru v pouhý pozemský smysl života. Můžete se jen divit, že jsem
neučinil ani nejmenší pokus o sebevraždu. Můžete si myslet, že
asi proto, že jsem se bál smrti, když jsem byl nevěřící. Trvalo dlouho, než jsem se ustálil v lásce k přírodním vědám a pak vlivem
velmi sympatického profesora Veselého, uvnitř přírodních věd
jsem si nade vše zamiloval chemii. Ale právě tak, jako mi bylo

znemožněno, abych se věnoval kterékoli dřívější zálibě, neboť
tělesně jsem nebyl pro ni připraven, měl jsem tělesnou vadu,
nakonec jsem musel odejít i ze školy, kde jsem se mohl učit
chemii pod dozorem milovaného profesora, protože v rodině
nebyly peníze na vysokoškolské studium. Světová ekonomická
krize donutila i mou rodinu, abych zkrátil studia a šel vydělávat.
Teď už bylo třeba jen jediného: abych sebe přestal litovat. V tu
chvíli jsem pocítil tak mocnou lásku boží, že jsem přestal mířit k
jakémukoliv světskému uplatnění, a dal jsem se unést láskou boží.
Ocitl jsem se v Jordánu, věděl jsem, že jsem pro nic za nic
milovaným syne božím, v němž se Bohu zalíbilo. Bylo tomu tak,
ale mé odůvodnění "pro nic za nic" bylo veskrze chybné. Tehdy
jsem ještě nerozuměl symbolice třiceti prvních let Ježíšova života
jako příkladu pro každého člověka. Kdo však projde Jordánem
podle vzoru prvních 30 let Ježíšova života, tedy fakticky, bez
potřeby rozumového pochopení těch let, ocitne se na poušti jako
Ježíš, aby zlačněl a mohl se setkat se satanem na úrovni, kdy je
možno jej přemoci. Těch 40 dní nastalo po různých rozbězích až
za mnoho let od 17. do 21. listopadu 1939. Za čtyři dny jsem
prošel očistcem, o kterém jsem nevěděl, že jím je, a ocitl jsem se
před popravou, ale tentokrát už rozum zůstal ve svých mezích,
nepletl se do popravy ani lítostí, ani snahou pochopit, co se se
mnou děje, ani podporou vůle po životě. To byla pořádná vlažnost,
co? V té chvíli se mé vědomí setkalo s vědomím Kristovým do té
míry, jak jsem je potřeboval pro další život svůj i bližních, obojích
stejnou měrou. Teprve potom jste se se mnou seznámili. A zase
vám zůstalo utajeno, že jsem poznával, kdo vás ke mně posílá.
Mysleli jste si chybně, že se vám ve mně zalíbilo. Ne, věděl jsem a
poznával jsem, že Bůh má ve vás zvláštní zalíbení a mně
nezbývalo nic jiného, než se tomuto jeho zalíbení podřídit.)
Ten, kdo jde integrální jogou, musí zvítězit nad těmito dvěma nedokonalostmi...Nevědomost a slepost víry jsou překážkami
při dosahování většího úspěchu. Vyvolávají mnohá zklamání a
brání v nalezení širších formulací pravdy a dokonalosti. Šakti se
při své činnosti (postupně) zbaví všech podob nevědomosti a
slepoty, i každého postoje, kterému popřáváme důvěru. Zbaví nás
chybných a pověrečných postojů. Takže musíme být připraveni
opustit příliš vytrvalé způsoby víry, opírající se o touhu po
dosažení spásy. (Jsme toho svědky u Ježíšových učedníků.
Kdyby byli netoužili po spáse, nikdo z nich kromě Jana byl by
nešel za Ježíšem. A kdyby byli nepřekonali nejpozději pod
Ježíšovým křížem tento stupeň víry, nebyli by došli spásy a pro ně
utrpení Ježíšovo na kříži by nebylo bývalo mělo smysl. Způsob
víry napřed nutný byl nahražen láskou Kristovou, se kterou šel na

kříž. Pochopte, i pro vás jde ve vás na kříž. Jeho láska přemůže
vaši fázi víry, jako u mě přemohla mou nevíru. Ta je ve vás také
pěkně a nesvorně vedle vaší víry.)
Tato šraddhá - slovo víra ji plně nevystihuje - je ve
skutečnosti vliv nejvyššího ducha a její světlo je poselstvím naší
supramentální bytosti, která volá nižší přirozenost, aby povstala a
vymanila se z ubohého nynějšího stavu a stala se tím, kdo
rozeznává toto volání; není pouze intelektem, srdcem nebo vitální
částí mysli, nýbrž nitrem duše, které lépe zná pravdu o svém
pravém určení a poslání. Okolnosti, které způsobily náš první
vstup na cestu, nejsou napořád platnými ukazateli toho, co se
právě v nás odehrává. V této chvíli intelekt a srdce a jejich přání
vitální mysli nám nemohou zajistit vytrvalost v joze. Intelekt může
opustit myšlenku, která ho dříve přitahovala, srdce se může unavit, vitální přání se může obrátit proti ostatním pohnutkám. Ale
zevní okolnosti jsou jen krytem skutečných operací ducha, a jestliže je to duch, který zapůsobil (např. tažení na čtyřicetidenní
poušť), pak duše, která zachytila poselství šraddhá, zůstane pevná a odolá všem znevažujícím a rozkladným pokušením. Jen
pochybnosti intelektu nás mohou napadnout, třesoucí se srdce a
zklamaná vitální přání mohou nás složit při okraji cesty. Je to
někdy téměř nevyhnutelné a dost často, zvláště pro nás
odchovance intelektualismu a skepticismu a materialistického
popírání duchovní pravdy, platí, že těmto stavům nemůžeme
uniknout. Může se stát, že se stanou ještě častějšími tyto stavy
doznávající opozice proti vyšší skutečnosti. Tato opozice se brání
proti světlu duchovní intuice a proti vnitřní zkušenosti. Bude
možné, že se zahustí mnohé stíny, na něž si stěžují i staří védští
rišiové jako "na dlouhé výpadky světla". Tyto stíny budou moci být
někdy tak husté, noc duše tak temná, že se nám může zdát, že
nás víra opustila. Ale přes všechny tyto okolnosti duch v nás
zůstane pevný, a duše se vrátí s novou silou ke své jistotě, která
byla jen zastíněna, nikoli zničena, protože smazána nemůže být,
jestliže už jednou vnitřní já zahlédlo rozhodnutí tohoto světla,
samkalpa, vyavasáya. Božství nás převede za ruku přes všechno,
přestože se nám někdy zdá, že nás nechalo padnout jen proto,
aby nás mohlo pozdvihnout do výše. Tento spásný návrat budeme
prožívat tak dlouho, až se konečně záchvaty pochybnosti stanou
nemožné, a jestliže se jednou stabilizuje základna rovnodušnosti a
slunce gnose vyjde, pochybnosti zmizí, protože jejich smysl a
užitečnost skončily.
Ostatně nejen víra v základní princip, v myšlenku jogy je
nutná, ale je stejně nutná dennodenní víra v úsilí opřít se o moc,

která v nás vítězí, o duchovní zkušenosti, které se dostavují, o
intuice, o řídící hnutí vůle, o dynamickou intenzitu srdce a jeho
aspirace a o události a okolnosti, které jsou prostředky k rozšíření
naší přirozenosti a vývojovými podněty duše. Současně si máme
být vědomi toho, že přece provádíme pohyb z nedokonalosti a
nevědomosti směrem k dokonalosti a že naše víra se má
osvobodit od připoutanosti k překonaným formám, jimiž jsme
dosahovali pokrok a tedy od různých stádií realizace (ke kterým
není návrat).
(Kdyby se byl Ježíš neodpoutal vnitřně od své rodiny, od celého
vývoje "třicítky svého života", nebyl by odešel k Jordánu, nebyl by
se dal vodit duchem po poušti a nebyl by se mohl setkat se satanem, aby měl příležitost ho přemoci atd.) (Což neřekl: "Příklad
svůj dal jsem vám."?)
Nestačí jen, aby naše vůle v nás tak silně vzrostla, aby
mohla odmítnout a zavrhnout útok, jimž musí čelit v bitvě s mocí
nevědomosti a s nižší přirozeností, ale musí se umět smířit s tím,
že zkušenosti, stádia myšlení a citů, různé způsoby
uskutečňování, které jsou v určité fázi nutné a můžeme je
považovat dočasně za duchovní cíle, později se ukáží být
pouhými přechodnými kroky a musejí být překonány a jednající
víra, která je podporovala, musí být odstraněna ve prospěch
vyšších a větších věcí, aby se vůbec mohly dostavit úplnější
zkušenosti, které nahradí nebo do sebe zahrnou proces
zdokonalovací proměny. Nesmíme se stát takovým hledajícím na
cestě integrální jogy, který by dával přednost odpočinku na
některém z parkovišť podél cesty nebo v hostincích na polovici
cesty. Nesmí být uspokojen dříve než přešel všemi postupnými
základnami své dokonalosti a překonal pohodlnost. Pokrok
znamená vzestup z úrovně na úroveň a každá nová výška přináší
nové výhledy a objevy o tom novém, co se má ještě dosáhnout,
bhúri kartvam, aby božská Šakti nakonec mohla převzít veškeré
úsilí. Na člověka nezbude nic než aby souhlasil radostně v
radostné jednotě s ní a tak se podílel na její světlé činnosti. Co
zbude člověku po všech proměnách, po všem úsilí, které má své
nedostatky, protože intelekt, život a emoce se příliš poutají k
věcem, zastavují se u předčasných jistot a vzbuzují pocit zármutku
a nevůle, mají-li opustit to, u čeho se usadily k odpočinku - zbude
pevná víra v jednající Šakti a ve vedení Mistrem jogy, jehož
moudrost nepospíchá a jehož kroky vedle rozpačitosti mysli jsou
jisté, správné a zdravé, protože se opírají o dokonalou dohodu o
potřebách naší přirozenosti.

Pokrok v joze je procesem, který začíná mentální
nevědomostí, dlouhými nedokonalými přestavbami a pokračuje až
k objevu dokonalého základu uceleného vědomí. Celý tento
proces je pozitivně zabezpečován postupem od světla, (které už
máme k dispozici, a je jím světlo rozumu, zmítaného srdce a
světlých stránek emocí, tedy je zabezpečován lidským životem
takovým, jakým obyčejný lidský život je. V tom spočívá duchovní
význam kteréhokoliv lidského života, ať už dítěte, dospělého
člověka nebo starce. Nebýt této živé základny, nebylo by na čem
stavět dál!), ke světlu většímu (a tímto větším světlem je už i
promarňování lidského života nejrůznějšími způsoby, jak bylo
ukázáno v podobenství o marnotratném synu; a kdyby tomu tak
nebylo, nebyl by býval mohl být marnotratný syn s takovou radostí
přivítán Otcem, když se vrátil. Podle tohoto podobenství dalším
větším světlem než jaké může doprovázet ještě nedokončený
proces promarňování, je vzpomínka na otcovský dům, která
jakoby číhala za každým promarněním. A tato vzpomínka už je
zákrokem samotné Šakti, představuje přechod z lidského nakládání s duševními schopnostmi k působení božskému, které nepřichází zvnějška, nýbrž zvnitřka, samovolně, jakmile se člověk
ocitá na dně, symbolicky řečeno, jakmile je v krajině bída nebývalých rozměrů. K takové bídě musí dojít před normální smrtí každého člověka. Je to tedy moment, když už se člověk začíná vracet
k Otci a ví kudy a jak. Samotná tato vzpomínka tkví v působení
božím a není výhradně záležitostí předsmrtnou. U mě se výrazně
objevila během operací za vědomí a pak dále při zásahu nadlidské
moci po vyprázdnění mysli nebo po vyprázdnění od vlastní vůle.
Má matka byla svědkem tohoto vyprázdnění. Nastalo ze čtrnácti
operací při sedmi z nich. To je důležité zjištění. Události přisluhují
člověku viditelným způsobem jen tehdy, když ho přivádějí k dokonalé usebranosti všech schopností odporu proti nim a tím ke stejně dokonalému vyprázdnění se od sebe, až už k samovolnému
dovršení odstupu od života, jak jej známe. U mě 21. 11. 1939. A
podle následků zásahu už božského samovolného působení mohu
s jistotou tvrdit, že proces sebezlepšování vrcholí poznáním beze
všech pochybností pocházejícím od Boha. Takhle mohu
dokumentovat každé slovo Ghosovo, a nedělám to jen proto, že
bych se mockrát opakoval a kromě toho napsal další knihu.)
Nemá se ustat v tomto postupu, dokud jsme nedospěli k
maximálnímu světlu supramentálního poznání. (Ono samo je zase
jen prahem, za nímž vstupujeme do vyšší úrovně, na níž už
nepotřebujeme rozumovat a přesto víme, nepotřebujeme
rozplameňovávat city, a přece je máme k dispozici, kdykoliv je
potřebujeme atd.)

Postup mysli při jejím (i sebenepatrnějším) pokroku musí být
nutně založen též na menší nebo větší míře omylu, a musíme se
snažit, aby naše víra nebyla přivedena z míry při objevu jejích
omylů nebo při mylných představách, poněvadž víry vytvořené
intelektem byly (tak jako tak) příliš prostoduché, základní víra
duše (o které jsem psal na začátku této kapitoly) byla jimi
oslabována. Lidský intelekt je příliš ustrašený, protože je velmi
napadán předčasně zralým pocitem jistoty a příliš se snaží rychle
dospět k pozitivnímu konci, neboť se mu zdá, že má dost poznání.
Jak nás naše vnitřní zkušenost poučí, i samotné naše omyly byly
nutné, neboť dopracovaly já a zakládaly v nás prvky pravdy, které
nám pomáhaly k tomu, abychom pravdu objevili, a povzbuzovaly
nás k potřebnému úsilí, zatímco jistoty, které teď musíme opustit,
měly svou dočasnou platnost při rozvoji našeho poznání. Intelekt
nemůže být dostačujícím vůdcem při hledání pravdy a při jejím
duchovním uskutečnění, a přesto musí být používán při celkovém
postupu pomocí naší přirozenosti. A zatímco tedy musíme
zavrhnout paralyzující pochybnosti nebo pouhý intelektuální
skepticismus, naše objevující inteligence musí být cvičena k tomu,
aby připustila jistou šířku směsi omylů a aproximací, určitou
početnost intelektuální, neuspokojenou polopravdami, aby
přecházela z pravd již dosažených směrem k pravdám, které
neúplné pravdy korigují, doplňují nebo překračují něčím napřed
nepředvídaným. Víra, která dokáže spolupracovat s intelektem, je
nepostradatelná, nikoliv však dogmatická pověrčivost, nýbrž
široký souhlas s postupnými nápovědmi Šakti. Je třeba víry
zakotvené ve skutečnosti, ke které se dopracováváme směrem od
menších skutečností k větším a úplnějším a zbavujeme se
veškerého podpůrného lešení tak, aby zbyla samotná stavba
úplnější a progresivnější.
(Mám příležitost pozorovat různé typy lidí, jak se přibližují k
prahu nadmysli a každý svým osobním, jiným člověkem
nenapodobitelným způsobem. Tak např. přítel A. chce všechno
rozumově formulovat, a co tak nedokáže zformovat, s tím je
nespokojen a zažívá proto pocit méněcennosti. Ale marně čeká,
že ho odsoudím, pro jeho tvrdošíjné lpění na rozumové formulaci.
Vedle něho jiný přítel B. vyniká mentální ustrašeností. Marně
čeká, že společně s ním jeho mentální situaci nazvu jako nejhorší
ze všech, do kterých se kdy dostal, protože mám tajně z obou
dvou radost, že pokračují po svém a neodcházejí od své víry,
která je vede, aniž si jsou toho vědomi. Základ jejich víry nemůže
být zrušen ani tím, že já, jak se jim zdá, jejich víru podceňuji.
Nebyli při tom, jak mně byla záhy po narození tato víra brána, a
tak jim odpouštím když si mylně myslí, že jsem dál než oni.

Obdivují mou trpělivost s nimi, kterou však nemám, ani ji
nepotřebuji mít. I tu má za mě Někdo jiný. Já už neprodukuji ani
trpělivost! Protože jsem šel na všechno z opačné strany než oni,
mám právo vysvětlovat, co je to práh supramentálního stavu. Za
tento obrácený postup mohou lékaři se svými operacemi za
vědomí. Nevěděli, že operují také v lidském úseku vědomí. Mnohé
věci mezi stavem země a stavem nebe nám rozum nezjeví, a je
moudré, že tomu tak je.
Jmenovaní A. a B. neznají případ člověka C. Jde o vážně
nemocnou duši, kterou pozoruji soustavně už 14 let. Vím, že
všechny její obavy, jimiž hýří, jsou u jiného člověka zbytečné, ale
neodvažuji se jí říci, že také pro ni jsou zbytečné, protože by zatím
bez nich nedokázala jít kupředu. Už v mládí ji přezdívali "starostou". Je to prostě punc její smrtelné duše. Každý jsme poznamenáni jinak. Svět je krásná louka různobarevných květů.
Punc smrtelné duše je odvozen z povahy nesmrtelné
individuality, která je jediná a nestvořená, ale po průchodu
stvořeným se různě zabarvila. Jde o rostodivné přepodstatnění
jednoty na mnohost.
Toto přepodobnění je součástí tvůrčí činnosti boží, a bez její
ustavičné funkce by vesmír neměl právo existovat. Bez tohoto
přepodobování, které pochází z jednoho pramene, by nebylo
možné soužití živých tvorů s neživými, stvořených s
předstvořenými, myslím s anděly, a všeho stvořeného se vším
dosud nestvořeným a novým. Obdobně je tomu s duševními stavy.
Také ony se všechny vzájemně doplňují. Připamatujme si
symbiózu brouka Oncideres s mimózou. Naučme se nově dívat na
let ptáka a na život mravence. Nepodceňujme přírodu a moudrost,
která je v ní obsažena. Nepodceňujme nic, co se děje v přírodě ve
velkém a v naší přirozenosti v malém. Zařiďte se podle této rady a
stanete se vděčnými tam, kde jiní budou tonout v zoufalství.)
Ustálená víra, souhlas srdce a života, jsou zajisté nutné.
Protože však věříme ještě pomocí nižší přirozenosti, pokrok srdce
je také zabarvován mentálními emocemi a pohnutkami,
doprovázenými řadou rušivých a unavujících tužeb, ony
rafinovaně zastírají pravdu, a tak dochází neustále jak k poruchám
srdce, tak i života. Samotné srdce, je-li rušeno ve svých jistotách,
stává se rozpačitým. Musí najít větší víru a jistotu tím způsobem,
že nahradí mentální reakce přivzetím klidné cesty postupných
kroků Šakti. Vitální mentalita musí být stále připravena opustit
staré motivy a pustit ke slovu nové vyšší pohnutky a činnosti. Víra

srdce a vitální mysli, jakož i intelektuální mysli musejí být schopny
soustavných oprav, rozšíření a transformace.
Tato víra je vlastně tajemstvím šraddhá duše, která se stále
více přibližuje a vynořuje na povrchu a je podporována rostoucí
jistotou duchovní zkušenosti. Také zde víra v nás nesmí
podlehnout útokům, musí být vírou stále obrácenou k očekávání
pravdy, ochotnou změnit a rozšířit své duchovní chápání,
opravovat omyly nebo cíle života, přijmout plnější přetlumočení
světla, nahradit nedostačující intuice jinými více dostačujícími,
opustit zkušenosti, které byly svého času přínosem a umožnily
vznik nových zkušeností. Jejich prostředky už neslouží zvláště v
psychické oblasti a kdyby se uchovaly, vedly by k omylům a
zahražovaly by další cestu. Také zde určitá dávka pozitivního
skepticismu je užitečná, i když přitom musíme být velmi opatrnými
a přísně intelektuálně poctivými. V integrální joze psychické
zkušenosti, spojené často s tím, co se nazývá okultismem a
zázračnou aurou, musejí být podřízeny duchovní pravdě a od té
se má očekávat vysvětlení, osvícení a svolení. Ale také při jasné
nadvládě ducha existují zkušenosti dílčí, a přestože jsou přitažlivé,
mají své oprávnění jen tehdy, když vedou k další úplnější
zkušenosti. Jsou ještě další zkušenosti, které samy o sobě jsou
platné a úplné bez dalších výhrad, ale omezíme-li se jen na ně,
zakryjí nám některé části pravdy duchovní a zkomolují úplnost
jogy. Tak např. hluboký klid ponořený do neosobního míru, který
se dostavuje, když se duše uklidní, je věcí samou o sobě úplnou a
absolutní, ale zůstaneme-li pouze v něm, vyloučíme něco neméně
absolutního, potřebného a pravého, milost pocházející z božské
činnosti. I zde naše víra musí souhlasit se vším, čeho se jí
dostává z duchovní zkušenosti, má být stále otevřenější světlu a
pravdě, aby se naše bytost zduchovnila.
(Ghos se s obměnou opakuje, protože považuje tuto pasáž
za zvlášť důležitou, citujme i toto opakování:)
Víra, tolik požadovaná jak obrazně (obecně), tak pro své
trvalé použití, spočívá na úplném a pořád narůstajícím, stále
čistším a silnějším souhlasu s vnitřní bytostí a na všech jejích
činnostech, na souhlasu s přítomností a na vedení božím a Šakti.
Víra v Šakti, pokud si ještě nemůžeme být plně vědomi její
přítomnosti, musí předcházet nebo ji musí doprovázet v podobě
pevné a odvážné víry v samotnou naši duchovní vůli a energii a v
naši schopnost úspěšně pokračovat ve směru k jednotě, svobodě
a dokonalosti. Člověk může mít víru v sebe samého, ve své ideje
a schopnosti, které může vložit do díla a do přetváření sebe, a tak
může přikročit k velkým věcem a nakonec může veškerou silou

ducha a energií nabídnout sebe jako oběť hodnou toho, aby byla
položena na oltář Ducha. Tento způsob, jak praví Písmo, není
vhodný pro slabochy, náyam átmábalahínená labhyati. Všechen
paralyzující skepticismus, všechna pochybnost v naši schopnost
uspět, musejí být zlomeny. Vždyť všechno to představuje chybný
souhlas s neschopností, chybnou představu o slabosti a popírání
všemohoucnosti ducha. Projevující se neschopnost, i když se zdá
být zřetelná, je pouze zkouškou víry a dočasné obtíže jsou jen
pokušením, zda se ustálíme v nečinnosti a pro hledajícího v
integrální joze je to nesouhlas a nesmysl, protože předmětem této
jogy je vývoj k (uvědomělé) dokonalosti, která už tu je skryta v
bytosti, jelikož člověk je v sobě nositelem semene božského života
ve vlastním duchu, a možnost úspěchu se projevuje v úsilí a
vítězství je jisté, protože je podloženo voláním božím a
všemohoucí mocí. Současně tato víra v sebe musí být očistěna
od veškerého jejího spojení s radžasickým egoismem a s
duchovní pýchou. Sadhaka, pokud je to možné, musí mít na mysli,
že jeho schopnost není jeho vlastnictvím v egoistickém smyslu a
že se za ní skrývá božská vesmírová Šakti, zatímco egoistický
prvek je jen příčinou slabosti; jeho odpadnutí znamená proto
konec překážky. Moc universální božské Šakti, která je základem
naší snahy, je nekonečná, a je-li opravdově volána, nepřestane
nás informovat o podstatě naší neschopnosti a o původu
překážek. Přestože čas a trvání našeho zdokonalování závisejí
nástrojově z části v první řadě na naší víře a na našem vypětí,
jsou ovšem nakonec v rukách tajemství ducha, který všechno
moudře vede, v rukách jediného mistra jogy, Išvary.
Víra v božskou Šakti má být vždycky základem našeho úsilí
a když se začne projevovat, musí růst a stávat se úplnější. Není
nic, co by pro ni nebylo možné, neboť je to vědomě jednající Moc
a universální Božství vše vytvářející z věčnosti, Moc opatřená
všemohoucností ducha. Všechno poznání, všechen triumf a
všechno vítězství, každá schopnost a každé dílo jsou v jejích
rukách, a ty jsou plné pokladů ducha, všech dokonalostí a siddhi.
Ona je Mahešvari, bohyní nejvyššího poznání...je Mahakali,
bohyní nejvyšší energie a úsměvem, který vnáší světlo do porážky
a smrti a do moci nevědomosti; je Mahalakšmi, bohyně nejvyšší
lásky a požitku...; je Mahasarasvati, bohyně božské obratnosti a
děl ducha a její je joga, která je obratností v činech, yoga karmasu
kaushalam a je ovocem božského poznání a ponořením ducha do
života...do všech svých schopností a forem vnáší nejvyšší smysl
mistrovství věčné Išvarije rychlou a božskou kapacitou všeho
druhu činností...svobodnou identifikací se všemi energiemi všech
bytostí, a proto spontánní a plodnou harmonií veškeré božské

vůle ve vesmíru. Vnitřní pocit přítomných jejích schopností a
radostný souhlas s celou naší bytostí...je poslední a nejvyšší
dokonalostí víry v Šakti. Tato víra má být rozvíjena až k
dokonalosti. Podle ní všechny věci jsou dokonalé za podmínek
nejvyššího sebepoznání a moudrosti, že nic v nás nebo okolo nás
není zbytečné a všechno je možné, na nepravém místě není nic,
jestliže Išvara, naše nejvyšší Já a Duch se ujme činnosti. Pak
minulost, přítomnost a budoucnost jsou částí jeho neomylné vůdčí
předvídavosti, začneme chápat malé i velké věci, které naše
omezená mentalita nemohla pochopit. Víra se změní v
poznání...Pak překonáme všechny pochybnosti..dostaví se
nejvyšší stav souhlasu, bytostná šraddhá, když pocítíme
přítomnost Išvary a nabudeme jistotu, že všechna naše existence
je v jeho rukách a je dílem supramentální Šakti.
17. 8. 1990
(Mám za to, že tyto poslední myšlenky Ghosovy společně s mým
nedokonalým, protože příliš krásným překladem by byly
nepochopitelné, kdybych je nepotvrdil svou zkušeností, nastalou
od 21. 11. 1939 v koncentračním táboře. Od té chvíle až do konce
mého pobytu v táboře podle potřeby mé ochrany Bůh za mě
myslel, tj. jakoby ve mně myslel, neboť jsem nepotřeboval
uvažovat, co mám a co nemám dělat; za mě poznával, neboť jsem
znal všechno, co jsem potřeboval znát ve svém postavení
bezbranného vězně; za mě miloval, neboť jsem přestal rozlišovat
lásku podle své náklonnosti nebo odporu, ty odpadly; za mě byl,
protože jsem všechno projevené viděl jako nástroj Jeho moci. Toto
vidění mělo velmi přesvědčující význam, neboť můj život byl jeho
životem, a tudíž nic mu nechybělo a také nic v něm nebylo
zbytečné nebo nebezpečné. Cítil jsem se dítětem v bezpečné
náruči matčině, ze které jsem se nevzdaloval, neboť ona byla
všude nejen prostorově, ale i svou láskou. Takovým způsobem
jsem se ocitl na prahu supramentálního stavu. Minulost,
přítomnost a budoucnost pozbyly svou dramatickou povahu, neboť
čas nade mnou přestal vládnout, a vládl Jediný On, jediná existence, jediné poznání všeho a jediná láska ve všem. Šlo ovšem jen o
dokonalou ochranu za tím účelem, abych aspoň na chvíli mohl
poskytnout sobě a svým spoluvězňům příklad, který nám dal
životem Ježíšovým náš Spasitel.)
19. Povaha nadmysli (A IV, 207 - 219)
Cílem jogy je pozdvihnout lidskou bytost z vědomí běžné
mysli, podléhajícího kontrole vitální a hmotné přirozenosti, úplně
omezeného narozením a smrtí, vymanit je z času a potřeb a přání
mysli, ze života a z těla a přivrátit je k vědomí svobodného a

autonomního ducha, který využívá situací, ve kterých se ocitá
mysl, lidský život a tělo, jako určení pojatých co symboly ducha,
který jich svobodně užívá. (Snad srozumitelněji by se dalo říci, že
lidský život v těle má také ten duchovní smysl, že způsobuje vznik
různých situací, které by byly člověkem buď zapomenuty nebo jen
lidsky využity, ale i tak by tu vznikal nevyužitý odpad obsahující
ještě sílu lidské realizace. Tento odpad může být použit jen něčím,
co je v nás svobodné, a tím je duch. Ten toho odpadu používá k
převodu našeho úzkého úseku vědomí do svobodného vědomí.
Čili pomocí činnosti svobodného ducha něco z naší činnosti
pomáhá vždycky duchu k tomu, aby člověka vedl k sobě, tedy k
duchovní obrodě.)
To je rozdíl mezi běžnou smrtelnou myslí, ve které žijeme, a
duchem, duchovním vědomím naší božské a nesmrtelné bytosti.
A toto vědomí je nejvyšším výsledkem jogy. Tady jde o převrat
mnohem větší než je ten, o kterém předpokládáme, že ho dosáhla
příroda, když vývojem dospěla ze zvířecího života do lidského
vývoje vědomí plně mentalizovaného. Zvíře má vědomou vitální
mysl, ale i když i u něho jde o jakési přiblížení k něčemu vyššímu,
jde jen o první náznak inteligence, kterou má člověk, a která se v
člověku rozvine do nádhery intelektu, vůle, emoce, estetického
smyslu a do mentálního rozumu. Člověk je pozdvižen do těchto
výšin a je mu umožněno, aby prohloubil intenzitu mysli a začíná si
uvědomovat něco většího a božského, k čemu všechno směřuje,
a začíná si uvědomovat, že má možnost stát se tím větším, ale
ještě se jím nestal. A tak obrací schopnosti mysli, schopnosti
poznávací, volní, emoční a estetické ke hledání tohoto dobra. Ale
čeho se dotýká v tomto nejvyšším stavu normální mysli, je pouze
náznakem, prvním reflexem, hrubým vnuknutím nádhery, světla,
slávy a božskosti ducha, který je uvnitř člověka. K plnému
zaměření všech částí lidské bytosti k formám a nástrojům
duchovního vědomí má dojít dříve, než člověk bude moci
uskutečnit tu největší věc, žít v tom, čím jest a co je pro něho
zatím přinejlepším jen světlým přáním. Musí se snažit rozvíjet v
sobě Božštější vědomí za pomoci integrální jogy.
Pro jogu zdokonalování sebe až k této přeměně je nutné,
aby člověk prošel přípravnou očistou své přirozenosti vitální, mentální a hmotné, osvobodil se z úžin nižší Prakriti, aby zásadně
nahražoval egoistický stav stále podléhající nevědomé činnosti a
rušený přáními, stálou rovnodušností, která do nás zavede mír a
svobodu ducha a dynamickou náhradu činnosti nejvyšší a
universální Šakti, stojící pod kontrolou Išvary, tedy činností, které
musí předcházet dokonalá činnost přirozených nástrojů. Všechny

tyto věci dohromady, i když ještě nejsou úplnou jogou, jsou něčím
daleko vyšším než naše normální vědomí, jsou ve své základně
duchovnější a dostávají se do pohybu větším světlem, milostí a
mocí, ale my se s tím nesmíme spokojit a nesmíme si myslet, že
už došlo k plné božské přeměně.
Nicméně vzniká důležitá otázka a je to problém, jak božská
Šakti působí v lidské bytosti. (Řekli jsme si už, že duch dokáže s
tím, co by jinak bylo nevyužitým odpadem lidské činnosti,
zacházet tak, aby se jeho kapacity využilo k duchovnímu růstu.
Buďme si vědomi toho, že tu existuje jakýsi nám neznámý koloběh
hodnot, které pramení ze Šakti a z Prakriti a ústí zase do Šakti a
Prakriti v podobě jakéhosi odpadu a v podobě samotné naší činnosti. Proto měl Otec tak velkou radost z návratu marnotratného
syna. Cítil se být obohacen tím návratem celého syna, nakonec
beze zbytku a už ne jako pouhého odpadu. Když žijeme, jsme
prostě ve službách božích. Jemu se nic nezvrhá, jen my se
zvrháme. Rozlišujte dobře!)
Vždycky jen pomocí mysli a na úrovni mentální, nebo ve formě
větší a supramentální, způsobem vhodnějším pro božskou činnost
jsou zastupovány mentální funkce?
(Musím předeslat výkladu Ghosovu, že od začátku průniku
nadmysli do normálního lidského vědomí, nepoužívá nadmysl naší
běžné mysli, aby se projevila v lidském vědomí, naopak doplňuje ji
dokonce i tak, že ji zčásti nebo úplně odstaví, při nejmenším
překvapí, svým projevem tak, že člověk musí pochopit např.:
"tohle jsem si nemohl vymyslit ani vsugerovat, neboť jsem nabyl
vědomí o něčem, na co jsem nikdy nepomyslel, a především se mi
ukázaly souvislosti a závislosti, o kterých jsem vůbec nevěděl a
které byly přesto pro mne i pro okolí důležitější než souvislosti
vyvozené dedukcí nebo indukcí.")
Má-li mysl stále zůstávat nástrojem (který nám umožňuje
vstupovat svým vědomím do pozemského života) a přitom nám
má být ukázáno, že existuje nějaká božštější moc, která nás
zasvěcuje do schopnosti vidět, jak tato moc vede lidskou vnitřní i
zevní činnost, pak tato moc musí především formulovat své
poznání, vůli, Ananda a všechno ostatní napřed ještě podobami
mentálními, a to znamená, že musí převádět vyšší způsoby
vedení do našeho nižšího způsobu chápání, který je velmi rozdílný
od původních činností božího vědomí a vědomí božské Šakti.
(Těmito převody býváme velmi překvapeni, protože jsme
jich zatím nepotřebovali, ale nyní na přechodu do neskrytého
vedení nadmyslí, se musíme umět vyrovnat s jejich objevy a též se

naučit poslouchat smyslu jejich nápovědy a přiřadit tento jejich
smysl organicky k rozumovému chápání světa. Čím méně o tomto
rozšiřování vědomí vykládáme, tím lépe, protože bychom
každého, kdo tuto schopnost dosud nenabyl, uvedli do rozpaků, v
ničem bychom mu nepomohli. Tato schopnost se rodí zvnitřka a
nikoliv vnějším poučením, do kterého jen ústí. A toto vyústění není
jediným výsledkem vedení. A ještě něco velmi důležitého třeba
říci. Jakmile prozradíme něco o konkrétním vyústění vnitřního
navenek, nikdy se už toto vyústění nedostaví a božské vedení se
uchýlí do jiných výstupů zvnitřka navenek. Berme na vědomí, že tu
jde o božskou prozřetelnost a že jsme svou zbytečnou otevřeností
sebe ochudili o jednu z cestiček božího vedení, a nikomu jsme
neprospěli, protože prozrazením tohoto vědomí, nikoho k němu
nemůžeme přivést. Může se však stát, že někdo má za úkol
obětovat některou cestu božího vedení, a pak ji prozradí, aby
ukázal na konkrétním případě, že člověk je veden Bohem. Pak si
musí počkat, než Bůh prorazí jinou cestou navenek, čili znesnadní
si cestu. Uvádím proto jen několik málo případů převodů božího
vedení do praktického užití. Nemějte mi to za zlé. Prozrazuji jen ty
případy vedení, kterých jsem se vědomě zřekl. Nebudou se
opakovat.)
Zduchovněná mysl, očistěná, osvobozená, zdokonalená v těch
mezích, v jakých je vůbec možno ji zdokonalit, je vždycky jen
poměrně věrná. Je to nedokonalá dokonalost. Mysl svou povahou
nemůže úplně správně zprostředkovávat božské nebo jednat v
dokonalé jednotě s božským poznáním, s božskou vůlí a s
Ananda, protože má za úkol rozdělovat nekonečné do rozdělené
základny, (se kterou jsme ve styku ve svém pozemském životě), a
je tedy nástrojem druhořadým a jistým druhem představitele
nižšího světa, ve kterém žijeme. Mysl může zračit nekonečné a
rozpustit se v něm, může žít v něm pomocí rozsáhlé trpnosti
(vždyť metafyzická zkušenost se v ní projevuje jen v jejím trpném
stavu), může převzít nápovědi nekonečného a zpracovat je svým
způsobem, tedy způsobem, který bude vždycky zlomkovitý,
odvozený a podřízený svými formulacemi více či méně sobě, tj.
svému omezenému způsobu zpracování pravdy, nemůže však být
přímým a dokonalým nástrojem nekonečného ducha, který jedná
ve svém poznání. Božská vůle a božská moudrost, které
organizují činnost nekonečného vědomí a zákon jeho projevu, nejsou mentální povahy, nýbrž jsou supramentální a i ve svých formulacích nejbližších mentalitě jsou nadmíru vyšší než mentální
vědomí svým světlem a mocí. Je tu obdoba mezi naším vědomím
a vědomím zvířat, které je čistě vitální povahy, protože nemá jiný
úkol než udržet zvíře při životě. Otázkou je, nakolik se může už

zdokonalená lidská bytost pozdvihnout nad úroveň mysli, vstoupit
nějakým způsobem do supramentálního vědomí a zavést v sobě
supramentální úroveň, gnosi podle způsobu a moci přímé činnosti
božské Šakti, nikoliv mentálním překladem, nýbrž samotnou
organickou substancí své supramentální přirozenosti.
(Tohle vyřešil Eliáš velmi jednoduše. Věřil, že každý člověk má
kromě lidské povrchové základny, která je stvořená, také základnu
vnitřní, o které neví. Tato základna se do člověka dostala
vdechnutím dechu božího už do stvořeného člověka, jak praví
Genese. Podle této víry Eliáš žil, a bez výhrad a neustále, až
přestal žít na zemi a začal žít ve stavu nebe, ve kterém už
nepotřeboval lidské tělo, takže je odložil. Tomuto způsobu myšlení
a jednání říkám existenční cesta. Nemyslete si, že víra Eliášova je
pro nás něčím nedosažitelným. Eliáš, jako každý z nás, považoval
život v těle za něco absolutně nutného. Věřil v nezastupitelnost lidského těla něčím jiným právě tak, jak je tomu u nevěřícího v Boha.
Ale na víře v nutnost hmotného těla lidské podoby neustrnul, jako
by to byl cíl. Jeho víra mu umožňovala věřit v nepomíjející cíl
lidského života, v onen dech boží, který přece nemůže končit
smrtí, když nezačal naším narozením, protože je bez začátku a
bez konce. A tak se obyčejným životním procesem vrátil ze
stvořeného k životu nestvořenému, věčnému. Totéž ukázal svým
životem Ježíš, ale pěkně názorně v podobě vývojového procesu
probíhajícího v celé šíři až po ztotožnění se s věčným.)
Tu je nutné na poli tak odlehlém od běžných způsobů
našeho myšlení a zkušeností, určit v první řadě, co je to
universální gnose, neboli božská nadmysl, jakým způsobem se
zračí v současném pohybu vesmíru a jaké jsou její vztahy k
duševnu lidské bytosti. Ukáže se pak jasně, že ačkoliv nadmysl
stojí nad rozumem a nad naší inteligencí, a její jednání je skryté
našemu pochopení, není ničím irracionálně tajemným, nýbrž její
existence a výskyt je spíše logickou nutností naší přirozenosti,
připustíme-li, že nikoliv hmota nebo mysl, nýbrž pouze Duch je
základní a všudypřítomnou skutečností. Všechno je projevem
Nekonečného Ducha, vše vzniká z jeho existence a z jeho
vědomí, aby uskutečnilo sebe a plně rozvinulo své vědomí.
Nekonečno, dá se říci, organizuje svou schopností sebepoznání
zákon vlastního projevu ve vesmíru, ale nejen ve vesmíru
přístupném našim smyslům, nýbrž všemu, co za ním existuje, na
kterékoliv úrovni existence. Všechno je jím organizováno nikoliv
nějakým nevědomým hnutím, nikoliv mentální fantazií nebo z
rozmaru, ale ve vlastní nekonečné svobodě podle pravdy
projevené v jeho existenci, v jeho nekonečných možnostech, v

jeho sebetvůrčí vůli pomocí těchto schopností a zákona této
nejvnitřnější pravdy a nutnosti, která má všechno stvořené k tomu,
aby jednalo a vyvíjelo se podle vlastní přirozenosti. Inteligence máme-li tomu zákonu dát aspoň nepřiměřené jméno - Logos, který
tak organizuje svůj projev, je zřejmě něčím nekonečně větším,
rozsáhlejším ve schopnosti, mocnějším v radosti ze své existence
než je naše aktivní schopnost jednat podle naší mentální inteligence, a vyšší než jakýkoliv výraz našeho vědomí. Je to tato nekonečná inteligence sama o sobě sebe nezávisle určující, živá ve
svém sebevytváření a činnosti, a té můžeme přiřknout pro náš
výkladový cíl jméno božské nadmysli nebo gnose.
Základní povahou této nadmysli je, že všechno její poznání
je původem poznávání ztotožnění a jednoty, a i když uskutečňuje
nesčetné, zdánlivě od sebe oddělené věci, i tehdy je to poznání,
které působí i v tom rozděleném, je pořád udržováno a vedeno
tímto dokonalým poznáním totožnosti jednoty. (Eliáš by byl
zaručeně považoval tyto mentální dedukce za zbytečný balast,
který by mu byl bránil v jeho vzletu "v ohnivém voze do nebe."
Jeho poznání bylo zřejmě ohnivé povahy, jak je patrno z událostí
na hoře Karmel.)
Duch je jediným kdekoliv a poznává všechno v realitě všech věcí
jako sebe a v sobě a tak je vidí vždycky a proto je zná vnitřně,
úplně, v jejich skutečnosti tak jako v jejich vzezření, v jejich
pravdě, v jejich zákoně, v jejich úplném duchu a smyslu a v obrazu jejich přirozenosti a v jejich činnostech.
(První závany tohoto poznání jsem začal zažívat po zmíněných
operacích. Ve chvíli, kdy jsem vyprázdnil svou mysl od svých
myšlenek, vystupoval jsem z myšlení do pouhého vidění, a jím
jsem spatřoval dění kolem sebe nikoliv jako oddělené od své
existence, nýbrž jako dynamickou část své vlastní existence. Tak
např. babička nemohla navléknout jehlu a já jsem byl jí, který tu
jehlu uměl navléknout mocí, která byla stejné povahy jako vidění
mé neoddělenosti z mé strany, zatímco ze strany babičky šlo o
klamný pocit její oddělenosti ode mne, a proto mně nechtěla dát
jehlu navléknout. Nikoliv neprávem se ztotožňuje nejvyšší stav
duše s nazíráním na Boha. Nejde však o nazírání v běžném
smyslu slova, nýbrž o jakési hledění očima božíma.)
Ať vidí cokoliv, i jako předmět poznání, už jej vidí jako sebe
samého, takže není nucen napřed se seznamovat s povahou
viděného, jako s něčím mimo sebe a jako s něčím odděleným od
sebe. Naproti tomu mysl neví o ničem, s čím se neseznámila,
protože je oddělena od věcí a musí se poučit o určitém množství
věcí, se kterými se setkává, na něž hledí, které pociťuje jako něco

rozdílného od sebe a nacházejícího se mimo ni. Mentální vědomí,
které máme o své subjektivní existenci a o jejích pohybech,
ačkoliv se snaží, aby pojalo mnohé do sebe, není tímtéž jako
ztotožnění se sebou, protože, co se vidí jako vnější, jsou mentální
obrazy naší bytosti a nikoliv vnitřní úplné poznání, a jde tedy při
něm jen o částečné poznávání, odvozené a povrchové, zatímco
skryté části naší existence (i existence tzv. věcí vnějších)
zůstávají mimo dosah naší mysli. Supramentální Duch má, na
rozdíl od existence mentální, skutečnou znalost sebe a celého
vesmíru, který je jeho, a znalost všech věcí, které jsou stvořené i
jejich obrazy a symboly ve vesmíru.
(Jeho pohled pochází z opačné strany než náš, pochází z
nestvořeného, které je vnitřně spojeno se vším stvořeným, a
ustavičně proniká do všeho stvořeného, čímž mu není nic skryto.)
To je druhá známka nejvyšší nadmysli, že totiž její poznání
je reálné, protože ucelené. Má v první řadě transcendentální vidění, jímž spatřuje vesmír nejen ve vesmírových pojmech, ale i v
jeho správném vztahu k nejvyšší a věčné skutečnosti (rozumějte
nestvořené skutečnosti, která se skutečností nestala, nýbrž jí je),
ze které pochází a jejímž je výrazem. Zná přesně relativní, protože
zná absolutní...Zařazuje všechny individuální obrazy do jejich
úplných vztahů s vesmírem. Ve třetí řadě, i když poznává
odděleně individuální věci, zachovává si úplný pohled na všechno,
protože zná všechny věci podle jejich vnitřní podstaty, z níž zevní
stav pochází tak úplně, že se i v částech jeví jako úplný a na
ničem nezávislý.
Mysl je naproti tomu omezena a neschopna vidět tyto
závislosti. Mysl nemůže dospět ke ztotožnění s Absolutním, i když
si o něm může do určité míry udělat představu, protože kdyby k
takovému ztotožnění mělo dojít, musela by zmizet rozplynutím, v
mdlobě nebo by zanikla. Může nabýt pouze jakýsi pocit nebo vjem
o něčem absolutním, které se soustavně zapojuje do relativního
obrazu.
(Je na čase, abych přispěchal na pomoc tomuto správnému
výkladu, ale nepodloženému konkrétní zkušeností, kterou sám pro
sebe Ghos ovšem má. To je patrno nade vší pochybnost z jeho
výkladu. Mohu si tento doplněk dovolit uvést, protože lékaři při
operacích za vědomí zavedli do mého vědomí proces řetězové
reakce, způsobený jak vymazáním pohybové, tj. uvažující mysli,
tak i pohybujících se smyslů, tj. soustřeďujících se např. tam, kde
něco bolí. Namísto těchto dvou pohybů bez ztráty mého vědomí,
nezávislého na jakémkoli pohybu, tato nezávislost podstaty
našeho vědomí na čemkoli stvořeném, tj. pohybovém, se občas až

do 17 let začla projevovat i na úkor pohybu mysli, a to jen do
takové míry, aby nedošlo ke mdlobě, neboli k zániku pohybovosti
mysli, a přitom se mohlo uplatnit, co je za ní nepohybovým
vědomím ve věčné nepohybové podstatě všeho stvořeného. O
zmíněné míře lze říci tolik, že než jí bylo dosaženo, docházelo u
mě asi tak od sedmi do desíti let k mdlobám při krutých bolestech
v pravém boku, zatím lékařsky nedefinovaným. Ty pak ustaly s
tím, jak jsem nabyl přesný vztah ke svému nejbližšímu okolí.
Vztah ten se dá zjednodušeně nazvat soustavnou obětí, mě jako
dítěte, pro způsob myšlení např. mé rodiny, která byla primitivně
nábožensky věřící, jako já jsem byl primitivně nábožensky
nevěřící. Podrobil jsem svou primitivnost jejich primitivnosti, a bylo
to snazší a oprávněnější, protože jsem měl kolem sebe dva vzory
křesťanské svatosti, svou babičku a svou matku, a tyto vzory jsem
uznával pro čistotu jejich života. Pro mne tedy neexistoval Bůh, ale
existovali svatí, neboť jsem je měl před svýma očima. Možná, že
by byl nikdo mou babičku a matku nepovažoval za svaté, ale dítě
potřebuje mít následovatelný vzor, a já jsem jej v těch dvou našel
a jím se řídil. Chodil jsem např. s babičkou na mši svatou a ona se
mě ptávala, zdali už věřím. Nedokázal jsem v té věci lhát a
vždycky jsem odpověděl, že ne. Babička mě za to nezačla mít v
nelásce, naopak, patrně se za mě modlila.
Zmíněná míra byla jemně regulována tak, aby nebránila
pohybu např. mé osobní vůle, která se zastavila vždycky zároveň
s pohybovou myslí na bezčasový okamžik, v němž se stačila
vybavit ze své skrytosti a zase stačila vejít do osobní vůle a
pohybové mysli, které měly tu nadlidskou sílu uplatnit v tomto
světě. Tehdy jsem neměl ani ponětí o tom, jaké velkolepé divadlo
mi předvádí nadmysl, abych později pochopil, za jakých okolností
působí nadmysl v běžném životě za normálních okolností, a kdy
působí nadměrně. Mohl jsem promeškat nástup vyšší síly a také
jsem se této chyby několikrát dopustil. Tato síla je přístupna např.
sportovci, který se soustřeďuje ke špičkovému výkonu, nebo
umělci jak v tvůrčím zanícení tak i při snaze reprodukovat tento
tvůrčí elán, a dokonce vnímavému posluchači nebo diváku,
zaujatému uměleckým dílem. Protože jsem většinou nástup
nadlidské síly nadmysli nepromeškal, něco z ní se ve mně
střádalo, až skryté přeteklo natrvalo do mého lidského vědomí v
dubnu 1930 při první extázi. Ta se sice podobala mdlobě, ale
mdloba se netýkala vědomí, nýbrž jen zemdlenosti těla, o které
bych mohl říci, že byla tak velká, že hraničila s fyzickou smrtí.
Začátek tohoto druhu zemdlení byl někde v těch operacích za
vědomí od dvou do čtyř let. Tělesné zemdlení v těch 17 létech
nebylo však zemdlením nebo ochabnutím vědomí, nýbrž naopak

jeho rozšířením až k nejzazší mezi únosnosti a mělo trvalé
následky, které ponesu do konce života v těle, zřejmě ještě s
tělesnými omezeními, ale po konci tělesného života už bez těchto
omezení, způsobených smyslem tělesnosti, které už nebude
zapotřebí. Podstatou řetězové reakce, o které byla řeč, je proces
ve ztotožňování lidského vědomí směrem ke vědomí božímu, a
tento proces je zdokonalován dvojím způsobem, zevně událostmi
nebo prostě tím, že žijeme, a pak vnitřně tlakem věčného bytí na
časné, časem omezené bytí, a to tak, aby se první ztotožnilo s
druhým neboli se základním. Tento proces rození, z milosrdenství
božího probíhá u každého člověka od chvíle jeho narození, ale
skrytě, jako nám zakrytá Vůle boží, která působí v celém vesmíru.
U mě probíhal neextaticky otevřeně, ale nechápal jsem jej až do
17 let. Od 17 do 23 let probíhal extaticky, protože jsem svým
způsobem života nestačil držet krok s vnitřním procesem
duchovního vývoje. A nejpozději od 21. 11. 1939 už probíhá zase
neextaticky, protože pět měsíců zkušenosti stačilo k tomu, abych
se už nemohl tak hluboko ponižovat jako dříve, takže nemohla
vzniknout příliš velká nerovnováha mezi zevním a vnitřním.)
Protože mysl myslí převážně analyticky a všechno po svém
rozděluje na jednotky a kombinace jednotek, nemůže úplně
dospět k podstatné jednotě, i když o ní může mít představu a
může z ní postřehnout některé podružné výsledky její činnosti.
Ostatně nemůže správně poznávat ani individuální věci, protože
se ve skutečnosti cítí od nich oddělena, a proto postupuje i tam
stejným způsobem, analýzou po kouscích, takže si o všem dělá
jen zevní schéma. Může mít tušení o podstatné vnitřní pravdě
čehokoliv, ale nedovede si udržet v ní trvalou hodnotu, to mysl
nedokáže. Může jen nahlédnout a představovat si, zatímco trvalé
poznání čehokoli je výhradní vlastností nadmysli.
Z tohoto rozdílu vyplývá třetí znak nadmysli, že nám přináší
praktické rozlišení mezi dvěma druhy poznání, neboť je si přímo
vědoma pravdy, má božskou schopnost okamžitého vnitřního a
spontánního poznávání bez indukcí a dedukcí, např. postupem z
poznávaného na neznámé, jak si musí naproti tomu počínat mysl
postupujíc ze své pozice nevědomosti. Nadmysl má všechno
poznání v sobě samé: jejím vrcholem je božská moudrost, která
věčně obsahuje celou pravdu a i ve svých nejnižších,
nejomezenějších nebo nejvíce zindividualizovaných formách
dokáže čerpat skrytou pravdu ze sebe. Jde o způsob poznávání, o
kterém se starověcí myslitelé vyjadřovali tak, že veškeré poznání
je ve svém původu pouhou vzpomínkou na vnitřní znalost už dříve
existující. Nadmysl je věčně a na všech úrovních znalostí pravdy,

která tajně existuje i ve všech mentálních a materiálních věcech,
zná i nejtemnější věci i mentální nevědomost, chápe, protože
všechno v mysli je odvozeno z ducha - a tak tomu musí být.
Všechno, co je mentální, je jen částečným, pozměněným a
skrytým obrazem supramentální pravdy, a všechny tyto
odvozeniny jsou jen nedostatečným obrazem pravého poznání.
Mysl začíná v neznalosti a postupuje k poznání. Ve hmotném
vesmíru se projeví tím, že se dostane navenek z původní a
universální nevědomosti, která je ve skutečnosti involucí vševědoucího ducha, při zapomenutí na aktivní energii, do které vstoupila, a jeví se proto jako část vývojového procesu, kterým se
dostává ke slovu smysl pro život a schopnost pociťovat, potom se
vynořuje ve vitální mysli schopnost pocitů a vyvíjí se z této do
mysli emocí a přání, do uvědomělé vůle, do narůstající inteligence. A každé vývojové stádium je poznamenáno nepředvídatelně
vzrostlou skrytou schopností utajené nadmysli.
(Mívám ve zvyku tohle vysvětlovat takto: Ve vesmíru
dochází k soustavnému rozrůzňování tvarů a kvalit, nebo struktur
a jejich obsahů. Čím složitější struktura, tím je přístupnější stále
dokonalejšímu projevu ducha. Duch je ve všem celý a
neomezený, ale navenek přijímá omezení dané strukturou hmoty,
vyspělostí mysli, existencí času a prostoru. Tyto okolnosti nás
nesmí mýlit a nesmí nás přivádět k nerozvážnému úsudku, že
duch se vyvíjí. On zůstává stále stejný a neměnný, takže ho
máme i jako hmotné bytosti celého k dispozici, právě tak jako
např. nerost, rostlina nebo zvíře. Je možný jen rozvoj hmoty a její
struktury, nikoliv rozvoj ducha. Ale samotný rozvoj hmoty, její
rozrůzňování a nabývání nových jejích kvalit je způsobováno
tlakem ducha na hmotu, která mu pomalu ustupuje směrem ke
zkvalitnění, až nakonec duch má možnost se projevit vědomím
opatřeným uvědomovací schopností. Stav a rozsah vědomí se
zase stupňuje a zkvalitňuje podle stupňující se únosnosti hmoty.
Vědomí v kameni byste ani nenazvali vědomím, a budete možná
váhat, máte-li rostlinu považovat za vědomou bytost, u zvířete už
asi váhat nebudete, ale od člověka máte právo požadovat, aby
překročil strukturu své hmoty rozšířením vědomí, rostoucím
poznáním a láskou. Není pak vyloučeno, že člověk začne
překonávat prostředky, jimiž se dostal ke své šíři vědomí, a nakonec překročí i své lidství jako prostředek, který dosloužil. V té
chvíli se ocitl daleko za prahem nadmysli, a nevadí mu, že vláčí za
sebou tělesnost nejen setrvačností, ale také kvůli úkolu, který jeho
tělesnost má vůči vesmíru nebo i vůči užšímu okruhu působnosti.
Naučil se být ohleduplný, protože přišel nebo přichází o pocit
oddělenosti.)

Mysl člověka, schopná přemýšlení a koordinovaného
výzkumu a chápání sebe a své základny a všeho, co se jí týká,
dospívá k pravdě, patříc na ni pouze ze dna původní
nevědomosti, k pravdě zatemňované neustálou přítomností
nejistoty a omylů. Její jistoty jsou relativní a z větší části nestálé
nebo to jsou jen zlomkovité jistoty, nabyté nedokonalou, neúplnou
a nepodstatnou zkušeností. Vynalézá podle už vynalezeného,
sbírá ideje z idejí, připojuje zkušenost ke zkušenosti a experiment
k experimentu - ale protože ztrácí a zavrhuje a zapomíná a musí si
znovu připomínat tolik věcí během procesu přemýšlení - a snaží
se stanovit vztah mezi vším tím, co zná, konstruuje stavbu z
logických závěrů, ze série principů a jejich závěrů, z generalizací s
jejich dílčími použitími, je to stavba, ve které se jí daří
intelektuálně žít, pohybovat se, jednat a těšit se ze života tímto
namáhavým způsobem. Rozsah tohoto mentálního poznání je
vždycky omezený ve své šířce: a nejen to, jak mysl postupuje,
stává se její postup relativně složitější, neboť se začínají
vyskytovat nová a nová větvení možností a začínají se projevovat
nesčetné aspekty pravdy (o kterých dříve nevěděla) a ona se ocitá
v nekonečné řadě relativních závěrů, takže se stává nerozhodnou
a těžko dokáže své závěry uplatnit. I když jde o mysl co nejširší a
nejúplnější, mentální poznání zůstává pořád ještě poznáním jen
nepřímým, při kterém se nepoznává věc jako taková, nýbrž jen
jako schéma, obraz, struktura - ledaže, což se stává, by přešla z
mentální ideje na duchovní identitu, což však je pro ni neméně
těžké až na několik výjimečných a pro ni vědomých případů, těžko
uplatnitelných v praxi. K tomu je třeba větší schopnosti než je
schopnost rozumová, je nutné hluboké pochopení duchovní a jeho
uskutečnění.
Tohle může provést jen nadmysl spojená s Nekonečnem.
Nadmysl vidí přímo ducha a podstatu, tvář a tělo, výsledek a
činnost, principy a závěry pravdy jako nedělitelný celek,
následkem čehož může vypracovat výsledky podle okolností
(Čímž chce Ghos říci, že hotové poznání nadmysli probíhá v
lidské duši, v dživě, jako vývojový proces. Tato přeměna stavu ve
vývojový proces má mnoho rozličných příznaků. U mě, protože
jsem byl od začátku svého života velmi krutě poučován událostmi,
právě vedení událostmi bylo hlavním příznakem duchovního
pokroku.), rozuzlit variace ducha do podoby světla jejich
totožnosti, propojit zdánlivou rozdvojenost celku pronásobením
činitelů až k jednotě. Nadmysl je znalcem a tvůrcem i při mírném a
polozastřeném světle pravdy, smíšeném s omyly. Zajisté je také
tvůrcem, ale něčeho, co ona předkládá už pozměněné, umenšené
o něco většího než je sama, a něčeho, co je nad ní. Člověk žije v

mentálním vědomí mezi širokým oceánem podvědomí, který se z
jeho pohledu jeví jako temno nevědomosti (což je ve skutečnosti
druhem zahrady, do které Bůh uvedl člověka, jak se praví v
Genesi, a z jedné zahrady Edenu, ho převedl do jiné, ve které se
nacházíme nyní. Ta je ohraničena z jedné stany podvědomím a z
druhé strany nadvědomím. Dívejme se na ty hranice také jako na
ochranu před něčím, co by nás zatím mátlo a odvádělo z cesty), a
mezi ještě rozsáhlejším nebem nadvědomí, které mu připadá být
jen světelným nevědomím, protože jeho pojetí vědomí je
odkázáno na prostředky mentálního pocitu a inteligence. A do
tohoto nadvědomí patří úrovně nadmysli a ducha.
Nadmysl je ještě, protože jedná a tvoří jak poznává, nejen
přímým vědomím pravdy, ale i přímou a spontánní vůlí, jejíž
podstatou je pravda. Není a nemůže být ve vůli ducha nějakých
rozporů, nebo rozdělení nebo rozdílů mezi vůlí a poznáním.
Duchovní vůle je Tapas nebo osvícená vůle sebe si
uvědomujícího ducha, který uskutečňuje neomylně to, co je v
něm...Tyto věci jsou pro jednající mysl jakousi vnější mocí, která
je vyšší než ona, jak se cítí do nich zavlečena a jak zasahuje do
nich jen svým osobním podílem s nepatrným úspěchem, váhavě a
rozkolísaně, neboť i při úspěchu je překonávána výsledky, které
se liší od jejích záměrů.
(Měl bych se přiznat, že kdykoliv jsem si dělal nějakou představu o
svém duchovním vývoji, nikdy zkušenost neodpovídala mé
představě, ačkoli ve chvíli, kdy jsem si představu udělal, byl bych
přísahal, že výsledek musí odpovídat mé představě. A tak jsem
upustil záhy od veškerého snění a představ s duchovním
obsahem.)
Lidská vůle totiž ve stavu duchovní nevědomosti, postavená jen
na pouhých základech světla, vede spíše k omylu než k osvícení.
Mysl je nevědomost, která se snaží stanovit modely spravedlnosti,
je sama v sobě rozdělena bojem mezi myšlenkami, konfliktem
vůle s ideálem dobra nebo s intelektuálním poznáním. Sama vůle
nabývá rozličných podob, jako podobu vůle inteligence, přání,
emocí různých druhů, vášnivých a vitálních přání, slepých nebo
poloslepých impulsů nervové a podvědomé povahy, a všechno to
dohromady není harmonické. Vůle mysli a života jsou ustavičným
klopýtáním okolo správné formy, okolo správného Tapasu, který
může být obsažen jen v jednotě s duchovní a supramentální
existencí.
(Tato jednota není něčím hned hotovým, nýbrž narůstajícím
procesem. Nejlépe to dokázal svými výroky a svým životem sám
Ježíš. Když před svým ukřižováním mluvil o tom, že on a Otec

jedno jsou, a že si přeje, aby i jeho učedníci byli zajedno s Otcem,
jako on, vyslovil tento požadavek ještě dříve, než odevzdal na kříži
svého ducha Bohu, a tak došel k dalšímu stupni sjednocení.)
Supramentální přirozenost je harmonická, vůle a poznání
jsou v ní světlem ducha, jehož moc způsobuje světlo a to zpětně
osvěcuje moc. V nejvyspělejší nadmysli ony jsou dohromady
vnitřně spjaty, jedno nepotřebuje druhé, neboť jsou jen hnutím
vůle, která sebe osvěcuje jediným paprskem existence. Mysl
poznává jen přítomnost a žije v její izolované chvíli, ačkoliv se
snaží rozpomenout si a udržet si minulost a předvídat a určovat
budoucnost. Nadmysl má současně vizi tří časů, trikáladrišti; vidí
je jako nedělitelný moment jednoho v druhém.
(Uchýlím se k ilustraci těchto správných Ghosových výpovědí ke
své zkušenosti. Chcete-li mě správně pochopit, mějte při mém
výkladu na paměti, co řekl Ghos o nadmysli: že je menší než ten,
z něhož pochází, a proto neposkytuje vědomí o všem, nýbrž jen
vědomí o tom, co On nadmysli předkládá k nahlédnutí jako něco t.
č. potřebného, zatímco ostatní t. č. nepotřebné zastírá do polostínu, aby vyvstal jasný obraz živého popředí. Tak např. 21. 11. 1939
jsem se vzdal svého života, a proto jsem našel právo setkat se s
jeho moudrostí, soucitem a láskou. Chvíle odevzdání sebe mně
odhalila především smysl předešlého, bezprostředně předešlého
očistce utrpením a pocitem opuštěnosti Bohem. Náznaky téhož
odhalení se projevovaly už dříve a na tento smysl se "nabalil"
přednostně smysl Ježíšova života od chvíle jeho narození až do
zmrtvýchvstání a nanebevstoupení, a zároveň, a to už s menším
světlem, život každého obyčejného člověka v témže rozmezí od
narození ke smrti atd. Čili současně jsem poznával do všech
podrobností Ježíšův život, jako bych byl tehdy s ním žil, a zároveň,
ale už méně jasně, můj nynější a na mě čekající život, jako by
tvořil jednotu do které jsem měl teprve dorůst. V této vizi bylo
tehdy obsaženo jak sjednocení tří časů podle potřebné míry,
kterou zná jedině Bůh, tak i správné předvídání budoucnosti a
správné navazování na prožitou minulost, pokud těch vědomostí
bylo třeba. O té potřebě jsem sám nepotřeboval nic vědět. To za
mne věděl On atd.)
Patří na všechny tendence, energie a síly hry jediného a zná
vzájemně se proplétající vztahy v duchovní totožnosti jediného
ducha. Supramentální vůle a činnost jsou tedy vůlí a činností,
duchovní seberealizací a nejvyšším neomylným, přímým a úplným
poznáním.

Nejvyšší a universální Nadmysl je aktivní Světlo Tapas
nejvyššího a universálního Já jako Pána a Stvořitele, kterého se
učíme v joze poznávat jako božskou moudrost a moc, jako věčné
poznání a vůli Išvary. Na nejvyšších úrovních existence, kde
všechno je poznáváno a všechno je projeveno jako existující a
jediná existence, jako radostné sebetvoření z jediného Ananda,
jako mnohonásobné pravdy a schopnosti jediné pravdy,
uskutečňuje se neporušený a integrální projev jeho duchovního a
supramentálního poznání. A na našich tomu odpovídajících
úrovních samotné naší existence Dživa se podílí na duchovní a
supramentální přirozenosti a žije ve svém světle, schopnosti (a pro
ni únosné) milosti. Sestoupíme-li blíže k tomu, čím jsme v tomto
světě, přítomnost a činnost tohoto sebepoznání se omezí, ale
stále si zachovává podstatu a charakter, i když ne plnost
supramentální přirozenosti, nýbrž jen způsob svého poznání,
chtění a jednání, protože přece jen ještě žije v podstatě a těle
ducha. (Nezapomínejme, že Ghos je zastáncem vědění, že
všichni žijeme v Bohu, ne někde mimo něj, ale způsobem, jakým
žije ryba ve vodě nebo člověk na vzduchu. Nikdo z nich si
nepotřebuje uvědomovat, v čem žije.). Mysl, sledujeme-li ji v jejím
sestupu do (malého) já směrem ke hmotě, poznáváme její
odvozený prvek, který se nyní nachází vzdálen od plnosti já, od
plnosti jejího světla a jejího bytí, ale přece jen jako první ve své
příbuznosti a svých světelných ozvěnách. Je to mysl vysoce
přitažlivá, která velmi zblízka přejímá supramentální pravdu, ale je
to přece jen způsob, ve kterém se čeká na velké, přímé a
skutečné poznání. Máme intelektuální mysl, která je osvětleným
poloprůhledným promítacím plátnem, jež zachycuje a zračí, v
atmosféře světelně zkreslující, zakrývající a pozměňující, pravdu
známou nadmysli. Máme také ještě nižší mysl vytvořenou pomocí
smyslů (Je to nám dobře známá mysl, která má smyslové vstupy A
a jejich rozumové zpracování B, tedy obsahuje úsek vědomí, který
nazývám AB.). Mezi touto myslí a sluncem existuje hustý mrak,
mlha a emocionální výpary jen s řídkými záblesky osvícení. Máme
také vitální mysl, která je také ještě oddělena od intelektuálního
světla, a je ještě níže v životě pod myslí. Ve hmotě (které tato mysl
slouží) duch se zahaluje úplně jako ve spánku, do
charakteristického spánku nervů, do noci energie mechanicky
somnambulické. Existuje vývojový zvrat ducha z tohoto
nejspodnějšího stavu, ve kterém se nacházíme, zvrat, který nám
umožňuje znovu stoupat do výše, která převyšuje nejnižší stvoření, která jsme do sebe pojali, tak můžeme dospět ke světlu dobře
rozvinutého mentálního rozumu, čehož je třeba. (Nejnižší stvoření,
které jsme do sebe pojali, je skvěle symbolizováno zvířaty v

Noemově arše. Bližší viz v Pověsti o potopě a v Pohádkách pro
všechny, které současně píši.) Plné schopnosti sebepoznání a osvícení duchovní vůle jsou ještě nad vším tím, nad myslí a rozumem, v supramentální přirozenosti.
Je-li duch všude, také ve hmotě - ve skutečnosti samotná
hmota je pouze temnou formou ducha - a jestliže nadmysl je
supramentální mocí všudypřítomného duchovního sebepoznání,
které organizuje všechny projevy bytí, pak ve hmotě a všude musí
být činna nadmysl, a i když může být zakryta jinými nižšími a
temnými druhy činností, přece jen rozhlédneme-li se řádně,
poznáváme, že je to skutečně nadmysl, která organizuje hmotu,
život, mysl a rozum.
Ve skutečnosti existuje vnitřní dobře viditelná činnost
trvalého vědomí v životě, ve hmotě a v mysli, která je jasně
činností supramentální, poníženou a podřízenou povaze a
potřebám nižšího prostředku, který nyní nazýváme intuicí. Ona je
jakýmsi zřejmějším znakem vidění, které pochází z naší skryté
totožnosti s předmětem poznání. Co tedy nazýváme intuicí, je jen
částečným náznakem přítomnosti nadmysli a pojmeme-li tuto
přítomnost a moc v nejširším smyslu, uvidíme, že jde o skrytou
supramentální sílu, vybavenou sebepoznáním. Tato síla informuje
veškeré působení hmotné energie. A tato stanoví něco, co
nazýváme přírodním zákonem, udržuje činnost všeho podle
příslušné povahy a harmonie věci, slaďuje a rozvíjí všechno, co
by jinak bylo náhodným tvořením na hranicích pádu do chaosu.
Každý přírodní zákon je přesný podle svých potřeb a stálosti řádu,
míry, kombinace, a právě to nám připadá být něčím
nevysvětlitelným. Představuje se nám na každém kroku v
atmosféře tajemství a zázraku, protože je irracionální povahy a
připadá nám tedy náhodný. Náleží totiž do oblasti nad rozumem,
jelikož jeho pravdivost patří řádově k principu vyššímu než je naše
inteligence. Tento princip je supramentální, a znamená, že je to
skryté tajemství přírody, je to uspořádání něčeho, co pochází ze
sama sebe udržujícího ducha ve své přirozenosti, který je úplně
zjistitelný jen původním poznáním pocházejícím ze základní
totožnosti duchovního sebepoznání. Každá životní činnost má ve
skutečnosti tuto povahu, a tak je tomu i s činností smyslů a
rozumu. Rozum je základním prvkem, jímž všude můžeme
zaznamenávat činnost a můžeme ji přivádět do jí vlastních
strukturálních koncepcí, ačkoliv ne vždycky přitom víme, že jde o
něco lišícího se od mentální inteligence a od intelektuálního
rozumu. Všechny tyto procesy jsou ve skutečnosti duchovní a

supramentální ve svém skrytém dění, ale také jsou mentální,
vitální a fyzické povahy, o čemž víme.
(O této dvojí stránce činnosti mluvívám jinou terminologií tak,
že kromě toho, o čem víme že děláme a na co myslíme, také
děláme něco, o čem nevíme, že to děláme. Kdybychom o tom
věděli, přestali bychom se uchylovat k pojmu náhoda. Ovšem
Ghos jde ve svém poznání dál. Zná spojitost věcí neživých s
živými, ví, že podobně jako člověk se chovají zvířata, rostliny a
neživí tvorové, a čím jsou níže na žebříčku vývoje, tím méně vědí
o druhé skryté stránce činnosti, ale, a to je velmi důležité, protože
o ní nic nevědí, nemohou do ní zasahovat svou nedokonalou vůlí
jako činí člověk. Ten říká o zvířatech, že jednají instinktivně, ve
skutečnosti však často moudřeji než my lidé, protože aniž o tom
vědí, poslouchají organizátorskou vyšší moudrost bez odmluvy a
bez výhrad. To platí nejdokonaleji o mikroorganismech. Např. viry
tu byly dávno před člověkem a připravily disciplinovaně cestu k
jeho příchodu na zem. Nedisciplinovanost na úrovni lidské má
ovšem také své opodstatnění, protože člověku buď znemožňuje,
nebo v něčem umožňuje, aby přerostl sama sebe, poznal sama
sebe a vycestoval ze stvořeného do nestvořeného a vymkl se ze
všech pout. Disciplina nižších tvorů jim nedovoluje toto provést.
Disciplinovanost nižších tvorů má povahu příkaznou, asi takovou,
jakou má narození člověka na zemi. V tomto smyslu narozený
člověk vychází z rukou božích a je blízek království božímu.)
Věčná hmota, život a mysl nemají tuto schopnost nadmysli, i
když se přetvářejí z nutnosti, kterou sdílí nadmysl jejich činnosti.
Je to něco, co někdy nazýváme inteligencí a jednající vůlí ve
hmotné energii a v atomu (ačkoliv tato slova znějí chybně, protože
ve skutečnosti atom není záležitostí naší vůle a naší inteligence)
je skrytá intuice autoexistence v činnosti, ale atom a síla (v něm) o
tom nevědí, a jsou pouze temným hmotným terénem a
potenciálním tvorem od svého prvního úsilí o vlastní projev.
Pravda intuice tohoto druhu se nám stane zřejmější ve vitální
činnosti, protože ta je bližší naší úrovni. A když život rozvíjí
odhalené smysly a mysl, jak je tomu ve zvířecím světě, můžeme
už mluvit s větší důvěrou o vitální intuici, která stojí za svými
operacemi a která se vynořuje ve zvířecím intelektu ve zřetelné
formě instinktu - instinktu vrozeného jako automatické poznání
sebe co živočicha, jako poznání jisté si sama sebe, přímé,
autonomní, sama sebe vedoucí, které v sobě obsahuje úměrnou
schopnost poznání účelnosti. Působí ve vitální energii a v mysli,
ale povrch života a mysl ji ještě neovládají a nemohou si
uvědomit, co ona intuice způsobuje, nemohou ji kontrolovat a

rozvíjet podle své vůle a záliby. Zde pozorujeme dvojí: v první
řadě, že projevující se intuice jedná jen o omezené nutnosti a
účelnosti a že ve zbytku činnosti přirozenosti dochází ke dvojí
akci, k jedné nejisté a nevědomé akci našeho povrchového
vědomí, a k druhé akci podprahové, doprovázené tajným
podvědomým vědomím. Povrchové vědomí postupuje váhavě a
ostražitě a tento jeho postup se nestává řidší, nýbrž spíše
častější, jak se život dostává na úroveň živoucích bytostí, a razí si
nové horizonty pro své uvědomělé horizonty, ale utajené vnitřní já
i přes tápání vitální mysli zajišťuje činnost požadovanou
přirozeností i potřebný výsledek, sloužící účelu stvořeného. A to
pokračuje na úrovni stále vyšší až k dosažení rozumu a k lidské
inteligenci.
Také lidská bytost je plná instinktů, emocí, psychických a
dynamických, ale nezachází s nimi jako zvíře - nicméně tyto
instinkty jsou schopny v člověku působit velmi účinně tak, jako
tomu nemůže být u zvířete, protože ono nemá za sebou větší
lidský rozvoj. Člověk však instinkty potlačil, zredukoval z jejich
plného rozsahu, takže v něm zakrněly - avšak tyto schopnosti
přece jen nebyly zničeny, nýbrž jsou spíše drženy na uzdě a
zahnány do podprahového vědomí - a následkem toho také
nejnižší část lidské bytosti je daleko méně věrohodná pro svou
potlačenou přirozenost, a to daleko více než u zvířat. Klopýtá, mýlí
se a má zúžený prostor projevu. To je způsobeno také tím, že
pravým Dharma a zákonem člověka je hledat existenci stále více
si sebe uvědomující, projev vlastní bytosti už nezatemněné a
vedené neznámou nutností, už osvícenou, vědomou si toho, co
vyjadřuje a schopnou sdělit člověku plnější a dokonalejší smysl
života. Posléze cílem člověka má být ztotožnění malého já s jeho
nejvyšším a skutečným Já a jednat podle něho, nebo spíše
nechat Ho jednat (jelikož lidská bytost má povahu nástroje
duchovního výrazu) podle jeho samovolného, dokonalého chtění a
poznání. Jeho prvním nástrojem, jímž uskutečňuje tento přesun, je
rozum, pokud si on všímá pokroku svého vývoje za účelem
poznání a vedení a pokud se mu ponechává kontrola jemu náležející, kontrola bytosti, kterou považuje za svou. I když by byl
rozum něčím vyšším než ostatní rozsáhlejší zbytek malého já
ducha, mohl by pomocí tohoto zbytku poznávat a vést dokonale
všechna hnutí přirozenosti. To však nemůže úplně provádět,
protože jeho Já má mnohem větší šíři než rozum, a jestliže on ji
napodobuje svou vůlí a inteligencí, omezuje rozvoj podle svého
úsudku co do poznání, činnosti a Ananda. Jiné části lidské bytosti

(onen velký zbytek přirozenosti vedle rozumu) samy o sobě
požadují (nebo dožadují se) úplného svého vyjádření a projevu ve
smyslu zdokonalení našeho já, a nemohou toho dosáhnout, je-li
jejich výraz kvalitativně pozměňován a namodelováván a
mechanizováván nepružným mechanismem racionální inteligence.
(Jsem-li svědkem toho, jak se ten velký zbytek já, existující
vedle rozumu, smiřuje s racionálním mechanismem, který má každý z nás velmi dobře zaběhaný, cloumá to se mnou a nejraději
bych křičel: "Neukládejte se do klidu při vedení rozumem!
Ochuzujete se o celou šíři své přirozenosti!" Viděl jsem, co
všechno zmůže zvířátko, které nemá rozumem namodelováno své
jednání, neboť má živý decentralizovaný způsob řízení svého
života a ještě z něho nepřešlo do privilegovaného postavení
rozumu, nebo jej vůbec nemá, a proto na své úrovni dokáže žít
mnohem dokonaleji, než kdyby se mu vštípil rozum. Při takovém
vidění je mi líto člověka s jeho zbytečně přetíženým a pak
bezradným a frustrovaným rozumem. Ghos věděl, jakým
neštěstím je pro člověka bezradně zahálející zbytek našeho
malého já, živořící vedle rozumu nebo vrhající se z nenasycenosti,
do které je vpraven, do přehnané činnosti. Cožpak Ježíš zbytečně
prožil "třicítku" svého života dříve než se naučil zaujmout celou
svou bytost pro přímější dílo boží? Připomeňte si událost z
Ježíšova života v jeho dvanácti letech, z níž je patrno, že kdyby se
byl neobětoval ve službě nižšímu způsobu života, nebyl by býval
schopen anebo připraven pro vyšší způsob života. Byl by vůbec
mohl prožít další "tři" roky svého života bez jeho šířky nabyté obětí
"třicítky?")
Božstvo rozumu, intelektuální logos, je pouze částečným
představitelem, náhražkou většího logosu supramentálního, a
jeho funkcí je zavést předběžné menší poznání do řádu života
lidského tvora, dříve než se dostaví (lépe řečeno: ke slovu
dostane) konečný integrální řád, který může být postaven jedině
na duchovní nadmysli.
Nadmysl v nejnižší přirozenosti je přítomna (nebo projevuje
se) jako intuice, a proto, rozvíjíme-li intuici, napřed jako intuitivní
mysl, provádíme první krok na cestě k autonomnímu, spontánnímu a přímému poznání nadmysli.
(Vzpomínám si, že intuice, probouzená soustavně od 17 do
26 let, nemohla být udušena ani čtyřdenním očistcem, v němž
jsem se cítil Bohem úplně opuštěn. Psal jsem seznam vězňů na
našem bloku, a jako poslední toho druhu, spatřil jsem záblesk, v
němž jsem poznal, že půjdu z koncentračního tábora ve chvíli, kdy

budu muset psát ten seznam znovu. A byl jsem k tomu novému
napsání donucen za pět měsíců, a nepomohlo mi, že jsem se
bránil, neboť jsem věděl, co ten výkon pro mne znamená a
potřeboval jsem o důvodu mého zdráhání promluvit, aby také mé
okolí mělo něco z důkazu o tom vedení. Co se tehdy událo, je i
dnes a bude i nadále ukázkou síly intuice. Upozorňuji, že intuice je
něčím mnohem nižším než vědomé spojení s Bohem. I přes
ukázku této intuice, cítil jsem se při prvním psaní seznamu úplně
opuštěn Bohem.)
Celá lidská přirozenost fyzická, vitální, emocionální,
psychická, dynamická, je povrchem ztíženým sugescemi, které
pocházejí z podprahové intuice; jsou pokusem, obvykle
rozkolísaným a často pokřiveným, aby se provedla akce
povrchového vtělení moci přírody, nejasně osvícené vnitřní mocí a
poznáním. Mysl stále více intuitivní má nejlepší předpoklady k
tomu, aby přivedla všechny části lidské přirozenosti k žádoucí
dokonalosti jejich projevu. Rozum sám je pouze speciálním
druhem aplikace, který si pořídila regulující povrchová inteligence
z nápovědí pocházejících ze skryté, obvykle jen částečně
odhalené schopnosti intuice. V celé činnosti rozumu je něco, co
pochází ze skrytého nebo jen částečně odhaleného pramene,
který nemá rozumový původ, ale co se do rozumu dostalo přímo z
intuice a nepřímo přes nějakou jinou část (naší přirozenosti).
Rozumový úsudek ve svých rozhodnutích je mechanickým
procesem logické inteligence. (Je v dosahu našich rozumových
schopností zjistit, zda je něco logické či nelogické. Jakmile
zjistíme, že je něco logické, máme za to, že je to správné, a pak
už se tím řídíme mechanicky, neboť nestojíme o zbytečné
přemýšlení.) Jak v úsudcích už probíhajících a naučených, tak i
při činnosti nejrozvinutější, je v této inteligenci skryt pravý původ
naší vůle a našeho myšlení. Nejdokonalejší mysl mají ti, u nichž
závoj zastírající pravý původ je ztenčen a největší část intuitivního
myšlení, ne však vždy, ale často, nese sebou jako následek
většího rozvinutí intelektuální činnosti také intuici. Intuitivní
inteligence ovšem není nikdy úplně čistá a úplná ve stávající
lidské mysli, protože je odkázána na zprostředkování mysli a je
rušena a tlumena často vrstvou mentality. (Ghos má pravdu jen
tehdy, když nebere v úvahu vedení událostmi a záblesky osvícení,
pro které jsou události jen příležitostí k tomu, aby se do nich
osvícení vešlo. V minulé poznámce jsem takový případ popsal.)
Není ještě dopracována, vyvinuta a zdokonalena tak, aby mohla
zastat všechny činnosti dosud prováděné jinými mentálními
nástroji, ani není vycvičena tak, aby je mohla pojmout a přeměnit

nebo zastoupit vlastními úplnějšími, jistějšími a dostačujícími
schopnostmi. To se může stát ve skutečnosti jen tehdy, učiníme-li
z intuitivní mysli přenosový prostředek k tomu, abychom jím
vybavili samotnou skrytou nadmysl, jejíž obrazem je intuitivní mysl
a jejímž je pak tělem, které umožní Já, aby se v nás projevilo ve
své plnosti a nádheře.
Nutno připomenout, že je vždycky rozdíl mezi nejvyšší
nadmyslí vševědoucího a všemohoucího Išvary a intuitivní myslí,
kterou lze dosáhnout Dživou. Lidská bytost se zbaví nevědomosti,
když dospěje k supramentální přirozenosti. Najde v ní různé stupně vzestupu, a napřed bude muset projít nižšími, až se dostane k
vrcholu, bude se moci těšit z plného podstatného světla, moci,
Anandy nekonečného Já, ale v dynamickém výrazu bude muset
stanovit a též zindividualizovat sama sebe podle povahy toho, jak
vyjádří transcendentního a universálního ducha blízkého Dživě.
(Dživa, smrtelná duše totiž nese známky nesmrtelné individuality,
protože jí byla nastolena do čela lidského života jako zástupkyně
nesmrtelné podstaty. Nesmrtelná individualita člověka nebude nikdy zrušena ani smrtí ani nějakým metafyzickým rozplynutím,
protože je věčná.) To je božskou realizací předmětu naší jogy a
zvláště jejího dynamického aspektu; je to božské sebevyjádření v
nás Išvary, ale v lidských podmínkách a pomocí zbožštění lidské
přirozenosti.
19. 10. 1990
(Pochopíme-li vnitřní smysl Genese, dále změny stavů
vysvětlených Ježíšovým životem a konečně dovětek k evangeliím
ve Zjevení svatého Jana, můžeme se dopracovat celistvějšího
pohledu na nadmysl jako na všeobsáhlé vědomí pocházející od
Boha. Z naznačených pramenů je patrno, že jde o proces sestupu
tohoto vědomí do hmoty a do celého vesmíru a o vzestup tohoto
vědomí ze hmoty a z vesmíru nazpět k nestvořenému vědomí.
Máme tedy před očima stupňovitý sestup a stupňovitý vzestup
vědomí. Na rozhraní každého stupně je přechodná nevědomost o
tom, co bylo, i o tom co bude následovat. Protože nám Ježíš
prozradil, že svým životem nám poskytl příklad, který máme
následovat, nemusíme klesat na mysli, ocitneme-li se v
nevědomém přechodu ze stupně na stupeň. Důležité je, že máme
tak zhruba sestup zhora dolů už za sebou, a čeká nás jen vzestup
zdola nahoru zpět do vědomí božího. Říkám-li, že sestup máme
zhruba za sebou, myslím tím jen tolik, že se o soustavný sestup
zhora dolů nemusíme starat. On totiž trvá bez přestávky a bez našeho vědomí. Konec konců i vzestup se děje bez našeho vědomí,
ale je tu do našich rukou a do naší mysli vložen prostředek, lidský

život, kterého se máme chopit, abychom vzestup mohli zkrátit, nebo jako lidé, z pozice člověka, jej vůbec provést. Vzestup se tedy
má dít za účasti našeho úsekového vědomí, naší vůle, mysli, citů,
emocí, vášní, zkrátka všeho, z čeho se skládá lidský život. Proto
mluví svatá Terezie z Avily o tom, že nejlepším východiskem při
této spolupráci na procesu zhora dolů a zdola nahoru je počáteční
postoj Maří Magdalény. Šla celá za Kristem a neohlížela se na to,
jakou byla před tím. Jen tak byla schopna lásky celou svou bytostí,
tj. z celého srdce, duše, mysli a celou svou silou. V podrobnostech
odkazuji na spis Pohádky pro všechny.
Ještě jedno doplnění: Síla boží se projevuje i v těch
nejnižších složkách naší bytosti a samozřejmě i v nejméně
pokročilých formách hmoty a života v ní. Neměli bychom tedy
nahlížet na nižší projevy této síly s despektem a pohrdáním, nýbrž
s obdivem stejně velkým, jakého jsme schopni při pohledu na
vznešené formy božího projevu.
Může se stát např. tohle:
Mám známou rodinu S., která bránila dceři Petře vstoupit do
karmelitského kláštera, ale neubránila ji před tím středověkým
zbytkem duchovní zaostalosti, jak se o Karmelu vyjádřil otec té
Petry. Tu jsem se však dověděl z dopisu toho otce ze dne 16. 11.
1990 toto:
V pátek 12. 10. 1990 mě vzbudilo tiché volání: "Tatí, tatí!"
Viděl jsem, že přede mnou stojí Petra v nočním úboru, světle
šedém s nějakými drobnými kvítečky, a říká mně: "Měla jsem být
tam, ale na chvíli jsem se přišla podívat domů." Byl jsem dojat,
šťasten a bohužel i velmi rozrušen, takže jsem se doopravdy probudil. I tak to bylo velmi dobré. Myslím, že mě chtěla upozornit, že
s tou klauzurou to nemusí být tak zlé, jestliže víme, jak na to.
Zbytečně jsem jí neříkal "naše Tibeťanka". Vidím, že si dovede
poradit...A když jsem se v noci probudil, bylo 12 hodin a 12 minut.
A ráno jsem zjistil při zapisování toho snu, že je dvanáctého...
Tolik dopis. Ty dvanáctky jdou příteli na ruku, protože zná
jejich význam. Obecně je to důkaz, že moudrost boží dbá i na
číselný ukazatel, je-li tomu svědek přístupen. Jde opravdu o vládu,
o vládu boží vším. Zvlášť když se člověk staví proti této vládě,
bývá jí sražen na kolena, je-li naděje, že se tím něco vyřeší.
Takové první sražení jsem zažil při operacích za vědomí, a i vy
jste svědky toho, co všechno se tím vyřešilo nebo navodilo. A
jsme zase u těch událostí a u vedení jimi. Kdyby byl k tomu čas,
provedl bych vás aspoň průřezem událostí. Zde uvedu jen události
průvodní, neboť by se mohlo stát, že byste je za události vůbec

nepovažovali. Takovými jemnými našimi průvodci jsou čas a
prostor. Můžeme rozeznávat chvíli narození za začátek pádu z
ráje, tedy za prvořadou událost jiného druhu než je průvodce čas. Konec pádu z ráje poznám na dítěti, když se začne stydět.
Zvířata se nikdy nezačnou stydět, protože dosud z ráje nepadla, a
když se přece jen stydí, je to proto, že byla vržena do pozemského
stavu a i ten musí ctít. Jinou událostí je prostředí atd.)
20. Intuitivní mysl (A IV, 220 - 229)
Původní přirozeností nadmysli je sebepoznání a
vševědoucnost nekonečného universálního Ducha a já ve věcech,
a tu organizuje ze své základny povahu přímého sebepoznání
vlastní moudrosti a efektivní všemohoucnosti, potřebnou pro
udržování a řízení činnosti vesmíru a všech věcí ve vesmíru.
(Nabízí se nám velmi důležitý výrok sv. Terezie pro
srovnání s touto definicí. Napsala, že duchovní pokrok je přímo
závislý na míře sebepoznání, jako by chtěla říci podle jakého
měřítka člověk má poznávat, kde na cestě je čili že poznání Boha
a spojení s Ním je něco velmi konkrétního, a dodal bych, že nic
není konkrétnějšího kromě toho nebo vedle toho. Konkrétnost jeho
spočívá v tom, že ono si vytvoří nový střed našeho života a
postupně nový střed všeho živého i neživého, takže nakonec
člověk vedle tohoto středu není ničím a nemůže bez něho
existovat. Je tomu sice pořád tak, i když o tom spojení neví, ale
protože o něm nic neví, vyvozuje ze své nevědomosti pocit
nepravé oddělenosti od všeho i od Boha. Kdyby se člověku stalo,
že by znovu pocit spojení s Bohem ztratil, např. že by se ocitl ve
stavu očistce, do něhož jsem mířil od svých 23 let a který jsem
plně zažíval čtyři dni od 17. 11. 1939 do 21. 11. 1939, mluvme
obecně o člověku, byl by z toho tak zoufalý, že by se ochotně, bez
výhrad vzdal svého života, ale bylo by mu přitom pomáháno
vydatně událostmi, které si vědomě nevyprovokovával, a
partnerství, o kterém nevěděl. U mě to bylo partnerství s matkou,
které duchovně začlo v mých dvou rocích před první operací za
vědomí, když mě obětovala Bohu. Nemá-li někdo tak kvalitního
partnera, jako jsem měl já v podobě matky, má stejně hodnotné
partnery ve svých osobních vlastnostech, symbolizovaných
dvanácti učedníky Ježíšovými na pozadí, které je proměnné v
malém a téměř neproměnné ve velkém. Proměnné v prostředí, ve
kterém člověk žije a se vyvíjí a s ním se vyvíjejí i vztahy člověka k
prostředí, tempo ra mutantur et nos mutamur cum illís,
neproměnné ve štafáži vesmírové. Vedle sebe tedy vždycky

existuje nestejnorodý, heterogenní vývoj a stejnorodý, homogenní
vývoj. Bez těchto dvou složek se nikdo neobejde. Ještě vás
musím překvapit jedním tvrzením: Nemá-li člověk tak kvalitního
partnera, jako jsem měl já, kdo člověka obětuje Bohu? Odpověď
nacházíme v životě Ježíšově a ve výroku svatého Pavla: "Bůh tak
miloval svět, že z této lásky poslal na svět a tam obětoval svého
jednorozeného syna." Vědomě jsem nedopověděl.)
Je to, mohli bychom říci, gnose ducha, Pána našeho
vlastního kosmu, átmá, džnátá, íšvarah. Jak zná sebe, tak zná
všechny věci - protože všechny jsou něčím z něho povstalým přímo, úplně, spontánně do podrobností i v celku, každá věc ve
své pravdě a přirozenosti a ve vztahu ke všem jiným věcem. A
podobně zná celou činnost své energie se vším předchozím v
příčinách a příležitostech a v účincích a následcích, všechny věci
v jejich nekonečné potencionalitě a jejich mezích, v jejich
přítomném okamžiku a v jejich postupu v minulosti, přítomnosti a
budoucnosti. Organizující nadmysl božské bytosti ve vesmíru
nebude moci být jen předmětem této všemohoucnosti a
vševědoucnosti za účelem a za účely své vlastní činnosti a
přirozenosti. Nadmysl v jednotlivci nemůže být jen promítnutím
podobným přirozenosti na každé její úrovni v jakémkoli jejím
sektoru. Ale zatímco v božském bytí se o tom dá říci, že je přímou
a okamžitou projekcí neomezené moci jako takové a omezené
pouze v činnosti, nicméně nezměněnou v činnosti podle povahy
existence (ve které se projevuje) a vždy plná a svobodná. V
člověku každý nepředvídaný projev nadmysli může být zprvu jen
stupňovitou a nedokonalou kreací, (tedy kreací něčeho, co je ve
stádiu překonávání překážek v prostředí, jímž prochází), jako vůle
a poznání beroucí ohled na běžnou mysl.
(Kdo nezažil nebo si neuvědomil tyto začátky zásahů
nadmysli do normální mysli, jak je zaručeně zažil Ghos, nepozná,
jak je Ghos věrně líčí. Tyto počáteční zásahy, jak je Ghos líčí,
začaly u mně v 17 létech a končily v 27 létech. Dostavovaly se v
podobě nečekaných osvícení se všemi náležitostmi osvícení, tedy
i se světlem, které se dalo spatřit, ale nebylo obsahem toho
osvícení, bylo jen jakýmsi přepojením na jeho obsah. Tohle
přepojení by se dalo také slovy vystihnout jako nečekaný přechod
z přemítání nebo z analýzy do vědění, tedy k syntéze, vždycky
nechtěné a neočekávané. Zřetelně přicházelo v té chvíli odjinud
než z rozumového úsudku a z mínění; bylo tak jasné, že činilo
nepotřebným pokračovat v úvahách, protože poskytovalo
nesmlouvavé řešení, vždy dokonalé na té úrovni, na které bylo
uskutečnitelné pro hledajícího člověka. Dokonale zbavovalo

starostí v té věci, do které zasáhlo, a nastolilo jistotu, o které v té
chvíli člověk nemohl pochybovat. V tom spočíval ohled nadmysli
na mysl.)
Zatím, (rozumějte: v těch počátečních stádiích průniku do
mysli), nebude probíhat originální moc vždycky harmonicky a
plodně bez přerušování. Bude to spíše tajná potencialita
(připravenost), která bude moci být objevena. Pro ni neexistují
opravdové orgány v nynějším fyzickém nebo mentálním systému:
nebo si bude muset vyvinout nový orgán za tím účelem, nebo
bude nutné, aby se některý z již stávajících orgánů přeměnil tak,
aby se objevilo skryté slunce v podprahovém sklepení bytosti,
nebo aby se rozestoupil mrak mentální nevědomosti na nebi
ducha, aby se mohlo ukázat slunce a proniknout navenek v celé
své slávě. Jde o úkol daleko složitější a obtížnější, protože člověk
je bytostí ve vývoji a nachází se ve vývojovém procesu přírody, je
jeho součástí, vytvořil si v něm svůj nižší typ poznávání a tato jeho
nižší mentální schopnost představuje svou běžnou činností
překážku pro novou formaci větší než je dosavadní vědomá
přirozenost. Inteligence mentálně omezená, osvětluje smysly
rovněž omezené, vybavené schopnostmi, které nejsou vždy
používány plně ani rozumově. Je to tkanivo, které odlišuje
nynějšího člověka od všech pozemských tvorů. Tato smyslová
mysl (odvozená od smyslových vstupů A), tato inteligence, tento
rozum, jakkoli jsou přiměřené, jsou přece jen nástroji, které nás
naučily tomu, abychom jim důvěřovali a pomocí nich dospěli k
určitým základům poznání, takže si nemůžeme dovolit ten
přepych, abychom se jich zbavili. Vně jejich omezených hranic se
cítíme nejistými a připadáme si být nebezpečnými dobrodruhy.
Kromě toho přechod k vyššímu principu znamená nejen obtížný
převrat pro celou naši mysl, rozum a inteligenci, ale v jistém
smyslu i převrat ve všech jejích metodách. Duše, která překoná
určitou kritickou linii dosažitelných přeměn, vidí teď všechnu
předešlou činnost v novém světle, hodnotí ji jako nevědomou
činnost nižší povahy a pociťuje povinnost uskutečnit nový druh
činnosti, která by vycházela odjinud a byla by druhem rozběhu
úplně nové energie naší bytosti.
(Ježíš tento převrat jmenoval prostě teprve začátkem života, a co
před ním přecházelo, nazýval smrtí.) Kdyby zvířecí mysl byla
vybídnuta k tomu, aby vědomě opustila jistý základ pociťovaného
instinktu a pustila se do nebezpečného dobrodružství uvažující
inteligence, pravděpodobně by se brzy stáhla zpět a nechtěla se
trvale podřídit takovému úsilí. Naše mysl je v našem případě
volána k tomu, aby provedla skok mnohem větší. I když je

vědomě ochotna dobrodružně podnikat v rozsahu svých možností,
mohla by nabýt dojem, že by se tímto krokem ocitla mimo svých
možností a vzdala by se takového dobrodružství. Ve skutečnosti
taková přeměna je možná jen tehdy, když jsme dosáhli určitého
duchovního vývoje na své duchovní úrovni, a může být bezpečně
provedena jen tehdy, když si duše uvědomí své nejvyšší vnitřní já,
když se zamilovala do nekonečna a nabyla důvěru v přítomnost a
vedení Božstvím a jeho Šakti.
Problém tohoto převratu se rozluští napřed průchodem do
přechodného stavu za pomoci schopnosti, která už působí v lidské
mysli a kterou můžeme rozpoznat jako něco supramentálního buď
svou povahou, nebo svým původem, a tou schopností je intuice,
schopnost, jejíž přítomnost můžeme pociťovat jako aktivní činností, jelikož jsme jí obdařeni, je-li činná jako vyšší schopnost, světlo
řízené inspirací a silou, kterou však nemůžeme pochopit nebo
analyzovat stejným způsobem, jako chápeme a analyzujeme
pochody našeho rozumu. Rozum sám sebe chápe, ale nechápe
to, co je za jeho uvažovacími schopnostmi - o tom si může učinit
jen představu, nebo ji někam zařadit. Nadmysl může rozlišit jen
metodu své činnosti (od metod rozumové a jiné činnosti.)
Schopnost intuice v nás nyní působí ponejvíce skrytým
způsobem a vstupuje do činnosti rozumu a do normální
inteligence, v níž je rovněž obvykle zastíněna, pokud se
nevynořuje čas od času ve zřetelné činnosti, a bude mít jen
příležitostnou, na něčem se podílející, zlomkovitou, nezřetelnou
povahu. Probleskne náhlým světlem, jímž zavede světlé vnuknutí,
nebo promítne jasný ohraničený záblesk nebo různý počet
izolovaných nebo souvztažných intuic, způsobujících jasné
rozlišení, inspirace a objevy a ponechá na rozumu, na vůli, na
mentálním citu nebo na inteligenci, aby si s nimi poradily po svém,
nebo se jí zalíbí, aby takovým zárodkem pocházejícím z hloubky
nebo ze vzdálených výšin, nám mohla nějak pomoci. Mentální
schopnosti se ihned zmocní těchto prvků a zacházejí s nimi a
používají jich pro naše mentální nebo vitální účely a přizpůsobují
je formám nižšího poznání, přiodívají je mentalitou, často
pozměňují pravdu a vždycky omezují jejich potenciální osvěcovací
sílu svými přídavky a tím, že je podřizují požadavkům nižších
činitelů a téměř vždycky z nich pomíjejí buď něco příliš důležitého
nebo něco příliš nedůležitého, neponechávajíce jim čas k tomu,
aby mohly působit v širším rozsahu své plné osvěcovací
působnosti, příliš naléhají na ně, nebo spíše to činí způsobem,
jakým mentalita je promítá, vylučují nejširší pravdu, čímž oslabují
trvalou možnost působení intuitivní schopnosti, která by se mohla

projevit dokonaleji. A tak vědomí, které zasahuje do běžné
mentální činnosti, propouští intuici jen přerušovanými záblesky,
které sice osvětlí určitý prostor pravdy, ale nejsou soustavným
slunečním světlem, které osvětluje celou oblast našeho myšlení,
vůle, citu a činnosti.
Z toho je patrno, že jsou nutné dvě postupové linie, jimiž se
máme řídit. První záleží v tom, že se rozšiřuje činnost intuice, aby
se stala stálejší, trvalejší a pravidelnou, vše chápající do té míry,
až se stane tak samozřejmou a normální pro naši bytost, že se
může ujmout celé činnosti, do té doby prováděné běžnou myslí a
zaujme své místo v celém systému. Tohle se nemůže zcela splnit,
dokud se běžná mysl nadále bude držet své akční činnosti a
nezávislého zásahu, nebo svého zvyku zmocňovat se světla
intuice a zacházet s ním podle vlastních záměrů. Nejvyšší
mentalita nemůže být úplná a jistá, dokud ji může znetvořovat nebo vnucovat vlastní příkazy naše mentalita. Máme tedy buď úplně
utišit intelekt a intelektuální činnost a přeměnit jiné nižší činnosti a
ponechat prostor jen pro intuitivní činnost a přeměnit nižší činnost
pomocí stálého tlaku intuice. Nebo lze kombinovat obě metody.
Aktuální činnost a zkušenost jogy přináší možnost různých metod,
z nich žádná v praxi nezpůsobuje sama o sobě úplný výsledek, i
když se může zdát, že třeba ona jediná je dostačující. A naučímeli se nelpět na jediné zvláštní metodě jako na jediné správné a
ponecháme vývoj v rukách vyššího vedení, shledáme, že Pán
jogy ponechá působit svou Šakti podle té nebo jiné metody, podle
okolností, postupně se přizpůsobující nutnosti, potřebné pro
přirozenost.
(Udělal jsem např. velkou chybu, že jsem i přes
několikanásobné upozornění úporně postupoval beze změn a
držel se způsobu a metody, která se zprvu osvědčila jako správná
a o níž jsem věděl, že jsem si ji nevymyslel. Toto mé setrvávání na
metodě, se kterou jsem začal, byl také jeden z důvodů, proč jsem
musel projít očistcem v prvních dnech pobytu v koncentračním
táboře. Bez opuštění metody bych se byl nedostal do trvalého
supramentálního stavu, který trval ve své prvotní podobě pět
měsíců. Očistec měl tento průběh: absolutní pocit opuštěnosti a
zástavu všech příznaků duchovního vedení, fyzické i duševní
mučení a konečně sebevzdání bez lítosti a bez výhrad. Pak nastal
přechod z intuice do nadmysli skokem. Připomínám si při té
příležitosti zkušenost Buddhovu, který se napřed podřizoval
metodám mistrů, pak jediné vlastní a nakonec opustil všechny
metody. Dokonalý sebezápor u něho způsobil bez jeho záměru
vstup do nirvány.)

Zprvu se může zdát, že pravá přímá cesta je, úplně uklidnit
mysl, intelekt, mentální osobní vůli, tužby, emoce a pocit,
kterýmžto klidem se rozváže Já, Duch, Božské, a osvítí bytost
světlem, mocí a supramentální Anandou. Je to vskutku velká a
mocná metoda. Utišená a jasná mysl je mnohem čistší a
připravenější než mysl zaujatá zcela činností. Snáze se otevírá
nekonečnu a zračí Ducha, aby se završila v já a očekávala
posvěcený a očištěný chrám, projev Pána celé naší bytosti a
přirozenosti. Je také správné, že svoboda tohoto mlčení
propůjčuje možnost plnějšího jednání intuitivní bytosti a umožňuje,
při menších překážkách a menší vtíravosti mysli, která si sebe
není jista, nástup velké intuice, inspirace, objevů, které se vynořují
zvnitřku nebo sestupují z výšin. Je tedy obrovským ziskem,
můžeme-li získat schopnost být vždycky samovolně připraven
ustavit absolutní ticho mysli, osvobozené od veškeré nutnosti
myslet nebo být v pohybu nebo rušit, a dovolit mysli, vůli a citu,
aby v nás jednaly, jen když si to přeje Šakti a když je to nutné pro
božský záměr. Pak se stává snazší změnit povahu myšlení, vůle a
citu. To však neznamená, že touto metodou supramentální světlo
ihned nahradí nejnižší mysl a uvažující rozum. Když se rozvine
vnitřní činnost a nastane ticho, i tehdy převažuje myšlení a
dynamická intuice, zasahují ještě staré schopnosti, sice ne
zvnitřku, ale pomocí sta podnětů zvnějška, a nižší mentalita se do
tohoto přimíchá, přednese své požadavky nebo bude překážet a
bude se snažit znovu zaujmout své místo, které opustila, nebo
bude zatemňovat, překrucovat a umenšovat. Ale nutnost pokroku,
vyloučením a přeměnou nižší mentality, zůstane stále příkazem. Nebo, promluvíme-li o obou věcech najednou, o vylučování
všeho, co je přirozené pro nižší existenci, o jejích nešťastných
pokrouceninách, o jejich znehodnocování hodnot a všeho, co
nejvyšší pravda nemůže přijmout, právě tak jako o přeměně
podstatných věcí, které naše mysl odvozuje z nadmysli a z ducha,
ale které nám představuje způsobem mentální nevědomosti (pak
se musíme zároveň umět vzdát dualistického hodnocení světa
jako za všech okolností jedině správného pojetí oběti života, a
musíme přijmout svou oběť, spočívající v příkazu božím, oběť
společnou všemu tvorstvu i nám, i Bohu, že se do díla božího
musíme upřímně umět vložit jako nedílná součást jak stvořeného
tak nestvořeného a umět se tedy dát poučit jak nevědomostí tak
moudrostí, oběma společně, abychom se naučili rozlišovat, co je v
našem životě nutnou obětí a co je v něm potřebným pokrokem pro
nás i pro vesmír.)
Druhý proces je ten, který se stává přirozený těm, kdo
začínají jogu s úmyslem, který je příznačný pro cestu Bhakti. Je

pro ně přirozené, že odmítají intelekt a jeho činnost a naslouchají
jinému hlasu a čekají na podnět nebo příkaz, adeša, aby poslechli
pouze ideu, vůli a moc Pána, který je v nich, božské Já a Purušu v
srdci stvoření, úsuvarah sarvabtánám bazit deše. Je to proces,
který směřuje stále více ke zintuitizování celé přirozenosti, protože
ideje, vůle, podnět, cit, které přicházejí ze skrytého Puruši a
vstupují do srdce, mají přímou povahu intuice. Tato metoda je v
souhlasu s určitou pravdou o naší přirozenosti. Utajené Já uvnitř
nás je jástvím intuitivním a toto intuitivní já sídlí v každém středu
naší bytosti, hmotné, nervové, emoční, volní, koncepční a
poznávající, až po centra nejvyšší nejpříměji duchovní. Všude v
naší bytosti utajená intuice provádí zasvěcování našich činností,
kterého se ujímá naše zevní mysl a používá je nedokonale tak, že
je proměňuje v proces nevědomosti, v zevní činnosti těchto částí
naší přirozenosti.
(Pokusím se o srozumitelnější podání promrhané intuice.
Není činnosti, ve které by nebyla obsažena intuice. Jestliže však
člověku stačí uskutečňovat jen praktickou, pro vnější činnost
účelnou stránku intuice, promrhává tu její stránku, která není
pouhým mechanickým stereotypem, čímž promrhá, jak se mu zdá,
podle míry jeho informovanosti nepraktickou stránku věci, v níž
převažuje intuice určená pro podnícení např. k sebezáporu nebo k
významnější službě bližnímu, z níž její původce nic nemá. Při
tomto výkladu čerpám zároveň ze dvou pramenů. Především z
podobenství o marnotratném synu, který litoval, že všechno
promrhal a necítil se být hoden toho, aby ho Otec přijal jako syna,
doufal však, že se Otec nad ním smiluje a přijme ho jako
nejmenšího služebníka. Stalo se něco nečekaného: Otec mu
odpustil a přijal ho jako nejdražšího syna. Druhým pramenem mi je
má zkušenost z převratu, který ve mně nastal nečekaně a
nevyžádaně v sedmnácti rocích mého života. Považoval jsem svůj
život do sedmnácti za dokonale promrhaný. Nenacházel jsem na
něm nic dobrého, protože jsem si vzpomněl jen na to, že jsem
všechno dělal jen pro sebe a nic pro svého Otce. Tento druh
vzpomínky a zapomnětlivosti zároveň byl velkým milosrdenstvím
pocházejícím od Boha. Nemohl jsem si nic přičítat k dobru, ale
úplně nic, a tak přede mnou vyvstala bezbřehá milosrdnost boží a
já jsem jí neodporoval, nesnižoval jsem ji svou protihodnotou. Tím
mně byla umožněna první extáze. V podobné situaci se ocitla
kajícnice Maří Magdaléna a Kristem nečekaně obrácený svatý
Pavel, a bylo jich mnohem více. A všichni zvítězili nad sebou jen
proto, že v nich za ně zvítězil Bůh.)

Srdce neboli emocionální centrum promyšleného přání, je
nejsilnější v člověku běžného typu, řídí nebo aspoň ovlivňuje
předkládání věcí do vědomí a je prvním ze systémů (obsažených
v člověku a jemu nejpřístupnější). Je to tím, že Pán sídlí v srdci
všech tvorů, hýbá jimi pomocí přírodního mechanismu podle Máji
mentální nevědomosti...Výsledkem tohoto procesu nemůže být nic
úplného, protože srdce není středem naší bytosti, není
supramentální, ani není řízeno ze supramentálních zdrojů.
(Napadá vám možná, z Ježíšova příkazu lásky "milovati
budeš Boha z celého srdce svého...", že láska srdcem je
připomínána na prvém místě, jednak proto, že v srdci má sídlo
Pán a je tedy osobně nejpřístupnější, jednak o mnoho nepřevyšuje
snadno dosažitelnou citovost, se kterou se může začít v oblasti
lásky, ale nelze se s ní spokojit.)
Nejvyšším organizovaným střediskem naší vtělené bytosti a
její akce v těle, je nejvyšší mentální centrum, zobrazené jogickým
symbolem lotosu s tisíci plátky, sahasradala, na jehož vrcholu
dochází k přímému styku se supramentálními úrovněmi. Je tedy
možné používat rozličné a přímější metody a neobracet se celým
svým myšlením na skrytého Pána v srdečním lotosu, nýbrž na
zastřenou pravdu boží, která je za myslí, a brát všechno jako něco, co přichází z výše. Tímto sestupem z výše se stáváme
vědomými nejen duchovně, ale též hmotně. Siddhi neboli plné
dokonání tohoto procesu se může dostavit jen tehdy, jsme-li
schopni dostat se středem myšlení a vědomou činností nad
fyzický mozek a do jemného těla. Jsme-li shopni myslet nejen
mozkem, ale jakoby z výšky nad hlavou v jemném těle, pak je to
zajisté hmotnou známkou osvobození z omezené hmotné mysli. A
i když tohle není ještě všechno, ani samo o sobě to není
supramentální činností, protože jemné tělo je mentální a nikoliv
supramentální, přece jen jde už o jemnou a čistou mentalitu a činí
nás schopnější snáze se dostat do styku se supramentálními
středisky. (Modlitbou nad sebe si pomáhal i Ježíš, když zdvihal oči
k nebi, protože i on byl tělesný a potřeboval si usnadnit oproštění
sebe od tělesnosti, aniž by ji přitom zrušil.) Nižší pohyby se budou
muset stále ještě vracet, ale už bude snazší dospět k rychlému
jemnému rozlišení, které nám umožní zjistit rozdíl mezi intuitivním
myšlením s nejnižší smíšeninou intelektuální a oddělit je od
mentálního zahalení, odmítnout rychlé kroužení mysli, jímž se
napodobuje zevní podoba intuice, aniž by tyto rychlé pohyby byly
pravou podstatou intuice. Bude (potom) snazší rozlišit rychle
nejvyšší úrovně supramentálního bytí a přivolat z něho
schopnosti, jimiž se organizuje pravda v nás. Toto otevírání sebe

vůči celému našemu poznání a činnosti podle formy a podstaty
jeho moci a jeho světlé schopnosti představuje v praxi největší
část přirozené metody, jakou používá božská Šakti. (Ghos tím
chce říci, že si Šakti pomáhá vlastnostmi lidského těla, aby mohla
snáze působit v lidském těle. Toho si buďme dobře vědomi. Věděli
o tom křesťanští světci a napodobovali tuto metodu, jestliže chtěli
sobě nebo někomu jinému pomoci, zvláště při modlitbě nebo při
nemoci. Měli by o tom vědět i léčitelé, pokud neléčí jen léky, ale
též svým tělem a tělem pacienta, které zapřáhnou do své
léčitelské činnosti. Používá to léčitelka B. K., přestože si neumí
vysvětlit, odkud se ty léčitelské zázraky berou. Nevadí, že vlastně
svou metodou vstupuje do pacienta, ale nejen proto, aby ho léčila,
ale též aby mohla provést diagnosu, na kterou lékaři rozumem
nemohou přijít. Přesvědčil jsem se u jiného léčitele J. Z., že
používá této metody i pomocí telefonu, když jím hovoří s
pacientem.)
Čtvrtá metoda je ta, která nabízí spontánně sama sebe
rozvinutým službám člověka, který přemýšlí. Spočívá v tom, že se
intelekt rozvíjí, místo aby se vyloučil. Tento způsob vyžaduje, aby
člověk měl pevnou vůli, že si nebude libovat ve své omezenosti,
bude se aktivně snažit, aby dospěl k většímu světlu, nabyl větší
inteligenci, tj. vzdělání, a nepřestal, dokud ještě nepřekročil
všechna omezení intelektu, dokud ho nepřekonal jeho vlastní
slabostí. Když se naučí správně určit postavení intelektu, jeho
úkoly a meze, dostane se samovolně za intelekt. Ukazuje se, že
běžné činnosti jsou velmi užitečné pro získání nejvyšší
dokonalosti, kterou hledáme, jsou-li nakonec využity za daleko
vyšším cílem. A čím větší je jejich rozvoj, tím bohatší je příprava
na supramentální činnost.
(Tuto metodu doporučuji zvláště intelektuálně zaměstnaným
lidem. Dokud u nich nebude docházet k samovolnému přechodu z
myšlení do nemyšlení, které nesmí být civěním, dokud se
nedostaví klid mysli, ze kterého bez naší vůle vyplyne i zcela
praktický užitek, není ještě tato metoda zvládnuta. Nemyslíme-li
nikoli z lenivosti, ale proto, že jsme v klidu vyčerpali své rozumové
a citové možnosti, spějeme k vnitřní svobodě, o kterou se můžeme
podělit s jinými lidmi.)
Také tento proces spočívá na pravdivosti naší přirozenosti a
náleží do soustavy metod jogy sebezlepšování. Tento proces, jak
jsem jej uvedl, zahrnuje v sobě povznešení a dovršení činnosti
našich přirozených nástrojů a schopností do té míry, že ony
jednají ze své podstatné čistoty a úplnosti tak jako v nás jedná
Šakti.

(Touto metodou učila svatá Anežka česká Ladislava Lajčíka
v koncentračním táboře po mém odchodu plodné odevzdanosti
Bohu, nezávislé na zbídačenosti lidského organismu. Jako by mu
napověděla: "Odhlédni od své neschopnosti a ubohosti, obětuj ji
Bohu bez touhy po odměně.")
Rozum a inteligentní vůle, Buddhi, je největší z těchto nástrojů,
nejvhodnější k tomu, aby pomáhala ostatním nástrojům k jejich
vývoji. Běžné činnosti naší přirozenosti jsou velmi užitečné pro
nejvyšší možnou míru zdokonalení, které hledáme, jsou-li
přetvořeny pro tento vysoký cíl. Tím se stane příprava na
supramentální činnost nejbohatší.
Intelektuální činnost má tedy být v joze pozdvižena pomocí Šakti
až ke svým nejúplnějším a nejvyspělejším schopnostem. Z toho
vyplývající přeměna intelektu je možná proto, že veškerá jeho
činnost je skrytě odvozena z nadmysli, všechny myšlenky i vůle
obsahují nějakou její pravdu, i když omezenou a pozměněnou
nižší činností inteligence. Změna se může provést odstraněním
omezení a vyloučením znetvořujícího nebo znehodnocujícího
prvku. Ovšem to se nemůže stát pouhým zvýšením a doplněním
aktivity intelektuální, protože tato nemůže zůstat být stále
omezena prvotními chybami vlastní mentální inteligence. Je nutný
zákrok supramentální energie, aby se jím osvítilo myšlení a
zároveň odstranily chyby v myšlení, ve vůli a v citech. Ani tento
zásah nemůže být zcela účinný, neprojeví-li se supramentální
úroveň a nezačne-li působit na mysl už ne za oponou nebo
záclonou, nýbrž stáleji a zřetelněji v otevřené a světlé činnosti, až
se objeví plné slunce pravdy, bez mlhy, která je zatemňuje. Ani
není třeba rozvinout plně intelekt v jeho pocitu oddělenosti, dříve
než se přivolá nejvyšší zásah, ani není nutné, aby nějakým
zvláštním způsobem se otevřely supramentální úrovně. Zásah
může nastat nečekaně už tehdy, a náhle může rozvinout
intelektuální činnost a transformovat ji, zatímco ona se teprve
rozvíjí, do formy a podstaty intuitivní.
Nejširší přirozená akce Šakti kombinuje všechny tyto
metody. Probouzí - někdy od začátku, někdy ve stádiu mnohem
pozdějším - svobodu duchovního ticha. Odhaluje utajenou
intenzivní schopnost uvnitř samotné mysli, a zvyká nás tomu,
abychom přisuzovali každou svou myšlenku a cit a vůli a činnost
božskému posvěcení, nádheře a schopnosti, uložené v srdci jejich
útulku. Pozdvihuje, jsme-li připraveni, střed svých operací až k
vrcholu mysli a otevírá nám supramentální úrovně a proměňuje
zhora celou naši nižší přirozenost společně s činností zdola,
pozdvihuje všechny energie k nejvyšším výšinám, tak aby se

uskutečnila přeměna celého systému. Nečiní to nějakým
ustáleným, pevným a mechanickým způsobem, nýbrž svobodně a
pružně podle potřeby své operace a požadavků přirozenosti.
Prvním výsledkem nebude vytvoření pravé nadmysli, nýbrž
organizování mentality převážně nebo také úplně na intuitivní,
dostatečně rozvinutou mentalitu tak, aby běžná mentalita a logický
intelekt lidské bytosti byl normálně rozvinut. Nejsou to pouze
náznaky nebo rychlé uzávěry, nýbrž samotné světlo, moc, radost
a přímá spontánnost, která nás uvádí do pravdy...Také vůle se
proměňuje v této intenzivní schopnosti, vedené přímo k tomu, co
se má učinit pomocí záblesku světla a moci, kartavyam karma.
Přispívá rychlým zřením možností a potřebnými kombinacemi ke
splnění své akce a jejího cíle...
(Jsem svědkem toho, k jakým praktickým závěrům vede
tato moc např. u intuitivně připravené léčitelky Boženy Kamenické.
Léčitelka nepotřebuje vědět, jak se to nebo ono uzdravení stane,
ale ví, že se stane nebo nestane. Nabývá náhle o tom jistotu a
zařídí všechny praktické kroky k tomu, aby se vyšší vůle
prosadila.)
...Všechna hnutí mysli (i drobná rozhodnutí) jsou ovlivňována
intuitivní myslí ještě dříve než je samotná osoba (nositelka intuice)
plně jogicky rozvinuta...Ale intuitivní mentalita se nemůže stát
úplně dokonalou a nezávislou bez pomoci nadmysli, která v ní
působí a nakonec odhaluje její meze a činí z ní podružného a
přechodného činitele, působícího jako zprostředkovatele mezi
myslí a pravou supramentální přirozeností. Intuitivní mentalita je
ještě myslí a nikoliv gnosí. Je to ve skutečnosti světlo, které
pochází z nadmysli, ale pozměněno a zmenšeno hmotou, která je
vlastní mysli v ní působící; a říci "mysl" je jako by se řeklo, že jde
o základnu nevědomosti. Intuitivní mysl není ještě širokým
slunečním světlem pravdy, nýbrž stálou hrou záblesků, které
osvětlují základní stav nevědomosti nebo stav polovičního
poznání, poznání nepřímého. Tak dlouho, dokud je nedokonalé, je
přehlušováno směsí nevědomosti, kterou prolíná pravda s žílou
omylu. Když jsme nabyli plnější rodnou činnost, svobodnější od
této směsice, i tehdy, tak dlouho, dokud myslící hmota, ve které
jedná, je schopna toho, aby byla nositelem mentálního zvyku
intelektuální povahy nebo čehokoliv nižšího, podléhá omylu,
zatemnění a mnohým způsobům zatemnění. Kromě toho
individuální mysl nežije sama pro sebe, nýbrž žije v obecné mysli,
a všechno, čeho se zřekla, zůstává uloženo v obecné mentální
atmosféře okolo ní a má snahu se vrátit a zavalit ji starými
nápovědmi a mnohými následky staré mentální povahy. Intuitivní

mysl, ať už ve stavu nárůstu nebo dospělá, musí být stále ve
střehu, aby se ubránila zmíněným případům a nákazám, aby
zavrhla a vyloučila nepotřebné příměsi, aby stále více činila
intuitivnější celou substanci mentální, a tento boj může skončit
pouze osvícením, přeměnou a povznesením do úplného slunce
supramentální existence.
(Tomu by asi nebylo možno rozumět, kdybych se i já zřekl, jako to
činí Ghos, osobní zpovědi o vlastní zkušenosti. Po dobu těch pěti
měsíců, od 21. 11. 1939, ztrávených v koncentračním táboře,
jsem žil svým osobním vědomím v nadmysli. Nepotřeboval jsem
myslit, i když jsem myslel. Opíral jsem se však i při myšlení o
tehdy samozřejmé vědění, které Ghos nazývá gnosí. O této gnosi
se nedá říci, že by měla kořeny v potupném nabývání pochopení
něčeho. Tma totiž souvisí pouze s přináležitostí k něčemu, co je
takovým druhem vědění, které teprve vzniká, zatímco vědění,
které jím je samo od sebe, nevzniká, nevytváří se z něčeho. Je
tomu jako s dvojí pravdou. Jedna pravda je, a ta je pravou pravdou
nezávislou na ničem co vzniká. Druhá pravda je ta, kterou
nazýváme poučením. Ta je velmi labilní v mnoha směrech, např.
se mění podle stavu paměti, podle toho, co v ní převažuje, podle
toho, k čemu ji přiřazujeme, zda k důležitému či ke zbytečnému,
nebo podle stavu citů, náklonností apod. Takovou pravdu lze jen
velmi těžko nazvat pravdou. Co nám dnes připadá být důležité,
zítra se nám může zdát zbytečné a nepravdivé, nebo aspoň
zbytečně zatěžující a překážející. Z této polopravdy se u mě po
dobu těch pěti měsíců neobjevilo nic. To je ovšem jen jeden z
aspektů supramentálního stavu. Nemluvím tu o bezpečné
ochraně, který ten stav poskytuje i v největším nebezpečí, nebo o
prozíravosti, která souvisí se stavem gnose atd.)
Kromě této nové mentality probíhá v každém člověku vývoj
současných schopností lidské bytosti a i když tento vývoj je pro
člověka nový a pozoruhodný, jeho organizace je omezena
prostředím, ve kterém k němu dochází. Tím je dána tendence
poplatnosti tomuto prostředí, je tu nejen jakási poddanost jemu,
ale i touha po návratu k němu jako ke starému intelektuálnímu
způsobu pobyt v nedokonalosti, a to se děje, dokud nejsme
vyzbrojeni projevem světlé energie supramentální. Její povahou je
být mostem mezi stávající myslí a nadmyslí, a dokud tento
přechod není dokončen, dochází často k tíhnutí směrem k
něčemu nižšímu, a střídavě opět k tendenci směřovat vzhůru. A
tato rozkolísanost, přitažlivost nížin spolu s tažením výšek,
způsobuje věčnou nejistotu pohybu mezi dvěma póly. Jelikož
nejvyšší lidská inteligence stojí mezi svou mentalitou zvířecí,

zvyklostně lidskou, která je dole, a vývojem k mentalitě duchovní,
která je nahoře, nachází se naše bytost mezi zintelektualizovanou
lidskou mentalitou a nejvyšším poznáním supramentálním.
V povaze mysli je žít mezi polosvětly a polostíny, mezi
pravděpodobnostmi a možnostmi, mezi aspekty částečně
známými, nejistotami a polovičními jistotami, je to v celku
nevědomost, která tíhne k poznání a snaží se vstoupit do skrytého
těla pravé gnose. Nadmysl žije ve světle duchovních jistot a jeví
se člověku jako poznání, které člověku otevírá tělo k tomu, aby z
něho začlo pramenit něco, co je v něm ukryto. Intuitivní mysl
napřed osvětluje polosvětla mysli a odhaluje skrytou pravdu nebo
poloskrytou a poloprojevenou pravdu, a ve své plné činnosti je
prvním příslibem supramentální pravdy, neboť přináší světlý
náznak přímého vidění nebo vzpomínku na duchovní poznání,
poskytuje pohled na skryté stezky tajného obecného
sebepoznání. Je první nedokonalou organizací větší a původní
substance, je stálou spojkou, ale nikoliv úplně bezprostřední
přítomností. Pravá dokonalost spočívá mimo ni, na úrovni
supramentální, a musí být postavena na rozhodnější a úplnější
přeměně mentality a celé naší přirozenosti.
19. 11. 1990
(Kromě jiného zbývá říci, že k tomu je nutno sebe zapřít, úplně
opustit toho, kterého známe jako sebe, a vstoupit do toho, kterého
neznáme, ale jímž věčně jsme. Byl by to úkol velmi těžký a patrně
neproveditelný, kdyby v nás už nebyla připravena (1) Existence,
která je, (2) Poznání, které je a (3) Láska, která rovněž je, a
všechny tři dohromady připraveny k tomu, aby nahradily existenci,
která se jí teprve stává např. narozením, aby nahradily poznání,
které se teprve stává poznáním a nikdy samo se jím úplně
nestane, aby nahradily lásku, které se teprve učíme, aby byla
sama sebou láskou, která je od věků.
Pokud se týče samotné intuitivní činnosti, dá se do ní ještě
zasahovat lidským úsudkem, a tu musíme rozlišit nebo stále
rozlišovat projev intuice od její činnosti. Tohle neuniklo, ale mohlo
Ghosovi snadno uniknout, protože se nestýkal s intuicí od dětského věku. Ta do jeho vědomí zasahovala jen normální velmi pečlivě
připravenou výchovou dospělými lidmi, méně dětmi a ještě méně
naléhavými událostmi. Výchovu dětmi jsem postrádal i já. Za to
výchovu událostmi jsem si užil od začátku pozemského života
dost. Odtud vím, jaká propast zeje mezi rozumovým rozlišováním,
které zajistí zevní společenské styky jednotlivce s užším nebo
širším okruhem lidí, a mezi rozlišováním intuitivním, které dovede
např. dokonale předcházet události, neříkám událostem. Zprvu, a

to nikoliv už v dětském věku, nýbrž při zapomenutí na jeho
vymoženosti, jsem se snažil k intuitivní schopnosti rozlišovací
přidávat rozumovou rozlišovací schopnost. Marně jsem se snažil o
to, abych při zásahu intuice ihned pochopil, co konkrétně a v
celém rozsahu ode mne chce. A mohlo nastat dvojí, i při jasném
intuitivním vědomí, že to, co ukázala intuice, je pro mne daleko
důležitější než všechno ostatní. Dal jsem proto snadno intuici
přednost, zařídil jsem se podle čiré intuitivní rozlišovací
schopnosti, zabrzdil jsem činnost postavenou na rozumovém
chápání, čímž jsem dal možnost intuici, aby dopracovala
událostmi, co jsem nepochopil rozumem, nebo jsem dodatečně po
zásahu intuice chybně rozumem přišel na to, že jsem se dověděl
něco nedůležitého, co bych měl spíše považovat za klamné
tušení, které člověka mnohokrát zklame, a neposlechl jsem.
Teprve události mě přesvědčily o tom, že jsem se mýlil. Projev
intuice se mi v tom případě nepodařilo převést do činnosti intuice.
Projev intuice má vždycky povahu osobního jednání, slouží
především osobě, které ten projev patří. Činnost intuice je už
rozkladem podle principu neoddělenosti, takže tu intuice jedná
třeba pomocí více lidí nebo pomocí více událostí tak, jak je toho
třeba. Tuto potřebu zná jen intuice, přizvává a odvolává z jeviště
jako na divadle podle nějakého scénáře. Naštěstí intuice, jako
čistě vnitřní záležitost, skloubena s jejím průvodním jevem, jímž
jsou události, je takovou mocí, že vyniká brzo i nad nejlepší
inteligenci. Člověk se naučí ji poslouchat už i proto, že taková
poslušnost je nesmírně užitečná pro vztahy se světem. Pro vnitřní
povahu intuice je nutno její inerní stránku zachovávat. Co z ní
konkrétně prozradíme, to samočinně odpadá jako vnitřní pomoc a
přenese se do pomoci zevními událostmi, které jsou ve srovnání s
intuicí velmi nemilosrdné. My jsme potom bohužel už jen svědky
následků své neposlušnosti a těmi následky trpíme. Máme ve
zvyku se léčit podle následků a ne podle jejich příčin. Toto
symptomatické léčení nese pak tak dlouho špatné následky,
dokud nepřijdeme na příčinu utrpení a tu odstraníme.)
21. Stupně nadmysli (A IV, 230 - 241)
Intuitivní mysl je bezprostředním překladem pravdy do
pojmů mentálních, napolo přetvořených zářivou supramentální
podstatou, je překladem nekonečného sebepoznání, které působí
nad myslí v nadvědomém duchu. Tento duch se pro nás stává
vědomým v podobě většího já, které je pohromadě nad námi, v
nás i kolem nás, a kterého je naše nynější já, tj. naše osobnost a
mentální, vitální a tělesná přirozenost nedokonalou částí nebo

dílčí odvozeninou nebo nižším a nepřiměřeným symbolem; a jak v
nás rostla intuitivní mysl, jelikož celá naše bytost se přeměňuje v
intuitivní substanci, můžeme v sobě pozorovat jakýsi druh
přetvoření našich údů v přirozenost tohoto většího já nebo ducha.
Celé naše myšlení, chtění, všechny podněty a city, nakonec i
naše nejvnější vitální a hmotné pocity, se stávají stále více
přímými přeměnami ducha a podílejí se ustavičně na jiné, stále
čistší, neporušenější, mocnější a světlejší přirozenosti. Taková je
povaha přeměny: něčím jiným je všechno, co ještě náleží k nižší
bytosti, i to, o čem si myslíme, že pochází zhora, ale je prvkem,
který přežívá z činnosti naší staré nižší osobnosti. Tlak proměny
však stále více působí tak, aby se i tato stará přirozenost změnila
na novou podstatu a přirozenost. Vznešené sestupuje a zaujímá
místo nízkého, ale nejen to, mění a transformuje realitou své
činnosti tak, aby se staré stalo součástí nejvyšší existence.
(Bylo by dobře, kdyby si čtenář uvědomil, co se stalo v
okamžiku narození člověka na tomto světě. Bylo nutno všechny
vyšší síly přizpůsobit poměrům, za nichž vládne pocit oddělenosti
jednoho od druhého. Tím myslím ono sestupování vyššího do
nižšího. Kdyby nebylo k tomu došlo - a byl to postupný proces nebylo by dítě uhájilo svůj život ve světě. Říkáme si, že došlo ke
změně zhora dolů, k sestupu nesmrtelného do smrtelného do té
míry, jak bylo třeba. Dá se říci, že naše nesmrtelná podstata - u
nás se jí říká nesmrtelná duše - vytvořila si v těle člověka
smrtelnou zástupkyni - říkáme jí smrtelná duše - a ta zase během
pozemského života podléhá tlaku nesmrtelné duše, a v kladném
případě, o kterém bude mluvit Ghos, přemění všechno, co sloužilo
přízemnímu životu, na něco, co příměji slouží věčnému životu.
Mějme na paměti, že jak bylo nutné vytvořit mentální vyslankyni,
smrtelnou služku nesmrtelnosti, aby lidský život ve hmotě byl
možný, tak je nutné, aby nesmrtelné stále více tlačilo smrtelné a
nedovolilo smrtelnému, aby se smířilo se stavem pocitu
oddělenosti od nekonečného.
Díváme se zatím zbytečně opovržlivě na nízké, přízemní, co
v nás je. Potřebujeme to. Nevidíme do plánu božího, ve kterém je
obsažen jak sestup z výše dolů, tak vzestup z níže nahoru. Ghos
mluví jen o fázi zdola nahoru, ale protože právem považuje lidský
život za integrální jogu, přeje si všechno pozemské přeměnit na
božské, a v této přeměně vidí nejvyšší smysl lidského života.
Také duch boží se přetvořuje v našeho ducha, a ten, je-li na
kříži života opuštěn, lidskou vůlí a jejím dojmem, připojuje se zase
k duchu božímu. Vizte slova Ježíšova na kříži: "Bože, ode-

vzdávám ti svého ducha." Tím je dokončen okruh odchodu všeho
vyššího i nižšího od Boha k člověku a od člověka zase k Bohu.
Proč je třeba toho uzavřeného kruhu zhora dolů a zdola
nahoru? Protože vesmír je ve své vnitřní podstatě božského
původu a člověk je jakýmsi předvojem navracejícího se vesmíru.
Tento zjednodušující pohled můžeme nabýt teprve tehdy, až se
ocitneme za branami vesmíru, v nestvořeném. Ono se nachází na
dně nebo uvnitř všeho stvořeného. Je velmi poučné, že k bráně
vedoucí z vesmíru k Bohu vede zmatek, stavba babylónské věže,
bab-ili. Člověk se nevrátí zpět k Bohu, pokud se napřed v něm
nedovrší pocit oddělenosti v tak kruté podobě, že zmaten opustí
svůj úmysl budovat svůj vesmír v malém podle své vůle. Obvykle
nejde o jednorázovou událost, protože zmatek se objevuje na
různých stupních používání vlastní vůle.)
Nejvyšší duch nad myslí se projevuje zprvu jako přítomnost,
světlo, moc, zdroj, jako něco nekonečného, ale všechno, co z
něho můžeme poznávat, je nekonečná totožnost bytí, poznání,
uvědomovací schopnost, Ananda.
(Čteme-li stará Písma, podivujeme se tomu, jak se Bůh
tehdejším lidem projevoval. Bůh je Duch nad myslí. Pokud
nepřetržitě myslíme, tento Duch se neprojeví. Náš myšlenkový
pohyb je záclonou, přes kterou neprochází proto, že jsme zatím
zaujati myšlením. Tedy druh naší zaujatosti nám brání v projevu
božího Ducha. Přesvědčil jsem se o tom v 17 létech, když jsem byl
napřed dokonale zaujat myšlením na chemii, a pak jsem toto
myšlení bez lítosti opustil, protože jsem viděl beznadějnost svého
počínání. Do té doby bylo mé myšlení jen účelové. Co jsem
považoval za neúčelné, na to jsem si zakazoval myslet. Opuštění
poslední účelové myšlenky bylo pro mne vlastně opuštěním sama
sebe, konkrétně opuštěním účelového myšlení, na které jsem byl
dokonale navyklý. U jiných lidí se třeba střídají různé myšlenkové
návyky a tím dokonaleji a bez mezer vytvářejí ještě dokonalejší
záclonu mezi námi a Duchem.
Ale vraťme se k tomu vyprázdnění mysli a k odstupu od
sebe. Kdybych si byl v té chvíli nepřečetl opět jen účelovou
myšlenku, která překonala soubor předešlých účelových
myšlenek, nebyl bych se vyprázdnil od veškerého myšlení, ať
účelového nebo jiného. Ta myšlenka měla podobu tuto: "Lidský
život je mostem do věčnosti, pokud se na něm nezabydlíš."
Poznal jsem, že jsem se zabydlil na mostě, který měl jiný smysl,
než se na něm zabydlit. Byl to vpád poznání, v němž byla pravda
doprovázena Mocí Ducha tak velkou, že jsem se ocitl rázem před

tváří Ducha, v tomto případě před jeho Mocí, kterou mě tak
dokonale zaujal, že veškerá zaujatost pro chemii a pro cokoliv
jiného odpadla. Tuto schopnost zaujatosti pro Boha měli starověcí
lidé, kteří psali svatá Písma, a to stačilo k tomu, aby mluvili s
Bohem. Protože jsem na Boha nevěřil, nemluvil ke mně jinak než
projevem své moci, která mě k němu natrvalo připoutala. Pak jsem
samozřejmě nepotřeboval věřit, protože jsem na tuto Moc patřil.
Na základě tohoto poznání mohu se dnes ohlédnout po těch
prvních sedmnácti létech svého života, a zjišťuji, že jsem ani já,
ani kdokoliv jiný, nebyl nikdy bez pomoci Ducha a že by nikdo bez
této pomoci nedokázal žít. Je to ale pomoc přes záclonu.
Nevidíme, kdo ji za tou záclonou provádí. Jeden dobře poučený
Ind mi tehdy po těch sedmnácti řekl: "My indičtí jogini se upínáme
na myšlenkový a představový systém, který musíme za pomoci
mistra stále doplňovat úrovní, na kterou jsme jeho pomocí dospěli,
ale vy křesťané se dokážete zaujmout např. Milosrdenstvím Boha,
vidíte pak projevy jeho milosrdenství na sobě i kolem sebe.
Nepotřebujete se spokojit myšlenkou na Boha. Ona by to byla
zase jen myšlenka. Tuto myšlenku u nás zastane mistr, a sám
nepotřebuje myslet, protože o Bohu ví. V tomto vědění je obrovská
síla. Rozdíl mezi tímto věděním a myšlenkovým systémem, kterým
se člověk řídí, je tak velký, že se dá prostě vyjádřit rozdílem mezi
Mocí, která není naše, a bezmocností, která je naše. Bezmocného
je třeba pořád držet za ruku, aby neupadl. Používá-li člověk např.
vyslovování správného mantramu a je-li přitom zaujat smyslem
toho mantramu, velmi brzy nemůže dále mantram vyslovovat,
neboť se dostavil účinek správného vyslovování ve správném
duchu. Dostaví se např. samadhi s průvodní vyprázdněností mysli
bez obrazů a bez představ. Je-li však smysl zaujatosti příliš
matný, je-li vůdčím vyslovování a ne smysl jeho, pak člověk začne
civět. Jeho vyprázdněnost mysli má tamasickou povahu.
Dostavuje se tupost a je lépe s mantrickými cvičeními skoncovat,
neboť ony nejsou ničím jiným než ozdobnou zahálkou. Stejně je
tomu s pranajamou nebo s asanami. Ovšem, že se musíme
napřed naučit správně dýchat nebo zaujmout správnou pozici, to
je jen nutná příprava k umění soustřeďovacímu. Je tomu obdobně
jako se znalostí not a jejich převáděním do nějakého přednesu
hudebního díla. Dílo lze teprve tehdy umělecky provést, když jsme
zvládli dokonale bez tápání a přemýšlení techniku převodu z
psaných not do přednesu. Joga je takovým uměním.")
Ostatní z ní vyplývá, ale nenabývá určitou formu myšlenky,
vůle nebo vyšší sensibility, neboť se to všechno děje pouze v
intuitivní mysli a na její úrovni. Nyní (aniž o tom víme) pociťujeme
a jsme si v mnohém smyslu vědomi (srozumitelněji řečeno,

vědomě toho používáme, jako by to pocházelo od nás) velkého a
nekonečného Puruši, který je věčně činnou pravdou existence a
velkým nekonečným poznáním, schopností světla a vědomím,
velkou a nekonečnou vůlí, schopností této moci vědomí, velkou a
nekonečnou láskou, která je mocí tohoto Ananda.
(Prosím vás, neutíkejte od této věty bez povšimnutí.
Komentoval jsem ji a okamžitě doplnil v závorkách, protože ji
považuji za mimořádně důležitou. Opakuji, že co je věčně plynulé,
toho si nemůžeme být smysly a rozumem vědomi. K tomu tyto
nástroje nejsou určeny. Máme je v nynějším stádiu vývoje jen k
zachycování změn a k tomu, abychom na tyto změny reagovali
způsobováním dalších změn, pokud možno vývojově kladných.
Avšak jak těmito kladnými, tak i zápornými změnami spějeme
kupředu. Připadá mi to jako kroucení poraněného nebo
napadeného červa. Ten nepotřebuje vědět, proč se kroutí, ale my
víme, že se kroutí v sebeobraně. O sobě pak víme, že se
kroutíme, abychom ze sebe vystřebali pokrok. Ovšem dokážeme-li
ty své zkrutky také náležitě zneužívat. Pohyb hmotný, myšlenkový
i citový je principem našeho duchovního pokroku, ačkoliv ne
jediným podporovatelem pokroku.)
Ale všechny tyto schopnosti jsou nám známy pouze jistým
způsobem, který je daleko od zmíněné mocné skutečnosti, jelikož
jsou tlumočeny naší mentální intuitivní bytostí a převáděny na její
úroveň a do jejích mezí. Jak postupujeme nebo se povznášíme k
vyššímu a dynamičtějšímu spojení s tímto duchem neboli
Purušou, projevuje se větší poznávací, volní a duchovně citlivější
činnost, a připadá nám, že se vytváří nad myslí, a tu poznáváme
jako pravou nadmysl, jako pravou prvorozenou hru nekonečného
poznání, vůle a Anandy.
(Nemohu si odpustit doklad o tomto způsobu poznávání, jak je na
sobě prozradil Ježíš v nejtěžších chvílích svého života, při křižování, ještě před odevzdáním svého ducha Bohu na kříži. Modlil
se za své mučitele: "Bože, odpusť jim, neboť nevědí, co činí."
Ježíš se po prožití pozemského života vracel "k prvorozenecké
hře nekonečného poznání", jak o ní píše Ghos. Ježíš se vrací k
Otci jako prvorozený jeho Syn. Poskytuje nám vzácné porovnání
sebe s marnotratným synem. Vrací se k Otci, když promrhal
nejvyšším možným způsobem všechno, co si od Otce vzal na
pouť světem. A vězte, že tutéž splátku musíme provést i my,
každý z nás, jinak by nebylo pravdou, co píše Bible: "Neodejdeš
odtud, dokud posledního halíře nesplatíš." Co na tom, že na
úrovni, na které se nacházíme, nevíme, co činíme. Bylo by dobře,
kdybyste si uvědomovali, že Ježíš na kříži při odevzdání svého

ducha nevolal "Otče, odevzdávám ti svého ducha", nýbrž "Bože".
Vzdával se všeho, co bylo od Otce odvozeno, aby nám ukázal, že
mu zbyla jen neodvozená věčná jednota s Otcem. Odvozenou
jednotu právě ztrácel a jako člověk nemohl vědět proč. I Ghos ví,
že člověk se o tom dovídá jen zvláštním způsobem, běžnému
trpícímu člověku nesdělitelným. Jinak řečeno: Dokud trpíš, ještě
plně nepoznáváš. Velmi dobře se o tom vyjádřil ing. Jiří Elger
krátce před smrtí: "Kdo trpí, to nejsi ty.")
Pak se intuitivní mentalita stává podružným prvkem vedle
této vyšší schopnosti, která odpovídá a souhlasí se všemi jejími
osvíceními a slovy a proměňuje je všechny, až po ty nejnižší údy
bytosti, a jestliže se tohle nestane a není nám hned zřejmý sestup
této síly, ona brzy zaujme své místo a sama provádí, jak může,
všechno, co by dělala přirozenost nadmysli. Vskutku zaujme její
místo a vchází do téže situace, ze které utíkala běžná inteligence
do předešlého stádia jogy.
(Jde tu fakticky o dvojí činnost. Ta se dá ukázat jen příkladem: Ježíš by byl nejraději unikl utrpení - slovy Ghosovými: byl
by se raději vrátil ke své dřívější fázi své jogy, při které netrpěl unikl utrpení, které ho čekalo, jak prozradil v zahradě
Getsemanské. Ale ono nešlo, jak ví Ghos, jen o utrpení nebo o
příležitost ukázat tuto dvojí činnost po jejích dvou stránkách
užitečnosti. Kdyby byl anděl odňal Ježíšovi kalich hořkosti, byl by
jednal proti vůli boží, a toho se nesměl dopustit jako síla Bohu
oddaná. Anděl směl jen ukázat kalich hořkosti, tj. poskytnout
Ježíšovi vědění o tom, co se má stát, ale směl kalich předat
Ježíšovi jen proto, aby se z něho napil, a my víme, že až do dna.
Byla to totiž pro nás ukázka toho, co každý z nás musí během života odevzdat podle slov Bible: "Neodejdeš odtud, dokud poslední
halíř nesplatíš." Zdálo by se, že jde o karmické splátky, ale ono jde
o mnohem více, o celý život, který je jogou, tj. pomůckou ke
spojení s Bohem. Pomůcka, která se využije, musí být beze
zbytku odevzdána. Tohle pochopíme tehdy, až se zbavíme
klamného pocitu oddělenosti. Tento pocit má hlubší kořeny než si
uvědomujeme. Jsme spojeni nejen s Bohem, s vesmírem, ale i s
tvořením světa a s jeho koncem. Se stvořením světa jsme spojeni
takto: Dokud žijeme ve světě, všech šest dní stvoření v nás pořád
trvá. Vysloveno zosobněně: Šest andělů božích ustavičně v nás
působí tak, aby nám přinášeli sílu k životu od Boha. K tomu je
třeba přechodových předstvořených sil božích, před námi
stvořených, a také je třeba, aby tuto sílu ustavičně vraceli Bohu,
neboť jde o skrytý uzavřený kruh, v němž nevyužité se odevzdává
beze zbytku a využité se odevzdává pozměněné. Tak jsme skrytě

spojeni s Bohem, s jeho sedmým dnem odpočinku, který prolíná
jak ustavičným tvořením božím, tak ustavičným vracením se
stvořeného zpět do Boha. Jsou tu andělé, naši věční průvodci,
kteří jimi mohou zůstat jen proto, že se ze stvořeného nevzdalují,
nýbrž mu slouží, zatímco my jsme vyšli z příbytku u Boha a do
něho s vracíme. Pobyt ve vesmíru je naší přechodnou záležitostí,
lépe by bylo říci, přechodnou obětí, zatímco Spasitel a Duch
osvětitel provádějí něco trvalého, takže, pokud žijeme, jak se
vyjadřuje Ghos, ve smyslech a ve hmotné a vitální mysli,
nemůžeme se vědomě setkat ani se Stvořitelem, ani se
Spasitelem, ani s Duchem svatým. Musíme si počkat na přesun
středu vědomí do nadmysli, odkud začneme mít přehled Ghosův,
jak o stvořeném, tak i odpočinek v nestvořeném. Ghos se nyní
snaží o vysvětlení toho přechodu z mysli hmotné a vitální do mysli
intuitivní, do nadmysli a gnose. Ta změna je vlastně jen změnou
středu vědomí, řečeno obrazně "odkud kam co plyne." Před
rozšířením vědomí jsme vědomě činí "dole", v tom nízkém, jak se
vyjadřuje Ghos, a pomalu se přesouváme do "vysokého", čímž
nastupuje systém dvou činností.)
Tato dvojí činnost napřed na dvou úrovních posiluje intuitivní
mentalitu a pomáhá jí zahnat nebo proměnit úplněji přežívající
prvky, do kterých stále ještě zasahuje nevědomost. A tak stále
ještě se zesiluje sama intuitivní mentalita a zvyšuje se světlo
poznání, aby je proměnilo podle samotné představy nadmysli, ale
obvykle se proces zpomaluje v omezenější činnosti gnose, která
nabírá formu toho, co bychom mohli nazvat světlem nadmysli
nebo božským rozumem. Tímto způsobem božského rozumu,
kterým zprvu nadmysl projevuje svou činnost a když potom
proměnila mysl podle své představy, sestupuje a zaujímá místo
běžné inteligence a rozumu. Mezitím vyšší supramentální
schopnost se značně větším obsahem se objevila zhora a přejímá
nejvyšší vedení božské činnosti ve tvořené bytosti. Božský rozum
má povahu omezující, protože, ačkoliv nemá ráz mentální a
odhaluje v sobě svou povahu přímé činnosti pravdy, zůstává, jako
vyslanec většího světla, ještě jistým způsobem analogickým s
běžnou myslí a s lidskou vůlí, a je na ještě větší schopnosti, aby
náhle předešla přímou, bezprostřední a úplnou činnost Išvary v
lidské bytosti. Tato rozlišování mezi intuitivní myslí, božským
rozumem a nejvyšší nadmyslí a dalším v oblasti těchto stupňů,
jsou nutná, protože vedou k něčemu velmi důležitému: Napřed se
mysl ujme všeho, co k ní přichází, bez rozlišení jako dostačující
osvícení a schvaluje též zasvěcovací stavy a první světla jako
cíle, ale později zjišťuje, že kdyby se zde zastavila, znamenalo by

to uvěznění v částečném uskutečnění, a že je třeba vykročit a
rozšířit se až k jisté úplnosti božského postavení.
(Rozumějme tomu tak, že rozum si musí zvyknout, že je
mohutně převyšován postavením božím. Zaručeně Ghos je dalek
toho, aby stavěl babylonskou věž. Nicméně dovolím si přispět k
objasnění Ghosova postupu skromnou domněnkou. Člověk jako
on měl velmi blízko k tomu, aby se nejen svou inteligencí a láskou
k bližnímu dostal k dokonalému spojení s Bohem, ale též svou
kompletní existencí, nevyjímaje jeho hmotnou schránku. Ale buď
promeškal dobu mladé zralosti příhodné k tomuto vstupu do Boha,
nebo, což je pravděpodobnější, nic nepromeškal, ale dobrovolně
se obětoval jakýmsi druhem nucených prací ve hmotném světě,
aby stačil podat lidem tak obsáhlou cestu integrální jogy, cestu
celým životem, jak mladíka, tak starce, aby mohl nabýt konkrétní
zkušenosti za všech životních okolností, jak poradit mladému
člověku, dospělému člověku v produktivním věku, i nemocnému a
starému, jak má dohromady za těch různých okolností vždy nově
skloubit lidské možnosti, které v každém věku pocházejí od Boha.
Mluví-li o rozšíření lidských možností až k jisté úplnosti božského
postavení, má zřejmě na mysli, že tím způsobem, jak se dostal
člověk do stavu oddělenosti nebo pocitu oddělenosti od Boha,
může se dostat zpět do stavu vědomého spojení s Bohem i s
živým tělem a v něm. To je Eliášova existenční cesta. Byl jsem
patrně ze stejných důvodů jako Ghos z této cesty odvolán, abych
ze světa předčasně nezmizel. Dostal jsem bez svého přičinění
všechna Ghosova díla do rukou, nabyl jsem práva komentovat
jeho Syntézu jogy a podle této potřeby si prodloužit život.)
Pro rozum je těžké, aby úplně pochopil, co znamenají tato
supramentální rozlišení. Mentální pojmy, jimiž mohou být
vyjádřeny, jsou chabé a neúměrné vznešenosti tématu. Mohou
posloužit teprve tehdy, když jsme nabyli určité zkušenosti. Jen
určitý počet náznaků může být v tomto ohledu užitečný. Zprvu
bude dostačující, chopíme-li se určitých podezřelých nápovědí
samotné přemýšlivé mysli, protože některé z nich mohou být
přibližnými klíči, jimiž lze otevřít supramentální činnost. Jedním
takovým klíčem je intuitivní mysl. Intuitivní myšlení má
čtyřnásobný základ: (1) ve schopnostech, které informují o
pravdě, (2) v intuici, která vnuká ideu, (3) v rozlišující intuici a (4) v
inspiraci, která přináší již sama sebou něco o své nejvyšší
podstatě, objev, který poodhaluje pravou tvář a pravé tělo. (Jako
by Ghos chtěl říci, že také tělo pochází od Boha, ale že jeho kořen
je v jemnějším stavu, kterému Indové říkají jemné tělo, a že má
jinou podobnou tvář, jako máme my lidé, ale ta má jinou vlastnost.

Ta kdyby se dostala do našeho vědomí, byli bychom
nerozdělenými bytostmi, tak jako bychom byli v ráji. Nepotřebovali
bychom se vrátit do ráje, ale stali bychom se znovu nositeli
rajského stavu v lidské kůži. Větší podrobnosti jsem uvedl v
Pohádkách pro všechny v pasáži Stvoření světa a Pád z ráje.
Obojí tyto události jsou nadčasovými stavy, prosím stavy, zatímco
k nim příslušející události jsou jen chabými slovními dodatky k
tomu, co v nás žije. Z tvůrčí dílny boží jsme ještě nevyšli a do
konce svého pozemského života nevyjdeme. Dalo by se také říci
se Zen buddhismem, že nejsme stvoření, nýbrž pořád
přetvořováni, že stvoření jako něco hotového neexistuje.)
Tyto věci nejsou téže povahy jako běžná mentální
inteligence, ale zdají se být jí podobnými a mohou být snadno s ní
zaměňovány, zvláště na začátku intuitivní zkušenosti. Intuitivní
vnuknutí není totéž jako intelektuální hbitost inteligence, ani
intuitivní rozlišování není totéž jako rychlý soud přemýšlivého
intelektu (protože nečerpá z rozumového úsudku, nýbrž z tajného
vědomí o existenci zmíněného jemnějšího stavu v nás). Intuitivní
inspirace není totéž jako představa naší inteligence, ani intuitivní
objev není totožný s mocným světlem vnitřní zkušenosti. (Tato
zkušenost je opravdu světlá, neboť září sama sebou a neozařuje
jen vybraný objekt, nýbrž i jeho souvislosti a závislosti na jeho
okolí a na jeho původu, který je bezprostřednějším náznakem
pravdy.)
Snad by se dalo říci, že tyto posledně jmenované čtyři
činnosti jsou mentálními představitelkami procesů mnohem
vyšších; pokusy běžné mysli dělati tytéž věci a naznačit
napodobeninami něco, co je možná nejbližší intelektu, jsou
snahou postihnout funkce mnohem vyšší přirozenosti. Pravá
intuice se liší od efektivních, ale nedostačujících padělků svou
podstatou, způsobem jednání a metodou poznávání. Rychlé
intelektuální dedukce jsou závislé na probuzené mysli, jinak
podstatně nevědomé, až na zachycení tvarů a představy o
pravdě, které mohou být bez výhrad platné na jejím vlastním poli a
pro její vlastní cíle, ale nejsou proto ještě také spolehlivé někde
výše vzhledem k jejich odvozenému původu. Závisejí už při svém
vynoření na nápovědích dodaných mentálními údaji a na souhrnu
minulého mentálního poznání. Hledají pravdu jako něco vnějšího,
jako předmět, který se má nalézt a po němž se baží a kterého
dosahujeme jako něco, co lze získat, a když jsme jej našli,
analyzujeme jeho povrch, nápovědi a vzezření. Tato bádání nikdy
nemohou poskytnout úplnou a přiměřenou ideu pravdy.

(Jsem-li svědkem takového rozboru, přímo trnu, protože vidím, že odvádí z nitra na pouhý povrch věci. A jsem smuten, protože vidím, že rozumový analytik se na chvíli těší ze svého "objevu", ale za čas je zase smuten, protože tentokrát správně analyzuje svůj stav jako neuspokojující. V té chvíli jeho rozčarování
jsem šťasten, neboť vidím, že pro jeho nespokojenost se mu
otevřela cesta k dalšímu duchovnímu pokroku, která, jak doufám,
se už nebude spokojovat ani chvíli s pravdou, kterou dotyčný nalezl mimo sebe, když ji má od věčnosti skrytou v sobě a úplně celou bez mezer. Má situace má jiné úskalí. Vím, že pravda, která se
mi vnitřně odhalí, je bezohledně závazná, a já se cítím neschopným jí dostát. Vím, že jsem nikdy žádnou pracovní disciplinu
neměl a už mít nebudu. Tak co si potom počnu s nastupujícím
poznáním? Vzdám-li se svého lenocha, zaručeně to nebude
dostačující, protože se nemohu tím zříci zodpovědnosti za pravdu,
kterou získávám. Nezbývá mi nic jiného, než se vzdát svého
ducha, který se jako u každého člověka odvíjel z Ducha božího.
Takže nacházet pravdu Boží, nikoliv svou, v sobě, je mnohem
závaznější než nejupříměji pojatá rozumová a citová analýza.
Nestačí překonat vlastní nedisciplinovanost, pojmenoval jsem ji
tentokrát lenochem, ale příhodněji by se dala nazvat sebeláskou
dovršenou pohodlností a nedbalostí. Nepodezřívejte mě ze lži,
nebo ze skromnosti či dokonce z pokory. Kdybyste věděli, jakou
moc má ve mně pravda vnitřně poznávaná, poznali byste, že
žádnou ze jmenovaných ctností nemám. Tato poznámka je
vysvětlením poslední věty Ghosovy, jak jsem ji citoval, abyste mu
snáze věřili.)
Jakkoliv pozitivní se může zdát v té chvíli takový zisk, bude
třeba se nad něj povznést, jak jen je možné brzo, protože není ve
shodě s nejzazším poznáním.
Intuitivní poznání naproti tomu, i když může být jakkoliv
omezené ve svém rozsahu a použití, je přece jen bezprostřední
jistotou, která je trvalá a zvláštním způsobem nezávislá. Může
použít jako východisko souhrn minulých myšlenek k poznání
nového jejich významu a vyústění, ale není závislá na ničem než
na sobě, a může vyjít skokem ze svého pole jistot, nezávisle na
předešlých nápovědích a údajích; a tento způsob počínání a
zacházení s věcmi se stává postupně stále běžnější a připojuje se
i k dalším poznatkům, aby se dospělo k novým hloubkám a k
širšímu poznání. Je tu vždycky svým původem pocit absolutnosti,
který připomíná, že toto poznání je totožné s vůlí ducha. Intuitivní
poznávání je rozpoutáváním tajného poznání, které v nás již
existuje. Není to zisk něčeho nového, ale něco, co tu vždycky bylo

a čekalo na objevení. Vidí pravdu zvnitřka a tímto vnitřním
viděním osvětluje zevní vzhled a slaďuje jej pohotově - pokud
jsme intuitivně probuzeni - s nějakou čerstvou pravdou, která se
teprve chystá dostavit. Tyto její charakteristiky jsou ještě zřejmější
a intenzivnější na vyšších úrovních, zejména supramentálních. V
intuitivní mysli nemohou být ještě úplně poznatelné ve své čistotě
a úplnosti, protože jsou pomíchány s mentálními přídavky, ale v
božském rozumu a v nejvyšší supramentální činnosti se
osvobozují a jsou absolutní.
Sugestivní intuice (2), která jedná na úrovni mentální,
napovídá přímou a osvěcující ideu pravdy, ideu, která je jejím
pravým obrazem, ještě ne úplně a plně osvětleným, nýbrž spíše
má povahu jakési světlé vzpomínky na vzdálenou zapomenutou
pravdu, vzpomínky na ztracené poznání.
(Byl bych rád, kdyby si čtenáři těchto řádek mohli současně
pročítat Pohádky pro všechny, protože co píšu zde, není už
pohádkou pro všechny, nýbrž jen vzpomínkou na ztracenou
pravdu, návodem k návratu, který bude obsažen ještě otevřeněji v
Pohádce pro Martinku. Tam někde se chystám k výkladu o
přechodu ze vzpomínky ke způsobu návratu do skutečnosti, jak jej
popsal Ježíš svým životem, který byl rekapitulací živé vzpomínky
"na dobu", kdy seděl po pravici svého Otce jako jeho síla,
připravená k vyjádření šťastného poselství, evangelia, jehož
základní myšlenkou je poznání: "Vstaň a pojď, já věčně přicházím
pro tebe!" Viz vysvětlení blahoslaveného van Ruusbroeka v jeho
knize "Ozdoba duchovní svatby.")
Je to předvedení, ale představení živé, nikoliv jen ideální
symbol a úvaha, nýbrž rozjímání o něčem, co je smočeno do
reálné podstaty správného. (3) Intuitivní rozlišování je druhořadou
činností, která staví tuto ideu pravdy na její správné místo a
přičleňuje ji k jiným ideám. A pokud přetrvává zvyk ještě
existujícího zásahu mentálního, působí v nás a odděluje mentální
pohled od vyššího, od toho, které se snaží rozmotat nevědomost
a omyl od poznání, jelikož intuice má povahu anamnéze, znovu
nastoluje pravdu, která již sama o sobě existuje, a tak (4)
inspirace má povahu jasného slyšení, okamžitého přijímání hlasu
pravdy, rychle působícího slova, které ji dokonale ztělesňuje a
obsahuje něco většího než je světlo její ideje. Jde o příliv vnitřní
skutečnosti a o živý přítok její podstaty, a objev má povahu
jasnozřivosti, pratyakša drašti, a vybavuje navenek pravého ducha
a pravdu a dostává je do vědomí a do zkušenosti.
V současném procesu vývoje supramentální přirozenosti,
předpokládáme-li, že sleduje pravidelné stupňování, lze vidět, že

dvě nižší schopnosti se dostaví jako první, ačkoliv ani pak nejsou
nutně bez jakéhokoliv vlivu na dvě druhé vyšší schopnosti, a
jelikož do nich vrostly, představují společně jakýsi druh nižší
intuitivní gnose. Kombinace obou je nutná pro jejich úplnost.
Jestliže intuitivní rozlišování (3) jedná pro sebe, vytváří jakýsi druh
kritického osvícení, které působí na ideje a vjemy intelektu a
přeměňuje je takovým způsobem, že mysl může oddělit jejich
pravdu od jejich omylu. Vytvoří nakonec místo intelektuálního
úsudku správný intuitivní soud, jakýsi druh kritické gnose: ale
pravděpodobně nedostačující, pokud se týče čerstvého
osvěcovacího poznání nebo při vytváření tak široké vize pravdy,
jaká se přirozeně dostavuje, je-li omyl oddělen (a funkční nikoliv
neexistující). Na druhé straně, jedná-li sugestivní intuice (2) pro
sebe bez tohoto rozlišování, dochází sice k trvalému přísunu
nových pravd a nových světel, ale tyto jsou snadno napadnutelné
mentálními ložisky, a jejich spojitosti a vztahy nebo jejich
harmonický vývoj jedné z druhé je zamlžen a narušen a rušen
tímto zásahem. Je tu sice znormalizovaná schopnost aktivního
intuitivního vjemu, ale nikoliv úplné a běžné spoluuvědomování si
intuitivní gnose. Obě dohromady nahrazují nedostatky každé z
nich a způsobují intuitivní vjem a rozlišení, které může značně
doplnit i nadále se nedostavující mentální inteligenci, nebo může
dokonce jednat s větším světlem, jistotou a mocí než samotná přímější a jasnější ideace.
Dvě vyšší schopnosti tímtéž způsobem ustavují vyšší
intuitivní gnosi. Jednají-li jako oddělené schopnosti, pak zajisté
nejsou samy o sobě dostačující bez jiných činností je doplňujících.
Intuitivní objev může představit skutečnost, totožnost věci v sobě
samé a připojit něco z velké moci zkušenosti vědomé bytosti, ale
může přitom ještě chybět vtělující slovo, objasňující idea, úzká
spojitost vztahů a následků a může také objev zůstat jako
izolovaný prvek bez vztahu k ostatním prvkům. Může tu být
přítomna pravda, ale nikoliv její plný projev. Inspirace může
poskytnout zkušenost o pravdě a jiskru své dynamičnosti a svého
pohybu, ale není úplná a jistá v účincích bez plného odhalení
všeho, co skrývá v sobě a co světelně ohlašuje, a je bez
spořádané organizace toho všeho v žádoucích vztazích.
Inspirovaná intuitivní mysl (4) je myslí osvětlující mnohé věci,
které byly temné, ale je třeba, aby světlo bylo zaměřeno a upřeno
na tak stálou míru světelnosti, která bude stálou mocí poznání
dobře organizovaného.
Uspořádaný vývoj by měl probudit současné projevy čtyř
schopností v dost širokém měřítku, především sugestivní intuici

(2) a kritickou (3) a objevnou (4) intuici. Ve skutečnosti však v
lidské mysli bude jasný proces takového vývoje pravděpodobně
rušen opakujícími se úpadky a neúplnými postupy, návraty k
věcem nedokončeným, vlivem stálého směšování starého s
novým a zásahem polovičatého mentálního poznání a mentální
nevědomosti. Nakonec však nastane chvíle, kdy, jak jen je to
možné, proces bude úplný a bude možné, aby se zformovalo
supramentální světlo, složené ze všech schopností....
Prvním znakem této přeměny je úplný převrat. Dosud žijeme
v mysli a převážně v mysli hmotné (založené na rozsahu běžného
lidského vědomí AB) a nejsme ještě do ní plně otevřeni ani jako
zvíře. Dosáhli jsme však určitého mentálního povznesení nad
zvíře, máme možnost utíkat se k mentálnímu světlu, přemýšlet,
posuzovat, užívat svou vůli k tomu, abychom pozměňovali činnost
nižší přirozenosti. Ale pokračujeme-li v sebepoznání, zjišťujeme,
že celé naše myšlení a chtění má svůj původ nahoře, i když se
dotváří v mysli a jen v ní se stává otevřeně aktivní. Rozvážeme-li
uzdy fyzické mysli, která nás svazuje s mozkovým nástrojem a
ztotožňuje nás s hmotným vědomím, a dokážeme-li se vymístit do
čisté mentality, tento fakt se stane stálým základem intuitivní
mentality.
Vývoj intuitivní mentality způsobuje, že i když zůstáváme v
mysli, ona začíná vzhlížet vzhůru a odtamtud přejímá
supramentálno i pro ostatní složky. Vývoj intuitivní mysli
způsobuje, že si uvědomujeme spojení, které dříve bylo temné a
podvědomé. Nicméně zůstáváme pořád ještě v mysli, a mysl
nadále vzhlíží vzhůru a snaží se odtamtud načerpat pomoc.
Přitom i když jen sama ze sebe nevytváří myšlení a vůli, zůstává
přenašečem myšlení a vůle. Když se rozvine supramentální
rozum, Puruša se povznese nad mentální úroveň a začne pohlížet
zhora na celou činnost mysli, života, smyslů, těla; vidí věci
rozdílně, protože už není zahalen do mysli.
(Mám za to, že má-li dojít k tomuto "obrácení světel", musí
jít člověku o něco mnohem vznešenějšího než o tento blahodárný
převrat. Ten se dostavuje sice liknavě, ale bez naší vůle.
Kdybychom se o něj snažili svou vůlí, ocitli bychom se někde na
postranní stezce, na duchovní periférii. Tyto přeměny, o nichž
mluví Ghos, probíhají samovolně, a čím méně do nich
zasahujeme svou vůlí, tím probíhají snáze a jaksi čistěji, bez
přimíšenin, o kterých mluví Ghos. Důležité je, aby člověk hledal
věčnou vůli boží a chtěl se jí řídit. Intuice se dostaví. To se může
stát i tak, že nehledáme ani Boha, ani jeho vůli, ale stupňujeme
svou oběť pro bližního. Tato spojitost mezi láskou k bližnímu a

poznáním mohla Ghosovi uniknout při jeho laboratorním pokusu.
Styk s bližním není prací v duchovní laboratoři, není podceněním
běžných lidí. Čím více se člověk věnuje lidem bez ohledu na
cokoliv svého i na svůj duchovní vývoj, tím větší je mu předána
potřebná míra intuice a správného rozlišování. Na straně ašramu
nebo kláštera nejsou všechny výhody. Exkluzívnost takové cesty
přináší umělé okleštění života o jeho zdravé základy na zemi. Náš
původ je z ducha, ale tento duch nás přivedl na zem, odkud se
máme k němu vrátit. Doporučoval bych vám, abyste si dobře
prostudovali první čtyři z Pohádek pro všechny, aby se vám
nestalo, že byste podcenili, jako má tendenci činit každý
klášterník, realitu a závažnost celého lidského života. Řečeno
odborně po indicku: Kdybyste tuto základu podcenili, neotevřeli
byste úplně muladharu, a pak byste jen nedokonale mohli otevřít
svadhistanu a další úrovně vědomí. Možná, že byste snili nejen ve
spánku, ale i za bdělého stavu. Při úplně otevřené muladhaře jste
daleko více bdělí, prožíváte dokonaleji přítomnost, ale máte také
větší potíže se zvládnutím vášní. Ježíš už záhy po narození vlivem
svatých Tří Králů měl muladharu úplně otevřenu a snadno se
otevíral vyšším úrovním vědomí a mohl to dokázat, protože od
zmíněných tří zasvěcenců nedostal jen zlato, nýbrž i kadidlo a
myrrhu. Vysvětlil jsem jinde. Nespekulujte proto zbytečně o tom,
co dělal Ježíš prvních třicet let svého života, zdali byl tajně
vyučován esenskými atd. Spíše mohli esenští a jiní si u něho
ověřovat, zda jsou jejich názory správné. Stačilo, že byl poddán
rodině a poctivě jí sloužil. Více nám ze svých prvních třiceti let
života ukázat nemusel. Bylo totiž velmi těžké při jeho
schopnostech, aby byl rodině oddán a předčasně od ní neutekl,
jak bylo jemně naznačeno událostí v jeruzalémském chrámu ve
dvanácti létech Ježíšových. Tato přízemní služba společnosti
potřebovala by většího vysvětlení. Učiním to v dalších pohádkách
pro všechny, v páté a dalších. Ale i kdybych se k tomu nedostal, je
vidět z dalších tří let Ježíšova života, v čem byl před tím dokonale
vyučen, že ve službě bližnímu. Aby mohl táhnout k Otci všechny,
musel projít dvěma dalšími fázemi vývoje, když se před tím naučil
sloužit v malém nejbližšímu okolí, na nějž mohl mít vliv osobní,
pak mohl vyjít z tohoto omezení, z tohoto jakéhosi druhu ašramu
nebo kláštera mezi lidmi, aby se naučil v ničem nejednat pro
sebe, nebo, lépe řečeno, s ohledem na sebe. Při tomto přechodu
došlo k "obrácení světel" s tímto svědectvím: "Tento je Syn můj
milý, v němž se mi zalíbilo." Všechno pak Ježíš dokončil nebo
dovršil dokonalým sebezáporem na kříži. Nikdo se bez tohoto
donucení neobejde. K čemu by jinak byla dvě donucení, první
vyjádřené narozením na svět, druhé fyzickou smrtí a vším, co jí

předcházelo. To jsou dva póly vývoje v dualismu, než přejdeme do
neduálnosti.
Po této poznámce si dovolím překládat z této kapitoly už jen
tam vyslovené pravdy bez ohledu na poučení vyplývající z
Ježíšova života a dovolím si vynechat vedení zdola spekulativním
způsobem. Vedení spekulativním způsobem si můžeme odpustit,
známe-li vedení fakty Ježíšova života. To je ovšem mínění i
Ghosovo, které se do obsahu této knihy nevešlo. Horší je, že se
ani po dvou tisících letech od smrti Ježíšově na kříži nevešlo do
hlav křesťanů. Nesmírně si přitom vážím Ghose, i když ty boje
hledajícího tak dlouze rozebírá. Píše totiž pro klášter, jak pro něj
psala svatá Terezie v Hradu nitra. V klášteře se člověk blízce
obírá sebou, vzdáleně a jaksi souhrnně bližním.)
Člověk je dosud pouze částečně osvobozen od své zvířecí
involuce, protože jeho mysl je jen částečně probuzena, částečně
ponořena a kontrolována pozemským životem, smysly a tělem - a
není úplně osvobozena od mentálních způsobů a omezení. Ale
jakmile jednou vystoupne na úroveň supramentální, oprostí se od
nižší kontroly, ale stane se to jen na nejvyšší úrovni vědomí,
protože nižší zbytek zprvu teprve čeká na proměnu.
Druhým znakem přeměny je, že tvoření myšlenek a vůle se
nyní může dít pouze na úrovni supramentální, proto nabývá
povahu světlou a účinnou. Použití světla a moci není však ještě
úplné, protože supramentální rozum zastává zatím jen základní
formulaci nadmysli a všechno ostatní musí být ještě
přemodelováno do supramentální přirozenosti. Mysl už sice
nejedná jako původce, upravovatel a soudce myšlení a vůle nebo
jiných věcí, ale působí ještě jako průchod převodu, a proto na
tomto stupni působí jako přijímač a až do určité míry jako
zamezovač (obstruktor) a hodnotitel (kvalifikátor) moci a světla,
které pocházejí zhůry. Je tu rozdíl mezi supramentálním vědomím,
ve kterém teď Puruša je, myslí a chce, a mezi vědomím
mentálním, vitálním a hmotným, pomocí nichž musí uskutečňovat
své světlo a poznání. Žije a vidí podle ideálního vědomí, ale ještě
je musí převádět do praxe a uskutečňovat ve svém nižším já.
Jinak může jednat více či méně účinně pouze pomocí vnitřního
spojení ostatními činiteli na úrovni duchovní a na nejvyšší úrovni
mentální, kterou může snáze ovlivňovat, ale účinek se zmenšuje a
opožďuje podřadností a nedostatkem souhry bytosti. V tom může
zprostředkovat nadmysl supramentalizací mentálního, vitálního a
hmotného vědomí. (Aby k tomu mohlo dojít, musí být tělo zdravé,
aby na sebe zbytečně nepoutalo pozornost, abychom si
nepřipouštěli životní těžkosti atd., tj. abychom odstranili z

hmotného vědomí překážky, které tříští naši pozornost.) - to
znamená překážky přeměnit na způsoby supramentální povahy.
To je mnohem snazší, předcházela-li příprava nástrojů nižší
přirozenosti, o které jsem už mluvil; jinak lze velmi těžko se
osvobodit od neshody a nestejnosti existující mezi ideální
nadmyslí a přenosovými mentálními nástroji, kanálem mentálním,
srdcem, smysly a nervovými a hmotnými prvky. Supramentální
rozum může bez těžkostí zdolat značnou část cesty, ale nikoliv
celou cestu přeměny.
Supramentální rozum má povahu vůle a duchovní
inteligence, přání, sám sebe osvěcuje, je sám pro sebe činný,
nikoliv mentální, mánasa buddhi, nýbrž supramentální, vidžnaná
buddhi. Působí pomocí těchže čtyř schopností intuitivní mysli, ale
tyto schopnosti jsou v tomto případě činny v organické ucelenosti,
neporušené mentální schopnosti inteligence, která je ponejvíce
zaměstnána osvěcováním mysli, ale svým způsobem a pro své
původní cíle. A z těch čtyř lze těžko považovat schopnost
rozlišovací za oddělenou schopnost, protože zůstává trvale
včleněnou do ostatních tří. Existují tři povznesení v této oblasti,
jedno, v němž činnost toho, co můžeme nazvat supramentální
intuicí, propůjčuje formu a převažující charakter, jedno, v němž
široký objev supramentální přebírá vedení mající obecnou
povahu, a každé z nich v nás nastoluje jakousi soustředěnou
podstatu a vyšší světlo, plnost a vidění pravdy vůle a poznání.
(Pro mě je tu podána přesná definice toho, co jsem nečekaně
zažil bez jakékoliv vědomé přípravy, při zmíněném už vnitřním
obrácení v dubnu 1930, tedy kolem svých sedmnácti let. A přece
tu hrála významnou, ničím nenahraditelnou roli příprava, kterou
bychom mohli nazvat přípravou vzdálenou vedle přípravy
bezprostřední, která v sobě dovršila onu přípravu vzdálenou, která
jako příprava byla prováděna nevědomě, ale jako oběť zcela
vědomě, napřed s denním odříkáním a sebeumrtvováním, ale čím
dále samovolněji, až úplně samovolně, na konci třináctiletého
období. Do těchto dvou příprav vpadly účinně události, zdánlivě
přicházející zvnějška, jako např. že jsem nemohl pokračovat v
činnosti, která mně plně zaujímala a nedovolovala pro svou
výlučnou důležitost věnovat se čemukoliv jinému. Rozhodujícím
byl moment vzdání se této činnosti. Bezprostředně po té rezignaci
na svou vůli už bez lítosti nad sebou a nad svým
nezáviděníhodným postavením vyděděnce z oblasti lásky, jsem se
poprvé v životě dověděl, že člověk je ve svém nitru nesmrtelnou
bytostí, kterou dokonale z nevědomosti pohrdal. Tato
supramentální síla, a supramentální proto, že neměla nic

společného s mou silou vůle, naopak ji dokonale a rázem potřela,
tato síla mne převedla zpět do oblasti lásky, ale ne už do oblasti
lásky mé, tedy mně patřící, nýbrž do oblasti láskyplného vědomí,
které se mě pro nic za nic ujalo a neslo mě k sobě silou, které
nebylo možno odolat, ani nebylo možno pomyslet na nějaký
odpor. Boha jsem neviděl, ale věděl jsem, že takovou všemohoucí
sílu má jedině Bůh. Plakal jsem radostí a zároveň zármutkem nad
sebou a nad celým lidstvem, že toto poznání nemá. A věřte mi, že
jsem se dosud z tohoto dvojího nevzpamatoval a že bych byl
nejen nenapsal ani řádku o těchto věcech, ale že bych byl zvolil
život člověka, který by se byl plahočil za pomíjejícím štěstím a
nakonec by byl zjistil, že všechno je marnost nad marnost, asi jako
Šalomoun, a odešel by ze života znechucen. Toto znechucení
jsem prožil z milosti boží v sedmnácti létech. Byla to první fáze v
procesu vnitřního umírání, ale mohu říci, že jsem k ní provedl
nevědomě jen přípravu, kdežto vlastní umrtvovací práci provedl
On.)
Dílo supramentálního rozumu pokrývá a přesahuje mentální
rozum, ale vychází z opačné krajní pozice a dovršuje příslušnou
operaci. Podstatné pravdy já a ducha nejsou pro duchovní rozum
abstraktními myšlenkami nebo jinými nepodstatnými zkušenostmi,
ke kterým dospíval nějakým druhem překračování hranice, nýbrž
jsou stálou realitou a přirozeným pozadím jejich ideace a
zkušenosti. Nedospívá jako mysl k obecným a celkovým nebo i
zvláštním pravdám o bytí a vědomí postupně, nýbrž je přímo
odhaluje a sděluje. Formuluje a organizuje vztahy mezi
myšlenkami, silami, činnostmi a všeho toho dohromady a uvádí je
do zářivé a jasné harmonie. Přidává k tomu smyslové údaje,
avšak dává jim jiným smysl ve světle toho, co je za nimi, neboť je
považuje pouze za zevní náznaky: Vnitřní pravda je mu již známa
pomocí vyššího smyslu, který už má. Není závislý na běžných
smyslech, ani tam, kde přímo vládne. Má vlastní duchovní smysl
vnímání, do něhož zasahuje šestý smysl, který je vnitřním
smyslem. Chápe se též osvícení a symbolů důvěrně známých
psychické zkušenosti a spojuje je s pravdami já a ducha.
Duchovní rozum se ujímá též emocí a pocitů, tříbí je
duchovními ekvivalenty a sděluje jim hodnoty nejvyššího vědomí
a Anandu, z nichž jsou odvozeny a odkud jsou pozměňovány do
nižší přirozenosti, a opravuje na nich jejich znetvoření. Chápe se
podobně činnosti vitální bytosti a vitálního vědomí přepodobňuje
je na činnost a význam duchovního života já a jeho tapasické
schopnosti. Vstupuje do hmotného vědomí, osvobozuje je od jeho
tamasicky toporného zatemnění a činí z něho vnímavého příjemce

a citlivé nástroje supramentálního světla, moci a Anandy. Zabývá
se životem a poznáním jeho mentální vůle a rozumu, ale jeho
východiskem není hmota, život a smysly a jejich údaje, nýbrž idea
a pravda vyšších smyslů, neboť vychází z pravdy já a ducha
přenáší dolů přímou duchovní zkušenost a považuje přitom
každou jinou zkušenost za své formy a nástroje své vyšší
zkušenosti, a tentýž poměr uplatňuje vůči mysli, duši, životu a
smyslům a vůči hmotě. Vládne obzorem daleko širším než je
obzor běžné vtělené mysli, uvězněné ve svých stavech a činech
za pomoci psychické mysli a nižších smyslů. Duchovní rozum má
moc, kterou mentální vůle a rozum nemají, protože nejsou
původními určovateli věcí. Duchovní rozum proměňuje celou
bytost ve všech jejích částech na harmonický nástroj a na projev
ducha.
Současně duchovní rozum jedná především pomocí ideje a
vůle ducha, jelikož se řídí vyšší a podstatnější pravdou jako svým
stálým pramenem, základem a vztahem. Má k dispozici světlou
moc Išvary, ale nikoliv jeho autonomní moc jeho přítomnosti v
bytosti; je to jeho súrya-šakti, ale ne jeho úplná átma-šakti nebo
pará svá prakriti, která působí v duchovním rozumu.
Bezprostřední nezávislá moc začíná tak svou přímou činnost v
největší nadmysli a ta přejme do sebe všechno, co bylo dosud
uskutečňováno v těle, životě a mysli a v intuitivní bytosti a v
duchovním rozumu, a je nositelkou všeho, co bylo stvořeno,
všeho, co bylo započato, proměněno ve hmotnou zkušenost a
stalo se částí vědomí, osobnosti a přirozenosti mysli. Mysl se
může v sobě stýkat s nekonečným a universálním, může je
zrcadlit a rozpustit se v nich, ale pouze nadmysl může uvést
jednotlivce do úplné jednoty s universálním transcendentním
Duchem.
V tomto bodě jediné, co je stále přítomno a do čeho jsme
přesazeni, abychom tam žili navěky, je nekonečná bytost, a
všechno, co se vidí, cítí, poznává, všechno, čeho jsme si vědomi
je nekonečné vědomí, z něhož jednáme a vnitřně žijeme jako
nezávislá zkušenost a jako nekonečný Ananda, a všechno, co
pociťujeme, vidíme a poznáváme je vnitřně formou jediného
Ananda. Všechno ostatní je pouze projevem a okolností této
jediné pravdy o naší existenci. Není to jen vidění a poznávání, ale
pravá skutečnost já ve všem a všeho v já, Boha ve všem a vše v
Bohu, a všechno viděno jako Bůh; a tato podmínka je teď jako
něco, co je nabídnuto zduchovněné a přemítavé mysli, ale
udržované žijící v integrálním, vždy přítomném, aktivním
uskutečňování přítomnosti supramentální přítomnosti a v ní. Také

zde existuje myšlení a vůle a pocity, a všechno to náleží nové
přirozenosti, ale je přetvořeno a pozdviženo do vyššího vědomí:
Všechny myšlenky jsou zde spatřovány a zakoušeny jako světlé
tělo podstaty, jako světlý pohyb energie, zářící vlnění Anandy ve
tvoru. Není to idea, která se usídlila v oblasti mysli, nýbrž
zkušenost zcela reálná, světlo skutečnosti nekonečné bytosti.
Vůle a podněty se zakoušejí podobně jako moc a skutečná
podstata, jako Sat, jako Čit a jako Ananda Išvary. Všechno, co je
zduchovněno, zakouší se jako čistá forma vědomí a Ananda.
Právě tak hmotná bytost se zažívá jako vědomý tvar, vitalita a
výraz moci života ducha.
Činnost nadmysli v celém tomto vývoji spočívá v projevu a
organizování nejvyšší Existence a Činnosti, které nejsou tím, čím
byly dříve, ničím odděleným od svého původu, nýbrž jsou
vědomým projevem živé a aktivní moci nekonečna a universálního
ducha. (Vzpomeňme na známý výrok sv. Terezie: Mýma nohama
chodí Kristus, mýma rukama pracuje Kristus.) Povaha takové
činnosti, pokud se dá slovy vyjádřit, může se nazvat viděním
očima Brahmovýma. Ve zbývajících kapitolách se budeme
zabývat jen tím. Zatím stačí říci, že také zde na poli myšlení a vůle
jde o trojí činnost:
1. Duchovní rozum se rozšíří a rozmůže do činnosti, která
představuje mnohé způsoby existence já v nás a kolem nás.
2. Dostavuje se vyšší činnost, která tlumočí supramentální
poznání, vyšší jeho úroveň. Při tomto poznání méně záleží na
tom, co se právě děje, jako na tom, co všechno se dá ještě
projevit v čase a v prostoru.
3. A posléze se dostavuje vyšší poznání totožnosti, jako
vstupní brána k poznání já a k vševědoucnosti a všemohoucnosti
Išvary.
Nesmí se předpokládat, že tato zde představená stádia jsou
ve skutečnosti oddělena jedno od druhých. Seřadil jsem je do
vzestupné řady jen proto, aby se jim lépe rozumělo. Ale
nekonečno láme i v mysli vlastní závoje svého sestupu a výstupu,
a projevuje svou přítomnost tím nebo oním způsobem. I když se
nacházíme ještě v intuitivní mysli, otevírají se nám vyšší
skutečnosti a dostavují se pravidelně, až nakonec jednají stále
častěji podle toho jak postupujeme. Tyto předem se dostavující
zálohy přecházejí až do úrovně supramentální. Universální a
nekonečné vědomí může natrvalo zaplňovat mysl a děje-li se tak,
může se snadno z mysli vyvinout intuitivní mysl a ta může vstoupit
do supramentálního rytmu. Čím výše vystoupíme, tím vždycky

vnitřněji a úplněji vstupujeme do nekonečného vědomí, které se
stane vždy více spolupodstatným s námi a s naší přirozeností, a
také, pokud se týče nejnižší stránky existence, kterou můžeme
považovat nejen za stojící hluboce pod námi, ale i za úplně
vzdálenou od nás, i když stojíme na úrovni supramentální a také
tehdy, když celá přirozenost z této úrovně úplně převzala její
formu, není třeba, aby tohle nás oddělovalo od poznání a od styku
s jinými lidmi, kteří žijí v běžné přirozenosti. Kdo se nachází více
dole nebo je více omezen ve svých možnostech, bude mu zatěžko
pochopit a zažívat, co je výše a méně omezené, ale ten, kdo stojí
výše a je méně omezen, může vždy, přeje-li si to, chápat a
ztotožňovat sebe s nejnižší přirozeností. Samotný Išvara není od
nás oddělen, poznává, přebývá ve všem, ztotožňuje sebe se vším,
co existuje a především není podřízen reakcím nebo omezen ve
svém poznání, schopnosti a Anandě omezeními mysli a života a
hmotnou existencí vesmíru.
11. 12. 1990
(Zbývající čtyři kapitoly jsem už přeložil a napsal do 8. 6. 1983.
Budu je opravovat a komentovat: 22. Supramentální myšlení a
poznání, 23. Nástroje nadmysli - Proces myšlení, 24. Supramentální mysl, 25. Vstříc k supramentálnímu vidění času.)

22. Supramentální myšlení a poznání (A IV, 242 - 254)
Přechod mysli k nadmysli není jen nahražením
dosavadního myšlení a poznávání vyšším nástrojem, nýbrž
změnou a převratem celého vědomí. Nevyvíjí se tu jen
nadmyšlenkové - supramentální myšlení, ale i vůle, smysly a
supramentální cit, které představují veškerou činnost
uskutečňovanou dosud myslí. Všechny tyto vyšší činnosti se
zprvu projevují ve hmotné mysli jako nenadálé vpády, průniky,
poselství nebo zjevení vyšší moci. Nadto se mísí s běžnými úkony
mysli a nedají se snadno rozlišit od naší dřívější zkušenosti, s
výjimkou jejich většího světla, energie a radosti, tím spíše pokud
mysl rozšířená a probuzená jejich častým projevem, sama
urychluje vlastní úkony a napodobuje zevní povahu
nadmyšlenkové činnosti; vlastní její činnost se stává rychlejší,
osvícenější, silnější a pozitivnější a dospívá také k jakémusi druhu
napodobivé intuice, často klamné, která ale chce být, ve
skutečnosti není, světlem, přímou a na sobě samé závislou
pravdou. Dalším krokem je vytvoření jasné zkušenostní mysli,
myšlenky, vůle, pocitu intuitivní povahy, z nichž postupně mizí

zásahy nižší mysli a napodobivá intuice: je to proces očistný,
šuddhi, nutný pro vytvoření a zdokonalení siddhi. Zároveň se
otevírá nad myslí zdroj intuitivní činnosti a vskutku supramentální
vědomí stále organizovanější a působivější, které nejedná v mysli,
nýbrž na své vlastní vyšší úrovni. To nakonec sebou strhává také
intuitivní vlohy, které už dříve vytvořilo, téměř jako znak sebe, a
bere na sebe břemeno veškeré činnosti vědomí. Proces je
postupný a dlouhou dobu je mařen vměšováním a nutností
návratu k nižším úkonům za účelem jejich opravy a přeměny.
Vyšší moc a nižší moc jednají často střídavě, - zatímco vědomí
sestupuje z dosažených výšin na předešlou úroveň, ale vždy
poněkud pozměněné - někdy společně nebo vzájemně. Mysl se
stane konečně zcela intuitivní a existuje už jen jako pasivní
průchod supramentální činnosti, ale ani tento stav není ideální a
přináší ještě určitou překážku, protože nejvyšší činnost musí ještě
procházet přes zpomalující a zmenšující uvědomovací základnu,
kterou je fyzické vědomí. Konečné přetvořující stádium se
dostavuje, když nadmysl obsadí a supramentalizuje celou bytost,
když i vitální a fyzické obaly se zformují podle ní, stanou se
hbitými, jemnými a prosáklými jejími mohutnostmi. Pak se člověk
stane úplným nadčlověkem. A to je nakonec integrální proces. (1)
Bylo by však překročením našich stávajících mezí,
kdybychom se pokoušeli nějakým způsobem si přiměřeně
představit úplnou povahu nadmysli; ani by nebylo možné se o ní
vyjádřit úplně pravdivě, protože nadmysl obsahuje jednotu a také
plnost a mnohonásobnost nekonečného (2). Vše, co je třeba nyní
učinit, je přednést některé vlastnosti nadmysli, jak se dostavují v
nynějším procesu přeměny jogy, ukázat vztah nadmysli k činnosti
mysli a promluvit o některých jevech přeměny. Základní
skutečnost je takováto: veškerá činnost mysli pochází z utajené
nadmysli, ačkoliv o ní nevíme, dokud jsme nedospěli k poznání
našeho nejvyššího já, k jeho pravdě a hodnotě. Všechny naše
myšlenky, úkon vůle, citová hnutí, smyslové představy mají v
sobě nebo ve svých základech podnět pravdy, z něhož pocházejí
a jenže ten je jen udržuje v činnosti, přestože nyní mohou být
zvrhlé a klamné. I tehdy za nimi stojí velká pravda dosud
nedosažená, kterou kdyby dosáhly, došlo by k jejich sjednocení,
zharmonizování nebo aspoň k jejich relativní úplnosti. Ovšem nyní
je pravda, kterou mají k dispozici, ponižována jejich zaměřením k
nižším cílům, rozdělena a zkreslena jejím rozdrobením, ponížena
do neúplnosti, kompromitována zkažeností (nástrojů). Myšlenkové
poznání není úplným poznáním, nýbrž vždycky jen částečným.
Mysl soustavně napojuje část k části, ale je pro ni těžké, aby
stanovila jejich správné pořadí důležitosti. Její celková hodnocení

nejsou skutečně úplná, nýbrž nekompletní, a mysl pociťuje
nutnost je stále nahražovat lepšími, ve snaze dospět ke
skutečnému a úplnému poznání. I když by dospěla k jakémusi
druhu integrálního poznání, ono se uskuteční jakýmsi
myšlenkovým a intelektuálním propojením a aranžováním, takže
vznikne jednota umělá a nikoliv skutečná a podstatná. Kdyby tohle
bylo všechno, mysl by pravděpodobně mohla dospět k nějakému
druhu reflexe a k překladu integrálního vědění, ale její základní
slabostí by ještě bylo, že by nedospěla ke skutečnosti, nýbrž při
nejlepším k jejímu rozumovému přetlumočení. Myšlenková pravda
vždycky musí být pouhou rozumovou, emocionální a citovou
představou, nemůže být přímou pravdou v jejím podstatném
stavu.
Nadmysl může provádět všechno, co mysl, předkládat a
kombinovat detaily a vše, čím mohou být veškeré zmíněné, zcela
podřízené aspekty a složky, ale činí to jiným způsobem a na jiném
základě. Nedospívá k tomu jako mysl pomocí odchylek, chybným
rozsahem a překonáváním omylů (3); i když nám nadmysl
poskytuje jen částečnou znalost, představuje ji v původním a
přesném světle, a vždycky je v ní obsažena znalost podstaty,
pravdy, na níž jsou závislé všechny detaily, odvozeniny a aspekty.
Nadmysl má také schopnost líčení, ale její líčení nejsou
intelektuálního druhu, jsou to výplně hmoty a substance světla
pravdy v její podstatě, jsou jejími hybnými zdroji, nikoliv
zástupnými obrazy. (4). Je v nich nekonečná moc, z níž pochází
myšlenková činnost jako úpadková náhražka (5). Činnost této
představivé nadmysli se umenšuje tím, co jsem nazval
supramentálním rozumem, který je nejbližší přemýšlivému
rozumu. Umenšením supramentální činnosti pomocí supramentálního rozumu je vytvořena spojka mezi nadmyslí a
rozumem. Tato spojka dovoluje spatřovat všechno v jednotě a
nekonečnosti božského vědomí a v nezávislé existenci. Avšak ať
obsahuje jakoukoli úroveň, je něčím jiným než tomu odpovídající
myšlenková činnost; je přímá, jasná, jistá. Veškerá nízká úroveň
mysli je odvozena ze stávající činnosti duše po jejím pádu do
nevědění a neznalosti, a snaží se o návrat k sebepoznání, ale činí
to ještě na základě nevědění a neznalosti. Mysl je nevědomost,
která se snaží poznávat, nebo nevědomost, které se dostává
odvozeného poznání: je to činnost Avidya - Nevědomosti.
Nadmysl vždycky rozvírá jí vlastní nezávislé poznání, je to činnost
Vidya - Vědění.
Druhým nápadným rozdílem mezi myslí a nadmyslí je větší
a samovolnější harmonie a jednota (6). Celé vědomí tvoří jeden

celek, ale v průběhu různých úkonů a nasměrování má každá z
těchto variant mnoho tvarů a působení. Podoby a zaměření
myšlenkového
vědomí
jsou
poznamenány
rušivým
a
pochybovačným rozkouskováním a rozdělením energií a
samotných hnutí mysli, z nichž buď vůbec není patrna původní
jednota vědomí mysli, nebo se projevuje jen útržkovitě. V našem
myšlenkovém světě se soustavně shledáváme s konflikty a
zmatky a s potřebou kombinací různých myšlenek nebo se
všelijak slátanou kombinací, a k témuž zjevu dochází při různých
hnutích naší vůle, při našich přáních a při našich vznětech a
citech. Kromě toho naše myšlenky, naše vůle a naše city nepůsobí vzájemně mezi sebou v přirozeném souladu, jednají odděleně i
tam, kde by měly jednat společně a často mezi nimi vznikají
rozpory nebo nějaká míra rozladěnosti. Jde o soustavný rozvoj
jedné části na úkor druhé. Mysl je svou přirozeností nesvorná a
postupně se ustaluje jen pomocí potřeby prakticky urovnat vitální
cíle, přičemž musí dojít k nějaké uspokojující shodě. Rozum se
snaží o lepší souzvuk, tíhne k lepší kontrole, k harmonii racionální
nebo ideální, a v tomto snažení je jakoby představitelem nebo
náhradníkem nadmysli a snaží se provádět to, co plným právem
může učinit jen nadmysl: ale ve skutečnosti se mu nedaří zcela
kontrolovat ostatní bytost a tím více je zřejmý značný rozdíl mezi
racionální nebo ideální harmonií a naší představou o její životní
funkci. I při nejlepší úpravě provedené rozumem vždycky se
dosáhne spíše něčeho umělého a vnuceného, protože konečně
existují jen dva druhy harmonických spontánních hnutí, jeden
životní, nevědomý nebo do značné míry podvědomý, se kterým se
setkáváme mezi zvířaty nebo v širokém přírodním rámci, a druhý z
ducha. Člověk žije v přechodném stádiu plném nejistoty a
neshody, ve snaze překonat nedokonalosti přírodního života a
přiblížit se ke zduchovněnému způsobu života. Ne že by myslící
bytost nemohla najít nebo dokonce zkonstruovat pro sebe samu
ideální harmonické řešení, ale nedaří se jí to proto, že je pod
tlakem ducha. Člověku je určováno mocí, která v něm žije, aby
usiloval o více méně vědomý vývoj, který ho povede k autonomii
činů a poznání. (7)
Nadmysl stojí v opozici proti jednotě a harmonii prvků
postavených na ztrnulém řádu (8). Zprvu, když tlak zhora dopadne
na mysl, ta si toho není vědoma a může dojít k tomu, že jedná
dočasně opačně než má jednat. Toho jsou různé příčiny.
Především může dojít k nesnázím, k neshodě, vzniklé tím, že
zasáhla větší moc, těžko měřitelná nižším vědomím, které není
schopno odpovědi rovnocenné s touto mocí, ani nedokáže snést
tlak (nadmysli). Samotná skutečnost, že současně působí dvě

nekoordinované, zcela rozdílné síly, zvláště když mysl trvá na
vlastní cestě a umíněně nebo násilně se snaží těžit z nadmysli,
místo aby se jí odevzdala se svou vůlí, když není dostatečně trpná
a poslušná vyššího vedení (9), tehdy tato skutečnost může vést k
velkému neklidu a k narůstajícímu souladu (10). Z toho důvodu je
vhodná předběžná příprava a dlouhá očista, tím lepší, čím je
dokonalejší, neboť ta vede k uklidnění, ke ztrpnění mysli, aby
byla klidná a dobře otevřená duchu správné jogy (11).
Nicméně mysl, zvyklá jednat v mezích svých možností po
svém, může se pokoušet zvládnout sebe samu, supramentalizovat
se ve všech svých energiích. Může rozvinout značnou moc
polosupramentalizované mysli a intelektuálního poznání, vůle
však může zůstat neoblomená a neharmonická z důvodů toho
částečného polosupramentálního rozvoje mysli, a zbytek čisté,
emocionální a nervové bytosti může i nadále zůstávat více či
méně nepřerozený. Nebo může dojít k opravdu velkému vývoji
intuitivní a silně inspirované mysli, aniž by tomu odpovídal stejný
vzestup přemýšlivé mysli nebo emocionální a psychické stránky
aspoň v míře potřebné k tomu, aby se úplně nestavila proti
činnosti vůle. Emocionální nebo psychická mysl se může snažit o
vlastní intuitivizaci a supramentalizaci a mít v tom do určité míry
úspěch, a přesto přemýšlivá mysl může zůstat na původní výši,
ubohá ve svém složení a temná ve svém světle. Může dojít k
vývoji intuitivní schopnosti po stránce estetické nebo etické, ale
zbytek může zůstat přesně tímtéž, jakým byl předtím. To je
příčinou častého nepořádku nebo jednostrannosti, jaké se jeví u
geniálních lidí a básníků, umělců, myslitelů, u světců a mystiků. V
mentalitě částečně intuitivizované může docházet k projevu
daleko menší harmonie a spořádanosti, než jak to odpovídá jejich
speciální intelektuální činnosti široce rozvinuté (12). Je nutný
integrální (celistvý, ucelený) rozvoj, úplný obrat v mysli; jinak jde o
činnost, při které mysl používá supramentálního vlivu ke svému
vlastnímu užitku a vlastním způsobem, což je dovoleno jen k
bezprostřednímu cíli Božského, což znamená též jako dostačující
stádium pro život individua: ale je to stav nedokonalosti a nemůže
způsobit úplný pozitivní rozvoj bytosti. Dojde-li však k integrálnímu
rozvoji intuitivní mysli, zjistí se, že velký soulad začne klást své
vlastní základy. Tento soulad se liší od onoho vytvořeného
intelektuální myslí a ve skutečnosti se nedá snadno vnímat, nebo,
i když je zpozorovatelný, zůstane pro logického člověka
nesrozumitelný, protože se nedá analyzovat jako mentální
procesy. Bude to harmonie spontánního projevu ducha.

Jakmile dospějeme nad mysl k nadmysli, bude tato
počáteční harmonie nahražena větší a úplnější jednotou.
Myšlenky supramentálního rozumu se rozpouštějí a vzájemně se
chápou a dospívají do přirozeného propojení, i když se vynořily z
bodů úplně protilehlých. Hnutí mysli, které jsou v mysli v konfliktu,
dospějí v nadmysli na své pravé místo a ke správnému vztahu
jedněch k druhým. Také supramentální city objeví svou příbuznost
a dospějí k přirozené pohodě a harmonii. Na vyšším stádiu se tato
harmonie stane intenzivnější, aby mohla přejít k úplné jednotě.
Poznání, vůle, cit a cokoliv ostatního se stanou jednotným hnutím.
Tato jednota dosahuje své největší úplnosti v nejvyšší nadmysli.
Harmonie a jednota jsou nevyhnutelné, protože základem
nadmysli je poznání a nadto sebepoznání, tj. poznání sebe ve
všech jeho aspektech. Supramentální vůle je dynamickým
výrazem tohoto sebepoznání, supramentální cit je výrazem zářivé
radosti já, a všechno ostatní, co se hýbe v nadmysli, je součástí
jediného hnutí (13). Na nejvyšším stádiu dochází k něčemu
daleko vznešenějšímu, než co lze pojmenovat poznáním, je v nás
živo podstatné a úplné uvědomování si Božského v jeho podstatě
a vědomí, Tapas, Ananda, a všechno dohromady je jediným
harmonickým, sjednoceným, světelným proudem jediné existence
(14).
Toto supramentální poznání není přednostně nebo
podstatně poznáním intelektuálním. Intelekt nedokáže podržet
znalost věci jinak než že ji vtěsná do myšlenkových mezí, to
znamená, že ji vloží do systému představivých mentálních
koncepcí, a tento způsob poznání dosahuje své rozhodné
(relativně správné) úplnosti, když může být přeložen do jasných,
přesných slovních výrazů. Vpravdě mysl dospívá ke svému
poznání pomocí různých druhů dojmů, které začínají v oblasti
dojmů vitálních a smyslových a dospívají až k intuitivním; ty však
pocházejí z inteligence rozvinuté jen z údajů, které se jeví
nejistými a prchavými samy o sobě, dokud nejsou vtěsnány
(zredukovány)
do
myšlenkových
pojmů
uspořádaných
intelektuálně nebo do sledu myšlení. Je pravda, že i když je tu
myšlenka a řeč, které mají spíše povahu sugestivní než definující,
mají svým způsobem větší obsahovou moc a bohatství; ale také
zde má intelekt snahu převést do jasných sledů a vztahů
přesného intelektuálního obsahu tyto sugesce, a dokud se mu to
nepodaří, není spokojen a necítí, že jeho poznání je úplné.
Myšlenka, která se lopotí na intelektuální logické úrovni, je tím co
se zdá být normálně nejvhodnějším k organizaci činnosti mysli a
ke sdělení pocitu jistoty a definitivnosti, úplnosti. Ale nic z toho (se
neděje) v poznání nadmysli (15).

Nadmysl poznává způsobem úplnějším a jistějším (než
mysl), a nikoliv pomocí myšlenky, nýbrž ztotožněním (16), čistou
bezprostředností pravdy o věcech v já a pro já, átman átmánam
átmaná. Dostávám supramentální poznání stávaje se jedním s
pravdou, jedním s předmětem poznání a integrální supramentální
světlo září více proto, že už neexistuje rozdělení ani rozlišení mezi
poznávajícím, poznáním a poznávaným, džnáta, džnánm,
džéyam. Nevidím poznávanou věc jako předmět nacházející se
mimo mě, nýbrž jako sebe samého nebo jako část mého
universálního já, která je obsažena v mém nejpřímějším vědomí.
To vede k nejvyššímu a nejúplnějšímu poznání, přičemž myšlení a
řeč jsou (jen) představami, a ne tímto přímým vlastněním ve
vědomí. Ony jsou pro nadmysl nižší formou, a není-li myšlením
dovršena duchovní přítomnost, stává se myšlení ve skutečnosti
umenšením poznání. Proto by to bylo, za předpokladu, že existuje
supramentální myšlení (17), jen částečným projevem většího
poznání existujícího v já, ale toho času neexistujícího v právě nyní
přítomném aktivním vědomí. Na nejvyšších úrovních nekonečna
není vůbec třeba myšlení, protože tam je všechno zakoušeno
duchovně, nepřetržitě, ve věčném vlastnění a způsobem
absolutně přímým a úplným (18). Myšlení je pouze částečným
prostředkem projevu a představování toho, co se skrývá v tomto
největším nezávislém samosebou existujícím poznání. Tento
nejvyšší druh poznání zajisté nebude pro nás možný v plné šíři,
dokud se nám nepodaří vystoupit po mnohých stupních nadmysli
k tomuto nekonečnu. Protože však supramentální moc se
vynořuje a rozšiřuje svou činnost, projevuje se a roste též něco z
této vyšší cesty poznání, a také prvky mentální bytosti, už
zintuitivizované a supramentalizované, rozvíjejí postupně tomuto
vývoji odpovídající činnost na úrovni jim vlastní. Dochází tedy ke
vzrůstající schopnosti ztotožnění světelně vitálního, psychického,
emocionálního, a dynamického ve vztahu ke všem věcem a
bytostem, které jsou předmětem našeho vědomí, a tento přechod
z rozdělujícího vědomí přináší s sebou mnohé formy a prostředky
přímého poznání.
Supramentální poznání nebo zkušenost ztotožněním přináší
s sebou jako účinek nebo jako druhotnou část sebe samého
supramentální vizi, která se už obejde bez obrazů, protože
konkretizuje to, co pro mysl je abstraktní a má povahu vidění,
přestože jejím předmětem může být neviditelná pravda o tom, co
má tvar nebo beztvarou podstatu. Tato vize se může dostavit i
dříve než dojde ke ztotožnění, jako jakýsi druh jeho předběžné
světelné emanace nebo jako oddělená moc. (19) Pravda nebo
poznávaná věc není tedy ještě sjednocena se mnou, ale je

předmětem mého poznání, je to vnitřní náhled viděný v já nebo
alespoň způsobuje bezprostřední pronikavý styk vnitřního vědomí
s duchovním vědomím, v němž je obsažen viděný předmět. Toto
světelné vnitřní přebývání (Insight), je oním stykem, který se dá
nazvat duchovní vizí, drišti, - Pasbjati. Upanišady jej ustavičně
jmenují duchovním poznáním, slovem "on vidí" nebo mluví o Já,
které chápe ideu stvoření tam, kde bychom my mohli očekávat jen
nějaké "pomyslil", což se říká místo "uviděl" (20). Pro ducha je
tento způsob poznávání tím, čím jsou oči pro hmotnou mysl (21).
My máme dojem, že jsme při kterémkoliv smyslovém vjemu prošli
procesem jemně analogickým s viděním (protože vidění je náš
nejsilnější smysl, kdybychom byli psem, byl by naším nejsilnějším
smyslem čich atd.). Jako nám fyzický zrak může představit pravé
tělo věcí, o kterých myšlenka přinesla jen náznak nebo mentální
popis, tak se tyto věci stávají náhle pro nás reálnými a zřejmými,
pratakšja. Právě tak duchovní zření převyšuje myšlenkové údaje
nebo představy a může zpřítomnit našemu já pravdu všech věcí
námi vnímaných a přímo zřejmých, pratiakšja.
Smysly nám mohou poskytnout jen povrchový obraz věcí a
potřebují pomoci myšlenky, aby dovršila a podala informace o
obrazu, ale duchovní zrak je schopen představit nám věci jako
takové v celé jejich pravdě. Takto vidoucí nepotřebuje pomoci
myšlenek a myšlenkového procesu jako prostředku vyjadřovacího
a představovacího, - myšlení je pro duchovně vidoucího menší
schopností, kterou používá jen pro vedlejší účely. Pokud by bylo
třeba dalšího rozšíření poznání, může k němu dospět stejnou
měrou tímtéž viděním, aniž by použil pomalejších mentálních
prostředků, které jsou prostředky mentálního výzkumu a jeho
pokusů o zjištění pravdy - právě tak jako se snažíme okem znovu
zachytiti, co nám uniklo při našem prvním pozorování. Tato
zkušenost a poznání je na druhém místě co do velikosti a
věrohodnosti supramentálních schopností. Je v ní obsaženo ještě
něco daleko bližšího, hlubšího a významnějšího než je mentální
vidění, protože je odvozeno od poznávání totožnosti, a má tu
vlastnost, že můžeme přejít současně z vidění do ztotožnění a
právě tak ze ztotožnění k vidění. Tak když duchovní vidění spatřilo
Boha, Já nebo Brahmana, a duše může do něho ihned proniknout
a sjednotit se s Já, Bohem nebo Brahmanem.
Toto se může stát dokonale jen na úrovni supramentální, ale
zároveň duchovní vidění může nabrat mentální formy, schopné
uskutečnit a usnadnit ztotožnění, obojí svým způsobem. Intuitivní
mentální vidění nebo zduchovněné mentální vidění, psychické
vidění, emocionální vidění srdcem, vidění smyslové povahy, to

všechno jsou prvky jogické zkušenosti. Jsou-li tato vidění čistě
mentální povahy, pak mohou být a nemusejí být pravá, protože
mysl je mocna jak pravdy, tak i omylu, jak pravdivé tak i klamné
představy. Je-li však mysl zintuitivizována a supramentalizována,
tyto schopnosti se očistí a pak, opravené světelnou činností
nadmysli, samy se stanou formami supramentálního a pravého
zření. Supramentální zření, možno dodat, nese sebou zkušenost
suplementární a komplementární, která se dá nazvat
jasnoslyšením, zvukem pravdy, - svou podstatou a následkem
toho svým významem, - je to tedy okamžitá přítomnost jeho hnutí,
jeho vibrace, jeho rytmu, a slyší se jeho blízká přítomnost, styk a
substance. Všechny tyto schopnosti nás připravují k tomu,
abychom se sjednotili s tím, co se už tolik přiblížilo pomocí
poznání.
Supramentální myšlení je formou poznání ztotožněním a
vývojem ideje pravdy předložené supramentálním zřením.
Totožnost a vidění poskytují pravdu v jejich podstatě, v jejich těle
a v jejich částech jediným pohledem: myšlení překládá toto přímé
vědomí, tuto okamžitě se projevující moc pravdy do poznání - ideje a do vůle - ideje. Nepřipojuje nebo nemá zapotřebí připojovat z
jiné strany nic nového, ale reformuje, vyslovuje, vysvětluje tělo
poznání. Kde však ztotožnění a zření jsou ještě neúplná, tam má
supramentální myšlení širší úlohu, odhaluje, tlumočí nebo tak
říkajíc vkládá do paměti duše to, co ony ještě nejsou připraveny
poskytnout. A kde jsou tyto větší schopnosti a stavy ještě
zastřeny, myšlení urychluje do určité míry částečné rozevření
závoje nebo se podílí na jeho opětném otevření. Během vývoje,
který směřuje z mentální nevědomosti k supramentálnímu poznání
toto osvícené myšlení přijde často, ačkoliv ne vždy jako první, aby
nám otevřelo cestu vidění nebo aby nám pomohlo při rozvoji
vědomí o totožnosti a jejího největšího poznání. Myšlení tohoto
druhu je také účinným prostředkem sdělovacím a vyjadřovacím a
podílí se na poskytování rychlého dojmu o pravdě a upevňuje ji
buď na nižší úrovni mysli a bytí nebo na jiných úrovních.
Supramentální myšlení se liší od intelektuálního nejen proto, že je
přímou ideou pravdy a ne představou o pravdě, poskytovanou
nevědomostí - je to vědomí o pravdě ducha, který nepřetržitě
předkládá sobě vlastní správné formy, satyam a ritam Véd, ale
proto je jejich přímou skutečností, zářícím tělem a podstatou.
Intelektuální myšlení tříbí a zjemňuje až do zřídka se vyskytující
abstrakce; supramentální myšlení, když dosáhne svého vrcholu,
nabývá velkou duchovní konkrétnost. Intelektuální myšlení se
nám představuje jako abstrakce něčeho, čeho smysl pochopilo a
je jakoby připoutáno k jemné atmosféře mysli nedotknutelnou

mocí inteligence. Musí se pak smířit s představivou schopností
mysli, chce-li být konkrétně pociťováno a uchopeno smysly a
živočišným viděním. Myšlení supramentální naproti tomu přináší
vždycky ideu, jako světlou podstatu existence, jako světlo vědomí,
které na sebe bere tvar myšlení a nepotřebuje proto vkládat mezi
ideu a skutečnost smysly, jako se děje ve stádiu mentálním, nýbrž
je samo skutečností, reálnou ideou a tělem skutečnosti. Jako
výsledek se dostavuje projev duchovního světla, které je rozdílné
od intelektuální jasnosti, dále velká uskutečňující síla a zářivá
extáze. Je to zřetelná intensivní vibrace bytí, vědomí a Anandy.
Supramentální myšlení, jak už bylo naznačeno, má tři
stupně intenzity, jeden jako přímé (ale ještě) myslivé zření (22),
další jako tlumočící zření, které rozvinuje a připravuje velké
objevné zření ideje, třetí stupeň je předvádějící zření (23),
připomínající našemu poznávání ducha pravdu co nejpříměji
vyjádřenou nejvyššími schopnostmi (které máme k dispozici) (23).
V mysli berou tyto věci na sebe podobu tří běžných schopností
intuitivní mentality, - intuice sugestivní a rozlišující, inspirace a
myšlenky, která má objevnou povahu. Dále pak odpovídají třem
povznesením bytosti a supramentálního vědomí, a během
vzestupu nejnižší přivolává k sobě a je uchvacováno nejvyšším
tím způsobem, že na každé úrovni všechna tři povznesení se
reprodukují, ale vždycky převažuje myslicí podstata, která přísluší
té které duchovní substanci úrovně. Je dobré, aby si mysl tohle
zapamatovala, jinak mysl, přehlížejíc stádia nadmysli, která se jí
ozřejmují, může si myslet, že už dosáhla zření nejvyššího stupně,
zatímco se nachází jen na nejvyšší úrovni nejnižší zóny vzestupu,
o které nabyla zkušenost. Na každé úrovni, sánob sánum áruhat,
schopnosti nadmysli nabývají na intenzitě, řádově jsou vyšší a
úplnější.
Existuje také řeč, supramentální slovo, jímž nejvyšší
poznání, zření nebo myšlení se mohou přiodíti, aby se (vůbec)
mohly vyjádřit. Nejprve se může (nejvyšší poznání) dostat dolů (do
smyslového vědomí) jako slovo, poselství nebo inspirace, která k
nám sestupuje z výšin, nebo nám též může připadat jako hlas Já
nebo Išvary, vání (slovo vání je sanskrtské), adeša. Později ztrácí
tuto oddělenou povahu a dostane normální podobu myšlení, když
sebe vyjadřuje v podobě vnitřní řeči. Myšlení může vyjadřovat
sebe bez pomoci jakéhokoliv sugestivního nebo vysvětlujícího
slova a pouze - ale i tak způsobem zcela úplným, plným a jasným
- ve své světelné podstatě supramentálního vnímání. Může si
vypomoci, pokud myšlení není příliš jasné, sugestivní vnitřní řečí
za účelem projevení svého úplného významu. Nebo se může

projevit nikoliv tiše, nýbrž jako řeč rodící se přímo z pravdy a
úplná ve své autonomii, obdařená vlastním zřením a poznáním
(24). Tehdy je slovo objevné, inspirující nebo intuitivní nebo ještě
něčím větším, schopným ztělesňovat záměr nebo nekonečná
vnuknutí nejvyšší nadmysli. Může se vyjádřit řečí podobnou té,
která se používá k vyjadřování ideí, vjemů a podnětů intelektu a
pocitové mysli; ale používá toho rozdílným způsobem a s
intenzivní výrazností intuitivních nebo objevných významů, které je
řeč schopna vyjádřit. Supramentální slovo se projevuje vnitřně
světlem, mocí a rytmem myšlenky a vnitřním zvukem, které z
něho činí přirozené a živé tělo myšlenky a supramentálního zření,
vytvářejíc z něho řeč, která, i když je totožná s tou, kterou zažívá
mysl, liší se od omezeného významu intelektuálního,
emocionálního a smyslového použití. Tvoří se a je slyšet v
intuitivní mysli nebo nadmysli, a ne vždy, kromě případu, že u
některých vysoce nadaných duší, co je vnitřně vyřčeno, dostane
se velmi snadno ven v podobě mluvené nebo psané řeči; avšak i
to se může uskutečnit samovolně, jsou-li fyzické vědomí a jeho
orgány náležitě připraveny, což je součástí nutné plnosti a moci
integrální dokonalosti.
Pole
poznání
pokryté
myšlením,
zkušeností
a
supramentálním zřením, je připraveno ke všemu tomu, co se
otevírá lidskému vědomí nejen na pozemské úrovni, ale na všech
úrovních. Nicméně bude vždycky působit v obráceném smyslu na
mentální myšlenku a zkušenost. Středem mentálního myšlení je
ego, individuální osoba, která myslí. Supramentální člověk naproti
tomu bude myslet, a bude moci také vystoupit nad ni; jeho
individualita bude též přetvářet, asimilovat působení universálního
ducha, při čemž si nebude středem. Mentální člověk jedná v
okruhu vymezeném malicherností nebo úplnou zaneprázdněností
a svými zkušenostmi. Okruh supramentálního člověka obsahuje v
sobě celou zemi a všechno, co leží za ní a na jiných existenčních
úrovních. A konečně mentální člověk myslí a vidí na úrovni svého
nynějšího života, i když má vyšší aspirace, a jeho zrak je omezen
ze všech stran. Jeho hlavní základnou poznání je přítomnost s
pohledem obráceným do minulosti, z čehož chorobně vzniká tlak a
jiný slepý pohled do budoucnosti. Krmí se aktualitami pozemské
existence a v první řadě fakty zevního světa, k nimž obvykle
obrací devět desetin své pozornosti, ne-li celou, a odtamtud
nabrané zkušenosti ze stále se měnícího světa jej vzdalují od jeho
vnitřní bytosti. Tato skutečnost z něho činí povrchního člověka
stále zmítaného povrchovým děním (25). Do té míry, jak vyrůstá,
přesahuje svobodněji tyto hranice a obrací se k potenciálním
možnostem, které z těchto hranic vyplývají a je přesahují. Jeho

mysl získává vyšší pole možností, ale tyto pro něho nabývají
reálnou hodnotu jen v míře, v jaké se dají převést do praktického
užití teď a v budoucnosti. Posuzuje věci pouze podle viditelných
následků a to je chybný pohled (26). Ve všech ohledech
supramentální člověk má postupovat podle opačného principu
vidění pravdy.
Supramentální bytost vidí věci zhora ve velkých rozměrech,
na nejvyšší úrovni a z obzorů nekonečna. Její pohled není
omezen na hledisko vidění nynějšího stavu, protože může
spatřovat nezávislost a nedělitelnost ducha za časem. Vidí pravdu
ve správném světle a schopnostmi, které z pravdy vyvěrají.
Potenciální pravdy jsou pravdami o schopnosti existovat nezávisle
na věcech, pravdami o nekonečné energii působící nadčasově.
Zkušenostní skutečnosti jsou jen výběrem potenciálních pravd,
kterých je supramentální bytost svědkyní a na nichž jsou
proměnlivé skutečnosti závislé. Tyranie přítomnosti, aktuálnosti,
bezprostřední zkušenost z měnících se faktů, okamžitá naléhavost
nemají moc nad supramentální myslí a proto se dospívá k širší
moci vůle postavené na plnějším poznání. Člověk už nevidí věci z
nížiny, obklopené džunglí faktů a jejich současnými projevy, nýbrž
zhora, nikoli zvnějšku a podle úsudku nabytého z povrchu věcí (a
událostí), ale zvnitřku ze základu jejich pravdy. Proto se blíží k
boží vševědoucnosti. Chce a jedná z dominující výše a podle
širšího časového hlediska a s větší bohatostí potenciálních
schopností, a proto je blíže boží všemohoucnosti. Jeho bytost
není ubíjena sledem chvil (a událostí), nýbrž plně ovládá minulost
a s klidem vzhlíží k budoucnosti, která není uvězněna v
omezujícím egu a v osobní mysli, žije na svobodě ve všem
universálním v Bohu a ve všech bytostech a věcech, nikoli v
mlžené hustotě fyzické mysli, nýbrž ve světle já a v nekonečnu
ducha. Vidí duši a mysl pouze jako schopnosti a hnutí a hmotu
pouze jako formu ducha. Všechno jeho myšlení bude mít povahu
odvozenou z poznání. Vnímá věci světa projevů a zachází s nimi
ve světle skutečnosti duchovní bytosti a z moci duchovní
dynamické základny.
Napřed, na začátku tohoto obrácení (konverse) sebe do
tohoto vyššího stavu, nepřestává být v pohybu po kratší či delší
čas ve větším či menším rozsahu podíl myšlenkových proudů, ale
s větším světlem a se vzlety širšími a delšími a se svobodnými
pohyby v nadsmyslnosti (transcendenci). Později svoboda a
transcendence začnou převažovat; obrat přemýšlivého pohledu a
obrácení myslící metody (na ruby) bude probíhat v různých
hnutích mysli jedno po druhém a bude podléhat všem druhům

těžkostí a pádům, dokud se nedosáhne celku a dokud se
neuskuteční úplná přeměna. Obvykle se supramentální poznání
napřed bude utvářet podle své libovolnosti po boku čistých
procesů myšlení a poznání, džnána, protože zde už lidská mysl
směřuje vzhůru a je svobodnější. Dále pak a nesnadněji se bude
organizovat uvnitř myšlenkových procesů a použitého
(aplikovaného) poznání, protože zde je lidská mysl aktivnější a
připoutanější a podléhá svým nižším metodám. Poslední a nejtěžší výdobytek, protože toto je ještě pro lidskou mysl pole dohadů
nebo tabula rasa (nepopsaná tabule), bude poznání tří časů, trikáladrišti. Ve všech těchto situacích bude přítomna tatáž povaha
ducha, který vidí a chce přímo zhora a kolem sebe, ale nejen v
těle, které má k dispozici, ale bude tu probíhat tatáž akce supramentálního poznávání ztotožněním, supramentálním zřením,
supramentálním myšlením, oddělených od sebe nebo dynamicky
sjednocených.
Toto tedy bude celková povaha supramentálního myšlení a
poznání a budou to jejich hlavní schopnosti a akční hnutí. Zbývá
vzít v úvahu zvláštní pomoc nástrojů (nástrojovosti,
instrumentace), proměnu, kterou nadmysl vnese do odlišných
prvků stávající lidské mentality a do zvláštních činností, které
sdělují našemu myšlení svá zdůvodnění a údaje.
Podruhé 25. 12. 1990
(Takhle vypadá supramentalizace u běžného člověka, zatím
co u avatara Ježíše musela sice proběhnout také, protože i on
musel jako my zvládnout tělo s celým jeho genetickým
příslušenstvím, ale zvládal je nerozporně s absolutní jistotou, i
když také stupňovitě.)
Poznámky k této kapitole:
(1) V celém spisu Syntéza jogy citelně postrádám výklad, v němž
by se měl zdůraznit pohled na vesmír v malém a ve velkém ze
dvou stran.
Tento dvojí pohled je pouze symbolicky a zlomkovitě
vyjádřen v Genesi, která se přičítá Mojžíšovi a měla by se spíše
považovat za starověkou zpověď o znalostech tehdejší doby o
dvojím způsobu příchodu člověka na svět.
Potíž je v tom, že do času a prostoru může být celkem bez
potíží převyprávěn proces vstupu člověka na svět zdola z neživé
hmoty a potom už ze živé hmoty, zatímco proces téhož vstupu
zhora dolů může být přednesen např. symbolem, nadčasovým
symbolem šesti dnů stvoření a sedmého dne božího odpočinku,

pak sestup lidského vědomí, které pochází od Boha vdechnutím
Dechu božího do chřípí člověka, na to sestupem člověka do pocitu
oddělenosti, který začal ve stavu ráje, postoupil pádem z ráje a
projevem úcty k těm, kteří neumírají, založením města Henoch
Kainem. Byl to projev úcty k nestvořené složce člověka, která se
ani nerodí ani neumírá.
Všechny časoprostorové údaje v Genesi o stvoření člověka
nemají povahu časovou nýbrž jsou jednoznačně údaji
nadčasovými. Je nesmyslné se dohadovat o tom, kdy se stalo to
neb ono. Ale to je pouhý překlad toho, co jest za tímto sestupem
nijak dotčeno a není na něm nijak závislé. Kdyby tomu bylo jinak,
naše cesta z oddělenosti by byla nemožná.
Takže se můžeme jen podivovat, jak se dá např. symbolem
hněvu božího vyprávět o pádu lidstva z ráje, jde-li opravdu jen o
"šťastnou vinu", čímž i to dole vlivem jeho spojení s tím, co je
nahoře, vlivem spojení s nestvořeným, může pokračovat ve
vzestupu zdola nahoru, čili vesmír může být a je přizváván do
nestvořeného. Jestliže máme k dispozici české slovesné vidy, pak
tvarem "vyzváván" nebo "přizváván" můžeme aspoň naznačit, že
jde o soustavný, stále se opakující proces, který nezačal a
nekončí. Budiž vzdána čest slovesným vidům. Proces je něco
nebo něčím, co se stává, co vzniká, ale nadlidství a s ním nadmysl
je něco, co je, co nevzniká, co nemá začátku ani konce, o čem se
Ježíš vyjádřil velmi jadrně "bohové jste" a nikoliv "bohy se
stáváte", jak by mohlo mylně vyplývat z toho, že Ghos líčí jen
vzestup zdola nahoru k Bohu, ale ani slovem se nezmiňuje o tom,
že co se obrací vzhůru k Bohu, může tak učinit jen proto, že jde
jen o návrat "ztraceného syna."
Podle téhož podobenství není správné shlížet na někoho
spatra, protože je hříšný nebo duchovně nepokročilý, stačí
rozlišovat u něho, co je hříšné nebo duchovně nepokročilé, a není
třeba vylévat špínu i s dítětem. Odtud tolerance Ježíšova ke
hříšníkům a rovněž tolerance Bhagavadgíty.
(2) Bylo by zbytečné, abychom se na základě pouhého
poučení vrhali do stavu vědomí, že všechno je Bůh, ve kterém se
ocitl na nějaký čas Ramakrišna na přechodu z pocitu oddělenosti
do pocitu neoddělenosti, který Ghos jmenuje ztotožněním. Musel
tuto interpretaci vnitřní skutečnosti lidskou myslí zase odvolat a
vrátit se do určité míry zpět k pocitu oddělenosti nižšího od
vyššího, protože tento pocit má výchovnou povahu a není, pokud
jsme v těle, ničím zastupitelný. Není jiného, něčím jiným

nahrazujícího prostředku, kterým bychom překonali sebe, tj.
zapřeli sami sebe ve své nedokonalosti.
(3) Má-li mysl fungovat, nemůže zůstávat v absolutně
správném středu, musí se od správného středu neustále
odchylovat na obě strany, v kladném i záporném smyslu. Funkce
mysli se podobá činnosti regulátoru páry u parního stroje.
Regulace rychlosti stroje se dnes provádí automaticky podle
předem nastavené hodnoty. Jedete-li vlakem a lokomotiva má
předepsánu např. dovolenou rychlost 100 km/h., jakmile nepatrně
překročí tuto rychlost, regulátor automaticky brzdí vlak na hodnotu
pod 100 km/h, říkám pod ni, nikoliv na ni. Podobně zařízení na
raketě, která letí do vesmíru, reaguje na pokyny naváděcího
systému, který je umístěn na Zemi. Pomocí tohoto dvojího
koordinovaného systému letí raketa nikoliv přímo v kýženém
směru, nýbrž v jakémsi koridoru, v chodbě určité šíře, ze které
nemůže vybočit. Jakoby se odrážela ke středu chodby od jejích
stěn. Tyto samoregulační funkce má lidská mysl. O tomto
regulačním systému my obvykle nic nevíme, ale neobejdeme se
bez něho na své cestě ke svobodě. Regulační "vzorec" má
povahu událostí, utrpení, neklidu, pocitu štěstí, což všechno
dohromady působí tak, aby se člověk příliš neodchýlil od
správného směru života, směřujícího do věčné svobody. Mysl je
přitom regulátorem působícím zdola, Nadmysl je regulátorem
působícím shora. Oba regulátory odpovídají naší dvojí podstatě,
která je stvořená a současně nestvořená. Měli bychom mít stejnou
úctu k oběma.
(4) Takovým líčením, a ne jediným, jsou události, které
zasahují do našeho života.
(5) Myšlenková činnost má podobu toho, čemu se říká by
pass. Ze vlády zákona dvojnosti nelze ujít přímočaře. Omyly,
zacházky, obchvaty apod. jsou nepostradatelnými pomocníky na
cestě ke svobodě. Jelikož o tom vím a nemíním se tlouci o stěny
chodby do věčnosti, používám jako regulátor občas i balamucení.
Namlouvám svému já, které chce učinit něco nesprávného, aby s
tím chvíli počkalo.
(6) Jde o sjednocovací proces, který má různé úrovně, jak
je dopodrobna pro nás objevil svým životem Ježíš. Na každé nové
úrovni tohoto procesu se objevuje nová míra samovolnosti. U Ježíše např. ve 30 létech, pak ve třech létech atd.
(7) Mělo by se dovysvětlit, co myslí Ghos autonomií činů a
poznání. Měli bychom si přát, aby se činnost lidské bytosti co
možná nejvíce přiblížila k nezávislé, autonomní činnosti boží a

nezávislému autonomnímu poznávání božímu. My jsme však také
stvoření, a ve stvořeném má všechno své začátky a konce a též
stupně. Nesmíme chtít od stvořeného, co může jen nestvořené.
Ježíš ve svém životě ukázal, co je to nezávislost boží činnosti a
božího poznání. My jsme se naučili této dvojí tváři nezávislosti
říkat všemohoucnost a vševědoucnost. O všemohoucnosti boží
máme k dispozici výrok z Bible, že ani vlas z hlavy nespadne bez
vůle boží, a o vševědoucnosti boží se můžeme rovněž přesvědčit
ze života Ježíšova. Obě dvě podoby autonomie boží dopadají na
tvorstvo vrcholně ohleduplně a přitom nezávisle v tom smyslu, že
nám skrytou prioritu má nejen tvůrčí, ale i ke spáse a poznání
vedoucí činnost boží. Jednodušeji řečeno, prioritu má boží vůle, a
kdo se jí přibližuje, ten je svobodnější. Ježíš ukázal, že vrchol
svobody je vítězství nad smrtí. Ukázal vývojový proces vedoucí k
autonomii činů a poznání. Člověk při této autonomii zůstává závislý, ale jen na Bohu a ve všem beze zbytku. Tato závislost není
poddanstvím, nýbrž jednotou lidské vůle s vůlí boží. V této jednotě
tkví pravá svoboda. Panuje zde celá řada souvislostí, která
nedovoluje duchovně vyspělejšímu jedinci, aby pohrdal s
duchovně nejzaostalejším člověkem nebo nižším tvorem.
Rovnodušnost je součástí svobody.
(8) Všimněme si, jak tento fakt opozice nadmysli a ducha
hrál v Ježíšově životě od začátku významnou roli. Ježíš nesměl
být ponechán v místě svého narození, v Betlémě. Hned byl
duchem, který se projevil svatému Josefu, osvícením odkázán až
za hranice moci Herodovy, do Egypta. Ježíš tím dobyl prvního
vítězství nad rozumem, Ghos by řekl nad lidskou myslí. Do
Betléma už se nevrátil. Žil pak v Nazaretě. Tak byl označen i na
kříži jako "Ježíš Nazaretský", aby bylo vidět, koho bylo možno a
třeba ukřižovat. Čili Nazaret místo Betléma znamená "opět nic
ztrnulého", nýbrž napořád proměnlivého. Ve dvanácti létech
Ježíšových tentýž duch, který v Panně Marii předešel vývoj ducha
v Ježíšovi, donutil Ježíše, aby on v nové kvalitě oběti zůstal v
rodině, ale pro zmíněnou změnu kvality oběti, ne proto, aby se tam
zabydlil, nýbrž aby snáze poznal, že tam nemá svůj domov a že jej
nemá syn člověka u své matky, u svých bratří, ve svém hnízdě a
doupěti, čímž se radikálně liší od zvířat. Kdyby byl do tohoto
vědění nedorostl také osobní obětí, nebyl by odešel do Jordánu,
nesetkal by se tam se svatým Janem Křtitelem, nebyl by se
zkušeností dověděl, že je Synem Božím, v němž se Bohu zalíbilo.
Ale ani v tomto vědění se Ježíš nesměl zabydlet. Byl hnán
duchem na poušť, aby tam po čtyřiceti dnech zlačněl a setkal se s
ďáblem a přemohl ho. Ďábel při svém pokoušení nabývá podoby
lidské vůle, která chce zřídit své království, svou vládu ve

hmotném světě. Místo vlády lidské vůle a mysli se dostavuje vláda
ducha poddaného Otci ve všem beze zbytku. Tato vláda trvá bez
omezení "tři roky". Tohoto svého ducha, který Ježíšovi tak dobře
sloužil, Ježíš dobrovolně odevzdává Bohu. Nesmí si ho přivlastnit.
Blahoslavený symbol děje, který nám umožňuje vysledovat měnící
se dosah vlastnění a nárůst nevlastnění. Zasazení našeho života
do děje je největší milostí, kterou jsme od Boha obdařeni.
Všimněme si také, až kdy máme právo se vzdát symbolu děje!
Nikdy se nestaňme sebevrahy, nýbrž stávejme se stále
odevzdanější vůli boží. Jinými slovy: K úplnému sebezáporu se
musí člověk dopracovat životní zkušeností a bez úplného
sebezáporu nelze dokonale následovat Krista, a ještě jinak, nelze
být spasen.
(9) Nemohu si stěžovat na netrpělivost božího vedení, ani
na ne dost jasnou povahu tohoto vedení. Představte si, že jsem
byl po dva roky upomínán, abych změnil "místo", tj. způsob své
vnitřní modlitby, abych mohl jít dál, konkrétně od roku 1938 do
1939, až do zajetí v koncentračním táboře SachsenhausenOranienburg, ale neposlechl jsem, protože jsem se věrně držel
osvědčené modlitby, která už několik let dohrála roli vůdčího
prvku, a zůstala tímto vůdčím prvkem jen v mé mysli, nikoliv v
následcích. Ona mne dovedla do extatických stavů a dál mne
dovést nemohla. Tyto následky modlitby byly nedostačující.
Teologové poznali, že i extatik je schopen hříchu, jako např. velký
extatik svatý Bernard z Clairvaux (1090 - 1153), který rozpoutal
druhou křížovou válku. Nepochopil smysl celého lidského života
jako cesty k Bohu, přestože byl osobně velmi ctnostný. Svým
asketismem utiskoval svůj lidský život, ale pochopil až koncem
svého života, jako svatý František z Assisi, že lidskému tělu křivdil
a tím znevažoval celý lidský život.
Napřed jsem byl vykázán, asi kolem roku 1935, ze soustavy
extází. Stalo se to v létě 1935 na moréně Batizovského plesa v
Tatrách, kde jsem byl tak zaujat krásou pohledu, který se přede
mnou otevřel, že jsem upadl do správného pojetí krásy stvořeného
už při otevřených očích. Dalším takovým krokem byla událost na
jaře 1937, kdy za pomoci modlitby a někoho, kdo byl v modlitbě
pokročilejší než já, jsem dospěl k vědomí toho, jak je činnost ve
mně a mimo mě vedena Purušou. Pak následovalo konkrétní
poučení ve snu, jak mám modlitbu změnit. Protože však jsem už
dávno nepovažoval sny za přiměřený způsob vedení, nedbal jsem
na toto upozornění. Zavolal si mně jakýsi pan Zimmerman, topič v
nemocnici, který měl tentýž sen jako já a měl mně jej oznámit.
Zimmermana jsem nikdy před tím neviděl. Ani tato výstraha

nezapůsobila. Byl jsem dokonale zabydlen ve svém způsobu
modlitby, o které jsem věděl, že jsem si ji nevymyslel. Pak bylo
nutno změnit povahu partnera na cestě, a tím byla matka, abych
vůbec přežil, co mě čekalo. Pak muselo mně být zabráněno ranou
do ucha, abych neunikl koncentračnímu táboru. Nebudu vše dále
opakovat. Musel jsem být zkrátka tvrdě poučován o smyslu celého
lidského života, přičemž jsem se nemusel dopouštět hříchů
nejhoršího ražení, jako je vražda, které se za mě dopouštěli
esesmani, také proto, abych pochopil konečně cenu lidského
života. Byl jsem např. svědkem toho, jak se zásahem milosti boží
jeden z nejbezohlednějších vrahů rázem stal nejmilosrdnějším
člověkem a doplatil na to svým životem. Zkrátka vedení boží pro
mne nabylo zcela konkrétní podobu, které jsem před tím
nerozuměl.
(10) Také nesoulad, který vznikl po zatčení, jak se mi zdálo,
bez mé nejmenší viny, byl tak velký, že jsem měl dojem, že mě
Bůh opustil. První čtyři dny pobytu v koncentračním táboře jsem
zažil, vedle šoku způsobeného pocitem absolutní opuštěnosti od
Boha, také stav očistce se vším všudy, tj. i se ztrátou veškeré
naděje, že se z té opuštěnosti dostanu. Očistec je stavem, o kterém je člověk přesvědčen, že bude trvat věčně. Stejným
způsobem se prožívá věčnost pekla, takže pro tento prožitek
naprosto reálný je peklo věčné. Ale v jiném smyslu ani peklo ani
očistec není věčné nebo nejsou věčné. Kdybych se setkal s
člověkem žijícím ve stavu očistce nebo pekla, marně bych se
snažil je přesvědčit, že oba stavy jsou věčné jen v jejich
představě. Přesto je mezi oběma velký rozdíl. Do očistce se může
dostat jen ten člověk, který má za sebou spojovací úroveň
modlitby nebo života s Bohem. Pocit opuštěnosti od Boha je mu
největším trestem, protože už zná hodnotu vědomého spojení s
Bohem. Ve stejně beznadějném stavu pekla člověk nepostrádá tak
krutě opuštěnost od Boha, pokud ten pocit vůbec má, ale cítí se
být navěky sám bez jakékoliv pomoci, naštěstí tento pocit narůstá
až po nesnesitelnost, jak jsem poznal při operacích za vědomí.
Nesnesitelnost utrpení je přirozenou hranicí stavu pekla.
(11) Tok vedení se vždycky zastaví, když se člověk usadí
na některém vývojovém stupni. Na moréně Batizovského plesa r.
1935 jsem zažil jásání, které konkrétně projevoval lid necelý týden
před Ježíšovým ukřižováním. Mysl Ježíšova nesměla podlehnout
jásání davů, neboť jen z narůstající trpnosti může narůstat metafyzická zkušenost.

Upozorňuji, že až do konce očistce, do 21. 11. 1939 jsem
nevěděl, že jsem veden Ježíšem po jeho cestě, kterou nám
ukázal.
(12) Příkladem takových lidí může být Kiekegaard, 1813 1855, předchůdce existencionalismu nebo básník Walt Whitman
(1819 - 1892) známý svým kosmickým vědomím. Kosmické
vědomí se u nich projevilo jen jedenkrát a bylo promrháno.
(13) Dalo by se říci, že jsou to projevy základní boží vůle,
která všechno táhne zpět k nestvořenému věčnému. Náš život
patří Bohu.
(14) Protože všechno pochází z této jediné existence a člověk má vnitřní složení tak úplné, že mu ono umožňuje za určitých
okolností na tuto jedinou existenci si vzpomenout, poskytne-li se
malému dítěti tato možnost, aby si vzpomnělo, může se stát, že
dítě nemusí být ani odkázáno na naučenou víru. Potom jsme
svědky postupu ducha shora dolů a stádium sebepoznání stane
se přístupovou základnou k extatickému nebo poloextatickému
soužití s Bohem. Ježíš nám svým příkladem v útlém mládí ukázal,
za jakých okolností i bez extáze může být malé dítě ve svém
vědomí vybaveno poznáním věčného života, a prostředky, kterými
by byl zaručen nárůst tohoto vědomí. Při návštěvě svatých Tří
Králů šlo jednak o předání vědomí o věčném životě symbolem
zlata, jednak o předání kotev tohoto vědomí, symbolem kadidla a
myrrhy. Vysvětlil jsem jinde. Toto předání je absolutně bezpečné,
zatímco předání pomocí zaujatosti dítěte, např. zaujatostí pro
naučenou víru, je třeba používat velmi uvážlivě, viz případ
Immeldy Lambertini roku 1333. Vysvětleno jinde. Do malého
Ježíše vstoupila schopnost uvědomit si osobní věčný původ bez
potřeby víry dítěte. Toto dítě bylo ještě naprosto nevědomé, když
došlo ke zmíněnému vstupu, ale mělo před námi velkou výhodu,
že jeho velká životní partnerka, Panna Maria, svolila k
parthenogenesi, čímž se v Ježíši objevilo světlo, které sice bylo
jemu skryto, ale viděli je ti, kdo se ocitli na úrovni, na které svítilo i
jejich světlo. Přežít se dá tento vstup vědomí až při dospělosti,
není-li dítě vybaveno parthenogenesí matky.
(15) Přidal jsem do překladu slova "se neděje": Protože
nadmysl nepřevádí pravdu do děje a nedegeneruje ji na děj nebo
na nějaký druh duševního dění.
Použiji mně osobně známou parabolu k tomu, abych vyložil,
jaký je rozdíl mezi vyspělým intelektem dospělého člověka a duší
dítěte, abyste si učinili obrázek o tom, jak blízko má dítě k
nadmysli a jak daleko má k ní dospělý člověk a jaká je potom jeho

úloha při duchovní výchově dítěte. Lékaři mi předepsali po
operacích za vědomí vypít denně malou dávku piva. Byly mi čtyři
roky. Rodina mně přidělovala denně malé množství piva, které
jsem pil na noc jako lék, dostával jsem je do malé skleničky,
napodobeniny půllitru. Pivo mi zachutnalo. Jednou jsem si nalil
ještě další "půllitr" plzeňské osmičky. Maminka zpozorovala, že by
se ze mě mohl snadno stát alkoholik. Její rozum spojený s láskou
k dítěti kontroloval rozum lékařů. Poznala už před tím, po
operacích dítěte, že její rozumné zacházení s návody lékařů bylo
nutným doplňkem lékařských zásahů. Matka tady použila intuitivní
mysli, jak o ní píše Ghos. Operace už skončily, dítě bylo
zachráněno, ale šlo teď o to, jaké to dítě bude. Jednou už mě před
první operací vložila do rukou božích, a proto mě teď považovala
za dar od Boha. Řekl mi: "Neber si více piva, než kolik ti dáváme."
Zeptal jsem se: "Proč?" Ona odpověděla: "Protože by ti vylezl
šváb na mozku", (nebo z mozku), "a umřel bys." Musela ji v jiné
podobě vyslovovat mnohokrát před tím, když mě vracela do
"mého" světa, abych přežil. Dal jsem si ukázat na čelo, kudy by
ten šváb vylezl a šel jsem si okamžitě lehnout čelem přitlačen na
polštář. Šváb nelezl a já usnul. Napomenutí matčino se však v
dětském rozumu tak rozleželo, že jsem v příštích dnech
nebezpečné pivo odmítal. Asi za čtrnáct dní, když rodina doma po
večeři pila pivo, vzpomněl jsem si, že je dobré. Dal jsem si nalít
"svůj" "půllitr". Ale přece jen mě něco dobrého přemohlo, a já jsem
přelil svůj půllitr zpět do skleničky matčiny. od té chvíle mi nebylo
nutno přikazovat nebo zakazovat v tomto ohledu. Nastoupil od té
chvíle v mé mysli bezeslovný příkaz nepít alkohol. A protože se u
nás pila osmička každý večer, slyšel jsem ten varovný hlas beze
slov také každý den. Nadmysl mě bez těžkostí začla učit, co mám
a co nemám dělat. Ale jak? Jeden příklad za všechny. Na jaře
roku 1945 jsme byli ve Zlíně osvobozeni sovětskou armádou. Na
ulici se ještě střílelo. Tak jsem byl schován ve sklepě. Přišel za
mnou voják s butylkou v ruce a dával mi připít. Byl již hodně
podnapilý. Odmítl jsem. On přiložil na má prsa nabitý samopal a
vzkřikl: "Nenapiješ-li se, jsi Germán a já tě zastřelím!" Sotva jsem
znovu odmítl, už toho vojáka držela pevná ruka sovětského
důstojníka, který vojáka odvelel. Ale tato síla všech podobných a
jiných vnitřních příkazů měla ještě větší působnost. Ten důstojník
mi řekl: "Tak se mi zdá, že jsem vám zachránil život. Udělal byste
také něco pro mne?" Chtěl si zahrát na klavír. Samozřejmě jsem
mu to dovolil. Na klavíru uviděl Bhagavadgitu. Protože byl Ukrajinec, uměl číst latinku a řekl, že takové knihy se u nich jen tajně
opisují. Prozradil jsem mu, že takové knihy také píšu. Od té doby
vždy jiný člověk chodil ke mně pro takovou literaturu. Až roku 1987

jsem "rozhodl" jinak: "Už vám nic nedám, protože do pěti až šesti
let budete svobodni a každý svobodně bude moci vyznávat své
náboženské přesvědčení." Ten člověk měl takovou radost, že z
mé místnosti v Plzni couval pozpátku, aby dokázal svou úctu ke
mně, a ruce měl sepjaté. Nadmysl zkrátka nemá pocit oddělenosti
a jedná svobodně kam vane vůle boží.
Začal jsem rozeznávat správné od nesprávného v mnoha
jiných věcech, ne ve všech. Ale počet zábran typu "tohle nedělej"
nebo "tak nemysli" stále narůstal. (Všimněte si, že mluvím v
minulosti, tj. v minulém čase.) Činnost nadmysli pak přerostla do
správného poznávání, nikoliv souzení činů lidí v okolí. Viděl jsem
vzorné chování matky a babičky a obdivoval jsem je. Poznával
jsem také, co dělaly špatně, a od toho jsem se distancoval.
Narůstající schopností rozlišovací jsem se naučil správně jednat, v
pravé míře poslouchat a nakonec se obětovat za to, co jsem u
těch dvou poznával jako správné. Nepotřeboval jsem převzít jejich
náboženskou víru, neboť moje nitro ji neschvalovalo. Ale totéž
nitro mě naučilo podle následků jejich víry, abych si ji vážil, i když
jí nejsem schopen, a dokonce, abych se za ni denně obětoval. Měl
bych to vysvětlit na příkladu. Když mě babička vodila každý pátek
do kostela a po mši se mě ptala, zdali už začínám věřit na Boha,
řekl jsem, že nikoliv, protože už tehdy ve mně byla živá zábrana v
této věci nelhat. Babička však se soustavně radila se světci,
především se svatým Antonínem Paduánským, a to tehdy, když
vyčerpala všechny osobní možnosti. Pak se přestala zneklidňovat
svou neschopností a požádala svatého Antonína o pomoc. Tak
našla klíče, které před tím marně asi hodinu hledala. Když jsem se
jí ptal, proč tak věří Antonínovi, vysvětlila mi, že její syn Emil v
mládí umíral na úplavici. Babička se marně modlila o pomoc.
Vyzvala mou matku, aby se šla pomodlit za svého mladšího bratra
Emila ke svatému Antonínu ke Františkánům. Maminka se tam
několik dní modlila, ale stav nemocného se stále zhoršoval.
Maminky si všimla nějaká starší žena, dověděla se o maminčině
víře a zašla s maminkou na trh pro koření, které bratříka uzdravilo.
Babička si myslela, že tyto příklady pozvednou mou víru, ale bylo
tomu opačně. Ona věřila, že Bůh sídlí na nebi, kde měli být také
jeho svatí. Ale já jsem viděl, že ti svatí byli s babičkou a nikoliv na
nebi. Proto jsem nevěřil ani na Pána Boha na nebi, ani na jeho
svaté nebo anděly také na nebi. Měl jsem prostě svatou babičku u
sebe a s ní u sebe svatého Antonína, a to mi stačilo, jelikož se
tomu nemuselo věřit a mohlo se to vidět. Za pravdu, kterou jsem
viděl, jsem byl ochoten se i obětovat, a dokonce denně a
soustavně a nesmlouvavě. Tento proces oběti přešel do celého
mého myšlení. Takže např. v sedmi létech, kdy jsem po zdržení

španělskou chřipkou, začal chodit do školy, jsem začal ctít svého
učitele jako Boha v tom, co dělal správně, a odmítal jsem jej v tom,
co dělal nesprávně, a vyjadřoval jsem se o tom hlasitě před třídou.
Nešlo o nějaké mravní závady, nýbrž o rozdílný způsob poznání.
Učitel nepoznával např., že "A" je červené, zatímco já jsem trval
na barvě samohlásek a na kvalitě souhlásek. Souhlásky neměly
barvu, měly kvalitu. A ta k to šlo se mnou plynule dál. Můj život se
dostal záhy do služby lidem, např. v tom, co bylo mravné ve světle
mého poznání, ale i v tom, co v témže světle bylo prostě obecně
správné. K tomu nastoupila vyhraněná vizuelní a čichová paměť.
Nadmysl pronikala do mého myšlení a jednání. Dovolovala mi,
abych celou svou bytostí patřil tomu, co jsem poznával jako
správné atd. Tento postoj vůči světu vedl ke stylizaci života podle
stupně vnitřního poznávání, až konečně stačilo k tomu, abych
sebe zapřel v tom, co jsem měl ve světě nade vše rád, ale nemohl
jsem to provádět, abych se přestal litovat. Když se to podařilo, v tu
chvíli přede mnou stála nadmysl s veškerou svou mocí a
nedovolovala mi jednat proti její vůli. Teprve pak jsem poznal, že
tato vůle má obrovskou moc, která mne přemáhala lahodně a bez
potíží a k mé radosti. Věděl jsem, co je pro mne hříchem a co je
pro mne ve shodě s vůlí boží, aniž jsem potřeboval věřit na Boha.
Moc tohoto vědění byla tak velká, že jsem ji obhájil i před
zpovědníkem, který se nemohl dopátrat mých hříchů, neboť jsem
mu prohlásil: "Jak si mohu vzít z majetku vlastníka mého života
něco pro sebe, když je vlastník přítomen a poskytuje mi ze svého
všechno, co potřebuji pro věčný život, a nic mi nechybí?"
(16) Ona je totožná s vůlí Stvořitele, Spasitele i Ducha
svatého.
(17) Supramentální myšlení lze rozeznat snadno od
běžného myšlení, protože ono je a nedochází se k němu dedukcí,
myšlenkovou úvahou, a má v sobě realizační moc, při nejmenším
ochrannou, chránící před chybným běžným myšlením. Je tedy
samovolná, nechtěná.
(18) Od 21. 11. 1939 jsem byl v koncentračním táboře
svědkem toho, jak mě Bůh vlastní i v mém malém já tak, abych
zůstal naživu v těle a neumřel fyzicky. Po čtyřech dnech jsem se
směl jakkoliv proviňovat proti bezpečnosti a opatrnosti, nebyl jsem
viditelný pro ty, kteří mě mohli zabít a zůstával jsem viditelný pro
ty, kteří mě nechtěli zabít, nýbrž přijímat. Také Bůh za mne myslel,
takže jsem potřeboval myšlenku jen jako spojku s lidmi, ale nikoli
jako spojku s Bohem. Spojení s ním bylo nepřetržité po dobu pěti
měsíců. Tak jsem také poznal, jak je si Bůh vědom celého vesmíru
a řídí jej bez jediné myšlenky zvnitřka nebo zvnějška, jsa uvnitř

všeho. Podobným způsobem nás vlastní, v nás existuje, v nás
miluje, v nás poznává, a není závislý na tom, jak my to všechno
děláme a poznáváme, jak se musíme obléci do lidského těla,
abychom se mohli po lidsku k Bohu vracet. Všimli jste si, že Ghos
konečně mluví o sobě v první osobě.
(19) Pokud si pamatuji, tato moc se u mne začala projevovat
především ničím neporušitelnou silou, která konkrétně věděla, co
je správné. Později přešla i do světelného záblesku, jímž zastavovala dosavadní mou činnost nebo myšlení a rázem je převáděla
do jiných, nečekaně vznešenějších směrů.
(20) S rozumovým vysvětlením duchovního nazírání mají
vykladači potíž ve všech náboženských filosofiích, protože ono
není ani nazíráním, ani chápáním, nýbrž samovolným přebýváním
v něčem, co se vzdáleně zvnějška podobá procesu nahlížení na
něco, až na to, že jde o nahlížení zvnitřku, tj. o přebývání v tom.
Člověk, který psal Genesi, musel slovy všelijak překlenovat tuto
propast mezi objektivací a subjektivací pohledu.
(21) Čím jsou vůbec hmotné smysly pro úsek vědomí AB?
Smysly jsou vstupní branou do tohoto úseku vědomí, a dá se
zhruba říci, že jakési duchovní smysly jsou branou k duchovnímu
poznání. Ty se teprve rozvíjejí. Skutečnost je však taková, že
všechno pochází z Boha, z ducha, a každý hmotný smysl má svůj
duchovní základ, ze kterého prýští. Prostřednictvím pátera Pia se
ve dvacátém století stal zázrak, že začla vidět holčička, která i
nadále neměla vyvinutý zrakový nerv a očima tedy nemohla vidět.
Psala o tom Rakušanka Winnovska ve svém životopisu Pátera
Pia. Podstatnou část jsem přeložil do češtiny a komentoval.
Stalo se, že jeden můj málo známý člověk z Budějovic se
po druhé světové válce, kdy nic nebylo k dostání, obrátil na mě s
žádostí, abych mu zařídil u Pátera Pia, aby mu poslal nové boty.
Zasmál jsem se nad tou drzostí a malicherností, ale ten dotyčný ty
boty od Pátera Pia dostal. Nemohl jsem zjistit, kudy ty boty přišly,
ale byly u toho polobosého. Jinak tomu bylo s knihami od Šrí
Aurobinda Ghose, které mi přišly z Pondicherry z Indie, přičemž
Ghos neznal ani mé jméno, ani mou adresu. Pouze jsem se setkal
s jeho žákem Jeanem Herbertem v Paříži roku 1937 a ten mně
vzkázal, že si jeho mistr přeje, abych jeho knihy přeložil do češtiny
a komentoval. Knihy přišly bez udání mé adresy přes Petra Klímu
z Vídně za dva měsíce po domluvě s Herbertem a tato poslední
Syntéza jogy se mi se stejným vzkazem dostala do ruky
prostřednictvím paní Vilemíny Ottové z Prahy 32 let po smrti
Ghosově. Pohleďte, jakým způsobem jsou ti svatí v nebi, když

jsou mezi námi a konkrétně nám pomáhají. Ještě zázračnější
zkazky bych mohl vyprávět o svaté Terezii z Avily, která už je 400
let po smrti. Jak ta svatá má dnes vědomosti o knižním trhu na
celém světě! A cožpak ještě svatá Anežka Česká, která osobně
řídila "sametovou" revoluci 17. listopadu 1989 v Praze bez vědomí
jejích osnovatelů. Nejpodivuhodnější je, že se ti svatí pod svou
práci nepodepisují, protože prošli vymazáním svého malého já a
jsou dokonale spojeni s Bohem, o kterém ví, že je pověřil a že
jemu jedinému náleží sláva a čest.
(22) Toto zření ještě nevysvětluje, jen se dostavuje, aby
zvedlo do lidské bytosti kvas, který by se už nedal promarnit. Toho
se týká Ježíšovo podobenství o ženě, která zamíchala do třech
měřic mouky kvas, aby zkvasilo všechno. Jedna paní, jménem M.
D., mně o tomto stupni zření psala přibližně toto:
"V předškolním věku jsem občas v sobě viděla světlo, které
mě vedlo k dobrému. Ptala jsem se maminky, kdo ke mně mluví,
ale ona mi nedokázala odpovědět...Toto světlo se ve mně vyvinulo
k mé vedoucí potřebě: pomáhat bližnímu. Proto jsem se věnovala
povolání ošetřovatelky..."
(23) Tímto způsobem, často velmi bolestivým, jsem byl
veden od dvou let svého života. Byl jsem jím připravován k tomu,
abych poznával slovo boží jako otevřenou knihu. Je v něm
obsažena obrovská moc, která hladce přemáhá člověka, jenž má
tendenci především milovat sebe, hledat svůj život, a proto hyne.
Kdyby toto světlo polevilo ve svém tlaku, v tom jakémsi druhu nám
přidělované nucené, ovšem slastně nucené práce, byl by člověk
na tomto stupni zření daleko opuštěnější než člověk, který o
žádném ze zmíněných tří stupňů nic neví. Zažil jsem to po čtyři
dny ve stavu očistce od 17. 11. 1939 do 21. 11.1939.
(24) Jak by se usnadnil výklad, kdyby Ghos mohl říci, že tu
působí boží síly, které se dokonce mohou jevit jako jednající
osoby. Jsou to tytéž síly, které jsou zaváděny do stvoření v podobě šesti dnů božího tvoření světa a sedmého dne božího
odpočinku. Tyto síly působí nezávisle na člověku, závisle na Bohu,
nelze si tedy předepsat, aby promluvily, ani jak by se měly vyjádřit.
(25) Zde se zdá, že Ghos vznáší závažnou námitku proti
vedení událostmi. Máte-li ten dojem, pak jste neporozuměli tomu,
co znamená vedení událostmi. Obraťte se znovu k poznámce č.
15, abyste byli poučeni o vnitřním obsahu událostí. Jsme všichni
mnohem více poučeni o tom, co vědomě dělám, než o tom, co
děláme nevědomě a nevíme o tom. Proč o tom promluvil Ježíš
právě ve chvíli, kdy byl křižován, slovy: "Bože, odpusť jim, neboť

nevědí, co činí." Kdyby byli Ježíše neukřižovali, nebylo by vzniklo
křesťanství a poučení o dokonalém sebezáporu a sebepoznání.
(26) Dalo by se říci, že jsou to subjektivní pocity. Z pohledu
lékaře nemá se přezírat subjektivní pocit pacienta, ale musí se mu
přisuzovat jen relativní váha vedle další relativní váhy lékařského
poznání a vědomosti. A kdyby se lékař řídil jen těmi dvěma činiteli
poznání, nebyl by ještě hotovým lékařem.
23. Nástroje nadmysli - Proces myšlení (A IV, 255 - 272)
Dříve než se pustím do opisu této kapitoly přeložené roku
1983, předešlu poznámku, označenou v textu opisu pod č. (1).
Tehdy jsem slovo "zbezprostřednění" přeložil slovem "ztotožnění".
Myslel jsem, že tím přibližně přeložím italské "immedesimazione"
nebo francouzské "immédiateté", protože jsem tehdy překládal
bez komentáře a pro mne to slovo v kontextu znamenalo výsledně
"ztotožnění". Nyní však, maje před sebou povinnost nejen
překládat, ale i komentovat, aby se text knihy nevyhýbal přání
Ghosovu smiřovat všechny náboženské filosofie, dodávám:
Rozumějte slovu "zbezprostřednění" takto:
Dokud má člověk k dispozici jen smyslovou činnost ústící do
té části mysli, kterou Ghos nazývá výstižně hmotnou myslí, chápe
věci, osoby a události kolem sebe jako něco působícího zvnějška
na nitro. Takovýto způsob poznávání není bezprostřední. Musím
uvést příklad ze své zkušenosti, jak nastává takové bezprostřední
vnímání, při němž je hmotná mysl jen velmi vzdáleným
pomocníkem.
Když jsem se dne 21. 11. 1939 - po pohrůžce esesmana, že
mě zabije, jen co dobije někoho, koho měl "rozpracovaného" už
přede mnou, - vzdal života bez lítosti, a tím jsem sňal z vědomí
jeho povrchový závoj, kterým události jen objektivizujeme a nikoliv
zároveň subjektivizujeme, ani jsem nevěděl a nepátral po tom,
proč se tak stalo. Ale událost - zabíjení jiného člověka, která by se
mě normálně ještě tolik netýkala, protože jsem po čtyři dny takové
události viděl denně - stala se tentokrát záležitostí a událostí mou.
Mne zabíjel a ne zabil, dříve než se na mne vrhl, proto, že jsem
věděl, že po zabití toho neznámého budu bezprostředně potom
zabit i já, ale dověděl jsem se nejen to, nýbrž jsem se ztotožnil
nejen se zabíjeným, ale i s esesmanem. Tím jsem se dostal k
lásce k bližnímu úplně rovnocenné s láskou k sobě, čili byl bych
býval schopen milovat bližního jako sebe, kdyby byl býval k tomu
vůbec čas. Všechno se odehrálo vmžiku. A už se na mne

esesman chystal. Dnes vím, proč museli učedníci Páně provést tolik zázraků, jestliže se měli za pouhé tři roky, za kterých chodili s
Ježíšem, naučit milovat bližního jako sebe, a museli se tomu
naučit nikoliv násilím nebo viděním násilí, jako já, ve dvou až
čtyřech rocích svého věku napřed násilím, páchaným na mém těle, a pak před 27. rokem mého věku pouhým viděním vrcholného
násilí, o čemž právě vyprávím. Od mých 2 až 4 let věku jsem se
"vypracoval" před 27 roky ke způsobu života, při kterém už jsem
nepotřeboval být veden násilím. Říkáte mi často: "ono to bez násilí
asi nejde", ale mýlíte se. Tím násilím, které pomocí operací za
vědomí zavedlo do mého způsobu života řetězovou reakci "být
soustavně násilím vychováván", jste vychováni všichni a bez výjimky nikdo se bez ní neobejde, neboť i vy jste se jednou jedinkrát,
a ne čtrnáctkrát za sebou během dvou roků, ocitli znovu v
"náhražkovém" životě, jak by se vyjádřil Ghos, jenže se to stalo
jen jednou a na samém rozhraní potopy a života na souši, s potopou jen uvnitř těla, s potopou krve. Ježíš nemusel s učedníky ani
stále chodit, protože on je nevnímal jen objektivně, nýbrž v sobě, a
také to prozradil, např. slovy: "Jeden z vás mě zradí" apod. Ježíš
musel tedy své učedníky jen naučit, že jeho silou pomáhají
bližnímu tak jako sobě. Žili tak intenzivně stále ještě obráceni
soustavně navenek, protože se napřed museli naučit tomu, aby
měli odkud se obrátit dovnitř. Ani já jsem neměl za jiných okolností
čas k tomu, abych přemýšlel, proč se cítím být já v zabíjeném
bližním a zároveň já v zabíjejícím esesmanu. Na sebe v těle jsem
zapomněl, a to bylo správně navedeno a zapomenuto, protože je-li
bližní v tísni a já o tom vím a jsem přitom, musím zapomenout na
sebe, tj. na bližního, který v tísni není, jinak bych nemiloval
bližního jako sebe samého. Ovšem toto zapomenutí na sebe ve
chvíli pomoci bližnímu v tísni, má účinek spásonosný, jak se o tom
zmiňuje Ježíš při líčení posledního soudu. Kdybych byl tehdy a
právě za těch naléhavých okolností dokonale nezapomněl na
sebe, nebyl bych mohl bezprostředně potom zažívat tak dlouho,
jak bylo třeba, pět měsíců, stav spásy a nemohl bych vám
všechno říci o něm ze zkušenosti. Byl jsem tam tehdy při té vraždě, o níž jsem nevěděl, že tam jsem vedle těch dvou, o kterých
jsem věděl, že tam jsou. Tehdy jsem však nevěděl ještě něco
velmi důležitého, o čem jsem se dověděl teprve koncem dubna
roku 1940, když jsem se vrátil z koncentračního tábora a setkal se
se svou maminkou. První, na co se mě ptala, bylo: "Co se to s
tebou dělo toho 21. 11. 1939 v tu a tu hodinu a minutu? Muselo to
být pro nás oba něco velmi důležitého, protože jsem byla nucena
tebe znovu obětovat Bohu jako tehdy ve tvých dvou letech, tehdy
bez donucení před první operací za vědomí. Tehdy jsem tě vložila

do rukou božích bez nároku, že mně budeš vrácen. Tentokráte
jsem měla dojem, že ti jde znovu o život, jako tehdy před operací a
že odtamtud není úniku do našeho pozemského života a že
zemřeš. Odevzdala jsem Tě tedy bez lítosti Bohu, jako tehdy ve
chrámu svatého Martina ve zdi na Starém městě pražském. Pán
Bůh mi tě vrátil, měl právo tě zase odebrat, byls přece jeho."
Učedníci Páně potřebovali "tři" roky, než se naučili milovat
bližního jako sebe samé. Já jsem s maminkou k témuž poučení
potřeboval 25 let. To byly ony "tři" roky a dokonce teď teprve plně
chápu, po dalších 50 rocích - obecně řečeno pomocí naléhavých
událostí - jak Ježíš uvedl své učedníky do vědomého spojení s
Bohem, přičemž k těm třem rokům byla přidána ještě Ježíšova
smrt na kříži a jeho zmrtvýchvstání. Dnes vím, že tehdy též Ježíš
za mne znovu umřel na kříži a znovu vstal z mrtvých, abych já
mohl žít vědomě po dobu "pěti" měsíců s Bohem, neboli, jak se
tomu říká ve Starém zákoně, aby Henoch nebo Eliáš mohli chodit
s Bohem. Dnes vím, že se nemají přezírat ani nejnepatrnější a
naprosto nenaléhavé události, protože celý náš život je převeden z
nedějového Božství do děje pozemského života bez našeho
tušení a zase kousek po kousku našeho pozemského života po
malých kapkách každou načasovanou událostí do bezčasové
skutečnosti, a tím náš pozemský život, ať už je jakýkoliv, je
prostředkem k poznání Boha. Prožíváme neustále se opakující
destilaci vody života s následky, o kterých se mluví v knize Jitro
kouzelníků při příležitosti výkladu o středověké výrobě těžké vody.
Lidský život, nezaměnitelný se zvířecím nebo rostlinným, je
láskyplnou návnadou, kterou Rybář Bůh táhne člověka k sobě.
Hned po 21. 11. 1939 měla maminka živý sen, ze kterého se
dověděla, že se vrátím z koncentračního tábora, až ona poprvé
uvidí pupence na kaštanech. Z toho poznala, že jsem zůstal
naživu jako při těch operacích za vědomí, uvařila v určený čas pro
mne bramborovou polévku, o které věděla, že ji mám rád, a
napekla povidlové koláče a vyšla na ulici. Došel jsem k ní zezadu
v Železniční ulici v Plzni. Ani se po mně neohlédla a řekla mi:
"Čekám dnes na tebe. Pojď se mnou, polévka ještě bude teplá."
Prostě nebyla ani den po rozhodnutí mě obětovat Bohu
ponechána na pochybách, že se vrátím. Před tím zažívala kruté
pochybnosti, protože si nebyla jista, zda má Boha raději než mě.
Následuje překlad kapitoly 23.:
Nadmysl - božská gnose - není něčím úplně cizím pro naše
současné vědomí: Je to vyšší instrumentace Ducha; a všechny
činnosti našeho normálního vědomí jsou odvozeninami omezenými a nižšími - nadmysli, protože jsou to pokusy a

konstrukce, které nemají pravou a dokonalou, spontánní,
samovolnou a harmonickou povahu a nejsou prováděny z
přímého popudu Ducha. Podle toho, jak se pozvedneme z mysli k
nadmysli, nová schopnost vědomí neporáží, nýbrž pozdvihuje,
rozšiřuje a přetváří operace činnosti naší duše, naší mysli a
našeho života; povyšuje je a propůjčuje jim skutečnost dokonce
větší moci a názornosti. Nadmysl se neomezuje jen na přetváření
povrchových schopností a činností mysli a psychických a vitálních
součástí (komponentů), nýbrž i projevuje a přetváří též nejvyšší
schopnosti, nejširší moc, která náleží našemu podprahovému já,
nejrozsáhlejší moc a poznání já, které se nám nyní jeví jako
tajemné, neobvyklé a nenormální. V přirozenosti nadmysli
přestávají být tyto věci nenormální, ale naopak se stávají
dokonale přirozenými a normálními; nenáležejí oddělené
psychické oblasti, nýbrž jsou duchovní; nejsou utajené a podivné,
nýbrž jsou ovocem přímé, prosté, inherentní (přináležité) a spontánní akce. Duch není omezen, jako je omezeno bdělé vědomí; a
nadmysl, když se zmocňuje bdělého vědomí, odhmotňuje a
vybavuje je z jeho omezení, proměňuje hmotné a psychické
složky v přirozenosti duchovní bytosti.
Mentální činnost, která může být rychleji organizována, je jak již bylo ukázáno - oním pravým ideativním poznáním. Toto se
na nejvyšší úrovni přetváří na pravé džnana, na supramentální
zření, na supramentální poznání zbezprostředněním (1). Základní
činnost tohoto poznání byla popsána v minulé kapitole. Teď je
třeba nahlédnout, jak působí toto poznání, když se projevuje, a jak
se chová, působí-li společně s námi jako vědomě existujícími. Liší
se od činnosti mysli hlavně tím, že působí samovolně v těch
operacích, které jsou pro mysl nejvyšší a nesnadné, jedná v nich
a působí na ně zhora dolů - a nikoliv zabraňujícím tlakem a
vypětím mysli vzhůru, ani se neomezuje na své úrovni nebo na
úrovních nižších. Nejvyšší operace nejsou závislé na operacích
nižších, nýbrž spíše nižší operace závisejí na vyšších, nejen tak,
že jsou jimi vedeny a dokonce prováděny. Následkem toho činnosti nižší mysli nejen mění svou povahu, ale i tak se mění, že se
stávají úplně podřízenými (2). A také nejvyšší mentální operace
mění svůj charakter, protože jsou-li supramentalizovány, začínají
své světlo odvozovat přímo od nejvyššího poznání já, od nekonečného poznání.
Normální ideativní činnost mysli může být spatřována, a to
proto, že je utvořena z trojnásobného pohybu. První - nejnižší a
nejpotřebnější pro vtělenou mentální bytost - obvyklá rozumující
myšlenka, vytváří vlastní ideje z údajů poskytovaných smysly ze

zkušeností vzatých z povrchu nervové a emotivní bytosti a ze
zvykových záznamů nabytých výchovou, životem a z vnějšího
prostředí, které nás obklopuje. Tato normální mysl vykazuje dvě
činnosti: jakýsi soustavný spodní proud myšlenek mechanicky
přitékajících, který opakuje stále tentýž okruh záznamů a
zkušeností fyzických, vitálních, emocionálních, praktických a
vcelku intelektuálních, druhá činnost působí aktivněji na všechny
nové zkušenosti, které je mysl nucena přijmout a uvést do
formulek návykového způsobu myšlení. Mentalita průměrného
člověka je zasazena do této zvykové mysli a pohybuje se jen
velmi nedokonale vně tohoto okruhu.
Druhým stupněm myslící aktivity je pragmatická ideativní
mysl, která se pozdvihuje nad život a jedná tvůrčím způsobem,
téměř zprostředkovatelským, mezi ideou a vitální zkušeností, mezi
pravdou vitální a pravdou ideovou ještě neuskutečněnou v životě.
Čerpá materiál ze života a z něho a na něm buduje tvůrčí ideje,
které se stávají dynamickými, sloužícími k nejzazšímu vitálnímu
rozvoji; z jiné strany přijímá nové myšlenky a novou mentální
zkušenost z mentální úrovně - nebo z větší hloubky, z ideativní
schopnosti Nekonečna - a přetváří je ihned na ideje - na sílu
mentální a na schopnosti užitečné pro život. Celé otáčení této
ideativní pragmatické duše je obráceno k činnosti a zkušenosti do nitra právě tak jako navenek - přičemž nitro se promítá navenek z touhy po nejúplnějším uspokojení skutečnosti, vnějšího
pocházejícího z vnitřního a vracejícího se k němu, už
asimilovanému a pozměněnému našimi novými formulacemi.
Myšlení se zabývá jedině nebo převážně touto mentální úrovní
duše, jako prostředkem k rozšíření činnosti a zkušenosti. (4)
Třetí vystupňování myšlení je otevřeno v nás čistou ideativní
myslí, která žije nezaujatě v pravdě ideje, nezávisle na jakémkoli
vztahu k činnosti nebo zkušenosti. Je si rovněž vědomo
smyslových údajů a nižších povrchových zkušeností, ale bere je v
úvahu jen ve vztahu k idei, k pravdě, přinášející svědectví, která
se dají vtěsnat do termínů poznání. Pozoruje tvůrčí činnost mysli v
životě stejným způsobem a za týmž účelem. Ideativní mysl má na
starosti poznání, jejím celkovým smyslem je radost a ideace,
vyhledávání pravdy, poznávání sama sebe a světa a všeho toho,
co existuje za vlastní činností a za činností světa. Tato ideativní
činnost je nejvyšším dosažením jednajícího intelektu pro sebe
sama charakteristickým způsobem, vlastními schopnostmi a pro
vlastní autonomní účel.
Pro lidskou mysl je těžké kontrolovat správně a harmonicky
tyto tři činnosti inteligence. Běžný člověk žije hlavně zvykově,

poměrně slabý je v tom, co je tvůrčí a pragmatické, a dělá mu
velkou potíž, učinit z toho cokoliv účelného nebo dostat se k
pohnutkám čisté ideativní mentality. Tvůrčí pragmatická mysl je
obvykle příliš zaměstnána vlastními pohnutkami, než aby se
mohla volně a nezainteresovaně pohybovat v atmosféře čistě
ideativní; a na druhé straně se nedostatečně chápe pravých
skutečností předkládaných běžnou mentalitou a nedostatečně
zvládá jí kladené překážky jakož i jiné činnosti myšlení a
pragmatické činnosti, pokud nejsou právě těmi, jež sama rozvíjí a
o něž sama má zájem. Čistě ideativní mentalita se snaží
konstruovat abstraktní a nejvhodnější systémy pravdy pro
intelektuální a ideativně vybudované její úseky (nacházející se v
jejím dosahu), chybí jí jen pragmatická (prakticky upotřebitelná)
energie potřebná pro život, takže je živa pouze nebo hlavně v
ideách (představách), neboť neumí jednat s dostačující
schopností a přesností na životním poli, a vystavuje se nebezpečí,
že se bude cítit opuštěná nebo oslabená ve světě praktické a
návykové mentality. Jakási úprava se jí daří, ale tyranství
převládající tendence zasahuje rušivě do úplnosti a jednoty
myslící bytosti. Mysl neuspívá ani v zajišťování vlastní nadvlády
úplnosti, protože tajemství takové úplnosti se nachází jinde, ve
svobodné jednotě já - ve svobodné jednotě, a proto schopné
nekonečného
rozšíření
a
diferenciace
(pružnosti
a
přizpůsobivosti), a v supramentální schopnosti, kde se jedině
vynořuje s přirozenou dokonalostí organický a mnohonásobný
pohyb jednoty Já.
Nadmysl převrací mocí své úplnosti celý myslicí řád mysli.
Ona nežije ve světě projevů, nýbrž v podstatě existence, v Já, a
vidí všechno jako tresť Já, jako jeho schopnost, tvar a pohyb, a
stejným způsobem veškeré myšlení a proces myšlení mají tutéž
povahu v nadmysli. Všechna základní ideace (představivost nebo
základy představivosti) jsou verzí duchovního poznání, které se
uskutečňuje ztotožňováním (zbezprostředňováním) s veškerým
bytím v supramentálním zření. V první řadě představivost (ideace)
se pohybuje mezi základními a universálními pravdami o Já, o
Bytí, o Vědomí a v nekonečné schopnosti mít radost z Bytí
(nevylučujíc ani všechno to, co se našemu nynějšímu vědomí jeví
jako neexistující); a celé její zvláštní myšlení má svůj původ v
jejich moci a je na nich závislé; v druhé řadě se pak projevuje v
nekonečných aspiracích, aspektech a aplikacích, následcích a
harmoniích pravd Věčného Bytí. Nicméně nadmysl žije na vrcholu
všeho toho, co je pro činnost mysli čistě ideativním podkladem pro
úsilí po dosažení a po objevu. Pro její světelnou vnímavost

všechno to jest, i když na nejnižších úrovních, přítomné, blízké,
snadno dosažitelné a disponibilní.
Zatímco však pro ideativní (představivou) mysl a čisté
představy jsou abstrakcemi - protože mysl žije zčásti v
projevových konstrukcích a zčásti v konstrukcích intelektuálních a
musí používat metody abstrakce, aby dospěla k nejvyšším
skutečnostem - nadmysl žije v duchu, a především v pravé a
vlastní podstatě toho, co takové ideje a pravdy představují - nebo
lépe řečeno: čím podstatně jsou a kde se skutečně realizují; ona
nejen myslí, ale i v úkonu myšlení pociťuje a ztotožňuje se s jejich
podstatou; pro ni ideje a pravdy patří mezi věci nejpodstatnější
jaké mohou existovat. Pro nadmysl pravdy vědomí a zdrojového
bytí jsou pravou podstatou skutečnosti vědomého bytí, vrchol
podstatné a dokonce tvůrčí pravdy.
A ještě: Zatímco čistá ideativní mysl má snahu vybudovat
své vlastní systémy, které jsou mentálními a dílčími konstrukcemi
pravdy, nadmysl není spoutána žádnou představou nebo
systémem, ačkoliv by byla schopna dokonalé představy, adaptace
a konstrukce v živé podstatě pravdy za účelnými cíli
Nekonečného. Mysl, když se vymaní z vlastních exkluzivností,
systematizací a z připoutaností k vlastním konstrukcím, neví si
rady s nesmírností nekonečna, pociťuje ho jako chaos - i když
zářivý - a není více schopna formulovat, myslet a jednat rozhodně,
protože všechno, dokonce i nejrozdílnější a sobě si odporující
věci, míří k nějaké nekonečné pravdě, nicméně nic z toho, na co
je schopna myslet, není úplně správné a všechny její formulace
se hroutí ve srovnání s novými podněty pocházejícími z
nekonečna. Začíná nahlížet na svět jako na přelud a na myšlení
jako na chaotické jiskření, které pochází ze zářícího
nedefinovatelna. Mysl, zaplavená šíří a svobodu nadmysli, se
ztrácí a nenachází už opěrný bod v nesmírnosti. Nadmysl naproti
tomu může ve svobodě, která je jí vlastní, konstruovat harmonicky
vlastní myšlení a výraz bytí na pevném prostředí skutečnosti,
ovšem při zachování vlastní nekonečné svobody a v radosti ze
svého nekonečného bytí. Všechno, na co myslí - právě tak jako
všechno, co dělá a čím žije - náleží pravdě, opravdovosti a
nesmírnosti: satyam, ritam, brihat.
Výsledkem této úplnosti je, že v ní není víc žádného
rozdělení nebo neslučitelnosti mezi prvotní podstatnou ideací
nadmysli - odpovídající čisté, svobodné, nezainteresované ideaci a mezi ideací tvůrčí, pragmatickou a záměrnou a určující (5).
Přirozeným následkem (projevující se) nekonečnosti bytí je
svoboda harmonického vývoje, který nastává. Nadmysl vnímá

vždycky činnost jako projev a výraz Já a tvoření jako zjevení
Nekonečného (6). Každá její tvůrčí a pragmatická myšlenka je
nástrojem jejího vlastního stává se (srozumitelněji: jejího uvádění
sebe do našeho vědomí) schopností osvícení za tím účelem,
prostředkem mezi věčnou totožností a nekonečnou novostí a
rozličností nenapodobitelného bytí a jejího sebeprojevu ve
světech a v životě. Tohle nadmysl vidí a ustavičně vtěluje do
stvořeného, a zatímco její ideativní zření a myšlení tlumočí
jednotu a neomezenou rozličnost Nekonečného, ve věčné
totožnosti, ve které úplně žije její stávání se (= její vtělování se do
všeho pomíjejícího), působí soustavně též zvláštní tvůrčí
myšlenka, napojená na činnost nekonečné vůle - Tapas, vůle bytí
- která určuje, co v průběhu času se má zpřítomnit, projevit nebo
vytvořit (vynořit) z věčnosti, co má být učiněno - zde a nyní, nebo
ve kterékoli sféře času (7) a světa - ve věčném uskutečňování Já
ve vesmíru (8).
Nadmysl není omezena touto pragmatickou činností a
nenabývá částečný pohyb, ani celkový tok toho, čím se stává (v
našem vědomí) a co tvoří ve svém myšlení a ve svém životě (v
našem vědomí) jako totální pravdu vlastního já a nekonečna. Ve
skutečnosti ona nežije jen v tom, čím je, a výběrově činí nebo jen
na jediné úrovni Bytí, neživí vlastní existenci pouze přítomností
nebo soustavným sledem okamžiků, jejichž tep tak nazýváme.
Nevidí sebe jen jako pohyb Času nebo pomíjejícího vědomí, ani
jako návaznosti stále nastupující budoucnosti. Je si vědoma:
bezčasového bytí za projeveným a toho, z čeho se všechno
projevuje, toho, co je věčné dokonce v Času, v různých úrovních
existence, pravdy projevu již prošlého a velké části pravdy jsoucí
ještě na cestě k projevu v budoucnosti, ale již existující na cestě v
sebezření Věčnosti. Nezaměňuje za jedinou pravdu pragmatickou
skutečnost, která je pravdou činnosti a proměny; vidí ji však jako
stálé uskutečňování toho, co je věčně skutečné. Nadmysl ví, že
tvoření jak na úrovni hmoty, tak na úrovni života nebo mysli nebo
mysli samotné, je - a může být pouze - sebeurčenou představou
věčné pravdy, projevem Věčnosti, a je si vnitřně vědoma
předexistence ve Věčnosti veškeré pravdy věcí. Tato vize
podmiňuje všechno její pragmatické myšlení a činnost, které z ní
vyplývají. Jednat v ní je výběrovou schopností vidícího a
myslícího; já, které konstruuje, je schopností vidícího já; duše,
která se vyjadřuje, je schopností nekonečného ducha. Dík této
svobodě ona tvoří svobodně a tím také jistěji a rozhodněji pomocí
nekonečného Já a Ducha.

Následkem toho nadmysl není uvězněna ve svém
speciálním sebeuskutečňování, ani není zapletena do svého
kruhu nebo do průběhu své činnosti. Je otevřena, způsobem a na
úrovni, kterou mysl nemůže dosáhnout, pravdě a dalším
souladům tvůrčího vývoje, i když rozhoduje, myslí a jedná
vlastním způsobem. Pouští-li se do činnosti, která má povahu
boje, nahražuje minulost nebo jiné myšlenky a formy, a v
budoucnosti pomocí toho, k čemu je určena, aby projevila,
poznává pravdu toho, co vylučuje a plní dokonce vylučováním
toho, co dosloužilo, neboť zná pravdu toho, co vyloučila a co
něčím dalším nahražuje. Není svazována svou vědomou,
projevenou, výběrovou a pragmatickou činností; naopak žije společně s plnou radostí z převážně tvůrčího myšlení a s výběrovou
předností svých činů: v Ananda - blaženosti - v pravdě tvarů a
pohybů jak rozvoje svého, tak rozvoje jiných. Úplnost jejího
myšlení a její životní vůle, činnosti a tvoření, bohatá mnohotvárnost, zažehnávající pravdu na mnohých úrovních, stala se
svobodnou a světelnou neomezenou pravdou Věčného.
Tato tvůrčí pragmatická činnost supramentálního myšlení a
vědomí přináší s sebou činnost, která odpovídá témuž, co se
vyskytuje v běžné nebo mechanické mentalitě, ale má ve
skutečnosti velmi různou povahu. Co se tu tvoří, je sebeurčením
harmonie a každá harmonie se rozvíjí pod vedením viděného
nebo daného a přináší s sebou konstantní pulsaci a rytmické
opakování. Supramentální myšlení, při organizování harmonie
projevené existence supramentálního Bytí, zakládá tuto harmonii
na věčných principech, modeluje ji ve správných liniích pravdy,
která se má projevit: udržuje pevnou opakovatelnost stálých prvků
zkušenosti a činnosti, které jsou nutné k tomu, aby z nich
vyplývala harmonie. Zároveň svoboda supramentálního myšlení si
počíná tak, že není přiskřípnuto opakováním pohybu v brázdě
zvykové činnosti, která probíhá vždycky mechanicky a točí se
kolem omezeného inventáře běžného myšlení. Nepřipouští, aby
zvyková mysl hodnotila a asimilovala každou novou myšlenku a
každou novou zkušenost podle ztrnulého a zvykového řádu, který
by si vzala za základ. Její základna - ta, podle které všechno
hodnotí - se nachází ad upari budhne, v rozlehlosti já, v nejvyšším
základu pravdy supramentální: budhne ritasya. Její řád myšlení,
její cyklus vůle, její stabilní pohyb činnosti se nekrystalizuje v
mechanismu ani pomocí nějaké konvence; všechno zůstává
naopak duchovně živé: nic nevylučuje, ani se nechová
nepřátelsky vůči jiným řádům a ke spoluexistujícím a ke všem
možným koncepcím (okruhům myšlení), nýbrž vstřebává všechno,
s čím se setkává a přizpůsobuje to vlastnímu principu. Duchovní

asimilace je možná a správná, protože všechno (v jejím rámci) má
vztah k rozsáhlosti a ke svobodnému nejvyššímu zření. Řád
supramentálního myšlení a vůle přejímá soustavně nové světlo a
sílu z výše a bez potíží jich užívá k vlastnímu cíli. Nadmysl je
schopna - jak náleží nekonečnému řádu, i ve své stabilitě pohybu
nepopsatelně pružného a plastického - vnímat a zrcadlit vztah
čehokoliv k čemukoliv v Jediném; je schopna vyjádřit vždycky v
nejvyšší míře Nekonečné, a na vrcholu všeho vyjádřit vlastním
způsobem všechno, co je vyjadřitelné z nekonečného. (9)
Není tedy neshody, rozpornosti a obtížnosti v sestavení
komplexu v pohybu supramentální džnány, nýbrž vládne tak
jednoduchost úplnosti, klidná snadnost v mnohotvárné hojnosti,
které pocházejí ze spontánní jistoty a z úplnosti sebepoznání
ducha. Překážky, vnitřní boje, nesrovnalosti mezi částmi a pohyby
pokračují jako nezbytně existující při transformaci mysli na
nadmysl, ale existující jen potud, do jaké míry mysl lpí během své
činnosti, svým vlivem a tlakem, na vlastních metodách konstrukce
během činného poznávání nebo myšlení a vůle, a pak setrvává na
základech původní nevědomosti a vzdoruje opačnému procesu
nadmysli, která organizuje vše světelným projevem Já a svým
vrozenýma věčným sebepoznáním. Je tomu tak, že nadmysl jednající jako představivá, tlumočící, objevující a přikazující
schopnost jednoty s duchem, obracející svobodně a neomezeně
světlo nekonečného poznání směrem k podstatě a formě
skutečnosti - ideji a stabilizující tím pohyb nekonečného, kterého
je poslušna podle vlastního zákona, přičemž zůstává pružnou a
tvárnou - je tomu tedy tak, že používá vlastního myšlení a
vlastního poznání a vůle totožné s podstatou a světlem poznání,
aby mohla zavádět do veškerého supramentálního bytí vlastní a
správný projev Já a ducha.
Činnost supramentální džnány, ustavené tímto způsobem,
zřejmě převyšuje činnost mentálního rozumu, a proto by bylo
dobré vědět, co nahražuje rozum v supramentální transformaci.
Přemýšlející lidská mysl nalézá své nejjasnější a ji nejvíc
charakterizující uspokojení a svůj nejpřímější a nejúčinnější
organizační princip v přemýšlivé a logické inteligenci. Je pravda,
že člověk není - a nemůže být - řízen úplně ve svém myšlení a v
činnosti pouhým rozumem. Jeho mentalita je nerozpletitelně
podřízena činnosti rozumující inteligence a propojena se dvěma
jinými schopnostmi: 1. s intuicí - nyní je napolo osvícenou v lidské
mysli, jednající za zřetelnější činností rozumu, nebo zastřenou a
pozměněnou v činnosti normální inteligence - a 2. s pocitovou,
instinktivní a impulsivní vitalitou, která je svou povahou jakýmsi

druhem temné a zmatené intuice, která zásobuje zdola inteligenci
primárními údaji a prvky. Každá z těchto jiných schopností je svým
způsobem bezprostřední činností ducha jednajícího v mysli a v
životě, neboť má přímější a spontánnější povahu vnímání a
činnosti, než jakou má rozumující inteligence. Ale žádná z těchto
schopností není s to sama o sobě organizovat mentální existenci
člověka.
Jeho vitální mysl - jeho instinkty a impulsy - nemůže být
sama o sobě dostačující a převládající, jak je jí v nižších tvorech.
Byla zahrnuta do inteligence, která se jí zmocnila a hluboce ji
pozměnila, zvláště tam, kde vývoj intelektuální schopnosti je
nedokonalý a ponejvíce blokován pocitem nadřazenosti (nad
nižšími případy inteligence nebo nadnižšími tvory). Mysl ztratila
největší část své intuitivní povahy, je mnohem bohatší jako
dodavatelka údajů a materiálů, ale sama už není zcela schopna
činnosti, protože je zpola zracionalizována, nebo při nejmenším
závislá na převzatých - třebaže jen matně - prvcích pocházejících
z úvah a z intelektuální činnosti a je neschopna jednat s jasným
cílem bez pomoci inteligence. Její kořeny a místo jejího
zdokonalení jsou v podvědomí, ze kterého se vynořuje; a je
úkolem člověka ji podporovat tak, aby se z ní vyvinulo poznání a
činnost stále více vědomější. Člověk, který by upadl do vlády
vitální mysli, stal by se nerozumný a nerozhodný a hloupý a ztratil
by, co je podstatným projevem lidské přirozenosti.
Intuice - z jiné strany - má své kořeny a pevné umístění v
supramentálnu, které, nyní, je pro nás nadvědomím a nemíří k
čisté a organizované činnosti, nýbrž je smíšena s činností
rozumujícího intelektu; není proto zcela ani sama sebou, a je též
omezena, zlomkovitá, zředěná příměsemi a obvykle při
organizování vlastních podnětů je závislá na pomoci logického
rozumu. Lidská mysl si není nikdy jista svými vlastními intuicemi,
dokud tyto neprojdou zřením a nejsou potvrzeny racionálním
úsudkem intelektu: pak se většinou cítí jista a uspokojena. Člověk,
který by se zřekl rozumu, aby organizoval své myšlení a svůj život
pomocí intuitivní mysli, překročil by svou charakteristickou lidskost
a ocitl by se na cestě k vývoji nadmysli. To může být uskutečněno
jen nahoře, pokoušet se o to dole vede pouze k vytvoření jiného
druhu nedokonalosti: neboť tam dole je mentální rozum hlavním
činitelem.
Rozumující inteligence je zprostředkujícím činitelem mezi
vitální myslí a supramentální intuicí ještě nevyvinutou. Její úloha
je úlohou prostředníka: na jedné straně osvěcovat vitální mysl,
činit ji vědomou a vládnout a řídit, jak jen je to možné, její činnost,

pokud je přirozenost schopna rozpoutat supramentální energii,
která se ujme života a svítí a zdokonalí všechna její hnutí,
proměňujíc hnutí temně intuitivní žádosti, emoce, dojmů a činnosti
na duchovní, světelný, spontánní vitální projev Já a ducha. Z jiné
strany, a to z nejvyšší, její poslání spočívá v přejímání paprsků
světla, které přicházejí zhůry a v převádění jich do pojmů
přístupných intelektu, a v přejímání, zkoušení, rozvíjení a k
intelektuálnímu používání intuic, které přicházejí z oblasti za
hradbou a sestupují do mysli nadvědomé. Rozumující inteligence
to činí, aby se člověk - jak si sama sebe a své bytí stále dokonaleji
uvědomuje - stal vědomým tam, kde nemůže skutečně všechno
tamní poznávat rozumem, ale může o tom získat jen mentální
představu ve své inteligenci.
Ovšem rozum v intelektuálním člověku má snahu nedbat na
omezenost vlastních schopností a funkcí a snaží se být nástrojem
a jednatelem, ba i nahražovat Já a ducha. Má důvěru v úspěch, a
v pocitu své převahy, zřetelné velikosti svého světla a sebepoznání, odvažuje se ze sebe činit absolutního regulátora mysli a
života. Zde nemůže mít úspěch, neboť ve své skutečné podstatě a
existenci závisí na nižší vitální intuici a na intuitivních zprávách
utajené nadmysli. Může sebe jen klamat úspěchem, pokud omezí
celou svou zkušenost na racionální formule a na poloslepotu vůči
za ní existující pravé přirozenosti. Z té prýští myšlení a činnosti a
nekonečná výměna zkušeností. Pokud ji nepoznáváme, všechno v
našem životě zaostává, neboť všechno bereme až z druhé ruky.
Totiž přemíra rozumové argumentace má za následek jedině
vyumělkovaný a racionálně zmechanizovaný život, nedostatek
samovolnosti a vitality a staví se proti svobodě a rozvoji ducha.
Mentální rozum, omezený a omezující, musí se stát tvárný a
ohebný, musí se otevřít vlastním zdrojům, přijmout světlo zhora,
překonat sám sebe a pomocí pokojného umrtvení, eutanasie,
která přetvořuje, stát se tělem supramentálního rozumu. Tím se
nabývá řídící schopnost pro organizaci myšlení a činnosti na
charakteristickém stupni lidském, a tato schopnost se nachází
uprostřed pro nás podvědomé schopnosti ducha organizujícího
zvířecí život, a schopnosti nadvědomé téhož ducha, která - staneli se lidsky vědomou - může organizovat existenci a život
duchovního nadlidství. (10)
Charakteristická činnost rozumu na jeho vrcholu je logický
pohyb, zajišťující napřed veškeré materiály a informace, které jsou
k dispozici, pomocí pozorování a uspořádání; pak člověk jedná na
jejich podkladě a pomocí tím získaných znalostí, ujistí se o nich a
doplní je pomocí použití těchže na zkoušku, kterou si nakonec

ověří správnost vlastních výsledků pozorování a formální,
důkaznou, odhodlanou a přísně logickou činností, kterou buď
schválí nebo zavrhne nebo už jen potvrdí podle zjištěných
parametrů a provedených zkoušek vyvinutých přemýšlením a
zkušeností. Prvním úkolem logického rozumu tedy je správné,
pozorné a úplné pozorování materiálu a disponibilních informací.
Prvním a nejsnazším polem informací přístupných našemu
poznání je svět přírody, fyzických předmětů - zůstávajících vně
vyčleňující činnosti mysli - věci, kterými nejsme my a jsou přesto
poznatelné pouze nepřímo pomocí převodu našich smyslových
vjemů, našeho pozorování, shromážděných zkušeností,
deduktivním myšlením a úvahou. Jiným polem je naše vnitřní bytí
a jeho hnutí, která se poznávají přirozeně pomocí vnitřní mentální
citlivosti a úvahou o svědectvích naší přirozenosti. Rozum - za
pomoci těchto vnitřních hnutí - jedná lépe a poznává je správněji,
když se od nich oddělí a když na ně hledí zcela neosobně a
objektivně: je to počin, který v joze poznání končí zřením téže naší
činné bytosti, i když to není já, nýbrž mechanismus přírody, jakož i
ostatek existujícího světa. Poznávání jiných myslících a
vědomých bytostí leží někde mezi těmito dvěma poli, je však
zahrnuto do samotného poznávání své vlastní přirozenosti
nepřímo pomocí pozorování, zkušenosti a různými způsoby
sdílení, široce založených na analogii. Jiné pole informací, které
rozum bude muset sledovat, je vlastní činnost a činnost celé
lidské inteligence, neboť bez takového studia si nemůže být jist
správností zvolené metody a procesu, ani svým poznáním.
Konečně jsou jiná pole poznání, jejichž informace nejsou tak
snadno přístupné a k jejichž použití je potřebný rozvoj schopností
nadnormálních: sem patří průzkum věcí a existenčních okruhů za
projevy fyzického světa a objev tajemství Já nebo principu
existence člověka a přírody. V prvním případě se může logický
rozum pokoušet postupovat přejímáním jakýchkoliv postupných
informací a může je podrobovat svému soudu tímtéž způsobem,
jak zachází s fyzickým světem - obvykle však a zřídka kdy je
ochoten zařídit se podle takových argumentů, neboť shledává, že
je mnohem snazší předpokládat a popírat - a zde je jeho činnost
málokdy jistá a účinná. V druhém případě se logický rozum snaží
o vlastní výzkum a používá přitom konstruktivní metafyzické
logiky, založené na analytickém a syntetickém pozorování projevů
života, mysli a hmoty.
Činnost logického rozumu je vždycky stejná na všech polích
jejích informací. Především intelekt sbírá na sklad pozorování,
poznávané vztahy, vjemy, principy a koncepty, více či méně podle
svých přirozených schopností, podle jejich vzájemných vztahů,

podobností a rozdílů a zpracovává je shromažďováním a
soustavným přidáváním ideí, vzpomínek, představ a soudů; čímž
vytváří primární povahu činnosti našeho poznání. Jde tu o typ
přirozeného rozšiřování této inteligentní činnosti mysli, která vše
provádí z vlastního popudu: vývoj ten je podporován stále více
odhodlanou péčí, vzrůstem získaných schopností, které se svým
způsobem stávají součástí přirozenosti, neboť nabývají na
spontánnosti, což není specificky povahovým pokrokem a
podstatnou vlastností intelektu, nýbrž spíše stupněm jeho moci,
rozšiřováním jeho kapacity a jemnosti. Tím způsobem se opravují
omyly, shromažďují se ověřené údaje a soudy, nabývá se nový
způsob poznávání, přičemž vzniká potřeba přesnější a jistější
činnosti intelektu, který se zbaví povrchnosti běžné metody
inteligence, člověk se naučí prověřovat každý krok, posuzovat
přísně každý závěr a vtěsnat činnost mysli do dobře podloženého
systému a řádu.
Tato činnost rozvíjí logickou mysl, doplňuje a přivádí k
vrcholu ostrost a schopnost inteligence. Nejhrubší a nejpovrchnější pozorování je nahraženo a vybaveno analytickým shrnutím
všech procesů, pomůcek, součinitelů, výchozích energií nebo
týkajících se zkoumaného předmětu ve smyslu toho, co se má
dosáhnout, nebo se mění z velké části koncept, který si mysl
stanovila o předmětu, o věci, o kterou jde. Předmět se rozliší
přesněji od všech ostatních a s přihlédnutím k nim se provede
úplnější nález vztahů zkoumaného s jinými věcmi. Provede se
proces zajištění totožnosti nebo podobnosti a sounáležitosti a
přihlédne se k rozporům a rozdílům, které pocházejí ze vnímání
základní jednoty bytí a přírody a podobnosti a plynulosti jejich
procesů, a z jiné strany se jasně vymezí a klasifikují různé energie
a typy bytí a věcí. Shromažďování a uspořádání materiálů a
poznávacích informací je dovedeno k dokonalosti, jak jen je to
možné provést logickou myslí.
Paměť je nepostradatelnou zástupkyní mysli při uchovávání
provedených pozorování - je to paměť jednotlivce, ale také rasy,
buď v podobě umělé, složené z nastřádaných záznamů ve formě
jakési generalizace paměti druhu, která se zachovává jakýmsi
druhem ustavičného opakování a obnovování; a - prvkem
nedostatečně oceňovaným skrytou pamětí, která pod tlakem
přerůzných podnětů může způsobit za nových podmínek opětný
průběh bývalých pohnutek a přeložit je s přidáním dalších
informací k posouzení naší inteligenci. Logická mysl takto znovu
uspořádaná, chápe se zdroje lidské paměti a vycvičí v sobě v
maximální míře schopnost použít daných pamětních materiálů.

Lidský úsudek zachází přirozeně s takovými materiály dvojím
způsobem:
1. kombinací více či méně rychlou a úhrnnou, pozorováním,
dedukcí, tvůrčími závěry nebo
2. kritikou, vnitřní znalostí, bezprostřední ideací - což je z
větší části pokus mysli jednat spontánně se vhodností, kterou
nelze dosáhnout s jistotou jinak než vysokou intuitivní schopností,
která však, je-li uskutečňována jen myslí, vede k mnohé klamné
důvěře a jistotě, které nelze brát vážně - a vyvíjí se pomalejším
způsobem v konečné analýze způsobem daleko vhodnějším, je-li
uskutečňován hledáním, zvažováním a prověřováním a rozvíjí se
do moudře logické akce.
Paměť i úsudek si pomáhají představivostí, která, pokud se
týká schopnosti poznávat, vnuká možnosti, jež se dají prověřit i
jinými schopnostmi a skýtají nové výhledy. Rozvinutá logická
inteligence používá představivosti k nápovědě o nových objevech
a domněnek, avšak pečlivě zvažuje své nápady, pozorování
soudnou skepsí ať jakkoli skrupulózní. Trvá na hodnocení až do
nejzazších mezí během celého průběhu samotného usuzování,
odmítá uspěchané uzávěry ve prospěch uspořádaného systému
dedukce a indukce a ověřuje si všechny vlastní kroky, aby zjistila
správnost, souvislost, přípustnost a souvztažnost vlastních
konečných návrhů. Mysl příliš formalisticky logická vede ke
zmalomyslnění: ale volný způsob celkové akce logické inteligence
může též napomáhat určitému bezprostřednímu poznávání z
hloubky - to se pak stane nejužším přiblížením mysli k nejvyšší
intuici - jestliže se do něho nevkládá bezpodmínečná důvěra. Úsilí
logické mysli má vždy snahu se osvobodit pomocí odpoutávací,
nezainteresované a moudře obezřelé metody od omylu,
předsudků, klamné důvěřivosti mysli a snaží se dosáhnout
udržitelné jistoty.
Kdyby tyto propracované metody byly skutečně dostačující
pro zjištění pravdy, nebylo by třeba podnikat vyšší kroky k rozvoji
poznání. Ty ve skutečnosti zvětšují zaujatost mysli vůči sobě a
vůči okolnímu světu a jsou velmi a nepochybně užitečné; nikdy se
však nemůže vědět, zda jimi získaná data skutečně vystihují
strukturu pravého poznání, nebo zda jsou prostě ve své nápodobě
jen užitečné a potřebné pro lidskou mysl a vůli. Stále více lze
pozorovat, že poznávání projevů narůstá, ale pravé poznání
skutečnosti uniká tomuto pracnému procesu. Bude muset nastat
den - a už se dostavuje - ve kterém mysl pochopí nutnost zavolat
na pomoc a plně rozvinout intuici a celou širokou škálu
schopností, které jsou připraveny za naším nepřesným užíváním

poznávací schopnosti a za naším nejistým pochopením její
důležitosti. Nakonec mysl zaručeně objeví, že takové schopnosti
nejen mohou pomoci a doplniti či dokonce nahradit dosavadní
akci, něčím vyšším. A to je začátek objevu supramentální energie
ducha.
Nadmysl - jak jsme viděli - povyšuje akci mentálního
vědomí na úroveň intuice, vytváří zprostředkující intuitivní
mentalitu, která sama o sobě není dostačující, ale potenciálně je
větší než logická inteligence; potom povyšuje také tuto na pravou
akci supramentální. První organická akce nadmysli je - ve
vzestupném uspořádání - supramentální rozum, který už není
vyšším logickým intelektem, nýbrž organickou soustavou otevřeně
světelného, vnitřně subjektivního a objektivního poznávání,
nejvyšší buddhi, Logos: Vidžňána. Supramentální rozum plní
veškerou činnost rozumující inteligence a mnohem více, ale se
schopností mnohem větší a s rozdílnou uzpůsobivostí. Nakonec je
sám rozum zahrnut do vyšší úrovně poznávací schopnosti, a také
tehdy nic se neztrácí, nýbrž naopak všechno se nadále povyšuje a
perspektivně doplňuje a přeměňuje na výkonnou moc. (11)
Obvyklá řeč intelektu nedokáže popsat tuto akci, protože by
k tomu bylo třeba použít slov označujících jistou souvztažnost,
která se nedá slovy přiměřeně vyjádřit. (12). Tak tedy nadmysl
užívá určitou smyslovou činnost fyzických orgánů (13, ale nedá se
jimi omezovat, to znamená, že v její přirozenosti je vědomí formy a
spojovací vědomí (14), avšak mentální idea (představa) a
smyslová zkušenost nemohou dospět k pojetí, které odpovídá
základní akci a charakteru tohoto citlivého supramentálního
vědomí (15). V supramentální akci i myšlení je skutečností
rozdílnou od myšlení mentální inteligence (16). Supramentální
myšlení se v podstatě definuje jako styk, spojení nebo vědomá
totožnost podstaty poznávajícího s esenciální podstatou
poznávané věci, a její forma myšlení jakožto kapacita vědomí Já,
které se projevuje stykem nebo jednotou, má v sobě jistou formu
poznávání obsahu, akce a významu předmětu (17). Proto také v
nadmysli pozorování, paměť a úsudek znamenají něco rozdílného
od těchže procesů mentální inteligence.
Supramentální rozum pozoruje všechno, co inteligence - a
mnohem více; to znamená, že dělá z poznávané věci pole
vnímatelné akce, jistým způsobem objektivní, která je na povrchu
nositelem své přirozenosti, povahy, kvality a akce. Není to však
umělá objektivita, pomocí které se rozum snaží, pomocí vlastního
pozorování, sebe stáhnout z osobního prvku nebo ze

subjektivního omylu. Nadmysl vidí všechno v Já, a proto její
pozorování musí být subjektivně objektivní a mnohem bližší,
ačkoliv nestejné s pozorováním našich vnitřních pohybů, tedy
mnohem bližší našim vnitřním pohnutkám jako předmětu poznání.
Neděje se to v osobním já s jeho pocitem oddělenosti nebo
pomocí schopnosti, která vidí, a následkem toho nemusíme být
napozoru proti prvku osobního omylu. Tento omyl zasahuje pouze,
pokud mentální substrát nebo okolní prostředí přetrvávají a nám
dávají pociťovat svůj vliv, jelikož nastupující proces se nachází ve
fázi přeměny. Metoda používaná nadmyslí i s ohledem na možný
omyl, pozůstává ve vylučování omylu, nikoliv v nějakém úskoku,
nýbrž pomocí narůstající samovolnosti v supramentálním
rozlišování a v soustavném zažívání energie, kterážto schopnost
je nadmysli vlastní. Vědomí nadmysli je vědomím kosmickým, a
právě pomocí tohoto Já universálního vědomí - ve kterém
individuálně poznávající žije a s nímž je více či méně úzce spojen
- je mu představován předmět poznání.
Poznávající je ve svém pozorování svědkem, a to by se
zdálo způsobovat jeho rozdílnost a diferencovanost; ale ve
skutečnosti nejde o rozdílnost úplně oddělující, a situace
neodpovídá výlučné idei o pozorované věci, jako by byla úplně ne
já, jak nám to napovídají mentální zření vnějšího předmětu. Je tu
vždycky základní vjem jednoty s poznávanou věcí, protože bez
takové jednoty nemůže existovat supramentální poznání. Když
poznávající přenáší předmět do svého zuniversalizovaného
vědomí před vlastní podmínku svědka, zapojuje ho do vlastního
zmnohonásobněného bytí. Supramentální pozorování hledí na
věci jako na sjednocení v bytí a ve vědomí, a ví, že jsme schopni
do té míry poznávat, do jaké míry jsme si vědomi takové jednoty;
akt pozorování je pohybem zaměřeným k projevu skrytého
poznání.
Především jde tedy o základní jednotu poznání, jejíž kapacita je větší nebo menší, více či méně bezprostředně odhalující
vlastní obsahy poznání podle našeho pokroku a povýšení intenzity
života, cítění a vidění už na supramentálních úrovních. Jako výsledek takové základní jednoty mezi poznávajícím a předmětem
poznání se vytváří proud nebo staví most vědomé spojitosti (jsme
nuceni používat obrazů, i když nejsou zcela výstižné) a
následkem toho vzniká styk nebo aktivní jednota, ze které pochází
schopnost vidět, hodnotit a cítit supramentálně, což musí být
poznáváno v předmětu nebo o něm. Někdy tento proud nebo
spojovací most není hned zřetelně rozpoznatelný: jsou patrny jen
výsledky styku. Ale je vždycky a následná vzpomínka může nás

vždycky upozornit na fakt, že tento styk tu vždy byl; tato jistota se
stane
permanentním
činitelem
během
narůstajícího
supramentálního vývoje. Potřeba existence proudu nebo
spojovacího mostu přestává jen tehdy, když základní jednota se
stane úplně aktivní. Tento proces je základem toho, co Patandžali
definuje jako Samyana - soustředěním, ředitelkou nebo pobytem
poznání (jako se praví v Bibli: "Přijdeme k němu a uděláme si u
něho svůj příbytek"), pomocí kterého - praví Patandžali - se
můžeme stát vědomými všeho, co je v předmětu. Ale potřeba
soustředění je malá nebo odpadá, rozvine-li se aktivní jednota:
světelné vědomí předmětu se stane normální, snadné. (18)
Jsou tři možné činnosti v tomto typu supramentálního
pozorování. Především poznávající může sebe promítnout do
vědomí předmětu, cítit vlastní znalost (19) ve styku s tím, se
zamíchat nebo proniknout do toho, co má poznat, nebo se může
stát spolupoznávajícím prostřednictvím styku s tím, co je v
předmětu nebo k němu náleží, jako např. myšlení nebo pociťování
jiného pocházející z něho a vstupující do toho, který se dostává
do situace svědka. Nebo ještě také bez jakéhokoliv promítnutí
nebo převzetí čehokoliv, může prostě jako svědek poznávat ve
vlastní bezprostřednosti nitra pomocí jakéhosi druhu okamžitého
supramentálního vnímání. Východiskem a zjevnou základnou
pozorování může být přítomnost předmětu fyzickým smyslům
nebo jinému smyslu; toho však pro nadmysl není nevyhnutelně
třeba. Stačí prostě vnitřní představa nebo idea předmětu. Pouhá
vůle znát, může přivést do supramentálního poznávání toho, co se
může uskutečnit vůlí, aby bylo poznáváním nebo sdělením
předmětu poznání.
Vypracovaný proces analytického pozorování a syntetické
konstrukce, používaný logickou inteligencí, není metodou
nadmysli, přestože v ní existuje obdobná činnost. Nadmysl
rozlišuje pomocí přímého nazírání a bez jakéhokoliv mentálního
procesu, který drobí na kousky věc, formu, energii, činnost,
kvalitu, mysl a duši toho, co si předsevezme: nadmysl vidí se
stejnou bezprostředností a bez jakéhokoliv způsobu přetlumočení
souhrnný význam toho, z čeho pak povstávají jednotlivosti a
nahodilé informace. Nadmysl je si též vědoma podstatnosti swabhava - věci samé o sobě, ze které vyplývají jak úplnost, tak
jednotlivosti projevu. A vidí také - ať už zvlášť nebo pomocí
swabhavy, jediné Já, jedinou existenci, vědomí, schopnost, sílu,
jejichž je ona základním výrazem. Může v určitém okamžiku
pozorovat pouze jednotlivosti, ale už hned je v nich obsažena (20)
- a obráceně, jako např. celkový stav mysli, z níž vystupuje

myšlení nebo pociťování - a poznávání může začínat z jedněch
nebo z druhého a objevit se najednou, náhlým vnuknutím a z toho
vyplyne poznání. (21) Podstatnost je podobně obsažena v úplnosti
a v každé z jejích součástí, a může dojít k téže alternativě rychlé a
bezprostřední nebo k pozměňujícímu procesu. Logika nadmysli se
liší od logiky mysli: ona vždycky vidí Já jako to, co je - podstatnost
věci jako základní výraz bytí a moc Já a celek i jeho součásti jako
projevy pocházející z takové moci a z jejího aktivního výrazu. V
úplnosti poznání a v poznávání supramentálním tohle je stálým
pravidlem. Každé vnímání jednoty, podobnosti, rozdílnosti,
rozdělení do druhů, jedinečnosti, která se dosahuje
supramentálním rozumem, je završením tohoto řádu a na něm
závisí.
Tato akce pozorovatelky - nadmysli, se týká všech věcí. Její
zření fyzických předmětů není a nemůže být jen povrchní a
extrovertní, i když se soustřeďuje na vnějškost. Ona zří formu,
akci a jiné přívlastky, ale zároveň si je vědoma kvalit nebo energií
- guna, šakti - jejichž forma je překladem, a vidí ji přímo ve
jsoucnu předmětu a se stejnou jasností - možno říci se stejnou
jemnou konkrétností a s vytříbenou podstatností - jako formu a
smyslovou akci. A rovněž je si vědoma vědomí, které sebe projevuje v kvalitě, energii a formě. Může pociťovat, poznávat, pozorovat a vidět síly, tendence, impulsy, skutečnosti pro nás abstraktní, se stejnou (konkrétní) bezprostředností a jemností, se
kterou vidí věci, které dnes nazýváme viditelnými a smysly vnímatelnými. Pozoruje stejným způsobem osoby a jsoucna; může si
vzít za východisko nebo za výchozí znak slovo, akci a zevní
znaky, ale není jimi omezena, ani na nich závislá. Nadmysl může
poznávat a cítit a pozorovat já a pravé a vlastní vědomí jiného,
může postupovat buď přímo pomocí znaku a právě tak začít s ním
ve své mocnější činnosti anebo právě tak se může snažit
poznávat vnitřní bytí pomocí svědeckého výrazu vnějšího, a z
něho pochopit a oživit náhle celý zevní výraz ve světle vnitřní
bytosti. Právě tak supramentální bytí zná úplně své vnitřní bytí a
jeho povahu. Kromě toho nadmysl může jednat se stejnou mocí a
pozorovat přímou zkušeností, co se skrývá za hmotným řádem;
může se pohybovat na jiných úrovních, které nejsou materiálními
úrovněmi (=hmotným vesmírem); zná Já a skutečnost věcí
ztotožněním zkušeností jednoty nebo spojovacím stykem a
prostřednictvím zření, ideace, a je jí dostupná znalost živoucích a
teprve se uskutečňujících, závislých nebo odvozených od oněch
věcí, a její koncepční předvádění pravd ducha je výrazem tohoto
typu jasnozřivosti a zkušenosti.

Supramentální paměť se liší od mentální; není to
shromažďovač poznatků a zkušeností z minulosti, nýbrž
permanentní přítomnost, která se může objevit nebo spíše sebe
nabídnout spontánně podle potřeby; není závislá na pozornosti
nebo na vědomém souhlasu; protože minulé věci, neznámé a
skutečně (člověkem) nepozorované, mohou být přivolány do
vědomí a vyňaty ze skrytého stavu pomocí činnosti, která je a
dokonce vždycky v podstatě je vzpomínkou. Zvláště na určité
úrovni jakákoliv znalost se jeví jako vzpomínka, protože všechno
je skryto a vnitřně obsaženo v supramentálním Já. Budoucnost
právě jako minulost se jeví nadmysli jako vzpomínka na dříve
poznané. Představivost proměněná nadmyslí jedná z jedné
stránky jako moc pravého obrazu nebo symbolu - jako obraz
vždycky, nebo jako znak hodnot nebo významů, nebo jako jiná
pravda bytí - a z jiné stránky jako inspirace, nebo vysvětlující zření
možnosti a potenciality neméně skutečné, věcí skutečných a
uskutečněných. Ony jsou postaveny na místo jim nenáležející buď
podle doprovodného intuitivního soudu, nebo jako soud, který
vnitřně odpovídá zření obrazu, symbolu nebo potencialitě; nebo
přímo pochází z velmi vynikajícího objevu nebo z toho, co je za
obrazem nebo symbolem, a co je může předčit a překonat
vnuknutím definitivních pravd a nejvyšší jistoty.
Supramentální soudnost působí nepřemožitelně z pozice
pozorovatele nebo supramentální paměti jako s ní související
zření a přímé poznávání hodnot, jejich významu, předznamenání,
následků, souvislostí atd., čili působí na naše pozorování jako
(vnuknutá) idea nebo jako světlá a objevná nápověda; nakonec
působí především a bez jakéhokoliv (přípravného) pozorování, a
pak přivolaný předmět zřejmě potvrdí pravdu ideje. Avšak vždycky
je soběstačná ve srovnání s vlastním účelem, svědčí sama o sobě
a vzhledem ke své vlastní pravdě není závislá na jakékoliv pomoci
nebo na schválení zvnějška. Supramentální rozum má svou
vlastní logiku, jejímž smyslem není podrobovat zkoušce nebo
pátrat, hájit a experimentovat nebo odhalovat a vylučovat omyl,
nýbrž prostě napojovat poznání na poznání, přicházet na
harmonie a vztah a využívat je při krouživém pohybu
supramentálního poznání. Tohle neprovádí pomocí pravidel nebo
formálních konstrukcí dedukcí, nýbrž pomocí přímého, živého a
bezprostředního zření a organizování souvislostí a vztahů. V
nadmysli každá myšlenka má povahu intuice, inspirace nebo
objevu, čímž je každý nedostatek v poznání odstraněn, omylu se
předchází přítomností spontánního rozlišování světelné povahy,
postupuje se vždycky od poznání k poznání, není racionální v
běžném smyslu slova, nýbrž nadracionální - uskutečňuje

suverénně, co se snaží uskutečnit mentální rozum namáhavě a
nedokonale.
Úrovně poznávání nacházející se nad supramentálním
rozumem, které jej v sobě shrnují a jej překračují, nemohou být
přiměřeně popsány, ani není zapotřebí se o to pokoušet. Stačí
říci, že ten proces je ještě intensivnější a světlejší, důraznější a
trvalejší. Pole aktivního poznávání je tam ještě širší, ještě užší
poznávání ztotožněním, myšlení je více dovršováno světelnou
podstatou uvědomování si Já a úplného zření, zjevněji
nezávislého na jakékoli podpoře nebo nižší asistenci.
Tyto znaky - a je třeba je mít na paměti - neexistují plně ani
v nejsilnější intuitivní mentalitě, v níž se objevují jen jako první
záblesky. Ani nemohou být zcela zřejmé a plné, dokud se
supramentalita teprve formuje a probíhá jako skrytá tepna, nebo
jako atmosféra mentální činnosti. Teprve když je mentalita
překonána a zmizí v trpném mlčení, nastupuje plný projev a
svrchovaná a integrální činnost supramentální gnose.
Podruhé 7. 1. 1991
Poznámky ke 23. kapitole:
Doplněk k poznámce (1):
Jak duše sestupuje postupně ze svého věčného příbytku u
Boha do jejího dnešního dočasného pobytu v lidském těle,
prochází různými fázemi různých druhů ztotožnění. V prvních z
nich je pořád ještě u Boha ve svém příbytku a "čeká" tam, jak je
symbolicky řečeno v Genesi, až bude Bohem dokončeno šest dní
tvořivé přípravy hmoty k jejímu vstupu do ní, "vdechnutím do
chřípí" dosud mrtvého člověka. Každé ztotožnění je velmi
nákladnou záležitostí, nákladnou v tom smyslu, že při ní jde o
postupný přechod z bezčasovosti, z nezávislosti na času a
prostoru do potupující závislosti na časoprostoru. Tohle jsem
podrobně vysvětlil v prvních čtyřech pohádkách pro všechny, ale
konkrétněji se dá vysvětlit obdoba toho všeho při narození člověka
v podobě lidského těla, živého lidského těla, opatřeného už
vdechnutím dechu do lidského chřípí. Tady je velmi zřejmé
partnerství právě se rodícího člověka s lidmi už dříve narozenými.
Je to tedy především partnerství času, načasované partnerství,
jako před tím bylo načasovaným partnerstvím vyvíjení se zárodku
člověka v mateřském těle. Všimněme si teď jen toho příchodu na
svět. Neprobíhal jen tak hladce. Bylo nutno dítěti vyrazit dech z
prsou, aby se dostal chřípím z plic navenek. Zřejmě jde o další
fázi pádu duše do hmoty, lépe řečeno o začátek tohoto pádu. V
lidském těle se teprve probouzejí smysly a po nich dochází ke

zdlouhavému probouzení rozumu a vztahu člověka k okolnímu
světu. Toto probuzení je zpočátku velmi snadno narušitelné.
Přesvědčili mě o tom lékaři jeho opětovaným narušováním.
Dokázali už během jediné operace za vědomí vymanit mě z pocitu
sounáležitosti s pozemským světem. Když toto narušení přirozené
souvztažnosti vždy po každé další operaci moje matka napravila,
dostavilo se postupně velké požehnání, spočívající ve zření jiných
souvztažností, které by byly zůstaly překryty výlučným pocitem závislosti na hmotě. Poznal jsem tedy zblízka a opakovaně, co je to
pád z ráje a pád do hmoty. Často si ani neuvědomujeme, že takových ztotožnění, někdy velmi bolestivých, jindy velmi radostných
proběhne v lidském životě celá řada. Člověk se pracně ztotožní se
svým dětstvím, pak s dospělostí a pak se svým stářím a nutností
odejít ze světa, ale daleko těžší bývá ztotožnění s náhle
nastupujícími změnami duševních i tělesných stavů. Lze tedy
mluvit o umění ztotožňovat se. Největším uměním je ztotožnění se
s věčným životem dříve než umřeme. O tom konečně mluví dost
obšírně Ghos.
(2) Za situace, líčené v první poznámce, došlo k tomu, že
esesman, který měl jasné předsevzetí mě zabít, vůbec svůj úmysl
nemohl provést. V jeho činnosti mu bylo tak dokonale zabráněno
aby v ní pokračoval, a to až do jeho smrti, že tím byl užaslý. Podle
následků změn v jeho povaze, které náhle a nečekaně v něm
proběhly a měly za následek jeho zastřelení, musel od té chvíle,
kdy do jeho vědomí vstoupila nadmysl, jednat nikoliv jako vrah,
nýbrž jako milující člověk. Byl to převrat úžasný, ale přece jen ne
natolik, jak proběhl u mě, v podobě pěti měsíců vědomého spojení
s činností boží.
(3) Tady zatím citelně postrádám třeba i nejmenší zmínku v
Ghosově podání o tom, že nadmysl jedná bez pocitu oddělenosti
tak dokonale, že může náhle a nečekaně, i bez té nejkratší přípravy ze strany člověka, zamezit nižší činnost člověka přes rámec
jeho osobnosti a přejde do osobností dalších lidí tak, aby nemohly
jednat chybně, u jiných, aby aspoň okrajově nahlédly, že se tu
něco děje, co ony nezpůsobily. Tím si Ghos znemožňuje přirozené
vysvětlení zázraků uzdravení atd., provedených nikoliv sugescí,
nýbrž vstupem do nižší činnosti mysli a jejím přetvářením do takové míry, jak je nutno prosadit její vůli.
(4) Je to začarovaný kruh, ze kterého lze jen těžko vyjít.
(5) Ne nejvýš poučné pro celé lidstvo, co se se mnou stalo
během první operace za vědomí. Nastane-li totéž, jsouc
vyprovokováno násilím, a to u tuze malého dítěte, buď tím končí

pozemský život dítěte, nebo ona nabytá nezainteresovanost o svět
dopadne tak, jak si ověřil operující primář Kafka po první operaci
za vědomí. Řekl mé matce a celému týmu lékařů: "Vzali jsme
tomu dítěti jeho svět, a nepodaří-li se nám mu jej vrátit, dítě umře.
Musíme mu jeho svět vrátit, a to musíte udělat vy, matko to už
není záležitostí podařené operace.
Dodávám k tomu, že trvalý následek té ztráty spočíval v tom,
že jsem přestal považovat tělo za sebe, ale začal jsem v něm vidět
pomocníka toho, který v těle myslí. Říkám tomu stavu "naruby
obrácený postup poznání", vycházející nikoliv z úsilí o nejvyšší
poznání, jak je propaguje např. Ghos a všechny náboženské
filosofie, nýbrž pocházející z opačného způsobu počínání, z
přivolení, aby nastalo něco co se normálně neděje, jako tomu bylo
u Panny Marie při andělském zvěstování, ovšem u ní dobrovolně
pouze přemožením vlastního chápání věcí a vlastní vůle. U ní
násilím byl jen vstup boží vůle do vědomí člověka.
Dosahování vědomí věčnosti nebylo v mém případě
záležitostí mé osobní vůle, nýbrž působením lásky boží ke tvoru,
který žije v pocitu oddělenosti od Boha a od všeho, co vnímá
kolem sebe.
(6) Doporučuji si přečíst v tomto bodě spis "Zkušenost se
životem jako se zjevením."
(7) Mívám ve zvyku o tomtéž mluvit jako o věčném tažení
božím všeho stvořeného a tvořeného k Bohu a odvolávám se na
vzpomínku marnotratného syna na Otcovský dům a na následky
této vzpomínky. Sice nerad mluvím o obráceném způsobu svého
dosahování, než jak je obvyklé, protože by leckdo mohl nabýt
dojem, že dosažení poznání Věčnosti není jinak možné než
velkým násilím, ale vím, že takové velké milosti zažil každý člověk,
když se narodil (a potom žil), v okamžiku narození. Pak po celý
život je při tomto násilí přidržován, aby úplně nezapomněl na svůj
pravý domov, aby nezapomněl, že "syn člověka nemá na zemi
místo, kam by hlavy sklonil" a aspoň čas od času se o tom
přesvědčuje. Ještě názorněji řečeno: Jediné spolehnutí je na Boha
na náš příbytek u něho, který nebyl a nemůže být zrušen
dočasným zapomenutím na něj.
(8) Byl jsem překvapen, když jsem se objektivně dověděl, a
ne sám, na hoře Hoverle, jak byla v jiné sféře času připravena
druhá světová válka a že bylo možno tuto skutečnost postřehnout i
na naší úrovni času.
(9) Už asi netrpělivě čekáte, kdy se smiluji nad svým
ubohým překladem a podám k němu trochu srozumitelnější

výklad. Asi vás zklamu. Napřed se opřu o dvojí: 1. o výrok jednoho
moudrého člověka, jehož jméno jsem už zapomněl: "Nejhlubší
pravda vyjádřená slovy, už není pravdou, nýbrž jen jejím obalem."
2. Někde ve Wattsově Cestě Zen, jsem vyčetl koan, týkající se
poměru běžné lidské mysli k supramentálnímu myšlení, asi toto:
Nesvorně a na koleji malá loďka na prudké řece.
Ale nenutím vás ani rezignovat, ani krčit rameny. Ghos nám
prozradil, jak spolupracujeme s věčností, i když o této spolupráci
nevíme. Prozradil nám totiž i něco o nesmírné ceně prosté lidské
mysli, která se nevyskytuje nikde mimo člověka, prozradil nám
zase kousek naší spolupráce s vesmírem a s Věčností, která má,
aniž o tom víme, dopad na rozvoj stvořeného nečekaným
způsobem. Ten náš neuspořádaný sklad často zbytečných
myšlenek souvisí se všemi vyššími řády. Nám chybí jen jediné, ta
tolerance nadmysli, abychom se mohli o tom přesvědčit.
(10) To je jedna z nejdůležitějších myšlenek obsažených v
této kapitole. Řečeno jinak, snad srozumitelněji: Existuje nějaká
nesmírně moudrá inteligence, která ničím neopovrhuje, ani mrtvou
hmotou, ani rostlinami, ani zvířaty, ani člověkem, ale je zvláštním
způsobem pozměňována co do rozsahu působení i co do kvalit
strukturou hmoty, kterou prochází, a společenstvím úrovní
vědomí, kterých je dotyčná hmota nositelem, takže ve zvířeti se
projevuje jako neomylný instinkt nebo neomylný smysl pro
symbiózu (viz broučice Oncideres a mimósa, podle spisu
Thomase Lewise: Myšlenky pozdě v noci), a u člověka např. jako
rozum a cit. Ale obojí, ty instinkty a symbióza na straně jedné, a
rozum a city na straně druhé, procházely dlouhým vývojem až do
dnešního stádia, v němž se nám jeví už jako věčný znak, ačkoliv
tomu tak není - věčná je jen ta inteligence. I kdyby neměla žádné
prostředí, jímž by se projevovala, byla by, protože jest věčnou Čit,
věčnou součástí Satčitananda. Každý z tvorů prochází eutanasií,
po dobrém, přestávkami mezi bdělým stavem, které nazýváme
tvrdým spánkem beze snu, a po zlém, kdy relativní zlo je
smícháno s relativním dobrem, ať si to přejeme či nikoliv, jak se
nám jeví lidský život. Nejzajímavější je pokojný klid nerostů,
vyskytujících se v určitém příbuzenství vedle sebe. Nenarostly
vedle sebe náhodně. Ale pokrok, který nejdéle trvá v nerostné říši,
už rychlejší je u zvířat, protože jsou v pohybu, u člověka probíhá
fáze začáteční a konečná vývojová fáze - jak se zdá - v jednom
pozemském životě a dokonce během něho mnohokrát v kruhu při
naléhavých událostech. Události jsou v lidském životě úžasným
urychlovačem vývoje, ale také ukazatelem rozpětí lidských

možností, také ukazatelem rozpínavosti lidské bytosti a též její
možnosti vstupu do Nic Přirozenosti Boží, do Všeho a Ničeho.
(11) Zde je naznačen organický přechod z viveka do
vayragia.
(12) Leda jako postupné zbezprostředňování sebe s novým
systémem.
(13) A bez živého těla a bez událostí kolem nás v nás by tato akce nebyla proveditelná.
(14) Vždyť ona je ve svém vědomí spojena jak dolů s naším
úsekem vědomí, tak nahoru s nekonečným vědomím.
(15) To je pochopitelné, neboť smyslové vjemy jsou přímo
závislé na prostředí, které mohou vnímat, a myšlenková představa
je stejně přímo závislá na materiálu, který dodávají smysly. Tento
malý okruh zdá se být v sobě uzavřen, nebo je aspoň z velké části
necitlivý pro vyšší okruh dvoustranných vjemů nad myslí.
(16) Mentální myšlení není ještě skutkem, nýbrž jen
představou, zatímco myšlení supramentální začíná už být
skutkem, neboť se blíží k "myšlení božímu", které je skutkem,
takže ztotožňovat je s lidským myšlením je úplně chybné.
(17) Kdybychom např. měli toto supramentální myšlení a
dívali se na pasoucí se husu a rozuměli jejím signálům, zjišťovali
bychom, že husa ustavičně signalizuje "dobrá pastva" a nikdo se jí
na to neptá. Kdyby se uměla o tom vyjádřit, prozradila by nám, že
udržuje ve vědomí zároveň trojí: sebe poznávajícího, poznávaný
předmět a do určité míry velikost zdroje poznání. Z toho bychom
poznali, že se tu setkáváme s tvorem žijícím na rajské úrovni,
který neztratil z vědomí rajskou spojku mezi Bohem a přírodou.
Kdybychom se husy ptali dál, prozradila by nám, že ona musí
denně toto spojení obnovovat vědomým odtělesněním ve "spánku"
a že my lidé bychom mohli nabýt tutéž zkušenost, kdybychom
"spali" na téže úrovni jako ona a nezapomněli po probuzení jako
ona nezapomíná po určitou dobu, že jsme v tom jejím druhu
spánku nejen neměli pocit tělesnosti, ale neměli jsme ani tělo, a
proto jsme byli smířeni, dokud ten stav neustane, s veškerým
tvorstvem živým i mrtvým. Odtud huse zbylo v bdělém stavu jen
výstižné heslo "dobrá pastva", jímž si můžeme definovat dar boží,
lidský život, nebo dále i život zvířat jako součást jediné existence
Sat.
(18) Vlivem krutých lékařských zásahů do mého úseku
individuálního vědomí, byl jsem z jeho ulity vyhnán, takže jsem si
začal uvědomovat, že např. kámen, který jsem měl právo

zdvihnout ze země, má své vědomí, které je ve všem. Tento pocit
vědomí, které je ve všem, považuji za velmi užitečný. Vede dalším
vývojem k toleranci vůči všem pomocí sjednocení vědomí,
sjednocení, které postupuje zvnitřku navenek, později zvnějšku do
nitra. (U mě tomu bylo zdánlivě opačně. Zapůsobili násilně lékaři
zvnějška, rovněž matka zdánlivě sama začala tu vývojovou akci
výrokem: "Netluč tou stoličkou, způsobuješ jí bolest." A já jsem
matce uvěřil a začal jsem považovat všechno za živé.)
Oba tyto proudy zvnitřka navenek a zvnějška dovnitř Ježíš v
sobě spojil v jeden proud, který, jak by se zdálo, neproudil,
protože tekl zároveň z obou stran. Jakým způsobem se tento stav
poznávání lišil od toho, co u mě způsobili lékaři? Tím, že nebyl
navozen násilím a že pak nebyl závislý na dalším postrku násilím
až do smrti na kříži (a i tam jen zdánlivě, protože si Ježíš zařídil tu
smrt dobrovolně o své vůli), čili až do stupně značné dokonalosti a
plynulosti tohoto proudu ("Já a Otec jedno jsme"). Ukazuje se
tedy, že vzbuzení tohoto proudu, ubírajícího se či tekoucího
zároveň dvěma směry, a jeho závislost je jediná, a tou je lidský
život, provedený napřed v "třicítce" let a potom po přechodných
"čtyřiceti dnech" ve "třech" letech, má dostačující základnu v
jediném násilí, a tím je narození člověka na světě.
Tím chci říci, že je tu závislost na rozvíjejících se lidských
vlastnostech, symbolizovaných dvanácti učedníky Páně. Tato
závislost má své rozpětí, které je symbolizováno na spodní straně
Jidášem a na horní straně Janem Evangelistou, co nad to je, musí
v Indii zastat mistr. V křesťanství je tato úloha nejen symbolizována, ale i potvrzena Ježíšovou smrtí na kříži a jeho zmrtvýchvstáním. Roli mistra nemohou lidské vlastnosti žáka zastat (Viz
Ježíšův výrok "není žák nad mistra")
Čili: co Ghos říká v celém svém rozsáhlém díle, není ničím
jiným než obdoba slov, která pronesl Ježíš jak ve formě
podobenství, tak v přímých poučeních a napomenutích, vycházeje
přitom ze soustavného děje svého života.
Řídí-li se křesťané jen slovy Ježíšovými a nikoliv zároveň
"příkladem, který nám dal", jak se o sobě Ježíš vyjádřil,
nedostaneme se na vrchol své cesty. Je naší chybou i to, že
během cesty zjistíme, že "tvrdá je jeho řeč, kdo jí má rozumět", a
odpadneme prostě proto, že jsme se drželi jen řeči, které se nedá
rozumět bez skutků napodobujících skutky Ježíšovy, ale nejen
zvnějška nahlíženými a napodobenými, nýbrž i v tělu prožívanými.
Měli bychom přijít na způsob proměny zhora dolů po
dobrém, tak jak jej po dobrém ukazoval Ježíš jako vědomou oběť

životem na zemi, a nejen tak, jak jsem přišel na způsob proměny
zdola nahoru, ale bohužel pouze po zlém, jsa postrkován na
každém kroku, jinak bych byl couvl zpět.
Na naší společné cestě zhora dolů došlo ke vzniku času a
prostoru a s nimi k událostem, které se do obou vešly. Pak došlo
ke stvoření člověka, které je událostí definovatelnou takto:
Člověk je zcela konkrétním druhem zhmotnění času a
prostoru a je nadán energií lidského typu a lidské únosnosti. Tedy
jen do té míry, jak nám ji zprostředkují smysly a jak jejich vjemy
zpracovává rozum a cit. Jsme souhrou vesmírové energie, nadané
vědomím, a inteligencí, jak obojí uneseme. Dočerpáme-li tuto
energii, odcházíme z pozemského života. Ale ten z nás, který tu
dnes je, a pak odejde a už tu nebude, nepředstavuje všechno, čím
jsme, protože nejsme svědky toho, že všechno pochází od Boha a
všechno se do něho vrací, i ta energie, i ta inteligence, neboť
všechny druhy energií a všechny stupně inteligence jsou součástí
jediné energie Šakti a jediné Inteligence Logos, a jako takové se
nemohou ztratit, nýbrž jen proměnit.
(19) Měl jsem v útlém mládí výraznou potřebu poznávat život
ve všem. Protože jsem přišel na to, že smysly mě uvádějí do
poznání živosti všeho, zkoušel jsem jednotlivé smysly, který z nich
mne přednostně uvede do života tzv. mrtvé hmoty. Zjistil jsem, že
smysl chuť mne např. uvádí do života kamene atd.
Protože jsem ve čtyřech létech svého života dokonale věřil
mamince, když říkala, že stolička pociťuje bolest, jestliže s ní
tluču, pak bez nejmenší pochyby, možná také proto, abych se vyrovnal s jejím poznáním, o kterém jsme předpokládal, že je má,
šel jsem všemi dostupnými prostředky po stopách jejího
poznávání. Do toho se organicky mísily mé smyslové poznatky:
Jak voněla zahrádka se zeleninou a květinami za obytným
domkem v Radavě pod Orlíkem, na to nemohu dodnes
zapomenout. Smysly mají svou paměť, o tom všichni dobře víme,
a není to paměť jen tak nějaká k zahození. Mně však k citlivé
smyslové paměti pomáhaly bolestivé lékařské zákroky a pak
zvířata, ale také rostliny, a jak jsem už prozradil, i nerosty a
tekoucí voda v řece. A ve Vltavě jí bylo dost a krásně hučela, jinak
v peřejích než ve volném toku. Krása přírody byla pro mne, a
dosud takovou je, opravdu živou krásou, do jejíhož vidění stále
ještě dorůstám. Potřebuji být občas sám s přírodou bez doprovodu
řeči a lidí. Jsem labužníkem a umím přírodu po mnoha stránkách
vychutnávat. Ale ona se ta krása rozrůstá i do města, jako břečťan
plazící se po stěně. Už mně dnes nevadí život ulic města, před

kterým jsem kdysi utíkal. Příroda je i v této živosti a stále novým
nevyzpytatelným způsobem, na jehož nekonečných proměnách
působí a pracují také jako vynálezci samotní lidé. Ale já jsem na
toto vědění přišel jinde než pozorováním hemžení lidí. Upoutalo
mě záhy pozorování mraveniště a mravenců vůbec. U mravenců
už je všechno vynalezeno, patrně dříve než se na zemi objevil
člověk. U lidí nic důsledně dokončeno není. Člověk je otevřenými
vraty, jimiž nahlíží do věčného dosahování. Významnou roli přitom
hrají i události, které buď si sám způsobuje, nebo, jak se mu zdá,
které přicházejí zvnějška, bez jeho spolupůsobení, nebo z jeho
organismu a duše. Oběma rozumí pramálo, i když se mu věda a
cit snaží pomáhat, aby lépe rozuměl.
(20) Příkladem toho je mi paní B. K. v Plzni, která provádí
léčitelství spojené s diagnózou, založenou na dvou styčných bodech, nacházejících se na dvou stranách spektra lidských
možností, na rozboru moče a na nadmysli. Sama ani neví, jak se
může stát, že propojením těchto dvou krajních bodů spektra se
stavem pacienta vstupuje do pacienta a odtamtud léčí. Jeden
lékař se o její činnosti vyjádřil takto: "Té se léčí! Ona může
předepsat cokoliv a ono to působí správně."
(21) Byl jsem před léty v ordinaci paní B. K. svědkem tohoto
zajímavého a poučného případu. Nějací lidé z Brna přivezli moč
pacienta, který se už nemohl dostavit. Paní B. K., tehdy ještě v
Radnici u Plzně, mi řekla: "Ať tu moč nechají na mém stole, až
budu mít čas, vrátím se k ní." Obvykle rozborem moče si pomáhá
k intuici, tenkrát však na moč ani nepohlédla, ordinovala dál v
jiných případech a náhle řekla o moči, kterou viděla asi na
vzdálenost dvou metrů od sebe: "Ta moč ve mně budí špatný
dojem. Ten člověk zemře do vánoc. Rakovinový rozsev." Byla
polovina října. Člověk jménem ing. Straka z Brna zemřel 14 dní po
vánocích. Obdobných případů bych mohl jmenovat celou řadu.
Nebýt paní B. K., má dcera Daniela by nejen dnes nežila, ale ani
by neměla děti. Totéž platí o dětech mé další dcery Aničky. Ale
bez zdvojnásobného zásahu nadmysli, bych se byl nestal
duchovním otcem ani Alenky, ani před tím Julinky. Případ Julinky
je tak poučný, že jej rozeberu v Pohádkách pro všechny.
24. Supramentální nadmysl (A IV, 273 - 291)
Všechny nástroje, všechny činnosti mysli mají své
schopnosti které odpovídají činnosti supramentální energie, z níž
vyšly a z níž se transformují, ale ve svérázném řádu priorit podle
pořadí své nevyhnutelné důležitosti. Jako je supramentální
myšlení a podstatné vědomí, tak je také supramentální smysl.

Svou podstatou netkví ve funkci nám známých hmotných orgánů,
nýbrž ve styku vědomí s jeho předměty: samdžňána. (1)
Tedy vědomí existence je úplně ztaženo do sebe, je si
vědomo pouze sebe samého (2), svého vlastního bytí, vlastního
vědomí (2), vlastní podstatné radosti, vlastní soustředěné síly bytí
- a těchto všech věcí nikoli v jejich vnější formě, nýbrž v jejich
podstatě (3). Takže když (toto vědomí existence) vyjde ze svého
sebeponoření (z ponoření do sebe), začne si jich být vědomo
příměji a vyzařuje nebo vyvíjí vlastní činnost a zevní formy
existence, svého vědomí, radosti a síly. Ale na úrovni
supramentální zůstává neporušeno původní vrozené vědomí,
které je pravou charakteristikou sebeuvědomění ducha:
uvědomění si Jediného a Nekonečného. Je to vědomí, které
poznává globálně všechny své předměty, formy a činnosti, neboť
si je jich vědomo ve svém nekonečném Já, poznává je zvnitřku,
protože o nich ví z nich samých absolutně jako že jsou přebývající
v jediném. (4) Všechny ostatní způsoby jsou projekcemi tohoto
poznávání ztotožněním (správněji: zbezprostředněním) a tak jsou
jeho součástí a pohybem nebo - konečně - jsou na něm závislé
svou opravdovostí = pravou podstatou a světlem, jsou jím
manipulovány a přesto udržovány v pocitu oddělenosti, oddělené
činnosti jim vlastní, a poskytují o sobě zpětné údaje, otevřeně
nebo vstřícně, jako závislé na jejich vedení a původu.
Činnost
nejbližší
onomu
základnímu
poznávání
zbezprostředněním (5) je široké globální poznávání, které je
specifickou charakteristikou supramentální energie, které do sebe
vstřebává všechnu pravdu, ideu a předmět poznávání a vidí je
bezprostředně náhle v jejich podstatě, úplnosti, v částech a
aspektech: vidžňána. Jejím pohybem je vidět a totálně se
zaujmout, uchopování a nabývání poznání v sobě a pojímání
předmětu vědomí jako části sebe, nebo jako sebe co jedno s ním,
jako jednotu, která se spontánně a přímo uskutečňuje v
samotném aktu poznání. Jiná supramentální činnost ponechává
více v pozadí poznávání ztotožněním a zdůrazňuje více věcnost
poznávané věci. Její charakteristický postup je, že jak sestupuje
do mysli, stává se pramenem osobité přirozenosti našeho
mentálního poznávání: pradžňána - inteligence (7). V mysli
činnost inteligence v sobě na začátku obsahuje rozdělení rozlišení
mezi poznávajícím, poznáním a poznávaným; ale v nadmysli její
činnost nadále se rozvíjí do nekonečné totožnosti nebo při
nejmenším ve vesmírovou jednotu. Jenomže poznávající bytost
trpí v radosti, že klade předmět poznání mimo nejbezprostřednější
jeho spojitost s původní a věčnou jednotou a poznává tento

předmět vždy jako něco odlišného, takže tím nastoluje rozdílnost
vztahů v jakési meziakci, která obsahuje mnoho nižších akordů při
znovuvzkříšení vědomí. (8) Činnost takové supramentální
inteligence - pradžňána - se stává činností podřízenou, jednou ze
tří činností nadmysli, pro jejíž úplnost se stává nutné myšlení a
slovo. Pokud se týče samotné prvotní akce - protože ona sama
pro sebe má povahu poznání totožností neboli je úplným
vlastněním vědomí - je sama pro sebe úplná, nemá potřebu
jakéhokoliv způsobu formulace. Supramentální inteligence je svou
přirozeností pravým zřením, pravým slyšením, pravou
vzpomínkou, a ačkoliv je schopna být svým způsobem
soběstačná, přece se cítí být bohatěji uskutečňovanou myšlením
a slovy, které jí udávají obsah výrazu.
Posléze čtvrtá akce supramentálního vědomí doplňuje
přerůzné možnosti supramentálního poznávání. Zdůrazňuje
nakonec objektivitu poznávané věci, staví ji nad zkušenostní
vědomí a přibližuje mu je pomocí spojovacího styku, který má,
buď blízkostí, stykem a přímým spojením nebo méně úzce pomocí
mostu nebo lépe propojujícím tokem vědomí, o kterém jsme už
mluvili. Je to nabývání kontaktu s existencemi, přítomnostmi,
věcmi, tvary, silami, činnostmi; ale v lůně supramentální existence
a energie, nikoliv v oblasti rozdělené hmoty a nikoli pomocí
hmotných nástrojů; a to vytváří supramentální smysl, samdžňána.
(9)
Je trochu těžké přiblížit pochopení supramentálního smyslu
pro mentalitu, která se s ním neobeznámila prostřednictvím
rozšířené zkušenosti, protože naše pojetí smyslové funkce je
usměrňováno omezující zkušeností fyzické mysli, a my
předpokládáme, že základním prvkem smyslů je dojem vzniklý ze
vnějších předmětů působících na fyzické orgány zrakem,
sluchem, čichem, hmatem a chutí, a že úkolem mysli - která je
toho času ústředním orgánem našeho vědomí - je pouze
přejímání fyzických dojmů a jejich přeměňování prostřednictvím
nervů tak, aby se staly předměty přístupnými inteligenci. Abychom
mohli porozumět tomuto supramentálnímu převleku, musíme v
první řadě uskutečnit to, že ve fyziologickém procesu mysli je
jediným pravým smyslem: a jeho závislost na fyzických dojmech je
výsledkem podmínek hmotného vývoje a nepostradatelnou věcí.
Mysl je schopna zření, které je nezávislé na fyzickém oku, na
slyšení, které je nezávislé na fyzickém uchu, a tak je tomu i s
ostatními smysly. Je dokonce schopna typu vědomí - působícího
pomocí takových dojmů, které se nám jeví jako mentální - o
věcech, které nám nejsou zprostředkovány ani napovídány

pomocí fyzických orgánů: otevřením směrem ke vztahům, událostem, dokonce i k formám a k činnosti vůle, o kterých by nám
fyzické orgány nemohly zprostředkovat jakoukoliv zkušenost.
Tedy - tím že se stáváme vědomými těchto méně často se
vyskytujících schopností - mluvíme o mysli jako o šestém smyslu;
ale je skutečností, že ona je jediným pravým smyslovým orgánem
a všechno ostatní jsou jen vnější, sekundární, podružné a
usnadňující nástroje, ačkoliv proto, že se ona podrobuje jim,
stávají se jejími hranicemi a jejími příliš přikazujícími posly. Ještě
jednou si musíme uvědomit, a to je těžko přijatelné vlivem našich
vžitých představ o tom, že tatáž mysl - smysl ve své čistotě,
samdžňána - existuje za a nad myslí, která toho smyslu používá a
že je to pohyb Já, přímá a originální činnost nekonečné moci,
jejího vědomí. Čistá činnost smyslu je duchovní akce, a čistý
smysl sám je schopností ducha.
Duchovní
smysl
je
schopen
poznávat
svým
charakteristickým způsobem, že je rozdílný od supramentální
myšlenky a od duchovní inteligence a chápání, vidžňána - od
poznání ztotožněním - a od čehokoliv: od hmotných věcí a od
všeho, co je pro nás nehmotné, od všech forem a od všeho, co je
bez tvaru. Protože všechno je duchovní podstata bytí, podstata
vědomí a síly, podstata radosti, a duchovní smysl - čistá
Samdžňána - je pro vědomou bytost vědomím hmatatelným,
hutným, rozpínavostí podstaty Já a v něm vším tím, co je součástí
nekonečné či universální podstaty, je nám dáno poznávat nejen
vědomým ztotožňováním, duchovní existenci Já, principy a
aspekty síly, přeložené činnosti, pomocí poznávajícího,
duchovního, supramentálního a intuitivního přímého myšlení,
prostřednictvím citlivosti, lásky a radosti srdce duchovně a
supramentálně osvíceného - a také mít v pravém a vlastním
smyslu slova, smysl - smyslové poznání nebo pocit - Ducha, Já,
Božského, Nekonečného, Stav - popsaný v Upanišádách - že
někdo vidí, slyší dotýká se, zřetelně vnímá ve všem Brahmana a
výlučně Brahmana, protože všechno se pro vědomí stalo jedině
tím a nikoliv jinou oddělenou nebo nezávislou existencí, to není
pouhý slovní výraz, nýbrž přesný popis základní činnosti v čistém
smyslu: duchovní objektivizace čistého Samdžňána. A v této
originální akci - autentické - která je pro naši zkušenost
přetvořenou, oslavenou, nekonečně blaženou činností smyslů;
přímým zažíváním vně, uvnitř, všude, objetím, dotekem,
nabýváním citu pro všechno, co je vlastní universálnímu Bytí můžeme se stát vědomými způsobem nejdojemnějším a
nejradostnějším, Nekonečného a všeho, co je v něm, tím že

nabudeme vědomí - pomocí vnitřního kontaktu naší bytosti se
všemi bytostmi - všeho, co existuje ve vesmíru.
Akce supramentálního smyslu je založena na této pravé
pravdě smyslu; je to organizace tohoto čistého, duchovního,
nekonečného, absolutního samdžňána. Nadmysl, která se
uskutečňuje pomocí smyslu, cítí vše jako Bůh a v Bohu - všechno,
co se projevuje jako hmat, vidění, sluch, chuť, vůně, vše jako
cítěné a viděné, jako přímo zažívaná podstata, moc k tvoření,
průnik, chvění, tvar, blízkost, tlak, podstatné spolužití s
Nekonečným. Nic neexistuje nezávisle na svém smyslu, nýbrž
všechno se pociťuje jako jediné bytí a pohyb, a jako všechno
neoddělitelné od ostatního, a jako všechno obsahující v sobě
Nekonečné, všechno Božské. Tento supramentální smysl má
přímý pocit a zkušenost nejenom o formách, ale také o silách,
energiích a vlastnostech obsažených ve věcech a v božské
podstatě a přítomnosti, která je uvnitř nich a vně nich a v nichž si
ony razí cestu a rozpínají se v jejich tajném jemném bytí a v jejich
prvcích, a tak se šíří v jednotě až k nekonečnému. Pro
supramentální smysl není nic skutečně konečného: je postaven
na pociťování všeho ve všem a všech věcí ve všem; (10) jeho
definující smysl - ačkoliv přesnější a úplnější než mentální nevytváří omezující překážky: je to bezbřehý oceánský a eterický
smysl, je to vlna, pohyb, vyprýštění, kapka, ve které se přesto
soustřeďuje celý oceán neoddělitelný od oceánu. Jeho činnost je
výsledkem rozpínavosti a vibrací bytí a vědomí v éteru
nadeterického světla: v éteru moci a v éteru blaženosti - je to
Ananda Akaša Upanišad, je to matrice a obsah universálního
výrazu Já - zde, v těle a v mysli zažívaný jen v omezených
rozměrech a vibracích - a je médiem vlastní pravé zkušenosti.
Tento smysl, dokonce i ve své nejnižší činnosti, je světelný
objevným světlem, které je nositelem tajemství věci zažívané a
následkem toho může být východiskem pro celé stávající
supramentální poznání - pro supramentální myšlení, duchovní
inteligenci a chápání, pro vědomou totožnost - a na své nejvyšší
úrovni nebo ve své nejplnější intenzitě akce se otevírá ve všech
těchto věcech nebo je obsahuje a ustavičně uvolňuje. Tento smysl
je silný světelnou mocí, která v sobě obsahuje sílu
sebeuskutečnění a intenzívní nekonečnou účinnost, a tato
smyslová zkušenost může tedy ustavit východisko impulsu pro
tvůrčí nebo uskutečňující činnost vůle a duchovního a
supramentálního poznání. Je to uchvácení velmi silnou a světelnou radostí, která z ní a z každého smyslu a pocitu vytváří klíč
nebo loď Anandy, božské a nekonečné Blaženosti.

Supramentální smysl může jednat vlastní schopností a
nezávisle na těle, na hmotném životě a na zevní mysli a jejích
zkušenostech. Může si být vědom všech věcí kteréhokoliv světa
na kterékoliv úrovni, v jakékoliv formaci universálního vědomí.
Může si být vědom věcí hmotného vesmíru, dokonce v "transu"
samadhi, takových jaké jsou nebo jak se jeví hmotným smyslům,
jakož i dalších stavů zkušenosti čistě vitálního, mentálního,
psychického, supramentálního projevu věcí. Supramentální smysl
nám může představit v bdělém stavu fyzického vědomí věci skryté
za hranicemi vnímavosti, nebo za dosahem fyzických orgánů,
vzdálené tvary, scény a události, už zmizelé z hmotné existence,
nebo které ještě neexistují na hmotné úrovni, scény, formy,
události, symboly světa vitálního, psychického, mentálního,
supramentálního a duchovního; a všechno to v jejich skutečné a
významové pravdě, jakož i v jejich projevu. Může používat jiné
stavby pocitového vědomí a jim odpovídající smysly a orgány, a
připojit k nim, co ony nemají, znemožnit jejich omyly a nahradit
jejich nedostatky: protože je zdrojem všech ostatních smyslů,
které jsou pouze odvozeninami nižšími tohoto nejvyššího smyslu,
tohoto pravého a neomezitelného samdžňána.
Povýšení úrovně vědomí z mysli k nadmysli a následující
přeměna bytosti z mentálního stavu do stavu supramentálního
Puruši, má-li být úplné, musí přinést přeměnu všech částí
přirozenosti a všech jejích činností. Celek mysli nebude
transformován jen pasivně na poli supramentálních činností, v
průchodu jejich do života a do těla a v jejich výstupu do zevního
světa hmotné existence - to je jen první stádium procesu - nýbrž
samotné vědomí se stane supramentální zároveň se všemi
vlastními nástroji. Vlivem toho probíhá proměna, hluboká
transformace fyzických smyslů, supramentalizace fyzické povahy
života, sluchu, hmatu atd. Tato proměna vytváří nebo umožňuje,
abychom viděli všechno jinak nejen v životě a v jeho významu, ale
i v okolním hmotném světě a jeho tvarech a v aspektech. Nadmysl
používá fyzických orgánů a potvrzuje jim způsob činnosti, avšak
vyvíjí i za nimi vnitřní a hlubší smysly, které vnímají, co je skryto
fyzickým orgánům, a vyvíjí posléze nový zrak, nový sluch atd.,
které jsou tak přetavovány v novém kelímku a v novém způsobu
pociťování. Přeměna neubírá ani dost málo na hmotné realitě
předmětu, nýbrž k ní dodává nadhmotnou skutečnost a zrušením
fyzických mezí vylučuje prvek klamu, který je možný při (pouze)
hmotné zkušenosti.
Supramentalizace fyzického smyslu přináší podobný účinek
jako ten, který zjišťujeme při proměně myšlenky a vědomí. Např.

jakmile se zrak pod vlivem supramentálního vidění promění, zrak
nabývá nové a přetvořené vidění věcí a světa, který ho obklopuje.
Lidské zření nabývá mimořádnou úplnost a bezprostřední a
globální přesnost, při níž celek a detail se rozdělují v okamžiku do
úplného a živého významu způsobeného povahou předmětu a tato
představivá skutečnost (=ideační realizace) přechází do vítězství
podstatného Bytí. (11) Stane se jako by zrak básníka a umělce byl
nahrazen a vytržen ze svého běžného neurčitého a triviálního
způsobu zření náhle zduchovnělého do skutečného podílnictví na
zření nejvyššího Básníka a Umělce a jakoby nám byla poskytnuta
plná vize Jeho pravdy a Jeho záměrů při plánování vesmíru.
Přitom se dostavuje nekonečná a neomezená intenzita zření,
která ze všeho dělá to, co se projevuje jako pravá sláva, kvalita,
idea, forma a barva. Zdá se tedy, že hmotné oko je v sobě samém
nositelem vědomí a ducha, které pohlížejí nejen na hmotný aspekt
předmětu, nýbrž také na duševní kvalitu v něm, na jeho
energetické chvění, sílu, světlo a na duchovní podstatu, ze které
pochází. Tak pomocí hmotného smyslu dospívá ke smyslu
úplného vědomí uvnitř a za objev duše věci a vesmírového
Ducha, který se právě s tímto objektivním způsobem vyjadřuje o
vlastní vědomé bytosti.
Zároveň probíhá jemná proměna, která způsobuje, že zrak
vidí v jakémsi druhu čtvrté dimense, jejímž charakterem je jistá
uvnitřněnost, vidění nejen povrchů a vyvstalé formy, ale také toho,
co ji utváří a co se rozpíná jemně kolem ní. Tímto způsobem se
viděný hmotný předmět stává něčím rozdílným od toho, co právě
vidíme, už ne předmětem odděleným na pozadí a v oblasti ostatní
přírody, nýbrž nerozdělitelnou částí a dokonce jemným způsobem
výrazem jednoty všeho, co vidíme. A tato jednota, kterou vidíme,
se v nás stává nejen vlivem jemnějšího vědomí, ale také vlivem
čistého smyslu, tímtéž samotným hmotným osvíceným vědomím,
výrazem totožnosti s Věčným: jednotou Brahmana. Ale pro
supramentalizované zření prostor a hmotné předměty přestávají
být hmotnými jakými jsou pro nás nyní - kdy stavíme na svědectví
našich omezených hmotných orgánů a na našem hmotném
vědomí a vidíme jejich prostřednictvím - a jak je přijímáme naším
hrubým vnímáním, které je tlumočí ve shodě s naším pojetím
hmoty. Při supramentalizovaném zření se nám hmota a prostor
jeví jako samotný Duch v jeho vlastní formě, jak nám to dovoluje
rozsah našeho vědomí. Všechno je jednota - jednotnost není už
rušena jakoukoliv mnohostí věcí a detailů - je udržována zvnitřku
a vědomí v duchovní prostoře, kde každá podstata je podstatou
vědomou. (12) Takové znovuzrození a tento ucelující způsob
vidění jsou způsobeny překročením našeho nynějšího hmotného

smyslu, jelikož schopnost jemného oka - nebo psychického
(duševního) oka - se vlila do hmotného, a tak se tam dále vlila
nově duševně-hmotná schopnost vidění, duchovní vidění, čistý
smysl, supramentální Samdžňána.
Všechny ostatní smysly podstoupí analogickou přeměnu.
Všechno, čemu ucho dopřává sluchu, odhaluje úplnost své
zvukové podstaty a svého zvukového významu a všechny tóny
vlastního chvění; a odhaluje rovněž jednotlivému a úplnému
poslechu kvalitu, rytmickou energii, duši tónu a její výraz v
jediném universálním duchu. Dochází zde ke stejnému uvnitřnění,
ke vstupu smyslu do hloubky zvuku a k setrvávání v tom, co zvuk
způsobuje a jej šíří v jednotě s harmonií každého zvuku jako s
harmonií veškerého ticha, takže ucho vždy naslouchá
Nekonečnému v jeho slyšitelném výrazu i ve hlasu jeho ticha. Pro
supramentální ucho se všechny zvuky stávají hlasem Božství,
které se rodí samo ve zvuku a v rytmu souzvuku universální
symfonie. Jde tu o tutéž úplnost, živost, intenzitu, projev podstaty
slyšené věci a jejího duchovního uspokojení poslechem.
Supramentalizovaný hmat se také dotýká a přejímá dotek Božství
ve všech věcech a prostřednictvím vědomého já dotekem
poznává všechny věci jako Božské; a také zde se vyskytuje tatáž
úplnost, intenzita, objevnost všeho, co pro zkušenostní vědomí je
nedostupné hmatem. Podobná přeměna se děje v ostatních
smyslech.
Současně se otevírají nové schopnosti ve všech smyslech,
zvětšuje se jejich rozsah, rozšiřuje se hmotné vědomí až ke
schopnosti, o níž se nám nikdy ani nesnilo. Supramentální
přeměna rozšiřuje také hmotné vědomí daleko za hranice těla a
umožňuje s dokonalou konkrétností nabývat hmotný styk s
čímkoliv na dálku. (13) Fyzické orgány se stanou schopnými
sloužit jako vodiče pro psychický smysl a pro jiné smysly, takže
můžeme vidět fyzickým okem ve bdělém stavu, co se obvykle
zjevuje jen v abnormálních stavech a v psychických vizích a
psychických sluchových vjemech nebo při jiném psychickém
způsobu poznávání. Je to duch nebo vnitřní duše, která vidí a cítí,
ale tělo a jeho schopnosti jsou pak také zduchovněny a podílejí se
přímo na zkušenosti. Celé hmotné vnímání je supramentalizováno
a stává se vědomým - přímo s přispěním hmoty a nakonec
nejjemnějších nástrojů - sil a pohybů a vibrací hmotných, vitálních,
emotivních a mentálních věcí a bytostí, které člověk zažívá nejen
duchovně nebo mentálně jako existující v Já a jako hnutí jediného
Já ve veškeré mnohosti těl. Zeď - kterou postavily tělo a jeho
smysly kolem nás (14) - bude zrušena dokonce v těle a ve

smyslech a bude nahražena svobodnou komunikací s věčnou
jednotou. (15) Všechny smysly a všechny pocity se dovrší
božským světlem, božskou silou a intenzitou naděje (16); je to
božská radost: blaženost Brahmana. A dokonce to, co je pro nás
nyní rozporné a neslučitelné se smysly (s řádným a počestným
užíváním smyslů), postaví se na správné místo v universální
svornosti, zjeví svůj rasa - význam, (skrytý) záměr - a záměrně
slastně okouzleno, ocitne se v božském vědomí a v projevu
dharmy - ve svém zákoně - ve vlastní harmonii s úplným Já, ve
vlastním postavení v projevu Božského Bytí, stane se překrásné a
šťastné duševní zkušeností. Všechny vjemy se stanou Ananda,
Blažeností.
Mysl vtělená do nás vnímá obvykle jen pomocí smyslových
orgánů, a pouze jejich objekty a věcné zkušenosti navozené
fyzickou zkušeností považuje za pravý základ a model jednání.
Všechno ostatní, co v nich není obsaženo, co není jejich částí a
co se nedá ověřit fyzickými prostředky, připadá jí být spíše
představou než skutečností a pouze v nenormálních stavech se
otevírá jiným typům vědomé zkušenosti. Ale ve skutečnosti jsou
nesmírné úrovně, jichž si budeme moci být vědomi, otevřeme-li
brány našeho vnitřního Bytí. Tyto oblasti jsou už v činnosti a jsou
známy podprahovému já v nás; také velká část našeho
povrchového vědomí je jimi přímo promítána, a aniž bychom si
byli toho vědomi, ovlivňují naši objektivní zkušenost o věcech.
Máme za sebou okruh nezávislých zkušeností, vitálních nebo
pranických a lišících se od povrchové činnosti fyzického,
vitalizovaného vědomí. Když se tohle otevře nebo jedná
jakýmkoliv způsobem, projevují se v bdělém stavu mysli fenomeny
vitálního vědomí, vitální intuice, vitálního smyslu, které nejsou
závislé na těle ani na jeho nástrojích, i když i ty ještě také mohou
být použity polovičatým způsobem jako označovatelé cesty. Je
možno tento okruh úplně otevřít a pak shledáme, že je to živá a
vědomá individualizovaná síla v nás, která je ve styku s živou
universální silou působící ve věcech, událostech (17) a v
osobách. Mysl si začne uvědomovat onu část vědomí, které je
živé ve všem; odpovídá mu pomocí našeho vitálního vědomí přímou bezprostředností, která je omezena trvajícím přechodem přes
tělo a jeho orgány; zaznamenává jeho intuice, stává se schopnou
zakoušet existenci jako překlad universálního Života nebo Prany.
Pole, kterého jsou si vědomy vitální vědomí a vitální mysl, není
polem tvarů, nýbrž přímo polem silovým: Pole těchto sil je světem,
ve kterém jsou ve hře energie a formy a události, které jsou
vnímány pouze odvozeně jako výsledky a vtělení energie. Mysl,
která jedná pomocí fyzických smyslů, může konstruovat vidění a

poznávání svého druhu pouze jako představu intelektu, ale nemůže se dostat za hmotný překlad energií a nemá proto ani skutečnou, ani přímou zkušenost o pravé povaze života, ani účinně
neuskutečňuje, co je vitální energií a vitálním duchem. Pomocí
otevření této jiné úrovně nebo hloubky vnitřní zkušenosti se otevírá vitální vědomí a vitální mysl, takže si fyzická mysl může být
pak vědoma toho skutečně a přímo (18). Přesto však i pak zůstává tato úroveň omezena hranicemi mentální úrovně a dokonce
hranicemi vitálními a jejich tlumočením mentálním naše vědomí
zůstává v temnu v tomto smyslu a při tomto rozšířeném
poznávání. Supramentální znovuzrození nadvitalizuje vitální,
objevuje jeho dynamickou duchovní stránku, zjednává úplné
otevření a pravé zjevení celé duchovní skutečnosti, která je za a
uvnitř vitální energie a vitálního ducha a zpřístupňuje veškerou
jeho duchovní, mentální a čistě vitální pravdu a význam.
Nadmysl při svém sestupu do fyzické bytosti probouzí pokud toto není již probuzeno předchozím jogickým sadhana vědomí, z větší části v nás zastřené nebo zatemněné, že v něm
udržuje a v něm tvoří vitální obal: prána kosa. Je-li toto vědomí
probuzeno, nežijeme již jen ve hmotném těle, nýbrž také ve
vitálním těle, které proniká a zahaluje fyzické a je citlivé na vjemy
jiného druhu: na hru okolních vitálních sil pocházejících z vesmíru
a od jednotlivých osob a ze životů skupiny a z věcí nebo z úrovní
a světů vitálních, které se nacházejí za hmotným vesmírem. Tyto
vlivy pociťujeme i nyní v jejich následcích a některých náznacích a
jevech, ale buď vůbec ne, nebo jen málo v jejich zdroji a v jejich
vzniku. Probuzené vědomí v pranickém těle je pociťuje
bezprostředně, je si vědomo vitální energie rozmanitě pronikající z
fyzické energie, a může v ní zasahovat, aby zvýšilo vitální sílu,
nebo tím že vede pranické proudy, může manévrovat s jevem a
příčinou zdraví a nemocí; může se stát vědomým atmosféry vitální
a vitálně emotivní jiných lidí a vzájemně je ovlivňovat, jakož i řadu
jiných fenomenů, které si zatím neuvědomujeme nebo jsou temné
pro naše zevní vědomí, které však zde se stávají vědomými a
vnímatelnými. Může si být ostře vědomo duševní činnosti a tělesné činnosti v nás samých a v jiných lidech. Nadmysl přejímá
toto vědomí a tento vitální smysl, staví je na jejich pravé základy a
přetváří je a objevuje v projevené vitální síle pravou a vlastní moc
ducha dynamizovaného blízkým a přímým působením na a skrze
jemnou i hrubou hmotu a jejím ztvárněním a uskutečňováním ve
hmotném vesmíru. (19)
Prvním výsledkem je, že budou překračována omezení
našeho individuálního života a že nebudeme už žít z moci osobní

vitální síly - nebo nikoliv již pořád z ní - nýbrž z vesmírové vitální
síly a její mocí. Tohle vše způsobuje vesmírná prana, která začne
vědomě proudit v nás a skrze nás, bude udržovat na konstantní
výši její dynamický tok, neoddělené středisko od její moci, vibrující
skladovou a sdělovací stanici, která si bude neustále doplňovat
vlastní síly, které bude rozlévat do světa, který nás obklopuje.
Tato energie se pak pociťuje nejen v nás jako vitální oceán s jeho
proudy, ale i jako způsob, forma a tělo a vyústění vesmírové Šakti:
a tato vědomá Šakti (20) se projevuje jako Čit Šakti Božství,
Energie Já, jako transcendentní a vesmírový Puruša, jímž - nebo
lépe řečeno v němž - naše zuniversalizovaná individualita se
stává nástrojem nebo průchodem. Výsledkem toho je, že se sami
cítíme sjednoceni životem se všemi a s životem celé přírody a
všeho ve vesmíru. Objevuje se svobodná a vědomá vitální
energie, jednající v nás právě tak jako v jiných bytostech. Jsme si
vědomi jejich života jako svého, nebo při nejmenším jsme si
vědomi doteku, tlaku a převodu našeho života do jejich a jejich
života do nás.
Vitální smysl v nás se stane smyslem mocným, intenzivním,
schopným zvládat všechny malé i velké, jemné i mocné vibrace
tohoto živoucího světa a všechny jeho úrovně hmotné i
nadhmotné, vitální i nadvitální a pozdvihnout se na úroveň všech
jejich pohybů a k Ananda, který je si vědom všech těchto okruhů a
je otevřen všem energiím. Nadmysl se zmocňuje celého tohoto
okruhu zkušeností a činí ho zcela světelný a harmonický, zakouší
jej nikoliv temně a zlomkovitě jako podrobného omezením a úsilí
mentální nevědomosti, ale jako projeveného v já a v každém jeho
pohybu, v jeho pravdě a úplnosti moci a blaženosti; a řídí velké,
nyní nesnadno omezitelné schopnosti a možnosti dynamického
vitálna ve všech jejích stupních, ve shodě s jemnou a přesto
silnou, jasnou spontánní i nevyzpytatelně zamotanou vůlí Božství
v našem životě. Dělá z vitálního smyslu dokonalý prostředek
poznání vitálních sil, které nás obklopují, jako to dělá hmotný
smysl s formami a vjemy pocházejícími z hmotného vesmíru, a
mění ho rovněž na perfektní průplav reakcí v nás aktivní energie
života a slouží jako nástroj sebeprojevu.
Projevy tohoto vědomí a tohoto vitálního smyslu, tohoto
pociťování a vnímání a vztahu ke hře jemnějších sil než jsou
fyzické, bývají často zařazovány bez rozlišení pod jménem
psychické jevy. V jistém smyslu jsou probuzením psychy, nižší
duše, nyní skryté, spoutané zcela nebo částečně přikrývkou z
povrchové činnosti mysli a hmotných smyslů. Tato nižší duše
vynáší na povrch pohroužené vnitřní vědomí vitální a

podpovrchové, a také vnitřní nebo podprahové vědomí mentální a
sensibilitu mentální, schopnou vnímat a zakoušet přímo nejen
vitální síly a jejich představy, jejich důsledky a projevy, ale i
mentální a psychické světy s celým jejich obsahem, jakož i
mentální činnosti, vibrace, projevy, tvary a obrazy onoho světa - a
zajistit přímý styk mezi myslí a myslí bez pomoci hmotných orgánů
a bez omezení, která překážejí našemu vědomí. Jsou tu ovšem
dva druhy akce v těchto vnitřních okruzích vědomí, dva rozdílné
typy činnosti. První je činnost spíše vnější a zmatená při
probuzení mysli a podprahového života, která je podřízena a
spoutána hrubým chtěním a iluzemi mentální a vitální bytosti:
kromě toho její široké pole zkušenosti, moci a schopnosti je
znehodnocováno hromaděním chyb a znetvořením vůle a
poznání, je plna falešných nápovědí, obrazů a pokroucených intuic, inspirací a impulsů - tyto poslední jsou často dokonce zkažené a zvrhlé - a je též poražena zásahy hmotné mysli a jejími
zpátečnostmi. Právě této nižší činnosti jsou vystaveni jasnovidci,
psychisti, spiritisti, okultisti, hledači různých schopností a siddhi, a
na ně platí všechny výstrahy a omyly možné při takových druzích
výzkumu. Kdo hledá duchovní zdokonalení, musí překročit co
možná nejrychleji - pokud se tomu vůbec nemůže vyhnout - tuto
nebezpečnou oblast, a v tomto ohledu by bylo doporučitelné
vyhnout se takovým věcem, a věnovat se místo toho objektivnímu
duchovnímu rozvoji a nevěřit ničemu z toho, dokud mysl a vitální
duše nejsou očistěny a dokud světlo ducha a nadmysli - nebo přinejmenším mysli a osvícené duše - se dostatečně neupevní v
těchto okruzích vnitřní zkušenosti. Protože když byla mysl
uklidněna a očistěna a čistá duše osvobozena od naléhavosti
tužeb, takové zkušenosti nepředstavují žádné vážné nebezpečí až na určité omezení a určitý prvek omylu, který nemůže být
vyloučen zcela a do té doby, dokud duše experimentuje a jedná
na úrovni mentální. Teprve pak vzniká čistá činnost psychického
vědomí a její čisté schopnosti; přijetí (uznání) psychické
zkušenosti v sobě samé očistěné od nejhorších deformací, i když
podléhající omezením představivé mysli, je možné při přípravě
vysoké supramentalizace a světla. Nicméně tyto schopnosti a
poznání pravdy mohou pocházet jen z otevření se nadmysli a ze
supramentalizace mentální a psychické zkušenosti.
Dosah psychického vědomí a jeho zkušenosti jsou téměř
neomezené a rozmanitost a komplexnost jeho fenomenologie je
téměř nekonečná. Zde o tom lze podat jen některé obecné rysy a
hlavní charakteristiky. První a nejzávažnější je činnost
psychických smyslů, z nichž zrak je obvykle nejvíce vyvinut a
první se vyvinuje spontánně s určitou úplností, tehdy když bude

roztržen závoj (jeho) vstřebávání do povrchového vědomí (21),
které brání vnitřnímu vidění. Avšak všechny hmotné smysly mají
své obdobné schopnosti v psychické bytosti: existuje psychický
sluch, hmat, čich a chuť; ve skutečnosti psychické smysly jako
takové jsou pouze projekcí vnitřního smyslu v operaci omezené a
vymístěné zevnitř, skrze a nad projevy hrubé hmoty. Psychický
zrak vnímá charakteristickým způsobem obrazy, které se vytvářejí
v jemné hmotě mentální a psychické bytosti, čitthákáša. Mohou to
být přepisy a dojmy z věcí, osob, scéna hmotných událostí
čehokoliv (právě) probíhajícího, nebo už v minulosti
proběhnuvšího, nebo možného v budoucnosti ve hmotném
vesmíru. Takové obrazy se projevují přerůznými způsoby a za
kteréhokoliv druhu podmínek: v samadhi nebo v bdělém stavu, a v
tomto posledním tělesnýma očima, zavřenýma nebo otevřenýma;
jsou promítnuty na předmět nebo uvnitř něho nebo jsou
polohmotné; nebo jsou to vidění jako zhmotnění hmotné atmosféry nebo probíhají pouze v psychickém éteru, který se odhaluje
pomocí této hustší psychické atmosféry; nebo vidění probíhá
pomocí hmotných očí - jim samotnými jako druhotným nástrojem a jako podmíněné fyzickým viděním, nebo jako vidění povrchovým
zřením a nezávisle na vztazích k našemu běžnému životu v
prostoru. Pravým jednajícím (agens) je vždycky psychický zrak, a
taková schopnost ukazuje, že vědomí je - více či méně
přerušovaně, nebo normálně více či méně dokonale - bdělé v
našem psychickém těle. Takovým způsobem je možno vidět
přepisy nebo dojmy o věcech na jakoukoli vzdálenost, daleko přes
rozsah fyzického zření; a také obrazy z minulosti nebo z
budoucnosti.
Kromě takových přepisů nebo dojmů psychické vidění
přejímá ideativní (představové) obrazy a jiné formy vytvořené
stálou činností vědomí v nás samotných nebo v jiných lidských
bytostech; a tyto mohou být, podle povahy činnosti, obrazy
věrohodnými nebo klamnými nebo směsicí věcí zčásti pravých a
zčásti nepravých; a mohou to být také pouhé obaly nebo
představy nebo obrazy proniknuvší z vědomého časového
průběhu života. Může se stát, že přinesou s sebou, jakýmsi
způsobem nějaký druh dobrodějné nebo zlé činnosti, buď nějak
chtěné nebo nechtěné, působící na naše mysli nebo na vitální
bytost, nebo protřednictvím nich dokonce na tělo. Takové ideativní
přepisy, otisky, obrazy, vitální obrazy, projekce vědomí, mohou
být představiteli nebo výtvory nejen fyzického světa, ale i světa
vitálního, psychického nebo mentálního, z takových úrovní, které
se nacházejí mimo nás, jsou viděny v našich myslích nebo
promíchány z jiných nikoliv lidských bytostí. A jako zde jde o

vidění psychické - některé z těchto projevů více vnějších a
běžnějších jsou dostatečně známy pod jménem jasnovidnosti - tak
také existuje psychické slyšení, hmat, chuť a čich, jejichž
nejzevnějšími projevy jsou jasnoslyšnost a jasnocitnost, z nichž
každý má své přesně vyhraněné působení, každé svého druhu,
své pole a způsoby působení a podmínky a rozličnost projevů.
Tyto a jiné projevy vytvářejí nepřímý reprezentativní okruh
psychické zkušenosti; ale psychický smysl má také schopnost
uvést se do přímějšího styku s pozemskými a nadpozemskými
bytostmi a dokonce s věcmi - protože také věci mají svou
psychickou skutečnost a duše nebo řídící povahy, a mohou být ve
styku s naším psychickým vědomím. Nejzřetelnější a nejmocnější
mezi nimi, i když zřídkakdy se vyskytující, jsou projevy, které se
týkají vymístění našeho vědomí pro různé typy činnosti, porůznu a
kdekoliv nejen ve hmotném těle, styku v psychickém těle nebo v
nějaké jeho emanaci nebo reprodukci, přicházející častěji - ale
nikoliv nutně jen tam - během spánku nebo transu a při
slavnostním zahájení styků nebo vztahů různými prostředky s
obyvateli jiné existenční úrovně.
Ona totiž existuje nepřetržitá stupňovitost úrovní vědomí,
začínající psychickým svazkem a jinými svazky a sounáležitostmi
s pozemskou úrovní a stoupající vzhůru přes skutečně nezávislé
vitální a psychické světy bohů až k nejvyšším existenčním
úrovním supramentálním a duchovním. Tyto ve skutečnosti
neustále působí na naše podprahové já, jsou nepoznatelné pro
naši bdělou mysl, ale mají značný vliv na náš život a na naši
přirozenost. Fyzická mysl je pouze malou částí nás, a existuje
mnohem významnější šíře naší bytosti, ve které přítomnost, vliv a
síly jiných úrovní působí na nás a pomáhají utvářet naši zevní
bytost a její činnosti. Probuzení psychického vědomí nás činí
schopným uvědomovat si takové síly, skutečnosti a vlivy nad námi
a zároveň v nás, a zatímco pro nečistou mysl - nebo ještě
nevědomou a nedokonalou - tento objevený styk představuje
určitá nebezpečí, bude-li však správně používán a řízen,
nebudeme těmto silám podléhat, nýbrž je budeme ovládat a
budeme kontrolovat nejhlubší tajemství naší přirozenosti.
Psychické vědomí zprostředkovává styk mezi vnitřními a vnějšími
úrovněmi, mezi tímto světem a jinými světy, zčásti pomocí jejího
psychického vědomí, které může být velmi stálé a široké a může
živě vnímat jejich působení a nápovědy užitečné pro naši myslící
vnitřní mysl a může na ně reagovat, zčásti protřednictvím různých
typů obrazů symbolických, přepisných a nebo představových, jak
nám je nabízejí různé psychické smysly. Je však také možné

komunikovat příměji, konkrétně pociťovat, téměř hmotně, někdy
aktivně hmotně - zdá se, že je možná úplná fyzická materializace,
i když jen dočasná - se schopnostmi, silami a bytostmi z jiných
světů a úrovní. Může dojít dokonce k překonání hranic fyzického
vědomí a hmotné existence.
Probuzení psychického vědomí v nás osvobodí a zavede
přímé použití mysli jako šestého smyslu - a tato schopnost se
může stát stálou a normální. Fyzické vědomí pak může být ve
spojení s myslí jiných lidí, nebo poznávat události světa, který nás
obklopuje, pouze prostředky, znaky a údaji vnějšími, ale kromě
takové omezené činnosti (smrtelná duše - psyché) používá daleko
přímějších schopností mysli, jen vzdáleně intuitivních předtuch a
případných poselství. Naše mysli, vskutku, ovlivňují a jsou
ovlivňovány soustavně myslí jiných pomocí skrytých proudů,
kterých si nejsme vědomi. Nejsme si vědomi, ani nemůžeme
kontrolovat tyto vlivy. Přesto psychické vědomí při svém rozvoji si
začíná uvědomovat velké množství myšlenek, citů, nápovědí, vůlí,
vlivů všeho druhu, které přejímáme od jiných nebo jim je
posíláme, a které prosakují z nás do nás obklopující mentální
atmosféry nebo se do ní promítají. Tou měrou, jak psychické
vědomí nabývá na síle, na přesnosti a jasnosti, stáváme se
schopnými vystopovat toto vědomí až k jeho zdroji (22) nebo
uvědomovat si jeho původ a jeho cestu k nám a řídit vědomě
inteligentní vůlí své vlastní poselství. Stává se možným, abychom
si byli vědomi - více či méně přesně, s větší nebo menší
moudrostí - činnost myslí, které jsou nám fyzicky blízké nebo
vzdálené od nás; chápat, pociťovat nebo porovnávat sebe s jejich
temperamenty, charaktery, myšlenkami, pocity, reakcemi - jednat
pomocí psychického smyslu nebo přímým mentálním vnímáním,
jednak pomocí velmi citlivé a často velmi intenzivně konkrétní
vnímatelnosti vůči nim, uvnitř naší mysli, jednak povrchovým
záznamem. Současně se můžeme stát záměrně vědomými vnitřního já jiných lidí v našem mentálním nitru, nebo vědomými našeho psychického já, a nacházíme-li na druhé straně dostatečnou
citlivost, můžeme přizpůsobovat mysl jiných našemu mentálnímu
nitru naše psychické já a jeho aktivní obraz vštěpovat do jejich
subjektivního já a přímo do jejich vitální fyzické bytosti a jednat
tam jako (láskyplná) moc a nápomocná přítomnost, nebo jako
modelující či dominující vlastnost. (23)
Všechny tyto schopnosti psychického vědomí musí mít, a
často nemají mít nic jiného na práci než mentální užitečnost a
význam; mohou však být též použity s duchovním smyslem,
světlem a záměrem a pro duchovní účel. K tomu může dojít

pomocí duchovního záměru při psychickém styku s jinými lidmi;
děje se to v široké míře při spolupráci psychicko duchovního
druhu mistra jogy, který pomáhá svému žáku. Poznání naší vnitřní
podprahové a psychické přirozenosti, její schopnosti stýkat se s
jinými úrovněmi, s jejich schopnosti a s jejich bytostmi, může být
také použito pro vyšší účel než jakým může být jakýkoliv objekt
mentální nebo světský: k uvědomění si a ke zvládnutí celé naší
vnitřní přirozenosti a k překročení meziúrovní na cestě k
nejvyšším duchovním vrcholkům bytí (24).
Avšak nejpřímějším použitím psychického vědomí je,
učiníme-li z něho nástroj styku, komunikace a spojení s Božstvím.
Svět psychicko duchovních symbolů se nám otevírá i se svým
osvícením a mocí, formami a živými nástroji, které mohou
způsobit závažné duchovní objevy, které jsou pak podporou pro
náš duchovní růst, pro vývoj duchovní schopnosti a zkušenosti a
prostředkem duchovní moci: Poznání nebo Ananda. Mantra je
jedním z takových psychicko duchovních prostředků, zároveň
symbolem a nástrojem a dokonalým tělem božského projevu;
stejného druhu jsou obrazy Božství a různých osobností, nebo
schopnosti používané v joze pro meditaci a adoraci. Objevují se
velké formy a těla božství, pomocí nichž On sám projevuje svou
živou přítomnost, a pomocí nichž můžeme snáze vnitřně
poznávat, uctívat a Jemu se dávat a proniknout různými světy
nebo loka (25), v nichž je přítomen a kde přebývá a kde můžeme
žít ve světle Jeho Bytí, Jeho slova, Jeho vedení, Adeša, Jeho
přítomnosti, ve shledání s Ním, a to všechno k nám může dospět
pomocí našeho psychicko duchovního vědomí jako jemný,
konkrétní prostředek převodu ducha, může se nám dostat úzkého
styku a blízkosti s Ním pomocí všech našich psychických smyslů.
Tyto a mnohé jiné jsou duchovními způsoby vědomí a
psychického smyslu, i když podléhají omezením a deformacím představují pomocné prvky, jimiž se může částečně překonat
mentální exkluzivismus, částečné uskutečnění - jsou velmi
užitečné na cestě duchovního zdokonalení, a později, jsou-li
osvobozeny od omezení našimi myslemi, přetvořeny a
supramentalizovány, stávají se bohatými styčnými prvky
dokreslujícími detaily duchovního Ananda (26)
Psychické vědomí a smysl jako takové - právě jako fyzické a
mentální vědomí - jsou schopny supramentální transformace a
pomocí ní nabývají vlastní plnosti a význam. Nadmysl se
zmocňuje psychické podstaty, sestupuje do nás, proměňuje ji
podle vlastní přirozenosti a povyšuje ji na prvek činnosti a
supramentálního stavu, na situaci superpsychickou Vidžňána

Puruša. Prvním výsledkem takové změny je vytvoření pravé
základny jevů psychického vědomí, což způsobí pocit stálosti
(takového stavu), úplného uskutečnění, zajištěné zvládnutí
jednoty naší mysli a naší duše s myslemi a dušemi jiných lidí a
jednoty s myslí a duší vesmírové přirozenosti. Účinkem
supramentálního růstu je vždycky supramentalizace individuálního
vědomí. Jako takové pak způsobuje, že žijeme universálním
životem, dokonce i v našem individuálním vitálním pohybu a v
jeho reakcích na všechno co nás obklopuje. Tak také způsobuje,
že myslíme, vnímáme a cítíme - i když pouze pomocí
individuálního centra - jako universální mysl a psychická bytost.
To má dva následky velkého významu. První: projevy psychického
smyslu a mysli pozbývají zlomkovitosti a nesouvislosti a rovněž
těžko regulovatelného uspořádání - které je často úplně umělé přestaneme být pronásledováni pocitem rozpornosti těch nejvíce
povrchových normálních činností a nastupuje harmonická hra universální mysli a duše, jak náleží našemu nitru. Tato jejich hra nás
uvádí do pravého zákona a do pravých forem a vztahů, neboť
nám prozrazuje jejich přesný význam. Dokonce na úrovni mentální
může dojít pomocí zduchovněné mysli k jakémusi uskutečnění
jednoty duše, která však není nikdy úplně kompletní, aspoň co do
jejího uplatnění a nedosahuje skutečně vlastnosti tohoto pravého
a úplného zákona, formy a vztahů, ani není tato jednota úplná v
neomylné pravdě a přesnosti jejího významu. Na druhém místě
činnost psychického vědomí ztrácí veškerou povahu abnormality,
výjimečné, nepravidelné a dokonce nebezpečně abnormální akce,
jevící se spíše jako ztráta kontaktu se životem a jako poruchy
nebo poškození jiných částí bytosti. Takže člověk nabývá vlastní
správný řád uvnitř sebe, správný vztah ke hmotnému životu na
jedné straně a k duchovní pravdě bytí na druhé straně, ale i vše
se stává pro něho harmonickým projevem vtěleného ducha. On je
stále zdrojem nadmysli, aby mohla do sebe pojmout prvé hodnoty,
významy a vztahy jiných částí naší bytosti, a jeho otevření je
podmínkou integrálního nabytí našeho já a jeho přirozenosti. (27)
Úplná transformace nastává v nás znenadání
prostřednictvím jisté změny, která se netýká jen rovnováhy
našeho vědomého já a ani jen jeho zákona a charakteristiky,
nýbrž celé jeho podstaty. Dokud se to nestane, supramentální
vědomí se projevuje jen nad atmosférou mentální a hmotné
bytosti, v níž fyzický prvek se už stal podřízeným a v široké míře
prostředkem závislým na projevu našeho já; a posílá do naší
bytosti z výše svou moc, světlo a vliv, aby ji osvítil a přeměnil. Ale
teprve když podstata nižšího vědomí byla transformována, mocně
dovršena, zázračně přeměněna, a tak říkajíc, pozřena vyšší

energií a smyslem bytí, mahán brihat, jehož je odvozeninou a
projekcí, uskutečňuje se zdokonalené supramentální vědomí,
úplné a stálé. Podstata, vědomý éter já, ve kterém, mentální a
psychický smysl žijí a vidí, vnímají a zakoušejí, je něco
jemnějšího, svobodnějšího, pružnějšího než je fyzická mysl a
smysl. Čím více si přivykneme na psychické a na podstatný éter,
v němž vědomí přebývá, tím více začínáme vidět největší pravdu
a postřehovat pravdu duchovněji konkrétní všeho toho, o čem
nám svědčí jeho širší a svobodnější způsob zkušenosti. Avšak
nadto, fyzické se může přestat jevit samo sobě jako neskutečné a
přeludné (28), to však je přehnaností a novou klamnou výhradou,
způsobenou přemístěním středu a proměnou činnosti mysli a
smyslu, nebo nám fyzické může připadat méně silně skutečné.
Když však zkušenosti psychické a fyzické se dobře zkombinují v
jejich správné rovnováze, člověk přestane žít současně ve dvou
doplňujících se světech našeho bytí a začne žít v syntézi obou,
každý vlastním způsobem reálně. Psychické projeví navenek
všechno, co je za fyzickým zřením a duševní zkušenost nabývající
vrchu, osvětluje a vysvětluje fyzické zření a fyzickou zkušenost.
Supramentální přeměna nadto mění celou podstatu našeho
vědomí na atmosféru větší podstatnosti, uvědomění, smyslu
života, které prokáže též nedostatečnost psychy, která zračí její
neúplnou schopnost ukázat pravdu o tom všem, čím jsme, čím se
stáváme a čeho jsme svědky.
Všechny psychické zkušenosti jsou přebírány a jako
skutečné uchovávány v supramentálním vědomí a v jeho energii,
ale jsou dovršovány světlem větší pravdy, podstatou širšího
ducha. Psychické vědomí je napřed udržováno a osvěcováno,
potom doplněno a zaplaveno světlem a supramentální mocí a
objevnou intenzitou jejích vibrací. Kterákoliv přehnanost, kterýkoliv
omyl - produkty osamocených případů, dojmů nedostatečně
osvícených, osobních náhledů, klamných vlivů a záměrů nebo jiné
omezující nebo deformující příčiny, které zasahují do pravdivosti
zkušenosti a do mentálního a psychického poznání, jsou
objevovány a je k nim přihlíženo, nebo samy mizí ve světle pravdy
- satyam, ritam - o věcech, osobách, událostech, jak vyplyne z
této větší úplnosti. Všechna sdělení, přepisy, dojmy, všechny
symboly a psychické obrazy nabývají svou pravou hodnotu a
zaujmou místo, které jim náleží, a uvedou se do patřičných
závislostí. Psychická inteligence a psychické pociťování jsou
osvíceny supramentálním smyslem a supramentálním vědomím.
Jejich projevy - zprostředkovatelé mezi duchovními a hmotnými
světy - začínají prozrazovat jejich pravdu a význam - a také
případná omezení pravdy a významu. Obrazy nabízené zraku,

sluchu a všem druhům vnitřních pocitů jsou přejímány a
udržovány v přílivu širších a světelnějších vibrací, jsou pojaty do
velké podstaty světla a intenzity, a ty v nich způsobují tutéž změnu
jako věcem fyzického smyslu a činí je úplnější, přesnější objevnou
silou poznání, které zasahuje do obrazu. A posléze všechno to je
povzneseno a ponořeno do nadmysli a podílí se na vědomí,
poznání a zkušenosti nekonečně světelné supramentální bytosti:
Vidžňána Puruša. (29)
Postavení bytosti po této supramentální transformaci ve
všech částech jejího vědomí a poznání bude nekonečným
kosmickým vědomím působícím pomocí zuniversovaného
individuálního Puruši. Její základní schopností z toho vyplývající
bude vědomí totožnosti, podstatné totožnosti, síla bytí a vědomí,
radost z existence, zbezprostřednění s Nekonečným, s Božstvím
a se vším, co je v Nekonečném, se vším, co je výrazem a
projevem Božství. Tohoto uvědomování a poznání bude používat
jako své prostředky a nástroje, jako duchovní zření toho všeho, s
čím se setkává poznání prostřednictvím zbezprostřednění: a tím
jsou správná ideace (=představivost) a myšlení supramentální,
povaha přímého živého myšlení, slyšení, pozorování, které
objasňuje našemu vědomí pravdu o všech věcech (= o všem) a
vnitřní pravdu slova, které ji vyjadřuje; posléze supramentální
smysl, který poskytuje pocit podstatného styku se všemi věcmi,
osobami, schopnostmi a silami na všech úrovních existence.
Nadmysl nebude závislá - na příklad - na nástrojové povaze
smyslu, jako je hmotná mysl závislá na evidenci našich smyslů,
ačkoliv bude schopna si z nich učinit východisko k nejvyšším
formám vědomí a rovněž tak bude schopna postupovat přímo
podle těchto nejvyšších forem, a používat smyslu pouze jako
prostředek informace a objektivního výrazu. Supramentální bytí
zároveň přemění a převezme do sebe způsob dosavadního
myšlení myslí, a toto myšlení bude přetvořeno do poznávání
ztotožněním nesmírně širším: bude to poznávání úplným
pochopením, vnitřním vnímáním až do podrobnosti a závislosti,
okamžitě spontánně jako výraz věčného způsobu poznávání, jímž
poznává Já. Převezme, přetvoří, učiní supramentálním hmotný
smysl, mentální schopnosti šestého smyslu, vědomí a
psychických smyslů a bude jich používat jako prostředky krajní
objektivizace vnitřní zkušenosti (30). Nic nezbude skutečně
vnějšího pro nadmysl, protože ona bude všechno zažívat v jednotě nekonečného Bytí, které bude jejím vlastním bytím. Bude pociťovat hmotu, nejenom hrubou, ale i jemnou a nejjemnější jako
podstatu a formu ducha; bude zažívat život a kterýkoliv druh

energie jako dynamismy ducha; a nadmysl jako nekonečné Já
poznání, moci poznání a Ananda duchovního poznání.
Přeloženo podruhé 27. 1. 1991
Poznámky ke 24. kapitole:
(1) Protože není běžné, aby se náš úsek vědomí mohl dostat
do přímého styku s jinými objekty, Ghos říká "s věcmi" jinak než
dočasně zvnějšku pomocí běžného smyslového vnímání, pomocí
od sebe rozdělených smyslů, nemáme ani možnost se přesvědčit,
že naše smrtelná duše je obdařena zdrojem našich pěti smyslů v
podobě jediného zdroje, dá se říci smyslu, uvedu příklad, kdy jsem
se s tímto jediným zakončením všech smyslů setkal. Napřed jsem
převedl za přispění velké bolesti u své manželky krátce před smrtí
její úsek vědomí do úseku vědomí, které mají lidé po fyzické smrti
a sám jsem se v něm vědomě také ocitl. manželka se v tomto do
posmrtného stavu přeneseného vědomí, ocitla vědomě ve styku
se svými drahými, kteří ji předešli na onen svět a přestala se bát
smrti. Mně pak pomocí tohoto jediného smyslu nějaký čas po smrti
v mém spánku předvedla toto: Ocitl jsem se po jejím boku na mýtině na vršku Barák ve Vizovických kopcích. Věděl jsem, že stojí po
mém pravém boku, ale neviděl jsem ji, věděl jsem, co mi říká, ale
neslyšel jsem žádnou řeč, podíval jsem se po sobě, ale neviděl
jsem se, jenom jsem věděl, kde jsem. Ona mně pak předvedla asi
ve vzdálenosti 10 metrů od nás obou scénu, kterou jsme prožili
kdysi za mladých let se svými dětmi právě v těch místech. V té
živé scéně jako ve filmu si děti hrály, my dva jsme si rovněž
tělesně hráli s nimi, slyšel jsem hlasy dětí i naše, zkrátka vnímal
jsem všechno věrohodně hmotně zároveň jako svědek i jako
účastník scény. Jako svědek nehmotný, jako účastník scény
hmotný. Manželka mi dala na vědomí, že si po nás nestýská,
neboť si může takhle vybavit jakoukoliv scénu z našeho
společného života a že může vstoupit, sama námi neviděna a
nepociťována, do přítomného děje našeho života, přivoláme-li ji
např. vzpomínkou na ni, nebo úzkostí či radostí.
Nadmysl má k dispozici tento jediný smysl, jímž jsem vnímal
zmíněný "film pro pamětníky", v daleko dokonalejší podobě než
jak jej může užívat smrtelná duše, ta např. pomocí obrazů a
představ. Předvedu ještě, jak se člověk dostane do nadmysli,
která je spojkou mezi naší hmotnou myslí a nekonečným
vědomím. Mám-li být se svým vyprávěním návodný, musím být
velmi náročný, pokud se týče vaší discipliny, poslušnosti. Tento
druh přístupu k vyššímu poznání by byl pro vás uzavřen, kdybyste
neměli nějaký vyhraněný zájem, jehož cíl je v tomto světě. Musí to

být zájem převládající a nezastíněný rozdrobeností zájmů. Až se
ve sledování tohoto cíle dostanete tak daleko, že i při své nejlepší
vůli jej nemůžete dál sledovat a přestanete se litovat, že tak
nemůžete učinit, rozsvítíte světlo na úrovni nadmysli, a na této
úrovni je vidět všemi, kteří tam žijí. Uviděla je u mě svatá Terezie z
Avily a krátce po mém sedmnáctém roku mého věku se mi zjevila
osobně ve snu a sdělila mi kromě mnohého jiného toto: "Máš k
dispozici podobnou cestu k Bohu jako já, proto tě po ní povedu,
abys nedělal tytéž chyby jako já." A pak už se všechno naplňovalo
v bdělém stavu. Napřed mně doporučila naučit se španělsky a
přečíst si její raný spis Camimode pefección, v němž mě
upozornila na chyby, které v té době ještě nepřekonala... a tak
mne dovedla až k překladu jejího Castillo Interior - Hradu nitra a
pak mně napovídala při komentáři k tomuto dílu, kdy jsem střídal
spánek s bdělým stavem tak, abych nepřekročil vůli světice.
Smrtelné duši se tímto způsobem dostávalo přímých pokynů z
nesmrtelné podstaty už nikoliv pomocí obrazů, nýbrž pomocí
nastupujícího duchovního vědění. Tak jsem se postupně dostal k
vědění o tom, jakým uměleckým výtvorem, artefaktem, je člověk.
Po tomto mém sdělení si čtenář bude moci myslet, že jsem byl
přece jen nějakou výjimečnou bytostí, jenže ono tomu tak není.
Výjimečné na mém životě bylo jen navršení utrpení hned na
začátku mého života, čímž se do popředí dostal prvek utrpení, že
jsem se naučil s ním zacházet lépe než ten, který nemá tu
příležitost se s ním tolik setkávat. A tu bych chtěl doporučit radu,
kterou dává svatá Terezie ve svých spisech, že si nemáme přát
trpět. Nebyla pro flagelantství, protože trpitelská úloha je něčím,
na co si člověk může zvyknout a nedokáže pak bez toho žít.
Ovšem, zvykne-li si člověk na pohodlný život, propadne snadno
úctě k technice života a může se stát jejím vyznavačem, zatímco
se má učit umění žít a tohoto umění má být vyznavačem. Toto
umění jedinečně popsal svým životem Ježíš "třicítkou" let svého
života a následovnými "čtyřiceti dny" pobytu na poušti,
přemožením "satana" tamtéž, "třemi roky" svého učitelování, tj.
výchovou učedníků, symbolizujících naše lidské vlastnosti, atd.
Popsal jsem jinde.
Všichni máme k dispozici onen už zmíněný artefakt,
umělecký výtvor boží, jehož příchod na svět byl dokonale
připraven "šesti dny" stvoření a "sedmým dnem" odpočinku
božího, pak pobytem v ráji, pádem z ráje, potopou světa a
zmatením jazyků před babylonskou věží, jak jsem vysvětlil v
Pohádkách pro všechny. Z poznání, ze kterého to vysvětlení
vyplývá, by mělo být zřejmé, že ustavičně do lidské bytosti vtéká
proud boží síly, kterou Indové jmenují Šakti, a pořád z lidské

bytosti vytéká proud téže síly a jen tak můžeme žít jako lidé.
Artefakt člověk nebere sílu k životu přímo od Boha, nýbrž přes
sedm úrovní vědomí do něho vtělených, a přes tyto úrovně tuto
sílu zase Bohu odevzdává. Všechno se odehrává v lidském nitru
ať o tom člověk ví či neví, události, které se v jeho životě střídají
mají také svůj původ v nitru člověka. Porozumět svému nitru je
začátek správného sebepoznání. Svatá Terezie o něm praví, že
celý duchovní vývoj je závislý na míře sebepoznání. Nedivte se
potom, že staří Řekové měli na svých nejvyšších školách nápis
"poznej sám sebe." Náš život tedy není odděleným životem od
Boha a od vesmíru.
Dobré by bylo vědět, že jsme tu na světě v lidském těle proto, že
jsme ještě nesplnili úkoly prvních třiceti let Ježíšových, ale ještě
lépe by bylo, že svůj lidský úkol musíme splnit a toto splnění je tou
poslední splátkou, bez jejíhož zaplacení z tohoto světa
neodejdeme. Celý stvořený vesmír i s Bohem do nás pořád
vstupuje a celý vesmír i s Bohem na nás pořád čeká, až se se
svým vnitřním pokladem vrátíme do Otcova domu.
Ještě jednou totéž v podobě podobenství o životě. Lidský
jedinec se stal jedinečným artefaktem, neboť je něčím neustále od
Boha přicházejícím a k Bohu se vracejícím tvorem. Lidský život
člověku umožňuje, aby si vzpomněl na příbytek u Boha a vrátil se
vědomě do něho, aniž by se potřeboval proměnit v metafyzickou
kaši, protože se člověku na patřičném stupni duchovního vývoje
objeví jak paměť genetická, tak paměť na nestvořené, které v
člověku je. Nespekulujte o sobě, nýbrž jednejte podle návodu
Ježíšova života. Považuji ty spekulanty právem za lenochy, kterým
se nechce jednat. Už Sokrates jednal podle ducha. Ježíš jednal
podle vůle boží, nespekuloval o ní. To je cesta k poznání sama
sebe. Nám pak dal příklad, podle kterého se máme řídit. Řekl
přece: "Příklad svůj dal jsem vám."
(2) Dopadá to nyní v našem omezeném úseku vědomí tak,
že jsme si vědomi jen toho, co nám umožňuje zjistit náš malý úsek
vědomí, ale nejsme si vědomi, že i tento úsek vědomí pořád
vychází z nestvořeného (příčinou toho je věčný dynamismus
věčného) a pořád se do něho vrací (příčinou toho je skrytá
spojitost všeho stvořeného s nestvořeným), čímž se udržuje skrytě
jednota stvořeného s nestvořeným a umožňuje nám návrat
stvořeného do nestvořeného.
Výsadou lidského artefaktu je, že si může nejen vzpomenout
na svůj věčný původ, ale že už během pozemského života za
plného a dokonce znásobeného vědomí může přejít z omezeného

úseku vědomí AB do vědomí věčného a v něm může setrvat přes
hranice smrti, jako se stalo např. svaté Terezii z Avily. Ani mučidla
inkvizice ji nepřinutila k tomu, aby odvolala, že do stavu nebe se
vchází už zde na zemi a že lidský život správně žitý má mít tento
cíl. Řekl-li Ježíš "hledejte především království boží", dal nám návod, jak dosáhnout tohoto cíle. Měl své učedníky, tj. naše lidské
vlastnosti, k bezprostřednímu hledání království božího, tj. vlády
boží v člověku. Vysvětlil svým učedníkům, že správné hledání
království božího je nezištná pomoc bližnímu. Jediný Jidáš spekuloval, je-li jednání Ježíšovo správné! Jsme-li v rukou božích, měla
by tato spekulace odpadnout.
(3) Ani si neuvědomujeme, že slepě napodobujeme chování
podstatného vědomí tím, že si o všem kolem sebe vytváříme svůj
vlastní názor, který je jenom náš, takže se nestýkáme s okolním
světem přímo, nýbrž prostřednictvím svého vnitřního světa. Na
jedné straně si tím zachováváme patřičný odstup od ostatních lidí
a věcí a pocit oddělenosti, a na druhé straně se přece jen i přes
tuto překážku, a právě jejím vlivem, přibližujeme oklikou k uvnitřnění tolik potřebnému pro duchovní pokrok. Nejde však o nějakou
vrozenou schopnost sebepoznání, nýbrž o vyvolanou potřebu
zůstat svůj při sebeobraně proti naléhavosti událostí. Jak těžko se
Ghosovi tyto věci vykládají, nepřihlíží-li patřičně k důležitosti
zevního světa a událostí. Stav jedince je do značné míry pouhou
ozvěnou životního děje.
(4) Bylo by snazší říci, že všechno současně vyplývá z
ducha i do něho vchází. Bez tohoto nám neznámého obapolného
spojení by nic stvořeného nemohlo existovat a nic stvořeného by
se nemohlo vrátit do nestvořeného, tj. do věčné svobody, o které
svatý Pavel pravil, že je ona pro nás od věčnosti připravena.
(5) Všimněme si, že Bůh po třetím dnu tvoření "viděl, že je to
dobré" (I M I, 13), totéž se stalo po čtvrtém (I M, I 21) a pátém dni
(I, 31). Tady se prozrazuje, jak se nedějové promítá do děje.
Opakuji, že nejde o časové údaje, nýbrž o fáze proměny, a že se
tedy může vypovědět jen jedna stránka faktu, jako že něco jen
pokračovalo. Tak se stalo, že bylo možno vypustit ztotožnění Boha
se stvořeným zbezprostředněním Boha se stvořeným. Tyto pasáže Genese jsou tedy opravdovou školou pravého spontánního
jednání a poznávání. Kéž bychom těch šest dnů nepovažovali jen
za tvoření.
(7) Jedná-li zvíře instinktivně, je to jeho způsob poznávání
věčné inteligence, která se může v jedinci projevit podle jeho
úkolu, daného strukturou organismu a také událostmi. Pobourejme

mraveniště. Hned se ze všech stran seběhnou mravenci, aby
mraveniště opravili.
(8) Sledujeme-li tedy dál Genesi, zjišťujeme, jak se na jedné
straně rozdělením jednoty na různé druhy tvoří propast mezi
Tvůrcem a tvořeným, na druhé straně se dostavuje ve stavu ráje
odvozeně nižší radost z relativní svobody a připravuje se pád z
této svobody, způsobený porušením provizorního ale přesto vyššího řádu než je náš řád všeho krutě pomíjejícího. Vědomí
podobné vědomí božímu se však už vzkřísilo šestého dne stvoření
a na tom se nedá nic změnit ani pádem z ráje. Je to vědomí
vybavené šesti dny tvoření, to znamená šesti úrovněmi vědomí ve
stvořeném a sedmou úrovní vědomí nad stvořeným. (Čili trpný
stav Šakti, Hadí síly na konci páteře "před" tvořením, a dynamický
stav Šakti v sahasraře "při" tvoření. ) Tuto strukturální vybavenost
např. zvíře nemá, neboť bylo stvořeno - lépe: je tvořeno - ve
čtvrtém dni a tam dotvořováno, zatímco člověk je dotvořován v
šestém dni a podepřen nesmírným klidem božím sedmého dne.
Daniel ve lví jámě je symbolem člověka, v němž převládá tento
klid, a proto ho ani nejdivočejší šelmy nepřepadají. (Jde o
dynamický stav Šakti "při" tvoření, který se nám jeví jako boží
odpočinek a ve skutečnosti je to stálá nezávislost Boha na
stvořeném, nebo jednostranná závislost stvořeného na
nestvořeném.)
(9) V poznámce č. 1 jsem uvedl, že lidé po smrti žijící v
jemném těle s jediným smyslem, který představuje zdroj všech
našich smyslů, jsou schopni si uvědomovat tento jediný
supramentální smysl a jím všechno přítomné i minulé buď
globálně vnímat nebo si zapamatovávat. My ve svém úplném
stavu oddělenosti nikoliv.
(10) Před tímto poučením Ghosovým jsem se jednoduše
vyjadřoval o události na vrchu Barák tak, že jsem duševníma
očima pozoroval někde zapsanou vzpomínku. Sám jsem se při
této vzpomínce necítil tělem, ani jsem své tělo neviděl, ale zažíval
jsem všestranně duševními schopnostmi všechno minulé jako
všemi smysly dohromady v přítomnosti probíhající. Nejzajímavější
je jednota vjemu zemřelé manželky s mým vjemem a její iniciativa
způsobená její touhou mě poučit o ideích přežívajících jak na
straně živých, tak na straně mrtvých. Rovnocenná existence
manželčina s mou, obohacená ještě schopností přístupu k
událostem pro živého člověka skončených. Tady se patrně otevírá
podle pro výzkum minulosti lidstva a tvorstva.

(11) Kdyby bylo nedošlo k této přeměně událostí až do
nejnepatrnějšího, tedy k přeměně do globálního zření i k nečekané
změně události, byl bych býval dne 21. 11. 1939 nekompromisně
zabit a nebyl bych se proměnil ani já ani esesman na nový celek,
nesoucí společné znaky, a v tomto celku dominovalo nejen
vítězství Existence, ale i poznání nad úrovní rozumovou. Všimnu-li
si z tohoto celku jen sebe a svého vědomí, zažil jsem v
nadčasovém okamžiku napřed konec světa a pak začátek
znovuzrození z Ducha, který ani v nejmenším nebyl můj, a proto
jsem se ho ani nemohl vzdát. Tento fakt se dal poznat z pěti
měsíců trvajícího života z Moci boží, z Moci Jeho existence, z
Moci Jeho poznání a z Moci jeho lásky. Příčina této změny přece
jen byla způsobena mnou a maminkou. Když jsem se vrátil za pět
měsíců z koncentračního tábora, první otázka mé maminky zněla:
"Co se to s tebou dělo dne 21. 11. 1939 v tu a tu hodinu? Musela
jsem tě znovu obětovat bez lítosti Bohu jako tehdy ve tvých dvou
létech před první operací za vědomí."
(12) Ghos si odvážně pomáhá obrazem duchovního
prostoru, ačkoliv ví, že o prostor nejde. Vím, že slovem se nejvyšší
pravda vyjádřit nedá. Ghos tedy, píše-li, užívá soustavně obrazů
pravdy.
(13) Tím byl pověstný Páter Pio, žijící až do roku 1968 v
Itálii, v San Giovanni Rottondo. Procházel stěnou vězení, zjevoval
se na vzdálených místech atd. Viz jeho životopis a myšlenky,
vydané ve Vídni Winnovskou. Přeložil jsem a komentoval.
(14) Co napsal Ghos mezi pomlčkami, jmenuje nižší
pravdou. Pokoušel jsem se vysvětlit, že co se nám a pisatelům
Genese jevilo jako naše vina, nedělo se bez vůle té Jednoty a
Vyšší Pravdy, která si nás přála uvést do vesmírové oběti. V
pravém smyslu z nás udělala zápalnou oběť pro blaho vesmíru.
(15) Myslím, že úkol zní: Odpovědět na otázku, proč
Hospodář dovolil jednomu ze dvou synů odejít do světa a jednoho
si ponechal ve svém domě. Jde o rozdíl mezi andělskou a lidskou
duší, o rozdíl v jejich úkolech. Žasnu, co Ghos všechno věděl a
zažil.
(16) Uvažujte, jaká síla naděje byla v marnotratném synu,
když se vracel k Otci. Nedivme se, že křesťané znají tři božské
ctnosti: víru, naději a lásku. Radost Otcovu vzdáleně zažíval
vracející se marnotratný syn. Svou radost mu potom Otec potvrdil
při slavném přijetí marnotratníka. Jinde jsme si vysvětlili, že
marnotratnost lze chápat velmi široce, začínaje marnotratností

hříšnou, konče marnotratností obětavou, kterou za nás promarnil
Kristus na kříži svůj život.
(17) Avénementa, avvenimenti, události. Ghos tedy znal živý
smysl událostí, ale všímal si po indicku spíše individuálních stavů
jedince.
(18) Vitální mysl je spojena s hloubkou zdroje života, zatímco tzv. hmotná mysl je napojena už jen na hmotné smysly jako
na vstupy do svého úseku vědomí o hmotném světě (A) a rozsah
hmotné mysli končí u rozumového a citového nárazníku (B), kde
už je jen výstup z hmotného vědomí. Vážím si zvířat jinak než lidí,
protože jejich přístup k přírodním zdrojům života není rušen
hlučným úsekem našeho hmotného vědomí AB.
(19) Srozumitelněji: člověk si začal uvědomovat, že žije ve
vesmíru a má na něj vliv svým životem právě tak jako vesmír má
vliv na život lidského jednotlivce jinou měrou a kvalitou než na
zvířata a rostliny. Je vysvětleno v postupu dnů stvoření a tvoření.
(20) Nepodlehněte dojmu z této zkratky, že ona si zde není i
bez nás vědoma všeho, nebo, že ji činíme uvědomělou. Ona se
jen může chopit nás jako nástroje a v něm se projevit, jak dále
bude řečeno.
(21) "Závoj vstřebávání do povrchového vědomí". Tento
výrok musí být čtenáři nesrozumitelný, pokud nepřijme fakt, že
každá úroveň vědomí, a tedy i psychická, spotřebovává pro svou
funkci určité množství síly Šakti přicházející od Boha. Nejsme
těmto úrovním ničím poplatni. Při průchodu síly od Boha každá
úroveň vědomí si z ní pro sebe ponechává určitou její dávku.
(Bohu proto této síly neubývá, jak vysvětleno v podobenství o
rozmnožení chlebů, jde o pouhou transmutaci nestvořeného na
stvořené, která probíhá ustavičně.) (Hlad v nejširším smyslu slova
je znakem všeho stvořeného i tzv. mrtvého. Rovněž vyzařování je
znakem všeho stvořeného, i času a prostoru. Nedávno jsem
poznal, co je ve stvořeném nulový čas a nulový prostor, souvisí s
Ničím přirozenosti boží.) Nikoli ukončených šest dní stvoření až do
stvoření člověka, které stále probíhají. Proto má Ghos právo mluvit
o pohybu tam, kde pohyb v běžném smyslu slova neexistuje. Mluví
také v obrazech, které se vytvářejí v jemné hmotě energie. Obraz,
který mně ukázala manželka v podobě minulé události na vrchu
Barák, spotřeboval ke svému promítnutí novou energii, aby mohl
být živě promítnut.
(22) Zdrojem celé smrtelné duše je naše nesmrtelná
individualita, která svou zástupkyni poslala do světa, aby tam byla
odráženým světlem.

(23) Ježíš jednal se svými žáky, lidskými vlastnostmi,
obdobně, ale ze dvojího důvodu; aby je naučil milovat bližního
jako sebe, aby jim zabránil nenávidět bližního nebo jej ponižovat
pro jeho špatné vlastnosti, a za druhé, aby jim vysvětlil, že kde neuspějí, aby tam oprášili prach z obuvi své a odešli, jako by byli
nepřišli.
(24) Ježíš v tomto smyslu dovedl své učedníky nejdále kam
se dalo, ale výběrovým způsobem. Jen tři ze dvanácti byli na hoře
Tabor a titíž v Getsemanské zahradě. Všimněme si též, jak Ježíš i
u těch vybraných lidských vlastností ukázal meze jejich schopností: Na hoře Tabor se mylně snažili usadit ve stavu, který se
před nimi rozvinul, v Getsemanské zahradě usnuli a Ježíšovi při
jeho modlitbě nepomohli. Výběr provádí Mistr, meze lidských možností zná jen Mistr.
(25) Sanskrtský pojem "loka" znamená úroveň vědomí a jen
v tomto smyslu svět. Všude, kde Ghos mluví o různých světech,
nemá na mysli místa, jak by slovo naznačovalo, nýbrž úrovně
vědomí. Žijeme v sedmi loka, ale neuvědoměle, a žijeme též v
Bohu. Jsme rybami a tato loka jsou vodou, bez které bychom
nedokázali žít. Žijeme v Bohu v tom smyslu, že naše úrovně
vědomí z Něho stále vyplývají a do něho stále ústí. Nejsou
stojatými vodami.
(26) Tehdy na hoře Tabor se opravdu třem učedníkům
dostalo jen něčeho, co bychom mohli nazvat předchutí věčné
blaženosti, ale co bylo spojeno s živými obrazy, které utlumily
poznání, tak aby bylo snesitelné. Přesto proměnění na hoře Tabor
významně přispělo k sebepoznání učedníků.
(27) Tento správný výklad je velmi těžko srozumitelný,
neboť se v něm zanedbává, snad zatím, nebo po indicku zatím, že
duch vane nejen zhora dolů, ale soustavně též zdola nahoru tak,
jak je naznačeno slovy a životem Ježíšovým: že přišel, aby své
učedníky přivedl k Otci a též aby tímtéž způsobem táhl všechny
lidi, "od chvíle" kdy bude povýšen na kříži. I tam jde o pouhý
časoprostorový symbol božího působení, které není závislé na
času, neboť probíhá soustavně od stvoření světa až do jeho
skonání. A toto byl další překlad faktu, že co se děje individuálně s
člověkem, to se děje v přerůzné míře s celým tvorstvem i s celým
vesmírem. Tento okruh se tedy ustavičně klene, jenže u člověka
má podobu příchodu Ženicha k nevěstě duši, a tuto podobu
nemůže mít u nižších tvorů nebo v celém vesmíru. Přednost
jogického pojetí života je v tom, že aspoň exkluzivními metodami
uskutečňuje nejvyšší pravdu. Napovídá nám: "Ty člověče máš vejít

teď během tohoto pozemského života do království božího."
Běžný křesťan lpí na osudném bludu, na který svatá Terezie z
Avily nikdy nepřistoupila, že do stavu nebe se vstupuje až po
smrti.
(28) Toto nebezpečí nám nehrozí. My sebe nepovažujeme
za neskutečné bytosti, ale za to jenom za chybující a hříšné, což
je také mylný názor. Působí v nás relativní dobro společně s relativním zlem, ale mohou nastat chvíle - a je to stav velmi požehnaný a Bohem způsobený - kdy nejsme schopni pokračovat v
polovičatém způsobu života, jako se stalo u mě v 17 létech z
úradku božího.
(29) Jak těžké je rozepisovat se o návratu duše do jejího
příbytku u Boha, když chybí znalost odchodu z tohoto příbytku. Viz
též gnostické pojetí v Písni o perle.
(30) Čímž jsou vysvětleny zázraky vzkříšení, které prováděl
Ježíš u jiných lidí a nakonec u sebe.

25. Vstříc supramentálnímu zření času (A IV, 292 - 308)
Celé naše bytí - vědomí a poznání - tíhne skrytě k tomu, co se
týká našeho současného povrchového sebeuvědomování, a míří
tam otevřeně, když se chováme podle
seřazení hodnot
duchovních a supramentálních, jak se patří dávat přednost při
volbě mezi dvěma řády a vládami nad naší existencí: mezi
vládou Nekonečného nad časem a nad vládou Nekonečného,
která se rozprostírá sama v sobě a organizuje všechno v čase. (To
znamená: převádí všechno do časových kategorií.) Tyto dva
stavy stojí proti sobě a jsou mezi sebou neslučitelné jenom v
naší mentální logice s jejím trvale omezujícím klopýtáním kolem
mylné koncepce protikladů, stavící se proti věčným hodnotám. (1)
Ve skutečnosti - jak zjistíme, až začneme vidět věci pomocí
poznání založeného na totožnosti a na supramentálním zření a
začneme myslet s hlubokou a pružnou logikou, která je příznačná
pro takové poznání - oba stavy jsou pouze podmínkami a pohyby,
spolu existujícími a souběžně vedle sebe plynoucími proudy
samotné pravdy Nekonečného. Nekonečné za časem v sobě
obsahuje, ve své vlastní věčné existenční pravdě (2), za tímto
projevem všechno, co se projevuje v čase. Také jeho časné
vědomí je samo o sobě nekonečné a udržuje v sobě - v
současném vidění celku a jednotlivostí, pohyblivého sledu nebo
současného vnímání a vidění stálého celku a trvajícího

integrálního vnímání - všechno, co se nám jeví jako minulost věcí,
jejich přítomnost a jejich budoucnost.
Vědomí za časem o Nekonečném se nám může zpřístupnit
přerůzným způsobem, běžněji se vnucuje naší mentalitě
pomocí jejího reflexu, který je pomíjivý, a pomocí mocných
dojmů; nebo se nám zpřítomňuje jako něco nad myslí, čeho si
všímáme, k čemu se vzpínáme, do čehož však nemůžeme vejít,
protože to žije jen v běhu času a ve sledu okamžiků. Snaží-li se
naše nynější mysl, neproměněná supramentálním vlivem, vejít do
nečasového, musí buď zmizet a ztratit se v Samadhi - nebo,
zůstane-li bdělá (3) - pociťovat sebe přenosem do Nekonečna,
kde si je možná vědoma smyslu nadhmotného prostoru (4),
rozsáhlosti, rozlohy vědomí bez překážek, ale ne bytí času, ani
pohybu času, ani řádu času. A tehdy mentální bytost, je-li si ještě
vědoma mechanicky časných věcí, je také neschopna je
uspořádat podle jejich vlastních způsobů, stanovit pravdivý vztah
mezi
nečasovým a
časnými věcmi
a jednat a spět k
nedefinovatelnému Nekonečnému. Akce,
které je schopen
mentální Puruša, je mechanickou akcí nástrojů Prakriti,
nesených silou běžných impulsů a zvyklostí nebo pokračujícím
osvěcováním prárabdha - minulé energie - nebo v chaotické,
neregulované, nekoordinované činnosti, ve zmatené směsici
pocházející z energie, která už nemá vědomý střed.
Na druhé straně supramentální vědomí je vybudováno na nejvyšším vědomí Nekonečného za časem, ale obsahuje také
tajemství vysvětlení nekonečné Energie času (5). Tato energie
buď může nastoupit vládu v časném vědomí
a udržovat
nekonečné mimo čas stranou jako vlastní základnu nejvyšší a
původní existenciality od které přejímá vlastní vědění, chtění a
organizační jednání, nebo může - jsou zastředována ve svém
podstatném bytí - žít v nečasovém, ale ještě v projevu času, který
pociťuje a vidí jako nekonečný a jako Nekonečno samo, a může
vynést ven, udržovat a rozvíjet v jediném, co nadmysl udržuje v
sobě. (6). Tudíž její časné vědomí bude se lišit od vědomí
mentální bytosti, nebude nemilosrdně sklíčováno tokem chvil a
sevřeno do kteréhokoliv okamžiku, aby bylo podporou a
způsobem vidění, které rychle mizí, i když je v podstatě založena
na vlastní věčné totožnosti za časovými proměnami, a druhořadě
na simultánní věčnosti Času, v němž minulé, přítomné a
budoucí existují pohromadě odevždy v sebepoznání a v
sebevládě Věčnosti; v třetí řadě je postaveno na globálním
vidění tří časů v jediném pohybu, viděném jednotlivě a nedělitelně
v jejich sledu a cyklech; a konečně - ale to jen v nástrojovém

vědomí - ve vývoji chvil jedné po druhé. Bude mít tedy poznání
trikáladristi - tří časů - zachované z dávných dob jako nejvyšší
znak živoucího zřícího a Rišiho; nikoliv jako schopnost nadnormální, nýbrž jako normální způsob časného poznání.
Toto spojené vědomí o času, a tím nekonečné, a toto poznání
a vidění jsou vlastností supramentální bytosti v nejvyšší oblasti
světla, které je jejím znakem a dosahuje plnosti jen v nejvyšších
úrovních supramentální přirozenosti. Ale při vzestupu lidského
vědomí pomocí vývojového, vzestupného přeměňujícího procesu tj. při sebeobjevném jogickém sebezlepšování (7) - musíme mít
na vědomí, že musí být všechny tyto podmínky splněny,
abychom mohli dospět do
nejvyšších úrovní. (8)
První
podmínkou našeho
vědomí - toho, ve kterém se nyní
pohybujeme - je tato mysl nevědomosti, která se vymanila z
bezvědomí a nevědomosti hmotné Přírody - nevědomá, ale
schopná hledat poznání a znovu jej nalézt, přinejmenším v sérii
mentálních představ, které mohou vést k pravé pravdě a které
když se postupně očistí, osvítí a proniknou ze vlivu a ze sestupu
světla přicházejícího zhůry, mohou připravit inteligenci k tomu, že
se připraví ke schopnosti pravého poznání. Pro tuto mysl úplná
pravda je něčím, co od začátku postrádá a musela ji získávat
nebo ji ještě nabývá, je věcí z jejího hlediska vnější a má
dozrávat pomocí zkušenosti, úvahou, používáním známých zákonů a vysvětlení. Takové poznání v sobě obsahuje předchozí
nevědomost: je to nástroj Avidije.
Druhá podmínka vědomí je pouze potenciální povahy pro
lidskou bytost a bude dosažena pomocí vnitřního osvícení a
přeměny mysli, která se ustálila v nevědomosti. Splněním této
podmínky se snaží mysl nalézt vlastní pramen poznání spíše
zvnitřku než zvnějšku - a tak z vlastní zkušenosti poznává, že
není původně nevědomou myslí, nýbrž myslí, která zapomněla na
své poznání. Tato mysl je si pak vědoma toho, že poznání všeho
je skryto uvnitř ní, nebo aspoň někde v její bytosti, jakoby
zastřené a zapomenuté, takže k němu nedospívá jako k něčemu,
co získává zvnějšku, nýbrž jako něco, co zde vždycky bylo a na
co si nyní vzpomene a co pociťuje jako bezprostředně správné všechno je v něm na pravém místě, v pravé míře, stupni a
způsobu. To je její poznávací postoj, tím spíše, když příležitost,
která ji nutí poznávat, je jakousi zkušeností, zevním znamením a
ukazatelem a jeví se dosud jen jako něco náhodného a její víra v
poznávanou pravdu není založena na zevním znamení nebo na
zevním objasnění, ale na potvrzení vnitřního svědka. Pravá mysl
v nás má universální povahu a jednotlivec je pouze jejím

promítnutím na povrch. Následkem toho tento druhý stav vědomí
zakoušíme, buď když se individuální mysl postupně uvnitřňuje a
stává se vědomě nebo podvědomě blízkou a citlivou k dotekům
universální mentality, ve které všechno je obsaženo, přijímáno a
schopno projevu, anebo - ještě mocněji - když žijeme ve
vědomém souzvuku s universální myslí, které osobní mysl je
pouze projekcí, vývěsním štítem nebo povrchovou sdělovací
linkou.
Třetí stav je stavem poznávající mysli, ve které všechny věci a
otázky pravdy jsou vnímány a zažívány jako již přítomné a
známé a okamžitě jsoucí k dispozici, jakmile se na ně zaměříme
vnitřním světlem, jako když někdo obrátí svůj zrak k předmětům
v místnosti již dávno známé, přestože ne vždycky je máme před
očima, jelikož na ně neobracíme pozornost a nebereme na
vědomí, že jsou to předměty, které jsme už před tím znali (9).
Rozdíl oproti druhému stavu vědomí, spočívá v zapomenutí na
sebe (10). Toto vědomí není způsobeno přáním, úsilím a
hledáním, nýbrž světelným představením věcí již přítomných,
pohotových a jsoucích k dispozici. Tohoto posledního stavu je
možno dosáhnout jedině pomocí částečné supramentalizace
intuitivní mysli a plným otevřením se každé a kterékoliv
komunikace pocházející z úrovní supramentálních. Tato
poznávající mysl je v podstatě silou potenciálně všemohoucí, ale
ve své skutečné činnosti na úrovni mentální je omezena
vlastním rozsahem a přívlastky. Omezující charakter se týká
dokonce nadmysli, když sestoupí na úroveň mysli a působí v
nižší podstatě mentality - ať už jí vlastním způsobem a podstatou
energie a světla - a trvá dokonce v činnosti supramentálního
rozumu. Je to pouze nejvyšší supramentální Šakti, působící na
svých úrovních - ta, jejíž vůle a vědění se rozvíjejí v nekonečném
světle svobodnou schopností neomezeného rozsahu, podléhající
pouze omezením, které si duch ukládá pro vlastní účely.
Jak se lidská mysl vyvíjí do nadmysli, prochází všemi těmito
stádii, a v průběhu vzestupu a rozvoje může prodělat mnohé
změny a rozvoje různých sil a možností vlastního dočasného
uvědomování poznání. Zprvu
člověk, ovlivňovaný mentální
nevědomostí, nemůže si uvědomovat nekonečný čas, ani se
nemůže zmoci na nějaké přímé a účinné poznávání nedělitelné
souvislosti.
Mysl ponořená do nevědomosti, nežije v
nerozdělitelné časové souvislosti, nýbrž postupně v okamžicích
za sebou následujících. Má nejasný pocit pokračování sebe
samé a souvislosti základní zkušenosti - pocit, jehož pramenem
je hlubší existence uvnitř nás; ale právě tak jak nežije v této

vnitřní oblasti (svého bytí), nežije ani v pravé časné souvislosti,
nýbrž omezuje se na používání této nejasné, ale naléhavé
vědomosti jako jakéhosi základu, podpory a záruky toho, co jinak
by bylo soustavným tokem bez základu (11). V praktické činnosti
její jedinou oporou - kromě jejího přebývání v přítomnosti - je
linie lpící
na jejích bedrech,
postavená na minulosti a
zachovávaná pamětí: Množství dojmů složené z minulých
zkušeností a pro budoucnost znamenající jakous takous jistotu
o regulérnosti dosažené zkušenosti, spojenou s nejistou
schopností předvídat, přinášejí z části dobře doložené zkušenosti
o nepředvídatelných důsledcích našeho myšlení, zčásti
rozčarování z našich představ a dohadů. Naše mysl postavená
na nevědomosti (o věcech neviditelných), má tedy jen určitý
základ nebo prvek relativních jistot nebo morálních postulátů;
ale v ostatním je odkázána na kolísání mezi pravděpodobným a
možným.
Je tomu tak, protože mysl ve stavu nevědomosti žije v
přítomné chvíli a postupuje z hodiny na hodinu jako cestovatel,
který vidí jen to, co je mu nablízku a je viditelné z jeho stávajícího
rozhledu a vzpomíná si nedokonale na to, co překonal dříve a
stýká se s tím co stojí před ním; ale co nevidí, je pro něho
nepoznané a musí o tom teprve nabýt zkušenost. Následkem
toho ve své lidské nevědomosti, bezmocně se pohybující v čase,
existuje - jak si dobře všimli buddhisté - pouze ve sledu myšlenek,
pocitů a současných zevních forem, přístupných jeho myšlení a
smyslům. Jediné jeho já přítomné a časově bezprostřední je pro
něho skutečností; minulé já je mrtvé nebo rychle se ztrácející
nebo zachovávající se jedině jako výsledek a pamětný dojem;
pokud se týče budoucího já, je zcela neexistující, jen se tvoří
nebo se připravuje jeho zrod. A svět, který jej obklopuje, je
podřízen témuž zákonu vnímání. Pro ně jsou přítomné a zcela
reálné jen skutečné formy a souhrn událostí a jevů. Lidská
minulost
pro lidskou nevědomou mysl existuje jen ve
vzpomínkách a v záznamech, a v těch jen pokud zbyly po ní
mrtvé památky; budoucnost ještě neexistuje.
Je však třeba si všimnout, že kdyby naše poznávání
přítomnosti nebylo omezeno závislostí na mysli a na hmotných
smyslech, tento výsledek
by nebyl zcela
nevyhnutelný.
Kdybychom si mohli být vědomi celé přítomnosti, všech fyzických,
vitálních a mentálních sil, které v této chvíli působí, byli bychom
možná schopni zaznamenávat minulost v nich obsaženou a
skrytou budoucnost, nebo při nejmenším vykročit z přítomnosti do
poznávání minulosti a budoucnosti (12). Za určitých podmínek by

tohle mohlo vytvořit pocit skutečnosti a stále přítomného
pokračování času, jako by života obsaženého jak nazpět, tak
kupředu i v tomto okamžiku; a v posledním kroku bychom se
mohli přenést do pocitu stále přítomné naší existence v
nekonečnosti času a našeho Já nad časem za světy (= za
stupňovitými úrovněmi vědomí, za stupínky vědomí) a ve
skutečnosti jeho projevu ve vesmíru. V každém případě možnost
uvědomit si způsob času jiný, než jaký nyní zažíváme a uvědomit
si trojitost času, je založena na rozvoji jiného poznání, než jaké je
příznačné pro fyzickou mysl a smysly, a na prolomení se z
našeho vězení v přítomné chvíli a v nevědomé mysli se všemi
omezeními danými možnostmi pociťovat, pamatovat si,
odvozovat a odhadovat. (13)
"Ve skutečnosti člověk se nespokojuje jen se životem v
přítomnosti - i když ta na něho doléhá s nejnutkavější intenzitou;
je puzen k tomu, aby se ohlížel na dřívější a vzhlížel k
budoucnosti a snažil se vědět o obojím co možná nejvíce - i když
temně - např. do budoucnosti. V těchto jeho pokusech se mu
dostává určitých druhů pomoci, z nichž jedna část pochází z jeho
povrchové mysli, zatímco jiná představuje podrobení se
rozkazům jiného podprahového a nadvědomého já, a tyto rozkazy
pocházejí z poznání daleko většího, jemnějšího a jistějšího. (14)
První pomoc je člověku poskytována z neviděných příčin k
zakoušeným následkům. Rozum tu postupuje zvažováním příčin a
následků, objevováním zákona energií a jejich mechanického
procesu a uvědomuje si jejich ustavičnou totožnost s pohyby
Přírody, stanoví časová měřítka, a tak kalkuluje s minulostí a
budoucností na bázi vědy, kterou si ověřuje celkový průběh
časových záležitostí. Podle účinků se zpětně dopracovávat k
příčinám a vytvářet umělou síť zákonitostí (to byl způsob
vědeckého bádání 19. století, ze kterého Ghos vyšel při své
anglické a francouzské výchově.). Tím bylo dosaženo určitého
úspěchu v oblasti fyzické přírody, a mohlo by se zdát, že stejné
metody by bylo možno použít při pohybech mysli a života, a že
vždycky toto je jediný zdroj, kterému může člověk důvěřovat a že
zachováváním těchto principů se člověk může dostat kupředu
na kterémkoliv poli. Ale je zjištěno, že procesy povahy vitální, a
tím spíše povahy mentální, se vymykají v převelké míře
způsobům dedukce a z úvah vedených podle těchto zákonitostí,
platných na poli fyzického poznání; na jiných polích se může
použít jen v omezeném počtu případů a pravidelných jevů,
kdežto v ostatním jsme ponecháni tam, kde jsme byli, uprostřed
směsice relativních jistot, nejistých pravděpodobností a
nevypočitatelných možností.

Je tomu tak proto, že mysl a život jsou nositeli mnoha jemností
a pohybových komplikací. Každý uskutečněný pohyb je nositelem
komplexu sil; a i kdybychom mohli všechny rozuzlit - totiž ty,
které jsou zúčastněny na povrchu nebo poblíž něho - uniklo by
nám vše, co zůstává temné a skryté, průvodní skryté příčiny, i
přes tuto svou povahu mocně působící, tajné hybné síly,
nevysvětlené možnosti, nepředvídané možnosti v různých
variacích. V tomto bodě naše omezená inteligence přestává být
použitelnou pro přesný a jistý odhad tak, jak tomu jinak je na
hmotném poli, kde přesně zjistitelná příčina má přesně zjistitelný
účinek. To znamená, že z určitých zřetelně daných podmínek
vyplývají nevyhnutelně určité následky, čili funguje zákon příčin a
následků.
Život a smrt jsou trvalým tokem možností, které zasahují mezi
ducha a hmotu a které se na každém kroku projevují když ne
nekonečným počtem, přece jen nedefinovatelným množstvím
možností. To samo stačí k tomu, aby se stal logický odhad
nejistý a relativní. Avšak navíc za nimi vládne nejvyšší činitel,
nevyzpytatelný pro lidskou mysl: vůle duše a utajeného ducha.
Vůle duše podléhá nevypočitatelným a klamným vlivům, kdežto
vůle ducha uniká svou nekonečností a nepostřehnutelnou
příkazností, i když brzděna - pokud je - pouze sebou samou a
Vůlí, která se děje v nekonečném. Tudíž jde pouze o nový zpětný
pochod - z fyzické povrchové mysli k psychickému a
duchovnímu vědomí - při kterém vidění a poznání trojitého času,
překročení naší omezenosti až do pevného bodu a do rozsahu
zření v přítomném okamžiku, se může stát dokonce možné.
V mezidobí se vyskytují některé dveře, které se otevírají
zvnitřku směrem k zevnímu vědomí, a to příležitostně, ale
nedostatečně, např. schopnost přímého zpětného pohledu do
minulosti, rozhlížení se kolem po přítomnosti a předvídání
budoucnosti, schopnosti,
které jsou
aspoň ponteciálně
upotřebitelné dokonce pro fyzickou mysl. Napřed existují některé
pocity smyslové mysli a vitálního vědomí, které náležejí k tomuto
typu - jeden z nich, který nejvíce zaujal lidskou představivost, se
nazýval předtucha. Tyto pocity jsou instinktivními vjemy, temnou
intuicí smyslové mysli a vitální bytosti; a - jako všechno, co je v
člověku instinktivní - byly časem potlačeny, stávaly se řidšími a
zdiskreditovanými jako nehodné důvěry a neprávem pronikající
činností mentální inteligence. Kdyby se jim byl poskytl volný
průchod, byly by se vyvinuly a byly by poskytly informace, které
nejsou dostupné běžnému rozumu a smyslům. Samy o sobě
ovšem nepřinášejí ještě informace zcela užitečné a hodné

důvěry, pokud jejich temnost není osvětlena, vysvětlena tak, jak
běžná inteligence nemůže učinit, což však může poskytnout vyšší
intuice (15) . Intuice je druhýma nejdůležitějším prostředkem,
který máme k dispozici; a skutečně může nám poskytnout, a
někdy skutečně nám poskytuje světlo a vedení příležitostně na
nesnadném poli. Ale protože jedná jen v oblasti naší nynější
mentality, podléhá napodobivým dojmům představivosti
a
omylnému mentálnímu úsudku, a je soustavně kompromitována,
pozměňována a porušována normální činností mysli s jejím
soustavným sklonem k omylu. Aby se zajistila a rozšířila možnost
funkce vyšší světelné inteligence, bylo by v takovém případě
nutné, aby se vytvořila pravá a správná organická intuitivní
mentalita, očistěná od takových nedostatků.
Člověk nucený počítat s touto neschopností inteligence a
zároveň dychtící po poznání budoucnosti, uchýlil se k jiným
zevním prostředkům: k předpovědím, věštbám, snům, astrologii a
k mnohým jiným informacím, o nichž předpokládá, že v nich je
zdroj znalosti minulosti a budoucnosti, a které v dobách méně
skeptických byly považovány za uznávanou vědu. Zavrženy a
zdiskreditovány rozumovým skepticismem, stále ještě přitahují
naši mysl a opírají se a nacházejí záštitu v našich tužbách,
lehkověrnosti a pověrčivosti, ale také v časté, i když nedokonalé
určité míře pravdy, kterou lze vystopovat v jejich předpokladech
(16). Vyšší psychické poznání (17) nám vskutku ukazuje, že
svět je pln závislostí a náznaků, které - i když jsou špatně
používány lidskou inteligencí - mohou někdy a někde nám
poskytnout pravdivé informace z nadhmotného poznání. Je však
zřejmé, že je může odhalit a formulovat jen intuitivní poznání tak jako v účincích to byla psychická intuitivní mysl společně, co
na počátku formovaly tyto cesty věrohodného poznání - v praxi se
zjistí, že pouze intuitivní poznání - nikoli pouhé užití tradičního a
nahodilého vysvětlení nebo mechanické formule - může zajistit
správné použití takových podezřelých údajů. Jinak, jsou-li tyto
údaje používány jen povrchovou inteligencí, nakonec se stanou
džunglí omylů.
Pravé a přímé poznání nebo zření minulosti, přítomnosti a
budoucnosti začíná otevřením poznávání psychického a
schopností psychických. Psychické vědomí náleží k tomu, co
se dnes často jmenuje podprahovým já, jemným nebo snícím
já podle indické psychologie, a dosah jeho poznávání, které jak
už bylo řečeno v minulé kapitole - je téměř nekonečné, a obsahuje
v sobě přerozsáhlou moc a mnohé formy vnitřního vidění, jak ve
svých možnostech, tak ve skutečnosti dané minulostí, přítomností

a budoucností.
Jeho nejskvělejší
schopností, tou, která
nejsnáze upoutává pozornost, je schopnost vidět,
pomocí
psychického smyslu, obrazy všeho v čase a v prostoru. Tak jak je
uplatňováno jasnovidci, médii a jinými, často, téměř obvykle, je
specializovanou schopností, omezenou, i když často přesnou ve
svém provedení, neobsahuje v sobě žádný vývoj vnitřní duše
nebo duchovní bytosti nebo nejvyšší inteligence. (18) Je to
brána, která se otevřela příležitostně (jako by náhodou, že byla
objevena) nebo vrozeným darem nebo pod nějakým druhem tlaku
(19) mezi bdělou myslí a podprahovou myslí, a nikoliv zpravidla a
podle mechanických formulí. Může se nám tím zajistit správné
použití takových náznaků. Jinak tato schopnost, je-li používána
povrchovou inteligencí vede do džungle omylů. (Viz příklad Marie
z Agredy, jejíž omyly způsobily, že tak zvaná soukromá zjevení
nejsou předkládána k věření.)
V určité oblasti schopnosti a činnosti utajené universální
mysli, všechno je představováno obrazy nejen vizuálními ale také
sluchovými a jiného typu; a při jistém vývoji jemných nebo
psychických smyslů, jestliže zde nezasahuje konstrukcí schopná
mysl s jejími představami - to znamená, nezasahují-li umělé nebo
zkreslené mentální obrazy - ačkoliv psychický smysl je svobodný,
upřímný a postřehově trpný, umožňuje vnímání takových
představ nebo přepisů s dokonalou přesností a umožňuje nejen
předvídat, ale i vidět ve svých bezvadných zobrazeních přítomnost
nacházející se za dosahem hmotných smyslů, a minulost i
budoucnost. Přesnost tohoto druhu
vidění závisí na jeho
vymezení, předložené viděnou věcí, zatímco, pokud smysly
zasáhnou a interpretují nebo činí něco podobného, co následuje
za vizuálním poznáváním, může to vést k určité míře omylu,
pokud nezasáhne silná psychická intuice, zjemnělá, jemná a
čistá, nebo jiný typ vývoje světelné intuitivní inteligence.
Úplnější otevření psychického vědomí nás uvádí mnohem
více do těchto schopností zřít pomocí obrazů, a přivádí nás, i když
ne zrovna do nového vědomí o času, aspoň k mnohým cestám
trojitého poznání času. Podprahové nebo psychické já může se
vrátit zpět (do povrchového pocitu jáství), nebo se promítnout do
minulých stavů vědomí a tamní zkušenosti; a může předvídat,
nebo dokonce, ačkoliv to je méně časté, může se intenzivně
promítnout do budoucích stavů a zkušeností. Provádí to
dočasným vstupem do vlastního bytí nebo ztotožněním s ním,
nebo vlastní schopností zažívat poznávané buď setrvale, nebo
představením minulosti a budoucnosti, které jsou obsaženy za
naší myslí ve věčném vědomí o času, nebo které jsou vrženy z

věčnosti nadmysli do nedělitelné souvislosti časové vize. Nebo z
ní může získat otisk a zkonstruovat jakýsi druh přepisu v jemném
éteru psychické bytosti. Nebo také může vyvolat minulost z
podvědomé paměti, v níž je minulost vždy latentně obsažena, a
udělit jí živou formu a jistý druh obnovené mnemotechnické
existence, a právě tak může vyvolat minulost ze skrytých hlubin,
z nichž už je v bytosti vymodelována, a podobně si může
přizpůsobit a zažívat budoucnost. Může pomocí jistého druhu
psychického zření nebo duševní intuice - která není tímtéž co
jemnější a méně konkrétnější zření světelné intuitivní inteligence předvídat nebo prognostikovat budoucnost, nebo promítnout tuto
duševní intuici do minulosti, která mezitím zmizela za závojem a
obnovit ji poznáním přítomnosti. Může pozorovat symbolické
vidění, které zprostředkovává minulé a budoucí pomocí vidění sil
a významů, které náležejí do povrchových úrovní, ale ovlivňují
mocně vytváření hmotného vesmíru. Může pociťovat záměr
Božství, vůli bohů a jejich známky a význam, jak sestupují k duši a
určují komplex pohybu sil, které představují tlak, nebo mu
odpovídají - právě tak jako může vnímat přítomnost a činnost
mentálních, vitálních a jiných světů, které se zajímají o naše
životy. Ve všech pak může sbírat informace všeho druhu o
událostech minulých, přítomných a budoucích. Může přejímat do
vlastního zření éterické písmo - ákáša lipi - které uchovává
záznam všech minulých věcí, přepisuje všechno, co se děje v
přítomnosti, předjímá budoucnost.
Všechny takové schopnosti a ještě mnohé jiné, jsou ukryty v
naší podprahové bytosti a mohou
se dostat na povrch
probuzením psychického vědomí. Poznání našich minulých životů
- ať už minulých stavů ducha, anebo událostí a vztahů k jiným - a
životů jiných lidí, minulého světa a budoucnosti, znalost
přítomných věcí, které jsou mimo dosah našich hmotných smyslů
a mimo dosah kteréhokoliv prostředku poznání přístupného
povrchové inteligenci, intuice a dojmy nejen o věcech fyzických,
ale i o dění v nás samotných a v jiných, v mysli, životě a v duši v
minulosti, přítomnosti a budoucnosti; poznávání tohoto světa, ale
také jiných světů nebo úrovní vědomí a jejich projevů, to všechno
se otevřeně rozvíjí naší psychické bytosti, protože je to blízké
výzvám universálního, a není to pouze ani zásadně výsadou
bezprostředního nynějšího dění, ani to není spoutáno do úzkého
kruhu čistě osobní a hmotné zkušenosti.
Zároveň tyto schopnosti jsou vystaveny nevýhodě, že nás
nezbavují možnosti zmatků a omylů; a zvláště na úrovních
nižších a nejvíc vnějších psychického vědomí, lze podlehnout

nebezpečným vlivům, silným iluzím, scestným, zvrhlým a
znetvořeným nápadům a představám. Očistěná mysl a srdce a
silná a zjemnělá psychická intuice mohou mnoho učinit na
ochranu před zvrhlostí a omylem, ale i psychické vědomí nejvýše
rozvinuté není jich zcela prosto, pokud psychismus není osvícen
a pozdvižen silou větší než je on sám, dotčen a posílen
světelnou intuitivní myslí, která se už povznesla k supramentální
energii ducha. Psychické vědomí vskutku neodvozuje své vlastní
časové poznání od přímého života v nedělitelné kontinuitě ducha,
ani nemá za vůdce dokonalé intuitivní rozlišování a absolutní
světlo nejvyššího vědomí pravdy. Přejímá nové časové vjemy
pouze částečně a v rozdrobených detailech, jako mysl; je
otevřeno všem druhům vnuknutí, a právě proto, že jeho
dosahování pravdy je širší, zmnohonásobňují se také zdroje
omylů. A nejde jen o to, co se dostalo ven z minulosti, nýbrž také
o to, co by mohlo být a co tíhne k uskutečnění, a co se na ně
kupí z přítomnosti; a nejenom věci, které jsou, ale také vnuknutí,
intuice, vize a obrazy možností různého druhu, které je napadají
z budoucnosti. A ve výsledcích psychické zkušenosti je vždycky
přimísena možnost mentálních konstrukcí a mentálních obrazů,
které překrývají ryzí pravdu věcí.
Příchod vnuknutí podprahové bytosti a činnost psychického
vědomí vedou k přeměně nevědomé mysli jakožto východiska,
stále větší měrou, i když ne dokonale, k mysli na sebe
zapomínající, soustavně osvícenou pokyny a vynořováním vnitřní
bytosti - antarátman - paprsky ještě uzavřeného uvědomování si
vlastního integrálního já a jeho nekonečných
obsahů, a
uvědomováním si - toho, co se pak projevuje jako druh paměti,
vzpomínky nebo uváděním něčeho na povrch - vlastního a
stálého, avšak skrytého poznání minulého, přítomného a
budoucího, které vždy za sebou přivádí věčného ducha. Avšak
jelikož jsme vtěleni a zakořeněni do fyzického vědomí, mysl
nevědomosti ještě v nás přetrvává jako podmiňující spleť a jako
zasahující moc a jako omezující zvyklostní síla, která obstruuje
(brzdí) a mísí se s novou formací, takže - dokonce i ve chvílích
plného osvícení - je tu omezující zeď a tvrdý substrát, které
způsobují vlastní neschopnost a omyly. Abychom zabránili
tomuto zaostávání, bylo
by třeba pokud možno rozvinout
světelnou intuitivní inteligenci, která nahlíží na časnou pravdu a
její události, jakož i na kteroukoliv jinou pravdu prostřednictvím
myšlenky, na intuitivní smysl a zření, které odhalují a odstraňují
vlastním vnitřním rozlišujícím světlem omyly a podceňování, které
se vloudily.

Každé intuitivní poznání pochází, více či méně přímo, ze
světla sebe si uvědomujícího ducha, který vstupuje do mysli,
ducha ukrytého za intelektem a vědomého si v sobě všeho a
všech vlastních já, vševědoucího a schopného osvěcovat
nepoznalou mysl, nebo mysl na sebe zapomínající, jednak
řídkými nebo stálými zásvity, jednak pravidelným tokem světla
vyzařujícího z vlastní vševědoucnosti. Všechno to obsahuje v
sobě vše, co bylo, je a bude v čase; a tato vševědoucnost není
omezována, zastiňována a tísněna naším myšlenkovým dělením
do třech časů, ani myšlením a zkušeností o mrtvé minulosti, která
již neexistuje a těžko se na ni vzpomíná, neboť je zapomenuta,
ani budoucností ještě neexistující s nepoznatelnými následky ideu, která je jinak tolik přikazující pro mysl upředenou z
nevědomosti. Avšak vývoj intuitivní mysli může přinést schopnost
časového poznávání, které nepochází z vnějších znaků, nýbrž
zvnitřku universální duše věcí, z jejího neomezeného vlastnění
přítomných věcí a z jejího předvídání nebo - jak bylo řečeno
paradoxně ale sugestivně: ze vzpomínky na budoucnost. Tato
schopnost se
projevuje napřed sporadicky (zřídkakdy),
neorganizovaně a nejistě. Ale jak postupně roste moc intuitivního
poznávání, stává se stále snazším ji používat a regulovat, až do
určité míry funkčně a v různých pohybech. Může se stát, že se
v nás ustaví získaná moc, schopná řídit materiály (seřizovat je,
utřiďovat je) a zásadní poznání (poznávání vcelku) nebo detailní
poznávání v trojitém čase; ale obvykle se tato moc ustavuje
sama o sobě jako speciální nebo abnormální schopnost
mentality - neboť velká její část zůstává ještě taková jako dříve.
Nuže, to je nedokonalost a omezení, a pouze tehdy, když se
tato moc ustaví jako normální a přirozená činnost mysli, která se
stala úplně intuitivní, lze říci, že schopnost poznávání trojitého
času, jak jen je to možné pro mentální bytost, dospěla k dokonalosti.
Pomocí postupného vyřazování běžné činnosti inteligence,
pomocí získávání úplné a totální důvěry v intuitivní já, následujícím zintuitivňováním všech částí mentální bytosti, mentální bytost se může s velkým úspěchem, i když ne úplně, proměnit v
sebevědomou mysl. Avšak - a zvláště pro tento způsob poznávání
- čeho je třeba: aby se přestalo s mentálními konstrukcemi,
postavenými na základech nepoznalé mysli. Rozdíl mezi běžnou a
intuitivní myslí je, že první - tápající ve tmě nebo maximálně za
pomoci špatně zrobené pochodně - zpočátku vidí věci, jak je
možno v takovém světle, a potom neví ani jak, ale konstruuje
pomocí představy jisté dedukce a jiné iluze, které je schopna
zaměnit za pravdu - stínové projekce, vzdušné zámky, neskutečné

prodlužování (20), klamné předpoklady (21), které jsou opakem
jistoty. Nic z těchto vyumělkovaných snah není v intuitivní mysli,
která je sama od sebe jen trpným přijímačem světla a souhlasí s
pravdou, která se v ní projevuje a vytváří v ní struktury jí
přináležející. Ale pokud je tu jetě smíšená činnost (22), která
přitakává konstrukcím a představám činné mysli (23), jednající
pro sebe, tato trpná citlivost intuitivní mysli reagující na nejvyšší
světlo (24) - na pravé světlo - nemůže být ani úplná, ani
převažující, a následkem toho nemůže existovat ani dobrá
organizace poznávání trojitého
času. A tato obstrukce
a
smíšenina způsobuje, že schopnost časového zření - vidění zpět,
kolem a kupředu - které je znakem osvícené mysli, zůstává v
podstatě nejen abnormální schopností - i když je součástí pravé
a vlastní osnovy mentální činnosti - ale také jen částečnou,
často znetvořenou vmíšenými přikrývkami a mylnými zásahy.
Mentální konstrukce, které zasahují, jsou hlavně dvojího typu,
a nejvíce znetvořující jsou ty, které pocházejí z úsilí osobní
vůle, která si osobuje vidění a určování, zasahujíc svým
poznáváním a nesouhlasíc s pravou intuicí, která je trpným kanálem světla pravdy. Osobní vůle - ať už nabude své podoby
emocemi a zápasy srdce,
vitálními přáními a
silnými
dynamickými projevy vůle nebo tvrdohlavými záměry inteligence je zjevným pramenem zkreslování, jelikož všechny tyto prvky se
snaží - a obyčejně to činí s úspěchem - vetřít se do procesu
poznávání a mají nás k tomu, abychom změnili svá přání nebo
vůli vzhledem k tomu, co bylo nebo má být. Protože zabraňují
činnosti pravého poznávání, nebo - v případě, že toto se dostaví
- se ho zmocňují, překrucují je a z výsledné deformace získávají
popudy k hromadě chybných přízraků vyvolaných vůlí. Je
nevyhnutelně nutné, aby osobní vůle byla dána stranou, nebo
aspoň aby její návrhy byly drženy ve správných mezích, dokud
jsme se nedovolali nejvyššího neosobního světla; a pak musí
být buď potvrzena nebo zavržena podle pravdy, která pochází z
hlubšího nitra než z onoho, odkud je mysl, nebo z úrovní ještě
vyšších. Ale i když je osobní vůle držena na uzdě a mysl je ve
stavu trpného přijímání, můžeme být napadeni a klamáni
vnuknutími pocházejícími z jakéhokoliv druhu energie a působení,
které se pokoušejí sebe prosadit a vtrhnou s veškerou svou silou
do našeho vědomí, kde chtějí vládnout podle své vůle, existovat,
jako by byly pravdou minulou, přítomnou nebo budoucí. A
propůjčí-li se mysl takovým klamným návnadám, přijme-li je jako
soudné hodnocení a nevykáže-li je a neporovná je s pravým
světlem, dojde nevyhnutelně k zábranám a k překrucování
pravdy. Je možno vyloučit úplně volní prvek, aby se mysl stala

tichým a trpným záznamníkem vyššího světelného poznání; a v
tom
případě se umožní mnohem
přesnější vjem intuice,
týkajících se času. Ovšem úplnost bytosti si žádá činnosti vůle a
nejen intuitivní poznávání; proto prostředkem nejúplnějším a
nejjistějším je nahrazovat postupně osobní vůli vůlí neosobní,
která netrvá na ničem, co není samo o sobě s jistotou pociťováno
jako intuice, inspirace nebo zjevení toho, co má být (25), nýbrž
pochází z nejvyššího světla, v němž vůle je zajedno s poznáním.
Druhý typ pravé a vlastní přirozenosti souvisí s naší myslí a
inteligencí a s jejich stykem s věcmi v čase. Zde je všechno
viděno myslí jako souhrn realizovaných skutečností související s
tím, co jim předchází a s přirozenými následky, s neurčitým
počtem možností, a rozumně uváženo či rozumně uvažovaných,
tváří v tvář vůli, osudu a Moci, které se míchají do mnohých
možností, z nichž některé zavrhují a jiné schvalují.
Tyto konstrukce jsou provedeny či propracovány zčásti jako
dedukce bezprostřední skutečnosti - jak minulé, tak přítomné zčásti jako úvaha před rozhodnutím, nebo jako úsudek, jemuž
dáváme přednost nebo jako ústupek naléhající inteligenci tvůrčí
povahy, inteligenci, která se snaží mezi množstvím skutečnosti
a možností najít definitivní pravdu, kterou se snaží pracně najít
nebo určit. Avšak všechno to, co je nepostradatelné pro naše
myšlení v mezích mysli, bude muset být vyloučeno nebo
přeměněno, dříve než intuitivní poznání bude mít možnost se
organizovat po svém na nezávislé a spolehlivé základně. Tato
přeměna je dobře možná, protože intuitivní mysl má plnit tutéž
úlohu a pokrýt totéž pole toho, co působí v mezích mysli, ale
stane se to rozdílným způsobem a za jiným účelem. Také je
možno leccos zanechat, co odporuje nejvyššímu vědomí o
pravdě, umlčet v něčem nevědomou mysl a spolehnout se na
výraznou vnímavost, kterou jsou vybaveny intuice pocházející z
vědomí pravdy. Ty mohou být přijaty s jemnou a pevnou
přesností, každá z nich na správném místě a ve správném
rozsahu. V praxi se zjišťuje, že lze užít obou metod najednou nebo
každé zvlášť, aby se uskutečnil přesun z jednoho typu mentality
na druhý. (26)
Intuitivní mysl, v přímém kontaktu s rytmem trojitého času, vidí
správně, ve smyslu a zření tři věci: pravé skutečnosti, možnosti a
příkazy. Dochází napřed k vývoji prvotní intuitivní činnosti (27),
která - jako běžná mysl - vidí především tok za sebou běžících
skutečností (u mě tehdy jako událostí) uskutečňovaných v čase,
ale s okamžitým vpádem pravdy a se spontánní přesností,
kterých není běžná mysl schopna (28). Začíná ji (=pravdu uvádět

do běžného vědomí) napřed pomocí vnímání, které se jeví jako
myšlenka-činnost, mysl-myšlenka, zření-myšlenka, a odhaluje
ihned energie (dodávám, že netušené a úžasné energie), které
působí na osoby a věci, myšlenky, záměry, impulsy, energie v
nich (kterým ani nelze odporovat) a kolem nich, již v nich
zformovaných (v podobě událostí, probíhajících i
mimo
vnímajícího člověka) a těch, které se teprve formují, těch, co
předcházejí a teprve mají přijít (nebo přejít do událostí) do nich
nebo k nim z oblastí nebo z utajených neviditelných zdrojů
(přichystaných) pro normální mysl; (tato pravda) rozlišuje komplex
těch sil pomocí rychlé intuitivní
analýzy, oproštěné
od
vyhledávání a přepracovávání, nebo pomocí globální syntetické
vize (29); rozlišuje, co má hodnotu, od toho, co ji nemá (30) a
naše vědomí je si vědomo také výsledku, který z toho vyplývá
(opět poznámka č. 30). Takový je integrální proces intuitivního
zření pravých skutečností; ale existují i jiná zření méně kompletní.
Pročež se může vyvinout ve vidoucím patřit na výsledek bez
předběžného nebo současného vnímání působících sil; nebo tyto
poslední budou moci být spatřeny jen postupně a jen jako
blyštivý, náhle se projevivší výsledek v první řadě v poznání (31).
Z jiné strany může existovat částečný vjem - ovšem vnitřně úplný
- komplexu sil, ale s určitou nejistotou ohledně definitivního
výsledku; nebo (může existovat) pouze jistota, která se (pak)
objeví pomalu jako po částech se objevující platnost. Takový je
integrální proces intuitivní vize efektivních skutečností (32). Může
se vyvinout ve vidoucím schopnost vidět výsledek, bez
jakéhokoliv předběžného nebo současného vnímání jednajících
sil, nebo tyto budou moci být zjištěny pouze postupně a pouze
výsledek zablýskne náhle jako první v procesu poznávání (33).
Z jiné strany může se dostavit jen částečné pochopení - přesto
že vnitřně kompletní - o souhrnu sil, ale může nastat nejistota
týkající se definitivního výsledku, nebo také jistota se může
dostavovat pomalu nebo relativně. To jsou všechno fáze vývoje
schopnosti úplné a sjednocující vize efektivních skutečností. (34)
Tento druh intuitivního poznání není úplně dokonalým nástrojem časového poznávání. Normálně
se vyskytuje v toku
přítomnosti a vidí - přesněji jen čas od času - jen přítomnost,
bezprostřední minulost a bezprostřední budoucnost. Je sice
pravda, že se může promítnout časově nazpět a pomocí téže
schopnosti a procesu může přesně rekonstruovat minulou činnost
(událost), nebo se může promítnout dopředu a může přesně
představit něco z nejvzdálenější budoucnosti. Ale pro normální
schopnost vidění myšlenka, je to úsilí vzácně se vyskytující a
obtížné, a pro volnější použití tohoto sebepromítnutí je obvykle

žádoucí pomoc a podpora psychického zření. Kromě toho může
vidět jen to, co se stane v nerušeném procesu probíhajících
skutečností a je použitelnější, když nepředvídaný zásah sil nebo
působících schopností zasáhne tak, že změní komplex podmínek,
což se děje stále při působení sil založených na časovém
mechanismu.
Intuitivní poznání si může vypomoci vjemem inspirací, které
osvěcují ony potenciální schopnosti (35). Ale schopnost této první
intuitivní akce nikdy není úplně dokonalá, protože ve srovnání s
vyššími schopnostmi vidění je to schopnost nutně nižší než
záznamy hmotné, které se nabízejí ze širšího vědomí. Je to
značné omezení vidění, zdůrazněné tokem bezprostředních
skutečných podmínek (=probíhajícími událostmi), a to je pro ně
vždy nevyhnutelně charakteristické.
Je však možné rozvinout mysl světelnou inspirací, která je
pohodlněji dostupná mezi největšími potenciálními schopnostmi
časového mechanismu, aby mohla vidět snáze vzdálené věci a
aby mohla zároveň nabýt uvnitř sebe, uvnitř vlastního, živějšího,
širšího a intenzivnějšího světla, intuitivní poznání stávajících skutečností. Tato inspirovaná mysl uvidí věci ve světle největších
potenciálních schopností kosmických, a z celku spolupůsobících
možností vynese výběrově tok stávající skutečnosti. (36) Ale
dokud mysl není podporována dostačujícím objevitelským
poznáváním příkazností (37), bude vždy váhat, na které z různých
vidění linií podnětů potenciálních se má soustředit (38), a může
uhnout z linie právě pro nás nejaktuálnější a sledovat linie ještě
neaktuální. Příkazné objevy zhora pomohou mysli, aby zmenšila
toto omezení, ale i v tomto případě přetrvává specifická těžkost
vrozené méněcennosti ve styku s materiály, které se jí nabízejí
z vyššího světla a energie. Je tedy možné rozvíjet světelnou
objevitelskou mysl, která vstřebá-li do sebe dvě nižší hnutí a
probíhající skutečnosti (vyrovná-li se samovolně s událostmi),
bude na ně pohlížet jako na prostředky, které jí mají vysvětlit vlastní příkazná rozhodnutí. Takto ustavená intuitivní mysl za pomoci
psychického
aktivního vědomí,
může rozvinout
vskutku
významnou schopnost poznávání času.
řece však intuitivní poznání je omezený nástroj. V první řadě
způsobuje vyšší poznání působící v tkanivu mysli vymodelované
podle mentálních forem, a ještě podléhající podmínkám a
omezením mysli; avšak stále se opírá hlavně o sled přítomných
chvil jako o základnu vlastního poznávání; do jaké míry daleko se
může rozepnout v posloupnosti běžících chvil dopředu a dozadu,
bude se pohybovat v toku času dokonce v činnosti nejvýše

objevné a nepostřehne pohyb věcí zhora ve stabilitě času
věčného v jejich širokých rozsazích zření; proto bude vždycky
vázáno a podřízeno podružnou a omezenou činností, určitou
desiluzí, kvalifikací a relativitou vlastních činností. Kromě toho
toto poznání nebude samo o sobě vlastnictvím (39), nýbrž je to
přejímání poznání. Bude moci při nejlepším, probudit - na místo
nevědomé mysli - mysl poznání, zapomínající na sebe, stále
přitahovanou a osvěcovanou skrytým sebe-uvědomováním a
vševědoucností. Okruh působnosti, rozsah možností, normální
způsoby poznávání, budou se měnit podle pokračujícího vývoje,
ale nebudou nikdy prosty velmi silných omezení. A tato omezení
povedou nevědomou mysl, která je ještě na prahu nebo na
pomezí podvědomí, k tomu, aby se znovu usadila tam, kde je,
aby se vměšovala, aby dávala úkoly, intervenovala tam kde
intuitivní poznání chybí a vnášela tam zmatek a omyl. Jedinou
zárukou, jak se toho vyvarovat, je, vůbec se nepokoušet vědět,
nebo aspoň vyloučit úsilí o vědění, dokud se nedostaví nejvyšší
světlo. (40) Sebeomezování, které mysl nesnadno praktikuje,
je-li prováděno s přílišnou blahosklonností, může přímo
zamezovat psychický vývoj hledajícího. Kdybychom z druhé
strany znovu souhlasili s nevědomostí mysli, mohlo by dojít ke
stálému kolísání mezi dvěma stavy, nebo ke smíšené akci dvou
schopností, místo aby došlo k přesné dokonalosti, i když relativní.
Východisko z tohoto rozporu není nikde jinde než ve větší
dokonalosti, v níž ustavení intuitivní, inspirované a objevné
mysli je pouze přípravným stavem; a k tomu se dospěje pomocí
stálého přílivu a stále narůstajícím vzestupem supramentálního
světla a energie v nitru mentální bytosti, trvalým zdokonalováním
intuice a jejích schopností směřujících k jejich zdroji a otevřených slávě supramentální přirozenosti.
Jde tedy o dvojitou akci uvědomělé intuitivní mysli - a z
téhož světla, které vytváří vyšší poznávající mysl - která je
pravou a vlastní akcí supramentální, v mentální podstatě stále
více přeměňované a v odevzdanosti, při které se stále méně trvá
na podmínkách mysli. Vytváří se tak menší supramentální
akce, chápavá mysl, která má stále větší sklon k tomu, aby se
změnila v nadmysl poznání. Nepoznalá mysl bude stále více
definitivně vylučována, bude nahražována myslí, která zapomíná
na (malé, nepravé nebo dočasné) já, která poznává pomoc světla
intuice; a intuice sama, vždy stabilnější a plnější, stane se
schopnou odpovídat na
stále vyšší
volání.
Rozvinutá
poznávající mysl jedná jako zprostředkující síla a - zatímco
formuje sama sebe - působí na jinou (část dosud nepoznávající),

proměňuje ji nebo ji zastupuje poslední změnou, která umožňuje
přechod z mysli do nadmysli. Zde nastává znovuzrození, aby
přešlo do časného vědomí a do časného poznávání, které
nacházejí svou základnu, svou úplnou skutečnost a vlastní
význam pouze na úrovních nadmysli. Jde tedy o vztah k pravdě
nadmysli, jejíž činnost může být účelněji objasněna: protože
poznávající mysl je jen projekcí a posledním krokem vzestupu k
supramentální přirozenosti.
Přeloženo do 8. 6. 1983
a přehlédnuto, doplněno a opatřeno
poznámkami do 9. 2. 1991
Poznámky k 25. kapitole Syntézy jogy:
(1) Mylná koncepce protikladů. Úsekem vědomí AB lze přijít právě
jen na to, že ve vesmíru i v nás vládnou protiklady: např.
přitažlivost a odpudivost, nebo že je to působení jedné a téže síly,
že existuje kladný a záporný pól, jang a jin, jakási ztělesněná
vodivost jednoty v našem těle atd. Toto pozorování není sice mylné, ale má povahu vězení. Naše mysl je uvězněna v tomto pojetí
sebe i vesmíru tak dokonale, že nemůže přistoupit na řád existující nad řádem dualismu, respektive, zdá se jí, že je nerozhodující
a zbytečné vědět, zda neduální řád vůbec existuje. I Ghos se
vyjadřuje dost nejasně o tom, že duální řád ustavičně vyvěrá z
řádu neduálního a že by se dojem o párech dvojic vůbec neuchoval, kdyby nebylo tohoto trvalého vyvěrání párů dvojic z nerozděleného. Marně jsme zatím svědky života, který vzniká prostým dělením buněk. Nevyvozujeme z toho správného poznání, že jsme
závislí na Jednotě všeho stvořeného s nestvořeným jediným, že
naše inteligence je závislá na jejím geniálním jednotném základu,
ze kterého vyvěrá a zapouští kořínky všude, kde nachází živnou
půdu, přesněji připravenou strukturu, která ji unese.
Pohleďme třeba do Genese, jak se její pisatel potřeboval
přizpůsobit onomu vězeňskému úseku našeho vědomí AB. Líčí,
jak se lidské vědomí působením nezávislého božího vědomí
usazovalo postupně v různých zahradách, z nichž jmenuje dvě.
Ráj a pozemský život v těle. Nabízí však návrat ke svobodě. Kdo
si všimne toho, že Eva zaplesala při narození Kaina, neboť si
uvědomila, že má Boha? A ten Kain založil město Henoch na
počest toho, který se vrátil do Nerozděleného atd.
(2) Nepřehlédněte, že Ghos zde mluví jen o existenční pravdě,
nikoliv o pravdě celé. Vedle obrazů používá tedy i zúžení pravdy
na její část.

(3) Ovšem samadhi není stav méně bdělý než normální stav
bdělosti, jenže je bdělý na jiné úrovni než hmotné.
(4) Tímto výrokem Ghos naznačuje, že prostor také pochází z
Boha a na své cestě do hmotného prostoru se řídí jinými
zákonitostmi, než o kterých se člověk dovídá z tvrdého a
toporného zažívání tzv. hmotného prostoru.
(5) Člověk, aby mohl existovat, bere souvisle existenční energii z
Nekonečna, z nadčasovosti.
(6) Z tohoto se dovídám, že Ghos bezvadně pochopil existenční
cestu Eliášovu a její organickou gradaci u Ježíše.
(7) Svatá Terezie z Avily tyto podmínky nazvala zvyšujícím se
sebepoznáním, na jehož úrovni je závislé duchovní poznání.
(8) Také čas má svůj věčný zdroj. Kdyby tomu tak nebylo,
nemohli bychom my zde na zemi žijící v čase a v prostoru, vejít
do Království božího, které je za časem a není závislé na času.
Protože bez správného pochopení času
jako pomocného
prostředku ke vstupu do Království božího není možno pochopit
ani poslání Ježíšovo, ani výkladu Ghosovu, ani konci světa, ani
by se nedalo dovršit dílo Šrí Aurobinda Ghose, které nebylo
dopsáno, dovolte mi, abych se pustil do uvedení souvislostí, které
jsou velmi důležité. Začnu svatým Janem Křtitelem. Svatý Jan
Evangelista píše o něm ve svém evangeliu, kapitole I, verš 19 až
28 toto:
Toto je svědectví Janovo, když k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se otázali: "Kdo jsi?" Nic nepopřel a
otevřeně vyznal: "Já nejsem Mesiáš." Znovu se ho zeptali: "Jak to
tedy je? Jsi Eliáš?" Řekl: "Nejsem." "Jsi ten Prorok?" Odpověděl:
"Ne." Řekli mu tedy: "Kdo jsi? Ať můžeme přinést odpověď těm,
kdo nás poslali. Za koho se sám pokládáš?" Řekl: "Jsem hlas
volajícího na poušti: Urovnejte cestu Páně - jak řekl prorok Izaiáš."
Ti vyslaní byli z řad farizeů. Otázali se ho: "Proč tedy křtíš, když
nejsi ani Mesiáš ani ten Prorok?" Jan jim odpověděl: "Já křtím
vodou. Uprostřed vás stojí, koho vy neznáte - ten, který přichází
za mnou; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u jeho obuvi."
To se stalo v Betanii, na druhém břehu Jordánu, kde Jan křtil.
Ježíš mluvil o Janovi zdánlivě opačně když řekl: On je Eliáš,
který má přijít na konci světa." Přečtěte si o tom např. v
Lukášovi VII, 24 - 28 a jinde. Ježíš totiž přišel hlásat konec světa
a také poradit lidem, jak ten konec přežít a za jakých podmínek.
Nešlo o fyzický konec světa, který neměl na mysli, nýbrž o něco
daleko důležitějšího a dosažitelného během jediného lidského

života. Přečtěte si znovu pozorně, co píše Matouš o posledním
soudu (Mat XXV, 21 - 46). Kdo pochopil smysl seslání Ducha
svatého, umí vysvětlit každé slovo o posledním soudu i konci světa. Kdyby konec světa nebyl míněn jako duchovní převrat uvnitř
lidské duše, nebyl by mohl Ježíš říci, že mezi jeho posluchači
jsou lidé, kteří zažijí konec světa. Tedy v tomto duchovním smyslu
je Jan Křtitel Eliášem. Nepřevtělil se fyzicky Eliáš, nýbrž se vtělila
část jeho duchovní velikosti do Jana Křtitele. Tak je tomu obecně
s celým převtělováním. Kdyby se nepřevtělovaly ideje, marné by
bylo nové zrozování těl. Budu mít tohle příležitost vysvětlit v
některé z pohádek pro všechny. Duchovní konec světa je
zavržení relativního zla jako prostředku k nabytí spásy. Sv. Jan o
tomto zavržení zla píše ve své epištole: "Znovuzrozený už nehřeší."
(9) Tento způsob poznávání pravd se dá také srovnat se
sluchovým vnímáním. Máme-li v místnosti hlasitě tikající hodiny,
ale nesoustřeďujeme na jejich tikot pozornost, nevíme o něm,
přestože hodiny tikat nepřestaly. Takhle jsem, po třinácti rocích
nepřetržité oběti konkrétním bližním, objevil v 17 létech existenci
boží. Byla mi náhle tak blízká, že jsem si kladl za vinu, že jsem
byl 17 let vůči této skutečnosti nepozorný. Nedivte se, že při
slyšení této skutečnosti, které jsem dříve nevěnoval pozornost,
jsem považoval sedmnáct let svého dosavadního života za
roky promarněné...a plakal jsem nad tou nedbalostí nejen za
sebe, ale i za celé hluché lidstvo.
Stejně tak si může být člověk vědom něčeho hmotného nebo
skutečného, co tu už bylo, ale on tomu nevěnoval pozornost, např.
protože, bez mezer vnímal jídlo, kdykoliv potřeboval jíst a nezbyla
v něm ani špetka pozornosti na všudypřítomnou chuť všeho, co se
nedá jíst. Takovým způsobem jsem byl např. syt od 21. 11.
1939 po dobu pěti měsíců vším, co přichází zvnějšku, takže jsem
nepociťoval hlad tam, kde všichni ostatní hladověli, nestrádal
jsem
tam, kde
všichni strádali
nejrůznějším způsobem.
Obdobným způsobem, a to dokonce výběrovým,
jsem byl
nehmatatelným a neviditelným před hlavní namířené strojní pušky,
ale neexistoval jsem pro toho, kdo chtěl střílet, ale existoval jsem
pro všechny, kdo střílet nechtěli, pro ně jsem byl jak viditelný, tak
hmatatelný. Dokonce mě sledovali ze dvou stran z oken, zdali
budu zastřelen. Ovšem tento stav se bez mé osobní vůle
stupňoval, takže třeba za jiných okolností roku 1953 jsem byl
neviditelný pro všechny přítomné, abych jimi nebyl rušen, když
jsem psal jednu důležitou stránku z Výkladu evangelia svatého
Jana. Pak ovšem toto zmizení zprostředka přítomných bylo něčím

obdobným tomu, co se stalo Ježíšovi, když se ho chtěli zmocnit
a on se ztratil zprostředka nich. Nepotřeboval se o to snažit. Šlo
mu jen o splnění věčného úkolu, který měl své konkrétní
podoby, jimiž ten úkol splňoval v čase. (Měl jsem to štěstí, že
jsem měl až do svých 21 let světici, svou babičku Barboru
Pintovou, narozenou 17. prosince 1855 a že jsem měl možnost ji
poslouchat a nahlížet na její jednání a myšlení zblízka. Kdo
neměli tuto možnost ji sledovat zblízka, viděli v ní jen velmi
přísnou a ve své přísnosti nekompromisní ženu, nikdy ne světici.
Kdo ji poslouchal a měl příležitost ji poslouchat denně a bez
výhrad, poznal z ní, že Bůh nesídlí někde na obloze nebo daleko
od nás, nýbrž je ztělesněn např. v jednajících a myslících lidech.
Byl jsem svědkem, jak obcovala se svatými i při drobných
záležitostech, pokud na jejich řešení nestačila svými malými
lidskými schopnostmi. Nebylo to však u ní nikdy vykořisťování
svatých, nýbrž samovolně a samozřejmě plynoucí ustavičná
pomoc svatých. A tak jsem nepotřeboval věřit na Boha, ale mohl
jsem se dovídat, jak ti svatí nám, respektive jí, ustavičně
pomáhají a sami nic z toho nemají a nic za to nepožadují.
Mluvím-li o štěstí, že jsem měl takovou babičku, musím dodat, že
každý člověk má k dispozici takovou míru štěstí, kterou bez zneužití unese.)
(10) Zapomenutí na sebe bylo tehdy roku 1953 při psaní
Výkladu evangelia svatého Jana tak úplné,
že samovolně
přinášelo s sebou např. osobní neviditelnost. Nepřinášelo
nehmatatelnost, protože jsem i při své neviditelnosti držel tužku,
kterou jsem psal. V bezprostřední blízkosti se nacházející dcera
Anička, která čmárala po nepopsané stránce mého sešitu, začala
čmárat i po popsané stránce a zachovala tak dokument o mé
neviditelnosti, který uchovávám jako důkaz o té události.
(11) Snad by se mělo dodat, že naše mysl, jak a pokud ji známe,
nikoliv jaká celá je, obejde se bez vědomí o základu, z něhož
ustavičně prýští, protože její zevní funkce závisí jen na registraci
změn a na zpracování tohoto materiálu. Co je neměnitelné, to
nepostřehneme.
(12) Tuto možnost Ježíš reálně naznačil svým pozemským
životem, který začal bezvýhradnou poslušností prostředí, v němž
žil atd. Indičtí jogini dokáží totéž úplným otevřením muladhary,
kterou nikdy nemáme úplně otevřenu. Tento způsob však v sobě
skrývá velké nebezpečí: otevřou se člověku všechny možnosti
lidského života, které jsou velmi lákavé. Kdyby měl jogin za sebou
Ježíšovu "třicítku", "vstup do Jordánu", "čtyřicet dní" na poušti a
"přemožení satana", šel by další cestou úplně bezpečně, jen

některé jeho vlastnosti by jej zrazovaly (jako Jidáš, nebo extatické
schopnosti, které se ukázaly být účelnými na hoře Tabor, ale
usnuly v zahradě Getsemanské), někdy zapíraly (jako Petr), ale
celek by žil přechodně ve stínu událostí, dokud by se nedostavil
zhůry Pokoj a nesestoupil Duch svatý. Mezitím Ježíš pokračoval
vnitřně za své žáky podobně jako činí pravý guru, a překlenul
povrchový přístup k přítomnosti vnitřního přístupu k celé
přítomnosti. (Cele otevřená muladhara umožňuje vidět poprvé
celou a nikoliv jen částečnou přítomnost. To je dobré východisko k
vidění trojjediného času.) To už činí Kristus - Spasitel od věčnosti,
ale neoznámil to lidem a neprovedl to otevřeně ve vnějším světě,
nepřizval všechny lidské vlastnosti ke své práci, tj., jak říká Ghos,
neukázal, že z celého lidského života je třeba učinit jogu, cestu
k Bohu.
(13) Jiný způsob uvědomování si času se dostavuje bez naší
vůle a je součástí toho, co jmenuji "obrácením světel". Přitom
všechno vědomě pochází od Boha, z nadčasovosti, tj. také z
nezávislosti boží
na
vyprýštěném
času,
nebo
na
vyprýšťujícím času. Ocitneme-li se se svým vědomím u Boha,
odtamtud se pak díváme očima božíma, tj. také sjednocujícíma,
nikoliv rozdvojujícíma. Přestáváme být závislými na smyslových
vjemech a na rozumu, neboť vyplýváme vědomě z Boha a
souhlasíme s Bohem vcházejícím do smyslů a do času, zkrátka
podílíme se vědomě na způsobu božího zažívání všeho tedy i
času. Tady se mluví ovšem jen o jedné části zbesprostřednění
našeho vědomí s vědomím božím.
(14) Takový rozkaz např. v mých 17 letech vypadal tak, že jsem
sice nic neslyšel, ani neviděl, ale byl jsem přemožen tak, že
jsem nemohl už ani na chvíli pokračovat v životě pro sebe a musel
jsem začít se službou boží vůli, neboť jsem náhle a nečekaně věděl, co mám dělat a jak mám myslet. To ovšem není ještě ani
zdaleka přebývání v příbytku u Boha.
(15) Totéž platí o snech duchovního obsahu. Znám lidi s
vysokým inteligenčním kvocientem, ale přesvědčuji se, že nejsou
schopni poznávat hlubší smysl snového sdělení, ale nejen to, i
ten, kdo má k dispozici vyšší intuici, nepodal by dnes o témže snu
stejný výklad, co do jeho hloubky, jako za čas, až ten, jemuž se
sen zdál, dospěje blíže k
hloubce snu. Člověk intuitivně
vykládající sen je závislý svou intuicí též na tom, komu sen
vykládá a na okolnostech, za kterých vykládá. Časem se mu
totiž něco ze snu splnilo a něco se už časem překonalo. Sny,
pocházející z ducha, mají svůj vývoj i svůj zmar, protože jsou třeba
svědectvím, které představuje jen určitý úsek vedení po určitý

čas a za určitých událostí, které proběhly, nebo probíhají nebo
teprve proběhnou. Výklad snu je tedy
pouhou účelovou
interpretací. Pravda duchovní není strnulá a může být převzata z
různých podlaží lidského korábu. Viz výklad Pohádek pro všechny
v kapitole Potopa světa.
(16) Astrolog, kterému občas vycházely jeho předpovědi, ocitne se
po fyzické smrti v nezáviděníhodné situaci, neboť na úrovni
jemného těla, ve kterém po smrti žije, hvězdy nesvítí, ani mu
nemohou pomoci při jeho odhadech. Ovšem je možné i na
vyšších úrovních vědomí
si pomáhat tamními prostředky,
pocházejícími z tamních zákonitostí, chce-li člověk žít zase jen
odvozeně a nikoliv přímo z pravdy.
(17) To jest poznání, které se dostavuje u smrtelné duše, když se
ona blíží ke svému věčnému zdroji.
(18) Totéž platí o léčitelích, kteří vstupují do pacienta a tam
provádějí diagnózu. Sami za hranicemi této schopnosti neoplývají
pravou inteligencí, nejsou prosti obyčejných strachů ze smrti
apod. Jejich činnost máme chápat jako velkolepou oběť konanou
pro trpícího člověka. V Ježíšově životě patří tato oběť do "tří" let
jeho učitelování. Učedníci, tehdy učedníci, dnes naše vlastnosti,
podléhají všem možným nástrahám, protože zatím pro ně
nezemřel Ježíš na kříži a nevstal z mrtvých.
(19) U mě operacemi za vědomí, obecně velkým utrpením za
vědomí.
(20) Zbytečným prodlužováním zde Ghos myslí prodlužováním
neplodných přechodů nad běžnou míru, která je v Ježíšově životě
označena termíny "čtyřicet dní na poušti", "tři dny v hrobě",
"padesát dní od zmrtvýchvstání do seslání Ducha svatého."
(21) Klamné předpoklady jsou označeny Ježíšovou modlitbou v
zahradě Getsemanské: "Bože odejmi ode mne tento kalich, je-li to
tvá vůle."
(22) Zde smíšenou činností rozumějme činnost pocházející z
vlastního ducha, nebo přímo z Ducha božího. Vlastního ducha, ze
kterého Ježíš do té doby skvěle působil bez jakýchkoliv těžkostí a
samovolně, se musel Ježíš na kříži vzdát. Kdyby to byl neudělal,
byl by pouze na kříži umřel, ale nebyl by vstal z mrtvých, atd.
Přitom vlastního ducha si musíme během cesty ke kříži vytvořit a
nemůžeme se bez něho obejít. Tento náš duch pochází z Ducha
božího, ale má jen dočasnou úlohu. Nesmí se ho člověk
předčasně zříkat nebo ho opouštět. Malomyslnost v tomto bodě
je velkým přestupkem. Aby Ježíš zdůraznil jak se má člověk v

tomto případě chovat, odevzdal svého ducha bez lítosti, přestože
zažíval stav dokonalé opuštěnosti.
(23) Jejím představitelem byl v jisté chvíli Petr, když domlouval
Mistrovi, aby se nedal potupit. Ježíš jej tehdy správně nazval
satanem. Toto pokušení se potom jemnějším způsobem
projevilo u Ježíše v zahradě Getsemanské. Nezapomínejme, že
učedníci Páně představují lidské
vlastnosti, které jednají
především pro sebe a také se dokáží omluvit, že jednají pro
Ducha božího především! Takovou omluvu pro své jednání měl
nepochybně i Jidáš, když chtěl drahocennou mast, vylitou na
Ježíšovu hlavu prodat na trhu a peníze rozdat chudým.
(24) Není náhodné, že právě Petr intuitivně poznával světlo
Ježíšovo, když řekl: "Ty jsi Syn Boží."
(25) Ježíš se snažil celým svým životem ukázat, jak se má dojít
během života na Zemi k pojetí lidského života jako zjevení boží
Vůle, a to jako nejvznešenější zjevení Vůle boží v podobě člověka
stvořeného k obrazu božímu a nikoliv naopak Boha, který je
nestvořený, nevtěsnávat do podoby lidské. Máme se zbavit
provizorního středu, jímž je člověk, a máme jej nahradit věčným
středem stvořeného, nestvořeným vnitřním Já, jímž jsme bohové.
Tento obrat, jak ukázal sv. Jan ve Zjevení, probíhá dvojím
způsobem, aby nás zbavil balastu dvojnosti, která zprvu byla
nepostradatelná. První fáze tohoto obratu, líčená v kap. I. až X.
Zjevení, má podobu jen částečného pozbavení pocitu dvojnosti,
a končí extazí, tichem, které se rozhostilo v celém vesmíru téměř
na půl hodiny. Až sem nás dovedl Ghos v tomto spisu. Druhá fáze
vzestupu se provádí nikoliv z lásky k sobě nebo z touhy po osobní
spáse, nýbrž z lásky k dílu božímu, a tato fáze je popsána ve
Zjevení a kapitole XI. až XXII. Kdo takto nepochopí smysl
Ježíšovy smrti na kříži a jeho zmrtvýchvstání, nemá po extázi
vzoru, kterého by se držel. Nemůžeme nesouhlasit s argumenty
Ghosovými, týkajícími se první fáze celkové cesty, ale už ani
Eliášovi nebo Mojžíšovi by byl tento návod nestačil, a proto bylo
na hoře Tabor ukázáno, jak oba připravovali cestu Páně osobně
neosobním způsobem. Čili Ježíš žil na Zemi z lásky k Otci a z
lásky k člověku proto, že člověk je jediným adekvátním
prostředkem, jímž se dá uskutečnit to, co je ukázáno po
zmrtvýchvstání Páně až do nanebevstoupení Páně a seslání
Ducha svatého a pak znovu ilustrováno neosobním prostředkem
vidění pravdy ve Zjevení v kapitolách XI. až XXII.
(26) Obě cesty vedoucí k tomu, abychom rozeznali správnou
intuici a dokázali se podle ní správně řídit, jsou velmi pracné.

Mám za to, že by se zde podle názoru Ghosova mělo co nejvíce
ustoupit od pozadí osobní vůle získat intuici.
(27) Tato slova mi připomínají volání van Ruusbroeka: "Vstaňte,
Ženich přichází, vyjděte mu vstříc!" Z jeho knihy Ozdoba duchovní
svatby, ve které ohlašuje, že Ženich vchází napřed do naší činnosti atd. Tato zkušenost se mi nabídla bez mého nejmenšího přičinění už v předškolním věku, nevěděl jsem, odkud přichází, ale
jedno je jisté: působila jinak než pomoc lidské vůle. Přicházela
jako moudrost zprostředkovaná utrpením. Dodávám, že při jejím
působení musela lidská vůle úplně odpadnout, jinak by byla
odpadla. Tak mě naučila správně zacházet s intuicí. Byl to
postup od Zet do A, od nastoupivší intuice s veškerou její mocí, a
končící v A, v jejím účelovém využití při konkrétní události.
(28) Ani nebylo nutné aby mysl byla již úplně vyvinuta, neboť ona
už tu byla dávno před ní, jako při instinktivním jednání broučice
Oncideres, a jako při jednání celé přírody. Pozemský život sám
poskytuje příležitost, aby se ona vyvinula, např. u člověka, zároveň s myslí. Je-li nám například popřáno velké utrpení a my je
přežijeme, jsme svědky toho, jak se urychlil samotný vývin mysli.
Např. dvouletá dcera Anička strhla na svou levou ruku brambory
s vařící vodou. Když se dostala z nemocnice, dost dlouho nás
nepoznávala jako své rodiče a jako své sourozence. Zato však
toto navození neosobního pohledu na věci a lidi vneslo do jejího
života trvalý myšlenkový pokrok. Tato zkušenost nebyla
výjimečná, neboť dokonale odpovídala mé zkušenosti po první
operaci za vědomí v mých dvou létech. Čili celá akce osvěcovací
může probíhat také opačně zhora dolů, konkrétně z intuice do
činnosti. Duševní trápení působí v tomto směru ještě prudčeji
než tělesné strasti. Ejhle, zanedbávaný smysl života a smysl
našeho pobývání v dualistickém řádu. Není třeba dávat přednost
utrpení, ale vážit si celého života jako celku, ač se nám na
povrchu jeví velmi uboze.
(29) S jakou jsem např. už v dospělém věku, patrně roku 1937,
nejvýš roku 1938 viděl při západu slunce nad Hoverlou, společně
s nějakým Polákem, jak je připravena druhá světová válka. To se
stalo jednoho letního dne při večerním soumraku. Ale tentýž den
ráno mě po ranní modlitbě jakýs chasid poslal na horu Hoverlu,
abych se tam díval na oblohu. Jak věděl ráno o něčem, co se stalo
až večer.
(30) A mí dva přátelé, kteří cestovali se mnou, myslím, že Karel
Přikryl a Karel Blaheta, klidně spali dole v Kvasích pod Hoverlou.
Musel jsem tehdy sám celý den putovat na horu Hoverlu za vizí, o

které jsem nevěděl, že nastane a co při ní zažiji. A dnes po tolika
rocích dne 9. 2. 1991 jsem se musel v noci ve tři hodiny probudit,
abych tento komentář napsal. Byla to událost nařízená podobně
jako při překladu a komentáři mi "nařizovávala" svatá Terezie z
Avily a zároveň Šrí Aurobindo Ghos, také po své smrti. Ten
dokonce prodloužil můj život, abych překlad jeho knihy mohl
dovést do konce.
(31) Nuže, Ghos věděl i o těch zásvitech světla, které přicházely
napřed skrytě hned po operacích za vědomí, pak světelně od
mých sedmnácti let a teprve od 20. 11. 1939, po tolika rocích
zhasly definitivně, protože byly nahraženy příchodem Ženicha do
života jako celku, a toto se dělo s mou duší pobývající v těle,
trvale od 21. 11. 1939 po dobu pěti měsíců než toto vedení bylo
nahraženo posvatebním životem s Ženichem. A bylo třeba
přibližně dalších 11 let, než jsem tento způsob života pochopil.
Běžné poznání vždy pokulhává za poznáním duchovním, zvláště
tehdy, když je lidský život událostmi obrácen naruby.
(32) Jak je těžký výklad Ghosův, chce-li vynechat běžný život a
události v něm jako skutečný faktor intuice. Nemělo by nám zůstat
utajeno, proč Ghos zásadně vynechává události, které patří do
zevního světa. Měl své žáky v ašramu, kde měli být ušetřeni od
tříbení událostmi. Ale pro nás faktor události je nutný. V životě ve
světě (a to je náš ašram) se musíme uhájit i při soustavném
nechtěném toku událostí. Ne náhodou se mi při ukončení tohoto
komentáře dostala do rukou kniha péčí rev. Mikoty z Brna a
osobně Jarmily Plotěné
ze Šlapanic, nadepsaná:
Praxe
provádění přítomnosti boží od bratra Lawrence. Spis je pro mne
potvrzením toho, co píši v komentáři. Kniha byla vydána jako
první svazek edice Světlo v prosinci 1990, přeložena patrně z
angličtiny od dr. Rudolfa Skarnitzla. Jenže bratr Lawrenc byl
Francouz, česky Vavřinec. Zemřel v požehnaném věku 80 let 12.
února 1691, teprve od 55 let byl členem karmelitánského řádu.
Jednou řekl: "Pro mne není rozdíl, jsem-li činný nebo se modlím. V
hluku kuchyně, kdy několik lidí současně volá po různých
věcech, jsem Božím tichem stejně mocně ovlivněn jako když jsem
na kolenou při svatém přijímání. A někdy se mi zdá...jako bych
víru ztratil. Tehdy mizí stíny, které zastírají naši vizi a ve mně
začíná se vyjasňovat den, který bude bez mraků a bez konce,
nádherný den života, jenž nastane." Jindy řekl: "Hledáme různé
cesty a metody, jak se naučit milovat Boha a abychom se
dostali k této lásce, zneklidňujeme svou mysl, nevím kolika
nápady. A přece je to tak jednoduché. Je přece daleko kratší a
snadnější vykonávat naše běžné zaměstnání jen pro lásku k

Bohu a umísťovat jeho posvěcující znak na všechno kam
položíme naše ruce a tak pěstovat pocit jeho přebývající
Přítomnosti. Tím spojujeme naše srdce! Není k tomu třeba
žádného umění či vědy. Právě tací, jací jsme, můžeme jít k Němu,
jednoduše a s prostým srdcem."
(33) Tuto část od poznámky č. 32 až po slova Ghosova v
dalším odstavci: "Tento druh intuitivního poznání", jsem v
původním překladu z roku 1933 vynechal, protože tehdy byl pro
mě nepochopitelný.
Nejradikálnější zásah intuice jsem zažil dne 28. října 1939
před svým odjezdem na druhou inženýrskou státnici, a to v Plzni.
Když jsem se chtěl loučit s maminkou, náhle a nečekaně jsem
něco věděl, s naléhavou touhou se o toto vědění podělit s jednou
osobou, které se budoucí událost týkala bez které by byla
dopadla jinak, byl bych zemřel. Teď vím, že to byla návaznost na
matčin skutek, když mě před mou první operací za vědomí
obětovala bez výhrad Bohu. Tenkrát dne 28. 10. 1939 jsem musel
říci matce: "Čeká mě velká zkouška, při které půjde o život. A já
o ten život přijdu, budeš-li mě milovat více než Boha." Tehdy jsem
viděl poprvé maminku plakat. Řekla: "Cožpak je hříchem, když
matka miluje dítě jak má matka dítě milovat?" Dostala ode mne
odpověď, že matka, která se dostala na její duchovní úroveň,
musí mít jiný řád hodnot, ve kterém nade vším vysoko je Bůh.
Napsal jsem už jinde, že první otázka matčina po více než
pětiměsíčním odloučení, po mém příchodu z koncentračního
tábora zněla: "Karle, co se s tebou dělo toho 21. 11. 1939?
Musela jsem tě znovu obětovat Bohu bez lítosti. Myslela jsem,
že jsi ten den zemřel." Matčina pomoc v podobě oběti stála za
mnou. Musím znovu prozradit, že ji nikdy neopustil svatý
František z Assisi a ukázal ji mým prostřednictvím pět bodů z
knihy "Kvítky sv. Františka" , jimiž se má řídit do konce života. A
toto se stalo až 11 let před její smrtí 1971.
Toho 28. 10. 1939 jsem neměl tušení, o jaké nebezpečí u mě
jde a že se dostanu do koncentračního tábora a že budu
přednostně ohrožován před ostatními spoluvězni. Nevěděl jsem
nic o vnitřní smrti a vzkříšení z mrtvých, které mě potkalo dne
21. 11. 1939. Tím méně jsem věděl něco o tom, jaký úkol mě
potom čeká, že jsem dorostl teprve tehdy do úkolu převozníka
přes velkou řeku. Tento úkol jsem z velké části splnil v
koncentračním táboře. Pak už mně zbylo jen zvát do převozní
pramice, a to se ukázalo být těžší než co se stalo v koncentračním
táboře. U manželky pouhý její převod do mé pramice trval šest
let a do toho, aby poznala, že je duchem, dorostla až po velké

zkoušce těsně před smrtí roku 1981. U Julinky bylo třeba
dokonce, aby její tělo zemřelo a její idea přešla do nového těla a
teprve tam v jejím dospělém věku, až našla své pravé povolání,
dospěla k poznání, že je duch, jehož pomocníkem po dobu
lidského života je tělo. Přesvědčila mě potom nechtěně o tom, jak
je tomu s převtělováním a tak zvaným koloběhem životů.
(34) Řekl bych za lidi žijící v zahradě, které říkáme svět nebo
naše planeta, že události, které nás potkávají, nejsou náhodné a
že se máme dát jimi poučit. Neučiníme-li to, ztrácejí hodnotu
spojovací a nabývají jen podobu pokračující nejistoty a trápení.
Nejistota je sice druhořadým, ale přece jen do určité doby nepostradatelným zasvětitelem. Ježíš ukázal při svém jednání s učedníky, kdy a za jakých okolností tato nejistota přestává být pramenem moudrosti a začíná být pramenem strachu, který Ježíš
odsoudil, jako by to byl těžký hřích. Jeho závažnost spočívá v tom,
že ruší účinnost duchovního vedení.
(35) Mezi potenciální schopnosti smrtelné duše - potenciální proto,
že nemusí být ještě vyvinuty, tím méně používány - patří
neschopnost vybírat si přátele nebo je ztrácet bez osobního úsilí.
Jakmile se člověk propracuje k jednání, které je ovlivněno intuicí,
ztrácejí se bez osobního přičinění naši osobní přátelé a noví se
stejně neosobně objevují, čímž se mění události kolem nás.
(36) Velmi květnatě, ale přitom věcně, Ghos prozrazuje své vidění
spojitosti naší místně omezené skutečnosti s vesmírovým děním.
(37) Do těchto příkazností náleží také čas našeho zrození na zemi
do podoby člověka.
(38) O nás se ucházejí nejrůznější síly vesmíru, které působí
pospolu. Je nutno objevit pro nás nejvhodnější vzájemnost sil.
(39) V této myšlence je důkaz toho, že Ghos ponechával své
žáky v klaném domnění, že pracují především pro sebe. Všimněte
si, jakým způsobem Ježíš odvedl touhu učedníků, aby pracovali
především na sebespáse, k péči o bližního.
(40) Práce konaná především pro sebe je velkou překážkou
nástupu vědomí o boží přítomnosti. Ještě jednou upozorňuji na
knihu vydanou v nakladatelství Unitaria v Praze: Praxe provádění
přítomnosti boží od bratra Lawrence.
Bratr Vavřinec zažil v osmnácti letech svého života něco
podobného, co já v sedmnácti, a pak až do 55 let žil ve světě.
Mám však pro vás úlohu, kterou musíte rozluštit po svém každý sám. Na jedné z prvních stránek této kapitoly jsem se dopustil
vyšinutí z vazby, které jsem neopravil, ale v následujících

stránkách jsem tu chybu přivysvětlil některými částmi textu, které
jsem podtrhl.
Ještě jednu maličkost. Bratr Vavřinec přes nakladatelství
Unitarie v Praze mi přispěchal na pomoc tak, abych tento text
nepustil z ruky, dokud nedám příležitost čtenářům nahlédnout
do knihy, která je napsána od Zet do A, to znamená
nepokrytě z duchovní zkušenosti, zatímco, pokud se to vůbec
dalo, se Ghos o své osobní duchovní zkušenosti nevyjadřoval. Dík
oběma, Ghosovi i Vavřincovi, dík svaté Terezii z Avily, Thomasovi
Mertonovi, van Ruusbroekovi, bez nichž bych byl nesměl překlad
dokončit. Ale dík v nemenší míře patří i všem svobodným, kteří
dávno před námi šli ve šlépějích Vjásových,
Buddhových,
Quetzalkoatlových a naposled Ježíšových a Mohamedových. Stáli
všichni za mnou především toho 21. 11. 1939. Bez toho dne by
tato kniha nebyla mnou přeložena do češtiny.
A co mistr Eckhart a skromná Katrei!
Konec celého díla.
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