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Úvod
Materiál k tomuto dílu mystiky jsem měl v podstatě
shromážděn už v roce 1939 před vstupem do koncentračního
tábora. Tento materiál se opíral o studium jogy a jiných daršana z
děl nacházejících se do roku 1933 v rukou mých osobních přátel,
kteří byli Indií nadšeni a jejich nadšení jsem s nimi sdílel. Pak jsem
k těmto spisům připojil větší řadu těch, které byly v universitní
knihovně v Praze. Byl to zejména německý překlad Véd a
zasvěcený překlad Upanišad, který v počtu šedesáti představoval
opravdu reprezentativní výčet komentářů k Védám. Roku 1937 po
návštěvě Francie se dostaly do mých rukou hlavně spisy Jeana
Herberta a jeho mistra Šrí Aurobinda Ghose. Tehdy za pomoci
ašramu v Pondicherry, se kterým měl spojení Petr Klíma, tehdy
ještě redaktor ve Vídni, jsem se dostal k francouzské verzi všech
do té doby vyšlých Aurobindových děl. Některé z nich jsem přeložil
už před válkou, jiné jsem svěřil k překladu svým přátelům. Netušil
jsem, že ašram v Pondicherry mě vede v patrnosti až dodnes. Na
sklonku roku 1982 jsem nečekaně dostal v Praze čtyřdílné
poslední dílo Šrí Aurobinda s přáním, abych je přeložil. Výtisk
pocházel také od Petra Klímy a měl ho ve vlastnictví ing. Karel
Patha z Prahy. Ten zemřel 22. 12. 1984 a knihu mi odkázal.
Tehdy už jsem přestal váhat a rozhodl jsem se komentářem na
tuto knihu spojit mystiku s jogou pokud možno ve všech
společných styčných bodech těchto cest. Musím říci, že pojetí
Aurobindovo je mi velmi blízké. Šrí Aurobindo představuje pro mne
nejzazší mez, ke které je toho času možno dojít studiem
hinduistických nauk pocházejících z Véd.
Podobným způsobem, jakým se mi dostalo do rukou dílo
Aurobindovo, získal jsem i dílo Allana Wattse o Zen buddhismu.
Také čínská moudrost ke mně přišla na dvakrát nebo na třikrát, a
to bez mého přičinění před rokem 1937 a pak znovu po roku 1937.
Vůbec rok 1937 byl prvním rokem, v němž se vnitřní výdobytky
začly realizovat navenek, ale proces ten by byl probíhal velmi
pomalu, kdybych byl neprošel koncentračním táborem s
příslušným vzdáním života. Po tomto zlomu, po němž jsem věděl,
že všechno přichází zvnitřku, z věčnosti a že se člověk toho
zmocňuje a omylem to považuje za své, začal jsem se také jinak
dívat na bohatý materiál nastřádaný před válkou k M II. Přestal být
mým materiálem a bylo jen otázkou času, kdy se ho také fakticky
zřeknu. Nakonec těsně před novým započetím tohoto spisu jsem
celý materiál zničil, aby mě nepokoušel, abych se vracel k osobní
zkušenosti zásadně jen proto, že je v ní také něco mého, co by se

nemělo ztratit. A tak celé dílo nabylo povahu komentáře, jakési
upanišady k moudrosti, která byla už jinde za mou osobní
zkušeností uložena v jiných knihách.
Měl jsem původně v úmyslu zachytit celý systém indického
náboženského myšlení, tj. nejen hinduistického, ale i
brahmanistického, džinistického a buddhistického. Stejně tak jsem
si chtěl počínat se zpracováním čínské moudrosti, ale po přečtení
skvělé Radhakrišnovy Indické filosofie, kterou bych musel
překročit šíří obsahu, jsem od tohoto úmyslu upustil a splním
daleko střídmější úkol. Srovnám křesťanskou mystiku, respektive
křesťanství s jogou a jí podobnými směry, pokud míří k vědomému
spojení s Bohem právě jako mystika. Nebylo by správné, kdybych
neprozradil, že v mém povědomí je také židovská mystika, jak
jsem se s ní setkal za první republiky od roku 1933 až 1938 na
bývalé Podkarpatské Rusi ve formě chasidismu, dále
mohamedánský sufismus, ke kterému jsem se dostal překladem
několika děl Inayata Khana. Sufijům vděčím za jejich emanační
teorii dovedenou až do životní praxe. Je to obor, ve kterém
pokulhává samotná Indie. Potvrzení správnosti této teorie se mi
dostalo právě v koncentračním táboře, kdy jsem přestal být na
delší dobu svým a začal jsem být vědomě žijícím z věčného zdroje
života.
Jak budu postupovat při srovnávání jogy s křesťanskou
mystikou
Budu-li o nich psát, budu mít na mysli skutečnou praxi, jaká
existuje v Indii už po tisíciletí a na západě v křesťanství v rámci
dost vyhraněných škol. Budu mluvit především o joze, protože o
křesťanské mystice jsem dosti napsal ve spisech Sladké jho (při
odvolání budu užívat zkratek, např. v tomto případě Sj),
Blahoslavenství (B), Cesta vědomí (CV), Umění následovat Krista
(UNK), Mystická koncentrace a příprava k ní (Mk), Úlohy (Ú),
Otázky a odpovědi (O), Komentář k přečtenému (Kp), Výklad
evangelia sv. Jana (Vej), Mystika IV (M IV), Mystika I (M I), nebo v
předválečných spisech jako Utrpení a láska (Ul), Přednášky o
mystice (PM) a jinde.
Indický duchovní vůdce (guru) přijímá žáka (sadhaka) za
podmínky, že žák se mu odevzdá se vším všudy, to nejen osobní
oddaností a vírou v učitele, nýbrž i odpoutaností od ostatního
světa. Mistr musí mít zajištěno, že si na jeho žáka nebude činit
žádné nároky žákova rodina. V tomto ohledu je tedy žák občansky

mrtev tak jako když křesťan vstoupí do nějakého katolického řádu.
Zevní podobnost je i v tom, že tam v Indii i u nás v křesťanském
řádu dostává každý nové jméno, jakoby se nově narodil. V Indii
toto jméno volí mistr, který v něm ukrývá svůj úmysl, jakou cestou
a kam žáka dovede, k jakému úkolu jej vychová. Jde přitom
vždycky o znovuzrození, ke kterému žák teprve míří. A tady už
začínají vynikat rozdíly mezi indickým ašramem a křesťanským
klášterem. Od sadhaka se požaduje daleko větší a užší
specializace při výběru metod vedoucích k vědomému spojení s
Věčným životem, než jaká se žádá od řádového novice. Budeme
si musit promluvit o jednotlivých druzích specializace, ale dříve
než si o tom řekneme, připomeňme si, že joga nikdy nebyla
omezena jen na ašramy, právě jako mystika v křesťanství nebyla
nikdy pěstována výlučně jen v klášteřích nebo na poušti. Ovšem
pak v obojím případě, jak na Západě tak i na východě šlo o jakýsi
druh partyzánštiny v duchovním světě.
Protože nechtěně patřím mezi ty partyzány na Západě, je mi
na Východě velmi blízký už vítězný partyzán Šrí Ramakrišna nebo
novodobější Šrí Aurobindo, vlastním rodovým příjmením Ghos
(1872-1950). Oba považovali za správné založit ašramy, aby
uchránili hledající onoho tápání, kterým museli sami projít. V
Evropě byly poměry trochu jiné. Vládla tam svrchovaná církevní
moc, která rozhodovala, co je správné a co nikoliv na duchovní
cestě. Taková instituce v Indii nikdy neexistovala, jako na Západě
už fakticky přestává existovat. Když jsem při různých příležitostech
prohlásil postupně před několika představenými klášterů, že se
nechci stát členem jejich řádu (např. ve Vyšším Brodě, v Teplé a v
Hájku u Kladna) a že se nechci stát ani knězem z důvodů, které
jsem jmenoval, vzala to na vědomí hrstka lidí a nechala mne na
duchovní cestě dělat co jsem chtěl. Kdežto takový František z
Assisi to měl těžší. Chtěl-li svůj život výlučně věnovat Bohu a
nemínil-li si své poznání nechat jen pro sebe, musel získat povolení od hlavy Církve. A tak se ze všech duchovních partyzánů v
Evropě záhy stali Církví uznaní řádoví bratři či sestry nebo kněží.
Pokud se týče té malé hrstky mystiků náležejících do jiných církví
než katolické (jako např. Jakub Bohme, Tersteegen, Scheffer,
který raději konvertoval do katolictví), kde se na mystiku shlíželo
spatra, tito partyzáni nebyli sice uznáváni, ale protože vedení
jiných církví nebylo zkonstituováno nebo zinstituováno, čili
nemohlo vykonávat nad svými příslušníky tak dalekosáhlou
pravomoc, měli ve svém soukromí větší svobodu než katolíci.
Teprve na jaře jsem se dověděl, že jsem zdědil Aurobindovu
Syntézu jogy, z níž jsem získal před tím z Brna stručný výtažek

česky. V té době jsem měl ještě rozpracován překlad a komentář
ke knize Sebevýchova jogou od Selvarajana Yesudiana. Tuto
práci jsem dokončil v květnu 1985 a teprve pak jsem se pustil do
Syntézy Ghosovy. Jsem velmi vděčen za podněty, které mně
poskytlo Yesudianovo dílo. Bez nich by tato nynější práce měla
jen poloviční význam. Budu užívat citátů z Ghose hojně a budu je
komentovat, ne proto, že bych se stavěl proti vývodům Ghosovým,
nýbrž proto, že má zkušenost, jak by se vyjádřil Ghos, měla od
útlého mládí povahu supramentální, bez mého nejmenšího
přičinění supramentální, a protože měla povahu samovolnou,
mám právo k témuž Ghosovu supramentalismu se vyjadřovat.
Nebudu přitom zapomínat na základní smysl tohoto díla, srovnání
křesťanské mystiky s mystikou východní, zvanou jogou. Od tohoto
srovnání si slibuji hodně, protože obě cesty byly po tisíciletí od
sebe odděleny a vyvíjely se po svém. Na obou stranách se
vynalézalo, co jedna ze stran už vynalezla. Naštěstí existovalo
ničím nezrušitelné skryté spojení obou sester na úrovni za myslí, a
já jsem toto spojení pociťoval i v době, kdy jsem nebyl ani věřící,
ani jsem nevěděl nic o mystice nebo joze. Těmto neviditelným a
neslyšitelným páskám vděčím za tolik, že mohu plným právem říci:
"Nebýt jich, nebyl bych udělal ani krok kupředu. "K této zkušenosti
se budu pořád vracet, protože on trvá a právě ona mě opravňuje k
tomuto psaní.
"Sanskritské slovo yógah (podst. jméno mužského rodu,
koncové h se čte jako české h na začátku slova) je odvozeno z
kmene yug (viz latinské jungere, jugum) a znamená spojení neméně úzké než jakým je spojen vůz s volem pomocí jha, úzké spojení
úporným soustředěním myšlenky na témata a pravidla, která mysl
zahušťují a zjednodušují. Jogin též bývá srovnáván s na svém náboji dobře vystředěným kolem, jehož všechny části tvoří jednotný
celek spojený s jedním středem." (Olivier Lacombe, la mystique
naturelle dans l Índe, podle Revue thomiste, 1951, str. 139 n)
Ještě podrobnosti ke způsobu citování z Aurobindovy knihy
Syntéza jogy:
Mám k dispozici jen italský překlad původního spisu 1965,
Sri Aurobindo Ashram Trust, Pondicherry - India. Italský překlad
pořídil člen Sri Aurobindova ašramu Nata a Giulio Cogni. Pod jménem Nata se skrývá florentinský inženýr, který si zvolil Indii za
svou novou vlast.
Kniha má čtyři díly, z nichž poslední Ghos už nedokončil.
Celý první díl Syntézy je věnován karmajoze. Ghos ji nazývá jogou
božských činností a osvětluje ji způsobem, jakým dosud nikdy

nebyla podána. Tento díl budu uvádět pod zkratkou A I plus
příslušná stránka italského překladu, který vyšel pod názvem La
sintesi dello yoga roku 1967, Casa Editrice Astrolabio - Ubaldini
Editore, s. r. l. - Roma. Pak budou následovat citáty z ostatních
dílů pod zkratkami A II, A III, A IV, dostanu-li se k nim časově.
Úvodních pět kapitol k prvnímu dílu je věnováno především
hlavním druhům jog. V druhém díle přistupuje Ghos k joze ze
stanoviska džnana jogy, v třetím ze stanoviska bhaktijogy. K této
části by měla mít zvlášť co říci křesťanská mystika. A konečně ve
čtvrtém díle dospívá autor k vlastní syntéze jog a nazývá ji jogou
sebezdokonalení. Myslí tím zdokonalení celého lidského života po
všech stránkách tak, aby se stal vědomě zažívaným proudem z
Boha ustavičně vyvěrajícím a stejně tak do Boha se vracejícím.
Nyní se pustím do pěti úvodních kapitol A I:
1. Joga a život
Něco budu překládat volně, abych se vyjádřil stručněji. Ani v
zkráceném překladu nebudu měnit význam autorových slov:
"Příroda se snaží stále více pronikat svou dokonalostí do
přírodních záležitostí tak, aby svými skrytými silami dopomohla
všemu k jeho božskému původu." (A I, 14)
Ghos zásadně píše podle svého vědění a jen je podtrhuje
citáty z jiných autorů. Teď nám prozrazuje, co běžnému člověku
není zřejmé, že příroda ve své podstatě je dokonalá, ale vyjadřuje
se prostředky, které její působení navenek omezují, aby mohl být
zachován čas a prostor a všechno co v něm je a co se v něm děje
ve stavu procesu, kterým přece jen všechno míří k nedějové
jednotě.
"Joga," jak řekl Swami Vivekananda, "je takový prostředek,
kterým je možno uskutečnit takový vývoj během jediného života
nebo za nějaký rok, ne-li za několik měsíců jediného života. Různé
systémy jogy nemají jiného smyslu než vybírat a urychlovat, co
velká Matka již provádí ve svém vesmírném úsilí a vývoji v
širokém měřítku, ale neuspořádaně, plýtvajíc materiály a energií,
pomocí nekonečného množství kombinací. Jedině tento způsob
pochopení jogy nám může poskytnout základnu pro racionální a
zdravou syntézu jogických metod. Jen tak se nám joga přestane
jevit jako něco tajemného a nenormálního bez vztahu k běžným
procesům kosmické energie a k účelům, které tato energie
předjímá, aby dosáhla svého velkolepého záměru, objektivního a
neobjektivního." (A I, 14)

"Mezi metodami jogy a běžnými psychickými funkcemi
člověka je vztah přibližně stejný jako mezi vědeckým pochopením
přírodních sil, jakými je elektřina a pára, a jejich použitím. Metody
jsou založeny na ověřované znalosti a potvrzované přesnými
zkušenostmi, praktickou analýzou a vzniklými výsledky. Celá
radžajoga například je založena na vnímání a zkušenosti, jimiž je
možno rozdělit a rozlišit naše vnitřní složky a naše funkce, naše
kombinace a naše vnitřní síly tak, abychom novou účelovou
kombinací jich dospěli k novým operacím jinak nedosažitelným a k
nové všestranné syntéze pomocí zmíněných vnitřních procesů."
(A II, 15)
Píše-li Ghos o plýtvání přírody silami a energií, má na mysli
jen náš běžný pohled zvnějšku na přírodní dění. Je zákonité, že
tam, kde pokrok se uskutečňuje pomocí protikladů, plýtvá se
pozitivními i negativními vývojovými složkami, třeba přetrvání
jednoho druhu se dosahuje požíráním jednoho druhým. Vývojově
potřebné z toho je něco třetího, čím se neplýtvá, ale čeho je jako
šafránu. Je to plíživé přibližování k základní zdrojové skutečnosti.
Co se týče radžajogy, ta si počíná zvláštním způsobem. V
transformátoru, kterému říkáme lidské tělo, je zamontován přístup
k sedmi úsekům vědomí a pak ke zdrojovému vědomí jako ke
spojovateli všech těch úseků. Radžajogin se neubírá hned ke
zdroji těch úseků, nýbrž objevuje jeden úsek za druhým (otevírá
lotosy, čakramy) a duchovní učitel, který totéž provedl před
žákem, je mu zárukou, že se nezhlédne v kterékoliv vznešené
úrovni vědomí, leda v té, kterou sám mistr nepřešel. Tomuto druhu
postupu odpovídá v křesťanské mystice průchod různými stupni
vnitřní modlitby od ústní prosebné, přes rozjímavou až po
nazíravou. Mezitím např. modlitba vzrůstajících citů svými účinky
dost přesně odpovídá otevření anahaty (srdečního lotosu), po
němž následuje blažené ticho (v mystice modlitba ticha).
"Hatha joga právě tak spočívá na vnímání a zkušenosti,
jimiž je možno zvládnout životní síly a funkce, jimž je normálně
život podřízen a jejichž obvyklé činnosti se zdají být uspořádány
trvale jen k běžným cílům, avšak hathajoga tyto síly nově
uspořádává a mění jejich funkci tím, že je nenechá vyústit k
dosavadním následkům, a pak se ony jeví v novém uspořádání
jako zázračné, neboť se přimkly k principu, z něhož vycházejí, a
vrátily se k němu." (A I, 15)
V hathajoze snáze než v kterékoliv jiné joze lze ustrnout
hned u zvládnutého východiska, např. u zvládnuté asany (tělesné
pozice). Snad proto se hatha joga považuje téměř obecně v Indii
za jogu přípravnou k ostatním jogám. Ale hatha, i když se to běž-

ně neví, vede ke zdroji sil, a zdrojem těch je vždy a ve všech
případech naše nesmrtelná přirozenost. Kdysi jsem se snažil
zvládnout padmasanu za tím účelem, abych pomocí ztráty pocitu
tělesnosti urychlil proces vědomého spojení s věčným životem,
který je netělesný. Protože za mou hathou byl tento silnější účel,
jakmile jsem pozici za pomoci indického jogina zvládl, zjistil jsem,
že zvládnutá pozice má tytéž účinky jako mystická koncentrace.
Proto jsem ji po zvládnutí vícekrát nedělal. Měl jsem tendenci
chránit se před zabydlením v technice, aby se nezmechanizovala
s ní i má koncentrace.
Je zajímavé, že sv. František Xaverský (1506 - 1552), druh
svatého Ignáce z Loyoly (1491 - 1556), apoštol Indie, než byl
poslán do Indie, protože se vědělo, že tam bude muset čelit "zázračným" činům joginů, byl vyučen v Evropě v hathajoze a ovládal ji
dokonaleji než indičtí jogini. Je to světec pověstný tím, že křísil
mrtvé (známo 40 případů, což je rekord v křesťanském divotvůrství, kromě jiných menších zázraků. Jemu však šlo o princip,
a tím byl vědomý návrat člověka k jeho věčnému zdroji. Proto
neustrnul u fyzických cviků, ani u siddhis, zázračných sil, které tak
bezvadně ovládal. Hatha mu pak nebyla jen přípravkou, ale i
věrnou a poslušnou průvodkyní na celé cestě. Lidé, kteří nezamýšlejí dělat v hathajoze nic jiného než cviky pro ozdravění těla,
provádí-li je poctivě a s klidnou myslí, nemohou se vyvarovat jimi
nechtěných následků, duševních stavů, které přesahují rámec
obecně známých duševních stavů. Kdyby přisoudili pozici úkol nezbytného pomocníka a zaujali se mantrou, které by přisoudili úkol
nositele do věčného zdroje, neustrnuli by u pozice, nýbrž dostali
by se pomocí ní za ni až na samý okraj vědomě žitého věčného života, třebaže napřed jen přechodně extaticky prožívaného.
"Je-li racionální povaha jogy méně zřejmá v jiných formách
jogické discipliny, jako v joze uctívání (bhaktijoze) nebo při
nejvyšší plnosti života a vědomí, jako je tomu při joze poznání
(džnanajoze), i tyto discipliny se opírají o využití nějaké hlavní
schopnosti v nás, využívajíce ovšem jiných kolejí, kterými se
běžně ty schopnosti neubírají. Všechny metody seskupené kolem
společného termínu "joga", jsou speciální psychické postupy
postavené na přirozené pravdě, kterou využívají tak, že vycházejí
z běžných funkcí, schopností a skrytých výsledků, ale vždycky jich
využívají k probuzení přirozených procesů, které se jinak rozvíjejí
jen výjimečně." (A I, 15)
Nemyslete si, že Ježíš musel vzbudit ve svých učednících
nějaké mimořádné schopnosti, aby oni mohli dělat např. zázraky.
Oni mu museli svým odstupem od pozemských cílů pomoci k

tomu, aby se jejich přirozené síly začly samy ubírat jinými cestami
než se děje u lidí, kteří se světa a světských cílů nevzdali. Řečeno
srozumitelněji: lidským zájmem se spotřebovává jemná přirozená
síla buď tak, že plyne za egoistickými cíli, nebo tak, že plyne třeba
k pomoci bližnímu bez ohledu na jednajícího člověka. Pak se
ubírá jinými středisky lidského transformátoru, a to samovolně,
oživuje je a působí v bližním. Nemíním přitom snižovat nebo
přehlížet účast Ježíše na vedení této síly, ale bylo to vedení
především ideové. Poučme se o tom též z jeho slov, až po
podobenství o posledním soudu a jeho praktickém provedení od
opuštění učedníků až po seslání Ducha svatého.
"Jogin má tendenci stáhnout se do ústraní a vzdalovat se
radostí života, vyplatit bohatství ducha ochuzováním se o
normální lidskou činnost, vysloužit si vnitřní svobodu vnější
přísností. Dobude-li se Bůh, zdá se, že se ztratí život, zatímco
zaměříme-li své úsilí navenek, abychom dobyli života, je nebezpečí, že ztratíme Boha." (A I, 15)
Tak to dopadá v Indii s joginy i na Západě s křesťanskými
mystiky. Škoda že křesťané až dosud chápou slova Kristova
doslova bez toho, aby je skloubili s Ježíšovým životem. Řekl-li
Ježíš, že "kdo hledá svůj život ztratí jej a kdo jej ztratí nalezne jej",
neměl na mysli útěk ze světa. Představte si, kdyby byl Ježíš po
Jordánu utekl od lidí, zdali by vůbec vzniklo křesťanství. Nebo
kdyby byl své učedníky usadil v klášteře nebo někde v ústraní,
zdali by odtamtud mohli hlásat jeho poselství jak působit životem,
celým životem, od ničeho neokleštěným, jen nově zaměřeným,
zase po všech stránkách. Kdybychom si třeba jen tím nejprostším
způsobem vysvětlili první Ježíšův zázrak v Kani Galilejské, kde
proměnil vodu ve víno, aby rozmnožil radost svatebčanů, museli
bychom přiznat, že ukazoval jako příklad svou aktivní účast na
lidských radostech. Právě tak svými činy ukazoval názorně svou
účast na zármutku lidí. Proto uzdravoval nemocné a křísil mrtvé.
Ukazoval, že vnitřní život se neochuzuje správně vedenou zevní
činností, nýbrž naopak, že takový život vede ke pravé spáse, jak
ukázal v podobenství o posledním soudu. Šrí Aurobindo Ghos
ukazuje neustále, že harmonická vyrovnanost mezi vnitřním a
zevním životem je něčím dokonalejším než útěk ze světa, ale že
"příklady toho jsou vzácné." (A I, 15) Přečteme si, co píše Ghos o
předsudku utíkat ze světa:
"Takový předsudek je tak silně zakořeněn a kázán
vedoucími filosofiemi a náboženstvími, že útěk ze světa se
považuje nejen za nutnou podmínku jogy, ale přímo za její
součást. Avšak neobstojí jako dostačující žádná syntéza jogy...

jestliže se nestará o harmonii mezi naší činností a našimi vnitřními
zkušenostmi, čímž jedině se spěje k božskému a vrcholnému
naplnění.... Neboť v pravdě celý život je jogou." (A I, 16)
Což je totéž, jak když Ježíš řekl "modlete se neustále". Jak
by to bylo možné, kdybychom nechápali život jako něco, čím se
máme modlit.
Ovšem pro Ghose jakožto Inda platí, že nelze oddělovat
lidský život od života vůbec, tím méně od zvířecího. Každý člověk
jde jogou, tj. nemůže se vyhnout tažení k věčnosti, kterému
nerozumí a špatně si je vykládá, jak velmi pěkně ukazuje
Čhandogya upanišad. Jenže běžný lidský život je jogou velmi
svízelnou, neboť ta je založena na protikladech, vytažených z
nejnižších zásuvek zásobníku párů dvojic. Zvíře nemůže
pokračovat ani tímto hlemýždím způsobem, protože jenom hledá
svůj život pomocí dvou základních pudů, pudu sebezáchovy a
pudu udržení rodu. Není totiž tvorem do té míry myslícím, aby si
vzalo za úkol překročit meze svého druhu. Člověk je zase do
takové míry myslícím tvorem, že mu jeho přemýšlivá schopnost
vadí na pozdějším za běžným vývojem stojícím stupni. Zjistil jsem,
že některá zvířata, např. husy, dokáží tak dokonale usadit svůj
nepatrný rozoumek, že se svými přirozenými silami a schopnostmi
mohou okamžitě ocitnout ve stavu, který bychom mohli nazvat
zvířecím rájem. Také mě do něho byly schopny pozvat a mohl
jsem si ověřit, že jsem s nimi v tom jejich ráji byl. Odpovídá
žlutému světlu, které spatřovali někteří pacienti Moodyho během
klinické smrti. Na některé z nich patření na toto žluté světlo mělo
účinky osvěcovací aspoň do té míry, že je zavazovalo k lepšímu
životu než jakým žili před tím. Viz Dr. Raymond Moody: Život po
životě a Úvahy o životě po životě. U zvířat se tyto účinky vůbec
neprojevují, a to je způsobeno zřejmě malým rozsahem jejich
tělesného transformátoru. Také u většiny pacientů, kteří prošli
žlutým světlem, nedochází k osvícení, patrně proto, že otevřeli
před tím jen ta střediska svého transformátoru, která mají otevřena
i zvířata, a ne ta střediska, která se otvírají tím, že např. člověk
nežije jen pro sebe, nýbrž pro jiné (aspoň částečně) bez ohledu na
ovoce svých činů, jak by se vyjádřili karmajogini. Mohu říci, že tím
že mne odvedly husy několikrát do žlutého světla (spal jsem s nimi
na břehu Vltavy pod Orlíkem v Radavě), velice oživovaly tentýž
stav, který jsem znal z operací při vědomí, kdy mne smyslová i
rozumová činnost opouštěla, a tak proud vědomí proudil přes živý
tělesný transformátor někam jinam. Tedy vřelý dík husám! Mohu
pro ně učinit jen to, že je nejím a že si s nimi často, mám-li k tomu
příležitost, popovídám. Jsou to velké repetilky a klevetnice a mají

velkou radost, když s nimi člověk mluví. Musí se ale zmenšit na
velikost husy, aby byl pro ně husou a ony tak mohly mít k němu
plnou důvěru.

2. Tři etapy působení přírody
"Pokud se týče samotné Přírody a jejího universálního
působení, všímáme-li si jí z principiálního hlediska, vidíme, že ona
není jen nějakou klamající, iluzorní a deformující májou, nýbrž
energií a kosmickou činností boží, nadanou ve své vesmírné podstatě obsáhlou a nekonečnou Moudrostí, která nezanedbává ani
nejmenší drobnosti (pradžna prasrta purani, slovy Gíty), (A I, 16 17)
Je důležité, že Ghos chápe máju jinak než běžný jogin. K
tomuto pojmu se ještě vrátíme, protože je velmi důležité, abychom
i odvozenou a pomíjivou skutečnost tohoto světa považovali za
něco naprosto reálného. Jen tak se můžeme dostat ke správnému
pojetí života na zemi a života lidského zvlášť. Můžeme se na něj
dívat jako na nepostradatelný a ničím nenahraditelný článek ve
vývojovém procesu, který je nutný na cestě z věčnosti do věčnosti.
Růstový projev lidské přirozenosti - který se v moderní řeči
nazývá evolucí - spočívá nutně na třech za sebe se řadících
prvcích:
1. toho, co se už v evoluci projevilo,
2. co nadále existuje ve stavu vědomé evoluce a konečně
3. z toho, co se teprve chystá evolučně projevit, nebo co se
jen tu a tam zatím zřídkakdy projevuje a co míří k nejvyššímu
možnému uskutečnění naší lidskosti..." (A I, 17)
"Co už Příroda uskutečnila ve své evoluci, a co pro nás stabilně upravila v nás, je život těla..." (A I, 17)
"Toto tělo se v jogické řeči nazývá, hrubým tělem složeným
z obživového obalu neboli z hmotného obalu a ze systému nervů
životního hybného ústrojí (annakoša a pranakoša)" (A I, 18)
Ze sanskritského původního názvosloví vidíme, že hybným
ústrojím se nemíní svalová funkce nebo samotný pohyb myšlenek,
nýbrž pohyb síly prany v lidském těle. Překlad slova pranakoša zní
doslova pranické tělo.
"...Toto tělo je nástrojem připraveným k plnění skutečného
zákona naší přirozenosti a z toho vyplývá, že jakýkoliv odpor proti

tělesnosti je ve skutečnosti odporem proti boží moudrosti, která si
tělo vybrala ke splnění svých záměrů... Také tělesná dokonalost
musí mít své místo v konečném vítězství ducha... Překáží-li ono
fyzické duchu, není to důvodem k tomu, abychom je zamítali,
protože v neviditelné prozřetelnosti věcí jsou největší těžkosti
přece nejlepšími příležitostmi k tomu, abychom je překonávali." (A
I, 18).
Prasna upanišad k tomu praví II, 6 a 13: "Jako loukotě kola,
tak jsou všechny věci sestaveny v životní Energii: trojí poznání a
oběť, moc silného a čistota mudrce." "A proto joga, která ničí
nervovou energii a životní síly, může dospět jen k apatickému klidu: přeje-li si tyto síly vyloučit jako prameny škodlivé činnosti, není
to úplná joga. Je třeba ty síly očistit, neničit je, přeměnit je,
zvládnout je, využít jich. Takový je jejich smysl, pro který byly
stvořeny a v nás vyvinuty." (A I, 19)
"Život těla je základem a prvním nástrojem přírody...
myšlenkový život je následný smysl a nástroj hned za prvním
následující, a jeho nejvyšší a nejnaléhavější tendencí ...je
ustavičná snaha osvobodit se od útrap vitálních a fyzických
vztahů.... Mentální život nemá jednu, ani jen dvojí, nýbrž trojí
podobu: máme mysl hmotnou a nervovou, mysl čistě intelektuální,
která se osvobozuje od tělesných a smyslových iluzí, a mysl
božskou, která se vznáší nad rozumem a osvobozuje se, má-li k
tomu příležitost, od nedokonalostí rozumu, od jeho způsobu
rozlišování a logických představ. Lidská mysl je zprvu zapředena
do vláken tělesného života a pak je zcela nevyvinuta a ve
zvířatech je napořád uvězněna. Zvíře bere materiální život nejen
jako základní podmínku, nýbrž i jako jedinou podmínku své
činnosti, a slouží potřebám života ve hmotě, jako by byly
nejvyšším jejím smyslem existence. V člověku naproti tomu
tělesný život je základnou, nikoliv východiskem, ani první
podmínkou, ani posledním určením. Staří říkávali právem, že
člověk je v podstatě myslitelem, Manu, mentální myslí, která řídí
život a tělo, nikoliv zvířetem, které řídí mysl. Pravá lidská
existence tedy začíná tam, kde rozumová činnost proniká myslí
materiální, když začínáme žít na mentální úrovni, stále nezávisleji
nad nadvládě nervové a fyzické, a když se stáváme schopnými,
jak postupně roste tato svoboda, smiřovat se s životem těla a
správně ho používat. Svoboda je pravá a počestná vláda a nikoliv
zručná podřízenost. Přijmout svobodně podmínky našeho
fyzického života, ne proto že jsme k tomu nuceni, nýbrž za účelem
jeho překonání a zjemnění, a to je vysoký lidský ideál.

Mentální život zdá se být plně vyvinut jen u některých lidí,
zatímco u převážné většiny lidí představuje jen malý úsek jejich
přirozenosti a ještě špatně organizovaný, nebo část neúplně
vyvinutou, zůstávající latentní a téměř nečinnou. Není pochyby o
tom, že mentální život ještě nedoznal konce svého vývoje v
přírodě a není ještě plně zakotven ani v lidském zvířeti...
Civilizovaný člověk nedospěl ještě k úplné rovnováze mezi plně
činnou myslí a tělem. Kromě toho narůstající úsilí dospět k
intenzivnějšímu mentálnímu životu, zdá se, že často vede ke
zvětšující se nerovnováze mezi jednotlivými složkami člověka,
takže významní vědci mohou právem tvrdit, že genius je jednou z
forem bláznovství." (A I, 19 - 20)
Domníváte se možná, že to Ghos s nedospělostí mentální
trochu přehání, ale vezměme si nejběžnější příklad takové
mentální nedospělosti. Někdo ví, že kouření mu škodí, ale
nedovede si je odřeknout. Zde zvíře zvítězilo nad rozumem. Zvíře
si také nedovede odříci, za čím je hnáno svými pudy. Nezáleží na
tom, že návyk na nikotin není už pouhý pud, ale účinky jsou stejné
jako pudové. Nebo ještě častější znak duševní nedospělosti: např.
někdo se nad něčím trápí, např. nad svým neduhem, stářím apod.
a dobře ví, že tím sobě neprospěje, že je to nerozumné. Veškeré
případy malé discipliny, které vedou k nerozumnému chování, jsou
běžnými znaky, že rozum ještě nezaujal v dotyčném člověku své
místo, které mu náleží. Nechtějme od takového člověka, aby dělal
nějaké významné pokroky na duchovní cestě.
"Člověk je něčím víc než emotivním zvířetem nadaným
rozumem... života, jeho obratnost, přizpůsobivost a velká
rozumová kapacita, uspořádaná bohatost emocí a citovosti jsou
jen mostem k vývoji vyššího života a schopností daleko vyšších,
které se dosud neprojevily a které se jednou zmocní nižšího
nástroje, jako se mysl zmocnila těla a učinila z fyzického života
nástroj, který nežije jen pro sebeuspokojení, nýbrž poskytuje
základnu pro vyšší činnost." (A I, 21 - 22)
Ghos si mě kdysi roku 1937 pozval k vědomé spolupráci, a
to proto, že mu život neposkytl příležitost opatřit si zkušenost,
kterou jsem nabyl zásahem lékařů v předškolním věku,
opakovanými operacemi v předškolním věku za plného vědomí
prováděnými. A tak si mohu dovolit malinko poopravit tvrzení
Ghosovo o vlivu mentální nedospělosti. Lékaři přece nezpůsobili
těmi brutálními zásahy mou mentální dospělost. Všiml jsem si sice
např. u své dcery Aničky, že pobyt v nemocnici po dost vážné
popálenině asi ve dvou letech jejího života, způsobil v její
mentalitě trvalý posun kupředu, a totéž pozoruji u všech dětí, které

záhy projdou nějakým utrpením. U mne však šlo o vymanění
vědomí z osidel smyslů i uvážlivého myšlení. Nestal jsem se tím
dospělým mentálně, ale schopným dostat se za rozum a odtamtud
získávat informace, a to natrvalo. Takže i mentálně nedospělý
člověk, který projde např. žlutým světlem, má možnost si vytvořit
řád hodnot, který bychom mohli nazvat řádem mentálně vyspělého
člověka, a může potom dělat pokroky na duchovní cestě. Jde
přitom o podřízení osobní vůle vůli jiné, mocnější. Čili řešení v
oblasti vůle nikoliv rozumu. Je plodné na všech úrovních
duchovního vývoje. A stav správné polohy vůle nemusí být vyvolán
jen násilím, nýbrž především láskou a výchovou k ní.
"Všechna indická filosofie spočívá na tvrzení, že existuje
vyšší život než mentální, získat a organizovat tento vyšší život je
pravým předmětem metod jogy. Mysl není posledním smyslem
evoluce, ani jejím cílem, nýbrž nástrojem, jakým je i tělo. A právě
v tomto smyslu je označována v řeči jogy jako vnitřní nástroj
(antahkaruna). Indická filosofie a tradice tvrdí, že to, co se bude
muset projevit, není novým prvkem v lidské zkušenosti, nýbrž
něčím, co se dostavilo už v dávných dobách a zachránilo lidstvo v
určitých obdobích jeho vývoje. Vskutku, abychom dnes o tom
mohli mluvit, je třeba, aby se to už někdy dříve objevilo. Když se
později Příroda ocitla na mnohem nižší úrovni, jsou důvody k tomu, aby se tento úpadek hledal v nějakém nedostatku v intelektuálním a hmotném základu." (A I, 22)
Zde jsem povinen přidat se k těmto vývodům a podpořit je
celou vahou své zkušenosti. Kdybych to neučinil, bylo by mé
utrpení, které jsem prožil v útlém mládí a jeho následky prožity
marně. Od roku 1939 pociťuji jako příkaz o těchto okolnostech
ustavičně psát a mluvit, abych burcoval lidi k dávno ztracenému a
nyní tolik potřebnému vědění, že jsme ve své podstatě více než
myslícím tvorem. Jste-li svědky toho, že třeba nikomu nic neříkám,
pak vám musím říci, že zmíněný příkaz nemá ani v nejmenším
přídech mé vůle. Je to příkaz daný bez ohledu na mou vůli a při
jeho plnění pak už záleží jen na míře mé poslušnosti, se kterou jej
plním. Při jeho plnění nejsem ani zdaleka jen myslícím tvorem.
Představte si, co by z toho utrpení zbylo, kdybych byl při opakovaných operacích za vědomí a po nich zůstal pouze myslícím
člověkem. Byl bych zakopal tak vzácnou hřivnu, že jsem víc než
myslící tvor. Také Aurobindo Ghos má tuto zkušenost a ta mu
umožnila, že už roku 1937 mně předal všechny své až do té doby
napsané spisy týkající se této zkušenosti. Hledal jsem je z vlastní
vůle v Paříži a získal jsem je nečekaně už bez svého přičinění z
Vídně. Průběh toho zázraku by stál za opakování, ale popsal jsem

ho už jinde, a kromě toho jsem byl jen malým průvodním jevem
mezi ostatními událostmi, takže zde stačí říci, že lidé s touto
zkušeností nějak o sobě vědí přes hranice času a prostoru. Hrál
jsem přitom vždycky roli vedeného, už od předškolního věku (viz
UŽ), a zároveň informovaného o úkolu, který z tohoto vědění
vyplývá. Toto mé postavení mezi vědoucími bylo dáno tím, že
jsem k vědění za rozumem přišel už v předškolním věku, že jsem
je mohl zprvu využít jen jako dítě, kdežto všichni lidé, pokud o nich
vím, k tomuto vědění došli ve zralém věku, mnohdy po
celoživotním úsilí vedeném k rozšíření vědomí za rozumovou
interpretaci světa a všech věcí. Napadlo mi často, že právě ona
dětská zkušenost s životem nad rozumem by jednou mohla
posloužit k novému způsobu výchovy vedené tak, aby se tato
zkušenost měla možnost projevit bez toho obrovského násilí,
kterého jsem byl předmětem já, a bez mimořádného úsilí
dospělých lidí, které je takové povahy, že jen největší velikáni
mezi velikány je ve zdraví přežijí. Zkrátka zaostalost lidského rodu
se už tak do něho vkořenila, že z něho vyrůstá na každém jeho
kroku a doprovází jej jako parazit zdánlivě ničím nevykořenitelný.
Nastávají okolnosti a už nastaly, za kterých tento zprvu nevinný
parazit může zahubit celou lidskou kulturu. Zvláště události 20.
století jsou toho výstražným znamením.
Nyní k té zkušenosti aspoň to nejnutnější, co je třeba k ní
říci. Po opakovaných operacích za vědomí, čili po opakovaném
odhrnutí záclony smyslů a rozumu z vědomí, jímž je nadán každý
člověk, ocitl jsem se svou vůlí jinde než kdyby byla vedena jen rozumovou úvahou. Jak to probíhalo? Z možností řešení
předložených rozumem jsem napřed odložil pomocí jakési
nadrozumové schopnosti rozlišovací jako nesprávná všechna
vlastní rozumová řešení. Těch bylo málo, protože jsem byl dítětem
v předškolním věku. Obracel jsem se tedy v nouzi, v oné vnitřní
potřebě jednat správně, na dospělé lidi, aby mně poradili. A tu
opět jejich rady si přebírala ona samovolně působící rozlišovací
schopnost. Pomocí ní jsem poznal, že buď jsou všechny rady
dospělých chybné nebo že některá z nich je správná. Pokud jsem
je všechny zavrhl jako nesprávné, trvalo nutkání dojít ke
správnému řešení. Ptal jsem se a pátral jsem dál. Tahle hnací síla
byla asi tím nejdůležitějším prvkem celého toho poznávacího a
uskutečňovacího procesu. Byla všudypřítomná a je všudypřítomná
dosud. Když byla uspokojena nalezením správného řešení,
okamžitě se začla vlévat do provedení a u něho se zdržovala až
do splnění poznávaného. Pak to napětí polevilo, nebo, chcete-li,
vlilo se do uskutečněného. Tohle se se mnou děje i při pouhém
psaní o tak zvaných duchovních záležitostech (rozuměj o věcech

týkajících se nadstavby nad rozumem). Třeba celou noc nemohu
spát, dokud nesplním smysl tohoto nutkání. Do sedmnácti let jsem
nevěděl, že tímto neobojakým zacházením s vůlí, mohlo by se říci
nesmlouvaným a nekompromisním při současném nedbáním na
sebe, v sobě střádám sílu někde za projevenou existencí, sílu,
která nebyla má, nýbrž přímo boží, takže měla posléze moc mně
otevřít dveře do jiného světa. Ono Ježíšovo vybídnutí "klepejte" je
tím střádáním, které má bezpečně za následek, že je nám otevřeno. Poznávání správného bylo mi abstraktním nikoliv konkrétním
způsobem předáváno z věčnosti, jakoby se z nestvořeného
pomocí živé připravené hmoty něco konkrétního vytvářelo. Řeklo
by se zjednodušeně: správná manipulace s vůlí, nebo poznáváním
správného docházelo ke správné manipulaci s vůlí. Vím dobře, že
toto vysvětlení nepostačí zaplašit vaše pochybnosti. Budete teď
svědky toho, jaké úsilí vynaložil Ghos, aby podepřel svou
obdobnou zkušenost. Jeho způsob dosahování z pozice
dospělého a velmi inteligentního člověka má své výhody i
nevýhody oproti mému způsobu. Největší výhodou je, že se může
opřít o napsané vědomosti svých předchůdců. A těch v Indii není
málo. Tím je ušetřen tápání, spojeného vždycky s nastupujícím a
rozvíjejícím se procesem poznání. Dítě není schopno unést
moudrost, kterou unesou dospělí. Dále se může opřít o zkušenost
žijících dospělých jedinců, kteří mají podobnou zkušenost jako on.
Vezmou ho mezi sebe, kdežto dítěte se jejich zkušeností pouze
dotýkají a žehnají mu, a pak ho nechají, aby se obrousilo omyly a
pády, protože mu nesmějí vzít z ruky tyto ničím nenahraditelné
prostředky pokroku. Bez dospělého lidského těla není zmíněná
zkušenost sdělitelná v celé šíři a rovněž není sdělitelná v celé šíři
bez zkušeností spojených s dospíváním jak tělesným tak
duševním. Přičemž mentální dospělostí nemíním dosažení
určitého inteligentního kvocientu. To jen jeden její znak, který je
dokonce v určité fázi vývoje zastupitelný (vizte případ svatého
Josefa Kupertinského). Nýbrž mám na mysli takovou míru duševní
pružnosti, že je schopen
1. přijmout popudy, které nepocházejí jen z dosavadní
ohrady smyslů a rozumového zpracování jejich vjemů (tento úsek
vědomí označuji úsečkou AB), nýbrž i takové, jejichž relativní
pravdivost se poznává jen vnitřně bez přispění smyslů, rozumu
nebo citu,
2. Je schopen je ihned bez sestupu do oblasti rozumových
úvah prakticky použít a
3. beze zbytku užitím vyčerpat celý náboj vědění v nich
obsažený.

Je-li dítě nadáno nadrozumovou zkušeností většího rozsahu,
umírá, nebo brzy po ní umírá (Viz Immelda Lambertini 1333 nebo
děti při extázi ve Fatimě. Nejstarší Lucie, fyzicky téměř dospělá, to
vidění přežila. Nejmladší její bratr záhy umřel, starší, ale také ještě
nedospělý, zemřel poněkud později). Měl jsem podobný zážitek,
ale bezobrazný a bezeslovný, na pokraji dospělosti mezi 17. a 18.
rokem a málem jsem na něj doplatil životem. Naživu mě udržela
umělým, opravdu mateřským zásahem matka. Dnes, když se
dívám zpět na tu událost a její následky, mohu zodpovědně říci, že
tehdejší velmi významná událost a zkušenost byla vroubena tehdy
potřebnými omyly, z nichž některé by byly u dospělého člověka
zbytečné. Dětské omyly jsem potom musel překonávat opravdu
intenzivním studiem materiálů, které se týkaly téže věci. Toto
studium má u mne zvláštní průběh. Jsem při něm soustavně
orientován a usměrňován onou dlouze navozovanou rozlišovací
schopností, takže vím, co je z napsaného správné a co nikoliv,
dokonce v jakém rozsahu a z jakých příčin tomu tak je. Kdo se
pustí do studia bez tohoto pomocníka, ten se nemůže vyvarovat
omylů, které jiní zapsali v domnění, že to omyly nejsou. U
duchovních věd platí jiná měřítka správnosti než u ostatních věd.
Dospělý člověk už umí měřit jen měřítky rozumu a bohužel nic
více.
A tu jsme u největšího nedostatku tohoto vědění těch, kteří
se k němu dostali v dospělém věku. Platí o nich, co řekl Ježíš o
novém vínu nalitém do starých měchů nebo dokonce co řekl
Ramakrišna o mléku nalitém do nádob, ve kterých už bylo
zkysané mléko. Co rozumím v této souvislosti starým měchem
nebo nádobou po zkysaném mléku? Mám zatím tentokrát na mysli
pro zjednodušení pohledu na věc jen lidskou představivost a
lidské představy. Od chvíle narození se náš čistý duch ocitl bez
přestání v zajetí smyslových vjemů a jejich rozumového a citového
zpracování. Toto zpracování při přítomnosti živého mozku je
nevyhnutelné a téměř samovolné. Obojí, jak přehrada smyslových
vjemů, tak i meze rozumového zpracování člověku nedovolí
vzlétnout a překonat tyto překážky. Člověk asimiloval rozumové a
citové představy navozené smyslovou činností zcela po svém a
vyrostl do nepravé individuality, do nádoby po zkysaném mléku.
Ta se pak různým způsobem, často záludně prohnaným, hlásí ke
slovu i tam, kde by měla mlčet. Za tak těžkých podmínek byla
cesta do věčnosti popsána lidmi dospělými, tedy lidmi s tímto
nedostatkem. Oni vycházejí vždycky ze "svého" rozumového
poznání, které ovšem není poznáním jejich, nýbrž poznáním
převzatým od mnoha jiných rozumových bytostí a je nepatrně
pozměněno kombinacemi uvnitř soustavy individuálního myšlení.

Jejich poznání vedle vlastní zkušenosti je postaveno na stranící
víře, že předkové, kteří dosáhli vědomí věčnosti, také správně
vypovídali o své cestě a jejích výdobytcích. Nejsou obvykle
schopni rozlišit, kam až sahá jejich víra a kde její prapor přejímá
osobní poznání. Také nemohou zjistit, do jaké míry jejich osobní
poznání bylo ovlivněno jejich vírou a obrazy víry k nepoznání
pozměněnými oproti vzorům. Nemyslete si, že v dnešní době, kdy
náboženská víra není měřítkem hodnot, nehrozí lidem stejné
nebezpečí jaké pokroutilo náboženskou tradici. Víra v dosažené
hodnoty je totiž nutná a na druhé straně skrývá v sobě vždy tradiční chyby jak v postupu, tak i v následcích, čímž míním v použití.
Měřítkem hodnot je dnes rozumem vybudovaná víra ve správnost
jeho poznání, a tady se dochází k omylům ještě krutějším, než k
jakým vedla slepá náboženská víra. Proč k něčemu takovému
dochází? Náboženská víra byla přece při svém vzniku založena
také na zkušenosti. Nebyla od svého zrodu slepá. Když se potom
nějaká nová náboženská zkušenost oděla do obrazů převzatých
ze staré víry, ona zkušenost, která si pomáhala obrazy potřebnými
k podpoře víry, přece jen v nich zůstává přimíšena, takže ten, kdo
novou zkušenost nabyl, a pak se dostal k náboženskému líčení
téže zkušenosti, přece jen poznává za obrazem skrytou pravdu.
Snažil jsem se to dokázat v komentáři k Yesudianově
Sebevýchově jogou v pasáži o výkladu Genese. To je zvlášť
obtížná pasáž Bible, ale má tu výhodu, že vzhledem k pokroku
přírodních věd se jí už nedá věřit. (Kdypak k tomuto dochází v
empirických vědách, zvláště v lékařství?) Pán Bůh např. odděluje
zemi od oblohy, věsí na oblohu hvězdy, slunce a měsíc, aby
svítily, uplácává člověka z hlíny atd. a později slovy vyjadřuje
prokletí člověka pro malicherné provinění a s ním proklíná i hada.
Blahoslavená ta část vědy a rozumového pokroku, které nám už
nedovolují tomu a mnohému jinému věřit. A přece za těmi všemi
obrazy se skrývá čirá pravda, a ty obrazy dokonce dokreslují
pravdu tak geniálním způsobem, že člověk nad tím až trne
úžasem. (A totéž platí o rozumem dobytých zkušenostech a
obrazech.) A teď si představte, že tato zákulisní pravda se mi
odhalila až roku 1939, přestože před tím proces vnitřního
rozeznávání relativně správného se začal vyvíjet už od roku 1916.
To představuje 23 let nevědomosti v této věci a ovšem i v
mnohých jiných. Tohoto tápání je člověk, který se dopracoval
duchovního poznání v dospělém věku, zcela nebo z velké části
ušetřen. Ale kdo mu zaručí, že ke svému tak snadno nabytému
poznání nepřidal něco z obrazů víry, které už měl dávno překonat.
Šrí Aurobindo Ghos si těmito obrazy záměrně pomáhá, jako mně
pomohlo obrazné rozluštění příčin stvoření světa a jeho konce, ale

někdy přece jen upadá do zajetí obrazu a nerozlišuje ho zcela
přesně od skutečnosti, i když obecně dobře ví, že žádný, i sebelepší obraz není skutečností, ať už jde o obraz slovní nebo jiného
druhu. Tam ho budu chytat za slovo, neboť si mne k tomu pozval.
Budu to činit z pozice člověka, který není ani zdaleka tak
duchovně vyspělý jako byl za svého života Aurobindo Ghos a jako
je ve větší míře a ve stále narůstající míře po smrti (konvergence
lidské individuality k nekonečnu po smrti v postavení Šrí
Aurobinda Ghose probíhá bez přestání a bez krizí). Mohu si to dovolit a musím si to dovolit, protože této revize svědectví je zapotřebí. Může být provedena jen člověkem, který začal s
procesem vnitřního poznání za rozumem už tehdy, když lidské
představy o duchovních věcech, včetně víry v Boha, neměly ještě
k němu přístup, nebo byly už ve svém náporu soustavně
revidovány od začátku vzniku schopnosti rozlišovací nikoliv pouze
rozumem. Indické nauky praví, že schopnost rozlišovací, kterou
zde mám na mysli, se rodí až s extází. To platí o dospělých lidech,
ne o dětech, kterým bylo znemožněno, aby bez mezer upadaly do
vězení smyslových vjemů. Mezery mezi smyslovými vjemy se
podobají některými svými účinky extázím. Jedním z těch účinků,
které jsou nejblahodárnější, patří i schopnost rozlišovací. Dalším
účinkem je zvláštní druh ochrany, které se takové dítě těší. Už z
těchto dvou vymožeností se dá usoudit, že takový člověk se
dostává do jiného druhu zákonitostí, než jaké jsou běžně známy.
Tam např. nám známé přírodní zákony platí jen za určitých
podmínek. např. strohý zákon přeměny skupenství se ocitá v
jiných podmínkách, kde neplatí tak, jak jej známe. My něco
podobného známe i z fyziky a chemie, např. známe podmínky, za
kterých hélium je ve stavu tekutém apod. Do skupenství, do
kterého se člověk dostává v určitém stavu, vstupuje tak beze
zbytku, že se zdá, že jeho hmota se ztrácí. Ale není tomu tak. Po
zakončení toho stavu vrací se do normálního skupenství a zase je
v neztenčené míře, váze atd. i tělem. Vrací se však nepatrně
vnitřně, tj. duševně proměněn a změněn zkušenostmi, které v tom
stavu nabyl, a dále proměňován bude následky, které z toho stavu
doznívají. Podobně je tomu se zákonem o zemské přitažlivosti atd.
Po tomto intermezzu mohu s menším rizikem, že mně bude
špatně rozuměno, překládat dál:
"V čem pozůstává nejvyšší existence, ke které směřuje naše
evoluce? Aby bylo možno zodpovědět tuto otázku, je třeba
studovat některé kategorie nejvyšších zkušeností. Jogické
terminologie rozlišují kromě existence naší tělesné a vitální
bytosti, nazývané hrubým tělem, dvojsložkový obal jednoduše

složený z obalu výživového a z nositele životnosti, též obal
mentální neboli nositele mentality (manakoša) a nejvyšší neboli
božskou podmínku života, nazývanou tělem kauzálním, složeným
svým způsobem ze čtvrtého a pátého nositele, a to nositele
vědění a blaženosti (vidžanakoša a anandakoša). Tato znalost
nevznikla rozumovou úvahou... neboť je to čistá Pravda. Ona
blaženost není nejvyšším potěšením srdce a pocitem blaha, na
jejichž spodku je zkušenost bolesti a utrpení, nýbrž blaženost
sama o sobě, nezávislá na předmětech a na zvláštních
zkušenostech, spontánní radost... povahy transcendentní a
nekonečná.
Odpovídají tyto psychologické kategorie něčemu reálnému a
možnému? Všichni jogini je považují za jejich poslední zkušenost
a nejvyšší cíl. Představují vedoucí princip našeho nejvyššího
stavu vědomí, naši nejširší plnosti existence. Existuje, říkáme my,
harmonie nejvyšších schopností, která velmi blízce odpovídá
podmínkám zjevení, inspirace a intuice, avšak nikoliv na úrovni
intuitivního rozumu božské mysli, nýbrž na úrovni ještě mnohem
vznešenější, na níž se nazírá Pravda přímo, tváří v tvář, nebo
ještě spíše, kde se žije v pravdě věcí ...Tyto schopnosti jsou
světlem vnitřní Existence, která existuje nad existencí egocentrickou, Existence kosmické a transcendentní, jejíž přirozeností je
Blaženost. Jsou to činnosti a stav vědomí, zřejmě božské, které
pro člověka, takového jaký nyní je, představují vlastnosti
nadlidské trojice: Existence, Vědomí a Blaženost, transcendentní
Sat-Čit-Ananda, kterým se definuje metafyzicky Atman, je způsob,
jímž se Nepoznatelné představuje našemu probuzenému vědomí,
způsob, kterým se rozumí čistá neosobnost nebo Osobnost
kosmická projevující vesmír. V joze však je tato trojice chápána
právě tak ve svém aspektu psychologickém jako podmínka
subjektivní existence, které je naše bdělé vědomí nyní vzdáleno,
ale existuje v nás na úrovni nadvědomé, na kterou se vždycky
můžeme pozdvihnout."
Nerad bych zůstal na úrovni výkladu pro člověka, který buď
uvěří, nebo neuvěří tomu, co se zde píše. Zastávám názor, že by
člověk měl těm svým "tělům" rozumět trochu lépe a kloudněji.
Budu od nynějška citovat též knihu Indická filosofie od S.
Rádhakrišnana, která ve dvou dílech vyšla česky v Praze r. 1961
péčí Československé akademie věd. Budu citáty z ní uvádět dílem
I nebo II se stránkou českého překladu, např. teď R I, 190, kde se
praví: "Átman, jehož hledáme, není objektem poznání, nýbrž
základem poznání." Tento základ poznání má v časoprostoru, ve
vesmíru, četné interprety. Jedním z nich je člověk. Ten je nadán

transformační schopností všeho, co je obsaženo v podobě
různých sil a záření v časoprostoru, a tato transformační
schopnost má mu v nejvyšším stupni vývoje pomoci k tomu, aby
se setkal se základem poznání, nejen s jeho aspekty, s nimiž už
teď se běžně stýká. Zde vyjmenovaná různá těla lidského jedince
jsou zkušeností zjištěné transformační schopnosti.
Ve vesmíru působí obrovské síly, z nichž jedna má povahu
činorodou. Působí však jen tam, kam může vstoupit jako do
otevřeného domu. Živé lidské tělo je takovým otevřeným domem,
v němž však nejsou dveře ke všem jeho komnatám otevřeny.
(Mluvím zde způsobem svaté Terezie z Avily v Hradu nitra)
Jestliže se těm komnatám v jogické terminologii říká koša (těla),
pak je to způsob trochu zavádějící. Toto pojmenování je odvozeno
ze základní obecné zkušenosti všech lidí, že máme fyzické tělo a
že ve spánku se snem se ztotožňujeme také s nějakým tělem. Z
toho vychází ta terminologie, ale jak hmotné tělo, tak kterékoliv
jiné je jenom obalem, řekl bych kůží zcela určitého duševního
stavu, který se dál přes tento obal šíří jen nepatrně, jaksi radiačně.
Největší nedostatek této terminologie vidím v tom, že se málo týká
obsahu těch obalů. Vlivem transformace základní činorodé
vesmírové síly, říká se jí Šakti, dochází při otevření dveří určité
komnaty ke vstupu do určité nové zákonitosti. Člověk začne po
otevření další než běžně otevřené komnaty podléhat novým, tj.
jemu neznámým zákonům a unikat jiným, kterým tím vstupem
odrostl. Tak např. začátečník, koná-li pravidelně vnitřní modlitbu,
říká: "Dříve jsem nebyl trestán za své přestupky hned, ale nyní se
na mne karma vylévá okamžitě. Nemohu už beztrestně chybně
jednat. Nebudu zde citovat, co říká o svém úniku z dosavadních
zákonitostí, abych zkrátil výklad. Pozor s tou karmou. To je taková
formulka hodící se pro všechno, zákon odplaty, jak se běžně
chápe. Ve skutečnosti se na toho začátečníka nevylévá karma, (a
on si myslí, že se vylévá proto, aby mu nepřekážela v postupu),
nýbrž dotyčný člověk vstoupil do nové zákonitosti, ve které něco
jiného pálí a něco jiného chladí, než v té dřívější, kde byl pro
takové vjemy necitlivý, řečeno srozumitelněji, neměl otevřené
čidlo, kterým by vnímal ona nová pálení nebo mrazení. Máme v
sobě také zdířku, přes kterou se napojujeme na "kauzální tělo", tj.
na zákon příčin a následků, ocitáme se v jeho středu a ohnisku.
Také se můžeme ocitnout jiným otvorem mimo něj, ale teprve až
pozotvíráme dveře všech komnat svého nitra, můžeme je také
všechna zavřít a ocitnou se za působením vesmírových sil v Bohu.
Bůh totiž existuje bez příčin, styk s ním proto nemůže mít ani
následky, na které jsme zvyklí. Protože je základem všeho
poznání, nepoznáváme pak pomocí rozumové nebo jiné

transformace a odvozeniny, nýbrž přímo samovolným spočinutím
ve zdroji poznání. Totéž platí o lásce a bytí. Teprve tehdy
transformátor splnil všechny své úlohy a člověk už nenachází
příbytek v žádném těle, nýbrž u Boha. Upozorňuji, že otevírání
komnat se neděje jen způsobem popsaným sv. Terezií v Hradu
nitra. Existuje řada jiných vstupů pro lidi tak nepoučené, a
dokonce pro děti vůbec nepoučené, jak jsem se přesvědčil na
sobě a na jiných dětech. Nezoufejme si tedy nad tou
těžkopádností postupu líčeném jak sv. Terezií tak Ghosem a
jinými duchovními velikány. Buďme podle Ježíšova požadavku
jako děti a odstraníme většinu překážek vstupu Šakti do našich
zákulisních nervových center, nebo do zákulisí našich nervových
center.
Srovnejte: Rostlina transformuje zem, sluneční energii a
záření, teplo a vodu na hmotný tvar nepodobný zemi a zcela
nepatrně na stav, o němž země neví. Zvíře už transformuje svou
potravu stejnou měrou na živou hmotu jako na stav ve hmotě.
Člověk začíná se svou transformací pozvířecku, přeměňuje hmotu
na stav duše ve hmotě, ale později při dalším vývoji transformuje
základní stav, který mu zatím poskytoval jen život ve hmotě, na
stavy, které mu dovolují žít širším způsobem než hmotným. Tento
pohled si nečiní nároky na úplnost. Člověk od Boha přichází a k
Bohu se vrací. Může si to během života na zemi uvědomit. Zvíře a
rostlina nikoliv, atd.
"Je tak oslňující vidění této naší nejvyšší existence, i když je
pouze zahlédnuta, že když ji uzříme sotva jednou, ihned se cítíme
ochotni opustit všechno, abychom za ní šli." (A I, 24)
Doplňuji pojem "zřít svou nejvyšší existenci" tak, aby nevznikl dojem, že Boha lze zřít tak, jako se díváme na cokoliv kolem
sebe nebo na sebe v zrcadle. I kdybychom byli slepí a nikdy nic
nespatřili jako lidé vidoucí, mohli bychom zřít, rozumějte ve
vědomí se setkat se svou nesmrtelnou existencí. Záleží na tom,
jak jsme před tím setkáním žili a jaké představy jsme si učinili o
světě, ve kterém jsme žili. Protože jsme převážnou měrou jen
existovali, je pravděpodobné, že se setkáme s nesmrtelnou
podstatou života jako s existencí převažující svým projevem
normální dojmy z čehokoliv jiného existujícího. Tak např. František
z Assisi žil ve svém mládí tak, že využíval své existence k tomu,
aby ji co nejintenzivněji užíval. Mírně řečeno, nedržel se zpátky,
nevzdaloval se světu. Není divu, že se mu nesmrtelná podstata
života zjevila jako nová náplň jeho existence. Připadalo mu, že z
obrazu Kristova v polorozpadlém chrámu slyšel hlas: "Františku,
zbuduj znovu tento chrám." Síla tohoto vidění byla tak velká, že

okamžitě zanechal svého rozmařilého života a začal opravovat
zničené chrámy tak dlouho, dokud tím novým smyslem života
nedošel k dalšímu vidění, že chrámem, který má znovu vybudovat,
je jeho vlastní nitro a nitro jiných lidí. Jak dlouho mu zůstala skryta
hlubší moudrost obsažená v prvním vidění. Stejně tak tomu bylo u
mě. Jenže o existenci jsem opakovaně přišel při operacích za
vědomí, takže proces proměny života a jeho smyslu nenastoupil v
oblasti existence, nýbrž v oblasti poznání. Také jsem se přibližoval
k dalšímu "vidění" nesmrtelné podstaty po krůčcích poslušností
toho, co se mi jevilo jako správné. Když k tomu vědění došlo,
poznal jsem, že nejde už jen o to, abych dělal to neb ono (oprava
chrámů) správně, nýbrž abych patřil celým svým životem Bohu.
Toto poznání bylo tak mocné, že jsem nemohl, opravdu nemohl
patřit ničemu, co jsem považoval za světské, ani potravě, ani
spánku. Vidíte, že pravá moudrost byla přes převratnou moc toho
"vidění" přece jen hodně zastřena, a to do té míry, jak toho bylo
pro tu chvíli zapotřebí, abych se nevrátil k sobě. Nebyla však
zastřena obrazovými představami. Také jsem nic při tom převratu
neviděl, jen jsem přestal být svůj a nabyl jsem jistotu o novém
smyslu života, že je správný. Zase to byl tentýž pocit správnosti,
jaký jsem znal už z dřívějška, jenže tentokrát se netýkal
jednotlivostí, nýbrž celku myšlení, cítění a jednání.
"Nejvyšším poznáním je vnímat a přijímat Boha ve vesmíru
a za vesmírem, a inteligentní jogin, který nalezl Transcendentno,
může se vrátit do vesmíru a vlastnit jej. Zachovat si, jak chce,
možnost sestoupit a znovu vstoupit po velkém žebříku existence.
Neboť existuje-li skutečně věčná Moudrost, pak mentální
schopnost musí mít nějaký vysoký a vznešený úkol. Provedení
toho úkolu bude nutně záviset na místě, které zaujme při výstupu
a sestupu, a tímto osudem nutně bude muset být nějaká úplnost a
přetvoření, nikoliv nějaké okleštění a zničení.
Všimněme si tedy, že jsou tři etapy velké přírody a
přirozenosti člověka: tělesný život, který je základem naší
existence v tomto hmotném světě, mentální život, do kterého
vrůstáme a jímž pozdvihujeme život těla k vyššímu cíli, rozšiřujíce
a vyplňujíce svůj život, a božská existence, poslední cíl
tělesného a mentálního života, kterým se k předešlým dvěma
etapám vracíme, abychom je osvobodili a dovedli k nejvyšším
možnostem. Uznáme-li, že žádný z těchto cyklů nestojí nad našimi
možnostmi nebo pod úrovní naší přirozenosti a že proto žádný z
nich nemůže být zničen, má-li se dosáhnout konečného naplnění,
usoudíme, že toto osvobození a tato plnost jsou při nejmenším
částí, a to částí obsáhlou a důležitou celé jogy a jejího smyslu."

Tady mi Ghos připomíná jednu z mých základních chyb a
omylů, kterého se přede mnou hromadně dopouštěli stoikové.
Sotva jsem v 17 létech zahlédl Věčnost, už jsem byl připraven
opustit všechno i svůj pozemský život. Připomeňme si Zenona a
jiné stoiky, kteří po první extázi páchali sebevraždu. Nevěděl jsem,
jako oni nevěděli, že tímto počátečním, třeba převratně působícím
zřením teprve začíná můj hlavní úkol, poznání zdokonalit a vrátit
se s tímto poznáním do světa a tam je uplatnit. Šlo o omyl
relativně správný. Opakoval jsem jej mezi 26. a 27. rokem svého
života, když jsem se vzdal života ještě před novým dotekem
Věčnosti. Jenže tehdy před dotekem věčnosti. Vyprázdnil jsem
se od sebe, a esesman, který chtěl zničit můj život, ukázal se být
toho neschopen. To jsem byl já z dřívější doby.
Obecně řečeno: Ghos i jiní významní duchové Indie považují
Přírodu s velkým P a naši přirozenost, která je její nedílnou
součástí, za všemocnou zvláštním způsobem. Působí svým
hnacím principem tak, že z mrtvé hmoty vyvíjí hmotu živou,
nechává ji zdánlivě napřed jen živořit, procházet nesčetnými
proměnami, které se vzájemně do nekonečna potírají, ale přece
jen tak, aby se její jádro uchovalo živé atd. Toho jsme svědky v
přírodě stojící pod úrovní lidské tělesnosti. Když pak po těch
nesčetných peripetiích, o kterých Védy symbolicky mluví jako o
osmi miliónech předlidských vtěleních, dojde k vývojovému stupni,
který bychom mohli nazvat živou lidskou tělesností, pak se tu
začne ukazovat poprvé velkorysý záměr Přírody: Vyvinout z pouhé
lidské tělesnosti další vývojovou etapu - mentální život v této
tělesnosti. Ten zase podle všech pravidel zdánlivě slepého tápání,
popírání a schvalování, zkrátka vrcholně dualistickou metodou
nakonec dospívá k vědomí, že lidská tělesnost by mohla sloužit
jinak, vyšším způsobem, než tak, že by se v ní člověk zabydlel: že
by správnou, vyšší manipulací s myslí, např. i pomocí zrušení
změn myslícího principu atd. mohl se vrátit k věčné podstatě
Přírody a tak se osvobodil od všech proměn, od všeho tápání, od
smrti a bolesti atd., čili od vývojových prostředků, které v této fázi
dohrály svou roli. Ve zkratce řečeno: Celým tím nesmírně časově
a materiálně náročným vývojem, jehož jsme svědky na naší
planetě, jde si Příroda pro svou bezčasovou, věčnou podstatu
uvězněnou dočasně v času a v prostoru. Člověk má přitom
klíčovou úlohu převratného prvku: místo zamykání odmyká svou
věčnou podstatou, pokud se k ní propracuje, dveře do věčného
života, odkud celá dílna Přírody bere svou sílu a čemu se nikdy
nezpronevěřuje, i když o tom nikdo neví kromě osvíceného
člověka.

3. Trojitý život
"Příroda představuje tedy evoluci neboli postupný projev
věčné a ve svém celku skryté existence ve třech za sebou
následujících formách, které umožňují tři základní hybné
prostředky veškeré naší činnosti. Tato činnost je vzájemně
podmíněna životem tělesným, duševním a zastřeným duchovním.
Tento třetí život je v involuci příčinou dvou předních a ve vývoji
příčinou jejich výsledného stavu." (A I, 25)
Autor vlastně říká, že máme za sebou při svém vývoji dobytí
existence těla a získání duševní činnosti, a před sebou máme
ještě zahalenou existenci duchovního života. Říká-li, že tento třetí
život je ještě v involuci, pak bychom tomu měli rozumět tak, že on
ze své vyšší úrovně působí zpět na dvě nižší pro naše vědomí už
existující, čili jako by se k nám pořád skláněl do našeho vývojového stavu. Všechny tři složky života tvoří celek. Když se však
před námi poprvně objeví duchovní život, máme sklon dopustit se
chyby, o níž píše autor dále toto:
"Jako duševní život nepotlačuje tělesný život, nýbrž působí k
jeho zlepšení a k lepšímu využití, právě tak duchovní život by
neměl opouštět, nýbrž přetvářet naši intelektuální, citovou,
estetickou a vitální činnost."
Tady se autor dopouští určité nepřesnosti ve své výpovědi o
duchovním životě, a to proto, že se mu nechtělo rozepisovat
obecně známé skutečnosti. Trojité složení člověka, o němž je zde
zmínka netvoří tři od sebe oddělené celky pod jednou střechou,
nýbrž tři složky vzájemně se ovlivňující a prolínající. Víme přece
jak tělesný život s jeho potřebami dovede zatemnit duševní život a
oba dva dohromady zatemňují duchovní život. Také se stává, že
duševní život se svými potřebami zanedbává nebo dokonce utlačuje tělesný život. Např. manželé Curiovi zapomínali i jíst ve
vrcholné fázi svého výzkumu. A já jsem zažil, že když se přede
mnou náhle rozvinul duchovní život, smazal chuť k jídlu, pití,
spánku a dokonce k běžné duševní činnosti, za které člověk přeskakuje z jednoho předmětu pozornosti a myšlení na druhý a další.
Mysl byla naprosto zaujata duchovním životem. Nebýt rozumné
pomoci matky, byl bych tehdy patrně zemřel. Dopouští se chyby
nejen světsky založený člověk, který obrací svou pozornost k
tělesnému životu, aby se v něm co nejpohodlněji zabydlel, ale i

duchovně založený člověk, jak jogin tak mystik, že opouští svět,
odchází ze života, který považuje za něco, co jej odvádí od jeho
duchovního cíle. Oba sice správně poznávají, že život ve světě
člověka rozptyluje, místo aby ho soustřeďoval na duchovní cíl, ale
oba by měli hledat klíč k dalšímu pokroku v novém pochopení
činnosti, jak krásně naznačil Ježíš ve svém podobenství o činnosti
služebníka na poli a v domě hospodářově. (Rozepsal jsem tuto
myšlenku v Ú a jinde). Toto řešení vede k harmonizaci vnitřního
života s vnějším.
"Člověk, jako vrchol pozemské přirozenosti a jediný
organismus na zemi, v němž se dá plně uskutečnit evoluce
Přírody, je nositelem trojnásobného zrození. Obdržel formu živého
těla, které je schránkou božského projevu, a života, který je
dynamickým průchodem tohoto projevu. Jeho činnost je
centralizována v evoluční mysli, která má tendenci se
zdokonalovat jako dům, ve kterém přebývá, a zdokonalovat jeho
nástroje, které jí slouží a jimiž je schopna postupným
sebeuskutečněním probudit se postupně k pravé přirozenosti,
kterou představuje Duch. Dosahuje svého kulminačního vrcholu,
když se stane opravdu tím, čím vždycky byla: osvíceným a
blahoslaveným duchem, určeným k tomu, aby vyzařoval skrytý
život a skvělost mysli. Jelikož tyto jsou úrovněmi božské energie v
lidstvu, způsob a smysl naší existence bude záviset na souhře
těchto tří prvků našeho bytí. Protože se nám jeví tyto tři prvky jako
od sebe oddělené, stojíme před výběrem mezi třemi druhy života:
mezi běžnou hmotnou existencí, životem duševní činnosti, která
se rozvíjí, a pokojnou a neměnnou duchovní blažeností." (A I, 26)
Mám za to, že dnes po fyzické smrti by se Ghos vyjádřil
trochu srozumitelněji. Je pravda, že jak úspěšný mystik, tak
úspěšný jogin dosahuje blaženosti už zde na zemi ve svém
samadhi nebo v extázi, jakmile však se ocitne za obdobím extází,
a těmi je vlastně celý náš život na zemi, ovšem na nižší úrovni než
je extáze jogická nebo mystická (viz komentář k Yesudianově
Sebevýchově jogou), už se na blaženost nedívá jako na vrcholný
cíl, nýbrž jako na prostředek k oné vyšší činnosti, při které "nic neděláme" a přesto jsme daleko dokonaleji činní, než když máváme
rukama a nohama nebo přemýšlíme, že nám v hlavě praská, a
realizujeme myšlenkové závěry v tomto životě. Ghos o tom ví, a je
to patrno zvláště ze závěru této Syntézy jogy (ve čtvrtém dílu), ale
považuje za správné přiblížit se k člověku, který je v pohybu nebo
je zvyklý pořád se za něčím honit. Dovolte mi, abych tuto
schopnost Ghosovu, jít za člověkem tam, kde on ve svém vývoji
je, už dále nevytýkal jako nesprávnou, ale buďte si vědomi toho,

že běžná indická filosofie právě jako křesťanská mystika, jsou obě
poznamenány přízemností blaženosti a nedovedou se příliš zříci
lidských představ o věčném životě. Svatý Pavel si toho byl dobře
vědom. Vyšel z období extází a přešel - dost nevýstižně řečeno - k
inspirované činnosti, ve které zřejmě pokračuje po odtělesnění, po
fyzické smrti. Věčná blaženost pak nabývá nových forem a na
novém obsahu, a jak se o tom vyjádřil obrazně Ježíš, že v
království božím má ten dokonalejší postavení, kdo více slouží.
"Postupně s vývojem člověk může tyto tři formy kombinovat,
řešit jejich nepoměr harmonickým rytmem života a vytvořit tak v
sobě integrální božství dokonalého člověka." (A I, 26)
Nelze než souhlasit se zaujetím celé osobnosti beze zbytku.
Způsob postupného dorůstání až ke kombinované manipulaci se
třemi složkami člověka, s tělesnou, duševní a duchovní, je
způsobem normální, přestože se při výchově mladého člověka
hrubě zapomíná na kombinaci tří prvků. Pokud se týče mne, byl
jsem tímto chybným způsobem nevychovatelný, a to vlivem
brutálního zásahu lékařů, a proto jsem se dal vychovávat i onou
třetí složkou, duchovní složkou člověka, z čehož má nábožná
matka měla velmi malou radost. Byl jsem vychováván v
nábožensky založené rodině, asi tak jako indické dítě, ale často
jsem nesouhlasil s touto výchovou proto, a tehdy, když onen
duchovní impuls mně radil jednat a myslit relativně správněji,
nesouhlasil s představami, třeba byly náboženské povahy, nebyly
však správné, tj. byly značně vzdálené duchovní skutečnosti.
Jakoby mě hlídal, abych se příliš nevzdálil od duchovní
skutečnosti. Teprve po 26. roce věku jsem poznal, jak bylo
moudré, že toto vedení mně ukazovalo, že mám být svému prostředí poddán, že mu nemám otevřeně odporovat, a to tak a proto,
abych v ničem nepřekročil duchovní normu a pravdu, že nejsem
dítětem lidí, nýbrž jako kterýkoliv jiný člověk jsem dítětem božím, a
že syn člověka tu nemá bydliště, nemá mít, kam by hlavy sklonil,
protože je tu jen na výchově časoprostorovým prostředím, a není
tu svým pravým domovem. Lékaři vlastně operacemi při vědomí,
když jsem se už nemohl opřít o smyslové vjemy (přestal jsem
reagovat na bolest), mě navozeným faktem přesvědčovali o tom,
že tu na světě nemám domov. Nejzajímavějším a nejpoučnějším
na této "tajné" výchově, které jsem se těšil od tří a půl let, bylo, že
jsem nepotřeboval věřit, nýbrž jen jednat podle poznávaného. To
byla úžasná výchovná zkratka. Mluvím o tom proto, abyste věděli,
že chápu všechno, co vám zde přednáší filosof Ghos nebo
náboženství vůbec, zase pod vlivem oné zkratky, bez pomoci

představ, kdežto Ghos se s těmito představami vyrovnává
filosofickou cestou pomocí svého úžasného duchovního poznání.
Tento komentář a celý obsah druhého dílu Mystiky je tedy
srovnáváním poznání duchovní pravdy, které bylo nabyto bez
pomoci náboženských představ, s týmž poznáním pravdy za
pomoci náboženských představ. Šrí Aurobindo Ghos se dostal k
nezakryté duchovní pravě rozlišením mezi obrazy, jimiž jsou
náboženské představy, a skutečností, která je za obrazy. Je si
vědom toho, že jinak než pomocí obrazů, tj. představ, nelze
člověka dovést, z pozice člověka nadaného smyslovou činností a
rozumovým zpracováním této činnosti, do pozice za obrazy, tedy i
za běžnou praxí jogy nebo mystiky.
"V běžném přirozeném postupu každá z těchto tří forem je
charakterizována podnětem, který v ní převládá.
Energie charakterizující tělesný život nepřináší tolik pokroku
jako schopnosti udržet nabytý stav nebo opakovat činnost z něho
pocházející. Lze ovšem poznat určitý pokrok při srovnávání
určitých typů fyzické přirozenosti, např. mezi přirozeností
rostlinnou a zvířecí, a opět mezi zvířecí a lidskou. Avšak dokonce
v neživé hmotě je Mysl činna. Jakmile však se nějaký typ fyzicky
ustálil, bezprostřední starost pozemské Matky zdá se spočívat v
tom, aby se zvěčnila reprodukce příslušného typu. Život stále míří
k nesmrtelnosti. Jelikož však není stálá individuální forma a
zůstává pouze idea formy ve vědomí, které vytváří vesmír, a ta
nikdy nezmizí, je tato konstantní reprodukce jedinou možnou
hmotnou nesmrtelností. Uchování, opakování, množení jsou tedy
nutně převažujícími instinkty každé hmotné existence. Hmotný
život se zdá pohybovat stále v cyklech bez konce." A I, 26)
Všimněme si onoho výroku, že život i na úrovni čistě hmotné
stále míří k nesmrtelnosti. Aby tato tendence mohla být zachována, chová se každý živý organismus jako věčná bytost, jako by věděl, že jí je, i když nic z jeho pomíjející existence tomu nenasvědčuje. Většinou jen tímto chováním se učí vědomě žitému
věčnému životu. O tom nám může říci více pohled na moudrost
života pomocí instinktů, které jsou právě zdrojem života na úrovni
zvířat a rostlin. Ptal jsem se nedávno své dcery, jak to dělají, že se
u nich na chatě zdržují ježci. Odpověděla prostě: "Protože jsou
nám vděčni." A pak mi řekla, že připravila pro ježka misku s petrolejem, ve které se bez váhání vyválel, aby se zbavil blech. Kde
přišel k této moudrosti? Víme také, že liška nevstupuje do vody.
Ale má-li mnoho blech, pomalu vstupuje a noří se do vody až
nakonec nad vodou zůstane jen její čenich. Blechy ustupují před
pomalu stoupající hladinou vody až k čenichu, a když pak liška

potopí i čenich, všechny odplavou. Kde přišla liška k této
moudrosti? Přestaňme si myslet, že instinkty jsou něčím nižším
než rozumové úvahy, i když rozum má mít prioritu tam, kde je
zastoupen, jako např. u člověka. Je ovšem v instinktech
zakódováno něco jako pamětná automatika. Vlaštovky přesazené
do Austrálie odlétly na zimu na jih a zahynuly v mrazu jižního pólu.
Na jižní polokouli proto nemohou žít vlaštovky přivezené ze
severní polokoule. Instinktem je tedy také postaráno o rozšíření
druhu. Tím jsme si všimli dalšího zákona, který vládne ve hmotné
říši. Mohli bychom ve výčtu těch zákonitostí pokračovat, ale
musím se držet zpátky, jde mi přece jen a jen o srovnání mystiky s
jogou, a všeho bychom měli používat jen v té míře, která nám
dovoluje zdokonalit toto porovnávání.
Nuže,
pokročme
trochu
dál.
Nabyl
jsem
po
mnohonásobných operacích za vědomí schopnost podobnou
instinktu, jenže jsem přitom zůstal člověkem, nepřešel jsem na
úroveň zvířete. Potřeboval jsem jednat správně. Jakmile můj
rozum nestačil k tomu, aby mi poskytl jistotou, že jednám správně,
nezačal jsem váhat, nýbrž poradil jsem se se staršími moudřejšími
lidmi o tom, co je správné. A tu se u mě projevilo něco podobného
jako u toho ježka. Poznal jsem, která z rad je správná, a té jsem
se pak bez rozmyslu držel. Řekl bych, že rozum, kterého jsem se
přidržoval vždy v první řadě, mně nikdy neposkytl takovou jistotu
jako tento instinkt. Člověk používá vůle jinak než zvíře už i proto,
že se radí především s rozumem a nikoli s instinkty. Pokud
nevyřazuje při svém rozhodování rozum, učí svou vůli poslušnosti,
která ho pak mocně přibližuje k sebevládě, nakonec k zapření
sama sebe a k onomu poznání správného, ke kterému mne
přivedli lékaři operacemi při vědomí, aniž si to přáli. Co způsobili?
Odkryli spodní, hlubší vrstvu vědomí, ve které je obsaženo mnohé,
co se jinak na povrch vůbec nedostane. Řekl bych, že v čem
příroda upřela zvířeti na rozumu, to mu přidala na jeho průniku do
hlubších vrstev vědomí, aby zvíře chránila tam, kde je nemůže
chránit rozum. Vztah ježka k petroleji dává tušit, že zvířata znají
vztahy, které my neznáme. Ovšem někdy to dopadá tak, že rozum
neuchrání člověka tak dobře jako zvíře uchrání jeho schopnosti.
Příklad: Před několika léty bylo velké zemětřesení v Sarajevu.
Několik dní před tím se z města a okolí odstěhovali všichni čápi.
Byl jsem malým dítětem, když jsem se naučil ctít zvířata pro
jejich moudrost a schopnosti vyšší než lidské. Jako dospělý bych
se byl té úcty těžko dopracoval, protože bych byl dávno před dospělostí ztratil kontakt s jejich zdrojovou oblastí moudrosti. Byl bych
se musel k ní dopracovat trpělivým pozorováním, jaké třeba

provádějí vědci o životě včel nebo mravenců, vesměs tvorů mnohokrát starších než člověk. Teď jsou na stopě moudrosti delfínů a
velryb. Co jim to dá práce, protože prostředky, které ke svému
výzkumu užívají, jsou neúměrné jejich předsevzetí.
"Charakteristickou energií mysli v její čistotě je změna, a čím
více se mysl pozdvihuje a organizuje, tím více tento zákon na
sebe bere podobu neustálého rozšiřování a zdokonalování stále
lepšího uspořádání toho, co dobyla, a tedy přechází z prosté a
malé dokonalosti k dokonalosti větší a úplnější. Vždyť mysl, na
rozdíl od života těla, má k dispozici nekonečné pole působnosti,
její expanse je pružná a její projevy jsou snadno měřitelné. Změna, rozšíření možností zdokonalování, to jsou instinkty vlastní
mysli. Ta se pohybuje v cyklech, které mají podobu spirál a rozšiřují se neustále. Její věrou je schopnost zdokonalovat se, jejím
heslem je pokrok." (A I, 26)
Přes tyto schopnosti mysli, je to právě ona, která nás
přidržuje jako lidi v oblasti neustálých proměn. Patandžali dokonce
praví, že myslicí princip nabývá podob toho, co myslíme. Chce říci, že nás vězní v proměnách, způsobuje, že se nám všechno jeví
jako film, jako děj, čili jako odvozené, nikoliv jako původní. Ani
nemáme pocit, že se s tím smiřujeme, protože nevíme, že za tím,
co se děje, co k něčemu spěje, je také něco, co je. Dnes už mi to
ani nepřipadá divné, že za lidskými úvahami je něco, o čem se
nemusí uvažovat, co je tak mohutně pravdivé, že přemáhá všechno, co pochází z úvah a z děje. Ale vzpomínám si, jak velké uspokojení a zadostiučinění mně přinášelo poznání správného, které
nepocházelo z proměnné mysli. Jakou mocí mě vybavovalo toto
poznání! Hned jsem měl křídla tam, kde jsem před tím, dokud
jsem tápal, bezradně pobíhal, abych se ukryl před nepřítelem,
před bolestí, zoufalstvím a nevědomostí. Tuto záštitu mě naučili
najít lékaři tím, že oddělili vědomí od smyslových vjemů.
Představte si proud vědomí, který naráží na síto smyslů. Smysly
pak propouštějí z toho vědomí, co unesou a co mohou. Je toho
málo, a to málo se podobá záření, které nedosahuje daleko, jen k
rozumu. Už staří říkávali, že nic není v rozumu, co napřed
neprošlo smysly. A protože při té operaci smysly odpadly
(důkazem toho je, že jsem přestal vnímat příliš velkou bolest), nic
nepřicházelo do rozumu. Protože však jsem zůstával přesto při
vědomí, zřejmě vědomí procházelo jinými středisky než
smyslovými a obcházelo zřejmě mohutnějším proudem úsečku AB
(smyslové vjemy - rozumové zpracování) a pronikalo do oblasti, do
které rozum nepronikne. Odtamtud jsem pak bez zapojení rozumu
poznával, co je správné, a odtamtud jsem dostával také sílu k

tomu, abych poznávané uskutečnil. Narůstala ve mně nejen
důvěra v toto poznání, ale upevňovala se ve mně jistota, že
jednám správně, a mnohem později jistota, že myslím správně a
dokonce nejsprávněji, když se mysl neznepokojuje svou
nedostatečností, vyčerpá všechny své možnosti a samovolně
odstoupí od jakéhokoliv pohybu. Dostaví se zase samovolně
poznání, nikterak neočekávané a nežádané, ale dokonale moudré.
"Charakteristickým znakem Ducha je dokonalost sama v
sobě a neměnná nekonečnost. To je jí ustavičně vlastní pro její
nesmrtelnou přirozenost, předmět života, a pro dokonalost, účel
mentální úrovně. Dosáhnout věčnost a uskutečnit, co je ve všem
nezměnitelné a za samotnými všemi věcmi, což je stejně
blahoslavenstvím ve vesmíru jako za vesmírem, nedotčené
nedokonalostmi a omezenými tvary a činností, v nichž přebývá.
Taková je sláva duchovního života." A I, 27)
Zde by bylo dobře říci, jak se mi ta sláva duchovního života
jevila od těch tří a půl let. Kdyby se mi byla projevila takovou silou,
jakou pronikla do mého vědomí v 17 létech, byl bych na to zjevení
zahynul, protože jsem neměl organismus přizpůsobený věkem a
jinými okolnostmi. Ta sláva se mi tehdy projevila mocí, ze které
jsem zároveň poznával, co je v dané situaci správné a nacházel v
ní sílu, kterou jsem mohl poznané uskutečnit. A ještě něco: osměloval jsem se plout v té hlubině nekonečna, v níž nebylo vidět
ani prostředí, jímž se pluje, ani rybička, tj. ani nejmenší představa
ten stav nedoprovázela. Nemáte třeba představu o těch vznešených hloubkách jako já jsem ji neměl. Berte slova Aurobindova
jako oslavu toho, co poznal, jako oslavu, ze které nedokáže vyjít,
jako vidění slávy a moci, která ho neopouští ani dnes tolik let po
jeho fyzické smrti. Ale buďte si už teď jisti tím, že je tak konkrétní,
jako se stávala konkrétnější a zřetelnější od mého útlého mládí až
po ten 26. rok. Jeho slova vypadají velmi mlhavě, a zdá se vám,
že přehání, ale žádná slova nejsou dostačující, aby vyjádřila
mohutnost věčného života. Proto Ježíš viděl každého člověka bez
tohoto poznání jako mrtvého.
"Ve všech těchto formách jedná příroda zároveň
individuelně i kolektivně. Věčné se upevňuje právě tak v
oddělených formách jako v existenci skupiny, ať už je jí rodina,
plémě, národ nebo přímo nejširší seskupení, naše kolektivní
lidství..... Pravé uskutečnění individua a kolektivnosti nepozůstává
v tom, že by se sobecky hledal vlastní pokrok hmotný nebo
mentální nebo duchovní spása bez zájmu o bližní, ani se při něm
nepožaduje, aby se obětoval nebo znemožňoval lidský vývoj jako
oběť na oltář společnosti, nýbrž člověk má v sobě shromažďovat a

naplňovat nejlepší a nejúplnější možnosti lidského společenství a
štědře je rozdávat kolem sebe prostřednictvím myšlenek, činů a
kterýmkoliv jiným dostupným prostředkem, by dopomohl lidstvu
jako celku přiblížit se k uskutečnění jeho nejpokročilejšími
představiteli." (A I, 27)
Právě Šrí Aurobindo Ghos je příkladem takového člověka,
který dnes, po fyzické smrti roku 1950 "kterýmkoliv jiným
dostupným prostředkem" pomáhá lidstvu a tak se zařadil mezi
věčně aktivní pomocníky lidstva, které bychom mohli právem
nazvat pravými svatými. Kdokoli svým vědomím třeba jen na chvíli
dosáhne na jeho úroveň vědomí, ví, že tomu tak je a pozná tím
dotekem, co je to stav nebe, v jakém jsou všichni praví svatí.
Všimněme si, jak moudře mluví o rozdělení úloh mezi lidi všech
typů:
"Následkem toho předním úkolem hmotného života musí být
uskutečnění životního záměru Přírody. Jediným účelem hmotného
člověka je žít a projít od narození až po smrt všemi náležitostmi,
se kterými se setká na své cestě, ale především žít. Může podřídit
tento cíl jiným cílům, ale ne takovým, které by nebyly obsaženy v
instinktech fyzické Přírody, které by nebyly reprodukcí individua a
uchováním typu rodiny v třídě nebo ve společnosti. Individuální já,
domácí život, běžný společenský a národnostní řád jsou
ustavujícími prvky hmotné existence. Je zřejmá velká důležitost,
kterou to vše zaujímá v hospodaření Přírody, a lidský typ, který je
představuje, je rovněž proporcionálně důležitý. Zaručuje přírodě
jistotu struktury, kterou ona vybudovala, a uchování a dobré
pokračování za výhod již dosažených.
Ale pro samotný fakt této užitečnosti lidé tohoto typu, a
životem, který vedou, jsou přidržováni u země zemí, jsou omezeni, irracionálně konservátorští. Vdechují vzduch zaběhané praxe,
vžitých zařízení, forem myšlení zděděných a zavedených. Přijímají
a žárlivě hájí změny zavedené pokrokovými duchy minulosti, ale
potírají se stejnou horlivostí změny, které titíž duchové chtějí
zavést v přítomnosti. Pro hmotařského člověka, vskutku,
pokrokový myslitel, dokud není mrtev, je pouhým ideologem,
snílkem nebo bláznem. Staří Židé, kteří komentovali své proroky,
dokud tito byli živi, a ctili jejich památku, jakmile zemřeli, byli
vtělením tohoto instinktivního a ne inteligentního principu Přírody.
Ve staré Indii, kde se rozlišovali "jednou narození" od "dvakrát
narozených", první kategorie se dá srovnat s hmotařským
člověkem. Ten fakticky plní jen nižší úkoly, aby tak zajistil Přírodě
základy pro její vyšší činnost, ale sláva druhého zrození se mu tak

snadno neotevírá. Nicméně i on připouští zduchovnění, nebo
aspoň uznává, že velké náboženské revoluce minulosti přece jen
násilím odstranily překonané zvyklosti a zaujaly ve společnosti
důstojné postavení, ale ne hned prakticky uskutečněné, jen živené
kněžími, mudrci a teology. Ale člověku, který si chce zachovat
nezávislou svobodu bádání, nezbývá nic jiného, než se obléknout
do roucha sanjasina a stát se tak bleskovodem ducha..." (A I, 28)
Tak vidím, že když jsem se ocitl bez svého přičinění mezi
kategorií duchovních lidí, třebaže původně jako malé neschopné
děcko, a pak jsem tam dorůstal a dorůstám, že jsem vždycky šel
na všechno opačně než Šrí Aurobindo a než všichni svatí. Dlouho
jsem nepochopil, že ono vědění, kterého se mi dostávalo za
rozumem, není mé, že napřed ono musí být vyčleněno z mého
vlastnění a převedeno do správcovství. Následkem toho jsem se
setkával s obdobnými překážkami jako hmotařští lidé, ale protože
jsem se naučil poslouchat ono správné, nemohl jsem kupit
majetek a byl jsem podivuhodným způsobem i bez víry v Boha
veden k chudobě ducha, jak by se o tom vyjádřil Ježíš. A vždycky
mi k této chudobě pomohl někdo jiný nebo okolnosti. Tak např. co
se mi stalo ve čtvrté třídě gymnasia, když jsem se ocitl na výletě
také v klášteře ve Vyšším Brodě. Dodnes jsou tam v knihovně dva
moudré nápisy. Jeden z nich o lásce, druhý z nich o moudrosti.
Provázel nás představený kláštera a nechal mně cestou po
klášteře překládat všechny latinské nápisy, a těch tam bylo
mnohem více, než je jich tam dnes. Když jsem mu přeložil ten
nápis o moudrosti obsažené v knihách, čím se liší od moudrosti,
která je pravá, protože jest, a totéž o lásce, stanul v údivu, neboť
se domníval, že jsem hluboce věřící, který svou vírou dosáhl
tohoto poznání. Chtěl si mě nechat v klášteře. Ovšemže jsem
odmítl, ale ne pro světské spády. Jak ta moudrost, která nebyla
má, předjímala věci. Podobně si přála má rodina mě oženit.
Neučinil jsem to, protože jsem k tomu neměl povolení. A ejhle, ve
32 letech, jsem se oženil proto, že už mi konečně nehrozilo, že
přičtu ke svému majetku ženu a děti. Marně mí duchovní vedle
mne žijící přátelé očekávali, že pro samé rodičovské starosti a jiné
manželské povinnosti a poutanosti ochabnu ve svých duchovních
snahách. Se správcovstvím na rozdíl od vlastnění je tomu tak jak
o tom mluvil Ježíš v podobenství o hřivnách. Když služebník
dostal dvě hřivny, aby s nimi hospodařil, počínal-li si správně,
dostal do nového správcovství místo dvou hřiven dvě města. Když
správně spravoval pět hřiven, dostal správcovství nad pěti městy.
A tak se mí přátelé nedočkali úpadku, nýbrž většího požehnání.
Ne vždycky to však jde takhle přímočaře. V koncentračním táboře
jsem byl první tři dni úplně na holičkách. Ale pak, když jsem

přestal vlastnit svůj život, všechno se obrátilo v největší
požehnání, jaké člověk může zažít. Nebyl jsem tam ve vězení,
nýbrž poprvé na světě na svobodě. Nedivte se, že jsem po takové
události mohl vstoupit i do manželství a že jsem tam našel
obdobnou svobodu jenže rozšířenou z individua na okolí, a v tom
vidím správnost toho, co říká Ghos o pravé a nepravé spáse.
"Je možno do určité míry učinit materialistického člověka a
jeho život mírně progresivní, oplodníme-li jeho mysl zvykem na
pokrok, na vědomou změnu, a vnukneme-li mu pevnou myšlenku
na cestu vpřed jako na životní zákon. A tak se v Evropě vytvořily
progresivní společnosti, a to je jedno z největších vítězství Mysli
nad Hmotou. Ta však míří za odvetou, protože takto dosažený
pokrok snadno zhrubne a stane se povrchním, a když se Příroda
snaží dosáhnout většího nebo rychlejšího pokroku, způsobí to velkou únavu s překvapivou vyčerpaností. ....(A, I, 28)
"Je-li pro mentální život často těžké přizpůsobit se hrubému
hmotařskému životu... oč tíže se přizpůsobuje duchovní existence
světu plnému ....egoismu." (A I, 31) Vedantská filosofie nám však
připomíná, že "Já je vším a všechno je obsaženo v Já a všechny
věci jsou budoucností Já." Tato vedantská formule je klíčem k
nejdokonalejší joze." (A I, 31) "Postupný projev božského je
pravým smyslem Přírody... Proměnit hmotný život podle obrazu
božího je posláním Přírody." (A I, 32)
"Avšak to, co příroda se snaží uskutečnit pro celek pomalým
vývojem, joga u jednotlivce totéž provádí rychlou revolucí. Zajišťuje ji urychlením energetických procesů Přírody a zjemněním
lidských schopností." (A I, 34)
Ghos se domnívá, že posledním vítězstvím Přírody bude
zevšeobecnění jogy. "Tyto záměry se uskuteční v legendárních
yugách, Satya yuga a Krita yuaga. (Satya znamená pravdu, Krita
znamená uskutečněné nebo ukončené.)

4. Systémy jogy
Joga na rozdíl od přírodního dění usiluje o vývoj nejen v
rámci přírodních zákonů a v rámci vesmíru, nýbrž i o to, aby
člověk, vzhledem k tomu, čím je vybaven, překročil rámec
vesmíru, časoprostoru. Je k tomu vybaven samotnou svou
přirozeností, která na jedné straně je vrcholem časoprostorových
vymožeností života, na druhé straně tatáž lidská přirozenost
představuje vrata, která vedou za přirozenost vytvořenou přírodou.

Bylo by však nesprávné, kdyby člověk potíral svou přirozenost,
která mu umožňuje žít v těle a konec konců ve vesmíru, protože
bez této základny by se nedostal do věčného života. Proto je zcela
správné, že i samotná joga, právě jako příroda, začíná se
zdokonalováním funkcí tělesných, se zlepšováním základny.
Poučme se z procesu dospívání. V systémech jogy se tyto
praktiky, které mají za úkol zdokonalit fyzickou základnu, nazývají
hatha jogou.
Avšak joga se nezastavuje u tohoto vývojového bodu, neboť
"Esencí jogy je kontakt lidského individuálního vědomí s
božským vědomím. Joga vede k vědomému spojení toho, co se
ve vesmírové hře oddělilo od pravého Já s pravým Já. Styk ten se
může odehrávat ve kterémkoliv bodu našeho proměnlivého
vědomí, které nazýváme osobností. Může se uskutečnit ve hmotě
prostřednictvím těla, ve vitální podstatě prostřednictvím
nervového systému, v mysli prostřednictvím hnutí srdce, aktivní
vůle a zaujatostí, nebo širším způsobem, celkovou změnou
mentálního vědomí a veškeré jeho činnosti." (A I, 36)
"Podle tohoto vzestupného uspořádání prostředků
sloužících v konečné fázi ke spojení individuálního vědomí s
vědomím universálním, rozeznáváme v systému jog hatha jogu,
která si vybírá jako východisko tělo a jeho vitální projevy jako
nástroje vedoucí k dokonalosti, radža jogu, která používá
přednostně páky mentální právě jako džnana joga, bhaktijogu, na
které bhakta horlivě hledá Bhagavana (Bhakta, uctivatel Boha
nebo miláček boží. Bhagavan, Bůh, Pán lásky a blaženosti. Třetím
termínem trojice je Bhagavat, boží projev lásky) a karma jogu."
"Všechny tyto metody slouží ke stanovení poměru mezi
lidským purušou (lidským já) a božským Purušou (věčným Já),
který sídlí v každém těle, a který převyšuje všechny formy a
všechna pojmenování." ( A I, 37)
Připadá mi nedostačující říkat, že božské Já sídlí v člověku,
když víme, že sídlí všude. Mělo by se dodat, že povaha živého
lidského těla, umožňuje božskému já, aby se mohlo projevit ve
vědomí člověka, zatímco povaha jiných těl nebo povaha věcí či
prostoru samotného něco takového nedovoluje.
Dále by bylo vhodné říci, že chápeme Boha jako božské Já
proto, že jsme se ve svém vývoji dostali k vytvoření malého lidského já a jeho obraz vztahujeme na Boha. Snadno pak upadáme
do pokušení představovat si Boha podle obrazu lidského, zatímco
by tomu mělo být opačně, měli bychom se stát obrazem božím. Je
pravděpodobné, že mě v tomto bodě málokdo pochopí. Proto vám

opět přispěchám na pomoc osobní zkušeností. Záleží totiž velmi
na tom, abychom si rozuměli, já pisatel a vy, můj čtenář, neboť
jsme přesvědčen, že učiníme-li všechno, co je v našich lidských silách, abychom plně žili, pak nám toto vzájemné porozumění bude
velmi prospěšné, nám oběma!
Mezi rokem 1930 až 1939 se u mne ve vnitřní modlitbě
prohluboval extatický stav. (Nedostavoval se nikdy mimo modlitbu,
a vím proč.) Protože však jsem do extáze nevstupoval ani pomocí
citu, ani pomocí utkvělých a nutkavých představ, nikdy se
nedostavilo vidění něčeho, ať už osobního či něčeho nadlidského,
nedostavovalo se vidění světla, slyšení hlasu, vnímání kterýmkoliv
smyslem, nýbrž bylo to jen prohlubování a rozšiřování vědomí bez
konce. Zpočátku jsem se přitom zoufale vracel k sobě, jako k
něčemu, co jsem znal a v čem jsem byl bezpečně zakotven. Věděl
jsem, že si počínám chybně, ale uvědomil jsem si to teprve až se
mi podařilo k sobě utéci. Do extáze jsem vstupoval mocí, která
nebyla má, a se kterou jsem se zřetelně setkal poprvé mezi 17. a
18. rokem. Tato moc postupně přemáhala mou vůli a
podmaňovala si ji. Co se ukazovalo jako schopnost rozeznávat
občas správné bez pomoci rozumu a mít moc k uskutečnění
správného, to v tomto stavu fyzické dospělosti se mi jevilo
převážně jako moc, která mne celého přemáhá, stále více
přetvořuje počínající hmotnou podstatou (a to jen do stupně
nutného k tomu, abych přežil tělesně), pokračujíc přes nervovou
soustavu, a po zastavení všech proměn mysli. Když tělo přestalo
té moci odporovat sebepociťováním a mysl myšlením, zůstalo
vědomí před a za mně známou osobností. Zůstalo však nevědomé
spojení s osobností nabytou zde na světě. Toto jsem si však
uvědomoval teprve tehdy, když té osobnosti zůstalo tak málo, že jí
hrozilo zahubení. Všiml jsem si toho teprve, když už srdce
nepracovalo, dech se zastavil, tělo tuhlo. Začal jsem svůj život
bránit, zoufale bránit. Vždyť se člověk dopracoval ke svému lidství
až po "osmi miliónech vtělení" (Bližší vysvětlení v komentáři k
Jesudianově Sebevýchově jogou). A nyní ta moc na mně chtěla,
abych se vzdal právě toho největšího vývojového výdobytku. Až vlna strachu opadla a odešla i ta moc, k sobě do neznáma mne táhnoucí, odprošoval jsem ji a sliboval jsem, že se jí odevzdám, ale
vždy znovu jsem utíkal. Vždycky však později, jako bych si na ni
zvykal. Kdyby ta moc byla oděna do obrazu, jako tomu bývá při
extázích křesťanských mystiků nebo indických joginů, bylo by jí
daleko méně, a také by mě nebyla bývala zbavila nepravé
individuality jako středu. Ale o obraz, řeč, světlo jsem nestál. Zcela
jsem svou vůlí podlehl této moci i v době mimo modlitby. Po sedm
let se stupňovala především ve vnitřní modlitbě odevzdanost do

této moci, až konečně roku 1937 zvítězila i nad uvědomováním si
tohoto světa z pozice pocitu oddělenosti od něho a začla přecházet do běžného vědomí za normálního bdělého stavu při běžné
činnosti. Tam jsem ji však záhy promrhal. Vrátila se zase do vnitřní
modlitby. Ale už se přece jen něco stalo, co bych nazval rozsvícením světla na druhé straně (přestože jsem zprvu o tom
nevěděl), takže k mé vnější osobnosti měla přístup vnitřní
osobnost, pravá individualita, např. Šrí Aurobinda Ghose. Tehdy
jsem za technické pomoci jiných lidí přes Paříž a Vídeň dostal do
ruky Ghosovy spisy. Ještě bylo třeba vzdát se sebe i za bdělého
stavu, nejen ve vnitřní modlitbě, kde jsem byl jinak bdělý než v
zevním životě, v němž je mysl řízena smyslovými vjemy,
podvědomím, a těká. Zmíněné sebevzdání nastalo 21. listopadu
1939 v koncentračním táboře Sachsenausen-Oranienburg. Teprve
pak mohla boží moc bez těžkostí vstoupit do veškeré mé činnosti
a myšlení. To však ještě ani zdaleka nebylo konečné vítězství.
Kdybych byl měl předem pojatou představu, že se setkám s
nějakým pravým velkým Já, s představou vytvořenou podle vzoru
malého já, jenže daleko dokonalejší podle lidského předpokladu,
zmíněná moc by se vlila při extázi do této představy. Po krátkém
údivu a strachu by se záhy změnila v pocit nesmírné blaženosti
nad dosažením naplnění představy mocí, která není lidská. A tak
by tomu bylo s kteroukoliv lidskou představou o Bohu. Ona
pomáhá člověku, aby se nadchl, a svým lidským nadšením uchopil
něco málo z věčné skutečnosti, ale jen něco málo, protože věčná
skutečnost sama by nebyla tím, co uchopil. Z moudrosti boží by
promluvil hlas, z té moudrosti, která nemluví, z božího světla, které
nesvítí pro smysly, jinak bychom je všichni viděli, by vycházelo
světlo naplněné blahem, nebo by se dostavila myšlenka, která
byla přeformována z Nemysli naší myslí. To všechno bude možná
velmi moudré a návodné, bude to přinášet jistotu, kterou člověk
dosud před tím nikdy nepoznal, bude v ní obsažena i moc, kterou
pak bude moci uskutečnit poznané. Stav ten se bude v daleko
vznešenější formě podobat onomu mému poznávání správného z
předškolních let. Tehdy jsem si přece přál poznávat, co je
správné. Touto formou však bylo nutné mne vést od případu k
případu, a protože ve všech případech šlo o odstup od
rozumového poznání, byl to druh osvícení, které přemáhalo rozum
i lidskou vůli. V lidském nitru se střádalo něco, co bychom mohli
nazvat vyšší neosobní vůlí, která jednoho dne nitro naplnila až po
okraj a došlo k extázi. Tady z tohoto nekonkrétního,
nepostřehnutelného pokladu vytryskl pramen poznání. A tak i
extatik, který se před extází naplňoval krásnými představami,
vejde po naplnění nitra těmito představami do jejich splnění zhora.

Stane se to někdy jednou za život, jindy opakovaně, až se přejde
přes stádium extází s představami. Čím jsem se však lišil jako dítě
od extatika s představou o Bohu? Netušil jsem, že tu působí Bůh,
že on mi dodává sílu k uskutečnění a přispívá k tomu, abych
poznával správné jinak než rozumem. Zkrátka nebyla tu víra.
Nevytvořila se ve mně ani ta nejmenší představa o zásahu božím,
a proto jsem se mohl setkat s Bohem (v 17 létech), a nikoliv s
představou o Bohu. Dokonce jsem nebyl ani v nejmenším vděčen
za všechna ta nesčetná dobrodiní, která vyplývala z poznání
správného a z příslušné moci je uskutečnit. Proto jsem byl kromě
následování schopen jen jediného, a zase relativně správného,
litovat promarněný život bez Boha, neboť moc, kterou jsem při
první extazi zažíval, musela mne přivést na myšlenku, že tohle je
bezpochyby Bůh, i když ne ten ve tvaru a s vlastnostmi, které
Bohu přisuzují lidé. Nepřisuzoval jsem mu ani tvar, ani řeč, ani
světlo, ani jméno. Byl to prostě Bůh mne přemáhající a mne
přivracející tváří k němu, a mne odvracející od tváře světa. Vyšel
jsem z té extáze celý bledý, těžko se pohybující, takže jsem budil
dojem, že jsem zažil nějaký šok, který mne zdecimoval. Nejraději
bych se byl vzdálil ze světa, který jsem náhle poznával jako
vězení.
Nechtěl jsem touto vložkou říci nic více, než že si indická
filosofie pomáhá pojmem Já k pochopení našeho malého jáství,
jako správným východiskem do věčného života. Je to však cesta k
Bohu s představou o Bohu, a právě jsem se snažil vysvětlit nebo
naznačit, jaké výhody či nevýhody má toto východisko nebo jiná s
jakoukoliv představou o Bohu. Největší nevýhodou těchto
východisek je, že lidská představa ponižuje i duchovní poznání
hnedle až na pouhou lidskou úroveň, zpomaluje vývoj v oblasti
poznání, i když jde o samotnou džnanajogu, jak si možná řekneme
později. Už i věda se postavila proti náboženství jako
spolubudovateli poznání. Situace je ovšem také opačná.
Proč např. má tak zvaná náboženská zkušenost není v mé
hlavě v rozporu se žádnou experimentální zkušeností prováděnou
v rámci kteréhokoliv vědeckého oboru? Protože jsem rozum
postavil na místo, které mu patří, a přiřkl mu adekvátní funkci.
Kdyby byla náboženská zkušenost nezaostala, byla by vždycky
daleko před jednostranným a omezeným působením zdravého a
potřebného lidského rozumu. Pochopitelně předpokládám na obou
stranách, u vědce i u náboženského myslitele princip dobré vůle a
nepředpojatosti. Předpokládám, že v budoucnosti bude stále
přibývat počet těch, kteří sice nebudou věřit v Boha, ale budou si
přát vplout do věčného života již zde na zemi, a že jim v tom

nebude bránit žádná náboženská předpojatost, že je to nemožné,
leda až po smrti. Tito lidé však nebudou mít výhody opravdově
nevěřících, jakým jsem byl já, když jsem začal rozeznávat
správné, a to z dvojího důvodu. Budou patrně dospělými lidmi,
kteří budou věřit v jedinečnou skutečnost své pozemské existence
(a budou-li tímto způsobem věřit, bude jejich víra snižovat jejich
výsledky na duchovní cestě), a pak si budou za své úsilí přát
dosáhnout výsledek, nebude to pouhé l art pour artismus (umění
pro umění), jako tomu bylo u dítěte.
Protože poznávám, co je to být obrazem božím, vím však
též, že jím dosud nejsem, jsem schopen komentovat Ghose,
zvláště jeho karmajogu tímto způsobem. Přeji si, abyste mě
pochopili právě v tomto bodě. Osobní zkušenost mi říká: Všechno
z Boha ustavičně vychází, on je ve všem základním činitelem,
milujícím a poznávajícím. Nevadí mu, že o tom nevíme a že
nemůžeme mu být ani vděčni. Nepřičítat si žádné zásluhy, tak má
být karmajogin podoben Bohu.
Hathajoginovi nepostačuje ke splnění jeho cílů rovnovážný
stav dosahovaný samovolně jeho lidskou tělesnou přirozeností. Z
každého stavu rovnovážné samostatnosti vede cesta dále za onu
běžnou rovnovážnost, která existuje v každém organismu. Pocit
zdraví, o které se nemusíme starat, protože při normálním
průběhu lidského života se dostavuje a setrvává sám o sobě, není
onou zdravotní rovnováhou, kterou si zjednává hathajogin. Pocit
zdraví nedostačuje jako východisko k duchovnímu vzestupu, zvolíli si jogin právě tělesnost za první východisko a ne jako přivzaté
východisko, jak je tomu v ostatních jogách.
Velkou výhodou hathajogy je, že si žák na ní netvoří představu o Bohu a není závislý na vštípené víře, která vždycky na
určitém vývojovém stupni by musela být opuštěna. Správný
hathajogin ji opouští hned a opírá se místo toho o své základní
tělesné prostředky, o asany, o přesně stanovené tělesné pozice, a
o pranajamu, o vedení hmotného i nehmotného dechu. Správným
použitím těchto dvou prostředků se dostane k uklidnění mysli, pak
zastavením změn mysli se dostane do stavu za proměnlivou myslí,
odtamtud do základu klidné mysli až k poznání svého pravého Já.
Kromě toho mu toto východisko umožňuje soustředit pocit
tělesnosti na libovolné místo těla, vyloučit posléze pociťování
ostatního těla a nakonec pociťování těla vůbec. Pravili jsme, že
učinil-li si člověk lidskou představu o Bohu, vytváří okruh od sebe
k sobě. Tento okruh u hathajogina nemůže nastat. Je tu však jiné
nebezpečí číhající na hathajogina. Běžné hathajogické výsledky
však tolik upoutávají pozornost jak jogina, tak i okolního světa, že

hathajogin žije v neustálém pokušení ukazovat se se svými
úspěchy. Přestože jde o holé scestí, je vidět, co zmůže lidská
pozornost někam zaměřená. V ostatních jogách je tomu podobně,
jenže výsledky se dostavují na jiné než smysly zjistitelné úrovni,
takže lidé omezení na úsek vědomí AB nemohou být jejich svědky. Hathajoginovi však hrozí větší nebezpečí než jiným joginům,
že ustrne na okázalých výsledcích pomíjející povahy. A všem joginům bez rozdílu pak hrozí u samého dovršení jejich cesty ještě
další nebezpečí, že budou považovat za konečné a nejvyšší něco,
co nejvyšší není. Na toto úskalí narazí zákonitě, protože svou
cestu začali s představami, když ne o Bohu tedy aspoň o svém
duchovním vůdci. Když své představy zjemní a sublimují,
domnívají se, že se ocitli za představami, že se osvobodili od
všeho lidského. Ale něco jiného je osvobodit se od lidských
představ než osvobodit se od všeho lidského, křesťané ten
požadavek jmenují "osvobodit se od všeho stvořeného." Jenže tím
by se vymkli z obrazu božího, ke kterému se mají stále více
přibližovat. Bůh se nezříká svých tvorů. Tato tajemná páska mezi
stvořeným a nestvořeným je nezrušitelná. Po křesťansku řečeno:
Svatí pomáhají lidem a nemohou se této povinnosti zříci právě tak
jako nemohou přestat být vědomě spojeni s Bohem. Útěk ze světa
může být jen dočasně užitečným prostředkem vývoje, právě tak
jako útěk od Boha, tj. od lidských představ o tom, že Bůh není.
Ještě něco k rozdílným východiskům. Selvarajan Yesudian,
svým školením hathajogin, nazývá Boha Bohem síly. Bhaktijogin
ho nazývá Bohem lásky, radžajogin ho nazývá Bohem cesty,
džnanajogin Bohem poznání, karmajogin Pánem činů a jediným
činitelem. Východisko se dá vystopovat i z výsledného efektu.
A tu jsme svědky toho, že např. je-li v křesťanské mystice,
která je obdobou jogy s jí vlastním východiskem, chybně
pochopen Ježíš Kristus, a nepomůže-li nějaký mistr, aby si
mystický žák postupně svou chybu poopravoval, a to krok za
krokem, jak postupuje na cestě, dochází u žáka k ukrutnému
utrpení, a dokonce není z něho vyhnutí. Řeknu proč. Žák používá
na své cestě prostředků, s nimiž začal jít, a ty jsou jak v modlitbě,
tak v životě mimo modlitbu, čím dále tím více nedostačujícími a
odlehlejšími. Není totiž nikoho, kdo by mu radil stále k novému
výběru prostředků podle návodu obsaženého v symbolice celého
života Ježíšova. Naopak duchovní vůdci, nevědouce si rady se
stavy žáka, napovídají mu, že musí trpět, a že se za utrpení nesmí
stydět, že se mu nesmí vyhýbat, že ono je na místě a dokonce, že
je pravým znakem pokroku. Dokonce kruté pronásledování
"ďáblem", kterého nerozeznávají od malého lidského já, považují

za znak velké vnitřní připravenosti. Říkají: "Koho ďábel
pronásleduje, o tom ví, že z něho má být velký světec, a proto se
ho snaží zbavit jako svého budoucího velkého odpůrce." Ukážu na
příkladu, jak tomu je: Měl jsem v Plzni dva přátele, oba trpící
různými chorobami, bratr se sestrou. Bylo až nápadné, jak z
jednoho z nich choroby doslova spadly, když se musel starat o
druhého, a dostavily se znovu, když se ten druhý ze své choroby
dostal. To se dokolečka opakovalo. Střídavě každý z obou
sourozenců zapomínal na své těžkosti a ony se nedostavovaly,
pokud se musel všestranně všemi lidskými prostředky starat o
toho druhého. Když pak jeden ze sourozenců zemřel, byl ten zbylý
po mnohá léta doslova posedlý vlastními chorobami a kromě toho
žalem nad zemřelým. Pak už vůbec nenastávaly mezery mezi
chorobami, které lékaři přesně pojmenovávali nikoliv duševními
chorobami, nýbrž chorobami žlučníku, ledvin, cév, srdce atd.
Dopouštěli se obdobných chyb jako duchovní vůdci v klášteřích.
Jakých chyb se dopouštěli a dopouštějí křesťanští duchovní
vůdci zvláště v klášteřích? Myslí si, že když opatří žáka dokonale
všemi prostředky, jimiž by se měl dostat kupředu, že mu tím
dokonale upraví cestu. Není tomu tak. Zastupují-li ve svém
postavení Ježíše Krista a mají-li už před sebou člověka, který
opustil rodinu a svět, aby mohl dokonaleji patřit Bohu, stav
takového žáka odpovídá nastoupení do učednictví u Ježíše. A ten
nezavřel ani na chvíli učedníky do kláštera, nýbrž je měl k tomu,
aby bezodkladně šli pomáhat bližnímu. Řeknete mi, že takových
mnišských řádů je také dost, kde středem pozornosti žáků je
služba bližnímu (viz Vincenc ferrerský), a přece i tam se vynořuje
utrpení a ne v menší míře než v řádech čistě modlitebních jako je
karmelitánský. Ano, je tomu tak. Hlavními důvody je
1. že modlitba není programem k tomu, co konají (viz výklad
Otčenáše jako řádu rozhodnutí, která se mají bezprostředně
uskutečňovat), a proto zůstává od života odtržena,
2. Ježíšův příklad je pochopen jen jako vzor mravního života, bez ohledu na to, co Ježíš fakticky dělal: napřed byl rodině a
svému prostředí oddán a jim poslušen, pak odešel do Jordánu atd.
A tady už se přestává Ježíšovi rozumět, protože přestává jít o
pouhou mravnost. Trvá-li se však jen na mravní náplni života,
rozejde se život s vnitřními potřebami člověka a dochází zákonitě
k velkému utrpení. Vždyť by nemohlo dojít k temné noci smyslů
(podle učení sv. Jana z Kříže), kdyby lidé věděli, že od určitého
vývojového stupně nesmí do jeho smyslů během modlitby
vstupovat vjemy, které pak vyústí jako vždy se stává i mimo
modlitbu, jenže v životě, který ještě není na úrovni mystické

modlitby, do rozumového a citového zpracování. To je symbol
pouště, na kterou Ježíš odchází na 40 dní a zůstává tam dokud
nezlační. Všechny tyto symboly musí duchovní vůdce bez těžkostí
převádět do konkrétního života žáka. Musí vědět, že žák má už
dospělé já, a to se hlásí v pravý čas ke slovu, rovněž zákonitě, až
se zlační, a boj přesně vypadá tak, jak je symbolicky líčeno v Bibli
v boji Ježíše se Satanem atd. Je-li veden dobře (a i to je
vysvětleno v Bibli), je to boj krátký, nikoliv léta trvající, a i když k
němu znovu dojde po vytvoření dalšího falešného já, je znovu
krátký. Totéž platí o temné noci ducha (podle učení sv. Jana z
Kříže). Temná noc ducha u mne opakovaně nastávala při vstupu
do extáze bez představ, ale jakmile jsem poznal smysl symboliky
života Ježíše Krista, odpadly i extáze i s nimi spojené utrpení.
Ježíš nevedl své učedníky k extazím, ani přes extáze.
Ježíš velmi jadrně a prostě formuloval jím naznačenou
cestu, tj. jeho životem naznačenou cestu. "Chce-li kdo za mnou
přijít, ať zapře sama sebe, vezme svůj kříž a následuje mne."
Ovšem nevíme-li, co je to zapřít sama sebe a jestliže tento
sebezápor neprohlubujeme krok za krokem, neuneseme svůj kříž,
neboť ten se stává bez předchozího zvládnutí sebezáporu
nesnesitelný. Teprve pak, až jsme jej unesli, můžeme bez těžkostí
následovat Krista. Tak přece jenom napřed velké utrpení? Není
většího utrpení jako muset opustit sám sebe, a tomu bychom se
měli naučit v dobře prováděné vnitřní modlitbě na pravém místě, v
pravý čas a ve správné míře. Odbudeme-li si utrpení tam, pak už
utrpení přicházející zvnějška, není těžké, neboť se mezitím
proměnilo ve sladké jho Ježíšovo.
----------------------------------------------------------------V Plzni dne 28. dubna 1986
Milý pane K.,
vůbec se Vám nedivím, že byla pro Vás nesrozumitelná část
vět nacházející se v opisu na str. M II/s. 30 v posledním odstavci
od řádky 16 až po řádku 21. Napíši tu větu nezměněnu, ale dám
do dvojité závorky všechno, bez čeho je dobře srozumitelná.
Takových vět je v textu více a jejich závadou je, že jsou přeplněny
myšlenkami, které by byly snadno srozumitelné, kdyby se vyskytovaly ve více větách oddělených tečkami. Až si větu přečtete beze
slov ve dvojité závorce, čtěte si ji ještě jednou tak, že místo dvojité

závorky budou pomlčky, a tak bych doporučoval větu definitivně
přepsat, aby si čtenář text v hlavě rozdělil na dvě části:
Vždyť by nemohlo dojít k temné noci smyslů (podle učení
sv. Jana z Kříže), kdyby lidé věděli, že od určitého vývojového
stupně nesmí do jeho smyslů během modlitby vstupovat vjemy,
které pak vyústí ((jako vždy se stává i mimo modlitbu, jenže v
životě, který ještě není na úrovni mystické modlitby,)) do
rozumového a citového zpracování.
Možná, že se přikloníte raději k opravě věty od slov "které
pak vyústí" s přehozeným slovosledem, a ovšem pak už bez
závorek ((:
....., která pak vyústí do rozumového a citového zpracování, jako
vždy se stává i mimo modlitbu, jenže v životě, který ještě není na
úrovni mystické modlitby.
Ani nevíte, jak jsem Vám vděčen, že jste mne upozornil na
jeden z četných "odvážných" tvrzení, která musí být pro čtenáře
nesrozumitelná, pokud nemá zkušenost, navozenou lékaři
operacemi za vědomí nebo navozenou dlouhým a překonaným
strádáním za temných nocí smyslů a pak ducha. Tvrzení tohoto
druhu není odvážné, pokud je podloženo zkušeností. Není-li jí
podepřeno, je dokonce nesmyslné. Proto se musím pořád vracet
ve svých komentářích ke svým zkušenostem. To není zbytečné,
nýbrž nutné opakování, mám-li zabránit tomu, že by některé
výroky byly nesmyslné. Nuže ještě výklad ke větě.
Za operacích při vědomí oddělili lékaři vědomí dítěte od
smyslové a rozumové činnosti. Zůstalo jen vědomí, které pochází
přímo od Boha a živý svědek toho vědomí, živé lidské tělo.
Organická nevyvinutost dítěte způsobila, že se do smyslů dostalo
jaksi z druhé strany než ze které působili lékaři, jen nerozlišené,
jednotvárné žluté světlo z mnoha jeho následky, např. s touhou
jednat správně. Když jsem potom už téměř v dospělém věku
přistoupil k mystické modlitbě, o které jsem věděl, že vede k
vědomému spojení s Bohem, brzy se opakovalo to, co se dělo při
operacích za vědomí. Při operacích jsem křičel bolestí, pak při
modlitbě jsem volal vnitřně jméno Boží. V tomto volání se záhy
nedalo pokračovat, protože smysly a rozum, které při něm
spolupracovaly, odpadaly. Kdybych se byl ubránil tomuto
odpadnutí smyslové a rozumové činnosti, byl bych musel
procházet temnými nocemi smyslů a mysli tak dlouho, dokud by
smysly a rozum neodpadly jejich umořením. To by byla velmi
strastiplná cesta. Vyslovím svou zkušenost konkrétněji: Opakoval
jsem jméno boží až do chvíle, kdy i přes největší úsilí už jsem

nebyl schopen udržet tento druh rozumové a smyslové činnosti, a
tedy jsem je opustil, obdobně jako při operacích za vědomí. A
ejhle, tentokrát se nedostavilo žluté světlo, žádný smyslový vjem,
nýbrž stále se prohlubující poznání, bez jakýchkoliv představ,
které mne vtahovalo do svých hloubek. Tady jsem se opět bránil,
ale už na jiné vyšší úrovni než při zmíněných operacích, avšak ani
zde jsem se neubránil, protože ono tažení se opakovalo nejen při
každé modlitbě, ale přešlo i do ostatního bdělého stavu, přestože
v síle mnohem menší než při modlitbě. To je v mystice velký objev,
jímž se mohou zkrátit termíny i utrpení na minimum.
---------------------------------------------------------------Co o témž tématu píše Ghos:
"Tytéž výsledky by se mohly dosáhnout jinými systémy
(myslí než hathajogickými) - radžajogou, tantrou - mnohem méně
namáhavými a potlačujícími. A pak, hmotné výsledky, zvětšená
životnost, prodloužené mládí, zdraví, dlouhý život, nejsou mnoho
platné, když si je chceme uchovat skoupě za cenu, že se
vzdalujeme běžnému životu a z pouhého zájmu zachovat si je,
aniž bychom jich užili pro obecné dobro. Hatha joga dosahuje
významných, ale nepříliš užitečných cílů a za příliš velkou cenu.
Radžajogin spěje k vyšším metám". (A I, 38)
Ghos má zde na mysli běžnou hathajogickou praxi, jak se s ní setkal v Indii, a tedy jen s ní srovnává radžajogickou praxi. Pro
radžajogu je hathajoga přípravkou hlavně svými asanami a
pranajamou. Není pochyb o tom, že radžajogin dosahuje
duchovních cílů s menšími oklikami s menší námahou. Radžajogin
dovede pružně využít systémů ostatních jog. "
"Upírá svou pozornost na čit, na podstatu mentálního
vědomí (tj. na hranice B našeho úseku vědomí) a snaží se
především o totéž, co hathajogin, aby svými hmotnými nástroji
očistil a uklidnil člověka. Normální člověk je ve stavu neklidu a
nepořádku, ve vnitřním boji a pod špatnou vládou, neboť Pán,
Puruša, je podřízen svým ministrům, duševním schopnostem,
jakými jsou smyslové vjemy, hnutí mysli, činnosti a vlastnění... Je
zapotřebí, aby tato podřízenost byla nahrazena nezávislou vládou
swarádžya. V první řadě je nutno podpořit síly pořádku a zvítězit
nad silami nepořádku. Předběžné působení radžajogy pozůstává z
pozorné discipliny nad sebou samým, aby se vyloučilo anarchické
působení nižší nervové soustavy dobrými duševními návyky.
Uplatňuje se správné jednání, vzdávání se jakékoliv formy
egoistických hnutí, ubližování jiným, pěstuje se čistota, soustavná
duševní meditace a podřízenost božskému Purušovi, pravému

vládci mentálního království, až se nastolí jasná a pokojná čistota
v mysli a v srdci.
To vše však je jen prvním krokem. Dále bude nutno zrušit
navyklou činnost mysli, aby se duše mohla volně pozdvihnout k
vyšším stavům vědomí a vytvořit základy svobody a dospět k
dokonalému sebeovládání. Avšak radža joga nezapomíná, že
neschopnost běžné mysli pochází z velké části z její podřízenosti
vztahům nervového a tělesného systému. Používá proto z
hathajogy její metody, asany a pránájámu, ale vždycky jejich
četné a komplikované způsoby omezuje na bezprostředně
působící a dostačující tělu ....jen aby zvládla tělo, vitální funkce a
probudila vnitřní organismus, plný nadnormální skryté moci, který
je v jogické symbolice nazýván kundalini, hadem vnitřní energie
stočeným a ponořeným do spánku. Hned potom přejde radžajoga
k uklidňování stále se pohybující mysli a soustřeďuje
myšlenkovou sílu, pozdvihuje ji na vyšší úroveň pomocí za sebou
následujících etap, které vedou k samadhi.
Pomocí samadhi (extáze, jogický trans), které propůjčuje
mysli schopnost vzdálit se od omezené činnosti bdělého stavu a
uvést ji do vyšších a svobodnějších stavů vědomí, se sleduje dvojí
cíl:
Dospět k očistění duševní činnosti, osvobozené od zmatků
zevního vědomí a povznést se na vyšší úroveň existence, nad
myslí, kde individuální duše konečně vchází do pravé duchovní
existence. Nadto získá schopnost se soustředit a proměnit vědomí
na vyložené dynamické tíhnutí k žádoucímu předmětu, je to
zdynamizování nebo přeměnění mysli na onu energii, která podle
naší filosofie je totožná se základní kosmickou energií a výtokem
božího působení na svět. Když jogin nabude tuto moc, kterou
získal už ve stavu transu vědomí a mimo světskou zkušeností,
stane se schopným v bdělém stavu dosahovat přímo veškerou
užitečnou a nutnou znalost ke správné činnosti ve světě. Starý
systém radžajogy nesměřuje jen ke svarádža, tj. k sebeovládání a
k úplnému ovládnutí subjektivního vědomí ve všech stavech a v
celé oblasti jeho vlády, nýbrž i k sámrádža, tj. k vládě nad zevním
světem a ke zvládnutí subjektivního vědomí ve vnějších
činnostech a ve vnějším prostředí." (A I, 39 - 4O)
"Slabost tohoto systému tkví v tom, že závisí v příliš velké
míře na nenormálních stavech transu. Toto omezení vede k
jistému zpomalení fyzického života, který je naší základnou a naší
sférou, a obě mají být prodchnuty našimi výdobytky mentálními a
duchovními. Jinými slovy řečeno, duchovní život je v tomto
systému příliš úzce svázán se stavem samadhi. Naším úkolem

však je, abychom učinili náš duchovní život a zkušenosti z něho
pocházející dokonale využitelnými v bdělém stavu pomocí
normálního používání běžných schopností. S radžajogou má
duchovní zkušenost tendenci stáhnout se do druhé úrovně
vzdálené našim normálním zkušenostem, místo aby prolnula
celou naší existencí.
Trojitá cesta zbožnosti, poznání a činů se snaží rozvinout
sektor, který radžajoga ponechává neprobádaný. Liší se od
radžajogy tím, že se nespoléhá na puntíčkářskou disciplinu
úplného mentálního systému jako podmínky dokonalosti, nýbrž
přidržuje se ústředních principů - intelektu, citu, vůle - a snaží se
proměnit jejich normální kony tím, že je vzdálí od starostí, od
návykových a vnějších činností, aby je mohla soustředit na
božské. Odlišuje se od ní též v jiném ohledu (v tom, co integrální
joga považuje za nedostatek radžajogy): Trojitá cesta si nevšímá
duševního a tělesného zdokonalování, kladouc důraz jedině na
čistotu, ze které činí podmínku božského uskutečnění. Kromě
toho, způsobem, jakým je praktikována, vykazuje další
nedostatek, vybírá si vždycky jednu ze tří paralelních cest,
vylučujíc druhé dvě a téměř se stavíc proti nim, místo aby je mezi
sebou úplně zharmonizovala v syntéze intelektu, citu a vůle."
To byla kritika radžajogy, bhaktijogy i karmajogy, pokud
vylučují kladné prvky kterékoliv z těchto tří cest. Ghos je pro
syntézu všeho kladného. Zajímavý je jeho postoj k samadhi, které
ve všech zmíněných třech specializovaných, Ghos by řekl
exklusivních jogách platí za vrchol lidského vývoje. Prodlužování
samadhi na nirvikalpasamadhi, trvající tři dny, se běžně považuje
za vymoženost, ke které dospějí jen největší mistři jogy. Ghos má
zřejmě fázi samadhi, fázi těch vznešených transů za sebou a už je
vidí jinak než člověk, který do tohoto stavu vstoupil poprvé a je jím
pochopitelně oslněn, neboť se mu pomocí transu otevřela širší
skutečnost než s jakou se stýkal v normálním bdělém stavu. Ghos
je si však dobře vědom, že i pro člověka, který prošel samadhi,
zůstává základnou nejen pro tento život, ale dokonce i pro vstup
do dalšího samadhi, bdělý stav vědomí v živém těle. Ví dobře, že
kdo se déle potácí mezi bdělým stavem a transem, ztratí zájem na
své nepostradatelné lidské základně vyzbrojené rozumem, citem a
vůlí. Této vývojové fáze nedosáhl člověk náhodně, nýbrž z hlediska duchovního proto, aby odtamtud mohl přejít do vědomě
prožívaného věčného života a ne jen ke chvilkově prožívanému
věčnému životu. Bylo pro mě nesmírně důležité, že jsem tu chvilku
svobody zažil už v sedmnácti létech, ale jak těžké bylo smířit se s
tím, že se musím vrátit do stavu, který jsem považoval za vězení.

Proto plně podporuji Ghosovo stanovisko a považuji je za největší
pokrok, jaký učinila Indie od dob napsání Véd.
Poznámka ke Ghosovým slovům, že trans zpomaluje život:
Psycholog řekne, že tato zkušenost je všeobecně známa a že na
ní není nic objevného. Jenže transy jsou různého druhu, a o
jednom z nich, o samadhi, na Západě o náboženské extázi, jsou
odborníci přesvědčeni už po tisíciletí, a ne jedno tisíciletí, že
odhaluje skutečnost, ke které by se člověk jinak v bdělém stavu
nedostal. Bhagavadgita, která vznikla dříve než žil Buddha, tedy
před 5. stoletím před Kristem, praví, že na cestě do věčného
života se člověk setká napřed s představou o Bohu a teprve pak s
Bohem bez představy, říká se tam bez tvaru. Je pochopitelné, že
tato setkání mohou nastat jen v transu samadhi. V běžném
bdělém stavu vědomí se člověk s Bohem nesetkává a nemůže
setkat, to bych snadno mohl dokázat, proč. Ale nebudu odbíhat.
Nasadím tvrdý kurs kupředu po předsevzaté linii. V Indii probíhala
odevždy náboženská zkušenost tak, že jogin prožíval extáze, v
nichž se mu projevoval Bůh napřed podle jeho lidských představ,
dokonce s ním mluvil jeho lidskou řečí, byl-li to Bengálec,
bengálštinou. Neodbudu tento fakt povzdechem: "Co je u Boha
nemožné. Nic." Kdybychom srovnali s tím zkušenosti
křesťanských mystiků - extatiků, zjistili bychom si velmi snadno, že
Bůh v nějaké podobě nebo bez ní diktoval extatikovi dlouhá
moudrá ponaučení, kterých dotyčný člověk nebyl vůbec schopen.
Např. svatá Kateřina Sienská, bez jakéhokoliv vzdělání se tímto
způsobem stala rádkyní nejmoudřejších lidí své doby, a
kdybychom si přečetli její rozmluvy s Bohem i dnes po mnoha
staletích od jejich vzniku, našli bychom tam i obecné rady, které
přetrvají věky. A nebyly to jen rady, které se přes extázi dostávaly
člověku. Svatému Františku z Assisi bylo při extázi probodeno tělo
Ježíšovými ranami na kříži, a on se potom stal nositelem těchto
ran až do konce svého pozemského života. Svaté Terezii z Avily
bylo probodeno srdce a toto probodení mělo přetvořující následky
pro celý zbytek jejího života. A nemuseli bychom jít ani tak daleko.
Páter Pio ve dvacátém století, významný extatik, se přes extáze a
z nich pocházející stigmata dostal ke zkušenostem, které se
vymykají lidským představám a o některých se rámcově dá říci, že
byly mnohým lidem velmi užitečné. A přece právě u něho se dá
snadno vystopovat, že jeho extáze zpomalily jeho život, ovšem na
úrovni, která je mnohem vyšší než úroveň běžného člověka. To
nevadí. Zpomalení na úrovni Pia nebo svatého Františka z Assisi
je škodlivější pro člověka, který je zažívá, než kdyby nastalo na
nižší úrovni poznání. Lidská představa, ten přemocný nástroj

pokroku i zabedněnosti, způsobila, že se člověk nemohl dostat za
své lidství dál, jak si přál Kristus, a jistě právem. Vlivem toho, že v
náboženských záležitostech představa hraje téměř prvořadou
úlohu, ani dnes nevíme, že Ježíš vedl člověka k Bohu a ne k
nějakému oslavenému člověku.
A co kdyby se překročila hráz lidských představ hned na
počátku extatického období vzestupu? Mám zkušenost, pro kterou
se cítím být povolán k tomu, abych něco řekl k tradici: napřed s
představou a pak bez představy. Nemohu však říci, že bych se byl
dostal tímto způsobem za člověka, že by bylo nenastalo zpomalení života, rozuměj vývoje pozemským životem, zase na jiné úrovni než u tradičního postupu. Dokud trvaly extáze, spíše samadhi
bez představy, nebyl jsem schopen pomáhat mimo extázi bez
pomoci smyslů a rozumu, a tedy nevycházel jsem z vězení
běžného úseku vědomí AB, leda v extázi. Pocit uvěznění v bdělém
stavu se stupňoval. Pocit správný, i když správný jen pro člověka,
který věděl, že za bdělým stavem je jiný stav vědomí, mnohem
skvělejší a svobodnější. Poprvé jsem vyšel trvale z vězení na
místě, kde jsem to nejméně očekával, v nacistickém
koncentračním táboře v Německu 1939. Tam jsem po krátké ale
hluboké počáteční krizi, po které jsem sebe opustil, žil poprvé v
životě svobodně bez pomoci extáze, která mi před tím poskytovala
jen krátkodobou svobodu. Ghos prozrazuje, že tento stav zná a že
nepotřeboval se do něho vracet extázemi, tedy převáděním
bdělého stavu na jinou úroveň, než se kterou je spjat zde na zemi.
Ghos se svým poznáním dostal za exkluzivní jogy a hlásá, že celý
život je jogou. Je-li jí nevědomě a bez poučení, nastávají při ní
velká zdržení a zbytečné utrpení, které by se daly připodobnit
jednání přírody, tedy ke způsobu jakým pracuje v živočišné a
rostlinné říši. Jakoby se strefovala, ačkoliv víme, že se nakonec
přece jen velmi moudrým způsobem strefí. To v nás vzbuzuje
dojem, že se opravdu strefuje, zatímco ona se věrně řídí zákonem
dualismu tak, jak na té úrovni působí a vládne. Není to tápání
jakým by tatáž činnost byla v lidském životě, neboť člověku je
propůjčeno něco, čím je rozum, rozhodování, vůle sebe přerůst
apod. Jsou to prvky, kterými se může zařadit do plodnější sféry
dualismu. Nepoužívá-li těchto darů, tápe a trpí. Nebudu mluvit o
běžném typu člověka, který se dobrovolně zabydlil ve hmotném
světě, jako se tam zabydluje nedobrovolně zvíře. Jenže
nezapomeňme na slova Ježíšova, že zvíře má na světě své
doupě, pták své hnízdo, kdežto syn člověka je zde nemá. Vytvoří-li
si je, je jako člověk mrtev. Je živ jen jako zvíře, i když se liší od
zvířat těmi četnými lidskými vlastnostmi, kterých by měl použít na
cestě do věčného života. A protože jich k tomu nepoužívá, je

mrtev pro věčný život, tedy např. v Ježíšových očích. Jako by říkal
Ježíš: "Člověče, tys zbytečně člověkem. Nechováš se podle toho,
žes chrámem božím." Budu mluvit jen o člověku, který jde vědomě
k Bohu. U toho začnou být během vnitřní modlitby smysly jako
něco, co této modlitbě překáží při jejím prohlubování. Svatý Jan z
Kříže mluví o temné noci smyslů. Je pochopitelné, že jsou-li při
vnitřní modlitbě vyřazeny smysly, nemohou svými vjemy krmit
rozum a rozum překáží už jen pamětí a nikoliv zpracováváním
nových smyslových vjemů. Ovšem v paměti, lépe řečeno v
podvědomí, jsou obsaženy též všechny vjemy, které jsme nabyli
od chvíle svého narození až do dneška. Jestliže jsme povýšili
jednu z těch představ na nejdůležitější místo, což je nejběžnější
postup jak v mystice, tak v joze, pak se dokonce může stát, že
tuto představu v modlitbě pěstujeme a o ní se opíráme. Opora ta
(např. lidská představa o Bohu) je zpočátku velmi užitečná, věřící
jsou přesvědčeni, že je nezbytná, a Ježíš, který mluvil ke věřícím,
to potvrzuje. Ale později je zdrojem velkého utrpení. Otevřením
brány smyslů pro tok vědomí se totiž vlévá do úseku AB lidského
vědomí velký proud uvědomovací síly, který pak naráží na hranici
B, na rozum, v mnohém ho poráží, neboť si člověk neumí poradit s
tím mohutným proudem.
Při operacích v předškolním věku za plného vědomí lékaři u
mě odstranili překážku smyslů (=otevřeli bránu smyslů). Proud
uvědomovací síly narážel na rozum, ale ten ještě nebyl naplněn
mnoha vtíravými lidskými představami, a vůbec ne náboženskými
představami, kterým bych byl mohl dávat přednost a uchovávat si
je. A tak proud uvědomovací síly prorážel poměrně snadno
rozumovou clonou a dával mi poznávat, co je správné bez ohledu
na rozumové zpracování. K tomuto slibnému začátku dochází
mystik na pokraji temné noci ducha (rozuměj povídavé a uvažující
mysli). Jenže k tomu dochází za plného rozvinutí představ a za
přebujelého a dynamického podvědomí. Je to tvrdý boj. Všechno
se obvykle řeší kompromisem. Člověk se bude zoufale držet své
představy o Bohu - a ta v něm bude jako přežitek umírat - dlouho
nepřichází na to, že tato představa je pouhým obrazem, někdy
velmi vzdáleným skutečnosti, a nikoliv skutečností samou. Budu si
ještě při různých příležitostech všímat tohoto přechodu mezi
zvolenou představou a skutečností. Zatím řeknu, že u mne byla
situace v tomto ohledu mnohem snazší. Koncentrační prostředek mantram - jsem opravdu používal vždycky jen jako prostředek. Jen
jsem nevěděl, kdy se ho mám zříci jednak přechodně, jednak
definitivně. Pak už brzdil pokrok jedině strach, o němž Svatá
písma Indie praví, že je to největší překážka na cestě. Největším
pomocníkem působícím proti němu je poznání, ale to vždycky

přichází po nějaké mezeře, na kterou ukázal Ježíš svým chováním
na kříži a před ním. Zařídíme-li se podle jeho návodu, netrvá krize
nikdy příliš dlouho, neumírá se celý život, jak se stávalo i
významným křesťanským mystikům. Tam lze mluvit o závažném
nedostatku duchovního poznání, které se nenabývá četbou,
studiem nebo rozjímáním, nýbrž uvolňováním vstupu do
nadvědomí, tj. do onoho vědomí, které není vázáno rozumem. Jak
těžko propouští rozum duchovní poznání, mluvil Ježíš, když chválil
Otce za to, že svěřil svou moudrost prostým lidem a nikoliv
moudrým tohoto světa. Člověk kolísá mezi dvěma extrémy: že
nestačí rozumem na něco, na co by měl stačit, a že si myslí, že
stačí rozumem na něco, na co stačit nemůže. Dolní mez je dána
mírou sebelásky, která často vede k poraženecké náladě, horní
mez je dána domýšlivostí dvojího druhu:
1. člověk se snaží neklidným způsobem proniknout
rozumem, kam dosud nepronikl, neklid nedovoluje, aby mu přišlo
na pomoc přímé chápání za rozumem,
2. člověk dochází klidně k rozumovému řešení, které se
později ukáže být mylné. Mimo rámec těchto dvou alternativ stojí
mez. Člověk se opírá o dřívější zkušenost, která se dříve ukázala
být správná, a nyní se ukazuje že je nevhodná. Nejde přitom jen o
nedostatek soudnosti, nýbrž i o přebytek těžkopádné setrvačnosti
a nedostatek rozhodnosti přiklonit se k lepší, ale dosud neprošlapané cestě. Ani za rozumem se člověk nesetkává s nějakou
absolutní pravdou platnou pro všechny případy, nýbrž s pravdou,
která ukazuje, co je za daných okolností správné. Nesmíme se
tedy spokojit s jednou osvědčeným řešením. Není myslitelné, že
by Ježíš byl založil křesťanství, kdyby se byl spokojil s obdivem
těch, kterým pomohl, nebo s pokrokem svých učedníků. Svým
životem Ježíš ukazuje soustavně relativnost pravdy, kterou se řídil
vždy bez výhrad. Opakuji: Relativní pravdou se řídil bez výhrad. V
tomto smyslu mluvil o jednotě s Otcem, "abyste byli jedno s Otcem
mým, jako já s ním jedno jsem." A ukázalo se, že i tu šlo o
relativně platnou pravdu, jak on dobře věděl, když mluvil o seslání
Ducha svatého. Na kříži pozbyl onen pocit jednoty s Otcem. Mez
užití relativní pravdy: Když činnost na ni navazující a pocházející z
její moci přešla do samovolného počínání, když oblast samovolnosti v každém z nás ustavená, narostla o ni. Pravda se dokonale
vtělila do činnosti.
"Cesta poznání (džnanajoga) bere si za úkol uskutečnění
jediného a nejvyššího Já. Snaží se o správné rozlišování, viveka,
metodou rozumové úvahy, vičára. Pozoruje a rozlišuje různé prvky
naší zdánlivé neboli projevené existence, a odmítajíc ztotožňovat

se s nimi, dospívá k tomu, že je vyloučí jako výtvory Prakriti, tj.
projevené Přírody, nebo jako výtvory Máji, tj. projeveného vědomí.
Tak dospěje ke ztotožnění s jediným a čistým, neměnným a
nepomíjejícím Já, nepodmíněným jakýmkoliv projevem nebo
kombinací projevů. Od toho okamžiku, podle běžné praxe, se
stáhne z vědom projevového světa jako z iluze a připojí se ke
konečnému a nenávratnému ponoru duše do Nejvyššího... To
vede k tomu, že se spatřuje nakonec nejvyšší Já nejen ve vlastní
existenci, nýbrž i v čemkoliv jiném existujícím, a dospěje k tomu,
že i projevové aspekty světa jsou hrou božského vědomí a ne jen
něčím cizím jeho pravé přirozenosti. Tím se všechny formy
poznání, ať jsou jakkoliv světské, mohou změnit v činnost
božského Vědomí a posloužit k tomu, aby se vnímal jediný
předmět poznání ať už v sobě nebo pomocí hry jeho tvarů a
symbolů. Tato metoda může pozdvihnout na božskou úroveň
všechny druhy vjemů a lidský rozum, zduchovníc je a
ospravedlníc je takovým způsobem, že lidská činnost se mění v
poznání vesmíru.
Cesta zbožnosti (bhaktijoga) míří za nejvyšší láskou a
blažeností, a obvykle se snaží spatřovat nejvyššího Pána v
osobním aspektu, jako božského Milence.... Svět je pak
považován za hru Pána, jejímž posledním stádiem je lidský život,
k němuž se dochází nesčetnými fázemi, během nichž se Pán
střídavě ukrývá a znovu objevuje. Principem bhakti jogy je využití
zvyklostních vazeb lidského života, v němž jsou ve hře emoce, a
těchto nepoužívá již jako pomíjivých světských svazků, nýbrž k
radostnému dosahování toho, který je veškerou láskou, krásou a
blažeností. Rituály a meditace se provádějí jen proto, aby
narůstala intenzita styku s Bohem. Tato joga je eklektická při
používání vnitřních citových souvislostí, používá jich všech,
protože i opozice a nepřátelství vůči Bohu se považují za druh
lásky a za prostředek uskutečnění a spásy, třebaže plný
netrpělivosti a dokonce zvrhlý. Také tato cesta, tak jak je běžně
praktikována, vede ke vzdalování se od světa a ke vstřebávání do
Transcendentního a Nadčasového, ale jinak než advaistickým
způsobem." (A I, 41 - 42
Ghos říká, že také tato joga vyžaduje určitou korelaci, kterou
částečně provádí vlastními prostředky tím, že bhaktijogini vytvářejí
mezi sebou skupiny lásky a posléze se tato skupinová láska
rozšíří i na jiné lidi i zvířata a na celou přírodu.
"Cesta skutků (karmajoga) míří k zasvěcení veškeré lidské
činnosti nejvyšší vůli. Začíná se při ní tím, že se vzdáváme ve
svých činech všech egoistických motivů, veškeré činnosti

prováděné se zájmem o sebe a o světský účinek. Toto vydávání
očišťuje mysl a vůli a brzy nám umožňuje být si vědom faktu, že
velká universální energie je pravou původkyní všech našich
schopností něco činit a že Pán této energie ji řídí ne jako
individuum, nýbrž pod maskou záminky a nástroje mnohem
pozitivněji vědomým střediskem činnosti nebo projevového
vztahu." (A I, 42)
K tomu bych chtěl říci, že v tomto smyslu my sami nevíme,
co činíme, neznáme vnitřní smysl toho, co činíme, ale všechno má
svůj vnitřní smysl, bez kterého by se nic nedělo, ani to, čemu
lidské a jiné bytosti podkládají smysl jim vlastní, ale často nepravý
a svévolný. I když míří zcela jinam, než kam míří ona energie
svým vnitřním smyslem, různými oklikami, vzájemně protichůdnými činnostmi, nic co se děje, se nemůže vyhnout tomu,
kam všechno spěje, co všechno táhne z děje ven k věčné stálosti.
Možná, že jsem neřekl, že když jsem v předškolním věku a
později poznával správné z jiného než rozumového pramene,
musel jsem vždycky při plnění tohoto správného překonávat sebe,
protože ono nebralo ohled na mne, nýbrž jen na to, aby mne
odpoutalo od nevědomého chtění, jehož hlavním znakem je, že
člověk nečiní, co by ho vedlo k věčnému životu a k plnění boží
vůle ve vyšším slova smyslu, ne oklikami, jako když se tato vůle
plní nevědomě. Tak jsem začal vědět, co dělám.
"Tato cesta může vést ke vnímání Boha ve všech jeho
energiích, ve všech událostech, ve veškeré činnosti a ke
svobodné spoluúčasti na nich bez sobeckých zájmů.." (A I, 42)
"Je zřejmé, že v integrálním pojetí tyto tři cesty se spojují v
jedinou..." (A I, 43) .....
ale trvá příliš dlouho, než se člověk dostane za své východisko.
Šrí Aurobindo Ghos o tom dobře ví, a proto jeho poslední životní
dílo platilo integrální józe, kterou není nic jiného než joga
začleněná do celého života.
5. Syntéza
"Samotná povaha hlavních jogických škol, z nichž každá
bere v úvahu část komplexní lidské individuality a snaží se z ní
vytěžit co možná nejvíc jiných možností, ukazuje, že syntéza
všech těch škol dohromady, pojatá a použitá při zachování
měřítek kladených na každou z nich, by mohla vést k integrální
joze. Ale snahy jednotlivých škol se od sebe tak liší, jejich formy
jsou tak vysoce specializované a komplikované a tak dlouho

budované ve vzájemné opozici v myšlení a v metodách jedné vůči
druhé škole, že není snadné dospět k jejich opravdovému spojení
v harmonický celek.
Kombinace všech směrů jogy bez rozlišení mezi nimi by
nebyla syntézou, nýbrž by vedla ke zmatku. Praktikovat různé
systémy jeden po druhém by bylo neméně snadné vzhledem ke
krátkosti lidského života a k omezenosti naší energie, nemluvě ani
o plýtvání silami... Stává se však, že radžajoga bývá praktikována
současně s hathajogou. Život Ramakrišny Paramhansy nám
poskytuje jedinečný a novodobý příklad nesmírné duchovní
kapacity, která se vrhá přímo na božské uskutečnění, dobývajíc
útokem, tak řečeno, království nebeské a zmocňujíc se potom
jednoho po druhém různých systémů jogy a těžíc z nich s
neuvěřitelnou rychlostí jejich podstatu, aby se pak znovu vždy
vracela k ústřednímu řešení, k objevu a vlastnění Boha silou lásky
a k dalšímu zřejmému zduchovnění přerůznými zkušenostmi
pomocí spontánní hry intuitivního poznávání. Je jasné, že příklad
tohoto druhu se nedá zevšeobecnit. Jinak jeho cíl byl speciální a
časově nutný. Ramakrišna ukázal velkou a rozhodující zkušeností
nejvyšší duše pravdu nyní daleko důležitější pro lidstvo než
kdykoliv před tím, pravdu, ke které míří svět s námahou za
těžkých podmínek po tak dlouhou dobu, rozděleno na různé
tábory a disidentské školy, takže všechna ta sektářská hnutí se
mohou dobrat pravdy jen ve zlomcích a z přerůzných proti sobě
stojících pozic, i když se všechny ty snahy vědomě či nevědomě
ubírají k téže nejvyšší zkušenosti. Znát Božské, být jím a mít je,
jest jediné nutné, co v sobě obsahuje všechno ostatní nebo k
němu vede. Plout tedy neochvějně k tomuto jedinému dobru. Po
jeho dosažení se nám pak dostane všeho ostatního potřebného
co božská pravda pro nás vybere, všechny formy a všechny
potřebné projevy." (A I, 43 - 44)
Zastavme se zde u příkladu Ramakrišny, jehož novější
ozvěnou je příklad Šrí Aurobinda Ghose. Tento poslední bude
stále mluvit o vlastnění Boha nebo božského. Aby těmito výroky
nikoho nezmátl, je třeba k jeho výrazovým prostředkům dodat
něco velmi důležitého. Oba dva velikáni představují něco, co by se
dalo nazvat uzavřením velkého okruhu nebo otevřením malého
okruhu. Postavme tento jejich velký okruh do protikladu s malými
okruhy dosahovanými námi běžnými lidmi. Malým okruhem
myslím snahu člověka jít od sebe, od veškerého vlastnění k Bohu,
nedosáhnout jej, protože se jen zaměnilo jedno malé vlastnění za
touhu po větším vlastnění něčeho nekonečně velkého a
vznešeného, ovšem zase pro sebe, pro malé nepravé já, pro

zdánlivě jedinou skutečnou lidskou individualitu. Protože se člověk
dopustil této chyby, že si přál na svůj obyčejný šat přišít zlatý
knoflík, vrací se ke svému šatu (a ničím jiným není to, co nazývá
sám sebou), ke kterému za těchto okolností nepatří zlato - Bůh.
Tedy náš malý okruh vede od nás k Bohu, ale je to pouhý
vzlet, po němž následuje pád na zem, tj. k sobě. Tedy tento okruh
se dá definovat jako cesta od sebe k sobě, i když nechtěně, nebo
zdánlivě nechtěně. Zdánlivě proto, že člověk chce Boha pro sebe,
a pro toho si ho bude přát tak dlouho, dokud sebe neztratí. Až
sebe nebude mít, nebude se moci vrátit k sobě, ani nebude
zatěžován poutem, které mu nedovoluje vzlétnout svobodně k
Bohu. Ramakrišna nebo Aurobindo Ghos ztratili sebe na cestě za
Bohem, neboť na této cestě prošli tím největším zklamáním, že
Bůh ne nedosažitelný něčím konečným a stvořeným. To např.
Ramakrišnu dovedlo k tak velkému zoufalství, že se vzdal svého
pomíjejícího života. A tu se ukázalo, že vůle, se kterou šel k matce
Káli, byla totožná s vůlí její, že nebyla pomíjející, nýbrž věčná.
Tento věčný základ všeho je obsažen i v ostatních duševních
mohutnostech, a musí být v nich nalezen, aby se jím vyvrátila
pomíjející stránka těch duševních mohutností, pomocí nichž se
chtěl člověk dostat k Bohu.
Specializovanost jog spočívá v tom, že jogin určité školy se
upíná k věčnosti právě vlohou, zvolenou za nejvhodnější tou kterou školou. Některé vlohy jsou u člověka tak málo vyvinuty, že
nemohou působit ani vzlet od sebe, neřku-li setkání s věčností.
Toho jsou si mistři jednotlivých škol jogy dobře vědomi. Znají onu
duševní mohutnost žákovu, která jim umožní vzlétnout (např. mistr
radžajogy pozná, že jeho žák se umí soustřeďovat na běžné věci),
a sám za žáka dokončí vzlet jeho duše až k Bohu. Tak se v Indii
obchází ono úplné sebevzdání, kterého je jinak bezpodmínečně
třeba, aby se žák neměl ke komu vrátit, aby už zde na zemi neměl
domov, jak by se obrazně vyjádřil Ježíš. Ovšem indický žák jogy
(sadhak) se vrací ke svatosti svého mistra. Tutéž snahu měli
Ježíšovi učedníci. Poodešli malinko od něho, když jeho silou a
mocí uzdravovali, zkrátka pomáhali bližnímu, ale pak se vraceli k
Ježíšovi. Výslednicí tohoto počínání nemohlo být nic jiného, než
že ho nakonec před křížem a na kříži ztratili, řečeno nesymbolicky,
museli ztratit mistra, který představoval nejcennější z toho, co měli
kromě svého vlastního života. Opakuji: "Ježíš jim byl nejcennějším
vedle jejich vlastního života." O svůj život při ukřižování mistra
nepřišli. A jeho kořen tkvěl v lásce, představované Janem. S touto
mohutností to dopadalo jinak než s ostatními (rozuměj s učedníky
i s duševními mohutnostmi), ona se transformovala bez předběžné

ztráty sama sebe, nebo, jak by to řekl Ježíš symbolicky, prošla
posledním soudem bez těžkostí a usadila se na pravici boží.
Nyní už asi víte, proč křesťanští mystici prožívali tak kruté
odlivy na své cestě k Bohu. Řídili se a byli řízeni vírou v Mistra, a
ten se dal kvůli nim ukřižovat, a dává se kvůli každému z nás
znovu křižovat, jsme-li ochotni za ním jít sovu vírou. Toto křižování
Boha, ve starověku před Kristem známé jako pojídání Boha,
theofágie, je věčný proces, který se dovršuje právě na úrovni
vývoje označené lidskou existencí. Správně proběhnuvší
ukřižování Ježíše - Boha, je pojídáním Boha. Není-li jím, není
dokonáno. Ježíš umřel na kříži, abychom byli schopni si jeho kříž
přivlastnit, tj. mít z něho užitek tak velký jako kdybychom sami byli
ukřižováni a vstali z hrobu, rozumějte z faktu vlastní pomíjejícnosti
dospěli k faktu nepomíjejícnosti duše. Všimněte si, jak si křesťané
s tímto uskutečněním jen pohrávají už dva tisíce let, jak se
spokojují stát na jeho okraji a jak jim uniká sama podstata věci.
Předpokládejme záměrně nejideálnější průběh věcí za daných
podmínek, tj. za daného přístupu věřícího třeba ke svatému
přijímání těla Páně. Předpokládejme, že při katolickém přijímání
opravdu dochází k transubstanciaci, tj. k proměně hmotného těsta
v tělo Páně. Prosím, teď aspoň na chvíli neustupujte od tohoto
předpokladu, neboť bychom si nemohli ukázat, co ještě chybí k
tomu, aby přijímající mohl zažít opravdové přijetí těla Páně, které
je nepomíjející, aby zažil vstup věčného života do svého vědomí.
V lidském vědomí panuje si člověk sám se svými představami o
sobě, o svých potřebách, přednostech a nedostatcích a o svém
časoprostorovém prostředí. Tím je jeho vědomí v úseku AB zcela
zaplněno, nic se do něho dalšího nevejde, všechno, co není v
tomto úseku principiálně zastoupeno, je z něho jako něco cizího
okamžitě vytěsňováno. Tedy ani tělo Páně nenachází v lidském
nitru místo pro sebe, a proto tam nevejde. Katolická církev např.
vychází věřícímu vstříc, aby se dokázal vyprázdnit, aby v něm
vzniklo místo pro Pána. Katolík jde napřed ke svaté zpovědi, po
níž třeba v nejlepším případě má dojem, že jsou mu odpuštěny
hříchy, takže ve své představě se hříchy k přijímání nejde. Je to
však jen nedostačující a nepatrné vyprázdnění nitra, protože v
něm zůstávají lidské ctnosti a vůbec všechny pozitivní i negativní
schopnosti a představy o nich (např. "Já jsem takový a takový."
"Já nejsem takový a takový" apod.), zkrátka člověk zůstává svůj, a
proto není boží. Opakuji "není boží", neboť patří sobě, je svůj.
Jeho svaté přijímání je jen slibným začátkem procesu: zaměňuje
horší představy za lepší. Ale on má jít k přijímání, třeba po fázi
sebezlepšovací, aby patřil Bohu napřed těmi vlastnostmi, které se
v něm vylepšily, a pak celý.

Jednou v sedmnácti létech jsem přistoupil ke generální
zpovědi, ve které jsem se vyznal z toho, že jsem na Boha nevěřil,
a zřekl jsem se toho nevěřícího. Začal jsem od té chvíle znovu
jako prázdná nádoba. Nečekal jsem za to odměnu. Měl jsem
potřebu dát životu nový smysl, žít pro Boha. A tu se ukázalo, že
Bůh má ve mně místo svou mocí, kterou přemáhal všechno, co
stálo v cestě jeho vládě. Zbylo mně však ještě hodně vlastní vůle,
takže jsem se tomu přílivu milosti ubránil.
U Ramakrišny šlo o typ člověka, který dokázal jít celou svou
bytostí bez výhrad za svým duchovním cílem. Z tohoto hlediska
nebyl ortodoxním joginem, neboť klasická joga je cestou, na níž se
žák specializuje na určité východisko, které představuje
nejvýznamnější žákovu vlastnost, a pak už mistr přetáhne na
stranu východiska celou žákovu bytost. Přestože tedy Ramakrišna
ihned se pokoušel celou svou bytostí dosáhnout osvobození, čili
prováděl jakousi integrální jogu, byl ustavičně doprovázen těmi
nejlepšími mistry, kteří se u něho střídali ve službě podle vnitřních
potřeb Ramakrišnových. Nebylo je třeba ani vyhledávat, ani žádat.
Tím se jeho případ stal vzorem pro všechny lidi hledající království
boží, vládu boží v sobě. Každému, kdo ji hledá především, je
všechno přidáno, i mistr, neboť takhle hledající rozsvěcuje své
světlo postupně na různých úrovních a to světlo je tam vidět a
není možné, aby nezpůsobilo propojení se světci na příslušné
úrovni bdících. Vizte příklad svaté Terezie z Avily, která svým
světlem přivolala světlo svatého Petra z Alcantary.
Ramakrišna od počátku své cesty nacházel mocného
pomocníka v moudrosti Véd, která se před ním otevírala bohatým
náboženským životem Indie. Ale zatímco běžný Ind zůstává na
povrchu, připoután bohatými formami náboženských projevů lidu,
Ramakrišna byl chycen duchem, který je za těmito formami.
Indové říkají, že byl připraven z minulých vtělení a také on se čas
od času přesvědčoval, že tomu tak je. Odpověď snadná, ale
vyhýbavá. Vivekananda, žák Ramakrišnův, by znal lepší řešení,
neboť hlásal, že cesta k osvobození není připravena pro zvlášť
rozvinuté jedince, nýbrž pro každého člověka. Transsubstanciace
mrtvé hmoty v lidský život se děje podle téhož principu, podle
kterého dochází k přeměně neživé oplatky v živé tělo Páně.
Princip je duchu přírody znám. Ramakrišna si nebyl vědom tohoto
principu, když začal svou cestu za osvobozením, ale otevřel se
jeho působení v sobě tak, že jednoho dne viděl božský život ve
všech tvorech.
Dostáváme se konečně k rozluštění problému vlastnění
Boha. Proč Ježíš trpěl u svých učedníků, aby si přáli spásu pro

sebe, tj. aby každý sám pro sebe mohl vlastnit Boha? Věděl, že
cesta víry jinudy nevede, protože zastihuje člověka v tíživém
pocitu oddělenosti. Věřící člověk si přeje spásu pro sebe tak
přirozeně, jako si před tím přál cokoliv jiného na tomto světě. Na
cestě víry pak jde o jediné, aby si přál Boha pro sebe především
ne jen tak mezi jiným. Pak sám vykoná cestu až tam, kam jej jeho
víra dokáže dovést. Stane se svědkem toho, že jej Bůh na jeho
cestě podporuje na každém kroku, takže Ježíš se mohl ptát
učedníků: "Zdali vám něco chybělo, když jste chodili se mnou?"
Věděl, že jim nic nechybělo. Totéž zažívá věřící člověk, který
hledá království boží především, tj. vládu boží v sobě především.
Ta vláda dosahuje až tam, kam sahá víra člověka. Pak ho ta vláda
opustí a zanechá ho, jak bylo ukázáno u opuštěných učedníků
Páně, úplně prázdného. Zdalipak oni neopustili všechno pro svou
víru v Ježíše? Nic jim nezbývalo, neměli nic svého, ale měli ještě
sebe, svůj život. Opustili své, ale neopustili sebe. A tu nastupuje
samovolný proces zrání. Prostě do života učedníků už byl
zamíchán kvas, který začal působit na celý jejich život a překvasil
jej tak, že už neměli svůj život, který je podoben pouhé mouce,
nýbrž kvas boží. Nakonec poznali, že království boží (vláda boží v
nich) je podobno kvasu, který vzala žena (jejich nesmrtelná duše,
ne oni, jak sebe znali) a zadělala jej do celého jejich života, a ten
se proměnil v život Boží. Kvas už nebylo možno odloučit od
mouky, ona se proměnila v těsto, které hněte Bůh, a každého
formuje podle své vůle, nikoliv podle vůle člověka. Budu stále
připomínat, že také Ghos vedl v této knize člověka cestou víry, a
že proto může mluvit o vlastnění Boha. Bylo relativně správné, že
věřící učedníci měli tři roky svého Ježíše, zástupce Boha na zemi.
Kdyby ho v té době přechodně neměli, nebyli by mohli přejít přes
hranice své víry k lásce. O učedníku Janovi, který k lásce dospěl
dříve než k víře, zde mluvit nebudu. Případ je jasný. O Jidášovi,
který neprospíval ve víře, takže ta mu neodhalovala svá tajemství,
ale přesto si přál milovat, zde také pomlčím.
"Po tom, co bylo řečeno, syntéza, kterou míníme navrhnout,
není možná pomocí praktik, které následují jedna za druhou, ani
jejich kombinací dohromady. Máme-li dospět k účinné syntéze,
musíme opomenout zevní formy jogických disciplin a musíme se
přidržet jejich podstatných zásad, které jsou všem metodám
společné a jejichž přerůzných jednotlivostí se chápe každá joga ve
vhodném okamžiku a ve správné míře a vytěží z nich ústřední
dynamickou sílu, ve které je obsaženo všem metodám společné
tajemství a pomocí něhož se může provést přirozený výběr." (A I,
44)

Nikoliv náhodně si vzpomíná Ghos při této příležitosti na
příklad Ramakrišnův. Na něm zjistil, proč tak "zázračně" pronikl do
podstaty všech jog a všech náboženství. Byla to jednoduchost,
triviální prostota tak dobře známá z příkladu všech velkých světců,
která Ramakrišnovi dovolila vstoupit bez zábran. Rád při té
příležitosti vzpomínám na příklad svatého Josefa Kupertinského,
který neměl žádné předpoklady pro jeho pozdější vznešenou
moudrost. Při své naivitě se domníval, že každý kněz je vědomě
spojen s Bohem. Neměl sice nejmenší předpoklady k tomu, aby se
stal knězem, sotva uměl číst a psát, ale toužil po Bohu a bylo mu
přidáno i kněžství i moudrost.
"Začněme s tím, že v Indii existuje významný systém jogy,
který je svou povahou syntetický, vychází z velkého ústředního
základu přírody a vyznačuje se velkou dynamickou spontánností,
je to však zvláštní joga, která není syntézou jiných škol. Tímto
systémem je tantrická cesta. Vlivem jistých odchylek od
původního směru byl systém tantry zdiskreditován těmi, kteří se
jím řídí, zvláště po rozvinutí "stezky levé ruky", váma márga, jejíž
vyznavači nebyli spokojeni s překonáváním duality, a tuto cestu
nahradili spontánním využíváním, a svým jednáním bez zábran
vzbudili veřejné pohoršení. Nicméně tantra byla původně velmi
úspěšným systémem založeným aspoň zčásti na správných
principech. Také tantrické rozdělení na stezku pravé ruky a levé
ruky - daksina márga a váma márga - mělo hluboké základy.
Podle starého symbolického smyslu slova daksina a váma sloužila
k rozlišení cesty poznání a cesty blaženosti. Pravá přirozenost se
v člověku osvobozuje správným rozlišováním schopností a
správným používáním vlastní energie, jejích složek a výkonnosti.
Nicméně na obou stezkách došlo k zatemnění těchto zásad, k
jejich deformacím a k úpadku v chápání symbolů.
Vynecháme-li však v tomto případě metody, které se nyní
používají, abychom se z nich snáze dostali k ústřednímu principu,
hned vidíme, že se tantra liší rozhodným způsobem od védských
metod jogy. V jistém smyslu všechny školy, o kterých jsme mluvili,
jsou ve svých základech vedantské - jejich síla spočívá v poznání,
i když ne vždycky rozumovém, nýbrž v poznání srdcem a vírou,
nebo ve vůli, která se projevuje v činech.
Pro tyto školy pánem jogy je Puruša, vědomá duše, která ví,
pozoruje, miluje, vládne, zatímco v tantře je universální
uskutečňovatelkou prakriti, duše přírody, energie, vůle-která-mámoc, uskutečňuje účel svého konání: ovládat sebedokonalost,
osvobození, blaženost. Také se stahuje z projevené přírody a z
jejích překážek, směle jí čelí, chápe se jí a dobývá ji. Jenže pro

samotný obecný sklon prakriti, mnohé principy tantrické jogy se
časem zmechanizovaly, vznikly sbírky formulek a tajných technik,
dokonce ještě působivých, pokud byly správně užity, pak však
pozbývaly svou jasnost a ztratil se jejich původní smysl.
Základní pojetí tantry nám poskytuje přístup k pravdě
pomocí kultu šakti, jediné skutečné síly každého skutku. Krajně
opačné je pojetí vedantské, které spatřuje v šakti moc iluze a
ubírá se za hledáním tichého a nehybného puruši jako za
prostředkem osvobození z klamů aktivní energie. Celé toto pojetí
zní: vědomá duše je Pánem, duše přírody je prováděcí energií.
Přirozeností puruši je sat, čistá a nekonečná energie, vědomá si
sama sebe, přirozeností šakti nebo prakriti je Čit, čistá a
nekonečná existence sebepoznání puruši. Vztah, který je spojuje,
se nachází mezi dvěma póly, oním klidu a oním činnosti. Když se
energie ponoří do blaženosti existence vědomé si sama sebe,
nastává klid, když se puruša rozplyne v činnosti vlastní energie,
nastává činnost, tvoření nebo ananda (blaženost) z toho, co
povstává. Je-li ananda tvůrcem a původcem všeho, co vzniká,
jeho metodou je tapas, vědomá síla puruši soustředěná na
nekonečnou existenční schopnost, ze které vznikají představové
pravdy neboli skutečné ideje, vidžnana, které, pocházejíce z
existence sebe si vědomé a všemohoucí, uskutečňují se s jistotou
a obsahují vnitřní přirozenost a zákon svého uskutečnění ve fázi
mysli, života a hmoty. Konečná všemohoucnost tapasu a
neomylné uskutečnění ideje, jsou základy každé jogy. V člověku
se tyto pojmy uskutečňují ve vůli a víře - ve víře, která spěje nutně
k uskutečnění sebe, protože její podstata je vytvořena z poznání a
víry, jejichž odlesk se projevuje v nižším vědomí. O tomto skrytém
vědomí zamýšlí mluvit Gítá, když praví: yo yacchraddhah sa eva
sah, "Člověk se stane tím, čím je podle své víry," nebo "Idea v
něm pevně zakotvená mu radí."
Z psychologického hlediska - a joga není nic jiného než
praktická psychologie - je tedy jasné, z jakého přirozeného pojetí
je třeba vycházet. Je třeba uskutečnit purušu pomocí jeho
energie. Ale počínání přírody je dvojí, vyšší a nižší, nebo dáme-li
přednost jinému pojetí, božské a nebožské. Je to rozlišení
praktické povahy... Nižší přirozenost, kterou známe a kterou jsme
a ve které musíme zůstat, dokud nás víra nezmění, postupuje
omezeními a rozděleními, je sama o sobě nevědomá a vrcholí v
životě ega, vyšší přirozenost, ona přirozenost, o kterou usilujeme,
postupuje sjednocováním a překonáváním omezení, sama o sobě
je poznáním a vrcholí v božském světě. Přechod z nižší do vyšší
úrovně je účelem jogy, může se uskutečnit, oddělíme-li se od

nižšího a přeletíme-li k vyššímu - to je běžné hledisko - nebo
prostřednictvím nižší přirozenosti a jejím pozdvižením k vyšší
přirozenosti. A toto je cílové hledisko integrální jogy..." (A I, 46)
Velmi výstižně Ghos nazývá člověka, který nejde vědomě
za věčným cílem, člověkem přírodním. Ví totiž dobře, že je
přírodním podle své hmotné přirozenosti, jako zvířata nebo
rostliny, a pak také podléhá těmže zákonům jako zvířata nebo
rostliny, jenže má přitom rozum, který se diví, proč s ním "osud"
tak krutě zachází. Ve skutečnosti je si sám strůjcem svého osudu,
jeho víra v jedinečnost hmotného světa mu napovídá, jak má
myslet a co má dělat, a protože je veden touhou posloužit
především sobě, "sleduje působení nižší přírody, která působí v já
a pro já", sílu promrhává zvláštním způsobem tím, že ji tříští do
soustav starostí, takže člověk se s ní nikdy nesetká s celou, pořád
se cítí slabý, někdy se dokonce cítí bezmocný. Jak by ne, když za
takových okolností vnitřní rozdělenosti může vykazovat jen
nepatrnou část své síly a svých schopností. "Jogin", naproti tomu
"se snaží sledovat činnost vyšší přirozenosti, která působí v Bohu
a pro Boha a pro jednotu. Kdyby však naším jediným úkolem bylo
utéci ze světa a jít k Bohu, syntéza by nebyla zapotřebí, a
kdybychom o ni usilovali, bylo by to mrhání časem. V takovém
případě by stačilo nalézt cestu, jedinou mezi tisíci, které vedou k
Bohu, a vybrat si nejvhodnější zkratku mezi všemi zkratkami bez
zájmu o průzkum mnohých jiných cest, které spějí k témuž cíli." (A
I, 47) Chyba je v tom, že se člověk dopustil obdobné chyby jako
ten, kdo se přízemně stará jen o sebe, opovrhl silami, které nechal
stranou a které jen jako celek jej mohou osvobodit ze zajetí času a
prostoru. Jen celý člověk může z tohoto zajetí vyjít. Tato myšlenka
se dá také vyjádřit technickou řečí: V člověku není nic zbytečného,
ale na nižší úkony než ke spojení s Bohem nikdy nepotřebuje
všech svých transformačních schopností. Ke spojení s Bohem
však nemůže postrádat ani jednu transformační schopnost.
Symbol: dvanáct učedníků. Jakmile Jidáš odpadl, hned ostatní za
něho zvolili dalšího. Vyjde-li ze zajetí jen jedna část člověka a
ostatní schopnosti zůstávají za mřížemi vězení, může dojít jen ke
krizi a k jakémusi vnitřnímu napětí, ale nikoliv k osvobození.
"Avšak naším cílem je přetvořit úplně naši bytost podle existence
boží. Pak se ovšem syntéza stane nutnou." (A I, 47)
"Metoda, kterou máme používat, spočívá v tom, že uvedeme
ve styk s božským celou naši vědomou bytost a vyvoláme božské,
aby v nás přetvořilo celou naši bytost v Jeho bytí, a máme si
počínat tak, aby se naše skutečná osobnost stala v jistém smyslu
žákem mistra dokonalosti, sádhakem sádhany. Mistr dokonalosti

užívá nižší osobnosti jako středisko přetváření na božskou
existenci. Tlak tapasu - vědomé síly v nás, která žije v ideji božské
přirozenosti a v tom, čím jsme ve svém celku - způsobuje vlastní
uskutečnění. Božské, které všechno zná a všechno uskutečňuje,
sestoupí do omezené a temné části, osvítí a zdynamizuje
postupně celou nižší přirozenost a nastolí vlastní činnost v
různých částech nižší přirozenosti a v pomíjející a smrtelné
činnosti.
Psychologicky řečeno, tato metoda způsobuje postupné
podřízení já a všeho, co je mu poddáno a s ním svázáno, tomu,
co přesahuje já, s tím, co nesmírně a nevypočitatelně působí
řízeno kosmickou nutností. Zajisté to není zkratka ani snadná
sádhána. Je k tomu třeba velká víra, rozhodná odvaha, trpělivost
vzdorující všem zkouškám. Je to joga, která probíhá třemi
etapami, z nichž jen třetí může být plně oblažující a rozhodující:
první představuje úsilí já po dosažení jeho styku s božským,
následuje dlouhá a vyčerpávající etapa přípravy, za které se nižší
přirozenost odevzdává božímu působení a stává se stále
připravenější k tomu, aby se stala vyšší přirozeností, posléze
nastává znovuzrození. Ve skutečnosti je to božská síla, která
nepozorovatelně a zastřeně nastupuje na místo našich slabostích
a podpírá nás při úpadcích naší víry, při nedostatku odvahy a
trpělivosti. Ona "dává nahlédnout do nebe a umožňuje chromému
překračovat hory". Rozum si postupně uvědomuje dobrodinně
příkazný zákon a pomoc, která vládne a podpírá, srdce napovídá
úmysl mistra věcí, přítele člověka a vesmírové matky, která
pomáhá při všech pokušeních. Takovým způsobem tato cesta,
která po jedné stránce je nejtěžší, jakou si můžeme představit,
nakonec se stává, nespustíme-li zrak ze svého cíle, nejsnazší a
nejjistější ze všech." (A I, 47-48)
Mám-li komentovat svou zkušeností, nastala k tomu
příhodná chvíle. Zanechám stranou původ celého svého postupu
pomocí jakési integrální jogy, a všimnu si jen oněch zde
vypočítaných tří etap cesty, neboť vidím stále jasněji, jak v mém
životě nastupoval trpělivě, přes překážky, které jsem mu kladl,
Zákon vyšší než dualistický přírodní. Hned na počátku bych chtěl
říci něco velmi důležitého. Překážky vyššímu Zákonu klade do
cesty jen naše nižší přirozenost, ani jedna překážka nepochází ze
strany Zákona.
První přípravná fáze té cesty nastala u mě po operacích při
vědomí v předškolním věku. Ono zastavení smyslové činnosti
během operací za vědomí (příznak: přestával jsem opětovaně
vnímat bolest) mělo za následek, že vědomí, které do mne

pronikalo jako do kohokoliv jiného člověka, neprocházelo sítem
smyslů, nýbrž jen sítem ostatní tělesnosti, proto také nekončilo
svou pouť v rozumu, nýbrž obcházelo jej nebo překračovalo jej a
šlo dál. Přivolávalo, abych se vyjádřil způsobem Ghosovým,
božské do úrovně běžného vědomí. Už při prvním vstupu zhora se
rozum necítil být kompetentní řešit některé otázky, které u jiných
lidí řeší do konce života (člověk se stará). Ocitl-li jsem se před
problémem "Co teď?" a nedokázal-li jsem jej řešit svými
rozumovými schopnostmi, nezneklidňoval jsem se tím, nýbrž
zeptal jsem se na rozumový názor jiných lidí, o kterých jsem
předpokládal, že jsou moudřejší než já. Většinou jsem se obracel
na matku nebo na učitele. A teď se začlo dít něco, o čem Ghos
dobře ví. Pravá pomoc zhora se projevila dvojím způsobem: 1.
rozeznal jsem z různých rad, která je vhodná (správná), 2. nabyl
jsem moc podle rady se zařídit. Musel jsem přitom splnit důležitou
podmínku: poslechnout radu ihned bez otálení. Jestliže jsem
provedení rady odložil, velmi rychle se ztrácela ona pomocná
realizační síla. O tomto přirozeném zákonu dobře věděl Ježíš, a
proto chtěl od každého, kdo nabyl přesvědčení, že je správné
Ježíše následovat, aby všeho ostatního nechal a šel za ním. Vím,
že opakuji tuto zkušenost už po mnohokráte stále dokola, ale
považuji ji za tak instruktivní, že se k ní budu stále vracet. Také
Ghos často mluví o ukázněnosti, o disciplině.
Důležitý rozdíl mezi návodem Ghosovým a mou zkušeností
je ve vstupu do této zkušenosti. U mě východiskem nebyla víra.
Ta je v mých očích jen určitou nápovědou, sugescí, která pomáhá
jiným způsobem než na člověku úplně nezávislá schopnost
rozlišovací. Víra přese všechno je přece jen rozumnější než ono
poznání, které obchází rozum tak dokonale, že rozum nemá k
němu co říci, a nezbývá mu nic jiného než buď odmítnout nebo
svolit. Při obojím se ukazuje být příliš slabý, protože nedokáže
čelit neomylné síle rozlišovací, která je v něm obsažena jen
nepřímo, pomocí smyslových vjemů a jejich subjektivního
zpracování. Rozum se ukazuje být vedle této síly příliš
těžkopádný. Musí se rozmýšlet, a učiní-li člověk něco závažného
bez rozmyslu, obyčejně toho později lituje. V nejlepším případě se
sám sobě jeví jako ztřeštěný. Kdežto ona rozlišovací schopnost
zná řešení, které je relativně vždycky správné. O tom se může
ustavičně člověk přesvědčovat. Také se může při trochu
pozornosti přesvědčit o tom, že co bylo správným řešením v tom
kterém případě, nemusí být správným řešením pro další případy.
Vždy znovu bude třeba rozlišovacích schopností za rozumem,
který je příliš pohodlný a toporný, raději se přidržuje známých
vyběhaných cest, než aby byl ochoten hledat stále nová řešení.

Ona rozlišovací síla je neúnavná, rozsévá kolem sebe jistotu a z ní
pramenící klid, a tím si bezpečně razí cestu k dalšímu svému
uplatnění. Co je na ní nejcennější? Že odvádí člověka od
absolutního ztotožnění s malým já, které vzniklo teprve za tohoto
pozemského života, a podrobuje je jemným způsobem vyššímu
Já, transformuje je, jak by se vyjádřil Ghos. Když jsem soustavně
nevykonával svou vůli, nýbrž jsem se řídil tím, o čem rozhodla ona
rozlišovací síla, propojoval jsem své malé pomíjející já, jehož
hlavním znakem je jeho vlastní vůle, s vůlí boží, a tím se ono já
pomalu a jistě přetvářelo na Já věčné, a vůle věčného Já stále
snáze pronikala do mého vědomí. Za celou tu dobu sbližování s
Bohem jsem nepotřeboval víru v Boha, ani jsem se nestaral,
odkud pochází ta rozlišovací síla. Zřejmě ona síla je ve svém
základě něčím nepojmenovaným a beztvarým, a nemá nic
společného s lidskou představou o Bohu. Rovněž nesmrtelná
podstata člověka nemá tvar a vůbec se nedá smyslově vnímat.
Jak jsem se s ní setkal mezi 17. a 18. rokem svého věku? Setkal
jsem se s ní jako s přemáhající mocí. Byla to vlastně nesmírná
gradace téže rozlišovací síly, se kterou jsem se už setkával od
předškolního věku, přesněji od těch operací za vědomí, a zase mi
ukázala jen relativní pravdu vedle základu pravdy věčné, základu,
do kterého, jak jsem cítil, musím teprve vrůst. Způsob, jak mi tento
vrůst radila provádět, byl opět jen relativně správný. Nejblíže mi
byla tantra, a proto napřed mi tento tantrický vstup ukázala jako
jedině správný za současného opovržení životem žitým jen pro
sebe. Tenkráte už jsem chápal toto odvrácení od sebe jako prostředek k návratu k Bohu.
Tento komentář asi ve vás bude budit dojem, že tady ukazuji
na nějakou zkratku cesty, která však je možná jen po tom
extrémním začátku, kterým bylo umělé uvolnění hradeb úseku
vědomí AB. Zastávám však stejný názor s Ghosem, že celý život
je jogou, tj. cestou k Bohu, ať o tom víme či nevíme. Budu však
stále zdůrazňovat potřebu učinit se přístupným vlivu vyšší
přirozenosti. Lékaři v mém předškolním věku ve mně uvolnili cestu
k tomuto zpřístupnění. Je mi dnes po tolika létech jasné, že princip
zpřístupnění je vždycky tentýž: sebezápor. Ten však by neměl být
prováděn tak, aby člověk utekl ze světa a tím oklestil svou
zkušenost a učinil ji jednostrannou, nýbrž tak, aby svět bral
opravdu vážně, ne jako pomíjející iluzi nebo jako sled náhodných
událostí. Základní má zkušenost, po níž následovaly další, je:
Dítě, které přivazovali opětovaně za jeho vědomí k operačnímu
stolu, se vždy znovu bránilo křikem proti násilí, a bránilo se tak
dlouho, dokud smysly unesly tu bolest. Smysly mají tvrdošíjný
život, ale nejsou jedinou podmínkou života v těle. Vědomí, které

proudí do těla, si může najít jiná nervová centra, jimiž může aspoň
na dočasnou dobu udržet tělo naživu a dokonce může z těchto
středisek zastoupit smysly mnohem dokonaleji než kdyby
procházelo smyslovými centry. Důkaz: Příbuzní nám směli do
koncentračního tábora poslat balík. Ten den, co jej maminka
připravovala v Plzni, ocitl jsem se se svým vědomím za ní na
vzdálenost několika centimetrů, přestože jsem byl fyzicky od ní
vzdálen stovky kilometrů v táboře Oranienburg-Sachsenhausen,
severně od Berlína. Když balík přišel, poznal jsem tvarované
pečivo, při jehož výrobě jsem na chvíli asistoval. Normální smysly
nemají tuto schopnost působit přes hranice omezeného prostoru.
Tahle událost se stala už v době, kdy jsem se vzdal svého života
jiným způsobem než v předškolním věku při operacích za vědomí.
Tam prostě odešly smysly, kdežto tentokrát nic neodešlo. Není
příkladné, že jsem se mohl ocitnout za hranicemi normálních
smyslových možností, nýbrž příkladné je, že vědomí se dá
osvobodit od smyslových vjemů a pak vykazuje nové schopnosti
arci za asistence živého těla. Vzestup se děje jen v živém těle (viz
komentář ke spisu Yesudian: Sebevýchova jogou.) Je možno
zapřít život, aniž z něho utečeme. K tomu má co říci Ježíš. Jeho
základní poučka pro činný život "miluj svého bližního jako sebe
samého" a jeho základní poučka pro trpný život v modlitbě "miluj
Pána Boha svého z celého srdce, z celé duše, z celé mysli a
veškerou silou". Další princip vyplývající ze života Ježíšova a jeho
učedníků: víra napovídá, sugeruje, ale s metodou nápovědi se
nevystačí do konce cesty. Ghos o tom bodě přechodu ví. Změna
vývojových prostředků je na duchovní cestě absolutně nutná, ale
nesmí se provádět tak, aby jeden prostředek potíral druhý. Toto
střídání prostředků obvykle nemá podobu jednorázovou, někdy je
třeba se vrátit k prostředku dočasně opuštěnému, a to i
mnohokráte. Naopak nového prostředku nelze použít za všech
okolností.
Můj příklad s operacemi má jedinečnou cenu v tom smyslu,
že lékaři mně vzali už v předškolním věku víru v jedinečnost
skutečnosti tohoto světa, ve kterém žijeme, a aniž o tom věděli,
způsobili, že do mého lidského vědomí proniklo imperativním
způsobem poznání o skutečnosti mnohem důležitější, než jaké
jsme normálně svědky, proto důležitější, že nemá jen funkci
prostředku k dalšímu poznání, nýbrž že je poznáním samým,
nezávislým na pomíjejících smyslech a rozumu. Toto se děje
každému bez násilných operací, pokud si sám učiní násilí velmi
blahé, že se zapře v tom, že bude milovat bližního jako sebe
samého. Jiné druhy sebezáporu nejsou tak účinné, ale nejsou
zanedbatelné. Např. celá lidská činnost je svým způsobem

sebezáporem a může být povýšena na sebezápor spojovací
povahy, jak jsem porůznu popsal. Jenže normální člověk, kterého
nepotkalo, co mě, je člověkem věřícím v jedinečnost hmotného
světa včetně jedinečnosti jeho vlastního života. V této víře by mohl
spatřovat přirozenou základnu pro svůj duchovní vzestup. Neměl
by v ní vidět odpůrce a nepřítele své cesty, nýbrž ničím
nenahraditelného pomocníka. V náboženské víře by měl spatřovat
rozšíření dosavadní víry za jedinečnost světa. I tuto radu musím
považovat za mně udělenou lékaři. Držel jsem se přece velmi
vehementně víry v tento svět a pozemský život v něm a dával
jsem to lékařům znát pořádným bolestným pláčem, a slevil jsem z
této víry, nikoliv že bych ji byl zavrhl, až když mé smysly
nedokázaly už být jejím nositelem. A to se děje s každým člověkem na určitém stupni vnitřní trpné modlitby, bez násilí zvnějšku, jen vlivem sebezáporu, ke kterému má člověk příležitost při
vnitřní modlitbě, a nelze říci, že by tento druh příležitosti byl
nahraditelný něčím jiným, např. činností. Trpné nemůže být nahrazeno činným, obojí má vedle sebe svou nezastupitelnou platnost.
Plně se stavím za Ghosův názor, že integrální joga musí zaujmout
celý život do všech podrobností, aby z něj učinil sladké jho, aby
život přestal být krušným putováním bez cíle. Nezapomínejme, že
se lidský život skládá ze dvou rovnocenných na sobě závislých
složek, aktivní a trpné. Do trpné upadá každý člověk samovolně
ve spánku a těžko by se bez něj obešel. Tato samovolnost může
být vědomě rozšířena, aniž by člověk upadal do spánku nebo do
jakéhokoliv jiného transu. Ghos tento rozšířený stav trpnosti
nazývá supramentálním. Tím nám napovídá, že se při něm
zastavuje činnost proměnlivého myslícího principu. Musíme se
umět vychovat jak k opravdové činnosti, tak k opravdové trpnosti.
Bez této výchovy nedokážeme plně žít, tím méně provádět
vědomou cestu k Bohu, jogu, mystiku. Ovšem spánek je
nevědomým stavem trpnosti. Málokdy má následky vědomého
stavu trpnosti, do kterého mne přiváděli lékaři při každé operaci za
vědomí. Vědomý stav trpnosti má vždycky za následek určitou pro
organismus únosnou míru osvícení, tj. vědění z druhé strany bez
účasti rozumu. Vizte výpovědi některých pacientů dr. Raymunda
Moodyho (Život po životě. Úvahy o životě po životě.) o následcích
přežitého stavu klinické smrti. Tam ovšem šlo vždy jen o
jednorázovou akci lékařů, kdežto u mně v předškolním věku šlo o
čtrnáctinásobnou akci, a kromě toho jsem nebyl pod vlivem
anestezie. Zaučili mě důkladně, jen co je pravda. Nevýhodou,
kterou se oslaboval osvěcovací účinek, byla u pacientů Moodyho
ještě také jejich představová minulost (byli dospělí a s plně
rozvinutou představivostí), do které nechtěně zahalili pravdu a tím

oslabili moc stojící za ní. Např. někdo viděl světelnou bytost, která
ho soudila a odsoudila k lepšímu životu, než který vedl před tím
stavem, a také mu předala moc, aby mohl toto určení provést.
Kdežto u mě stavy trpnosti probíhají bez obrazů, bez
pojmenování, bez tvaru. Namaruka nebrzdí účinek a neprodlužuje
stav trpnosti nad nejnutnější míru. Ta míra ve stavu činném je
časově neměřitelná. Nepotřebuji čas jako je třeba času k přemýšlení. Všiml jsem si, že nikdo na mně nepozná tento stav. Všichni
jsou jen svědky plynulého stavu aktivity. Ovšem jsou svědky následků tohoto stavu, neboť činnost z něho vyplývající má vyšší
kvalitu než běžná a neunavuje mě. Také si nejsou vědomi, jak si
jeden stav podává druhý. A na tomto předávání pochodně vědomí
závisí celkový plynulý účinek a konečně sjednocení života za jediným cílem, ono sedění na jedné židli, tak nutné pro zdárný průběh
celé integrální jogy, obecně řečeno úplné cesty k Bohu celým životem. Nechme dále mluvit Ghose:
"Tři významné zvláštnosti charakterizují činnost vyšší
přirozenosti, když integrálně (plně) působí v nižší přirozenosti.
Především nejedná podle pevného schematu a předem
stanoveného řádu, jak si počínají specializované metody jogy. Její
činnost je svobodná, v jistém smyslu rozptýlená a rozhodná podle
povahy individua, ve kterém působí, a podle příhodnosti podkladu,
které jí nabízí samotná přirozenost jednotlivcova, dále podle
překážek, které jí klade do cesty jednotlivec a které se i nižší
přirozenosti jeví jako něco, co se má překonat nebo očistit. Proto,
v jistém smyslu, pro každého jednotlivce je vhodná jemu vlastní
cesta jogy. Obecná pravidla jsou však společná všem a jsou v
nich obsaženy způsoby, které nám dovolují zkonstruovat, sice ne
dogmatický a zvyklostní systém, ale jakýsi druh šástry neboli
vědecké syntézy jogické metody.
Na druhé straně, když si sestavíme integrální metodu, naše
přirozenost ji přijme podle našeho minulého vývoje a ten ji
božským způsobem transformuje. Všechno v nás je přijímáno
velkým Umělcem a přeměňováno na jasný obraz toho, co se snaží
naše nižší přirozenost zprostředkovat zatím páté přes deváté.
Pomocí této zkušenosti, která narůstá bez konce, začínáme
poznávat skutečnou strukturu a smysl tohoto našeho nižšího
projevu a přicházíme na to, že všechno v něm, i když uboze a
nízce, je obrazem více či méně zvrhlým a nedokonalým, prvku
nebo činnosti, které mají smysl v božské přírodní harmonii. Pak
začínáme rozumět tomu, co védští rišiové chtěli říci, když mluvili o
lidských předcích, kteří formovali bohy jako kovář formuje hrubou
hmotu." (A I, 48)

Ghos zachází ve svém díle s neustálou obměnou, jako
někdo, kdo klade příliš velké požadavky na jednotlivce, a hned
zase činí příliš velký ústupek lidskému úsudku, který vzniká při
pohledu na tzv. nižší přírodu. Není to svým způsobem jeho chyba,
když stále mluví o nedokonalosti nižší přírody a dokonalosti vyšší
přirozenosti, nýbrž je to způsobeno dualistickým pojetím Véd,
které umožňuje rozumu snadno přístupnou klasifikaci projeveného
a odrazuje rozum od pochopení neprojeveného. Podle tohoto
pojetí je všechno, co se jeví člověku jako projevené, nedokonalé,
zatímco je nedokonalé především smyslové podání projeveného
jako podání něčeho složeného z nekonečné řady od sebe
oddělených věcí a pak též událostí. Yesudian správně hodnotí
Védy jako posvátné spisy psané pro běžného člověka, který je
může svým poznáním přerůst. Védy to o sobě samy říkají. A tak
by se s nimi mělo také zacházet. Ghosovi úcta k Védám tento
pohled nedovoluje. Ve skutečnosti neprojevené a tzv. dokonalé se
zračí v projeveném proto nedokonale a zdánlivě i vytváří
nedokonalost toho, že ustupuje před tuhostí, strnulostí,
neprostupností a malou únosností toho, čím se projevuje. Když
jsem byl malým dítětem, neunesl jsem z nekonečné moudrosti nic
více než rozeznávání, co je relativně správné. Nebyla to moje
chyba, ale bylo to způsobeno vývojovou povahou mé tělesnosti.
Když pak tělo dospělo, uneslo větší míru pravdy, a pak už záleželo
především na správném hospodaření s arsenálem lidských
schopností, aby se pravda projevila dokonaleji nebo nedokonaleji.
Toto hospodaření se schopnostmi je u nižších tvorů stabilní
neměnnou záležitostí, oni nemají výběru, člověk jej má. Jinak
řečeno: tělesnost věcí i tzv. živých bytostí je sítem, kterým se
propouští určitá míra neprojeveného do tzv. projeveného, podle
struktury tělesnosti. O jakém druhu nedokonalostí se pak dá mluvit
u všeho projeveného. Všechno svou strukturou se řadí do určité
kategorie zákonitostí. Z těchto svých kategorií nemají nižší tvorové
než člověk východisko, zatímco člověk, maje k dispozici úplný
transformátor všech vesmírových sil, může jich užívat i v různých
kombinacích jinak neobvyklých, jak činí hathajogini, když oživují
jedno relé transformátoru po druhém, jako činí radžajogini. Tyto
zásahy však nikdy nemohou být tak moudré jako je samovolná
činnost tzv. vyšší přirozenosti. Setkal jsem se s ní dost brzo v
předškolním věku a na štěstí mi ani nenapadlo něco na ní
poopravovat nebo zlepšovat. Výsledkem toho a obdobně
vynucené poslušnosti, na kterou mě uvedli lékaři, byl opravdu
prudký duchovní vzestup, takže to, co jogini dosahují pracným
úsilím, bylo mi dáno bez nejmenšího opravného nebo
zlepšovacího úsilí už v 17 létech. Nemohu zde zamlčovat, že

Ghosovy zkušenosti s jogou samotnou vrcholně převyšují mé, a
proto si Ghose nesmírně vážím. On však ví dobře, že kdyby navrhl
sebelepší systém jogy, nikdy nebude tak dokonalý jako
nemetodické počínání vyšší přirozenosti, jak jste se právě dočetli
z minulého citátu. Velikým kladem Ghosovy snahy zůstává onen
pohled zhora, o který se soustavně opírá a který definuje jako
supramentalismus. O tom bude dále řeč. Tedy nižší přirozenost
není nedokonalá, nýbrž klade si překážky, z nichž nejdůležitější je
ten který typ tělesnosti. Její činnost se opravdu podobá klepání na
dveře vyšší přirozenosti. Protože však její kořeny jsou ve vyšší
přirozenosti a z toho hlediska je mezi oběma přirozenostmi
jednota, jednají obě v dokonalé shodě a nepracuje jedna z nich
nemotorně a druhá odmítavě, nýbrž jedna pod zákonem dvojnosti
a druhá pod zákonem advaity.
Promiňte, že se zastavím ještě u jedné myšlenky uvedené v
posledním citátu Ghose: "Pak začínáme rozumět tomu, co védští
rišiové chtěli říci, když mluvili o lidských předcích, kteří formovali
bohy jako kovář formuje hrubou hmotu." Kdybyste studovali
mythologii ve spojitosti s národní povahou národů, které vyznávali
její obsah, snadno byste zjistili, že řečtí bohové jevili známky
povahy pozemských Řeků, egyptští bohové obdobně nesli známky
povahy Egypťanů atd. Platon píše, že v jeho společnosti bylo
zakázáno mluvit o bozích.
"Konečně je tu božská moc, která používá život jako
prostředek integrální jogy. Každá zkušenost, každý zevní styk se
světem, který nás obklopuje, i když se nám může zdát
bezvýznamný a neblahý, slouží tajně tomuto dílu, a každá vnitřní
zkušenost, včetně nejhnusnějšího utrpení a nejponižujícího pádu,
stává se etapou na cestě k dokonalosti." (A I, 48)
Ghos chápe toto vědění šířeji než lidsky, neboť ví, že člověk
je nedílnou součástí přírody a že nespěje k osvobození z útrap
dualismu jen on, nýbrž všechno tvorstvo, a uzavírá:
"Toto uskutečňování není ničím jiným než "království
nebeské mezi námi" se prostírající a působící ve všem i mimo
nás: je to pravé uskutečňování onoho velkého snu objevujícího se
pod různými názvy ve všech náboženstvích světa." (A I, 50)
Zde končí překlad a komentář k úvodním kapitolám Syntézy
jogy a následuje překlad a komentář k první části Syntézy jogy,
kterou Ghos nazývá
Joga božských činů

Je to název, který zvolil Ghos pro své pojetí karmajogy, a je sám o
sobě velmi poučný.
1. Čtyři pomocníci
"Dokonalost, do které se dospívá praktikováním jogy, může
být snadno dosaženo kombinovaným způsobem čtyř velkých
pomocníků. První z nich je znalost pravdy, principů, možností a
postupů, které jsou rozhodujícími při uskutečnění (šástra).
Druhým je trpělivá a vytrvalá práce, představovaná intenzitou
osobního úsilí podle směrnic naznačených poznáním (utsáha). Na
třetím místě stojí přímá nápověď, příklad a vliv učitele (guru), aby
pozdvihl naši znalost na úroveň duchovní zkušenosti. A konečně
je tu působení času (kála), protože všechno probíhá ve svém
akčním cyklu a božském období.
+++
Nejvyšší šástrou integrální jogy je věčná Véda, tajně
uložená v srdci každé živé a myslící bytosti. Lotos poznání a
věčné dokonalosti je drahokam uložený a zavinutý v nás. Otevírá
se rychlým způsobem nebo postupně, jeden plátek po druhém
pomocí za sebou následujících vlivů, jakmile lidská inteligence se
začne otáčet k Věčnému, a lidské srdce přestane být napadáno a
utiskováno pomíjejícími projevy a začne stoupat v lásce k
Nekonečnému. Každá myšlenka, celý život a veškerá energie,
které se vymaní z našich schopností, každá zkušenost, ať pasivní
či aktivní, taktéž se stávají podněty, které roztrhávají příkrov duše
a odstraňují překážky bránící jejich nevyhnutelnému otevření. Kdo
si vybírá Nekonečné, byl vybrán Nekonečnem. Dostal božský
podnět, bez něhož neexistuje možnost probuzení ani duchovní
otevření, jakmile se však jednou přijme božské pozvání, jeho
uskutečnění je jisté, ať už se to stane náhlým dobytím v jediném
životě nebo trpělivým hledáním v četných stádiích cyklu existencí
v projeveném vesmíru.
V ničem nemůže být inteligence poučena, co už jí nebylo
skrytě známo a co by se už nenacházelo v potencionálním stavu v
duši, která se otevírá. Stejným způsobem veškerá dokonalost,
které je zevní člověk schopen, není nic než realizace věčné
dokonalosti Ducha v člověku. Známe božské a stáváme se
božským, protože již jím jsme ve své nejvnitřnější přirozenosti.
Každé poučování je jen objevování, každé stávání se něčím je
vyprýštěním. Objevení sebe samého je tajemství, stále širší
poznávání sebe samého je jeho metodou." (A I, 53-54)

Nedivím se potom, že když jsem v předškolním věku
poznával, co je správné, nepovažoval jsem toto poznání za nic
nadpřirozeného a božského. Měl jsem však jedinečnou příležitost,
která se opakovaně dostavovala, srovnávat účinnost rozhodnutí
na podkladě rozumové úvahy logicky dobře skloubené s
rozhodnutím založeným na schopnosti rozlišovací, která
nepocházela z rozumové úvahy. Všechno, co pocházelo ze
správného rozlišení, nepostaveného na rozumové úvaze, mělo v
sobě sílu realizační, se kterou jsem se nikdy nesetkával, pokud
jsem učinil rozhodnutí jen pomocí rozumu. Ona rozlišovací
schopnost byla vždycky zároveň mocí, která mne osvobozovala od
bezmocného tápání a váhání. Přitom jsem nikdy se nespoléhal
apriorně na tuto sílu, nýbrž vždycky jsem se snažil všechno řešit
rozumem a citem. Teprve když jsem neuspěl nebo když jsem
poznával, že řešení nabízené i rozumem je nedostačující a
nevyhovující celkovému smyslu toho, co poznávám onou
schopností rozlišovací, přešel jsem k ní jako k něčemu, co jsem
nikdy nevyvolával úmyslně, ale co se objevovalo za modalit (např.
po dotazování), o kterých jsem už mluvil a co se zdokonalovalo.
Mluví-li Šrí Aurobindo Ghos o uskutečnění pravého Já, vypadá to,
jako by věčný život se musel teprve vytvořit, jakoby teprve zrál.
Tak nerozumujte: Byl by to stejný nesmysl, jako kdybychom věřili,
že nesmrtelnost naší duše začíná teprve v okamžiku narození člověka na světě. Ghos uskutečňováním věčného myslí právě to, co
jsem zažíval od raného dětství jako proces, jímž člověk dovoluje,
aby se věčné projevilo v naší zevní přirozenosti. Je to dlouhotrvající proces, na kterém se člověk podílí stejnou měrou trpně jako
aktivně. Oním trpným vždycky bylo, že jsem poslechl tu sílu,
aktivním bylo, že jsem provedl, k čemu mi poskytla moc. Neznám
dodnes lepšího pochopení trpné aktivity, ke které má člověk v sobě všechny předpoklady, ale málokdy jich naplno využívá. Jen
bych si v tomto bodu výkladu přál, abyste považovali za nesmírně
pravdivé, co píše Ghos o způsobu, jakým je poučována
inteligence. I to nejvznešenější řešení života, vědomý přechod do
věčně žitého života, je skrytě připraveno se všemi náležitostmi
rozdílnými pro každou individualitu. Jen jde o to, dovědět se, že to
víme, a pak se tím řídit, a to ihned. Učiníme-li to ihned a pustíme-li
svou inteligenci správným směrem, aby mobilizovala všechny
lidské prostředky k uskutečnění poznávaného, zjistíme, že
námaha se ztenčuje na minimum a že mizí překážky nejen v
lidském nitru, nýbrž i v zevním světě, jako by je někdo uměle a
velmi prozíravě odstraňoval. Pokud někdo z mých přátel byl při
tom, jak se odstraňovaly zevní překážky z mého života, vždycky
se tomu divil, ale začal poznávat, jaké příčiny má bezstarostnost,

která není založena na nezájmu nebo na lajdáctví, nýbrž na
spojitostech individua s prostředím, které ho obklopuje v užším
nebo širším měřítku. Všichni pochopili, že ty změny pocházejí
zvnitřku, nikoliv z vnějších činitelů, přičemž ten vnitřek je nedílný
celek, v němž neplatí mé a tvé, nýbrž jen sloužící vyššímu cíli,
který se kdesi v tomto celku realizoval, a to třeba na mnoha
místech najednou. Nešlo ovšem o místní záležitost, nýbrž o
prosazující se stav všude tam, kde je mu jen možno, aby se
prosadil.
Člověk se postupně dostává do situací (používá-li rozumu
do krajnosti bez zneklidňování, že rozum dále nemůže jít), ze kterých není těžko vytěžit několik velmi cenných zkušeností:
a

1. Člověk se naučí rozeznávat přirozené meze rozumu a citů

2. poznává, že tyto meze nepředstavují absolutní omezení
člověka,
3. nýbrž dovede-li je člověk klidně dosahovat, dostává se za
ně do nového způsobu vědění, které mu otevírá brány k realizaci
poznávaného.
4. Záhy to vede ke zkušenosti stále se prohlubující, že
člověk není oddělenou bytostí od ostatních tvorů a od přírody.
5. Při vyvrcholení těchto zkušeností, na vrcholu toho všeho,
na vrcholu, který se nedá předvídat, se samovolně dostavuje
zkušenost spojení člověka s Bohem a s tímto poznáním spojená
schopnost (moc) učinit vše, aby se člověk vracel do této jednoty,
kdykoliv vědomí o ní pozbude.
6. Odrazem se začne v rozumu aspoň částečně zračit
moudrost, která je za rozumem, takže bývalé rozumové meze se
uvolňují. Dochází čím dále snáze k samovolnému styku s tím co je
za rozumem, a začne se obměňovat obsah paměti a podvědomí.
7. Člověk se naučí předvídat, protože zjistí, že v rozumu je v
náznacích obsaženo všechno, co je jinak dosažitelné jen v oblasti
za rozumem, a protože dochází k samovolné výměně obsahů a
světel zdola a zhora, člověk se přestává ptát a začne si být jist i
tím, čím by si pomocí rozumu a citu dříve nedokázal být jist. Tímto
předvídáním se nestává věštcem, nýbrž opravdu vědecky žijícím
člověkem. Co se dříve zdálo být náhodné, teď se jeví jako
zákonité a ze znalosti této zákonitosti se dá předvídat. Tak např.
starozákonní proroci mohli předvídat, co se bude dít se Spasitelem, až přijde na svět. Prošli totiž zákonitostmi cesty, kterou Ježíš
přišel ukázat těm, kteří ji teprve nastoupí.

8. Člověk se naučí nově a dokonaleji si cenit svou tělesnost,
která mu dříve připadala být brzdou duchovního pokroku. Teď ji
poznává jako moudře zařízený regulátor sil vedoucích k
osvobození tak, aby se osvobozovací dílo vůbec dalo provést.
Samovolně se v něm otevírají zdroje sil, kterých je zapotřebí na
tom kterém stupni vývoje.
"Běžným prostředkem zjevené pravdy je slovo, slyšené
slovo (šruta). Slovo se k nám může dostat z vnitřka bytí nebo
zvnějška. Ale v obou případech slouží jen k zaktivizování skryté
znalosti." (A I, 54)
Přátelé, se kterými mluvím, mi často říkají: "Měl jsem tolik
otázek, než jsme se sešli, a na všechny jsi odpověděl, a pokud jsi
je nezodpověděl, už byly zodpovězeny, jakmile jsme se sešli."
Protože mluvené a slyšené slovo není ničím novým, není ničím
dalším než tím, co už uvnitř naslouchajícího člověka bylo
obsaženo. Nové je jen to, že se stává zjevné, co bylo skryté.
Slyšené slovo je přenosem vnitřního uskutečnění mluvícího přes
paměť mluvícího i naslouchajícího. Paměť je společným
prostředníkem. Člověk, který slyší a rozumí, má v paměti řeč,
které rozumí a na tuto paměť nabaluje i skrytý obsah mluvícím
zažitého. Pak tedy dochází ke sdílení přes paměť toho, co je za
pamětí, ale co by bez ní třeba nebylo vůbec sdělitelné.
"Vnitřní slovo může být slovem hluboké duše v nás, stále
otevřené božskému, nebo slovem skrytého universálního Mistra,
který přebývá v srdci všech bytostí. Dochází k výjimečným
případům, kdy ničeho více není zapotřebí, protože celá joga
probíhá pod takovým vedením a pod stálým stykem. Lotos
poznání se uvnitř otevírá vlivem zářícího jasu toho, který přebývá
v srdečním lotosu. Ve skutečnosti jsou stejně velcí jako vzácní ti,
jimž stačí vnitřní poznání a kteří nepotřebují řídit se psaným
převodem v knize nebo živým mistrem ....
Slovo je v jistém smyslu příležitostí k tomu, aby se vnitřní
noc probudila a projevila... Tím způsobem dostal Krišna, syn
Devakiho, slovo od rišiho Ghory (Ghora) a tak nabyl poznání.
Také Ramakrišna, když dosáhl svým úsilím ústřední osvícení,
přijal různé mistry rozličných jog, ale při rychlosti, s jakou dosáhl
svého uskutečnění, bylo to jen podřízení obecnému pravidlu, že
skutečné poznání se přenáší z mistra na žáka.
Obvykle však vliv slova zaujímá důležité místo v životě
sádhaka. Je-li joga řízena psanou šástrou - nějakým slovem, které
vtěluje zkušenost starých joginů - může být prováděna pouhým
osobním úsilím, nebo za pomoci gurua. Duchovní poznání se pak

získává meditací o ukázaných pravdách a stane se živou a
vědomou, když se tyto pravdy projeví osobní zkušeností. Joga se
řídí metodami předepsanými a zaznamenanými v písmech a
tradicích, a instrukce mistra jim propůjčují sílu a světlo. Je to
praxe vzácně se vyskytující, ale je jistá a účinná ve svých mezích,
neboť sleduje stezku dobře známou a vede k nejpřístupnějšímu a
snadno pochopitelnému cíli.
Sádhaka integrální jogy by si měl být vědom toho, že
veškerá psaná šástra, ať je jejich autorita jakkoliv velká a jejich
duch jakkoliv vznešený, představují jen částečný výraz věčného
poznání. Vlivem své hloubky, šíře a universálnosti může Písmo
vykonávat na žáka požehnaný vliv velké důležitosti. Může mu
pomoci k probuzení nejvyšších pravd a k nabytí nejvyšších
zkušeností. Jeho joga může být řízena po dlouhý čas jediným
Písmem nebo postupně různými Písmy - Gítou například,
Upanišadami nebo védami... Ale nakonec a ze zásady, je-li tento
postup úspěšný, žák se musí opřít o hloubku své duše a z ní žít
nad veškerými psanými pravdami - šabdabrahmátivartate - a nad
vším, co lze slyšet - šrotavyasya šrutasya ca - Není knižním
sádhakem, nýbrž sádhakem Nekonečného".... (A I, 55)
I vysoce vědecký systém radžajogy může být praktikován
různým způsobem, lišícím se od směrnic podaných Patandžalim.
Každá ze tří cest, neboli trimárga - (trojnásobná cesta
poznání/oddanosti/činnosti) se rozvětvuje do četných postranních
složek, které se nakonec spojují ...Už dávno se joga vzdálila
životu, a staré systémy, které se snažily praktikovat život, jak činili
naši védští předkové, jsou dnes od nás velmi vzdáleny, jejich řeč
už nám není přístupna a jejich formulací už nelze použít. Od
vzniku těch spisů lidstvo prošlo dlouhou vývojovou cestou, a i
když problém zůstává stejný, způsob, jakým se řeší, musí být
úplně nový.
V integrální joze se nehledá jen Nekonečné, nýbrž i
spontánnost projevu Nekonečného v lidském životě. Proto se
šástra musí podřídit nekonečné svobodě duše pro poznání
otevřené. Jednou řekl Vivekananda, že jednota všech náboženství
musí být dosažena právě v rozličnosti a bohatství stále se rodících
forem, a řekl, že tato podstatná jednota dospěje svého vrcholu, až
každý člověk bude mít své osobní náboženství a nebude vázán
žádnými sektářskými nebo tradičními formami a bude se řídit
svobodně podněty své vlastní přirozenosti a svým vztahem k
Nejvyššímu. Stejně tak lze říci, že dokonalosti integrální jogy
dosáhne ten člověk, který se stal schopný sledovat stezku jogy a
pokračovat ve vývoji své přirozenosti sledováním podnětů k tomu,

co přesahuje každou přirozenost. Svoboda je konečným zákonem
a posledním uskutečněním.
Je třeba znát hlavní linie, které by byly nápomocné myšlení
a praxi žáka ....nemají se však změnit v pouhé zvyklostní jednání..." (A I, 56 - 57)
"Jogický proces spočívá v tom, že se lidská duše, upnutá na
zevní projevy, odvrací od svého nevědomého egoismu, přivrací se
k nejvyšší podmínce cesty, aby transcendentní a universální
nabylo individuální ráz, kterým by se člověk vymanil ze sebe a
přerodil se. Avšak základním a určujícím prvkem siddhi je intenzita
obnovy, síla, která přivádí duši k vnitřnímu. Síla touhy srdce, síla
vůle, soustředění mysli, vytrvalost a rozhodná energie vložená do
díla, představují všechny dohromady míru této intenzity. Ideální
sádhaka může prohlásit biblicky: "Horlivost Páně mě stravuje."
Horlení pro Pána, utsáha, horlení celé přirozenosti pro její božský
cíl, vydkulatá, horlivost srdce, aby se dosáhlo božské, které
stravuje já, lámou omezení její tělesné a ubohé formy a činí ji
schopnou se rozšířit, k čemuž spěje a co vlivem její universálnosti
a transcendentnosti převyšuje vysoce i nejúplnější přirozenost
nebo individualitu.
Ale to všechno je jen jedna stránka síly, která působí k
zavedení dokonalosti. Proces integrální jogy představuje tři stádia,
která nejsou od sebe jasně oddělena ani rozdělena, přece však
jistým způsobem za sebou následují. Je třeba usilovat o překonání
sebe samého, aby toto úsilí pomohlo aspoň ke styku s božským."
(A I, 57)
Vykládal jsem vám už několikrát, jak tyto začátky jakési
integrální jogy u mě vypadaly, že měly tak přirozený ráz, že jsem
ani nevěděl, že se už při nich stýkám s Bohem poslušností vůči
tomu, co ke mně přichází zpoza rozumu, z toho, co je za rozumem
a co má tak velkou sílu, že bere k sobě do služby mou vlastní vůli
a všechny mé duševní i tělesné schopnosti. Opakuji, že překonání
sebe se mi od počátku jevilo jako překonávání své vůle a jako
touha, aby byla vlastní vůle vyměněna za daleko moudřeji působící vůli "nerozumu", tj. nezávislou na rozumové úvaze, nýbrž závislou na vědění, že je výrazem něčeho daleko správnějšího, než
na co by mohl přijít rozum. Nebylo na závadu, opakuji, že jsem
toto působení nepovažoval za působení boží, ani nevadilo, že
jsem svému okolí nepřitakával v jeho víře. Vždyť nic z toho, co
jsem zažíval, nebylo podobno Bohu, který sídlí někde daleko na
nebesích, nýbrž bylo to něco nejpřirozeněji a nejorganičtěji vnitřního, bylo to tou nejjistější součástí nitra, které se toužilo projevit.
Kdykoliv jsem ustoupil od neomalené a trucovité vlastní vůle, měl

jsem pocit, jako bych vycházel z nějakého vězení a dostával se na
svobodu, kterou jsem toužil vdechovat stále silněji a plněji. Jak se
mi zdá být těžkopádné, má-li se tento stav vyjádřit slovy, jak se o
to např. pokouší Ghos:
"Dále je třeba přijmout Transcendentního, Toho, se kterým
jsme nabyli spojení, aby se uskutečnila proměna celé naší
vědomé bytosti, a konečně je nutné nechat je jednat jako
středisko božského ve světě. Dokud styk s božským není do určité
míry stabilizován, neexistuje ani trvalé ztotožnění s ním,
sáyudžija." (A I,57 - 58)
Zkušenost podporující toto tvrzení: Samozřejmě ztotožnění s
božským probíhalo a probíhá pomalu, od chvilkového ztotožnění
se s vůlí boží, o které jsem ani nevěděl, že je to boží vůle, přes
setkání s nesmrtelnou vnitřní podstatou (v 17 letech) až po
několikaměsíční žití z této podstaty (v 27 létech). Ani v tomto
vývojovém bodě jsem nezažíval, že by něco z toho přicházelo
zvnějška, co by mě k sobě přivádělo. Byl to nedefinovatelný stav
nitra, které přes stav smrtelné úzkosti spočinulo v něčem mocnějším, než co dosud znalo a netoužilo se od toho odtrhnout. Lidské
se posléze jen v klidu divilo své bezmocnosti, která byla tak dokonale nahrazena mocí, o níž se nedalo říci, že by byla vlastní, ani
že by nebyla přirozeně vlastní - slovo přirozeně zde znamená,
jako bych nepotřeboval jí vládnout, a čím dokonaleji jsem jí nevládl, tím výtečněji působila, a to za všech okolností a situací, v
průběhu celého bdělého stavu. O tom se zase výtečně vyjadřuje
Ghos: "Ale jak se postupně stabilizuje styk, žák si musí být vědom
popudu, který už není jeho a který v něm otevírá dveře k energii,
která převyšuje jeho úsilí a jeho egoistickou schopnost a připravuje ho k tomu, aby se postupně odevzdal této moci a předal jí
tíhu své jogy. Nakonec síla vůle se sjednotí s vyšší mocí, slijí se v
boží vůli a v transcendentní universální moc. Pak se zjistí, že boží
moc řídí potřebnou přeměnu v mentální, vitální a psychické bytosti
svou nestrannou, účinnou a prozřetelnou moudrostí, které není
schopno malé, lačné a zainteresované já." (A I, 58)
Z výkladu Ghosova vidím, jak je nesmírně těžké dostat se z
rozvinutého pocitu já, nadaného nadto představami o uskutečňování pravého Já, do stavu, kde toto já odpadá jako odložený nástroj. Jak vysvětlit malému já, že jedná nesprávně, nebo lépe řečeno, bez správného pochopení věcí, když je zainteresováno, tj.
chce věčné pro sebe. Člověk si přitom neuvědomuje, že vlastně
posiluje jemným ale mocným způsobem já, které v něm udržuje
běžné pojetí "já jsem tento člověk, jak ho znám." Toto pojetí je
jednou z nejmocnějších představ, které drží člověka v patřičném

odstupu od jeho pravého Já, které člověk nezná. Některé mé
přátele přivádí až k zoufalství, že se tolik snaží, a přesto nic
nedosahují. Říkají se svatou Terezií z Avily: "Už více do díla vložit
nemohu," zatímco do díla vložili svou vůli, která ve své podstatě
není jejich, ale oni ji mylně za svou považují. Tento moment chybného přivlastnění je příčinou jejich debaklu. Člověk má patřit Bohu,
nikoliv chtít Boha pro sebe. A když mu to nejde, nechť si
vzpomene, jak si počínal Ježíš se svými učedníky, aby se tomu
naučili. Vedl je k snazšímu druhu nezainteresovanosti, k pomoci
bližnímu, bez nároku na odměnu nebo vděčnost, nebo aspoň s
nárokem na spásu za takové počínání, což potom muselo vést ke
ztrátě víry ve vlastní spásu, a teprve po této ztrátě ke spáse
samotné. Snad by lidem, kteří se dopouštějí běžného omylu o
svém vkladu do díla, pomohla myšlenka. "Pane, ty si mě přeješ
mít, a já si přeji dát najevo svůj souhlas." Ghos pokračuje ve
výkladu:
"Když tato proměna je dovršena, toto sloučení já je
dokonáno, je připraveno božské středisko ve světě. Očistěno,
osvobozeno, plastické, osvícené, může začít sloužit jako akční
prostředek, řízený přímo nejvyšší mocí k tomu, aby dospělo k širší
joze, k joze lidstva a nadlidstva, k duchovnímu pokroku a k
přetvoření světa.
Je to vskutku vždy a pouze nejvyšší moc, která jedná. Zdá
se nám, že tu jde o zájem a úsilí osobní, ale je to pouze naše
egoistická mysl, která se snaží chybně a nadutě ztotožňovat s
činností božské energie. Umíněně trvá na snaze použít
nadnormální schopnosti v běžném životě, kde všechny naše činy
jsou motivovány egoisticky. Tak také si myslíme, že universální
síly, které v nás působí, jsou naše, vymáháme si je, jako by to byl
účinek naší osobní vůle a naší moudrosti, síly výběru, přeměny a
pokroku, který byl pro nás uskutečněn transcendentnem v našem
komplexu mentálním, vitálním a tělesném. Ale osvícení nám
prozrazuje, že já je jen nástrojem, a pak začínáme chápat, že to
vše je naše ne proto, že to náleží našemu nástrojovému já, nýbrž
našemu nejvyššímu Já, které je jedno s transcendentním.
Omezení a deformace jsou jediným pravým podílem, který
vkládáme do práce, pozitivní vnitřní moc je mocí boží. Když lidské
já pozná, že jeho vůle je pouze nástrojem, jeho moudrost
nevědomostí a dětinskostí, jeho moc dětským tápáním, jeho
ctnost domýšlivou nečistotou, a naučí se důvěře v Toho, který ho
převádí, dosáhlo spásy. Zdánlivá svoboda a soběstačnost této
osobní bytosti, k níž jsme tak hluboce poutáni, skrývá v sobě
žalostnou podřízenost tisícerým sugescím, impulsům a silám, o

nichž jsme si mysleli, že jim nepodléháme. Naše já, které se
vynáší, že je svobodné, je pořád vězněm, hříčkou a loutkou
nesčetných bytostí, mocností a vlivů universální přírody. Teprve,
když se člověk sebe zřekne ve prospěch božského a když mu
přestane odporovat, osvobozuje se ze svého otroctví a ze svých
omezení a nachází dokonalou svobodu.
V praxi však každá z těchto tří etap je užitečná a nutná a je
třeba každé z nich věnovat potřebný čas a místo. Nebylo by
správné, ani by nebylo jisté a účinné, začít od poslední, tj. od
nejvyšší etapy. Ani není vhodné přeskakovat předčasně z jedné
na druhou. Protože, i když uznáváme od začátku ve své mysli a
ve svém srdci Nejvyšší, přece zůstávají v naší přirozenosti prvky,
které dlouho brání, aby se toto poznání uskutečnilo. A bez uskutečnění se naše mentální víra nemůže stát dynamickou
zkušeností, zůstane druhem znalosti, ale nestane se živou
skutečností, je to idea, ale ještě není mocná ...Osobní vůle si musí
především zmocnit síly egoismu a obrátit ji ke světlu a pravdě, pak
musí tyto síly vychovat. Postupně se sádhaka naučí vůlí, úsilím a
energiemi, kterými disponuje, sloužit jako nástroji vyšší moci v
oblasti vědomé poslušnosti vyššímu vlivu." (A I, 59)
Dovolím se opřít se tady o vlastní zkušenost. Nebylo nikdy
snadné poslechnout, co bylo správné, dokud se nedostavila tak
obrovská přemáhající noc, která znemožnila neposlušnost (v 17
letech), to znamená, až se dostavilo první znovuzrození,
křesťansky řečeno z vody. Přesvědčil jsem se také, že když se
někdo podle mého výkladu jen vmýšlel do odevzdanosti do vůle
boží, účinek té autosugesce byl pramalý. Obvykle někdo s
opravdovou upřímností prohlašoval, že chce patřit Bohu a že je
ochoten mu odevzdat i svůj život, a ukázalo se, že se neznal, že
se mýlil jako sv. Petr, když před smrtí Ježíšovou sliboval věrnost
až na smrt. Opravdová moc odevzdanosti právě tak jako každá
jiná schopnost není naše, nýbrž pochází od Boha. Dokud si ji
přivlastňujeme, zbavujeme ji její účinnosti. Jaká je to odevzdanost,
když patří nám? Vím, že je tato řeč velmi tvrdá a že správnost
tohoto pojetí není přístupno lidem víry. Byl jsem však svědkem
tohoto: Když jsem se dostal do koncentračního tábora, stálo za
mnou už devět let přímé vědomé cesty k Bohu. Nebyla to
zbytečná průprava, ale dostačovala jen k tomu, abych dospěl k
upřímně míněnému odevzdání sebe, ještě ne k tomu, abych je
uskutečnil. Bylo málo platné, že jsem se tisíckrát odevzdal při
vnitřní modlitbě, že jsem měl za sebou stále se prohlubující
extáze, že jsem se považoval za hrdinně ctnostného. Všechno
muselo vést a také vedlo k hluboké krizi, která předchází každému

prvému odevzdání. Během té krize nebo na konci ní jsem měl
ztratit sama sebe i s tím, co mi bylo nejdražší, mou komunikaci s
Bohem. Takto obrán o veškerou útěchu, o veškeré
sebeuspokojení, o veškeré pochopení, proč se to děje (Vizte Ježíš
na kříži: "Bože, proč jsi mne opustil?"), byl jsem připraven
odevzdání vědomého života v těle vůbec. A tu "zevní" okolnosti mi
pomohly k tomu, abych přestal žít ze svých sil, ze svých
schopností, řekněme ze své svatosti, a začal jsem žít z Boha a v
Bohu, přestal jsem mít zásluhy, protože jsem začal nic nedělat, a
jako nečinný jsem si nemohl předstírat, že mám nějaké nové
zásluhy. A nejen to, uvědomil jsem si, že ani v minulosti jsem nic
nedělal, přestože jsem mával rukama a nohama jako jiní lidé a
přemýšlel jako oni. A teď, ejhle, všichni mě viděli nadále být
činným, ale zůstalo jim utajeno, že jsem nečinným, že už nemusím ani prstem hnout, že už nemusím myslet, dýchat, jíst atd.
Vzpomínám si na slova Ježíšova: "Činím-li něco pro sebe, nevěřte
mi," nebo "nepřišel jsem, aby se mi sloužilo." Zvláště k této
poslední větě bych měl něco říci. Člověk je tak křehkou existencí,
že kdyby se mu už od narození stále nesloužilo, zahynul by. Jak
duchovně stoupá, je dokonce svědkem toho, že "pluky andělů"
stojí za ním a pomáhají mu. Události v jeho životě, ať pozitivně či
negativně se jevící, přicházejí a odcházejí, působí a přestávají
působit jako by po mávnutí kouzelným proutkem, a přece tato
pomoc je jen předehrou k tomu, aby člověk pochopil, odkud
pochází a na kom je vlastně závislý. Všichni ti, co slouží a
všechno čím slouží, jsou ve službách, nejsou samostatní, jen se
mylně domnívají, že jednají svobodně. Vždyť i ten "zlý" esesman,
který mě chtěl zabít, si myslel, že vykonává vůli svého politického
vedení, a ve skutečnosti provedl něco, o čem neměl vůbec zdání:
dostal mne za hranice pocitu oddělenosti. To už vlastně pro mne
nebyla novinka, neboť totéž, ovšem jen v nedokonalých náznacích
provedli "dobří" lékaři při svých operacích za vědomí. Co všechno
člověk musí zažít než pochopí, že je v rukou božích, a to za všech
okolností. Jeho soud o příznivých a nepříznivých okolnostech je
malicherně nejapný.
"Zatímco nejvyšší šástrou integrální jogy je věčná Véda,
utajená v srdci každé lidské bytosti, jeho vůdcem a nejvyšším
mistrem je vnitřní vůdce, světový instruktor džagad - guru, ukrytý v
nás ...Postupně v nás odhaluje svou přirozenost svobody,
blaženosti, lásky, moci, nesmrtelné existence. Dává nám za příklad své božství jako náš ideál a mění nižší existenci, zrcadlením
toho, co ona nazírá. Jeho vliv a jeho přítomnost do nás proniká a
dovoluje jednotlivci, aby se ztotožnil s universálním a
transcendentním. Jaká je jeho metoda, jeho systém? Jeho

metodou je přirozená organizace procesu a nejvyšších pohnutek,
kterých je přirozenost schopna. Zabývá se nejnepatrnějšími
podrobnostmi a činnostmi zdánlivě bezvýznamnými se stejnou
nejvyšší pečlivostí, s jakou provádí ty největší činy, které vedou
naši přirozenost ke světlu a všechno přetvořují. V jeho joze není
nic příliš nepatrné, aby nemohlo být použito, a nic příliš velké, aby
nebylo vyzkoušeno. Stejným způsobem sluha a žák mistrův nesmí
být ani pyšný ani egoistický, protože všechno je pro něj
pořizováno zhora. Nemá právo ztrácet odvahu kvůli osobním
nedokonalostem nebo pro rozkolísanost své přirozenosti. Vždyť
Síla, která v něm pracuje, je neosobní a nekonečná."
"Plně poznat tohoto vnitřního vůdce, mistra jogy, světlo a
pána všech obětí, smysl našeho úsilí, je nejvýš důležité na cestě k
úplné dokonalosti. Nezáleží na tom, že na začátku se nám jeví
jako moudrost, moc, láska, jako neosobní na konci věcí, nebo
jako absolutní, co se projevuje v relativním a přitahuje je, nebo
jako božská osoba v nás a ve světě, nekonečně mnoho je jeho
jmen a bezpočetné jsou jeho formy, a jedna z nich je ideál pojatý
rozumem... Nakonec zjistíme, že zázrak přeměny není výslednicí
našeho úsilí, nýbrž věčnou Dokonalostí, která nás utváří podle
svého obrazu. Ten, který je Pánem nebo Išvarou pro jogickou
filosofii, Vůdcem pro vědomou bytost, caitya guru nebo
antariámin, absolutnem pro myslitele, nepoznatelným pro
agnostika, universální silou pro materialistu, Nejvyšší duší a
nejvyšší Šakti, ono Jediné, co vyznávají různá náboženství a
dávají mu různá jména. Ten je Mistrem naší jogy.
Vidět, poznávat, stávat se jím a uskutečňovat toto jedno v
naší bytosti a v celé naší vnější přirozenosti, bylo vždycky tajným
smyslem naší vtělené existence a nyní se stává z něho vědomě
jejím podněcovatelem. Být si jej vědom ve všech částech naší
bytosti a ve všem, co naše mysl, která rozděluje a analyzuje,
považuje za něco, co nemá nic společného s naší bytostí, to je
korunou individuálního vědomí. Být jím ovládáni a ovládat je v nás
samých a ve všem, představuje vrchol veškeré vlády a veškeré
znalosti.... Cíl integrální jogy se tedy může definovat jako
proměnění lidské duše a přirozeného života na božskou
existenci." (A I, 61 - 62)
"Nejjistější cestou ke splnění tohoto úkolu je najít vnitřního
mistra, který přebývá v nás, zůstává stále otevřen božské moci,
která je zároveň moudrostí i láskou, a spolehnout se na ni, že v
nás dovrší naše obrácení. Ale ve skutečnosti je velmi těžké pro
egoistické vědomí, aby to učinilo dokonale až do všech záhybů
naší přirozenosti. Je to těžké, protože naše zvyklost egoistického

myšlení, naše vjemy a city blokují průchody, jimiž bychom mohli
dospět k potřebnému zážitku, a také proto, že víra, odevzdanost a
odvaha, kterých je třeba na této stezce, nesnadno se nabývají
duši zastřenou sobectvím. Způsob, jakým božské působí, není
takový, jaký si egoistická mysl přeje a jaký schvaluje, protože
božské používá omylu, aby dosáhlo pravdy, utrpení, aby dosáhlo
blaženosti, a nedokonalosti, aby dospělo k dokonalosti. Malé já si
nemůže být vědomo toho, kam je vedeno, bouří se proti tomu
vedení, ztrácí důvěru a odvahu. Tyto nedostatky mnoho
neznamenají, protože vnitřní božský vůdce se nedá urazit naší
vzpourou, neodradí se nedostatkem naší víry, ani není poražen
naší slabostí. My však, nepřijímáme-li jeho vedení, ztrácíme
vědomí o jeho dobrodiních, i když neztrácíme všechny jejich
účinky a zaručeně ne konečný účinek. V takových případech
chybí náš souhlas, protože nedovedeme rozlišit své vyšší Já od
nižšího já, které vyšší já připravuje pro svůj projev. Nemůžeme
vnímat Boha v nás a ve světě, protože v nás působí tak, že k
tomu používá naši přirozenost a nikoliv libovolných zázraků.
Člověk požaduje zázraky, aby nabyl víru, přeje si být oslněn, aby
viděl. Tato netrpělivost, tato neznalost může se stát zdrojem
velkých nebezpečí a neúspěchů, neboť se stavíme proti
božskému vedení, dovoláváme se nesprávně volených sil, jen
proto, aby uspokojily naše přání a impulsy, kterými se chceme dát
vést zneužívajíce pro ně jména božího.
Člověku přichází za těžko věřit něčemu neviditelnému v
sobě. Daleko snáze věří něčemu, co si může představit mimo
sebe. Duchovní proces převážné většiny lidí potřebuje vnější
oporu, vnější předmět víry. Člověk má potřebu vnějšího obrazu
božího nebo jeho lidského představitele - vtělení boží, proroka
nebo vůdce. Mnohdy si je žádá a oboje dostane. Podle potřeb
lidské duše, božské se projevuje ve formě boha, božského
člověka nebo prostě člověka a používá tohoto hrubého šatu
skrývajíc božství, a dělá z něj dopravní prostředek.
Hinduistické učení uspokojuje tyto potřeby duše svými
koncepcemi išta devatá, avatár a guru. Išta devatá neboli zvolené
božství, nemělo by být chápáno jako nějaká nižší moc, nýbrž jako
pojmenování a forma universálního transcendentního božství.
Téměř všechna náboženství jsou založena na těchto formách, na
tom nebo na onom jménu božím a používají jich. Nutnost, kterou
poslouchá lidská duše, je zřejmá. Bůh je Vše a více než Vše. Ale
co se tím chce říci, že je více než Vše? Jak to může člověk
pochopit? Při prvních krocích i Vše je pro něho mnoho, protože
jeho vědomá a výběrová činnost se může otevřít jen tomu, co je v

souladu s úsekem jeho omezené přirozenosti. Má potřebu chápat
Boha podle své vlastní představy... (A I, 62 - 63)
Ghos tedy praví, že nejjistější cestou k tomu, aby se lidská
existence proměnila na božskou, je najít vnitřního mistra. Mistrně
popisuje, jaké překážky klade člověk do cesty tomuto vědomému
spojení. Vždyť už samotné hledání vnitřního vůdce, je způsob,
který se jen stěží vymkne z osidel touhy mít jej pro sebe. Opravdu
nedokážu být dost vděčen za to, že jsem byl uchráněn před
nebezpečím tohoto úskalí už v předškolním věku, kdy jsem ještě
nebyl schopen ani víry ani jediného kroku po nějaké cestě.
Řeknete, že jsem si přece ani v nejmenším nezpůsobil celé to
nadlidské utrpení, kterým jsem procházel po dobu dvou let.
Někteří budou tvrdit, že jsem si je připravil v minulých vtěleních (a
já jsem s nimi v tomto bodě dlouho souhlasil a měl jsem pádné
důkazy, že tomu tak je), neboť bylo nějak svázáno s duchovním
pokrokem, který přineslo. Toto řešení však není instruktivní kromě
jiných jeho závad. Pro normálně myslícího člověka je daleko
přijatelnější skutečnost, že jsem trpěl pro sveřepou infekci,
izolovanou na levý ramenní kloub. Normální člověk nepotřebuje
dalšího vysvětlení příčin. Opravdu bych byl rád, neboť by vám to
sloužilo k duchovnímu prospěchu, kdybyste zákon kauzality
nepoužívali při řešení záležitostí, které leží daleko za ním a nad
ním. Jak správně praví Ghos, je vedení boží těžko přijatelné pro
člověka, který má své myšlení ohraničeno jen logikou a analogií,
oběma plody rozumové činnosti. Přiznávám, že co se se mnou
tehdy dělo, nebylo a není rozumově zdůvodnitelné tak, jako že je
to správné vedení boží. Ale účinek toho trápení byl nepochopitelně
správný a důležitý, neboť do mého vědomí vešel aspoň základní
styk s vnitřním vůdcem, kterého jsem nemusel chápat a dodnes
nechápu osobně. Jaký je to významný krok z pouhého osobního
omezeného lidství do božského, ničím neomezeného života. A
tam přece vede člověka každé pravé náboženství. Počíná si
zdánlivě protisměrně. Chce dovést člověka za jeho lidství k Bohu
a představuje mu Boha jako člověka. Zdálo by se být
výhodnějším, kdyby člověk nebyl veden do protisměru, má-li se
ubírat správným směrem. Nezapomínejme, že jsme se vývojem
dostali do nejrozvinutější formy života v dualismu, a to tak daleko,
že se mohou negace a klady postavit se všemi důsledky proti
sobě jako dvě opravdové životnosti, a že se z nich právě za
takových okolností boje protikladů dá vykřesat vědomí o Bohu,
který je více než vším, tj. více než kladem a záporem, ale do
vědomí může vstoupit netušená výslednice souboje párů dvojic,
ono Nic, do něhož se všechno vejde a z něhož všechno ustavičně
vzchází. Vždyť co se tam v tom mém útlém mládí vlastně stalo.

Podmínky života ve stádiu rozvinutého a plně vědomě prožívaného dualismu začly vyhovovat zrušení nejdůležitějších párů dvojic naražením těchto párů do sebe. Z této srážky se nemohlo vykřesat nic jiného než styk s tím, co je víc než všecko. Totiž všecko
je méně než Bůh. S tím, čím je méně než čím je sám, se stále
stýkáme. Ale v tom méně je obsažen prvek nic nepostižitelně. Jen
vyprýštění je pro naši přirozenost postižitelné. A teď dávejte dobře
pozor na další výklad: Lékaři zrušili hlavní pár dvojic, na němž je
postaven lidský život: zrušili radost ze života a zároveň žal z
životního utrpení. Dítě zažívá zvláštním jednoduchým způsobem
radost ze života, tím že má k dispozici všechny prostředky k
udržení života a růstu tělesného i duševního. Rovněž jeho utrpení
je motivováno velmi prostě: něco mu vadí ve chvilkově nebo
trvaleji navozeném kursu vůle po životě. Ono má déle než si
myslíme potřebu vyhovět samovolné automatice navozené v
matčině těle. Nevšimlo si, že mezitím přidalo k této automatice
svou vůli a že tato tuto samovolnost ruší. Tenkrát při těch
operacích za vědomí musela samovolnost znovu nastoupit svou
vládu, protože ani vůle se nemohla prosadit pomocí tělesnosti a
lidských schopností, zatímco jediné vědomí neustále vyplývalo z
onoho Nic a přes tělesnost do něho zase vstupovalo - tomu se
říká v náboženství spojení člověka s Bohem. Ukázalo se, že
tělesnost je účelným prostředkem k tomuto spojení, respektive k
jeho regulaci na únosnou míru, jsou-li z tělesnosti odstraněny
některé překážky vědomého spojení, především smyslová činnost
zaměřená k výlučnému vnímání časoprostorových skutečností, a
rozum, zaměřený jen na zpracování těchto vjemů do nějakého
omezeného systému myšlení. Z mysli tedy odpadlo všechno, v
čem ji poznáváme jako mysl, ale její neměnný zdroj zůstal. Ze
smyslů odpadlo veškeré vnímání, ale smyslový organismus zůstal.
Protože Bůh je víc než všechno nejen tím, že je zdrojem všeho,
ale i tím, že je cílem všeho, odevzdanost, i když není zamířena na
představu o Bohu, který naši oběť přijímá, vede nazpět k Bohu. V
tom je požehnání trpného stavu pro kohokoliv, pro věřícího jako
pro nevěřícího. Jako dítě jsem nemohl být ani věřícím, ani
nevěřícím. Tím se vstup do Boha náramně zjednodušil. Ovšem
lidský organismus ve své nezralosti unesl z boží vševědoucnosti a
všemohoucnosti jen schopnost rozlišovací a moc rozlišení
realizovat. Odevzdanost, kterou mi navodili lékaři, byla ještě o to
cennější, že nepocházela z mé vůle, ani se mi nemohla jevit jako
něco záslužného, tj. nemohl jsem si přivlastnit její účinky. Ty pak
se mi nejevily jako něco zázračného, nýbrž jako něco úplně
přirozeného. Opravdu zkušenost o Bohu vstoupila do mého
vědomí jako něco, co jsem nepovažoval za něco božího, co jsem

si vůbec nežádal, zcela nečekaně, asi tak jako když člověk
doroste do dospělosti. Přijímá ji jako samozřejmou a přirozenou.
Ví, že kdyby si ji byl nepřál, nastala by tak jako tak.
Tedy až na ten krutý zásah lékařů, všechno ostatní, všechny
jeho následky usvědčovaly všechny věřící z toho že jejich cesta je
pomalejší a svízelnější. A protože čím dále tím méně lidí je
schopno věřit na něco nadpřirozeného, bylo by dobré přemýšlet o
tom, čím nahradit onen krutý zásah lékařů, aby následky byly
stejné, jako kdyby k němu došlo. (Viz Umění následovat Krista).
Největší překážkou na cestě bude pak lidská nepružnost a
nedisciplinovanost. Člověk nebude jen tak ochoten zaměnit
prostředky, které dobře sloužily, za jiné, ve kterých se ještě
neosvědčil, ale které jsou předznamenány Ježíšovým životem.
Správně prováděný sebezápor bude mít dvě stránky: trpnou a
aktivní, a rovnováha mezi nimi bude zárukou plynulého vývoje bez
přešlapování na místě a bez ztráty času. Především bude narůstat
vliv vnitřního mistra a bude se podobat povaze jednání tělesného
mistra v Indii.
"Mistr integrální jogy bude sledovat, jak jen to bude možné,
metodu vnitřního mistra. Povede žáka podle vlastní povahy.
Poučování, příklad, ovlivňování, jsou tři vůdcovy nástroje. Ale
moudrý instruktor se nebude vnucovat nebo nebude se snažit
vnutit své názory, aby byly trpně přejímány přijímající duší. Zaseje
jen to, co je jisté a produktivní, jako semeno, které potom poroste
dík božské vnitřní péči. Bude se snažit spíše probouzet než
poučovat... Poskytne metodu, která bude pomůckou prakticky
použitelnou, nikoliv rozkazem nebo návodem k neměnnému
zvyku. Postaví se proti všemu, co by změnilo použité prostředky v
mechanickou praxi. Jediným jeho úkolem má být rozsvítit božské
světlo a dostat do pohybu božskou sílu, jejíž je pouhým
pomocníkem.
Příklad je mocnější než poučování, avšak není to akt
zevního přispění, i když je i toho zapotřebí, nýbrž vlastní vnitřní
stav gurua, a všechen život, který je na něm postaven. To je
hlavní a universální prvek vedení... Sadhaka musí pociťovat jeho
dynamické vnitřní uskutečnění a reprodukovat je vnitřně. Nemá se
snažit napodobovat zevní postoje mistrovy.
Ovlivňování je ještě důležitější než příklad. Není to zevní
autorita mistrova působící na žáka, nýbrž síla styku s mistrem,
jeho přítomnost, blízkost duše k duši, do které vstupuje." (A I, 65)
Vizte Ježíšovo přání: "Abyste byli jedno ve mně, jako já
jsem ve vás." Ježíš nejednal se svými učedníky jinak než indický

guru. Z líčení jeho styku s učedníky je především zřejmo, že
vstoupil do nich svou silou, kterou měl od Otce, rozumějte od
vnitřního vůdce, a tou pak byli schopni dělat zázraky, rozumějte:
pomáhat bližnímu bez ohledu na sebe a na svou slávu. Ježíš však
také mluvil o svém slovu, které působilo v učednících. O tom už
není možno podat písemné svědectví. Vizte doprovod Ježíšův
dvou učedníků do Emaus. Dokonce si Ježíš neosoboval větší
právo než právo předavače boží moci. Říkal o sobě, že je menší
než Otec a nepřál si, aby se jeho žáci považovali za mistry. Vizte
Ghose:
"Dalším znakem mistra integrální jogy je, že si neosobuje
titul gurua, kterým by se projevil a sebe oslavoval. Jeho úkol mu
byl svěřen zhůry a on je jen jeho prováděčem, prostředníkem a
představitelem. Je člověkem, který pomáhá svým bratrům, je
chlapcem, který vede chlapce, je světlem, které zažehuje jiná
světla, je probuzenou duší, která probouzí jiné duše a je nejvyšší
mocí a přítomností boží, která k sobě přivolává jiné boží moci.
Žák, který se těší tak velké pomoci, je si jist tím, že dosáhne
svého cíle. Také pád bude pro něho prostředkem vzestupu a smrt
přechodem ke splnění. Jakmile je jednou na cestě, narození a
smrt představují jen vývojové fáze jeho bytosti a etapy na jeho
cestě.
Konečně čas, poslední pomocník potřebný k tomu, aby byl
proces účinný. Čas se jeví lidskému úsilí jako nepřítel, jako
odpůrce, jako prostředník nebo nástroj. Vždycky však je
skutečným pomocníkem duše.
Čas je polem, na němž okolnosti a síly se shledávají a
společně pak tvoří výslednici procesu měřenou právě časem. Pro
já je tyranem a odpůrcem, pro božské je nástrojem. Pokud je naše
úsilí osobní, čas se nám jeví jako odpůrce, protože pro nás
představuje překážku silám, které se staví proti nám. Když však
se propojí v našem vědomí božská zkušenost s osobní, čas se
nám jeví jako zprostředkovatel mezi nimi a jako podmínka. Když
se obojí stane jedním, čas se jeví jako prostředek a nástroj.
Ideálním postojem žáka vůči času je nekonečná trpělivost,
jako kdyby měl pro dosažení svého cíle před sebou celou věčnost,
bude však muset vložit do díla všechnu potřebnou energii, aby
mohl dosáhnout uskutečnění okamžitě se vzrůstajícím
sebeovládáním a zvyšováním tlaku, až dosáhne zázračné
bezprostřednosti božského a nejvyššího znovuzrození." (A I, 67 68)

Hned k posledním slovům Ghosovým: Nedovedu si ani dost
vážit toho, že při poznávání správného jsem nic neočekával,
žádné duchovní uskutečnění. Nevěděl jsem, totiž, že něco
takového existuje. Kdybych to byl věděl, a místo za relativně
správným šel za tím, byl bych neuspěl, protože jsem nebyl fyzicky
připraven, byl jsem příliš mlád.
Ohledně času by bylo dobře říci aspoň ještě toto: Čas je
součást stvořeného, to znamená, že ze zdroje, který je bezčasový,
stále prýští a mění se v něco postupného. Protože Bůh ve své
podstatě je bezčasový, nic z toho, co je ponořeno do času, a
ovšem i do prostoru, nemůže vnímat Boha, který je v klidu. Naše
situace by se dala poněkud srovnat s pohybem elektronů atomu
kolem jádra. Sami si proveďte srovnání dále. Náš způsob
existence je závislý též na ustavičném pohybu všeho druhu. V
tomto smyslu je čas vaším nepřítelem. Protože je pohybem,
nedovoluje nám setkat se s Bohem. Uvnitř našeho tělesného
systému se však čas dá zastavit a jeho pohybová energie se pak
samovolně převádí na energii spojovací. Něco podobného platí o
zastavení změn myslícího principu, o ztrátě paměti, o zastavení
dechu, o zbavení se pocitu tělesnosti, o smyslové činnosti atd.
Živá lidská tělesnost má schopnost dokonalé a všestranné
přeměny energií v ní působících. Tyto přeměny probíhají
samovolně a za různých okolností různým způsobem. Není třeba
se o ně starat, protože ani nejvšestrannější péčí by se nedala tato
samovolnost nahradit něčím, co pochází z naší vůle. Např.
odevzdáním života se u mne v koncentračním táboře uvolnilo
takové množství životní energie, že odvedlo mé vědomí do zdroje,
tj. přivodilo velké duchovní poznání. Samozřejmě už lékaři vynucené odevzdání života bylo v mém předškolním věku dobře
zahranou předehrou k tomu, co se opakovalo později bez
donucení už při hledání správného atd. Ještě se vracím: Vlivem
totálního odevzdání života v určitém okamžiku v koncentračním
táboře, se u mne uvolnilo tolik energie, aniž jsem si to přál, aniž
jsem toužil spojit se s Bohem, že mé vědomí samovolně odešlo do
zdroje, odkud se mi do mého úsekového vědomí (protože tělo s
mozkovou činností zůstalo živé) dostalo bezčasové poznání, z
něhož jsem potom pět měsíců žil v "náruči boží" a následky toho
se neztratily dosud, i když mezitím nastal pád, o němž budu mluvit
později. Co všechno dokáže transformátor zvaný lidské tělo, je-li
správně použit. Ovšem trvalo to nějaký čas, než od tří let do více
než dvacetišesti let, po mnohých mezistupních a extázích a po
mnohém jiném, mohlo za přispění "zevních" událostí dojít k
bezlítostnému sebeobětování bez obracení se k sobě, jako by už
život neměl pokračovat. Na tomto případě je zajímavá a nejvýš

poučná ta okolnost, že vynoření z času už proběhlo za běžného
vědomí, bez nejmenšího upadnutí do jakéhokoliv transu, bez
spotřeby času, naprosto samovolně, nechtěně, nečekaně. Pro
mne i pro jiné lidi to byla ukázka toho, jak se má správně
manipulovat s vůlí na určité úrovni vývoje, a z toho samočinně
vyplynulo poznání, jak se s ní má manipulovat na nižších úrovních
vývoje. Dostavila se i schopnost předvídat, jak se s ní má
manipulovat na vyšších úrovních vývoje a jak se s ní bude jednou
manipulovat ve stavu nebe, nebo lépe řečeno, jak se s ní tam
zachází, aby nezpůsobila pád a nemohla způsobit pád z tohoto
stavu, na rozdíl od stavu ráje, ze kterého se padá, protože
zacházení s vůlí nebylo ještě dost vyspělé. Viz komentář k
Yesudianově Sebevýchově jogou v pasáži o událostech líčených v
Genesi o pádu z ráje.
Odkud se čas rozvíjí, tam se ustavičně zavíjí. Totéž platí o
existenci, lásce a poznání. Jen se dát do protisměru proudu všeho
se tvořícího.
Ještě jeden případ, ne můj, výstupu z naší frekvence času,
jak jej provedla paní M. D. v Praze s umírající MUDr. J. M. tamtéž.
Paní J. M. mi psala, dokud ještě mohla aspoň pár slov napsat, že
neví, proč se u ní objevila a je stále s ní paní M. D., ačkoliv se s ní
nikdy před tím neviděla. Navštívil jsem paní J. M. někdy v polovině
června. Dávno, jako lékařka věděla, že zemře udušením a že to
bude zanedlouho. Žádala mě, abych ji neopouštěl aspoň duševně
v těch těžkých chvílích. Tvrdil jsem jí, že nezůstane bez pomoci,
ale že mé osobní pomoci nebude zapotřebí. Ona si potom
myslela, když se u ní objevila paní M. D. a dosloužila ji k smrti i po
smrti, že jsem její pomoc zařídil já. Ale nebylo tomu tak. S paní M.
D. jsem se viděl jen jednou v životě ve společnosti jiných lidí před
více než rokem. Paní M. D. tehdy z té společnosti musela odejít
dříve než se rozešli ostatní, protože doma měla dvě děti. Jakmile
odešla, řekl jsem té zbylé společnosti, že M. D. má z nich největší
světlo. Viděl jsem u ní bílé světlo, kterým vnitřně zářila. Takové
světlo je znakem člověka, který prošel extází, nebo samadhim.
Zastavuji se u tohoto případu také proto, že M. D. byla od mládí
vedena duchovním vnitřním vůdcem odlišným způsobem než já.
Kdybych byl někdy býval veden např. vnitřním hlasem jako ona,
byl bych to považoval za hotový pád. Byl bych se možná s
takovým hlasem hlásil na psychiatrii. Nedovedu si představit, jak
by bylo možné, abych se bez ztráty času dovídal něco tak
obsažného, že se to nevejde ani do všech knih světa, jako se to
stalo v koncentračním táboře v momentě vzdání se života. Po
zprávě od M. D. činím pokání a přiznávám, že vnitřní duchovní

vůdce má pro každého člověka připravené prostředky, které
nejsou obecně použitelné, ale přesně odpovídají úkolu, který má
člověk před sebou. Ví odkud přicházíme a co potřebujeme k
plnění svého úkolu, o kterém také všechno ví. Nyní část dopisu
paní M. D.: (V závorce mé poznámky)
MUDr. J. M. zemřela dne 10. 8. 1985 v devět hodin.
Promiňte mi, že Vás oslovuji. Neznáme se příliš zevně, ale o to
lépe Vás vyciťuji vnitřně. Stal jste se mi blízkým za poslední dobu,
kdy jsem s J. byla ve dne v noci, nastěhována u nich a ona
hovořila o Vás a o tom, co máme společného. Naše společenství s
J. byl velký duchovní zážitek. Jejím přáním bylo ještě jednou
poděkovat za vše v dopise.
Nejprve musím vysvětlit svůj postoj, aby nevznikl mylný dojem o mé šlechetnosti a dobrodušnosti. Dlouhodobým utrpením
jsem si zcela zlhostejněla. (Srovnejte, že také mne učili lékaři
zlhostejnit vůči sobě a jak se jim to násilím těžko dařilo. Museli
svůj pokus čtrnáctkrát opakovat). Zůstala pouze služba a průliv.
(Po těch operacích nezůstala služba, k té jsem dospěl mnohem
později než M. D., a na jiném poli, ale ten průliv nastal, i když
jiným způsobem než u ní. Vtékalo do mne občas poznání
správného a vytékalo ze mne vykonáním toho správného. Ale v
mém podvědomí se hromadilo něco, o čem jsem neměl ani tušení,
že tam je, jako nevíme nic o celkovém obsahu svého podvědomí.
Ale hladina toho něčeho v sedmnácti létech mého života přetekla
do vědomí. U M. D. to něco přetékalo postupně a mělo jinou
povahu uzpůsobenou pravé vnitřní individualitě M. D.) Není příliš
chtění ani nechtění. Činím, protože mi jinak nelze. Není zde ani
žádná snaha konat dobro. Sloužím, protože jsem byla poslána
sloužit. Někdy je těžší přijímat než dávat. Po vysvětlení mohla J.
mou péči přijímat tak samozřejmě, jako když prší nebo svítí
slunce, bez zbytečných pocitů vděčnosti a bez pocitu vlastní
nemohoucnosti či malosti. (Takhle moudře může jednat jen
vševědoucí vnitřní vůdce, který působil v M. D. Odnaučila J. být
vděčnou jí, aby mohla bez překážek brát J. sílu od Boha. Kdyby
byla nedopravila J. do stavu samovolného přijímání jako když
slunce svítí, nebylo by mohlo nastat, co se potom stalo.)
Od dětství mám světlo a vedení, verbalizované vnitřním
hlasem. Projevovalo se to vždy stejnou otázkou: "Mami, kdo to ve
mně mluví a kdo to ve mně svítí?" S nástupem puberty a s
rozvojem logického myšlení bylo vše překryto až do doby prvního
samadhi. Pak se vše rozvinulo v plné intenzitě. Stejně snadno jako
komunikuji se světem vnějším, komunikuji se světem vnitřním.
Proto při prvním setkání s J. jsem byla upozorněna: "Bdi, buď

pozorná, naslouchej." A vnímala jsem velkou duchovní ochranu,
kterou má, a slyšela jsem rozkaz: "S touto ženou buď v nejtěžších
chvílích jejího života ve dne v noci a neopouštěj ji, dokud ji
bezpečně nepřevedeš na druhou stranu a neodevzdáš do naší
náruče, tak jako všechny před ní i ty, co přijdou po ní." A tak jsem
pouze plnila úkoly.
J. dosáhla v tomto posledním období svého života také
vrcholu duchovního. Co dokázala, bylo oslavou Božství.
Odevzdáno a zvládnuto bylo mnohé. Přenesení vědomí z jednoho
těla do druhého ztotožněním a v tom dýchat. Bylo nutno jí dát
jistotu, když už na nic nebylo síly, že i bez jejího úsilí je možné
dosáhnout určité duchovní oblasti. Pak nastoupil pravý stav Bytí,
nezávislý na těle, prožívaný jako věčná jednota, Boží přítomnost,
do které ústí vše, co bylo i co bude, zde a nyní prožívaná. Záviselo
to však bohužel na rychlosti dosažení tohoto stavu mnou. A já
často po probdělých nocích a pracovním dnu na psychiatrii už
nebyla schopná. Šlo pak pouze jediné, ztotožnit, vzít do náruče a
spočinout ve světle. Byla velmi statečná, pomalá smrt dušením je
strašná. Nabízela jsem v kritických chvílích morfium - jsem původně zdr. sestra. Říkala mi: "Nechci morfium, chci tebe a Jeho
skrze Tebe." Já musela vše odevzdat, i touhu pomoci, svůj soucit,
nic nesmělo překážet, pouze být čistým odrazem JEHO. Poslední
dny bylo nutno odevzdat i pocit pomoci skrze můj tvar, i když
intenzivní napojení existovalo stále. Proto bylo i možné hned
druhý den po odchodu těla být spolu ve stavu naprostého
ztotožnění a posléze spočinutí v oblasti rozptýleného světla, kde
se tvary rodí a zase rozpouštějí. Dále jít nechtěla. Chtěla zůstat v
této oblasti, pomáhat a sloužit. Já musela přenést tento stav do
ZDE a NYNÍ. Pro ni je ZDE a NYNÍ tam. I když to zažívám jako
jednu jedinou oblast. Vím, kde je a také mám jistotu, že bylo
učiněno vše, jak být mělo. Pouze Vám o tom mohu napsat.
Musím se přiznat, nečetla jsem Vaše knihy, pouze nahlédla.
Mám však pocit, jako by stejně všechna slova Vaše byla obsažena
v mém nitru. Pocit stejnosti zažitého. Doba, kdy jsem procházela
křesťanskou mystikou, jogou, buddhismem a dalším vším možným
i nemožným vstřebáváním teorie už asi pro mne minula. Není na
to prostor. Jsem ve stavu, kterému s úsměvem říkám "hlupáček
boží", pouze konám, co je třeba pro ostatní, a pokud bych chtěla
něco pro sebe, jaksi to nejde, nebo třeba usnu. Je to jednoznačné
a jednoduché..."

2. Zasvěcení sebe - sebeobětování
"Každá joga pro svou povahu přivádí k novému narození, je
to narození za běžným životem, mentalizovaný hmotný život ve
vyšším duchovním vědomí, větší a božštější existence. Žádná
metoda jogy nemůže začít s úspěchem se rozvíjet bez mocného
probuzení k nutnosti existence plněji duchovní. Duše, která uslyší
výzvu k tomuto velkému a hlubokému znovuzrození, může dospět
různými cestami k východisku. Může se stát, že tam dospěje
přirozeným vývojem, který ji unáší bez jejího vědomí k probuzení,
může tam dospět pomocí nějakého náboženství nebo filosofie,
může se k němu přiblížit postupným osvícením nebo tam může
dospět vzletem ke styčnému bodu, nebo nečekanou emocí, může
tam být dovedena tlakem zevních událostí nebo vnitřní nutností,
jediným slovem, které zlomí pečetě mysli, dlouhým uvažováním,
vzdáleným příkladem někoho, který už prošel toutéž cestou, nebo
vlivem denního styku. Pro každého se vytváří zvláštní druh volání
podle jeho povahy a okolností.
Ať se to však stane jakýmkoliv způsobem, po té události
musí následovat rozhodnutí mysli a vůle, a vlivem toho pravé a
úplné zasvěcení sebe samého. Přijetí nové myšlenky - síly,
orientace bytosti směrem vzhůru, osvícení, nové změny, po
kterých silně touží srdce a vůle, to je rozhodný počin, který v sobě
obsahuje zárodky všech výsledků, ke kterým joga postupně
dospěje. Prostá idea nebo pouhé intelektuální hledání vyššího
cíle, i když je tu sebe intenzivnější zájem, který se vzbudí v mysli,
zůstanou neúčinné, není-li jimi zaujato srdce tak, aby se staly
jediným přáním a vůlí a jediným cílem. Pravda ducha nesmí být
jen myšlena, nýbrž musí být žita. Aby mohla být prožita, k tomu je
třeba totální zaujatosti celé bytosti. Znovuzrození, jako toto
jogické, nemůže být dosaženo rozdělenou vůlí, nepatrnou energií
nebo kolísavou myslí. Kdo hledá božské, musí sebe úplně a
jedině zasvětit Bohu.
Jestliže vlivem bezpodmínečné moci dojde k nenadálé a
rozhodné změně, pak žádná překážka trvale neobstojí. ...Ale v
zásadě tomu vždy tak není. Žák postupuje spíše pomalu a uplyne
značně dlouhá doba mezi prvním zákrokem ducha a úplným
přijetím nové přirozenosti a nového smyslu života. Může se
vzbudit velký intelektuální zájem, velká náklonnost k myšlence a z
toho může vzejít nedokonalý způsob jejího praktikování... Může
také dojít k cestě zpět - tomu se říká v běžném způsobu jogické
mluvy "vypadnutí ze stezky". K tomu dochází tehdy, když existuje
nějaká ústřední chyba: Inteligence byla zainteresována, srdce

přitahováno, vůle začla působit žádoucím směrem, ale celá
přirozenost se nepoddala božskému.... Ale ani takto prováděná
joga není mrháním času, protože žádné úsilí o vyšší smysl života
není marné. I když se dočasně naděje nesplní, nebo se dospěje
jen k přípravnému stádiu, k předběžnému uskutečnění, o
budoucnosti duše je už rozhodnuto.
Chceme-li však mít nejvyšší užitek z příležitosti, kterou nám
nabízí život, chceme-li reagovat rozhodně na vnitřní volání, pak je
při tom nejdůležitější úplné odevzdání sebe. Tajemstvím úspěchu
jogy je nepovažovat ji jen za jeden z jiných účelů života, nýbrž ji
brát jako život samotný.... " (A I, 67-79)
Zasvěcení sebe vyššímu smyslu života probíhalo mne po
oněch operacích tak, že jsem ani nevěděl, že existuje nějaký vyšší
smysl života, a s touto nevědomostí jsem si vystačil do 17 let. I
když jsem potom, po prvním obrácení, nesmírně litoval, že jsem žil
sedmnáct let bez Boha a nadto ještě dával přednost lásce k
nějakému světskému smyslu života, přece jen se mi během těch
třinácti let od chvíle operací objevila cesta velmi schůdná i pro lidi,
kteří neměli to štěstí, aby byli chyceni vírou pro vyšší smysl života,
nebo prostě odmítali způsob víry, s jakým se ve svém okolí
setkávali - a to byl můj případ - nebo byli příliš slabí, než aby
dokázali plnit příkazy víry. Pro tento veliký komplex lidí, kterých je
v celku jistě více než 99 %, je vhodná jiná cesta, je v počátečním
stádiu vhodná jiná kombinace rozumu a nápovědy za rozumem,
prováděná tak, aby se zaplnily mezery vzniklé nedostačující
instrukcí intelektem. Kdo by si nepřál žít tak, aby našel vždycky v
sobě oporu pro své jednání, takovou, že by se mohl rozvíjet bez
váhání a bez přešlapování na místě, že by mohl jít sice s mnoha
omyly, ale přece jen s vědomím, že to co dělá, je správné. Dejme
tomu, že právě tímto přáním žít si bez překážek, jsem se ustálil na
cestě k Bohu, a to už v době, kdy jsem na Boha nevěřil a neměl
jsem potřebu v něj věřit. Ustaluje-li se člověk na této cestě
klasickým způsobem - vírou, kterou nenavrhuje jen Ghos, nýbrž i
kterékoliv náboženství, vyznačuje se jeho ustalování ustavičným
váháním a pochybnostmi. Neříkám, že v tom je nutno vidět dobrý
způsob tříbení, ale je tu jiná překážka, jejíž překonání je velmi
obtížné. Kterákoliv víra už od svých počátků usilovala o uzákonění
věroučných předpisů, ani nemá jiného lepšího prostředku, jímž by
mohla být udržována při životě. Jenže životní podmínky se rychleji
mění než předpisy víry, takže ty se vždycky rozcházejí se
stávajícími poměry a momentálními požadavky lidské společnosti.
Už z toho vznikají rozpory a boje ve věřícím člověku, které nemají
vždy povahu pozitivní. Katolická církev např. říká, že nikdo není

správným křesťanem, kdo si nepřeje vlastní spásu. Tento
požadavek apeluje na lidské sobectví a na potřebu vlastnit i
nejvyšší statky. Zpočátku plnění tohoto požadavku přináší rychlé
překonání mnohých překážek na cestě, tak asi jako tomu bylo u
Ježíšových učedníků. Dokázali vládnout okamžitě boží silou,
pokud tato má své určení ve světě projevů, ale tato schopnost,
protože byla postavena na víře plus odřeknutí se toho, co měli
učedníci nejraději, nikoliv však sebe, ukázala se být významnou
překážkou na cestě za vyšším poznáním které je připraveno za
pocitem oddělenosti. Ghos jako Ježíš vede člověka z východiska:
víra. Proto musí dávat pokyny jak napřed víru sublimovat:
"První nejdůležitější věc je rozpustit v mysli víru a vidění
motivované vývojem, uspokojením vlastních zájmů podle starého
zvyklostního řádu a zaměnit toto povrchové zaměření osobnosti
za novou víru a chtění, všímající si jen božského a hledající jen
božské. Dále je nutno potlačit celou nižší bytost: Celá naše
přirozenost se musí úplně podřídit, nabídnout se v každé ze svých
částí a ve všech svých hnutích tomu, co se zatím jeví mentální a
smyslové úrovni dosud nepřerozených jako méně reálné než
hmotný svět a jeho cíle." (A I, 70)
To je postup velmi svízelný, i když u věřícího člověka je
nevyhnutelný. Věřící člověk si namnoze pomáhá tak, že i hrubými
zákroky odstraňuje překážky i za cenu okleštění života. Ghos o
tom praví:
"Obtížnost tohoto počínání vedla přirozeně k tomu, že se
hledala další lehčí a působivější řešení, při kterých se jak v
náboženstvích, tak v jogách odděluje vnitřní život od života
světského. Moc světa a činnost v něm se považují za nenáležející
Bohu, nebo za něco, čeho původ je potemnělý a nerozumný, za
iluzi máje nebo za něco jiného, co se protiví boží pravdě. Naproti
tomu moc pravdy a její činnost jsou považovány za něco, co
náleží do úrovně zcela odlišné od oné temné, nevědoucí a
zkažené ...Vyplývá z toho protiklad mezi čistým a jasným
královstvím božím a temným a špatným královstvím ďábla, je to
neslučitelnost našeho zrození a nízkého života na zemi s božským
vědomím, je to přesvědčení o existující nesrovnatelnosti mezi
podřízeností života máji a soustředěním duše na čistou existenci
Brahmana. Je nejsnazší otočit se zády k silám lži a utéci se po
strmé cestě do náruče mocností pravdy. ...Zdá se pak zbytečné
přimět nižší činnost k obtížnému uznání vyššího duchovního
života a vychovat ji k tomu, aby účinkovala při výchově k vyšší
činnosti. Stačí ji zničit nebo ochromit a zachovat pokud možno v

nejvyšší míře potřebnou energii pro udržení těla a pro styk s
božským.
Avšak smysl a koncepce integrální jogy zakazuje používat
tak zřejmého, ale zároveň tak směle vznešeného zjednodušování
k úplné přeměně. V integrální joze se nepoužívá jakýchkoliv
zkratek a levných ulehčení, např. tím, že se opustí všechno, co se
nám jeví jako překážka... Božské, které uctíváme, není jen
nějakou nadčasovou a vzdálenou skutečností, nýbrž skutečností
zastřenou, která je nám všude blízká a ve všem přítomná. Život je
polem božské přítomnosti, ne ještě úplně realizované, a zde, v
tomto životě, na této zemi, v těchto našich tělech - ihaiva, jak
opakovaně říkají upanišady - je třeba sejmout závoj božství, zde
musíme odhalit jeho velikost, světlo a transcendentní sladkost,
zde je musíme nabýt a vyjádřit co možná nejvíce. Je tedy třeba
vzít na sebe život a přeměnit jej, nevyhýbat se těžkostem, které při
tom mohou vzniknout." (A I, 71)
Zkrátka Ghos zde zastává doslova způsob života navržený
životem Ježíšovým. Pořád byl ve styku se světem, nevyhýbal se
mu, nevybíral z něho jen jeho vznešeně duchovní stránku,
nevybízel k odchodu z lidské společnosti někam do ústraní. Byla
by to zkratka, která by zároveň podstatně snížila bohatost
duchovního života a sváděla by k mylnému závěru, že ne všechno
v našem životě má význam, a porušovala by se tím především
jednota celého života. Život jako celek by přestal být jogou, čili byl
by to jen začáteční stav, vzdálený ještě tomu, čemu se v
křesťanství říká "modlit se neustále". Nešli bychom ještě celým
životem k Bohu. V nejhorším případě zkratka znamená sejití z
cesty. Ukázalo se mi, že jsem takovou jednostrannou cestou šel k
Bohu až do zážitku v koncentračním táboře, že jsem něco
významného sice uskutečnil vnitřně, ale zevně jen v nepatrné
míře. O tom promluvím podrobněji později. Přiznám se, nechce se
mi do toho přiznání. Především se asi divíte, proč se pořád
zpovídám, když jsem přece před úkolem srovnat mystiku s jogou a
před ničím víc. Tentokrát však dělám tento rozbor se zkušenostmi,
které jsem nabyl, a ty se týkají právě tohoto srovnání. Kdybych je
nevtělil do tohoto srovnání, stačilo by, abych přeložil jiné spisy
toho druhu pojednávající o téže věci a bez zkušeností autorů na
obou cestách. Máte-li někdy dojem, že má ilustrace rozebíraných
textů jim neodpovídá, pak váš dojem vás neklame. Odvádím
pozornost čtenáře ještě k něčemu navíc, co texty neobsahují.
Pokud však tentokráte neříkám, co k textu Ghosově mám říci o
své zkušenosti, pak tak činím proto, že byste mohli právě v tomto

bodě dospět k chybnému závěru, že toho, co jsem vykonal, vy
nejste schopni. Tak svou zpověď tentokrát odložím na neurčito.
"Nejvíce nás zarazí objev, že všechny součásti naší
osobnosti - intelekt, smysly, přání, srdce, tělo - mají, tak říkajíc,
vlastní komplexní individualitu a vlastní přirozený útvar, který není
závislý na ostatních částech, neshoduje se ani se sebou, ani s
ostatními částmi, ani s egem představitelem. To je stínem
promítaným na naši neznalost hlubokým centrálním Já. Zjišťujeme
pak, že jsme složeni ne z jedné, ale z mnohých osobností a že
každá z nich má vlastní existenci a zvláštní přirozenost. Naše
bytost je chaosem, do kterého ještě nebyl vnesen božský
pořádek." (A I, 72)
Jak jinak bych byl mohl v listopadu 1939 zažít bez nároku na
čas stvoření světa i jeho konec zároveň, zdánlivě ovšem jedno za
druhým. Čím lidský zárodek prochází v matčině těle a za devět
měsíců prochází vývojem miliardy let, tím jsem tehdy prošel, nikoliv však z nějaké fáze stvořeného do jiné fáze téhož, nýbrž z
nestvořeného do nynějšího stavu stvořeného a odtamtud zpět do
nestvořeného. Čím to bylo způsobeno? Vzdal jsem se stvořeného,
ale nemohl jsem se vzdát ničeho nestvořeného, tedy ani vědomí.
Ve vědomí pak se odvinulo stvořené z nestvořeného a prošlo i
zpětným způsobem do nestvořeného. Vytýkám teď před závorku z
toho velkého konglomerátu poznání: Ačkoliv mi připadá, že jsem
oddělenou bytostí, patřím jako vy všichni ke všemu stvořenému i
nestvořenému, ale k tomu stvořenému, které se vyvíjelo na naší
planetě, patřím blízce, k ostatnímu vzdáleně. K nestvořenému
patříme tak jako tak, ať už sebe vytýkáme z čehokoliv. V tom
zjevení vývojového procesu jsem se setkal i se svou chaotickou
bytostí, ale nezastavoval jsem se u ní.
"Naše bytost je chaosem, do kterého ještě nebyl zaveden
božský pořádek. Kromě toho zjišťujeme, že jak vnitřně tak zevně
nejsme sami na světě, pocit oddělenosti našeho já je klamem a
iluzí, protože my neexistujeme jen pro sebe..."
"Naše mysl je jen registračním strojem. Přijímá, zesiluje a
pozměňuje nepřetržitý tok vlivů přicházejících zvnějška, těch
přerůzných materiálů přicházejících zvnitřka bytosti i z vnějška a
soustavně je upravuje. Víc než polovina našich myšlenek a našich
citů nám nenáleží, a to v tom smyslu, že se formují už mimo nás.
Téměř nic nemá svůj původ v naší přirozenosti. Značná část
našich vnitřních pohnutek přichází k nám od jiných a od těch, kteří
jsou nám blízcí, buď jako hrubý materiál, nebo jako produkt už
upravený. Ale větší část přichází z universální přirozenosti nebo z
jiných světů, z jiných úrovní... protože jsme pod tlakem jiných

úrovní vědomí... z nichž je živa naše činnost na tomto světě.
Obtížnost oddělené spásy touto mnohostí vztahů nesmírně
vzrůstá ...Na běžných cestách jogy se s těmito materiály, stojícími
často k sobě v protikladu, vypořádáváme jednoduše. Vybereme z
nich jeden nejdůležitější prvek hlavních psychických sil a ten
použijeme k dosažení božského, ostatní znehybníme a zbavíme
obživy." (A I, 73
"Bhakta se chápe emotivních sil své bytosti a intenzivních
činností srdce a míří jimi soustředěně, jakoby ostrým úzkým
jazýčkem, na Boha. Nevšímá si přitom myšlenek, potlačuje
rozumové zdůvodnění a nestará se o mentální vědomí. Všechno
poznání, které potřebuje, pochází z jeho víry a z vnuknutí
vycházejících z jeho srdce, které se stýká s Bohem. Není mu k
užitku žádná vůle k činnosti, pokud nevede přímo k uctívání
Milovaného nebo ke službě ve chrámu."
Člověk vědy se svým rozumovým výběrem látky se
pohybuje na hranicích rozlišovací činnosti a nachází své
osvobození v mentálním úsilí obráceném do nitra. Soustřeďuje se
na myšlenku Já a dosahuje jemnou vnitřní prací, že Je
rozpoznává za závoji přirozenosti a dospívá ke konkrétní
zkušenosti. Zůstává indiferentním vůči emocím, hluchým vůči
volání chtíčů, uzavřeným vůči světským činnostem, a čím
dokonaleji jej opustí a ponechají jej nehnutého a hluchého ve
věčné nečinnosti, tím více se považuje za blahoslaveného. Tělo je
jeho překážkou, vitální funkce jsou jeho nepřátelé, považuje za
štěstí, může-li je umenšit na životní minimum. Těžkosti na
pokračování přicházející z okolního světa se nevylučují tím, že
džnana proti nim postaví pevnou obranu samoty fyzické i
duchovní. V plné jistotě, za stěnou vnitřního mlčení, zůstává
netečný, je oddělen od světa a od bytostí, které v něm žijí. Být
sám se sebou a s Božským, pohybovat se jen v ústraní s Bohem
a s lidmi jemu oddanými a ve své mysli výhradně obrácenými k
Já... to jsou tendence těchto jog. Problém se řeší vyloučením
všech těžkostí, s výjimkou té, která pochází z vybraného záměru.
V reji protichůdných tendencí naší přirozenosti je mocným pomocníkem exkluzivní koncentrace."
"Avšak pro sadhaka integrální jogy tato vnitřní nebo vnější
samota může představovat jen epizodu nebo určitou fázi
duchovního pokroku. Když přijímá život, musí nést nejen vlastní
břímě už tak dost těžké, ale i břemeno světa. Proto jeho joga, více
než joga jiná, má povahu bitvy ..nebo spíše obecné války, která se
daleko šíří. Nesmí v sobě jen zamezit lžím a egoistickým přáním,
nýbrž musí je i přemoci jako představitele těchže nesmiřitelných sil

působících ve světě. Tato jejich zastupitelská úloha jim dodává
schopnost přetrvávat daleko zatvrzeleji a vytrvale se vracet.
Sádhaka často shledává, že po hrdinném vítězství v osobní bitvě
musí tutéž bitvu znovu svádět, protože se už rozšířil za hranice
své bytosti a stal se solidárním s jinými bytostmi a stal se v sobě
nositelem celého vesmíru."
"Tomu, kdo aspiruje na integrální uskutečnění, není
dovoleno, aby se omezil jen na řešení vnitřního konfliktu mezi
různými složkami bytosti. Musí zharmonizovat své poznání nabyté
úvahou také s vírou, která nediskutuje. Musí smířit sladkou
tendenci milovat s potřebou moci, trpnost duše, která si žije
spokojeně v transcendentním klidu smířit s aktivní energií božího
bojovníka. Jako všem hledačům ducha vstupují do jeho mysli
postupně rozumové námitky, projevuje se moc smyslů, rušení
srdcem, nástrahy tužeb, topornost fyzického těla, musí umět
rozřešit jejich vzájemné a vnitřní konflikty ...a uklidnit jejich opozici
proti vznešenému cíli, protože je povolán k tomu, aby dosáhl
nekonečně těžší dokonalost zvládnutím těchto rebelujících složek.
Má je považovat za nástroje božského uskutečnění v projevu a
musí jejich rozpory využít jejich přeměnou k tomu, aby jimi osvítil
temnoty, učinil je úplně harmonickými a nevynechal při tom ani
zrníčko, ani vlákénko, ani jediný záchvěv a neponechal žádný
zbytek nedokonalosti. Exkluzivní koncentrace, nebo i série
takových soustředění, mohly by představovat v tak komplexním
dílu jen momentální uklidnění. Jakmile tento úkol splní, musí být
opuštěny. Vše chápající soustředění je těžkým úkolem, k jehož
splnění musí sádhaka mířit." (A I, 74 - 75)
Mám za to, že tzv. exkluzivní koncentrace je téměř
nevyhnutelnou, byť i jen přechodnou součástí každé opravdové
cesty za duchovním uskutečněním. Exkluzivním soustředěním
rozumím soustředění přesně na určitý cíl za současného
opomíjení nebo dokonce vylučování všech ostatních cílů a směrů
soustředění duševních a tělesných sil. Soudím, že tato exkluzivní
koncentrace je přechodně nutná proto, že vím, že vedení, které
jsem měl od 3 a 1/2 let, bylo vedením správným. Pomocí něho
jsem poznával, co je správné, a o to, co nebylo správné, jsem
neměl zájem. Jestliže však mne na gymnasiu zaujaly přírodní vědy
a zájem můj o ně neutuchal, nýbrž kvůli němu jsem zanedbával
všechno ostatní, pak mohu s jistotou říci, že jsem si zvykl věnovat
svou pozornost a síly převážně jedinému, neboť k tomu, co jsem
rozeznával jako správné, jsem získával sílu k uskutečnění, a to
samo o sobě znamenalo, že jsem se mohl ubírat tímto směrem
jako cestou nejmenšího odporu a cestou nejmenší námahy,

získával jsem jistotu o svých krocích a s ní jsem zase snáze
překračoval dosavadní dosažené hranice. Zatímco však se mi
vždycky jevilo jako správné něco, co se mělo a mohlo provést
okamžitě, toto okamžité plnění nemohlo trvale sloužit při
rozmanitosti lidského života. Zájem o přírodní vědy, do kterého
vlastně ta drobná zaujetí přerostla a vyústila, se stal trvalým
proudem, jímž bych se byl nechal dodnes nést, nebýt zevních
okolností, které mně znemožnily nadále se věnovat přírodním
vědám. A tu musím říci, že to exkluzivní soustředění na přírodní
vědy mělo přinejmenším dva kladné následky:
1. Naučilo mě náležet jedinému, a toho pak bylo možno
použít jako hotové schopnosti, když se přede mnou objevila
věčnost se svou přitažlivou mocí,
2. naučil jsem se odstupovat od toho, co jsem měl nejraději,
i když ne najednou a ne bez velké duševní trýzně, asi jako
zamilovaný těžko odstupuje od své lásky. Teprve když jsem uznal,
že bez soustavného studia pod odborným vedením nikdy
přírodovědcem nebudu, přestal jsem se litovat (za rok a tři čtvrtě)
a v tu chvíli jako prázdná nádoba jsem byl připraven, aniž jsem si
toho byl vědom, k tomu, aby se do mě mohl vlít cennější obsah,
zjevení mé nesmrtelné podstaty. Bez předběžné zaujatosti pro
přírodní vědy by se to nebylo stalo.
A po té události jsem věděl trojí (podškrtávám slovo věděl,
protože tu nešlo nikdy u mě o záležitost víry, nýbrž o záležitost
vědění):
1. že lidská podstata je nesmrtelné povahy,
2. že jí mám náležet obdobným způsobem, jako jsem
náležel úkolům, které mi byly ukazovány jako správné od 3 a půl
let,
3. že existuje prostředek (a tady byla největší mezera v mém
poznání - nedorostl jsem do integrální jogy, do modlitby celým
životem, do cesty celým životem) a tímže je druh vnitřní modlitby,
která mne dovede nazpět k vědomému spojení s nesmrtelnou
podstatou. Zvlášť tato třetí kvalita poznání vedla pak k devíti letům
exkluzivní koncentrace namísto k životu, který by po čase mohl
zastat ono soustředění. Nebyl jsem ani ochoten po celou tu dobu
devíti let změnit princip soustředění, takže pak se stalo, že
přechod z exkluzivního soustředění do obecného soustředění byl
velmi obtížný. Upozorňuji, že tímto výkladem věci velmi zjednodušuji, protože mi nejde o zevrubné vysvětlení, nýbrž jen o porovnání mystiky s jogou. Integrálních joginů, soustřeďujících se celým
životem na Božské, je v Indii velmi málo, a to proto, že

specializované cesty jog jsou opravdovou a velmi lákavou
zkratkou, a pokud žák při nich nepřejde k pouhému
mechanickému zacházení s vývojovými prostředky, jsou to cesty
velmi rychle vedoucí až k určitému stupni pokroku. V křesťanské
mystice se lidé exkluzivně soustřeďovali napřed na asketické cíle,
které postupně doplňovali určitými typy vnitřní modlitby a teprve po
tomto, mohli bychom říci exkluzivně prožívaném období, za
kterého odcházeli ze světa, teprve po vyčerpání všech těchto
zkratek přecházeli na něco, co by se dalo nazvat integrální
mystikou, jako učinila např. sv. Terezie z Avily v posledních letech
svého života. Viz podrobněji v SJ a jinde. V křesťanské mystice,
jak by se vyjádřil Ghos vlivem exkluzivního jednání, dochází
(zvláště pak v mystice těch škol, které se domnívají, že napřed je
nutno dosáhnout dokonalosti v askezi a teprve pak ve spojovací
modlitbě) k velké vnitřní nerovnováze spojené s velkými vnitřními
krizemi. Vizte temná noc smyslů a temná noc ducha sv. Jana z
Kříže. Mystici pak dokonce takové krize považují za zákonité
průvodní jevy cesty. Kdyby však modlitba odpovídala smyslové
reakci na askezi, nedošlo by k temné noci smyslů, smysly by se
neuzavíraly, nýbrž by se jejich síla patřičným způsobem přetvářela
v mystické modlitbě na sílu novou a jinde působící, než když se
prostě odstoupí od smyslového využití a energie se nechá téci bez
správné regulace. Podobně je tomu s duchem, tj. s myslí.
Rozjímavá, tj. v základě uvažující mysl, se nechá vegetovat a její
činnost už nemá opodstatnění na úrovni prostředků modlitby, které
se nezměnily.
Uvedu svůj příklad: Opakoval jsem jméno boží v duchu, ale
byla to přece jen řeč, tj. velmi zjednodušená úvaha. Záhy jsem se
dostával, a to opakovaně, protože jsem na opakování trval jako na
své svaté povinnosti, do stavu modlitby, ve které už nebylo na
místě vůbec něco říkat, nýbrž bylo nutno zastavit řeč jako něco, co
ruší vznešenější stav modlitby. Požehnávající moc modlitby byla
tak velká, že jsem po určité době pochopil, že s řečí mohu
modlitbu jen začínat, ale během prohlubování stavu modlitby
musím řeč opouštět. Podobné následky se dostavovaly v oblasti
smyslů. Smysly přestaly být ve stavu modlitby zaměstnány
přirozeným činným způsobem a začly působit v těle nebývalým
pocitovým způsobem, o kterém jsem záhy nabyl přesvědčení, že
mne spaluje, třebaže za studena (U některých asketů probíhal
tento proces horce a jejich tělesné teploty stoupaly až na 50
stupňů Celsia. Ale většina z nich to přežila. Vizte životopis pátera
Pia od Winnovské. Znal jsem se však s lidmi, u kterých vlny
smyslové energie probíhaly tělem vždycky, jakmile se začli
soustřeďovat, a ani za mé pomoci nedokázali tyto proudy zastavit.

Museli přestat s vnitřní modlitbou, aby se nespálili. Je-li těchto sil
použito k léčení jiných lidí, není radno s léčením přestat, ale tito
lidé se musí smířit s tím, že úroveň vnitřní modlitby tím trpí
především po stránce poznání.) Hathajogin a tím spíše radžajogin
dokáže tyto síly vést svou představou kam chce. Je to východisko
z nouze, protože se tím sice zbavuje nebezpečí spálení, ale
nevybavuje se patřičným způsobem ze stvořeného, kam tyto síly
svým původem náležejí, čili jejich vnitřní modlitba nevykazuje
výsledky, kterých by si jinak zasloužili, už pro svou asketickou
stránku života. Měl jsem oproti normálnímu křesťanskému
asketovi tu výhodu, že jsem nevycházel z představ, a pak jsem
jimi nemohl být odváděn od pravého adekvátního poznání. Tuto
výhodu nemůže mít nikdo, komu nebyl stav vnitřní modlitby
navozen jako "něco správnějšího než cokoliv jiné." Např.
některých zvuků jsem se naučil používat v těle od husí a jako husy
už v předškolním věku. Tím jsem se bránil např. horečnatým
stavům, ke kterým jsem měl sklon. Vlivem toho pak celá modlitba
od 17 let se vyvíjela na studeno a nespálila mě ani při velké
zaujatosti o její předmět. Také vlivem husí jsem nezaobaloval svůj
stav při uvnitřnění do obrazu, takže nevznikla překážka, kterou by
se pozdržovalo poznání nepocházející z rozumu. Tím se velmi
záhy dostal "ke slovu" vnitřní vůdce a živě mne vedl bez slov a bez
obrazů. Zvířata mají schopnost bezobrazového vnímání, ale
vlivem toho, že nemají k dispozici tak všestranný transformátor,
jakým je lidské tělo, nemohou z této schopnosti vytěžit to, co
člověk. Bez poučení od zvířat nebylo by se u mne projevilo
poznávání relativně správného v raném věku čtyř až šesti let.
Zvíře musí být svými přirozenými schopnostmi včas a jinak
chráněno tam, kde člověk vlivem vyšších přirozených rozumových
a jiných schopností nepotřebuje být chráněn zvířecím způsobem.
Z toho vyplývá, že zvíře je vybaveno vlastnostmi, které potřebuje
pro zachování svého druhu a které zdaleka převyšují schopnosti
lidské. U zvířat oblast samovolné činnosti není stravována a
spotřebována přílišnou složitostí organismu, a proto se rozvíjí
daleko rychleji než u lidí. Ale o co rychleji se rozvine, o to dříve
ustrne na úrovni daleko nižší než u člověka. Zvíře je však zcela
bezmocné proti rozumovým vynálezům člověka. Je chráněno jen v
rámci přírodních vymožeností, v rámci toho, z čeho pochází. Dnes
se usmívám nad tím, jak mne husy učily, abych se s nimi pásl na
louce. Nejen že mi tráva nechutnala, ale byl bych se otrávil
jedovatými bylinami, neboť mně chyběla tato rozeznávací
schopnost vzhledem k jiné transformační schopnosti lidského
organismu se u mě projevila rozeznáváním správného na úrovni
mravní a myšlenkové vůbec, tedy tam, kde se u zvířete nic

netransformuje. Chyba je v tom, že možnosti svého tělesného
transformátoru známe jen z malé části, a také proto jich ani
nemůže použít. Kdyby mně zvířata sama neobjevila některé
transformační schopnosti tělesnosti, byl bych o nich dodnes
nevěděl a neuměl jich používat, nebo bych k jejich probuzení
musel používat velmi složité obrazotvornosti, jako činí radžajogini
při používání prostředků kundalinijogy. Pak by se byla má cesta
krátkých vstupů proměnila na velmi dlouhé putování. Nebudu zde
mluvit ani o tom, jak působení zvířat ovlivňovalo mé hodnocení
čistě přírodních jevů a přírody vůbec. Nebyl bych např. mohl zažít
extázi z pouhého vidění krásy přírody, jak se mi stalo v Tatrách na
moréně Batizovského plesa. Zajímavé na těchto stavech bylo, že
např. obraz přírody, který byl příčinou stavu, nezpůsobil obraz v
duši, nýbrž ji odpoutal od obrazu. např. u svaté Kateřiny Sienské
vidění krásy rozkvetlé louky kopretin jí připomnělo tak mocně
vznešenost boží, že upadla do extaze, po níž se rozpoutal dialog s
Bohem. Řeč je ovšem druh obrazného líčení skutečnosti. U mě se
to nemohlo stát, protože jsem nikdy neměl představu o Bohu.
Představa rodí představu a ta je pak sítem poznání. Tedy na
lidský základ představy se napojuje boží pomoc. Kdežto u mě
vidění krásy působilo na zrušení smyslové funkce a tím byl zrušen
i filtr poznání. Asi funkce smyslů byla u mne vlivem zásahu lékařů
vždycky labilnější než u jiných lidí.
Ještě poznámku ke složitosti našeho malého já. Ghos
správně uvádí, že máme mnoho malých já, které někdy dokonce
jsou mezi sebou v tak velkém rozporu, že nejsilnější z nich mezi
sebou bojují o prvenství. Z toho schizofrénie. Viz dr. Edith Fiore:
Už jsme tu jednou žili. Výklad Ghosův a dr. Fiore bylo by však
dobře doplnit v tom smyslu, že lidé nejsou ovlivňováni jen svým
okolím tak, že z něho přejímají mnohé, o čem si potom myslí, že
pochází z nich, nýbrž že jsou také přepadáni a mnohdy dokonce
posedáni tzv. volnými ideami, které jsou třeba staletí a tisíciletí
staré, vytvořily se z živoucích lidí a pak se uvolnily po jejich smrti a
"jsou k dispozici", vnímavým a pro ně naladěným lidským já. Ježíš
tu mluví o posedlosti zlými duchy. Byl by mohl stejně dobře mluvit
o posedlosti dobrými duchy, rozuměj ideami. Protože pak ty
nebylo nutno potírat (vymítat), nemluví se o nich v evangeliích, ale
tím více jich sám Ježíš používá při plnění svého úkolu na lidech.
Sem patří obrácení hříšníků na jiný způsob života. Ježíš
transformuje posedlost, jak se nám zdá, jen silou slova, když říká
"nehřeš více" a svým slovem předává moc k tomu, aby člověk
nehřešil. Indové téže posedlosti použili k dokonalému propracování učení o převtělování. To je ovšem teorie, která přestává mít
platnost, přestává být účinná tehdy, když člověk nabude

schopnost vědomého výběru mezi ideami. Této schopnosti
rozlišovací jsem začal být částečně otevřen zásahem lékařů v
předškolním věku. Je to vlastně zcela přirozená lidská vlastnost, a
tak se mi jevila už od dětství. Má své stupně, a o nejvyšším bude
později mluvit Ghos ve svém supramentalismu.
"Soustředění je vskutku první podmínka každé jogy, ale
musí to být soustředění otevřené vůči všemu, co náleží k naší
integrální joze. Upnout sílu myšlení, emocí nebo vůle na jedinou
ideu, na jediný předmět, na jediný stav, na jediný vnitřní podnět
nebo princip, je nepochybně velmi často potřebné i v této joze, ale
užitečnost tohoto postupu je jen relativní." (A I, 75)
V prvních létech mé přímé cesty k Bohu (1930 - 1939) byl
bych toto Ghosovo prohlášení považoval za přehnané, neboť jsem
měl za jisté, že mé soustředění ve vnitřní modlitbě na Jediné
přinášelo takové výsledky jako třeba stále se prohlubující extáze,
o něž jsem sice nestál, ani jsem dlouho nevěděl, že to extáze
jsou, ale jejich transformující účinky byly tak významné, že mou
bytost úplně převrátily na ruby, zkrátka přehodnotily celý můj život,
stanovily v něm řád, který se mi zdál být věčný a neměnný.
Nevěděl jsem, že co se uskuteční ve vnitřní modlitbě, třeba to bylo
samadhi, není ještě ani zdaleka uskutečněním v celém životě.
Začátek uskutečnění v celém životě spočívá teprve v poznávání,
že každá činnost a všechny schopnosti mysli pocházejí od Boha a
mají se proto do něho vracet, např. službou bližnímu apod. Přitom
se vlastní těžké jho přetváří na sladké jho Kristovo, aniž člověk ví,
jak se to děje. Prostě je toho svědkem. Tomu bychom mohli říkat
odhalení celé vnitřní lidské přirozenosti. Tehdy jsem se také
dověděl, jakým způsobem je Bůh vším a více než vším, jak říká
Ghos, ale já bych raději řekl Bůh ve všem a více než trpně ve
všem. Jsme nadáni obrovskou mocí: pustit ho ke slovu a dokonce
k vyjádření jinému než obrazovému, a to se děje pomocí naší
transformační schopnosti živého lidského těla. Tam je mez, která
je překročitelná jen ve výjimečných případech. Viz graf v komentáři k Yesudianově Sebevýchově jogou.
"Ačkoliv soustředění celé naší bytosti na božské je
charakteristikou jogy, naše bytost je příliš složitá, než aby mohla
být postižena celá najednou... Při svém úsilí o překonání sebe ...
se člověk obvykle musí chopit nějaké záminky, nějaké vhodné
páky ve složitém mechanismu naší přirozenosti, a použít ji k řízení
celého stroje směrem k předsevzatému cíli. Při výběru prostředků
jej povede přirozenost. Ale vyšší přirozenost mu musí pomáhat,
aby mu umožnila provést dílo. Mezi vitálními činnostmi
nejmocnější pákou je přání, ale člověk je nejen bytostí vitální, ale i

mentální. Stejným způsobem, jak člověk užívá myšlenky a vůle,
aby udržel a poopravil vitální impulsy, může použít i činnosti
světelné vyšší mysli, která je podporována hlubší duší,
psychickou bytostí a může zastoupit vládu vitální síly a síly
smyslů, které vyvolávají přání, pohnutkami vyššími a čistšími..."
(A I, 75)
"Vyšší mysl člověka je něco vznešenějšího, čistšího, širšího
a mocnějšího než rozum a logická inteligence. Zvíře je tvorem
vitálním a smyslovým, o člověku se obvykle říká, že se liší od
zvířete rozumem. To je příliš obecný, nedokonalý a iluzorní pohled
na problém. Rozum je pouze činností účelovou a nástrojovou,
oddělenou a omezující, která pochází z něčeho většího uvnitř
člověka, z moci.., která nemá hranic... Zvíře, jehož psychika je
téhož typu jako lidská, má základy rozumu, jakýsi druh myšlení,
duši, vůli a mocné vzněty... Ve zvířeti jsou tyto schopnosti úzce
omezeny a fungují automaticky, neboť jsou téměř úplně řízeny
nižší nervovou soustavou... Také člověk je svázán s tímto
automatismem vitální přirozenosti, i když v menší míře, protože
může svou vůlí mířit k těžším úkolům a může zvládnout nižší
funkce přání. Je-li člověk vědomě podřízen božštější vůli, pokud to
není jen myšlenka, pokud jí není dosavadní myšlenka, přání a
vůle, dospěje k tomu, že nahradí dosavadní myšlení a chtění
obdobnými vyššími složkami, které jsou ve styku s nekonečným, a
ke spojení s universálnějším a transcendentním vědomím. Tím
začíná vzestup k nadlidskému a styk s Bohem. (A I, 76)
V tomto výkladu právě jako v obdobných argumentacích
jiných joginů západní čtenář právem postrádá vysvětlení, jak se
chopit vyšších složek, které nepocházejí z nižších. I Ghos jakoby
zapomíná, že seděl u nohou mistrových a že rozlišení nižšího od
vyššího na něho přenesl mistr. Proto je Ghos nedokáže vysvětlit.
Neprošel hledáním na vlastní pěst od píky, jak musí učinit každý
člověk na Západě a též většina Indů, kteří nemají to štěstí, aby byli
přijati mistrem do učení. Zde si můžeme pomoci situací Gotamy
Buddhy, který byl odmítán všemi mistry, u nichž se ucházel o
pomoc. Je nám však k dispozici symbolika Ježíšova života jako
příklad, pomocí něhož každý se může dostat z tíživé situace bezradnosti. Z této symboliky se dá vyčíst, kolik sebezáporu a jakého
druhu má každý člověk vložit do díla, aby se naučil podle míry
svého sebezáporu rozeznávat vyšší prostředky od nižších. Jak víte, mně podali pomocnou ruku v tomto rozlišení lékaři v předškolním věku. Mám za to, že každý člověk je jemněji veden prostou
svou lidskou situací. Mou situaci navozenou operacemi při vědomí
by nazval zázračně působící, kdežto tu svou za přirozeně, ale

velmi jemně a pozvolna působící. Přestože všechno nasvědčuje,
že tomu tak je, nesouhlasím s tímto náhledem, protože vím, že
není nic zázračnějšího než samotný lidský život se všemi jeho
možnostmi, které nám nabízí. Jsme však tak složití, že
jednoduché vedení životem vůbec nepostřehujeme.
"Jak se však soustředit na něco, co ještě neznáme? ...
Nestačí se věnovat četbě Písem nebo touze po filosofickém
uvažování, abychom intelektuálně pochopili božské... Tato
intelektuální příprava může být prvním stádiem opravdové jogy,
ale nikoliv nutným, ne všichni máme potřebu projít takovou
přípravou." (A, 77)
Ghos radí opřít se o víru a podporovat ji všemi možnými
prostředky. Jsme-li vytrvalí, prostředky víry se zdokonalí a promění v řádě hodnot postavení exklusivního soustředění, takže v
něm začneme spatřovat zatím nejlepší prostředek pokroku a k sebeoběti. Je zapotřebí stálé a neměnné vůle k sebeoběti Nejvyššímu...." (A, 80)
"V prvních přípravných krocích, tj. v období osobního úsilí,
máme se dát vést celobytostním soustředěním na božský předmět
našeho hledání ...Výsledkem tohoto naléhání bude úplně
sebeobětování všeho, čím jsme, na co myslíme a co děláme ...
Tak dospějeme k úplnému sebevzdání Bohu ...k absolutnímu
podřízení celé přirozenosti a všeho, co ona obsahuje."
"V druhém stádiu jogy, v období přechodu z lidské činnosti k
činnosti boží se začne projevovat narůstající očištěná a bdělá
trpnost, .,.. jako vzrůstající zázračný vliv, který pochází zhůry.
Poslední období je poznamenáno zastavením veškerého
osobního úsilí. Tam už neplatí předem stanovené metody ani
sádhaná, úsilí a tapasya budou nahraženy spontánním,
jednoduchým, silným šťastným božským květem, který vyroste z
očištěného a zdokonaleného zárodku pozemské přirozenosti."
"Tyto kroky ne vždycky následují jeden za druhým v přímém
pořadí. Druhé stádium začíná částečně dříve než se stane první
úplným, první se prodlužuje tak dlouho, dokud druhé nedospělo
ke své dokonalosti, poslední a božská činnost se může projevit
občas jako příslib dříve než se ustálí. Dílo a osobní úsilí jsou
vždycky vedeny něčím vyšším a větším než je samotné
individuum. Tento typ vědomí se může vyskytovat také už od
počátku. Ale převaha božského vedení nad veškerým osobním
vlivem je důkazem přibližující se zralosti přirozenosti a úplné
proměny duchovní. Je to nepopiratelný znak toho, že naše
sebeobětování bylo nejen přijato, ale že se i projevilo ve vědomí

jako nejvyšší moc, která vložila svou světlou ruku do lidského
nástroje, aby v něm manifestovala své světlo, moc a zázračnou
blaženost." (A I, 81 - 82)
Doplňme si tento návod stručným návodem křesťanské
mystiky. Podávám zde také jen syntézu různých návodů lišících se
východisky.
Křesťanské myšlení je tradičně zaměřeno na pěstování
ctností a na odpírání hříchu. Mystika si klade úkoly vyšší. Chce se
naučit patřit Bohu. Dělá-li to z vypočítavosti, neocitl se ještě ani na
začátku mystické cesty, tzn. nemůže zažívat, jak se on přibližuje k
Bohu a jak Bůh se přibližuje k němu. Jakmile se však rozhodl svůj
život zasvětit Bohu např. proto, aby potřel svou nižší přirozenost,
začne se u něho projevovat záliba pro všechno, co souvisí s
vyšším duchovním životem. Chce-li tuto zálibu změnit v trvalejší
zaujetí pro věci boží, nezbývá mu nic jiného, než se řídit příkladem
Ježíšovým a jeho příkazy, se kterými se setká v evangeliích.
Příklad Ježíšův má povahu pružného přizpůsobování míry
sebevzdání k míře duchovního poznání. Měl bych tedy poznávání
toho co podle Ježíše je správné, považovat za vzájemně propojenou soustavu závazných rad. Tento postoj k duchovním
pravdám určuje tedy směr a smysl života. Není-li tomu tak, je
vidno, že nedošlo k tzv. prvnímu obrácení (viz Garrigou-Lagrange:
Trojí obrácení), nebo že toto obrácení ještě v lidském životě
nezapustilo kořeny a musí být prohloubeno. Nejlépe se toho
dosáhne podporováním víry skutky a myšlením tak, aby se víra
stala nosnou silou duchovního snažení.
První obrácení je tedy navození nového smyslu života. Dřívější smysl života byl: pro sebe a ve prospěch svého. Nový smysl
je pro Boha a pro veškeré jeho stvoření. První krok prakticky vypadá tak, že člověk se snaží:
1. nahradit přednostní zájem o své zájmem o věci boží, a to
jsou především správné skutky,
2. dále nahradit přednostní zájem o sebe přednostním
zájmem o Boha. Tohle druhé se dá těžko poctivě provést jinak než
napodobováním Ježíše Krista, a tady začíná trpělivě prováděná
cesta napodobováním toho, co by na mém místě dělal Kristus.
Aby se člověk nedopustil sebepřeceňování, doporučuje se
považovat sebe za nic před Bohem. Cokoliv je mu svěřeno, tím
pak nevládne jako se svým, nýbrž jako s hřivnou od Boha a jen
Bohu patřící. Tak vypadá první krok.

Vedle tohoto klasického, řekl bych integrálního způsobu
obrácení postupným upevňováním se ve víře, existují exkluzivní
způsoby vstupu do nového smyslu života.
Nemnozí lidé spatřovali v Ježíšově doporučení "zapři sama
sebe" vybídnutí k odchodu z celé složitosti života do ústraní. Byl to
vždy výraz velké odhodlanosti skoncovat s pocitem oddělenosti od
Boha, neboť tento pocit připadal člověku nesnesitelnější než
sebezápor přímočaře pochopený a praktikovaný. To jsou případy
asketicky vedeného života. Někdy takový druh přístupu k řešení
vnitřních rozporů vedl ke kladnému výsledku. Člověk se vědomě
napojil na věčný život, ale stávalo se to jen málokdy. Záleželo na
tom, s jakou znalostí sama sebe člověk vcházel do tohoto pokusu.
Totiž člověk si v tomto případě nedovede správně zodpovědět
otázku: Kdo se hlásil k asketickému nástupu. Kdyby byl náš
asketa v Indii a kdyby se hlásil se svým úmyslem u mistra, který
by viděl do nitra nastupujícího sádhaka, byl by přijat jen tehdy,
kdyby mistr poznal, že se k askezi hlásí rozhodující část toho člověka. Mistr by pak hravě zmohl oponující menšinu v onom
člověku. Jinak by se to asi ani jemu nepodařilo. Protože však tu
jde o exkluzivní cestu (nikdy nebyl hned od počátku získán celý
člověk a také nemohl zabrat hned celobytostně), je k tomu
zapotřebí vydatné pomoci mistra. Tahle pomoc nastupujícímu
asketu v křesťanství chybí. Na otázku, proč tomu tak na Západě
je, lze dát jen složitou odpověď, ale duchovní moc se přestala
předávat z mistra na žáka proto, že se chybně pochopila Ježíšova
věta: "Nenazývejte se mistry." Ježíš při tom řekl, že jediným
pravým mistrem je Bůh. Odvozuje-li mistr svou moc od Boha a
nepřivlastňuje-li si ji, měl by být oprávněn tuto moc předávat.
Dalším exklusivním vstupem do nového smyslu života je
obdoba toho, čemu se v Indii říká džnana joga. Dostat se
rozumem až kam se dá směrem k pochopení věčných hodnot a
pak nerezignovat, že už dál nelze jít, nýbrž stanout v klidu s myslí
vyprázdněnou od všech dosažených výdobytků. Tuto cestu znal
sv. Tomáš Akvinský. Bohužel jeho rezignaci na rozumovou
argumentaci, která byla vrcholem jeho prvního obrácení, tedy
přelomem mezi prvním a druhým obrácením, Církev neuznala za
správnou. Kdyby byla dovolila publikovat tento vznešený zvrat a
jeho vliv na čistou mysl, byli bychom dnes měli v ruce zprávu o
celé křesťanské džnaně. Po této cestě se dá s úspěchem jít také
bez víry. Objektivně se chopíme příkladu Ježíšova, jak je zapsán v
evangeliích, a to tak, že děj jeho života je osnovou, kterou se
máme řídit, kdežto slova Ježíšova jsou útkem. Nic se přitom
nestane, když nevěříme, že Ježíš vůbec žil. Důležité je jen

svědectví o jeho životě pochopené jako návod k osvobození
napsaný velmi zkušeným člověkem. Zahloubáme-li se do něj, brzy
se nám začne objevovat dosud skrytý, ale velmi podrobný návod k
postupným výměnám prostředků na cestě. Kus po kuse z této
zprávy začínáme žít a rozvíjíme štůček tak dlouho, až se
dostaneme s Ježíšem za čas do bezčasové věčnosti.
K jinému druhu osvobození v nás uvězněného duchovního
vůdce dochází u těch, kteří prošli velkým utrpením, při kterém chtě
nechtě se sebe museli zříci. Nejde-li o nějaké flagelanství, nýbrž o
zcela nechtěnou ztrátu sama sebe nechtěným utrpením, pak tu
máme před sebou příklad opravdové zkratky, která je dovolena,
protože není chtěná. Nejúchvatnější na tomto případě je
moudrost, s jakou vnitřní vůdce nejen vede, ale i přiděluje úlohy
odpovídající vývojovému stupni člověka. Citoval jsem úmyslně
dopis paní M. D. z Prahy, abyste viděli, že můj případ nebyl
výjimečný. Duchovní vůdce volil jiné prostředky pro ní než pro mě,
který při zahájení jeho vedení neměl ještě lidské představy o
Bohu. Nevěděl jsem, že pomocí naší představy se nám Bůh může
zprostředkovat naší řečí, a proto jsem nebyl veden řečí, slovem
ani světlem, nýbrž jen poznáním, které je vlastní každému vědomí
bez smyslových dodatků. Naprostá většina křesťanských mystiků
byla vedena slovem a světlem. Tento způsob vedení znali všichni
starozákonní proroci a mudrci. Dostávalo se jim konkrétních rad,
které byly upotřebitelné nejen v jejich osobním životě, ale i v životě
celého národa, který vedli. Příkladem toho nám může být
Abraham, Mojžíš, Eliáš a další. Je zajímavé, že na tento způsob
vedení organicky navázal Ježíš, ale mluvit Boha slyšel jen sv. Jan
Křtitel při křtu Ježíše v Jordánu, a něco obdobného zažili i tři
učedníci Páně na hoře Tabor. Víme, že Ježíš své učedníky rychle
vyvedl z tohoto božího stavu převedeného do děje, řeči a obrazu.
Člověk si tu na světě žije, dorozumívá se s lidmi řečí a se
světem svými smysly, rozumem a citem, a myslí si, že nad tento
způsob styku není nic dokonalejšího. A zatím za vším tím děním
je pravda, která když se otevře lidskému vědomí, zvěstuje mu, co
je pro člověka správné, aby věděl, bez řeči, bez obrazu a dokonce
bez děje, bez nároku na čas. Učí ho trpělivě poznávat její vůli, a
tím mu otevírá cestu ke vstupu do vůle, která všechno tajně řídí.
Toto řízení je tak jemné, že se jím nenaléhá. Je tak dobré a
laskavé, že zůstává stát za prahem našeho vědomí, aby nás nerušilo, abychom nevěděli víc, než kolik stačíme poslechnout a uskutečnit. A to se děje tak dlouho, až odstoupíme od toho, co máme
nejraději. Pak se objeví před námi s mocí, kterou jsme nikdy neznali, která přemáhá duši a začíná v ní vládnout namísto proměnli-

vých žádostí stále narůstajícím poznáním. Je to vláda, kterou duše uznává, protože ji přesahuje jak moudrostí tak i láskou a svou
nepomíjejícností. Toto vedení začíná trpělivě ukazovat napřed jen
relativně správné, tj. pravdu, kterou se řeší jen právě probíhající
situace. Proto mě toto vedení nepřipadalo jako něco přicházející
zdaleka nebo z úžasné výše, nýbrž jako nejpřirozenější z
přirozeného, něco, co by bylo krajně hloupé zavrhovat nebo třeba
jen na to nedbat. Takže, opakuji, používal jsem všech běžných
lidských schopností včetně rozumu a citu, včetně celé šíře smyslových vjemů, a teprve tehdy, když jsem všechno, co ostatní lidé
také užívají, úplně vyčerpal a přece jsem poznával, že nejsem na
konci svých možností nebo že nevím, zda jednám správně,
pozastavil jsem samovolně proud těch běžných pomocníků, a už
tu byl pomocník další bez nároků, abych v něj věřil nebo abych
jeho pomocí předvídal. Byl jsem prostě nádobou jednou otevřenou
pro vyšší vedení a naučil jsem se pomocí poslušnosti ji neuzavírat.
Teprve mnohem později jsem se dozvěděl, že jsem vlastně
zakoušel existenci někoho, kdo mi pomáhal, a že je to Bůh, nebo
zkrátka něco věčného, co jsem přistihoval při činnosti, a stával
jsem se zvláštním způsobem nečinný, jelikož ve mně a za mě
jednala moc, která nebyla má. Jednou z výtečností toho vedení
bylo, že ode mne nic nevyžadovalo za svou službu, ani víru v ně,
ani lásku z vděčnosti, ani vzpomínku na ně, takže mně nemělo za
zlé, že jsem až do chvíle, kdy mi ukázalo sebe jako zdroj mého
života, nepotřeboval věřit v Boha. A potom už jsem nepotřeboval
věřit, protože jsem poznával to, v co jiní věří. Začalo mi svěřovat
vyšší pravdy, a zase jen do té míry, jak byly pro mne důležité a
únosné na tom kterém úseku vývoje. A tak se stávalo, že toto
vedení nevrhlo světlo ani tam, kde jsem chyboval, chybně
uvažoval a chybně něco zavrhoval, takže jsem se dostával
kupředu stejnou měrou nevědomostí a chybami jako věděním a
ctnostmi. Tak např. po onom projevu nesmrtelné podstaty člověka
v 17 letech jsem rázem zavrhl všechno, co mu předcházelo, jako
chybné, protože v tom nebyla obsažena víra v Boha. Také volbu
povolání (přírodní vědy, ke kterým jsem před tím tolik lnul) jsem
považoval za nesprávnou, neboť mně zastírala přístup k Bohu,
odváděla mě od něho. A přece jen i toto zavržení všeho
předešlého bylo za dané situace nutným zlem, dokonce zlem tak
prospěšným, že žádné jiné relativní dobro je nemohlo nahradit.
Mohl jsem se celý beze zbytku odvrátit od dosavadního způsobu
života, mohl jsem se stát znovu ničím, už způsobem daleko
účinnějším, než když lékaři odbavovali bolestí mou smyslovou
činnost, nebo později, když jsem nebyl schopen řešit některé věci
rozumem a odstoupil jsem od jeho pomoci. Tak jsem se postupně

vždy znovu stával ničím, a nikdy tohoto návratu k nic nebylo dosti.
Ale po 17. roku mého věku už v těchto návratech nebyl moment
zoufalství, nýbrž jen moment poznání, že člověk je veden Bohem
a vedle jeho moci že je opravdu ničím. Kdyby všichni zoufalci a
poraženci věděli aspoň toto, přestali by se litovat pro svou
nicotnost. Toto vedení zůstává na každém stupni vývoje tak
přirozeně samozřejmé jako bylo na jeho samém začátku. Jeví se
mi jako vedení budoucnosti. Kéž by k němu nemuselo dojít až po
velkém utrpení, ve kterém by lidstvu šlo o život, nýbrž nějakým
jiným, neříkám lacinějším, ale méně dualistickým způsobem. Tak
mi napadá, že pokrok v myšlení zde bude hrát nejvýznamnější roli.
Až budeme umět svou životní káru dotáhnout stávajícími
prostředky ještě dál než dosud jiným směrem života... Na
dosavadním způsobu myšlení není chybné nic z toho, co se jím
vydobude pro klidnější a méně ustaraný lidský život nebo pro
dokonalejší soužití s přírodou, ale je chybný onen absolutní
egocentrismus, jímž všichni vodu života hrnou na svůj mlýn bez
ohledu na to, že jejich život je součástí mnohem širšího
společenství, které kdyby na jednotlivce nedbalo a zanedbávalo jej
jako on zanedbává je, byl by okamžitě ztracen a úplně by zmizel s
povrchu země. Až se úprava životních podmínek stane vědomou
přípravou ke vzletu do výše atd... Nechám raději mluvit Ghose.

Odevzdání sebe v činnosti - cesta Gíty
"Polem naší jogy je život, nikoliv něco vzdáleného, tichého,
propastného, extatického. Hlavním naším úmyslem má být
přeměna našeho způsobu myšlení, vidění, cítění, které jsou
povrchní, omezené a zlomkovité, avšak mají se týkat existence,
ve které je úplně propojeno vnitřní s vnějším, tak aby nastala
přeměna běžného lidského života na božský způsob žití.
Odevzdanost celé naší přirozenosti božskému je prostředkem,
jímž se dosahuje tento nejvyšší cíl. Všechno uvnitř nás musí být
obětováno Bohu, onomu universálnímu Všemu, transcendentnímu
Nejvyššímu. Absolutní soustředění naší vůle, našeho srdce a
našeho myšlení na jediné a mnohotvárné božské, a to bez rezerv.
Musí to být rozhodnutí bez výminek, orientace Já na Toho, který
převyšuje naše já, bezpodmínečné podřízení a odevzdání já." (A I,
84)
V celém spisu Ghosově se vyskytují příkazy, co všechno
musí být. Kdyby byly chápány jako podmínky, bez kterých nelze
na přímou cestu ani vstoupit, museli bychom Ghose s celým jeho

psaním zavrhnout jako nerozumného maximalistu, který nemůže
být brán vážně, protože není možné tak absolutně něčeho
dosahovat, jak on navrhuje. Ghos však míří se svými příkazy
trochu jinam. Především je si vědom toho, že je nemožné, aby se
člověk přiblížil ke svému duchovnímu ideálu, kdyby připustil, aby
směl postupovat pomocí kompromisů. Tato metoda je cizí právě
tak Ghosovi jako byla cizí Ježíšovi a všem duchovním vůdcům.
Ježíš tuto metodu, která nikam nevede, nazval seděním na dvou
židlích. Jak ten absolutismus jediné cesty, ono sedění na jediné
židli, má v praxi vypadat? Dokonalost cesty nespočívá v tom, že
člověk např. všechno, absolutně všechno odevzdá Bohu, ale v
tom že mu odevzdá všechno, čeho je schopen v dané chvíli.
(Připomeňte si vdovin peníz, připravenost Zacheovu odevzdat celý
svůj majetek, připravenost Abrahama obětovat svého
prvorozeného syna apod.) Především člověk nemůže odevzdat
něco, o čem neví, že to má. A co nevlastní, nýbrž s čím jen
hospodaří, to vůbec nesmí odevzdat. To by bylo opravdové
zakopání hřivny, se kterou má hospodařit. Jakého omylu jsem se
např. dopustil, když jsem v okamžiku poznání nesmrtelné podstaty
života chtěl opustit celý pozemský život jako něco zbytečného a
překážejícího. Tento omyl mě však umožnil, že jsem se vzdal
dosavadního směru života a že jsem mohl nastoupit nový směr.
Nevěděl jsem tehdy ještě, že pozemský život je nepostradatelnou
hřivnou, se kterou musím hospodařit a ne ji zahazovat nebo
zakopávat. Důležité bylo, že jsem si nic nemínil nechat pro sebe.
Kdybych se byl zachoval jako ti dva manželé, kteří svatému Petru
při zakládání křesťanské komuny zapřeli část svého majetku, byl
bych jako oni padl mrtev k zemi, tj. byl bych zůstal nevědomý,
duchovně nevědomý, nebylo by se dostavilo poznání, které
poměrně brzy poopravilo můj omyl. Oni manželé nebyli vůbec
schopni se podílet na křesťanském způsobu nebo druhu cesty,
jejímž hlavním opěrným sloupem bylo (už bohužel není!)
nevlastnění. Sv. Petr si přál, aby všichni, kdo vstupovali do onoho
křesťanského společenství, které on zaváděl po Ježíšově vzoru,
nic nevlastnili, aby neměli nic svého. Sv. Petr věděl, že na základě
splnění tohoto Ježíšova absolutního požadavku byl přijat mezi
učedníky Páně. Kdyby byl jen dost málo pošilhával po tom, co
opustil, přestal by být učedníkem, byl by se vyloučil z duchovního
pokroku. A přece to, co odevzdal, nebylo všechno, nýbrž jen to, o
čem si myslel před tím, že je jeho. Ježíš milosrdně ponechal
Petrovi Petra, a zbavil ho jen toho, co bylo Petrovo. Jak bych si
měl vážit toho vedení, jehož jsem byl účastníkem od předškolních
let, když se mi bralo s vybranou jemností a nenásilně vlastní
řešení věcí a záležitostí tehdy, když jsem nebyl schopen dále něco

řešit a kdy moudrost boží věděla, že je to vhodná chvíle, aby mne
pomalu vzdalovala od člověka, který se má rád, a přibližovala mne
s neznatelnou jemností k Bohu, který má rád člověka. Víme, za
jakých těžkých podmínek se Petr dovídal, co ještě Ježíšovi
neodevzdal. Musel na to přijít zkušeností, při níž napřed třikrát
zapřel Ježíše než kohout zakokrhal. Kohout, rozum, je příliš
těžkopádný, než aby hned napoprvé avizoval, že se stala chyba.
Teprve mnoha chybami se dá poučit. Ghos při svém výkladu se
neopírá o rozumovou úvahu, nýbrž o své bohaté duchovní
zkušenosti, a ty se v ničem neliší od zkušeností sv. Petra. Mluví-li
z této zkušenosti, musí si být vědom toho, že každý duchovní krok
musí nést znak poctivé absolutní odevzdanosti. Člověk toho sice
na každém kroku odevzdává málo, protože sebe nezná, ani ještě
nesečetl svůj majetek, ale co odevzdává upřímně bez výhrad bez
lítosti odevzdává. A pro jistotu ještě jednou: Každý na cestě k
Bohu musí mít dojem, že odevzdal všechno, co měl odevzdat, a
že je ochoten odevzdat všechno i v budoucnosti, o čem se dozví,
že to má odevzdat.
"Člověk, mentální bytost, se oděl do hmotného těla, aby
značně rozvinul vědomí pomocí myšlení, vůle, citů, přání, činností
a zkušeností a dospěl nakonec k nejvyššímu a božskému objevu
svého Já... Funkce určená pro naši jogu spočívá v urychlení tohoto nejvyššího smyslu naší existence na světě." (A I, 84 - 85)
"V joze je zapotřebí rozpustit omezené já obrácené navenek
a nahradit je Bohem jako opěrným bodem celé přírody. To
znamená zbavit vlády individuální přání tím, že je odmítáme jako
vedoucí hnací prostředek." (A I, 85)
Zde bude dobře opětně připomenout mou zkušenost z
raného dětství. Jakým jemným způsobem onen vnitřní duchovní
vůdce rozpouštěl mé já. Ani se nepředstavil, tak přirozený byl jeho
styk se mnou, jakoby nikdy nepřišel, jakoby tu odevždy byl, začal
působit tam, kde mu malé dítě k tomu poskytlo příležitost.
Nacházel si skulinky v lidské vůli. Je zajímavé, jak ve srostité
tělesné přirozenosti ten, kdo je jejím původcem a stálým
udržovatelem, hledá skulinky, kterými by se zjevil v relativně
odděleném lidském vědomí a mohl odtamtud působit na duchovní
růst. Všímejte si, jaký rozdíl je mezi přirozeným vedením vnitřního
vůdce, který nic nenařizuje, a lidským vůdcem, který ustavičně
nařizuje a nutí žáka ke tvrdé disciplině. Ovšem, kdyby o věci jen
nepsal, nýbrž kdyby mohl osobně působit, počínal by si velmi
podobně jako vnitřní vůdce. Proč při bezobrazném vedení bez
představ nemusí vnitřní vůdce nařizovat? Protože ke všemu, co
zjeví žáku jako správné a následování hodné, dodá okamžitě sílu

k uskutečnění. (Vizte okamžitě se dostavivší síla k uskutečňování
zázraků u žáků Ježíšových.) Tato síla se samozřejmě nejeví
žákovi jako nařízení, nýbrž jako pomoc. Je to osobní vedení
nejvyššího druhu, právě takové, jakého je schopen lidský
duchovní vůdce. Předávání síly k realizaci toho, co mistr poznává,
že má žák provést nebo jak se má chovat, není příkazem, nýbrž
poznáním opatřeným prakticky upotřebitelnou náplní. Mistr ví
přesně, co je žák schopen uskutečnit, nepřetěžuje jej, ani jej
nenechává zahálet nebo přešlapovat na místě. Ghosovi ovšem
nezbývá nic jiného než "nařizovat", když jen píše a nemůže svým
slovem působit přímo v žákovi silou svého uskutečnění. Slovo
nařizovat dávám do uvozovek, protože vím, že nenařizuje, nýbrž
jen líčí dokonalý stav, který musí mít ty a ty znaky, a Ghos si
přeje, aby podle nich byl poznán, proto je vypisuje. Velmi mu
záleží na tom, aby se nikdo nemýlil v tom, co zažívá, a hlavně aby
se nikdo nepřeceňoval nebo nehodnotil svůj stav jinak než jak má
být hodnocen.
Je pro mne nejvýš potěšující, že Ghos v celém prvním dílu
své Syntézy jogy podává rozbor karmajogy - způsob
sebeodevzdání v činech. Vnitřní vůdce u mě také začal s
nápravou činnosti a vůbec nedbal na to, že o něm nevím, nebo že
nevědomky jsem proti němu zaujat, neboť nevěřím v jeho
existenci, ba ani mne nenapadlo dospět k nějaké víře ve vnitřního
vůdce nebo v Boha. Nevírou v Boha, ve kterého věřili lidé, kteří s
Bohem se nikdy nesetkali, jsem neurážel Toho, se kterým jsem se
stýkal, naopak jsem ho oslavoval poslušností, která však byla
způsobena zase jen a jen jeho mocí. On tedy poznával, on působil
v mých činech jako prováděcí síla. Podílel jsem se tedy vlastně na
celém díle jen přivolením. Proto později bylo pro mne tak snadno
pochopitelné, proč bylo ze strany člověka, Panny Marie, tak
důležité, aby svolila, že se z ní má narodit Bůh. Tím rozběhla celé
dílo i mírou lidskou. Všimněme si však, že Panna Maria je také
symbolem nesmrtelné duše. Takže i síla a osobní rozhodnutí
konec konců pocházelo z věčnosti, jako všechno, co se zde na
světě děje. O tom ovšem člověk neví a takovým způsobem je
možno, aby "osobně" působil, aby se "osobně" rozhodoval z
vlastní vůle.
"V běžné lidské existenci činnost obrácená navenek tvoří při
nejmenším tři čtvrtiny života. Pouze výjimeční lidé, světci,
jasnovidci, skvělí myslitelé, básníci a umělci umějí žít převážně ve
své vnitřní bytosti. Vskutku, dávají přednost spíš myšlení a
vnitřním citům než povrchové činnosti ...Odděluje-li se jeden
aspekt od druhého, nemůže vzniknout forma dokonalé existence...

Joga činů, která umožňuje spojení s božským nejen znalostmi a
citem, nýbrž i v naší vůli a v našich činech, je nepostradatelným
prvkem integrální jogy. Obrácení našeho myšlení a citů bez jim
odpovídajícího obrácení ducha a podstaty našich činů, bylo by jen
polovičním uskutečněním. Totální obrácení způsobuje zasvěcení
všech našich činů a celého zevního života Bohu. Pořízení našich
schopností a našich činů větší moci způsobuje, že přestaneme mít
za správné, že jsme sami činiteli. Všechno musí být vystaveno
přímému působení boží vůle,.... protože jen tehdy, když souhlasíme s touto vůlí, je možné, by se naše činnost přeměnila... musíme
začít být si vědomi této nejvyšší vůle a energie, abychom se stali
pro ni průchodem a ne překážkou. Toto sebeobětování a úplné
podřízení, jakož i úplná proměna, která bude toho následkem,
představují základní prostředky a nejvyšší cíl integrální
karmajogy." (A I, 87)
Přesvědčil jsem se, že vnitřní vůdce od začátku nestál o nic
víc než o to, aby mou činnost ustavičným jemným poopravováním
dostal do takových kolejí, z nichž bych nevybočoval směrem k sobě, nýbrž kráčel směrem k jeho vůli. Čím dál tím více se podivuji
tomuto jeho dílu, protože jsem mu nepotřeboval ani rozumět, ani
jsem si nebyl vědom toho, kdo je provádí, ale přece jen jsem Jeho
mocí, která přesahovala lidské schopnosti (především schopnost
rozhodovat se úvahou) dokázal překonat sebe sama a dávat
přednost jeho vůli, která se transformovala do vědomí o tom, co je
správné a do realizační moci. Byla to po dobu třinácti let (od čtyř
roků do 17) vláda, o které by řekl Lao-c: "Pravá vláda je taková
vláda, o které lid ani neví, že se mu vládne." Neměl jsem dojem za
celou tu dobu, že mi někdo vládne. Neslyšel jsem hlas, který by mi
něco napovídal, mě opravoval nebo chválil. Vnitřní vůdce jen
čekal, až si zvyknu jej poslouchat, až výběr správného mně vstoupí do krve a stane se téměř nebo ve většině případů samovolný.
Připravoval tak vstup své jsoucnosti do mého vědomí. Konečně se
dočkal. Po dlouhém zdráhání jsem opustil svou touhu stát se
přírodovědcem, a to konečně bez lítosti. Musím však dodat, že od
té chvíle, co se vůdce vlil do mého vědomí, neřídil už jen mou činnost, nýbrž přešel do oblasti mé mysli a lásky. O tom až později.
Budu stále doplňovat svou zkušeností, co požaduje Ghos od žáka,
abych ukázal na přednosti vnitřního vedení bez představ, protože
západní člověk nemá možnost si sednout k nohám mistra. Budu
také srovnávat toto vedení s obdobným vedením za pomoci
představ. Vidím, že Ghos zná toto přirozené vnitřní vedení,
protože např. doporučuje napřed reformu v činech, a to nikoliv
odchodem ze života v lidské společnosti, nýbrž reformu
prováděnou za pochodu plným životem. Jeho joga, i když začíná

napřed karmajogou, tedy exklusivním způsobem, proti kterému má
oprávněné výhrady, nebere ji jako něco exklusivního, protože
nedoporučuje odchod ze světa. Proto právem navazuje na cestu
vyznačenou v Bhagavadgítě, která je psána pro lidi žijící ve světě,
nikoliv pro mnichy žijící v ústraní. Protože však Ghos nemluví k
lidem, kteří by zažívali vedení vnitřním vůdcem už od dětství,
nýbrž k lidem dospělým, musí říci, že "posvěcení činnosti je
nutným prvkem pro reformu bytosti také u těch, kteří začínají svou
cestu jinde než v činech." (A I, 87) Kdyby tomu tak nebylo "láska
nebude absolutní a nezvítězí nad já, poznání nebude
úplné..."(Ibid.). Rád bych k tomu řekl o jeden argument více k
podpoře Ghosova tvrzení, argument, který ostatně on uvádí jinde
a vícekrát. Celý lidský život má spojovací smysl, a když se takové
jeho podobě vyhneme ze slabosti a nevědomosti, doplatíme na to
neúplností své cesty, nehledě na to, že jsme opovrhli životem jako
celkem, jako něčím, co jen jako celek má význam. Dokonce život
nedospělého člověka nemá ještě povahu a vlastnosti celého
života. Je to jen život částečný, a proto může vést jen k
částečnému duchovnímu poznání. Tyto nedostatky se ukazují
především v oblasti poznání.
Řekli byste, že se Ghos vlastně v ničem neliší od běžného
náboženského křesťanského mravokárce. V tomto názoru byste
se ještě více upevnili, kdybych vám překládal z něho všechny
mravní předpoklady a požadavky, jimiž ve svém spisu hýří. Ale
mýlili byste se. Je hluboký rozdíl mezi křesťanskou mravoukou a
jogickým pojetím mravnosti. V této mravnosti se ani na chvíli
nezapomíná na duchovní cíl, který se má dosáhnout už zde na
zemi a ne až po smrti. Jogická mravouka ustavičně aktualizuje,
neupíná zraky do budoucnosti, nýbrž zůstává v bezprostřední
přítomnosti, protože ví, že jedině přítomnost, podle toho jak je žita,
rozhoduje o vědomě žitém věčném životě. O nic menšího totiž i při
nejnepatrnějším počinu joginu nejde, než aby se ponořil do Boha,
a to všemi prostředky, které jsou mu dostupné. Chápe se činů
především jen proto, že bez těch se nikdo neobejde a pořádek v
nich se dá udělat jen dvojím způsobem, jedním nesprávným, že se
uteče od té činnosti, která nám překáží nebo je nám nepříjemná, a
způsobem správným, že před vnějším neutíkáme, nýbrž se
snažíme je zharmonizovat s vnitřním životem tak, aby vnější
doplňovalo vnitřní a vnitřní napravovalo vnější. Pokračuji v
překladu Ghosova textu:
"Totéž se dá říci o úplném zaujetí srdce a citů. Bez něho by
se nám nepodařilo najít Boha..." (A I, 87)

Kdo z čtenářů tohoto textu je znechucen absolutními
požadavky Ghosovými, ten nechť si vzpomene na Ježíšova slova:
"Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého, z celé
duše své, z celé mysli své a z veškeré síly své." Kategoričtější
požadavek nemůže být učiněn. A přece je splnitelný, ovšem v
trpném, nikoliv v činném stavu, a dochází k tomu splnění tak, že
ani nevíme, jak jsme se mohli dostat na tuto úroveň lásky. Teprve
když na sebe pohlížíme z druhé strany nebo jako svědci boží moci
v nás, poznáváme, že u Boha není nic nemožného a že tam, kde
se plně projeví, je absolutním Pánem všech našich schopností. On
nám dodává nejen sílu soustředění, jak se praví v Gítě, ale i sílu
lásky, která převyšuje všechna lidská měřítka. Už při prvním
závanu této síly v 17 letech jsem nebyl schopen jí odporovat.
Převrátila mé chtění ze světa k Bohu, zatímco před tím mě tomu
učila jen chvilkovými zásahy. Co člověk nedokáže, hravě dokáže
Bůh, pustíme-li ho ke slovu. A v tom, že ho nepustíme, je největší
neblahá lidská moc. Nadal nás takovou mocí, že jsme v pokušení,
že Boha vůbec nepotřebujeme a že ho vůbec není. I v době, kdy
rozšiřoval mé vědomí o tom, co je správné, jsme zavrhoval víru v
něho. Když se konečně překoná rozdvojení života na světský a
duchovní, pak "joga přináší znovuzrození vědomí o nižší
přirozenosti... Ideální působení integrální jogy by mělo být od
prvních kroků hnutím úplným a jednoznačným, pokud se týče
pokroku." (A I, 88)
Opravdu, jakmile lékaři přivolali vnitřního vůdce manipulací s
mým vědomím za podmínek zaclonění smyslů, bylo jeho působení
skrytě uniformní a úplné. Nedovoloval mi spadnout z dosavadní
úrovně. Záhy jsem zkušeností zjistil, že opustit svou vůli tam, kde
ji nemohu prosadit svými silami, je přirozené, takže bdělost
vůdcova byla stále nadlidská, mnou neřízená a ustavičně svými
zásahy mne udržující v koridoru směřujícím k duchovnímu cíli, o
kterém zatím věděl jen on, přestože si jej člověk svou psychikou
vytvořil. Každý z nás si vyšlapává duševní cestičky, po nichž se
mu snáze jde než po nevyšlapaných. Není-li však ve styku s
vnitřním duchovním vůdcem, vyšlapává si cestičky příliš klikaté
nebo dokonce zapletené. Zkrátka nedostává se do jeho vědomí
nikdo, kdo by znal duchovní cíl a cesty k němu napřimoval.
"Budeme se tedy i nadále zabývat integrální jogou, jak se ve
svých prvních hnutích vyvíjí v činech, i když na každém kroku
musí být podněcována oživující láskou a osvěcována božským
poznáním." (A I, 88)
Nevíme ani, že jsme ustavičně udržováni naživu boží mocí a
Bůh nezanechává na místě svých činů vizitku "toto jsem udělal"

nebo "toto dělám", jako činí lidé, když něco provedou, o čem si
myslí, že by jim mohlo sloužit ke cti. Tím méně víme, že jsme
jemně k němu celým životem přiváděni. Bůh nenechává na místě
vizitku "buď mně vděčen, za to, že tě vedu." Odtud ono velké
pokušení, nebýt mu vůbec vděčen. On však ví, že toto pokušení
pochází od něho, a proto nám nezazlívá naši nevěru a
nevděčnost.
"Nejvyšší evangelium o božské činnosti, jaké kdy bylo lidstvu oznámeno, je systém karma jogy, jak je podán v Bhagavadgítě... Je pravda, že tam je plně vypsána pouze cesta známá ve
starověku, dokonalá činnost, vyšší tajemství je spíše napovězeno
než rozvinuto, a je ponecháno stranou jako nevyslovená část
nejvyššího tajemství. Důvody takové zdrženlivosti jsou zřejmé,
protože úkol v každém případě musí být proveden vždy jen
zářivou zkušeností, která přetváří. Nemůže být popsán tak, aby jej
pochopil rozum bez zkušeností... Všechny božské zásahy nutně
musí být přepisovány do klamavých pojmů normální řeči myslícího
člověka. Jsou-li takto vyjádřeny, nemohou být ze slovního výkladu
pochopeny těmi, kteří o nich nevědí ze zkušenosti. Božské zásahy
mohou být skutečně pochopeny jen těmi, kteří už o těchto
zásazích vědí a kteří pak dokáží ubohým zevním výrazům řeči dát
nový vnitřní a přetvořený význam."
"Gíta se tedy zastavuje na hranicích nejvyšší duchovní mysli
a tuto úroveň nepřekračuje do skvělého supramentálního světla..."
"Jaké je učení Gíty o karmajoze? Hlavní duchovní cíl může
být dosažen sloučením dvou vznešených a mnohoobsažných
stavů vědomí" nezaujatostí a jednotou. (Slovo nezaujatost špatně
reprodukuje smysl slova samatá, sanskritského slova často se v
Gítě vyskytujícího. To má znamenat pokojnou neměnnost duše a
mysli vůči všem bytostem, věcem a událostem. V jiných částech
tohoto překladu s nepoužívá termínu "neměnnost", který se lépe
významově hodí.) Jednota tedy povstává z dynamické energie a
nikoliv z neaktivní blaženosti. Gítá slibuje osvobození ducha také
v oblasti činů a za plné energie přirozenosti, jestliže přistoupíme
na podřízení naší bytosti tomu, co je vyšší než já, které odděluje a
omezuje. Obětuje se plná a dynamická činnost podložená klidnou
trpností, tajemství toho je co nejobsáhlejší činnost, neodvolatelně
založená na klidné nehybnosti, na svobodném výrazu prýštícím z
nejvyššího vnitřního klidu... protože vždy jediné a neměnné je ve
věcech a tvorech rozděleno na povrchové projevy. Dokud
zůstáváme u těchto dílčích projevů, zůstáváme také nevědomými
podřízenými přírodním zákonitostem... Jsme otroci zdání, svázáni
dualismem, zmítáni dobrem a zlem, hříchem a ctností, utrpením a

radostí, bolestí a slastí, dobrým a špatným osudem, úspěchem a
neúspěchem, pohybujeme se v železném kruhu, nebo ve zlatém a
železném kole Máji. Docilujeme, v nejlepším případě, ubohou a
relativní svobodu, kterou ve své nevědomosti jmenujeme
svobodným rozhodováním. Je to iluze od samého svého základu,
protože jsou to zákonitosti přírody, které se projevují pomocí naší
osobní vůle. Je to síla přírody, která se nás chápe a kterou
nemůžeme uchopit, a ta určuje, co si přejeme a jak si to přejeme.
Příroda a ne nezávislé já, vybírá pořád z naší existence předmět
našeho snažení, ať už pomocí rozumové úvahy nebo
nerozvážnými impulsy. Jedině když žijeme ve sjednocující
skutečnosti Brahmana, překonáme já a přírodu, jelikož se vracíme
k našemu pravému Já, k Duchu, v Duchu se nacházíme nad
impulsy přírody, nad jejími zákony a silami. Dospějeme-li k
dokonalé duševní myšlenkové a citové ustálenosti, uskutečníme
naše pravé Já, které je Jedno ve všech bytostech, jedno v tom, co
se v nich projevuje, a vším, co vidíme a pociťujeme. Tato
neměnnost a tato jednota způsobují nepostradatelný základ, z
něhož povstává božská bytost, božské vědomí a božská činnost.
Bez dokonalé neměnnosti duše ve všem, za všech okolností a
vůči všem bytostem nemůžeme ani božsky poznávat, ani zažívat
božské city vůči ostatním. Boží moc, jedno věčné a nekonečné je
stejné ve všem a ve všech bytostech a právě tak touto
neměnností jedná absolutně moudře podle pravdy své činnosti a
svých sil v souladu s postavením všeho a všech bytostí.")
"To je také jediná a pravá svoboda, na kterou člověk může
aspirovat - svoboda, která se nedostaví dříve než člověk překoná
oddělující mysl a stane se v přírodě samotnou vědomou duší.
Jedinou svobodnou vůlí ve světě je jediná vůle, které je příroda
vykonavatelkou, protože ona je tvůrkyní všech jiných vůlí.
Svobodná vůle se může uskutečnit v určitém smyslu, ale jako
všechno, co podléhá přírodním zákonitostem, je svobodná jen
relativně. Mysl vévodící i podléhající ustavičnému víření
přírodních sil, kolísá mezi různými možnostmi, naklání se brzy na
jednu, brzy na druhou stranu, potom se pozastaví a má dojem, že
si vybrala, ale nevidí a nemá ani nejmenší tušení o síle, která stojí
za ní a určuje její výběr. Nevidí ji, protože tato síla je Všechno, co
ve všem je nepředurčené. Mysl může přinejlepším rozlišit svým
smyslem pro objasňování a upřesňování něco mezi jednotlivými
určeními komplexní rozličnosti, které tato síla uvádí v činnost pro
své nevypočitatelné záměry. Mysl samotná, jsouc něčím dílčím,
nachází se na určitém místě tohoto soustrojí a není si vědoma
devíti desetin celkových hybných sil působících v čase a v
prostoru, není si vědoma své minulé připravenosti a svých

budoucích podnětů, leda tak, že sedíc na stroji, má dojem, že jej
řídí. V jistém smyslu tomu tak je, protože toto zřetelné naklonění
mysli k něčemu, co my nazýváme svobodnou vůlí, toto zastavení
sklonu, které nám připadá být uváženou vůlí, je jednou z mnohých
a určujících sil přírody, nikdy nejedná ani sama ani nezávisle. Za
touto malou zprostředkovatelskou činností, kterou je lidské tělo,
existuje něco širšího, mocnějšího a věčného, co bdí nad tendencí
ke sklonu a tlačí na křivku vůle. V přírodě je vůle větší než náš
individuální výběr. V této úplné pravdě, nad a za ní, je něco, co
určuje výsledky, tato tajná přítomnost a znalost vždycky v
přírodních procesech vnímá dynamicky, téměř automaticky, a ví,
co jsou správné vztahy, a jaké potřeby vyplývají z přerůzných
hnutí. Existuje božská Vůle, zastřená, věčná a nekonečná,
vševědoucí a všemohoucí, která se zračí v celku a v drobnostech
všeho dočasného a konečného, nevědomého a polovědomého. O
této moci a o této přítomnosti míní mluvit Gítá, když se zmiňuje o
Pánu sídlícím v nitru všech existencí, a hýbe tvory způsobujíc iluzi
přírody."
"Božská vůle není cizí mocí a přítomností, ona je v úzkém
vnitřním vztahu k nám a my sami jsme její součástí. Je to naše
nejvyšší Já, které ji má a podržuje. Protože však není naší
vědomou myšlenkovou vůlí, často odmítá, co naše vědomá vůle
přijímá, anebo přijímá, co naše vědomá vůle odmítá. Zatímco
utajené Jedno zná vše jak vcelku tak v nejmenších
podrobnostech, naše povrchová mysl to poznává pouze pomocí
myšlení, božská vůle je v nás nadvědomá, protože ve své
podstatě je supramentální, protože je vším. Naše nejvyšší Já,
které je nositelem této universální moci, není tím "já" našeho
pocitu jáství, naší osobní přirozeností, je to Já transcendentní a
universální a tyto (zdejší) maličkosti jsou jen jeho pěnou a jeho
vlnicím se povrchem. Podřídíme-li naši vědomou vůli tak, že jí
dovolíme spojit se s věčnou Vůlí, tehdy, ale jen tehdy, budeme
moci dosáhnout pravou svobodu, žijíce v božské svobodě a
neohražujíce se více v tak zvané svobodné vůli, v této loutkové
svobodě, která je iluzorní, relativní, svázaná s omyly svými
vitálními záměry a svými pokřivenými myšlenkovými útvary.
"Naše vědomí musí pevně upínat pozornost na rozlišení, a
to na základní rozlišování mezi mechanickou přirozeností a
svobodným Pánem přirozenosti, mezi Išvarou, jedinou a světelnou
božskou vůlí a četnými prováděcími silami vesmíru a jejich
zákonitostmi."
"Přirozenost - ne jaká je skutečně ve své božské pravdě,
vědomá moc Věčného, ale jak se nám jeví v naší nevědomosti - je

prováděcí síla, svým postupem mechanická, inteligentní, ale ne si
sebe vědomá, aspoň ze zkušenosti, kterou o ní máme, ale její
činy jsou určovány absolutní inteligencí. Protože však ona sama
není Pánem, je sycena vědomou mocí Já (vědomou a božskou
Šakti Išvary, transcendentní a vesmírovou matkou), pomocí něhož
vládne a přesně provádí práci, která je jí svěřována Išvarou.
Nevlastní, ale je vlastněna, nese v sobě břemeno všeho
vlastnictví. Jako Prakriti je přirozenost nehybná, ale stanoveným
způsobem činná, pokud plní úlohu jí určenou, nicméně obsahuje v
sobě Toho, který ví, je to entita, která je si vědoma všech svých
činů a všech svých postupů. Prakriti pracuje s vědomím a
blažeností Puruši, s Bytím, které je k ní napojeno a přebývá v Ní,
ale podílí se na tomto poznání, vládě a blaženosti jen tím, že se
podřizuje tomu, co ji naplňuje a co ona zračí. Puruša poznává
nehnutě, obsahuje činnost Prakriti a těší se z jejího vědomí a
poznání. Souhlasí s činností Prakriti, která provádí, co bylo
schváleno Purušou pro jeho radost. Puruša neprovádí, udržuje
Prakriti při jejím díle, a dovoluje, aby se projevila pomocí energií a
postupů a ve výsledcích forem, které přejímá do svého poznání.
Je to rozlišení formulované učením samkhya, které, i když
nepředstavuje celou pravdu, ani způsob nejvyšší Pravdy, Puruši a
Prakriti, přece jen poskytuje praktickou představu platnou a
potřebnou v hemisféře nižšího vědomí existence."
"Individuální duši nebo vědomou bytost možno považovat za
Purušu, který se těší ze zkušenosti, a za Prakriti, která jedná.
Ztotožní-li se s Prakriti, nebude Purušou, který vládne, vlastní a
poznává, nýbrž bude zobrazovat způsoby a procesy Prakriti: duše
se stane nezávislá na mechanické činnosti, která ji charakterizuje.
Úplným ponořením do Prakriti, duše se může stát bezvědomou
nebo podvědomou, uspanou ve svých tvarech, jako v zemi a v
kovu, nebo v polospánku, jako v rostlinném životě. V tomto
vědomí zůstává podřízena vládě tamasu, principu, moci a
kvalitativnímu způsobu temna a nehnutosti, radžas a sattva jsou
přítomny, ale pohřbeny pod tlustou vrstvou tamasu. Vynoří-li se ze
své vlastní přirozenosti vědomé bytosti, ale ještě ne jako skutečně
vědomá vlivem pořád příliš mocné vlády tamasu v její přirozenosti,
bytost se podřizuje stále spíše radžasu, principu, moci a
kvalitativnímu způsobu činnosti a vášně, které jsou určovány
přáními a instinkty. A tak se utváří zvířecí přirozenost s omezeným
vědomím, s nepatrnou inteligencí, s radžasicko-tamasickými
zvyky a vitálními impulsy. Vynořuje se stále více z velkého
bezvědomí do duchovních radovánek, vtělená bytost uvolňuje
sattvu, způsob světla, a získává svobodu, vládu a relativní
vědomí, a s nimi kvalifikovaný a podmíněný pocit vnitřního

uspokojení a blaženosti. Člověk, jako mentální bytost, měl by mít
tuto přirozenost, ale ve skutečnosti ji nemá téměř nikdy, z čehož
činí výjimku malá skupina vtělených duší. Obvykle obsahuje ještě
příliš mnoho z temné nehybnosti země a ze zvířecí vitality,
bouřlivé a nevědomé, než aby byl duší štětí, a světla nebo myslí s
harmonickou vůlí a vědomím. V člověku je obsažena snaha po
vzestupu k pravé povaze Puruši, který svobodně vládne, je plný
poznání a radosti, ale tento vzestup je ještě neúplný, s překážkami
a špatně vedený. Při pozemské a lidské zkušenosti způsoby
existence jsou relativní, žádný z nich neposkytuje jednoduché a
absolutní výsledky, nýbrž pomíchané jedny s druhými, které se
nikdy nezakládají na čisté činnosti. Jsou to vzájemné na sebe
působící činnosti, zmatené a nestálé, určované zkušenostmi
egoistického vědomí, kolísající v nejisté rovnováze přírody."
"Znakem ponoření vtělené duše do Prakriti je vědomí
omezené na já. Lze poznat tento stav omezeného vědomí podle
trvalé nerovnováhy mysli a srdce, podle jejich konfliktu a zmatené
disharmonie ve styku se zkušenostmi. Lidské reakce ustavičně
kolísají mezi dvojnostmi vytvořenými podřízeností přírodě a
zápasem o vládu a požitek. Je to boj často ostrý, ale omezený a z
větší části neúčinný. Duše se točí v kruzích bez konce mezi
klamnými a skličujícími protivami přírody, mezi úspěchem a
neúspěchem, dobrým a špatným osudem, hříchem a ctností,
radostí a hořkostí, bolestí a útěchou. Jedině když se probudí ze
svého pohroužení do Prakriti, může duše zažít svou jednotu s
Jedním a se všemi jejími existencemi a najde za dočasnými úkoji
správný vztah ke světové přirozenosti."
"Duch se pak stane indiferentní vůči nižším projevům
přírody, schopný vládnout a být svobodný. Sedí na vysokém trůně
a pozoruje okem svědka, co poznává, naplněn klidem a
intenzivním čistým štěstím, pocházejícím z jeho věčné existence.
Pak začne vtělený duch vyjadřovat sebe v činech, není však už
podřízen nevědomosti, ani poután vlastní činností, jeho činy jsou
pro něho bez následků, protože nejsou jeho, jsou ovocem Prakriti.
Veškerý pohyb přirozenosti se v jeho očích stane povrchovým
vlnivým pohybem, který se tříští o hlubinu míru, o šťastnou a
universální nezaujatost, o božskou existenci bez hranic. (Není
třeba si všímat při výkladu karmajogy úplné filosofie Gíty.
Můžeme, chceme-li, ji považovat za vyjádření psychologické
zkušenosti užitečné jako praktická základna. V tomto smyslu je
dokonale platná a ve shodě s širší zkušeností. Z toho důvodu
jsem považoval za užitečné převést ji, jak jen možno, do výrazů

moderního myšlení, nechávaje stranou, co patří spíše do oblasti
metafyziky než do psychologie.") (A I, 88-94)
"Takové jsou podmínky naší cesty. Jejich splněním se míří k
ideálu, který je vyjádřen následujícími větami nebo jinými
ekvivalenty:
Žít v Bohu a ne v já, budovat na základech širších než je
malé egoistické vědomí, na vědomí úplné duše a
Transcendentna.
Být dokonale nezaujatý při všech okolnostech a vůči všem
bytostem, vidět je a pociťovat je jako jednotu v nich samých a
jednotu v Bohu: pociťovat všechno v sobě a všechno v Bohu,
Boha ve všem a sebe ve všem.
Jednat v Bohu a ne v já. Vybírat činy ne s ohledem na
osobní potřeby a principy, nýbrž s poslušností příkazům nejvyšší
žijící pravdy nad námi. Jakmile se cítíme zakotveni v duchovním
vědomí, bude muset ustat veškerá činnost řízená naší vůlí nebo
prováděná se záměry oddělenými, aby se totiž umožnila činnost
konaná stále více pod vlivem nadvědomé božské vůle, která nás
přesahuje. Dosáhneme nejvyššího výsledku, když se
pozdvihneme až ke ztotožnění s božskou Šakti ve vědomí, v
energii, v činu a v radosti z existence, pak v sobě ucítíme
nekonečný dynamický záměr nepodmíněný smrtelným přáním,
instinktem nebo iluzorní mentální svobodnou vůlí, nýbrž osvíceně
pojatým a rozvinutým v nesmrtelném sebe si uvědomujícím štěstí.
To je výsledek vědomé podřízenosti přírodního člověka božskému
Já a věčnému duchu, který po všechny věky věků řídí svět přírody
a vede k úplnému jejich vstřebání do sebe."
+++
"Kterými stádii praktické sebekázně můžeme dospět k
takovému splnění?"
"Vyloučení veškeré egoistické činnosti a egoistického
vědomí, jejich základny, je zajisté klíčem k uskutečnění, k němuž
míříme, jelikož však na cestě činů je činnost uzlem, který napřed
musí být rozvázán, musíme si vzít za úkol rozvázat jej v jeho
ústředním článku, a tím je přání a já; jinak ustříhneme jen
postranní nitě a nedospějeme k jádru našeho pouta. Vždyť tužba
a pocit já jsou cesty, které nás svazují s naší nevědomou a
oddělenou přirozeností. Z těch dvou tužba má svůj původ v
emocích, pocitech a instinktech, a odtamtud ovlivňuje myšlení a
vůli, pocit jáství je živý stejně v těchto hnutích, ale má své kořeny
také v přemýšlivé mysli a ve vůli, a právě tam se nabývá vědomí o

sobě. To jsou dvojčata moci nevědomosti posedající a rozsáhlé
jako svět, který máme osvítit a vyloučit."
"Na poli činnosti tužba na sebe bere různé podoby, ale
nejmocnější ze všech je bažení po ovoci činů. Ovocem, po kterém
toužíme, může být odměna v podobě nějaké vnitřní radosti,
uskutečnění nějaké oblíbené myšlenky, nějaké vůle, která je nám
drahá, ne o uspokojení egocentrických emocí nebo pýcha, se
kterou provádíme naše největší naděje a uskutečňujeme naše
ambice. Také to může být odměna čistě zevní a materiální:
bohatství, pocty, vítězství, štěstí nebo jakékoliv jiné uskutečnění
vitálního a fyzického přání. Tato uspokojení nás klamou vždycky
tím, že v nás vzbuzují pocit vlastnění a svobody, zatímco ve
skutečnosti jsme pronásledováni a vedeni, podněcováni nebo
frustrováni nějakou hrubou či jemnou, vznešenou či nízkou
formou, ve které vždycky hnízdí slepé přání, které vládne světem.
Následkem toho prvním pravidlem jednání navrženým Gítou je
provádět, co se má provést bez jakéhokoliv přání po ovoci té
činnosti, niškáma karma."
"Pravidlo je to zdánlivě jednoduché, ale jak těžké je uvést je
do praxe aspoň s minimem upřímnosti nebo s osvobozující
integritou! Ve většině případů se nám to nepodaří, a když se nám
to nějak podaří, stane se to spíše pro náš odpor vůči násilným
činům nebo vůči tyranizujícímu impulsu než z jiných důvodů."
"Obvykle to přinejmenším dopadá tak, že se uspokojíme s
pozměněným a disciplinovaným egoismem, nepříliš náročným na
náš mravní smysl a nepříliš bojovně se tvářící vůči okolí.
"Jen tehdy dosáhneme absolutního osvobození, o kterém
mluví Gítá, když zachováme absolutní stálost mysli za všech
okolností. Sebemenší reakce dokazuje, že disciplina je
nedokonalá a že některá část naší bytosti je ještě podřízena
zákonům nevědomosti a připoutanosti a že je zabrána do své
staré přirozenosti... Ale zrnko nedokonalosti může zbourat celou
stavbu jogy."
"Jsou způsoby, které se podobají nezaujatosti, ale neměly
by se zaměňovat za hlubokou a širokou nezaujatost požadovanou
v Gítě. K těmto způsobům patří stavy pocházející ze zklamání a z
pýchy, z tvrdosti a netečnosti, ale jsou to egoistické formy.
Dochází k nim časem během sádhány, musí však být zavrženy
nebo přetvořeny na klidný stav. Na vyšším stupni existuje též
nezaujatost stoikova...nezájem o události. Ale i tyto postoje jsou
nedostačující...

"Lehce pochopíme, že tak velký výsledek nelze dosáhnout
najednou. Musíme se především naučit přijímat nárazy světa
středem naší klidné a nedotčené bytosti, i když na povrchu naše
city a vitalita jsou prudce otřeseny..."
"Nezaujatost klidná a hluboká, vzdání se všech tužeb po
ovoci činů, činnost prováděná jako oběť nejvyššímu Pánu naší
přirozenosti, to jsou první tři kroky na cestě karmajogy navržené
Gítou, a ty vedou k Božskému." (A I, 96 - 97)
Tyto strohé požadavky klade mistr na žáka a může je klást,
jeli osobně přítomen. Není-li osobně přítomen a je-li jen pisatelem
těchto podmínek, může se spolehnout na to, že žák nebude mít
tolik soudnosti, aby správně rozeznal svůj stav a byl si jist, že se
neklame, když předpokládá, že ty vlastnosti má nebo když
žádoucí stav prožívá. Chybí mu schopnost rozlišovat. Mohou pak
nastat dva krajní případy vedle některých případů, nacházejících
se mezi těmito póly:
1. Žák upadne do malomyslnosti, neboť vidí, že nemůže
svými silami splnit tyto požadavky. Pak se mu může také stát, že
pro přílišnou upřímnost a puntičkářství začne mít skrupule, začne
se starat o maličkosti a velké věci mu unikají. Jeho cesta ztratí
potřebný ráz velkorysosti, on začne postávat jako voda v bahnitých močálech a je konec pokroku. Chybí mu nadhled, který by mu
mohl poskytnout, není-li mistr, zkušenější žák nebo nezaujatý
zpovědník typu neběžného katolického kněze zpovědníka. Takový
rádce musí sám žít podle svých rad a nadto musí být vytrvalým
optimistou, který se nedá odradit trvalými nedostatky žáka, trpělivě
je vytýká a hlídá a sám neupadá do malomyslnosti a zoufalství.
2. Žák je rozený optimista, velkoryse přehlíží své chyby,
nebo nemá dost soudnosti, aby je rozeznal jako chyby. Také se
nevyzná ve svém vnitřním vedení a co považuje za správné, není
ani relativně správné. Je-li mu něco vytýkáno, považuje taková
napomenutí za výraz žárlivosti na jeho pokrok. Ale nic netrvá
věčně. Přijde na to, že se klamal a že sebe obelhával. Pak je s
ním rovněž konec, a tu buď se zastaví dočasně, nebo zanechá
veškeré snahy.
Velcí katoličtí mystikové, pokud byli zároveň učiteli, zanechali po sobě velká díla, v nichž si počínali tak, že vedle požadavků na žáka popisovali i stavy související s duchovním pokrokem a poukazovali na měnící se prostředky, kterých je nutno se
chopit. Toto srovnání s jogou zde musí být aspoň načrtnuto.
Zastavím se u dvou největších: U svaté Terezie z Avily
(1515-1582) a u sv. Jana z Kříže (1542-1591). Abych předešel

dojmu, že jde jen o mé osobní hodnocení, budu napřed citovat o
nich autora, s kterým nemám nic společného, a teprve pak
připojím své zkušenosti. Citáty budou převzaty z knihy La
mastique od Louise Gardeta. Kniha vyšla v Presses universitaires
de France, 108, Boulevard Saint-Germain, Paris 1970. Z téže
knihy budu citovat i později a budu ji uvádět pod zkratkou G.
Autor píše o svaté Terezii z Avily toto:
"Co nejzřetelněji odlišuje mystiky evropského Západu od
Řeků a Rusů, jsou možná jejich rozbory duchovní psychologie.
Reflexivní věk vrcholí Terezií z Avily a Janem z Kříže, oběma
znamenitými spisovateli, z nichž druhý byl velkým básníkem. Jimi
se vytvořil přesný slovník, který pak bude sloužit za základ k
teologickým úvahám.
Cesty vnitřní modlitby jsou tématem Tereziny knihy Viaje de
perfeccioón (Cesta k dokonalosti), a pak její vlastní mystická
zkušenost, uložená v Castello interior (Hrad nitra). Snažila se v
nich vylíčit etapy postupu: Soustředění získané úsilím duše vedené účinnou boží milostí, trpné soustředění pocházející od Boha,
modlitba jednoduchosti, ticha, spojovací, přetvořovací spojení,
taková je cesta k Bohu vyznačená jak obdrženými milostmi, tak i
prodělaným utrpením - dobrovolnou askezí, duševními i tělesnými
zkouškami a útrapami. Terezie obdržela buď vidění "smyslová",
nebo "intelektuální", až po vidění Trojice, čímž chtěla naznačit
stav přetvořujícího spojení. Obdržela soukromá zjevení a "probodení srdce". Ale její učení ani zdaleka se nesoustřeďuje kolem
"mimořádných milostí". O co jí především jde, jsou prošlé etapy,
bolestné nebo příjemné, nebo obojí zároveň, ať už to byl pokrok
navozený lidským jednáním (za pomoci milosti) nebo lidskobožským, za něhož se duše "přetváří" v lásce boží a láskou boží.
Je to ovšem mystika spojovací, kterou Terezie prožila a popsala
symbolicky duchovní svatbou a manželstvím. Naléhavě trvá na
rozlišení mezi tím, co duše může učinit sama ze sebe, a co je
způsobeno vlitými milostmi zakoušenými jako přímo dané od Boha. Jisté analýzy a popisy moslimských mystiků (z rané doby islámu) zní často obdobným hlasem: byl to jejich vliv nebo pravděpodobněji aspoň setkání v literárním výrazu?" (G, 77 -78)
V téže knize v pojednání o mohamedánské mystice autor o
tom praví toto:
"V Islámu, zaměřeném na Jediného Boha a na Jedno, mluví
Bůh prostřednictvím proroků, na které "sestupují" jeho zjevení.
Korán opakuje, rekapituluje a slavnostně potvrzuje dřívější Svatá
písma. Existuje nebeský Korán, vlastní přídomek Slova, Korán

sestoupil na Muhammeda a řekl mu, co Bůh chce sdělit lidem, aby
Ho poznávali a uctívali a byli vedeni správnou cestou. Neboť on je
Žijící, Milosrdný a Všemocný. Tak Bůh zjevuje své Slovo, sám
sebe nezjevuje. Zůstává "ukryt zrakům" ve dvojnásobném
tajemství svého nesdělitelného Božství a jeho milosrdného
Počínání vůči tvorům.
"Avšak od samých počátků islámu byli lidé, žíznící věřící,
kteří toužili proniknout do božího tajemství a z něho žít. To
nazýváme "moslimskou mystikou", tj. tasavvuf (neboli "sufismus" v
evropské formě. Podle nejpravděpodobnější etymologie tasavvuf
se vztahuje ke způsobu života súfijů, těch, kteří jsou oděni do lnu
(súf), do hrubé nahnědlé tkaniny, chceme-li, do takové, jakou
nosili první asketi. Zpočátku to bylo hledání životního pravidla,
nikoliv roztržka s Koránem, nýbrž prohloubení a uvnitřnění jeho
poselství. Pojem láska boží (hiubb alláh) je koránská. "Bůh miluje
ty, kteří ho milují," říká mnohokráte text Koránu. A dva verše (3,31
a 5,54) provolávají vzájemnou lásku Boha a člověka.
"Sufíjové se rádi odvolávají na některé druhy
Muhammadovy, po nichž se zachovala pověst asketů (zuhd).
Mnozí žili v prvním století hidžry (hedžra, počátek islámského
letopočtu, v našem spisu se bude uvádět obvyklým způsobem H +
rok od počátku tohoto letopočtu, ve zlomku se pak uvádí náš
letopočet) a byli "kazateli", "zbožnými", "plačícími", "askety", kteří
dokázali vytvořit a oživit proud lidové zbožnosti. Z tohoto hlediska
lze říci, že sufismus byl na počátku zjevem vyloženě islámským.
Nepochybně na něj působily četné a rozličné vlivy. Blochdet (po
vzoru Corbina) trvá na iránských vlivech, Goldziher nebo
Nicholson na vlivech indických; Asín Palacios na vlivu prvotního
křesťanského mnišství, především na Otcích z pouště. Ale shody
neznamenají vždycky historickou posloupnost, a přejímané vlivy
ani zdaleka nedosvědčují něco ze zaujatosti ducha neboli
inspirace. Rozbory Louise Massignona zde ukazují cestu, kterou
je třeba se ubírat (viz jeho Essai sur le lexique de la mystique
musulmane, kap. II. a III.) Súfismus prvních století je účinným
prostředkem mohamedánské víry, a jen uvnitř islámu se zrodilo
drama, které pak mělo poznamenat historii tasavvufu.
"Vznikly tu dva typy zkušenosti, na počátku prostředí súfi a
tradiční prostředí, oba dva proudy se vzájemně doplňovaly. Žádné
legální pronásledování neprobíhalo proti Hassa Basrímu (zemř.
110 H/728), který byl jistým způsobem zakladatelem súfismu,
který oslavoval nepřetržitou lásku (íšq) Páně: "Já po něm toužím a
on po mně touží." Druhé století H. se vyznačovalo poutavou
postavou Rábi a z Basry, starou hráčkou na flétnu, konvertitku,

zemřevší 185H/801. Rábi a byla kostelní zpěvačkou, která
opěvovala nezainteresovanou nezištnou lásku (hubb) boží. Je
láska zainteresovaná "vášnivá", kde srdce je celé zaujato Bohem,
ale objevuje se při ní ještě egoistická touha po blahu; pak láska
nezainteresovaná, která se nese k Milovanému, ale nevrací se k
sobě:
"Při lásce zaujaté zabývám se tím, abych nemyslela na nic
než na Tebe a vysloužila si všechno ostatní, a pokud se týče
lásky, která Ti chce dát, čeho Jsi hoden, ach! jak Tvé závoje
padají, a jak Tě vidím!" volá Rábi a v dystichu tak často
citovaném. Jednoho dne chtěla, v symbolické akci "zapálit ráj" a
"zahladit peklo", aby Bohu bylo slouženo a aby byl milován pro něj
samého a ne z touhy po odměně nebo ze strachu před trestem.
Tato epizoda neprávem přenesená z Basry do Bagdadu během
VIII, až XIII. století, byla pojata do pamětí Joinvillových (Jean, sir
de Joinville, francouzský kronikář 1224 - 1317, doprovázel
svatého Ludvíka do Egypta roku 1248 a podává historickou
zprávu o panování svatého Ludvíka). Později Joinvillova "stará
paní" se stává karitkou biskupa Pierra Camuse (Jean-Pierre
Camus, biskup v Belley, narozen v Paříži, žil 1582-1652), přítel sv.
Františka Saleského, 1567-1622, byl v rozporu s protestanty),
který stál za touto obnovenou postavou od začátku sporu s
kvietismem (XVII. století), a její hlas byl jedním z kladných
argumentů, svědčících o "čisté lásce", aniž ovšem Pierre Camus
věděl o tom, že záležitost "nezainteresované lásky" byla v islámu
postavena jinak než "čistá láska" v křesťanství.
"Zcela jinak než zasáhla Rábi a působil v dalším století Abú
al - Bistámí. Dostává se do "prázdnoty", která by se dala spíše
srovnat s jogou než s "ničím" Jana z Kříže. Bistámí "samotářský a
strohý asketa" (slova L. Massignona) dokázal dosáhnout
odpoutanosti od všeho stvořeného až po ontologické kořeny bytí,
jak se zdá. Všechny rozlišující představy, včetně duševních
představ o božích přívlastcích a Bůh sám je mu "tržištěm tváří":
"Ach, Bůh tě klame v tomto životě na trhu, a na něm zase o trhu,
nacházíš se a pořád jsi na trhu otrokem!" a aby překonal toto
"klamání Bohem", ubírá se Bistámí cestou absolutního obnažení
srdce a ducha: "Dosáhl jsem vyvýšení pláně "Ne-bytí, a
nepřestanu tam letět, dokud nepřejdu z Ne do Ne tím Ne. A v
tomto posledním opuštění "tváří" najde potvrzení Jednoty (tavhíd).
"Jak ses tam dostal? - Sloupl jsem se ze svého já, jako se
svléká had ze své kůže, pak jsem nahlížel na svou podstatu, byl
jsem Já, On!" (Překl. L. Massignon)

"Máme zde hledání ztotožnění pomocí radikální intelektuální
nevědomosti, která dovedla Bistámího v jeho "bláznivé extázi" k
theopatickým výrazům, které budoucí odpůrci súfismu odsoudili
jako pýchu: "Sláva mně!" volal, „ať je má sláva velká!"" a pak dodal: "Už je toho dost pro mne, už dost." Ve skutečnosti jeho vřelá
monotheistická víra, kterou si pořád zachovával, musela na
přechodu do přemýšlivého vědomí, když vyšel ze záchvatu své
zkušenosti, přinášet nenasycený neklid. Když přišel k sobě,
připadal jim, že je zděšen svými extatickými výkřiky. Cestu
Bistámího musel Louis Masignon definovat jako "vyřazení duše,
která vzlétá, ač sama nehybná, v rozmezí mezi subjektem a
objektem také tak anulovaným."
"Bisámí byl iránský venkovan. Narodil se a žil v horách
Tarabistánu v Persii. V téže době v Bagdadu III. století H., právníci a teologové začli potírat súfismus a pronásledovat před soudy. Basra, kde žila Rábi a, již znala kroužky sufistů. Rozšířili se do
Bagdadu. "Protimystické" anály té doby nám dosvědčují, jak
výstředně se chovali a jak uráželi mravy.
"Doktoři zákona vůbec nenapadali hrubou intelektuální nevědomost Bistámího - o které asi nevěděli. "Mé Já je Bůh", aná
lhaqq, je to úplné spojení s Nejvyšším. A že chtěl zničit pouť do
Mekky tím, že žádal, aby se konala vnitřně ("je třeba se sedmkrát
otočit kolem ka by svého srdce)... že zanechal po sobě významná
pojednání v próze (Kitáb al-tavásín) ...zabarvené básnickou gnosí,
o cestě, která vede do srdce spojení (žan al-žam)... patří jeho
básně mezi nejkrásnější mystické zpěvy lidstva...
"Velmi brzy, a možná už od Dhú l - Nún Missího (zemř. 245
H/859) zájem o reflexivní duchovní psychologii vedl súfije k tomu,
aby vytýčili sérii vzestupných etap (manási). Počet a řád, kterého
přitom používají, se liší podle přání autorů, škola pravděpodobně
podle duchovních zkušeností. Je třeba uvést, že láska je
nejčastěji zprostředkující etapou, zřídka vrcholem.
Rozdělení, které se stalo klasickým, je asi maqímát,
"stanice" stálé a dosažené, ahvál, přechodné "duchovní stavy",
následky božího milosrdenství. Nastávala sblížení - jsou to historické vazby nebo setkání zkušeností mezi těmito súfickými
etapami a mezi "zámeckými komnatami" sv. Terezie. Řekněme si
však, že se liší jak analytická hlediska, tak nikoliv v menší míře
způsob vysvětlení. Uvedu příkladem vzestupnou linii "duchovních
stavů", jak ji podává jedna z nejvýznamnějších "příruček" Kitáb al luma od Sarráže: trvalá pozornost, blízkost, láska, bázeň, naděje,
přání, uvnitřnění, ticho v míru, nazírání, jistota.

"Ještě o metodě "vnitřní modlitby". Již jsme se setkali s
pojmem dhikr: Termín ten má znamenat především (soustavné)
připomínání si Boha. Velmi rychle se toto stalo synonymem
způsobu toho připomínání: neúnavné a rytmické opakování
božího jména (Alláh), nebo jednoho z "nejkrásnějších Jmen" (Živý,
havy; Přetrvávající, qayyúm, atd.) nebo první část "vyznání víry"
(bod božství - není-li to Bůh, lá iláh illá Alláh). Opakování se děje
o samotě nebo ve shromáždění - vždycky pod kontrolou a za
řízení vůdcem. Pozornost srdce je získaná. Došlo v pozdějším
súfismu k přidávání poezie a fyzických postojů. Používané formule
a pozice se liší podle bratrstev. Je známo čtyřicet hlavních typů.
"Cílem je vytvořit monoideismus na Předmět dhikr, a urychlit
a navodit příchod "duchovních stavů". Podle stupně pokroku se
rozlišuje dhikr mluvený, dhikr srdce, dhikr vnitřní. Jsou tu zřejmé
podobnosti i rozdíly, které je možno srovnat jednak s džapa-jogou
a s japonským membutsu, jednak s modlitbou k Ježíši orientálním
způsobem.
"Halláž, který praktikoval dhikr, zdá se, že z nich dával
přednost meditativní úvaze, fikr, a že nedůvěřoval "technickému"
aspektu neúnavného opakování. Známe tedy súfickou tradici
neboli dhikr, něco trochu podobného "jednoduché modlitbě" Otců
na poušti, což ovšem je metoda získaného soustředění, rozuměj
dosaženého vlastní snahou. Později, a již u Ibn Atá Alláh, se
shledáváme se šádhillí, což je dhikr přecházející ze srdce do
"nitra",; ten pak převládá u súfijů a vede "účinně" ke stavu
odstranění (faná) vědomého já při nadvědomém zapojení (baqá)
na absolutní ztotožnění a jednotu... Souhlásková arabština,
soustředěná na sloveso, je podivuhodně vhodná k tomu, aby
postihla přechodné dynamické "duchovní stavy". Záliba v jejich
vyjádření byla živá u musulmanských mystiků. Slovník
"technických pojmů" není jednotný a znesnadňuje četbu textů a
zároveň je činí velmi poutavou. Tyto pojmy byly ve většině případů
používány v jejich arabské formě v mystických spisech sepsaných
v perštině nebo v turečtině... Zvláště sufistické pojmy se liší od
autora k autoru podle rozebírané zkušenosti. Slova jako ittihád
(spojení nebo totožnost) nebo tasfríd (osamělost) neznamenají
například tutéž duchovní skutečnost u Bistámího, Halláže nebo
Ibn Arabího.
"Během staletí jistá slova měnila svou důležitost. Hasan
Basrí a Halláž dávali přednost v pojmenování lásky boží slovu išq,
které logicky souvisí s myšlenkou "touha". Rábi a užívala
koránského termínu hubb. Později po odsouzení a popravě
Halláže, titíž, co psali o touze nahradili išq slovem mahabba (téhož

kmene jako hubb): vzájemná láska bez použití slova "touha", které
bylo nebezpečné vyslovovat. Muslimská mystika se tak dočkala
něčeho podobného, co nastalo v rozepři v křesťanském prostředí
mezi pojmy "érós" a "agapé", a Hallažovo išq není tak příliš
vzdálené érósu Řehoře z Nyssy, jako "bláznovské lásky" co by
následek agapé a s ní spojený dar milosti." (G 99 - 116)
Při citaci z knihy G. jsem vynechal stránky 105 - 114, kde
se mluví o literárním odkazu súfismu a konečně o dvojí tendenci
muslimské mystiky, protože to, co jsem přeložil, stačí ke srovnání
s mystickými spisy sv. Terezie z Avily. Než se však pustím do
komentáře knihy A až do strany 97, vrátím se ještě ke knize G, v
níž na dalších stránkách 78 až 84 se píše o svatém Janu z Kříže a
jeho zkušenosti se porovnávají se zkušenostmi súfijů. Museli jsme
se aspoň ve zkratce seznámit se samotným súfismem, abychom
této důležité pasáži rozuměli. Nuže k pojednání o svatém Janu z
Kříže z knihy G (78 nn)
"Trochu déle se pozastavíme při učení svatého Jana z Kříže.
Objasňuje zvlášť dobře náš úmysl v tom, že soustřeďuje všechny
své analýzy na mystickou zkušenost, kterou prožil a popsal jako
úplnou lásku." (G/78)
Autor se plným právem déle zastavuje u svatého Jana z
Kříže, a také my se k němu budeme muset vrátit přinejmenším v
rozsahu v knize G, kde zaujímá šest stran textu. Bude však
výhodnější připojit tento citát později, možná až během Ghosova
pojednání s bhakti v A III. Dosavadní citáty nám zatím stačí k
tomu, abychom si srovnali křesťanskou mystiku se sufismem a s
jogou.
Všimnu si ještě "počínání" vnitřního vůdce, jak jsem se s ním
setkal při své zkušenosti, přestože on jedná podle individuálních
potřeb jednotlivce. Po tolika létech spolupráce s ním snad se mi
podaří vystihnout obecně platné způsoby duchovního vedení,
abych je postavil vedle jogických požadavků Šrí Aurobinda. Také
on se snaží o zobecnění požadavků, jak se s nimi seznámil ze
svého studia různých indických jog a ze své bohaté zkušenosti
předznamenané znalostmi jog.
Budu se od něho stále lišit v tom, že jsem nastoupil duchovní cestu bez studia duchovních nauk a dokonce bez víry v Boha,
tedy jako úplný začátečník, ale za to včas, v době, kdy jsem se
ještě nedostal do plného zajetí lidských představ. Čímž chci říci,
že každý může nastoupit vědomě cestu, bez ohledu na to, zda
věří či nevěří, ale bude mít těžší práci než já, protože vstoupí na
cestu už jako dospělý člověk s rozvinutým intelektem a s roz-

vinutou představivostí. A tu se právě liším od G. tím, že pojímám
mentální dospělost jinak než on. Je jí třeba, ale člověk se k ní
může dostat jinak než tím, že naplňuje svou hlavu poznatky nasbíranými zvnějška. Vždyť kolik lidí kolem nás hodně vzdělaných vykazuje něco, co Jan Amos Komenský nazval docta ignorancia
(učenou nevědomostí). Je to právě jejich poučenost, která jim
zabraňuje, aby vstoupili na duchovní cestu. Mám dojem, že toto
nebezpečí hrozí i těm, kteří si přečtou i ty nesplnitelné požadavky
Šrí Aurobinda Ghose. A to jsem je necitoval ještě do všech
podrobností, které i na mne působily decimujícím způsobem.
Nedejte se odradit. Daleko více vás odrazuje vaše omezená
zkušenost načerpaná ze smyslového vnímání a končící
rozumovým zpracováním těch vjemů (onen mnou často
zmiňovaný úsek vědomí AB, kterému Ghos říká egoistické
vědomí). To je ono soustavné uvádění v pokušení, o kterém se
modlíme v Otčenáši, abychom ho byli zbaveni. Všimněte si zatím
svaté Terezie z Avily a súfijů, jak museli jít za zkušenost AB a jak
se za ní tlačili všemi svými silami, a kdyby to byli neučinili, nebyli
by se dostali do styku se svým pravým věčným Já, které není
závislé na poznatcích přicházejících zvnějšku, nýbrž na mnohem
celistvější moudrosti, která je jeho nezrozenou podstatou.
Nedivte se, že nechávám mluvit Ghose o jeho tvrdých
požadavcích. Poznávám jeho dobrou vůli a prosím, abyste byli
aspoň zčásti tak trpěliví jako byl on, když pro nás psal. Má pravdu,
která je obrovsky náročná, ne k pochopení, ale co do požadavků
na změnu v chování a na změnu ve smyslu života.
Vnitřní duchovní vůdce je ještě náročnější, jako je náročnější
fyzický guru než Ghos. Ale jejich náročnost je zmírňována jejich
pomocnou rukou, jejich zásahem do lidského vědomí žáka, tak jak
jsem byl toho sám svědkem. Měl jsem vždycky moc k tomu, abych
uskutečnil, co ode mne vnitřní vůdce požadoval, protože on mně
dal k tomu moc, která byla z něho a ne ze mě, která se objeví v
člověku jen tehdy, pustí-li ji k projevu buď po dobrém nebo po
zlém. V mém případě po zlém, kdežto podle obecně platného
způsobu navrženého Ježíšem, po dobrém. Jakým způsobem
pustili Ježíšovi učedníci tuto obrovskou moc k projevu? Napřed
tím, že se vnitřně vzdali toho, co jim bylo na světě nejmilejší. Viz
též Abraham, vzdávající se Izáka. U učedníků to byly jejich rodiny
a všechno, co s tím souviselo, a pak plnili vůli Ježíšovu, že
pomáhali nezištně, karma jogin by řekl bez nejmenšího očekávání
madhu, medu svých skutků, jednali jen pro dobro samo a jen z
lásky k bližnímu. Dali na to, co jim Ježíš ukázal, že je správné
činit. Tím narostli vnitřně za tři roky více než já za třináct let. Po

dobrém to jde přece jen snáze a rychleji. Proto můj případ není
vzorový, ale je poučný jinak než případy po dobrém. Obešel jsem
se i bez mentální dospělosti, obešel jsem se bez všeho až na
jediné. Nemohl jsem se obejít bez poslušnosti k tomu, k čemu
jsem z věčného pramene získával moc. Na tohle byl Ježíš zvlášť
choulostivý a náročný. Zavolal někoho a on hned nešel. Pak už ho
nechtěl ani vidět. Tak přišel o jeho požehnání i celý Jeruzalém s
celou židovskou říší, o jednotlivcích ani nemluvě.
Nemyslete si, že jsem i při té obrovské milosti neklopýtal.
Mockrát jsem se provinil proti té milosrdné lásce. Řeknete si, že
kdybych byl věděl, kdo mne vede, kdyby mě byl někdo upozornil,
že jsem v rukou božích a nenechal mě nevěřit, že bych se byl
nedopustil tolika chyb. Jenže milosrdenství boží je zvláštní
povahy. I pomocí našich chyb dává vyniknout principu, kterého se
máme držet. Milost boží se provalí a povrch v nečekaném
okamžiku a její postavení zaujme íšq. Ta poráží člověk
zabořeného do sebelásky, a činí to trpělivě, dokud z něho neučiní
nic. Poprvé se jí to u mě podařilo v koncentračním táboře (mezi
26. a 27. rokem mého věku) a od té doby se jí to muselo podařit
mnohokráte, protože člověk i pak se znovu naplní sebou. K tomu
ho vedou smyslové vjemy a jejich soustavné rozumové
zpracování. Takže na duchovní cestě je zapotřebí neustálé
duchovní obnovy. Ať nikoho nenapadne odhodit tělo s jeho
smyslovými a rozumovými schopnostmi! Nést toto břemeno je
mnohem větším požehnáním než cokoliv jiného. Než se příroda
dostala evolucí k vyvinutí tak dokonalého transformátoru! Ten
dokáže z jedné strany přijímat vjemy z vnějšího světa a uspořádat
si je vhodně i pro duchovní cestu a na druhé straně propustí i
takové požehnání od Boha, které vysoce přesahuje lidské
schopnosti a nakonec zabíjí malé nepravé já jako nástroj už
nepotřebný. Vizte Pavlova slova: "Už jsem živ ne já, ale živ je ve
mně Kristus." Toto sebespotřebování se napřed z důvodu lidské
slabosti může projevit jako extáze (samadhi), později se projeví
jako trvalé obrácení světla. Ono začne přicházet z věčnosti a my
jsme si toho vědomi. (Viz obrácení světel v CV)
Říkávám svým přátelům v různých variantách toto: "Nepřejte
si znát, k čemu mne vnitřní duchovní vůdce zavazuje. Byli byste z
toho výčtu nešťastni, protože byste nedokázali z toho splnit ani
malou část. "Je to pochopitelné, protože tím, že bych to prozradil,
bych nemohl předat i sílu k uskutečnění toho vědění, a bez té
bych ani já nic nedokázal. Jiná varianta, když se někdo diví, kde
beru ty vědomosti:

"Nikdy si nepřeji, abych něco věděl navíc, než co dokážu
vědět pomocí rozumu, tímtéž rozumem, možná že ještě menším
než jaký máte k dispozici vy. Protože poznání za rozumem
zavazuje jiným a daleko přísnějším způsobem než rozumové
poznání. Nepřeji si být zavázán více než jak uzná vnitřní vůdce, a
měl-li bych vůbec nějaké přání, pak bych si nikdy nepřál, abych z
tohoto pramene za rozumem věděl příliš mnoho. Už i proto, že je
záhodno, abych se navenek nijak nelišil od ostatních lidí."
Jiná varianta. "Kdybych jen minutu mohl dělat co vy, spáchal
bych raději sebevraždu, protože bych se ocitl ve stavu, ve kterém
bych nevěděl, co činím." Jinými slovy: "Kdybych na světě ze své
vůle něco musel mít, něco musel učinit pro sebe, byl bych tak
zmaten, že bych ten smutek patrně nepřežil. Ten stav by se rovnal
sebevraždě, přestože bych se žádnou viditelnou zbraní nezabil."
Pokud jste ode mne neslyšeli některý z těchto výroků,
působila vůči vám ve mně láska boží, která mi nedovolovala takhle
hovořit. Ona se ujímá malých a nedokonalých, dokonce i mě se
ujala v době, kdy jsem o ní ani nevěděl a dokonce ji potíral.
Vzpomínám neustále na Šavla obráceného na Pavla, učedníka a
apoštola Páně. Zažil totéž, ale v dospělém věku, a napsal, co si
přitom myslí o sobě. Právem se nepovažoval za hodného, aby se
stal nositelem tak velké milosti. Věděl, že On, Pán jeho srdce je
jediným činitelem, a proto si nepřál, aby jeho zdánlivě lidské činy
byly připisovány jemu člověku.
Domníval jsem se, že bude stačit, když citát z G. o svatém
Janu z Kříže připojím až k výkladu Ghosovu o bhakti, protože však
by myšlenky z rozboru učení tohoto světce chyběly už dříve při
rozboru díla A I a dalších dílů téhož spisu, přece jen cituji G 78 84 téměř bez vynechávek:
"Zkušenost svatého Jana z Kříže, jak on dokazuje četnými
citáty z Bible a z evangelií, je naplněním zákona lásky
přikázaného Bohem. Církev musela roku 1936 prohlásit jej za
svého mystického doktora.
"Abychom se sjednotili s Bohem, praví nám, je třeba aby
duše byla vyprázdněna nejen od všech smyslových pout, ale též
od všeho rozumově poznatelného. A proto se Jean Baruzi
nedávno snažil představit nám svatého Jana z Kříže jako
Plotinova žáka, a proto i jiní, dovolávajíce se vlivů porýnských a
flámských mystiků, snažili se vysvětlit jeho učení hledáním
podstatné jednoty a nedvojnosti. Ve skutečnosti, jestliže některé
jeho spisy mohou mít tu podobu, záhy se v jiných liniích liší od
vlivů zmíněných. Platí u Plotina (a Eckharta), že je třeba vyjít ze

svého zkušenostního já, aby se našlo Já původní, které je
Jedním, kdežto pro Jana z Kříže vyjít z já, ztratit se, je
předpokladem k tomu, aby Bůh osobní a transcendentní, Jediný a
trojjediný, mohl zaplavit duši svou láskou. Je to stav, který Jan
bude nazývat "trpnou modlitbou" (nebo vlitou), v tom stavu se
duše stává psychologicky trpnou, zatímco však je podle výroku
Tomáše Akvinského "zvýšeně činná", protože je proměněná
duchem Božím.
"Toto očišťování se uskutečňuje "nocemi", kterými se přejde
ze způsobu lidského do způsobu lidsko-božského. Téma a symbol
noci je jedním z leitmotivů (vedoucích myšlenek) didaktických
spisů sv. Jana z Kříže. Duše zamilovaná do Boha musí projít
Nocí, aby se jí tato Temnota stala Světlem. Aktivní očista, "aktivní
noc" je ovocem askeze, která není nikdy dokonalá. Výstup na
Karmel připravuje a pak doprovází Temnou noc, to znamená
"trpné noci" smyslů a ducha. Tudy jediný Bůh může doprovázet
věrnou duši, neboť už tu dochází k setkání s Bohem, setkání "v
noci plné úzkosti", ale již působící jemné a nepostřehnutelné
spojení. Trpná noc je zároveň očišťující i spojující.
"Noc smyslů", praví se v Temné noci, "slouží k tomu, aby
přizpůsobila smysly duchu spíše než k tomu, aby sjednotila ducha
s Bohem." (II, 2). Nepomáhá však jen k pouhé prostupnosti já
dalším já, nýbrž také k očistě všeho, co v nich může být povahy
smyslové nebo představové v konech božských ctností, ve víře, v
naději i v lásce. A především "noc ducha" není plotinskou
přeměnou intelektu na ne-intelekt, vous v ún vous. Je to v
podstatě očista božských ctností samých, aby se z nich odstranila
sebemenší egoistická pouta, sebemenší čistě lidské jednání. Noc
ducha je nutná k očistě víry, noc paměti k očistě naděje, noc vůle
k očistě božské lásky. A pak noc ducha, za veškerým lidským
způsobem citu, vzpomínky a vůle nebo úvahy, vyústí jednoho
žhavého dne do spojovací lásky. Tyto etapy budou probíhat v
každé duši podle vůle boží, a vezmou na sebe přerůznou podobu
podle individuální povahy duší. Co nám sděluje svatý Jan z Kříže,
není pouhým popisem psychologických postupů, nýbrž jsou to
obecné zákonitosti setkání stvořeného ducha s Bohem.
"Učení sv. Jana z Kříže je v jistém smyslu hymnou na
nekonečnou velikost, na absolutní transcendentnost Boha. Nejde
už jen o prázdnotu a odstranění myšlenkového proudu. Duše se
vyprazdňuje od sebe samé v tichu a v úzkostech noci - aby v ní
mohl přebývat Bůh. A středem trpných očist je napodobování
Krista a Kříže Kristova:

" - duše, která si přeje plným právem moudrost, přeje si
především vstoupit do omezení křížem, který je cestou života!"
(Duchovní píseň 36,5)
"Nechť vám ukřižovaný Kristus postačuje:
trpte a spočinete s ním, a bez něho si
nepřejte ani trpět, ani spočinout )...)
"Kdo nehledá Kristův kříž, vůbec nehledá slávu Kristovu."
(Maximy, mravní zásady, porůznu = passim)
"Prázdnota jogy se zakoušela v plnosti, která tam byla,
vždycky, na dně bytí. Nada, "nic" Jana z Kříže nenachází se na
téže přirozené ontologické úrovni. Je to cesta požadovaná pro
spojení odevzdáním lidské vůle do Vůle boží, nikoliv uskutečněná
v podstatě na rozdíl od Eckharta), ale v úmyslné jednotě lásky:
"Bůh se sdílí více duši, která pokročila v lásce - což je
způsobeno tím, že její láska se více shoduje s láskou boží. Je-li
láska duše v úplné shodě a podobá-li se lásce boží, je pak
nadpřirozeně spojena a přetvořena v Bohu." (Výstup na Karmel, II,
5)
"Toto úplné spojení je dáno mírou boží milosti, neboť "říci,
že Bůh obdařuje duši svou milostí, znamená, že On ji činí jeho
lásky hodnou a schopnou." (Duchovní píseň, XXIV, 3). spatřuje
pak "sebe proměněnou ve velký plamen lásky." (Živý plamen
lásky II, 2), což jsou předpoklady pro nadsmyslné Vidění, neboť
"Mu budeme podobni a uvidíme Ho takového jaký je." (I. Jan III, 2)
"Obraz noci a dne, tak častý u Jana z Kříže, je klasický u
Otců pouště. Shledáváme se s ním znovu ve škole šádhilie
moslimské mystiky, zvláště u andaluského Ibn Abbáda z Rondy.
Migule Asín Palacios by rád spatřoval historickou následnost mezi
Ibn Abbádem a Doktorem temné noci. Jde o literární přejímku?
Možná. Ale ve škole šádhilie dvojice noc-den vyjadřuje často se
střídajícího svíravého pocitu smutku se zakoušením rozšiřujícího
pocitu přítomnosti Boha. Analytická úroveň, charakterizující noci
sv. Jana, je jiné povahy. Jemu šlo o to, aby symbolicky vyjádřil
stav očisty, při níž Bůh v duši jedná podle toho, co ona unese a
podle kapacity její lásky. Všechno se dokoná, když duše dovolí
Bohu, aby v ní spálil všechno, co se v ní staví proti spojení, pak
bude osvětlena dnem, který následuje po noci. Pak se může
uskutečnit jednota lásky mezi duší a Bohem, neboť duše miluje
Boha takovou láskou, jakou On miluje sebe v ní, svou
Přítomností, nikoliv substancí, nýbrž milostí a spojením. (viz

Duchovní píseň XXXVIII, 2 - 3, Jacques Maritain, Les Degrés du
Savoir, kap. VIII a IX o svatém Janu z Kříže.)
"A tak tomu je, protože láskyplné spojení, jakým je zkušenost křesťanské mystiky, není osamocenost v Bohu. Od Maxima
(+ 388) až po Františka z Assisi, Jana z Kříže a Terezii z Lisieux,
tradice na této zkušenosti trvá. Vstoupit křížem Kristovým do
spojení lásky s Bohem, to jest milovat Boha a lidi toutéž láskou,
láskou Kristovou. "To jest být spasitelem s Ježíšem Spasitelem,"
řekne Charles de Foucauld (francouzský cestovatel a misionář,
narozený ve Strasburku, žil 1858 - 1916). To znamená být
připraven pro všechno z lásky k lidem a z Lásky k Bohu...
"Mystické milosti a mimořádné zjevy.
Život většiny mystiků, o kterých jsme se zmínili na těchto
stránkách, se vyznačoval přečetnými mimořádnými projevy:
viděními a zjeveními, extatickými vytrženími, levitacemi, znalostí
srdcí atd. Příliš často je snaha, z toho učinit znak dokonalé
mystické zkušenosti. Avšak posuzování těchto zjevů je neměnné.
Sv. Jan z Kříže - který byl jimi bohatě nadělen - učí, že tu jde o
"charismata", která Bůh uděluje podle své vůle, nebo jsou to
známky slabosti naší přirozenosti, jako jimi jsou určité "extáze".
Jemné "rozlišování duchů" musí nám v tom pomoci, protože pod
pláštíkem této "slabosti" může vzniknout mnoho iluzí. Ve všech
případech taková "fakta" vůbec nesvědčí o vlastní spojovací
zkušenosti. Nejsou s ní spojena (např. vůbec se nevyskytují v
životě takové Terezie z Lisieux). Nad to sv. Jan z Kříže
zdůrazňuje, že nikdy nesmí být požadovány. Poutat se na ně,
znamenalo by připoutávat se ke stvořeným duchovním dobrům a
už ne k Bohu, a stala by se proto překážkou na cestě. Je správné
porovnat je s "mimořádnými schopnostmi" se siddhis neboli
"mocemi", kterými se vyznačují určité etapy jogy? Společný bod:
podle mistrů jogy, jak jsme viděli, je třeba se vzdát siddhi, neboť
vyhledávat je pro ně samé, by znamenalo odklonit cestu od
nejvyššího "osvobození". Je podstatný rozdíl, který odděluje obě
náboženská pojetí. Podle analýz jogy se siddhi nemohou
nevyskytovat, čili musí se vyskytovat ve stádiu "kosmizace". Jsou
spojeny s realizací kosmického átmana - brahmana, což by se
dalo vysvětlit takto: jsou spojeny s mohutnostmi lidské duše jako
ducha, kterého osvobozuje psychologická extáze s objektivním
záměrem. Jsou stádiem, které se má překonat, ale jsou stádiem
nutným.
"V křesťanské mystice, mimořádné projevy jsou přidány
navíc ke zkušenosti, ale nejsou vůbec jejím následkem, ani ve
smyslu etap, kterými je nutno projít. Jsou-li autentické, jsou to

charisma daná Bohem, aby napomáhala duši postupovat na cestě
a projevovat její tajemství (vidění sv. Terezie z Avily), nebo jsou
specifickým znakem postoje, kterému mají porozumět i jiní
(stigmata svatého Františka), možná pro výchovu bližního
(znalosti srdcí faráře Arského, sv. Jana z Vianney), nebo aby se
ospravedlnil daný příkaz ("Hlasy" sv. Jany z Arku, zjevení
Markéty-Marie, zjevení Panny Bernadettě.). Mimořádné jevy mají
mezi sebou spojitost svým "podáním", nejsou však nutné pro
vstup do spojení božskou láskou. - Podobné upozornění bychom
mohli učinit u moslimské mystiky, jakož i při výkladu mistrů jogy
nebo křesťanských Doktorů." (G 78 - 84)
Hned se pustím do komentáře tohoto vloženého textu (G 7884), protože už při překladu jsem zjistil, že bych mohl leccos
přehlédnout z argumentů sv. Jana z Kříže i Gardetových, ačkoliv
jsem zažil všechno, o čem Jan píše ve svých spisech, jenže jsem
to zažil za jiných podmínek vstupu: Nevyšel jsem z pevné Janovy
víry, nýbrž z jakési po troškách se tajně ve mně zvyšující úrovně
duchovního poznání.
Je nutno připomenout, že na svatého Jana z Kříže byl činěn
velký tlak, aby se nepřipojil k myšlenkám "Božích přátel", jak si
říkali porýnští mystikové, neboť jejich učení bylo už dávno v
některých pasážích církví odsouzeno, zvláště pokud se týče jejich
nejvýznamnějšího vůdce Mistra Eckharta, zatímco flámští mystikové, z nichž nejvýznamnější postavou je Vilém van Ruysbroeck
(nebo Rubroek nebo Rubruquis, flámský mystik, narozený v
Rubroeku u Kasselu, 1220-1293, vyslanec Ludvíka svatého k
Velkému Khanovi 1253. Zanechal významný popis své cesty.
Daleko významnější jsou jeho mystické spisy, v jejichž čele stojí
Ozdoba duchovní svatby), a jeho následovníci byli rovněž příliš
odvážní, a proto dodnes Ruysbroeck má potíže se svatořečením.
Nebylo ovšem možno předejít tomu, aby všichni dohromady, i sv.
Jan z Kříže, nesrovnávali své zkušenosti s obdobnými
zkušenostmi Plotinovými. Vždyť mnozí z nich uměli řecky a spisy
Plotinovy jim byly volně k dispozici, právě jako mně, který řecky
nezná. Kdyby mně byl někdo předložil spisy sv. Jana z Kříže v
době, kdy jsem prožíval co on popisuje velmi důkladně z jiné
pozice, byl bych asi pochyboval, že sv. Jan má ve všem pravdu.
Vždyť temnou noc smyslů u mě navodili, nikoliv dovršili, lékaři v
době od mých dvou do tří let, a pak už ona pokračovala ve svém
rozvoji zároveň a pomalejším nárůstem Noci ducha až do mých 17
let (r. 1930) a pak mezi 1930 až 1939 a přešlo v něco, co nazývá
sv. Jan Světlem, a co bylo u mě světlem jen přeneseným smyslem
slova, neboť světlo rozumu se dostalo do područí světla božího a

v tomto područí setrvávalo za podmínek pobytu v koncentračním
táboře atd. Trpná modlitba se dá v jistých fázích dost přibližně
stotožnit (spodobnit) s Temnou nocí. Před ní musí ovšem
předcházet něco získaného osobním úsilím, ne vlitého, od Boha
přicházejícího. Jakmile se člověku otevře světlo zhora
neextatickým způsobem, ví, že i světlo rozumu konec konců
přichází zhora aspoň a přinejmenším schopností rozumovat,
schopností mít rozum, třebaže chybně uvažující. K tomu, aby
člověk mohl nejen užívat rozumu, ale aby vůbec žil, potřebuje
soustavné emanace života z Boha. Takže ono ve skutečnosti mezi
přímým vnímáním Boha a jeho nevnímáním není tak propastného
rozdílu, jak nám to mnozí mystikové a jogini říkají. Je tu rozdíl v
míře a kvalitě, kterými se lidský tvor podílí na jsoucnosti, lásce a
poznání božím. Kdybych byl hodně odvážný, tvrdil bych o Nocích
Janových, že jsou to snové dramatizace faktu zcela nedramatického, že všichni z boží moci žijeme a jednáme. Ale
Janovy noci jsou jím prožitou a draze zaplacenou zkušeností, a
protože on jediný byl schopen do křesťanské tradice propašovat
tuto zkušenost a nepřijít při ní o život, je v mých očích hrdinou nad
jiné objevným. Pokusím-li se i já vysvětlit jak odcházejí smysly a
potom duch v temných Nocích, budu mít úlohu mnohem snazší
než sv. Jan a provedení mé úlohy nebude hraničit s hrdinstvím.
V první fázi Noci smyslů dochází k velkému zjednodušení
smyslových vjemů i potřeb smyslových pomůcek. V době mých
dvou až tří let jsem ovšem nic nevěděl o modlitbě, ani jakým
způsobem by se dal modlitbou tento proces urychlit. Ale po tom,
co lékaři opakovaně zastavovali mou smyslovou činnost a přitom
nerušili mé vědomí, dostavilo se zjednodušené smyslové vnímání
žlutého světla jako u některých pacientů Moodyho po prožití
klinické smrti (viz Raymund Moody: Život po životě a Úvahy o
životě po životě.) i s velmi důležitými následky tohoto
zjednodušeného smyslového vjemu: chtěl jsem jednat správně a
rozpoznával jsem za pomoci zvnějška, výběrem z rad lidí, co je
správné, a měl jsem moc toto poznání realizovat, pokud jsem
nezaváhal a časově neodložil realizaci. Na výsledcích operací je
zajímavé, že vedly k dočasnému, ale dokonalému otupení
hmatového pocitu (necítil jsem bolest) nebo k otupení pocitu
tělesnosti, a že se s otupením jednoho smyslu více či méně otupily
i ostatní smysly, nejméně pak smysl zraku, pomocí něhož se mi
vnitřně zprostředkovalo žluté světlo a zevně prý ještě během
operací se lékaři přesvědčovali, zda reaguji na pohyb ruky před
otevřenýma očima, a výsledek byl kladný. Co však je na tomto
poznatku nejdůležitějšího, že se vzbudil zčista jasna úmysl, který
nebyl rozumového původu. Nepamatuji se, že bych se byl setkal s

nějakou světelnou bytostí, která by mne zavázala k tomu, abych
jednal správně. Přesto jsem pojal úmysl jednat správně, a jakmile
jsem za pomoci lidí rozlišil, co je správné, nabyl jsem i schopnost
správné realizovat. V tomto počátečním úmyslu už vlastně bylo
skrytě obsaženo tažení boží lásky, které jsem si ovšem jako
takové neuměl interpretovat. Takže od počátku jsem byl veden
úmyslem, který ovšem ani v nejmenším nebyl můj, naopak
přesahoval všechny mé osobní úmysly, napřed jen občas, od první
extáze v 17. roce pořád a velice nutkavě, takže na velmi dlouhou
dobu jsem nemohl hřešit proti této zaujatosti, kterou bych
výstižnými výrazovými prostředky sv. Jana z Kříže mohl nazvat
vlitou zaujatostí. Takže v tomto smyslu úmysl lásky boží mne
dokonale přemáhal, a nebyl bych se tehdy mohl ztotožnit s
pojmem a pojetím substančního spojení s Bohem podle Eckharta
nebo podle indických joginů. Všimněte si při té příležitosti rozdílu v
pojetí: u křesťanských mystiků vědomé spojení s Bohem, u
mnohých indických joginů splynutí s Bohem, ze kterého měl náš
T. G. Masaryk strach, neboť nechtěl se stát metafyzickou kaší, jak
tomu říkal při svých výrocích o mystice.
Jenže situace měla u mě od počátku trochu jiné vzezření
než u sv. Jana z Kříže a jiných pravověrných mystiků. Pomocí
představ navozených citem nebo rozumem jsem nevešel do vnitřní
modlitby, která vykazovala znaky Noci. Byla se mnou mnohem
menší práce nebo snazší spolupráce než s normálním mystikem
nebo joginem, a to jak po stránce vstupu do vlitého stavu, tak po
stránce účinků tohoto stavu na ostatní život vně tohoto stavu. Tam
se prohlubovalo poznání "správného" a také se zvyšovala moc,
pocházející z tohoto poznání. Nebylo tam krizí onoho druhu, jak je
popisuje sv. Jan. Všechny krize se soustředily na vnitřní život
uvnitř modlitby. Tam se vytvářely a dohotovovaly parametry života,
který probíhal mimo modlitbu. Také jen jediná extáze proběhla
mimo rámec modlitby při vidění krásy z morény Batizovského
plesa. Jistěže k této stabilitě přispěla intenzivní činnost v zevním
světě. Nemohlo mi být ukázáno, že k čemu jsem veden v zevním
světě, je jen relativně ne absolutně správné, protože by se byla
oslabila váha "příkazu". Jedno mi však bylo jasné, že Úmysl mne
milovat pocházel od Boha, a že jsem sám nedokázal mu
přitakávat patřičným způsobem. Měl jsem dokonce dojem, že mi
chybí láska. V podstatě je to pravda platná pro všechno stvořené,
protože jako všechno, i ona pochází od Boha. Ale byl to relativně
potřebný omyl, protože se jím ve mně vzbudila touha milovat
Boha. Devět let jsem se o nic jiného nemodlil než o lásku k Bohu,
která by převýšila všechnu ostatní lásku. Té upřímné prosebné
modlitby jsem byl schopen jen proto, že jsem si myslel, že

nemiluji, že jsem sebe neznal a že jsem nevěděl ani, odkud ta
modlitba pochází. Temná noc měla tedy u mne vždy povahu téměř
světské neznalosti o sobě.
Porovnejme si způsob vyjadřování Ghose a sv. Jana z Kříže:
Ghos rozeznává trojí fázi vývoje, z převahy zvířecího na mentální
úroveň a z té na duchovní úroveň. Tento vývoj zastává i Jan, když
praví, že nocí smyslů se převedou smysly na ducha, tj. noc nás
dostane z pouhých smyslových vjemů do ducha, rozuměj do stavu
mysli už zbavené hrubých smyslových představ. V temné noci
ducha pak se očišťuje samotná mysl od egoistického obsahu.
Protože katolická teologie staví nad běžné ctnosti tři - víru, naději
a lásku - nazývá tyto tři ctnosti božskými. Sv. Jan musí vědět, že i
tyto božské ctnosti je třeba zbavit egoistického obsahu. Egoistický
obsah víry spočívá v tom, že člověk věří, že ho víra přivede ke
spáse, kdežto očištěná víra nemá mít tento obsah, musí být vírou
v něco nebo někoho, kdo si zaslouží, aby se mu věřilo. Podobně
tomu má být s nadějí a s láskou.
Jaké jsou to obrovské, člověka přemáhající mocnosti, ony
Noci. Měl jsem to pochopit hned po onom násilí, které na mně ve
jménu relativního dobra, abych zůstal naživu, páchali lékaři svými
operacemi za vědomí. No nepochopil jsem, protože jsem byl příliš
mlád. A pochopil jsem patřičným způsobem, protože jsem přivolil
plnit vůli, která nebyla má a která mně vždycky správně ukazovala
cestu. Už tehdy tu šlo aspoň o částečné podrobení ducha, mysli,
která si jinak chce všechno zařizovat po svém, podle rozumové
úvahy. Do mého života začal pronikat nějaký prvek za rozumem,
přes živoucí mrtvolu rozumových úvah. A tento prvek si začal
pomalu klestit cestu do mého vědomí, až si ji proklestil tak širokou,
že všechny hráze mého sobeckého já padly a do mého vědomí se
vlilo vědomí o tomto prvku, vědomí o tom, kdo to je nebo co to je,
a to v 17 letech. Okolnost, že jsem už před tím čas od času věděl,
co je správné, a to bez zásahu rozumové úvahy, a že jsem se
podle toho řídil snáze než podle vůle z rozumu, byla okolností
velmi důležitou, přestože bych byl ji nikdy neoznačil za vlitou,
trpnou, a přece jí byla. Přitom jsem nevyslovil ani jediné slovo
modlitby, ani jsem nevěděl, že se modlím. I když jsem se zařizoval
v období od 3 do 17 let též podle rozumu, měl jsem vždycky
dojem, že jednám správně nebo nesprávně. Považoval jsem za
nerozumné, co jsem poznával jako nesprávné, a snažil jsem se v
tomto smyslu nerozumně nejednat. I to byla taková nějaká
povrchovější fáze vnitřní modlitby, kterou by sv. Jan z Kříže nazval
výsledkem získaným poslušností, získanou schopností soustředit
se na čin a myšlení disciplinou myslí (ducha).

Člověk víry se tedy účinně modlí, když poslouchá příkazy
své víry, a nemusí přitom ani slovo říci, ani v duchu ne. Jsem
možná příliš krutý obrazoborec, ale kdybych se tak netvářil,
nepochopili byste, co je to návrat k reálnému životu, bez něhož
není možno dospět k tomu, aby se do vědomí vlila ona skutečnost
za skutečností pomíjející, skutečnost, která osvobozuje od
pomíjejícího uprostřed pomíjejícího života, ne až po smrti.
Nebude vadit, když si zkompletujeme pohled na Blízký
východ ještě pohledem na dominanty židovské mystiky. Chápu se
znovu zmíněného díla G. a překládám (Uvozovky budu psát jen na
začátku odstavce pro odlišení od dalších vnitřních závorek přímé
řeči nebo citátu uvnitř citátu):
"Pobiblické židovské náboženství, v očekávání, že se
uskuteční zaslíbení Mesiáše, prošlo během své historie velkými
mystickými proudy. V tomto klimatu hluboce monoteistickém, když
všechno bylo soustředěno na spojení mezi Bohem a lidem, bylo
mezi židovskými mystiky žíznivě prožíváno právě tajemství
Božství. Jejich koncepce navazuje na synagogální liturgii a
ospravedlňuje se myšlenkou, že Bůh nejen lidem podal své
poselství, ale i sám sebe zjevil pod tajemným závojem písem.
Skrytý smysl Písem bude se moci objevit tomu, komu náleží, aby
vešel do tajemství božích.
"Dva hlavní proudy vyznačují směr historie židovské
mystiky. Jeden klade důraz na esoterismus a gnosi, druhý je
charakterizován "pietismem" a převažujícím náboženským citem.
(Viz hlavní spis Gershom G. Scholem, Mayor Trends in Jewish
mysticism, druhé vydání, New York, 1946. Francouzský překlad.
M. M. Davy, Paris, Vyd. Payot, 1960).
I. Gnostická tendence
"K prvnímu proudu by patřila ona "mystika merkábáh", s
jejímiž stopami se shledáváme v šestém století našeho letopočtu,
s jejími theurgickými evokacemi a s její technikou: opakování stále
stejné náboženské formule s přidáním pozic nebo fyzických
postojů, což nám snadno připomene džapa-jogu a především
dhikr moslimské mystiky. Tato gnose se uplatňuje zvláště v pojetí
"sféry Božství", při dvou tajemstvích stvoření a zla, při smíření božích přívlastků a boží Jedinečnosti. Znovu se tu shledáváme s
Knihou stvoření (Séfer Yesiráh), která nepřestává usměrňovat
židovskou mystiku. (Poznámka překl. o této knize z Encyklopedie
okultismus a mystiky, 1940 od dr. Otakara Čapka, str. 289 n. Tento výňatek zde uvádím proto, aby čtenář viděl, že ani věřícímu
Židovi tento text v nejmenším neumožňoval rozumově přijmout, co

je tam psáno. před rozumem všechno, co je tam psáno, mělo
zůstat tajemstvím. Byl v tom záměr vyřadit rozum, tam kde má být
vyřazen, aby totiž nepřekážel tam, kde by jako překážka vytvářel
nepřekonatelnou hradbu k vnitřnímu poznání, při kterém není
třeba zásahu rozumu: "Jesíra, kniha o utváření, ztěžejní dílo
kabaly. Sestavena byla snad ve II. stol. po Kr. rabbim Akibou ben
Josefem. O něm praví Židé, že co Mojžíšovi nebylo zjeveno, bylo
zjeveno Akibovi. "Kdo se odchyluje od Akiby, jedná, jakoby se s životem svým loučil." Připisuje se mu, že byl autorem jedné ze dvou
částí kabaly, a sice knihy stvoření Sefer Jesirah. Byl ve 120. roce
věku svého umučen Římany, když se byl přidal k povstání proti
nim, vedenému falešným mesiášem Bar Kochbou. Počítán je mezi
židovské mučedníky. Podle jiných začátek Sefer Jesiráh, což je i
pravděpodobnější, je dlužno hledat již v dobách Abrahama. Soudí
se tak ze slov: "Had (drak) ve věčnosti (vesmíru), jako král na
svém trůně, zvěrokruh v roce jako král v zemi, srdce v duši
(člověka?), jako král v bitvě." Z těchto slov soudí astronomové, že
hvězda Alfa v Draku byla tehdejší polárkou, takže tehdy skutečně
vládl Drak vesmíru ze severního pólu jako ze svého trůnu. To by
odpovídalo letům 2800 př. Kr. tedy době Abrahamově.
Sefer Jezirah, ač se zdá být na první pohled
nesrozumitelnou, je přece skvostem kabalistické literatury.
Počíná slovy "Třicetidvěma podivuhodnými Cestami
moudrosti vyměřil Všemohoucí plán světa. Těmito 32 cestami je
22 písmen hebr. abecedy a deset pravzorů Božských moudrostí."
Pozdějších to zoharovských Sefirot.
Celé dílo se zabývá výkladem těchto 22 písmen, "jimiž Bůh
stvořil vše stvořené a vše co mělo být stvořeno".
V konečných kapitolách se zabývá číslem a písmenem v
pořadí 22, které povstalo z 3 + 12 + 7. Číslo 3 značí svatou trojici
a sice první tři Sefiroty, číslo 12 veškerá znamení Zvířetníku a 7 je
počtem tehdy známých sedmi planet."
Sefiroty jsou podle kabaly deseti božskými emanacemi, jimiž
Bůh stvořil svět a kterými na něj stále působí. Sefiroty jsou jakýmsi organickým celkem a systémem i na sebe vzájemně
působícím. Prvá Sefirota se jmenuje kether (Koruna nejvyšší.
Odpovídá božskému jménu Eheeih a prvému písmenu hebr.
abecedy alef.). Druhá je Hochmach, Chochmach, (Nejvyšší
moudrost, odpovídá božskému jménu Jah a druhé písmeně beth).
Třetí je Binah. (Duch. Odpovídá jménu Jehovah a písmeně
ghimel). Tyto prvé tři tvoří spolu svatou trojici. Čtvrtou sefirotou je
cheset neboli Gedullah, (Skvělost. Má vztah k božskému jménu El

a písmenu dleth). Pátá je Nechat = Geburah. (Přísnost a kázeň
boží. Jméno boží Elohim, písmeno he). Šestá Tefereth (krása,
božské jméno) Jehovah a písmeno vau). Sedmá sluje Nizah,
(Vítězství a jejími božskými jmény jsou Je-Hovah a Sabaoth.
Písmenem zain). Osmá je Nod (Sláva čest. Jí odpovídá jméno
Elohim Sabaoth a písmeno heth. Devátá Jesod, (Základna všech
věcí, božské jméno Eelhoi a písmeno teth) Desátou a poslední
Sefirotou je Malkuth (Říše království. Odpovídá jí božské jméno
ADONAI a písmeno JOD).
Dílo o deseti Sefirotách napsal kabalista Ezra, rabbi Azariel
ben Manaham, žijící ve XII. století ve Valladolidu ve Španělsku)
"Tento prvotní gnosticismus a jeho esoterické tradice, zdá
se, sahaly velmi daleko: až před zničení druhého chrámu. Celá tato tradice, jak se dovídáme ze zachovalých zlomků, vedla ke
spekulacím o stvoření světa (první kapitoly Genese. Ma aseh
beréšíth) a k vidění vozu Ezechielova (viz E. kap. X) (ma aseh
merkábáh). Zkušenost, o kterou usilovali, je symbolizována cestou
zasvěcovaného sedmi "paláci". sedmi hékhalóth. uváděných v
souvislosti s makrokosmem, až k trůnu.
"Séfer há - Báhír (Kniha Vyvoleného) jistým způsobem tvoří
spojku mezi Merkábáh a klasickou kabalou. Formoval se během
XII. a XIII. století v kabalistických střediscích v Provenci a v
Geroně (Gerona, město v Katalanii s katedrálou z 11. až 15.
století) ve Španělsku (viz Gershom G. Scholem, Les origines de la
Kabbal, Paris, vyd. Motaigne, 1965, přeložil L. Loexenson. Viz
rovněž Georges Vajda, Le commentarie d Esra de Gérone sur le
Cantique des Cantiques, ibid., 1969). Ve XIII. století prorokování
Abrahama Abulafia (narozeného v Zaragoze 1240) nese znaky
vlivů filosofických vypracovaných moslimskou a židovskou
scholastikou (ve středověku je znatelný vliv první na druhou
filosofii): např. rozum, universální činitel pojímaný jako "tok
kosmického života". Scholem v tomto smyslu mluvil o
"charakteristické směsi emocionalismu a racionalismu". A pak
velmi slavná Séfer ha - Zéhar, Kniha Nádhery. Pečlivé historické
studie přivedly Scholema k následujícímu závěru, který se zdá být
přijatelný: jestliže Zóhar v sobě obsahuje dřívější vlivy a tradice, je
to dílo XIII. století a jeho autorem je Mojžíš z Leonu. Zdá se však,
že staré tradice se k němu dostaly přes střediska v Provenci a
Geroně.
"Oficielní židovská víra se nikdy nesnažila odmítat kabalu, a
ta byla považována za lidový způsob víry. Kabala se soustřeďovala na kult Tóráh, "nazývaný stromem života," praví Mojžíš z Leonu a srovnává jej "s pannou nesmírné krásy, která se skryla v

tajné místnosti zámku, a která má milence." Milencem je kabalista,
vyznávající tajemství Slova. Text pak bude neustále zpracováván
z hlediska teosofie moudrosti, které není vždy židovského původu:
také křesťanské heterodoxní (jinověrné bludařské) gnose a jisté
extrémní tendence moslimského mysticismu prošly tudy. Je však
pozoruhodné, že při alegorickém a mytologickém zpracování
látky, drží se Zhora "ve středu svého etického systému (...) a tíhne
pořád k Bohu." (G. G. Scholem), k dévéqúth. "Klasická španělská
kabala," soudí správně Georges Vajda, "kladla silný důraz na
individuální spásu", a trochu na úkor mesiánským tradicím.
"Po tragédii r. 1492 a vypuzení Židů ze Španělska, dostává
se ke slovu jiná orientace, více eschatologická. V 16. století Isaac
Luria změřil svou vizi světa na simsúm, stažení, "odstupů Božství
z centrálního postavení, a rozpor mezi zlem a dobrem vysvětluje
dualismem, který má svůj původ v samotném Bohu. Individuální
spásu považuje za spásu (lidského) mikrokosmu v makrokosmu
(ve Všem) a v makroantropu (v živém Bohu). Uskutečňuje se
pomocí tiqqún, návratu individuálních duší v prvotní adamickou
duši, v dokonalého člověka, do Adám Kadmón(a). Zachovávání
předpisů Tóráh má v sobě symbolický smysl a pro lidské tělo místo vyhnanství duše - má očistný význam, avšak lidský úděl, ve
snaze o úplnou očistu, se rozvíjí ve stěhování duší (které připouští
už klasická kabala).
"Židovská duchovní cesta XVI. století byla tvrdě otřesena
dramatem Sabbatai Leviho a jeho "messiáské hereze", která u
něho vyústila až do odpadnutí od víry pseudomesiáše a jeho
obrácení na islámskou víru. Scholem jej představuje jako člověka
střídavých nálad, který znetvořil Luriovy theze o návratu k prvotní
nevinnosti až po porušení Zákona o spasitelské moci. Tato
přepjatá revolta proti židovskému náboženství, vedená zvnitřka
tohoto náboženství, vedla nathana z Gazy a Abrahama Miguel
Cardozu k tomu, že považovali odpadlictví "Mesiáše" a jeho pád
"do hloubek zla" za splnění nejvyššího tiqqún. Tento protikladný
směr myšlení pak probudil jiné "Mesiáše" a od XVIII. století
úchylnou sektu Jakoba Franka s jeho "mystickými orgiemi".
"Ale tyto poslední úchylky by neměly zastínit skutečnost, že
klasická kabala z provence a ze Španělska, jako kabala Luriova,
je především pokusem proniknout tajemství Božství a Svatosti boží. Ukazuje cestu k intuitivní citové spekulaci o větách, slovech,
písmech, až do poslední hlásky Písma. Otevřela se cesta k šifrám
a k jemnému smyslu slov. Často bude používán symbolismus
zásnub a manželského spojení. Semitský smysl pro tvůrčí
hodnotu řeči bude poučovat o "uskutečnění" pomocí syzygií (poz.

př.: Syzygie, řec. souhrnný název pro konjunkci a opozici, např. u
Měsíce nov a úplněk, při nichž nastávají max. slapy) božích
přívlastků, nepojmenovaného, bezejmenného tajemství én - sóf, a
dokonce za én-sóif, velké Propasti "ničeho" (aín), anagramu
nejvyššího božského "Já" (aní). Je to jakýmsi způsobem úplné
spojení já s kabalistickým já, které spojovacím aktem (yihúh)
uskuteční ahdúth, transcendentní jednotu Tajemství. Tím kabala
vychází vstříc uskutečnění jednoty a totožnosti, prožívané v
nejhlubším bodu ducha, a žízni po proniknutí do hloubek Živého
Boha. Jejího vrcholu bylo možná dosaženo tím, že první se stala
účinnou podmínkou druhé, a když se pochopí jedna, druhá se
dosáhne úplným a symbolickým proniknutím Písma.
II. Cesta zbožnosti
"Druhou tendencí židovské mystiky je cesta chasídismu, tj.
cesta milostné zbožnosti (hesed). Nestaví se proti esoterické
gnosi, také nemá potřebu se jí dát ovlivnit, nýbrž mění její moudrá
hlediska na zbožné úsilí.
"Dvě etapy označují jeho pevné body. Středověk znal
chasidismus porýnský, který předcházel kabalu. Má svůj původ v
talmudské literatuře, v komentářích Sa dia Gaon(a) ke Knize
stvoření, a v pozdější Sabbatai Donnolovi, v theurgických
proudech Merkábáh a v novoplatonickém způsobu židovského
myšlení XI. a XII. století Abrahama Bar Higgya Jehúdah Ha-Leví
(m).
"Nebylo by dobré opomenout možný vliv duchovních
spisovatelů, zvláště spis Úvod do povinností srdcí (francouzský
překlad "Introduction aux Devoirs des Coeurs" pořídil André
Courawui, Paris, vyd. Desclée de Brouwer, 1951), který napsal
Bahya Ibn Paqúda (XI. stol.) popisuje "brány", kterými duše, krok
za krokem, musí projít. Duchovní učení spíše než mystické
svědectví tohoto díla bylo ovlivněno moslimskou mystikou (a
možná i křesťanskou duchovností), a bylo mocně živeno
biblickými tématy a texty, jejichž citacemi překypuje. Bahya žil ve
Španělsku a psal arabsky. Úvod do povinností srdcí byl záhy
přeložen do hebrejštiny, a potom do většiny dialektů místních
náboženských obcí. Měl nesmírný vliv na lidovou zbožnost, a je to
tím pozoruhodnější, že je to jedno z mála děl židovské
duchovnosti, které uniklo gnostickým svodům. Bahya učí, že
"láska je nejvyšší stav, nejvyšší stupeň, na který vystupují lidé
boží." K tomuto stavu má napomáhat smyslová a citová askeze, k
němu má mířit celý duchovní pokrok, začínaje posvátnou hrůzou
před Bohem a "posvátnou hrůzou z jeho tajemství. Tedy: (op. cit.
str. 581, 591, 592)

"Když se srdce věřícího vyprázdní od pozemské lásky,
vyčistí svá přání poznáním a inteligencí, pronikne do
něho boží láska a usadí se v jeho srdci tak mocně,
že si přeje a poznává Pána (...). Naše duše se
zavěsí do své lásky a my se ztratíme v její něžnosti,
v hloubce milosrdenství (...). Náš zármutek nás při vede do
zoufalství a úzkost se nás nedotkne, nýbrž
budeme neustále radostni v Bohu, naplněni radostí z
našeho Stvořitele."
"Z těchto citových projevů pak po staletí bude žít židovská
zbožnost, ne méně než gnose kabaly. Tyto myšlenky jsou
především známy učitelům chasidismu.
"Tři velká jména, která náležejí k rodině Kalonymides(ů),
italského původu, zdobí středověký chasidismus: Samuel Zbožný
(chásíd), jeho syn Jehúdah Zbožný, který napsal Séfer chasídím,
a Eléazar z Wormsu. Po křížových výpravách, po pogromech a
pronásledování Židů, jejichž oběťmi se tehdy stali porýnští Židé, a
proti kterým protestoval sv. Bernard z Clairvaux, elán zbožnosti
chasidů našel široký ohlas u lidu. Dvojí vliv na něj působí, stoický
a křesťanský; první z nich nepochybně přes křesťanství. I když
toto hnutí je poznamenané Merkábáhem, středověká chasídím
založila svůj duchovní život méně na Tajemstvích Transcendence
než na Blízkosti boží. Duše musí dosáhnout stabilní mír
("ataraxii"), naprostou lhostejnost jak k pokoření tak k pochvale.
Musí se cvičit "v pokorném nazírání na Všudypřítomnou Nekonečnost" (G. Scholem). Gnose však nestojí stranou: nepřístupná
sláva se lomí na Svatost a království boží, které se stávají
stvořenými božskými osobami, modlitba věřícího dosahuje k projevenému Bohu - ale "duše modlitby" jde tajemně ke skrytému
Bohu.
"Známější je chasidismus polský a ukrajinský XVIII. a XIX.
století. Byl kázán, velmi odlišně od chasidismu středověkého,
Israelem ben Eliézerem, narozeným v Podolí kolem 1700,
zemřevším 1760. Aby rozšířil svou "cestu" po Maďarsku, Ukrajině
a Polsku, stal se slavným "Karpatským cestovatelem". Israel ben
Eliézer je Baal-Šem-Tóv, Mistr krásného Jména", Bešt. Jeho
učení klade důraz na jednoduchost ve službě Bohu a na pokorný
jásot duše.
"Nepochybně tento druhý chasidismus měl svůj původ v
klasické kabale a v kabale Luriově. Možná, že to byla nějak

přizdobená "heretická" kabala, kterou se vyznačovaly židovské
obce, v nichž se kázal Bešt. Jsou to však přece jen kolektivní a
individuální hodnoty zbožnosti, z nichž se živil moderní
chasidismus. V široké míře pramenem Beštu, kázané radosti, je
monotónní zpívání žalmů, rytmicky (někdy s tancem), soustavná
meditace soustavně protkávaná biblickými žalmy. Vnitřní
zbožnost, takto ztvárněná a prohlubovaná smyslem pro božskou
Immanenci, představovala sama o sobě dostačující inovaci, která
budila strach z oficielního rabinismu a také "kult svatých" (často
živých svatých) a zbožňování "zázračných rabínů", "spravedlivých"
(sáddíqí). Takový byl projev zbožnosti věřících.
"Uvádíme několik řádek z R. Benjamina Zeeb(a) ze Slonim,
který dává promluvit chasidovi (přejímáme z krásné knihy Jean de
Menasce, Quand Israel aime Dieu", "Když Israel miluje Boha,"
Paris, vyd. Plon 1931, str. 312-213, 223-224). Shledáváme se tam
s důrazem kladeným na modlitbu a dokonce na studium Zákona,
ale zůstává na vůli člověka, aby dával přednost souladu s
Písmem, s tradicemi (Talmúd a Zóhar), nebo absolutní přednosti
Zákonu, který má být proniknut modlitbou:
"Pokud se nás týče, stačí nám, abychom vyslovovali slabiky
z nejhlubšího našeho srdce v prostotě víry. A základ všeho toho je
v radosti, protože se říká, že radost z přikázání obsahuje všechna
přikázání (...). Pokud se týče délky mé modlitby, ta záleží na tom,
jakou délku usilovné přípravy modlitba vyžaduje (Svatý Zóhar o
tom mluví a vysvětluje: "čas modlitby je časem boje: (...). Jestliže
jsi četl pravé mudrce, porozuměls povaze modlitby a studia.
Modlitbou se koná oběť, jak je psáno: homo qui obtulerit ex vobis
hostiam Domino de pecoribus. (Lev I, 2: "Když někdo z vás
přinese dar Hospodinu, přineste svůj dar z dobytka..). Talmúd
praví, že Šimon Mudrc přitáhl svou modlitbou božské světlo do
svého studia, během něhož Svatý (ať je požehnán) přebýval a
pobýval před ním (...). a proto někteří lidé, kteří měli duši tak
ušlechtilou, potřebovali krátkou modlitbu. Pro nás, lidi posledních
dob, je třeba dlouhých hodin, abychom dostali na povrch, co je
jinak v nás skryto a abychom očistili svou zvířecí duši od špatných
sklonů. A proto se praví: Líbí se Bohu, aby se člověk modlil celý
den! i když se tím krátí čas studia (...). A vpravdě řečeno, i dnes, ti
kteří mají ušlechtilou duši, vědí, že Zákon je kořenem jejich
zbožnosti."
III. Symbolická gnose a mystická zkušenost
"V indické mystice jako v křesťanské mystice jsme se setkali
jak se soudy pocházejícími z dosažené zkušenosti, tak s rozbory a
popisy samotné zkušenosti. Jinak je tomu v židovské mystice, kde

střídmost, řekněme dokonce ostych před vším, co se týká styku
duše s Bohem, je příslovečný.
"Spíše než popisem svých zkušeností, židovský mystik se
snaží vyjádřit pod pláštíkem symbolů a alegorií božská tajemství,
která jeho víra nevyslovuje. I když prošel zkušeností jeho
Všudypřítomnosti (chasidismus), Bůh zůstává Svatý, Požehnaný,
Oddělený, Ten, kterého nelze příhodně nazvat.- Tato zdrženlivost
v analýze prožité zkušenosti zajisté činí velmi těžké dobrat se
povahy a pravého stupně autentičnosti. Na čem především kabale
záleží, jsou symboly slov, písmena pojmenování: stávají se jakýmisi účinnými znaky, jedenkráte vnitřně zažitými v jejich plnosti, a
mají být svědky tohoto dosažení a jásotu duše v Blízkosti boží.
Tento stav nastává užitím duchovní techniky (rytmickým zpěvem,
tancem), nebo odevzdaností duše v lásce? Chceme-li vysvětlit
termín dosažení, musíme se spokojit s výroky ortodoxní kabaly,
rozumějte "heretických" kabal.
"Jakým způsobem se dosahuje, zda cestou gnose nebo
cestou zbožnosti nebo (dost často) oběma zároveň? Z nedostatku
svědectví o prožitých zkušenostech, zdá se být nemožné
odpovědět v konkrétním případě tak nebo onak. Slovník
židovských mystiků nám však poskytuje určitý klíč, i když jeho
výklad může být různý.
"Vůbec zde nemíníme mluvit o podrobnostech teosofickokosmických, jakými je např. svět sefirotů klasické kabaly, simsum
nebo tiqqún Luriův. Zajisté jsou to jakési předpisy filosofických
koncepcí, ale zaručeně to nejsou přímé symboly zkušenosti. Jsou
to, mohli bychom říci, básnické obrazy gnostických intuic
nesených a podepřených úsilím o uvnitřnění.
"Je možno vyloupnout z nich povahu tohoto úsilí?
1. Prvním technickým termínem, na nějž pomýšlíme, je
kawwánáh, který má význam pevně ustavené vnitřní dispozice,
pevného záměru. Je to u židovských mystiků, ať už náležejí k
jakémukoliv směru, nepostradatelné zaujetí srdce. Projevuje se v
klasické kabale intuitivním rozjímáním o slovech modlitby a
dokonce při modlitbě samé nasměrováním srdce na skrytý smysl
Písma, - srdce je podle způsobu semitského chápání "místem
vědění o věcech božích." Luriova kabala hojně používá pojmu
kawwánáh (a množného čísla kawwanót), ale vyžaduje a
objektivizuje tuto intuitivní meditaci v kosmickém smyslu. U Lurii
se kawwánáh klade do souvislosti s tiqqún, tzn. se zpětným
uvedením do prvotní nevinnosti (v těchto formulacích židovské
víry najdeme možná určité souvislosti s návratem "do ticha

počátků" nebo s "původní přirozeností" mystiků Dálného
východu..). Původní duchovní význam kawwánáh však není
rozdělen, a musíme si dát pozor na symbolický dosah tiqqún,
který se dá jasně formulovat. Chasidismus XVIII. a XIX. století,
zdá se, ještě více trvá na kawwánáh: ale téměř výlučně ve smyslu
vřelé zbožnosti.
2. Druhý termín, ještě významnější, je dévéqúth. Překládá
se buď "spojení" (jak činí Menasce), nebo jednota (jak činí Scholem). Dévéquth ve skutečnosti není "spojením" v pravém slova
smyslu. Základní myšlenkou je tu kořen dávaq: zůstat připoután k,
přidat se k; smysl slova si žádá, abychom přisoudili dévéqúthu
hlavní smysl přilnutí nebo záliby (v Bohu). Jde však o přilnutí k
Bohu získané úsilím po uvnitřnění člověka (nebo je to činnost,
boží působící v člověku a poutající ho k Němu, má dévéqúth
vždycky svůj význam "přilnutí"? nenabírá u určitých autorů smysl
spojení ztotožněním?" "Podle okolností bude konečným smyslem
dévégúthu buď tajný smysl písmen v Písmu, nebo škhináh,
řekněme sumárně přítomnost boží provázená Slávou, nebo
konečně ona én - sóf tajemné aín, "nicota" nebo pozitivní "nic".
Bylo by tady třeba studovat přesný význam škhináh na jedné
straně, a aín na druhé straně. Ale toto "nic", pokud je anagramem
aní, "Já" božského, nevyslovitelného, konotuje jistým způsobem s
různými
významy,
neboť
pochází
formulací
tajemství
Transcendence a blíží se k formulacím (Luriovým a jiných), které
znějí jasně monisticky, pantheisticky.
"Do stavu dévéqúth, jak to krásně ukázal Scholem, je třeba
připsat posloupnost, a někdy alternativy "sestupu" a "výstupu",
"snížení" a "velikosti" katnúth a gadlúth. Ovšem na tyto termíny
lze pohlížet z hlediska psychologie duchovních stavů, nebo jako
na funkci vztahů mikrokosmos - makrokosmos, nebo z hlediska
"mravního" (které užívá nebo zavrhuje "heretická" kabala), nebo
konečně lze přiznávat různé dominanty, ze všech třech hledisek
zároveň.
3. Nuže, abychom uzavřeli toto krátké pátrání, je tu třetí
skupina technických pojmů. Otázka mystického uskutečnění, buď
jako ztotožnění cestou immanence a zakoušení Já, nebo záměrné
spojení láskou s Bohem zjevení, je tentokrát jasně postavena.
Dva hlavní termíny (téhož kořene): ahdúth a yihúd.
"Ahdúth znamená spojení nebo jednotu (diut. VI, 4: "Slyš,
Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin Jediný".). Tímto slovem
téhož kořene Šema Israel tvrdí, že Pán je Jeden, ehad. A je
možno podávat poutanost dévéqúth jako uskutečněné prožitou

skutečností ahdúth(u). Je třeba rozumět tomuto poslednímu jako
jedinečnosti bytí vyzářením substance? měla by to být (jako u
Luria) skutečnost formulovaná monisticky, vyvolaná jí odpovídající
kosmogonií? a ocitáme se tváří v tvář zkušenosti Já formulované
příslušnými hodnotami povahy zjevení (mohli bychom si pro
srovnání vybavit určité pasáže z Mistra Eckharta)? - Nebo jde o
jednotu (záměrně dosahovanou) uskutečňovanou spojením láskou
a spějící k autentické zkušenosti hloubek Boha? - Není přehnané,
řekneme-li, že tyto různé interpretace se mohou setkat a pomíchat
podle přání autorů a škol.
"Zde porozumění textům bude usnadněno studiem jiného
termínu, yihád. Je to kabalistická tradice, jak připomíná Scholem,
která se tudy dostala do chasidismu. Je-li ahdúth jednota
uskutečňovaná staticky, yihúd znamená samotný akt spojení nebo
sjednocení. Vyvolává dynamicky jednotu Boha v jeho tajemství
Jedinečnosti, a jednotu duše a Boha, vstup duše, jí samé spojení
s její úrovní stvoření v božském Tajemství. Yihúd se může odít
smyslem slabým a smyslem silným. Slabý smysl: usebráním
mohutností duše na předmět; a, zvláště v kabale, poutanost,
dévéqúth uskutečňovaný v každém písmeni Tórahu. Silný smysl:
uskutečnění ahdúth, prožitého tajemství božské Jedinečnosti,
které mystik, pořád ještě podle kabaly, provádí na druhé straně
rozličnosti přívlastků.
"Pozorné studium židovské mystiky by zajisté objevovalo
pramen bohatství ve srovnávací mystice. Lze se nadít, v mnoha
konkrétních příkladech nejzazší úplnosti, v níž se mísí autentická
duchovní zkušenost a gnostická spekulace (Oděná bohatými
poetickými intuicemi), zkušenost o Já a zkušenost o hlubinách
Boha, který je láska. Ať je jakkoliv často intelektualistická židovská
mystika ve svých způsobech postupu a vyjadřování, není možno
zapomínat na její vklad do všech vnitřních hodnot, jak se o to
pokouší Bahy Ibn Paqúda a chasidismus. Ani by nebylo správné
zapomínat, že původ kabaly, jakož i spisů Bahyových sahá nově
přijatými vlivy, výzkumy a spekulacemi až k bohatstvím založeným
na písmenné synagogální liturgii (Bůh "Pán a Král") a na ten druhý
verš Šema Israele, který se stále opakuje: "Budeš milovati
Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a
celou svou silou." (Deut., VI, 5)
Zde končí překlad z knihy velkého odborníka Louise
Gerdeta, ale já budu pokračovat v čtení z páté knihy Mojžíšovy
ještě kousek, protože se vám bude zdát, že Ježíš si přidal "budeš
milovat Boha svého celou svou myslí."

Mojžíš dále praví: "A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš
mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich
rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když
budeš uléhat nebo vstávat... Budeš dělat jen to, co je správné a
dobré v Hospodinových očích..." (Deut VI, 6-7, 18)
Mám vám ukázat, jak jsem byl veden touto cestou
správného úmyslu od nejútlejšího mládí, přestože jsem ještě
nevěděl, že jsem veden a Kdo mne vede; a mám tu cestu
vysvětlovat tak dlouho, až pochopíte, jak sami po ní máte jít krok
za krokem, a že jste po ní nešli první, ani já jsem po ní nešel
první, nemaje tušení, kolik lidí přede mnou po ní šlo. Lépe řečeno:
Abyste i vy věděli, že i vy, žijete-li jako tvor zrozený jako člověk,
jste vedeni, přestože o tom nevíte, do věčného života, do vědomě
žitého věčného života, každý po svém, jak uzná za vhodné náš
vnitřní duchovní vůdce a jak jste ochotni ho poslouchat.
Pozoruji malou Petrušku v jejím předškolním věku. Přijde ze
školky a hraje si se svými kamarádkami zase na školu. Chvilku je
učitelkou ona a vede svou družinu, pak je učitelkou zase některá
jiná holčička. Petruška si může být jista tím, že povede-li ostatní
přísně, bude i ona přísně vedena, povede-li s láskou, bude i ona
vedena láskyplně. Toto být vedena a vést je protiváhou onoho
soudit a být souzen. Petruška sebe vychovává k vyššímu vedení
vnitřním vůdcem.
V předškolním věku jsem chodil s husami na pastvu. Doma
mi říkávali: "Vyžeň husy na pastvu!" Viděl jsem jiné pasáky s
proutkem v ruce, jak hnali husy před sebou, aby se jim
nerozutekly. Neuměli se s nimi poradit o tom, co husy chtějí učinit
a zdali je to v souladu s pastvou. Husy se dohadovaly a pletly se
jedna druhé pod nohy. Protože jsem rozuměl husím signálům,
husy jsem nehnal, nýbrž jsem šel před "svým" stádem bez proutku
a domlouval jsem jim husími signály, aby šly za mnou na pastvu.
(Srovnejte si, oč snažší má postavení Petruška ve hře, podle
učitelky, která také nemá proutek v ruce). Když jsem je přemluvil,
tak jsme šli. Já před nimi a ony za mnou. (Všimněte si, jak
poučnější je postavení Petrušky, když chvíli jsou její kamarádky
jejími žačkami, a pak zase ona je žačkou některé z nich. Jak se tu
bezvadně cloumá vlastnictvím!) A teď začněte dobře dávat pozor
na mé vyprávění:
Musel jsem husám stále připomínat, že jdeme na pastvu,
než jsme na pastvu došli. Jinak by byly šly kdo ví kam. A když
vypásly jeden kus loučky, musel jsem jim připomínat, aby šly
kousek dál, pokud to samy neučinily. Husy vystihly mou dobrou

vůli a měly mne za to rády a naučily mne v tom mém věku
mnohem více, než mě kdykoliv mohli naučit lidé. Naučily mne
např. spát s vědomím žlutého světla. Získal jsem nebo obnovoval
jsem pomocí nich světlo, které potom svítilo na mou lidskou cestu
jinak než svítí na zvířecí život a prozrazovalo mi, co je správné.
Stačilo se jím řídit.
Než vyvodím z tohoto vyprávění obecné pravidlo o tom, jak
se rychle vychovávat ke světlu, uvedu ještě jeden příklad, jehož
smysl budu při výkladu potřebovat:
Nedivte se, že najednou vyprávím o dětech a pak budu
vyprávět o svém dětství, když jsem před tím mluvil o samých
mudrcích. Pozoruji, že vnitřnímu duchovnímu vůdci se jeho práce
daleko lépe daří u dětí než u dospělých lidí, jak se konečně o tom
vyjádřil i Ježíš. Dodatečně vidím jeho vedení ve svém mládí např.
v tomhle (Rozumějte, ukazoval mně cestu!):
Od třetí třídy jsem chodil na franštinu k francouzské učitelce,
která neuměla ani slovo česky. Protože jsem při vyučování těkal,
často mi připomínala "au sujet", "k věci". A protože její napomínání
a vedení trvalo celé tři roky, zůstalo mi to její "k věci" ve vědomí i
pak, když jsem k ní už dávno nechodil. Šel jsem např. ze školy a
říkal jsem si francouzsky "k věci". Při té chůzi to např. znamenalo:
Jdi uvědoměle k domovu. Naučil jsem se všechno dělat s plným
vědomím, i když jsem ještě nevěděl, proč tomu tak má být, že je to
tak správné. Tím jsem v sobě udržoval a zvětšoval světlo, které
záhy nesvítilo jen mně, nýbrž celému mému okolí, především
dětem stejného věku, mým spolužákům. Poznávali je a prali se o
to, kdo se mnou po mém boku půjde ze školy. Bylo jim u mne
dobře jako husám.
Každý člověk je veden k onomu kabalistickému "jít svým
životem do věčného života" nebo k onomu Ghosovskému "celý
život je jogou," tedy úmyslem, láskyplným úmyslem, který
pochází od Boha. Řekl bych, že je nejpřirozenější být veden a
před tímto úmyslem, dát se jím vést, a teprve později, až člověk
mentálně dospěje, může dojít i k vedení spojením nebo
spojováním. Není rozporu mezi prvním a druhým vedením. Vnitřní
vůdce ví, kterého způsobu má použít, a kdy. U mne toto vedení
začalo z hloubky, od rostliny a zvířete, protože mně lékaři
opětovaně odváděli od pouhého lidství a lidského způsobu
vnímání, zredukovali je např. v oblasti vizuální na žluté světlo, v
oblasti čichu na očichávání všeho, jako činí psi atd. Ale u jiných
lidí se nemusí začít z takové dálky (ovšem pak také ne tak
hluboce), nýbrž rostlinami, zvířaty a lidmi a událostmi s nimi

spojenými může být, jakože i je člověk veden, aniž o tom ví. Nechť
nežehrá, že o tom neví, že tedy toto vedení zanedbává. Nikdy je
nezanedbává více, než kolik mu dovolí jeho duchovní vůdce, který
ví, kolik člověk za dané situace z jeho vedení unese. Není-li si
člověk vědom tohoto vedení, vyzvracuje je, vyvrhuje ze svých
útrob, protože ta strava je pro něho příliš silná. Je to součást
sebeobrany jeho duševního organismu.
Dejte si tyto řádky do souvislosti s Ježíšovým příkazem:
Milovati budeš Boha s celé duše své, a s Mojžíšovým příkazem
právě citovaným (Deut VI, 18). Všimli jste si zaručeně, jak člověk
může dorůst, aniž si je svého růstu vědom, "jen" svým jednám k
tomu, aby byl posléze vědomě veden Bohem ke správnému. A
jistě jste si také všimli, že toto vedení si může zachovat jen tak, že
je poslouchá. Nebude to tak těžké, zachová-li si kontinuitu v
poslušnosti, protože jí se bude násobit jeho síla k uskutečnění.
Rozsvítí světlo, které ho povede. Jemu zbude jen, aby je
následoval. Nezáleží na tom, že on je neuvidí. Pozná, že je vidí
okolí (ovšem většinou nevědomky), neboť mu svým viděním
pomáhá k realizaci úmyslu, který je obsažen v tom světle:
odstraňovat překážky z cesty. Odstraňování překážek není vždy
spojeno s libými pocity. Právě naopak, protože největší překážkou
na cestě je přebujelý centralismus našeho nepravého já, dokud se
ono nepodrobí vyššímu Já.
Zóhar se sice vyjadřuje symbolicky, ale velmi zřetelně.
Modlitba je obětí zvířete, neboť nepravé já se chová zvířecky a lpí
na zvířeti, těle, a na jáství z něho vyplývající a jím se živící. Proto
člověk při správné modlitbě zažívá hrůzu před Bohem jak praví
mudrci. Ale není to hrůza pocházející z nějakého strašného
vzezření Boha, nýbrž hrůza z toho, že se musím rozhodnout, buď
zůstat svůj, anebo začít být boží. Pravá modlitba člověku přímo
fyzicky ukazuje, že dvěma pánům nelze sloužit. A budete-li tento
požadavek opravdu brát vážně, teprve pak uvidíme, jak se máte
rádi a jak chcete patřit sobě a jak málo Bohu. Jakou hrůzu budete
prožívat, až si pro vás Bůh přijde. Nepochopíte hned jeho lásku, s
kterou si vás bere, a bez níž byste se mu nikdy neodevzdali.
Přidržíme-li se však přirozeného vývoje čili zvládnete-li do
určité míry prostředky nasazované organicky podle stupně vývoje,
pak se s vámi stane, co se přihodilo sv. Janu Evangelistovi, Miláčku Páně. Sv. Jan napřed náležel ke skupině žáků sv. Jana Křtitele. Ten neznal nic než Starý zákon a zřejmě znal dokonale jeho
duchovní smysl. Chasidové rovněž znali jen Starý zákon, ale
dávali přednost jeho radostnému, láskyplnému obsahu. Tímto
svým pochopením i mně vydatně pomohli k překonání hrůz ve

vnitřní modlitbě. Jeden podkarpatský rabín, chasíd, který měl
vědomé vidění světla, za mého pobytu na Rusi, poznal, že jsem
prošel vnitřním obsahem Starého zákona a získal z něho
dévéqúth. Zaujal mé dva spolucestující něčím jiným a přiměl mě k
tomu, abych prodléval vedle něho, když se modlil zpívavým
způsobem žalmy. Nerozuměl jsem ani slovu, protože se modlil a
zpíval hebrejsky. Přesto však jsem si od něho odnesl hluboké
požehnání, za které jsem mu už přes padesát let vděčen. On
nevyslovil tajemství, a přece mě do něj zasvětil beze slov. Prošel
jsem už před tím principiálně disciplinou Starého zákona, jednat
správně bez ohledu na sebe. Dovedu se proto vžít do postavení
sv. Jana Evangelisty, který se nevzdaloval nikdy od Ježíše, jako
se před tím nevzdaloval od ducha Starého zákona, a jediný stál
pod křížem a už nepotřeboval se na kříž šplhat, ale ne proto, že
by se byl bál, nýbrž že kříž vnitřně přerůstal s Ježíšem, který za
něj na kříži pněl. Sv. Jan byl prvním člověkem, který dokonale
pochopil smysl Ježíšovy oběti, že totiž není ničím nahraditelná. A
už jsme až u Pána oběti Šrí Aurobinda Ghose.
Dříve však než se znovu pustím do tohoto autora a
komentáře k němu, musím splnit daný slib. Zopakuji obecně body
vzestupu vhodné pro každého člověka, a to od nejútlejšího mládí.
Právě tehdy se musí začít s duchovním poučováním, ne později.
1. Mít v někom, který je pro člověka dostupný, následovatelný vzor.
(Příklad: Petruška je proslulá neposlušností a umíněností.
Poznal jsem však, že ve své podstatě taková vůbec není. Když
mně jednou byla svěřena na tři týdny na dohled, lehce jsem jí
naučil poslušnosti vůči mně, bez donucování, příkladem a
taktikou, začínaje ji umět poslouchat tam, kde byla k tomu už před
tím nakloněna, abych neurazil její soběstačnost atd. Malého
Petříka jsem totéž učil soustavným vyprávěním pohádek. A
protože jsem jej naučil vstupovat do pohádky a on se tam cítil
dobře, měl za to, že vím všechno. Měl ve mně někoho, koho chtěl
poslouchat, protože si ho velmi vážil. Takového někoho, kdo u
mne zastupoval velmi konkrétně Boha, jsem měl v předškolním
věku, a jsem spatřoval v podobě starších lidí, se kterými jsem se
radil o tom, co mám dělat, když mně došel rozum. Po nich přišel
učitel, a především učitelka franštiny, protože se mi věnovala
osobně. Jelikož jsem prošel nějakým vnitřním tréninkem, poznával
jsem, že tito lidé jednají správně, vedou-li mě k věci a nenechávají
mě těkat.)

2. Chtít jednat správně za všech okolností. Jak člověk roste,
jednotlivé vzory odpadávají nebo se střídají, ale zůstane z nich
princip správnosti. Tady se člověk může poměrně snadno dostat
za pouhý rozum. Obdobně se za něj dostávali pozitivním
způsobem židovští mystici. Uznávali Tajemné a měli k němu
velkou úctu. Naučili se být pokornými před Bohem.
3. Být pokorný. Umět vnitřně klečet na kolenou všude tam,
kde nikdo nemůže poradit. I když je člověk dospělý, je takových
příležitostí na každém kroku mnoho, ale jen tehdy, když se člověk
snaží ze všech sil co nejvíce všechno správně pochopit a ve svém
oboru působení jednat správně a co nejinformovaněji. Stezka
poznání neměla by být nikomu a nikdy uzavřena.
4. Naučit se toužit poznávat, ale nikdy na úkor mentální
dospělosti. Vědět, že člověk toho vždycky může vědět jen velmi
málo, víc toho ví ve spojenectví s jinými a na konec ve spojenectví
s Tím, který ví vše. Všimněte si, jakým způsobem Ježíš pro Jana
všechno věděl! I ve chvíli, kdy bezmocně pněl na kříži! Pro Jana
největší moudrostí o Ježíšovou byl sebezmar, rozumějte absolutní
podřízení osobního já božímu Já.

4. Oběť, trojnásobná cesta Pána oběti
(A I, 98 - 121)
"Zákon oběti je božská činnost promítaná do tohoto světa od
samého počátku, společná všem a symbol solidarity vesmíru. Dík
přitažlivosti tohoto zákona, zbožšťující a vykupitelská moc
sestupuje, aby omezila, opravila a postupně vyloučila omyly tvorů,
kteří jsou svou přirozeností egoističtí a rozdělení. Tento sestup,
tato oběť Puruši, božské Duše, která se podřizuje síle a hmotě,
aby ji oživila a osvítila, je zárodkem spasení v tomto světě
nevědomosti a neznalosti. "Obětí pro druha," říká Gítá, "otec
všech stvořil tyto národy." Tím že přijímá zákon oběti, já prakticky
uznává, že není samo a že není pánem tohoto světa. Je nuceno
připustit, že i v této tak rozkouskované existenci je něco, co není
jeho vlastní egoistickou osobností; něco většího, kompletnějšího,
všestranně božského, co si od něho žádá podřízenost a službu.
Ve skutečnosti oběť se vnucuje všude, a kde je toho třeba, tam
síla vesmíru ji vrhá násilím na tvory: vyžaduje ji nevyhnutelně i od
těch, kteří vědomě neuznávají její zákon, protože je vnitřní
povahou věci. Naše nevědomost a naše egoistické a chybné
pojímání života nemohou nic změnit na této základní pravdě

přírody. Vůle přírody totiž spočívá v tom, že já, které si činí právo
na oddělené a nezávislé bytí a zamýšlí žít jen pro sebe, není a
nemůže být nezávislé a oddělené; nemohlo by být živo jako
autonomní bytost, i kdyby si to přálo. Tajná jednota spojuje
všechny. Každá existence je nucena soustavně se vydávat ze
svého vlastnictví, ze všeho, co dostává od přírody, a co si sama
vydobude jako vitální a fyzický majetek. Proud teče od něho ke
všemu, co vydává dobrovolně nebo nedobrovolně. Pouze pomocí
tohoto dávat a mít se uskutečňuje opravdová evoluce a
spolupracuje se s životem vesmíru. Časem, i když se všechno
děje pomalu a zčásti, učíme se uvědomovat si oběť, kterou
děláme, až konečně dospějeme k radostnému odevzdávání sebe
a všeho, co považujeme za své, a sebe samé v duchu lásky a
oddanosti k tomu, co nám dříve bylo cizí a co je něčím jiným než
naší omezenou osobností. Oběť a božská odpověď na naši oběť
se pak stanou radostně přijímanými prostředky vzestupu k
nejvyšší dokonalosti, neboť se nám začnou jevit jako cesta, která
vede ke vnitřnímu splnění věčného cíle." (A I, 98 - 99)
Konečně někdo mimo oblast křesťanského světa vyslovil
ono nejzákladnější poučení, které si máme vzít ze života Ježíše
Krista: Oběť.
Ježíš ovšem od nikoho nepožadoval, aby se dal křižovat,
protože dobře věděl, že člověk má příležitost mírným a jemným
způsobem se obětovat, a že bez této oběti nemůže vstát z
mrtvých, tj. z těch co žijí na úrovni zvířat (Bylo vysvětleno vpředu.)
Bůh sestupuje do každého člověka přicházejícího na svět. To je
největší oběť, kterou koná pro člověka, a pak trpělivě čeká, až lidské já doroste do tak vysokého uvědomění, že si přestane
sobecky přivlastňovat všechno, co ostatního od Boha dostává, též
méně přímým způsobem, prostřednictvím přírody, jíž je součástí.
Jestliže člověk nakonec všechno odevzdá, co získal vlastně bez
přímého vlastního přičinění a odevzdá i to, co k tomu přidal svým
úsilím, pílí a hrabivostí, pak se konečně u něho naplní vykoupení
Ježíšem Kristem. Povstane s ním z mrtvých, přestane být mrtvým
mezi mrtvými a začne být vědomě živ mezi živými. K tomuto vzkříšení je přiváděn pomalounku, aby se naučil zdolávat odpor své
nižší přirozenosti. Všechno se děje tak jak se líčí v životě Ježíše
Krista od dob Abrahamových až po zmrtvýchvstání Páně
(=Vsunutý obraz trvalé skutečnosti).
Indové si velmi usnadnili pohled na tento pomalý vývoj tím,
že věří na převtělování. Říkají: "To jsi ty, člověče, který ses
osmimilionkrát vtělil do nižších tvorů než člověk a tisíckrát do
lidské kůže, než jsi jednou protrhl mříže svého přírodního vězení."

Tento pohled jim dovoluje zaujmout milosrdnější postoj vůči všem
tvorům, dovoluje jim smířit se s pomalým časovým průběhem
tohoto vrůstání do věčnosti. Proto bych jim nebral toto dobře
vykonstruované mínění. Je tu spojitost člověka s veškerým
stvořeným, a nic na tom nemění lidská nevědomost o tomto
spojení. Je tu ale dokonce větší a důležitější spojitost než
genetická, než náležitost do těchto časoprostorových okolností.
Do všeho stvořeného bez výjimky neustále sestupuje a neustále
se vtěluje tentýž Bůh jako do člověka. Člověk má však tu přednost
před ostatními tvory, před kamenem, buňkou, rostlinou a zvířetem,
že je mu dán do vínku tělesný a duševní organismus na tak
vysoké vývojové úrovni, že on jediný má možnost pomocí něho
odejít do věčného života a přestat být závislý na hmotě, na
prostoru a na čase. A protože lidský organismus stojí nejvýše na
jednom jediném vývojovém žebříku a není jiného vývojového
žebříku než něco obdobného, vrcholícího tam kde u nás. Jsem
přesvědčen, že celý vesmír v těžkostech ku porodu pracuje, aby
přes úroveň člověka ze sebe zrodil Krista. Nejen samotný život ve
hmotě, ale i všechny radosti a utrpení zvířat a všech nižších tvorů
jsou stavy oběti konané také pro člověka. Vyúsťují soustavně do
duševního a fyzického organismu člověka. Indové zde mluví o
převtělování, ale ono nejde o konkrétní oddělené převtělování
tvora do tvora, nýbrž o proud převtělování, vlastně o podávání
štafet, v níž se předávaný kolík nikdy neztratí. Jsem nyní
člověkem, protože ne milióny, nýbrž nesčíslné miliardy nižších
tvorů nyní vedle mne žijí, a aniž to vědí, dávají mi právo na život.
Bez nich bych nebyl člověkem. A co platí o naší planetě, to platí o
celém vesmíru. V něm není člověk středem, nýbrž květem, který je
schopen vydat plody věčnosti, uzavřít okruh všeho od Boha
pocházejícího a do Boha se vracejícího. Protože tento květ člověk vykvetl právě na naší planetě, nemůžeme mít Indům za zlé,
že jsou ve svých výrocích zeměstřední nebo dokonce
homocentričtí ve své víře v převtělování. Ať si tím pomáhají, pokud
mohou. Také my musíme považovat svou pozemskou lidskou
základnu za něco nejvýš důležitého a nepostradatelného, ale měli
bychom pokročit o krok dále a neposuzovat všechno dění jen
lidsky. Do nás se teď vtělují všichni nižší tvorové, i když nevíme
jak, a i když se oni všichni cítí od nás oddělenými a my stejně od
nich. Věříme-li, že jsme napřed museli být jinými nižšími tvory a
pak mnohými lidmi dříve, než jsme se stali právě tím, kým jsme,
vycházíme v tomto úsudku z pocitu oddělenosti jednoho od
druhého, a ten je klamný. Tento pocit nám říká: Tohle je zvíře,
tohle je jiný člověk než já. Jsme ještě daleko od poznání vnitřního
smyslu slov Ježíšových: "Cokoliv jste nejmenšímu...,mně jste

učinili," neboť On je ve všech způsobem dokonalejším než je
převtělování.
Máte dojem, že bojuji tvrdě proti převtělování. Mně však
nejde o to, abych potřel tuto víru, nýbrž abych potřel malomyslnost
a poraženeckou náladu pocházející z takovéhoto pojetí života, kdy
si člověk říká: "Tys tu zavát osudem, hvězdami, tělesným vývojem
v jiných tělech. Nemůžeš si pomoci ze své situace. Ta je dána
prostě tvým vývojovým stupněm." Tak tomu není. S Yesudianem
pravím: "Ty jsi silný svou věčnou podstatou, a protože ji máš k
dispozici, můžeš ve vývoji dokázat vše." Stojím přitom zároveň po
boku svatého Pavla, který věděl, že si nic nezasloužil z milostí,
které měl k dispozici. Stojím zároveň po boku Mistra Eckarta, který
věděl, že se člověk může spojit s Nic přirozenosti boží jen jako nic.
Jsem si vědom toho, že jde o nejvyšší možnou oběť:
"Nejčastěji se tato oběť provádí nevědomě, egoisticky, aniž
by se uznal a přijal pravý smysl tohoto velkého vesmírového
obřadu. Tak je prováděna převážnou většinou pozemských tvorů
a za takových okolností vede jen k nepatrnému užitku a způsobuje
jen pomalý a pracně dobývaný pokrok, omezovaný malostí a
liknavostí ega. Teprve když vědoucí srdce, vůle a mysl souhlasí
se zákonem a řídí se jím dobrovolně, objevuje se hluboká a
šťastná radost z plnění boží oběti."
Tak např. sv. Terezie z Avily pociťovala velkou radost z toho,
že se smí vědomě připojit k velké oběti boží, kterou oznámil a
vysvětlil Ježíš na kříži, a radost ta byla o to větší, že byla spojena
s pocitem, že ona sama nic nedělá, že jejíma rukama pracuje
Kristus a jejíma nohama chodí Kristus. Zároveň však věděla, že
kdyby se současně a neustále neobětoval pro veškeré tvorstvo,
byla by její oběť marná, zbytečná a naprosto neúčinná. Je pravda,
že si upřímně přála se obětovat, ale dokud jí nebylo jasno, že bez
oběti boží toho prostě není schopna, protože může obětovat jen
to, co obětuje Bůh a ne ona, jen se trápila nad svou nemohoucností, že nemůže vnitřně umřít. A jak jedinečně ukazuje
Ghos, naše oběť má-li být obětí pravou, musí být zbavena
veškerého egoismu, který se může vyskytovat v podobě pocitu
záslužnosti. "Cos mi dala, Terezko," praví Kristus ke sv. Terezii,
"když nic nemáš svého, všechno máš propůjčeno ode mě, abys s
tím dobře hospodařila."
"Mentální znalost zákona a zadostiučinění, které z jeho
plnění vstupuje do srdce, - dotýkají se vrcholu tehdy, když
poznáváme, že oběť námi nabízená je prováděna samotným
naším Já, které je Jástvím a Duchem všech. Tak je tomu i tehdy,

když se dáváme pouze svým bližním nebo nižším mocnostem, a
ne ještě Nejvyššímu. "Není to z lásky k milence," praví
Yádžnavalkya v upanišádě, "ale z lásky ke Mně, pro kterou je nám
milá drahou." To je tvrdá skutečnost, která se skrývá před nižším
pochopením individuálního já, jsouc zahalena do koloritu a vášně
egoistické lásky; ale vyššímu pochopení se odhaluje jako pravý
smysl nesobecké a božské lásky. Pravá láska a oběť jsou ve své
podstatě přirozenou protiváhou primárního egoismu s jeho
oddělujícím omylem; je to pokus vrátit se z relativně nutné
zlomkovitosti ke znovunalezené jednotě. Jednota mezi tvory je ve
své podstatě sebe nalézáním, spojením s tím, čím jsme nevinně
od sebe rozpojeni a objevením sebe v jiných." (A I, 99)
Pokusím se malému já přiblížit tuto pravdu, protože souhlasím s počínáním Ježíšovým vůči učedníkům, že malé já má být
ustavičně přesvědčováno, aby nakonec svolilo zříci se sebe a
svého pocitu oddělenosti a svolilo vejít do pravé individuality. Zjednoduším a přiblížím výklad rozumu tím, že budu předpokládat, že
tzv. mrtvá hmota i se svým zasazením do časoprostoru, tj. do vesmíru, je něco svébytného, co Bůh přichází vykoupit z oddělenosti
od něho, tj. vrátit do věčnosti. Nebudeme zatím spekulovat o tom,
jak se hmota a časoprostor dostaly do této oddělenosti. (Indický
džinismus vyřešil tento problém velmi jednoduše hypotézou, že
hmota a časoprostor jsou věčné jako Bůh. Toto mínění je v
rozporu s védskými názory.) Slibuji, že až budu číst dále dílo Šrí
Aurobinda Ghose a přijdu-li tam na jeho řešení tohoto problému,
nezapomenu vám je předložit. Známe zatím védské řešení, které
teď přednesu, ale to mne neuspokojuje. Dostačuje však pro
dočasné vysvětlení na úrovni, na kterou jsme se dostali svým
výkladem. Podle Véd Bůh vydechuje a vdechuje. Při výdechu
(Manvatara) rozvíjí čas a prostor s celým jeho obsahem. Pak zase
vdechuje, čímž nastává vesmírová noc (pralaja), za které celý
vesmír vstupuje do Boha. Je to vysvětlení napozorované z
pulzace, která vládne všude v nás i kolem nás. Existují rychlé
pulsy a pak jakési pulsy ve velkém, ve vesmírovém měřítku.
Dnešní astronomové by rádi tuto teorii podepřeli hypotézou
velkého třesku. Necháme zatím tento problém nedořešen a
budeme s Ghosem předpokládat, že Bůh se obětuje tím, že
existuje v hmotě a v časoprostoru jako vězeň, ačkoliv toho nemá
zapotřebí. Ježíš Kristus by řekl, že v tomto případě království boží
(vláda boží) trpí největší násilí. A nám připadá, jakoby je
způsobovala a prováděla hmota. V tomto smyslu je svět ve zlu
postaven, jak se praví na jednom místě v Bibli.

A teď k soukromému zjevení, kterého se mi dostalo 21. 11.
1939. Samozřejmě jako takové se nepředkládá k věření. Už jsem
z něho prozradil malou část ve výkladu k Yesudianově
Sebevýchově jogou např. v událostech kolem stvoření světa. Nyní
k další malé části téhož zjevení.
Jestliže Bůh vstoupil na zem a vzal na sebe lidskou podobu,
učinil to také proto, aby nám podal příklad toho, co máme sami
dělat, se svým lidstvím a jaký je jeho nejzazší smysl. Jaký je rozdíl
mezi naším vtělením a vtělením božím na zemi? Kristus přichází
od Boha a za jeden krátký pozemský život se k němu vrací.
Člověk přichází z příbytku u Boha, jak bylo ukázáno např. v
podobenství o marnotratném synovi a do příbytku u Boha se vrací.
Co z člověka přichází z příbytku u Boha, že si toho nikdo nejsme
vědomi? Naše pravá věčná individualita, se kterou nejsme ve
vědomém styku. Přesto však tato věčná individualita od narození
člověka okamžitě začne vytvářet nebo pomáhat vytvářet za pomoci genetické tělesnosti malou lidskou individualitu, kterou pak my
považujeme za pravou a jedinou individualitu. Tato malá individualita má za úkol využít transformačních schopností lidského
těla k tomu, aby proud vědomí, vcházející do člověka přímo od
Boha, obrátila k Bohu, a tak způsobila, že se člověk s ním
nakonec dostane do spojení. Protože však není skutečného stavu
oddělenosti člověka od všeho stvořeného a protože Bůh je také ve
všem, pro tuto spojitost je člověk účastníkem téhož boje boží
individuality, aby byla přivedena do zdroje. Jakmile se člověk
(nikoliv sugescí) dozví o této dynamické spojitosti se vším
stvořeným, získá bratrský poměr ke všem tvorům, i neživým. Ve
všech jedno a totéž království boží násilí trpí. Zatímco v kameni
nebo rostlině či zvířeti nemůže dojít k sebeuvědomění, protože
tam není k tomu přizpůsobený transformátor, jakým je jen lidské
tělo, u člověka je tomu jinak. Tam opravdu království boží stojí a
čeká už za samými dveřmi úseku vědomí AB. Nyní byste mohli
pochopit aspoň jeden z důvodů, proč téměř všichni apoštolové
Páně zemřeli násilnou smrtí a proč pro ně tato smrt byla snadná.
Člověk při poznání, které měli apoštolové, se začne jinak dívat na
vlastní oběť. Ví, že jí je pouhé radostné připojení k oběti boží ve
všem stvořeném, které Bůh táhne svou obětí k sobě. Tato
připojená lidská oběť může ovšem na sebe vzít podobu soustavné
lásky, jak se ukázalo na příkladu sv. Jana, Miláčka Páně. Pak
odpadá potřeba násilné smrti. Ovšem taková láska má nový
obsah. Člověk jedná pomocí lásky jako by nejednal a jako by ani
sám jednat nemohl, jak tomu také je. Síla lásky v něm je vědomě
silou boží a ne silou člověka. Člověk se stává trpným nástrojem
boží lásky, asi tak, jako jím byla v posledním období svého života

sv. Terezie z Avily. V tomto smyslu mluví Ghos o boží oběti, o
Pánu oběti apod.
"Pouze boží láska a její jednota mohou mít v plném světle
to, o co se její lidské formy snaží v temnotách. Pravá jednota není
pouze připojení nebo přidružení jako je tomu v souručenství
fyzických buněk, propojených za společným zájmem, není to ani
pouhé pochopení, sympatie, emoční solidarita a zblížení
způsobené vzájemnou přitažlivostí. Budeme reálně spojeni s těmi,
kteří se cítí být od nás odděleni vizí přírody, když anulujeme toto
rozdělení a najdeme se v tom, co se nám zdálo být, že tím
nejsme. Blízkost, sympatie, solidarita vytvářejí mentální, mravní a
citovou jednotu. Jejich oběť je vzájemnou podporou a
uspokojením. Ale pravá jednota je jednotou duchovní; její oběť a
vzájemné sebevzdání je propojením naší vnitřní podstaty. Zákon
oběti vyplývá přirozeně z naší přirozenosti a spěje až k vrcholu
úplného sebevzdání bez rezerv; objevuje poznání společného Já v
dárci a předmětu oběti.
"V lidovém podání oběť pozůstává z bolestného obětování, z
přísného umrtvování, z obtížného anulování sebe samého; může
dojít k tomuto způsobu oběti až ke zmrzačení a k mučení. To jsou
věci, které mohou být přechodně potřebné během namáhavého
úsilí o překonání našeho přírodního "já". Je-li egoismus svou
povahou násilnický a tvrdošíjný, může být, že někdy je nutné mu
čelit silným a náročným násilným vnitřním odporem. Ale Gítá
nepodněcuje k takovým výstřelkům, protože pro ni je vnitřní Já
jediným Božstvem, které se vyvíjí, Krišna, Božský, který nesmí být
rušen ani trýzněn pozemskými titany, ale má být opatrován,
milován, má mu být uvolňována cesta k božskému světlu, radosti
a šíři. Sami sebe nemáme zbavovat odvahy, nýbrž máme se
zbavovat zneklidňování vnitřními nepřáteli, kteří se jmenují tužba,
hněv, nestálost, chtíč, poutanost smyslovými rozkošemi a
utrpeními; ty se musí vymýtit nemilosrdně, a nesmíme je
považovat za součást nás samých, nýbrž za vetřelce kteří, kazí
naši pravou a božskou přirozenost; ti musí být obětováni v tom
nejpřísnějším smyslu slova, i když ve vědomí jejich odchod může
způsobit bolest.
"Pravá podstata oběti není obětování, nýbrž odevzdání sebe
sama, jejím cílem není zničení, nýbrž naplnění sebe; její metodou
není umrtvení, nýbrž rozšíření života, nikoliv zmrzačení, nýbrž
přetvoření našich přírodních lidských údů na údy božské; nemá to
být trápení, nýbrž přechod z nižšího uspokojení na širší ánanda.
Jediná věc je od začátku bolestná pro ještě rozbouřený povrch
naší bytosti: nezbytná ukázněnost, potřebný sebezápor, aby se

umenšovalo já, ale náhradou za to se brzy dochází k pravému
objevu Já v sobě i v jiných a ve všem, v kosmické jednotě, ve
svobodě nekonečného Já a transcendentního Ducha, v opojení z
božského styku. Naše oběť není vratným darem, ani výnosným
příjmem z jedné strany, je to výměna mezi vtělenou duší,
přirozeností, která je si sebe v nás vědoma, a věčným Duchem. I
když si nic nežádáme jako náhradu, existuje v nás hluboká jistota,
že nás nemine zázračná odměna. Duše ví, že se Bohu nedává
marně; aniž něco předpokládá, dostane nekonečné bohatství
moci a přítomnosti boží."
"...Nejvyšší za vesmírem je zde, v nás a ve světě a v jeho
událostech, i když zůstává skryt jako vševědoucí svědek, který
přijímá naše činy, jichž je tajným mistrem. Jediná pravá oběť,
nejvyšší ze všech, je konečné odevzdání sebe, dovršené
svobodně a bez rezerv ...až k živé přítomnosti toho, který je
immanentní Já... Pouze nejzazší opuštění sebe může dospět až k
Nejvyššímu... pouze přetavením oběti všeho, čím jsme, může nás
učinit schopným vtělit se do Nejvyššího a žít v immanentním
vědomí transcendentního Ducha." (A I, 101 - 102)
+++
"Zkrátka, je třeba, aby se celý náš život přeměnil na
vědomou oběť. Každá chvíle, každé hnutí naší bytosti se musí
proměnit v soustavné odevzdávání sebe Věčnosti. Všechny naše
činnosti, od té nejmenší, běžné, nejméně významné, až po velkou,
vznešenou a výjimečnou činnost musí být prováděny jako obětní
skutky... Málo záleží na kvalitě daru a na tom, komu jej
poskytujeme; čin musí obsahovat vědomí, že jej předkládáme
božské Jsoucnosti ve všech bytostech. Všechna naše nejběžnější
činnost, i ta nejhrubší a nejhmotnější, musí na sebe vzít tuto
vznešenou podobu, když jíme, musíme si být vědomi toho, že si
přejeme podat stravu oné Přítomnosti, která v nás přebývá. Náš
počin musí mít povahu svaté chrámové oběti, která je oddělena
od pocitu uspokojení z pouhé fyzické potřeby a z pouhého přání.
V každém velkém díle, v každé opravdové ukázněnosti, v každém
běžném nebo vznešeném podnikání, prováděném pro nás samé,
pro jiné nebo pro lid, nesmíme se dát uvěznit myšlenkou na lid, na
sebe nebo na jiného. Cokoliv činíme, musí být vědomě obětováno
ne těm, ne sobě, nýbrž prostřednictvím jich nepřímo jedinému
Božství. Božské, přebývající skrytě v těchto tvarech, přestane být
skryté, začne být přítomné v naší duši, v našich myšlenkách a
smyslech. Činy a jejich účinky musí být vkládány do rukou
Jediného s pocitem vznešené a nekonečné Přítomnosti, která
jediná nám umožňuje, abychom mohli být činni... V jeho Bytí

všechno má své místo... I tam, kde příroda je jasně
vykonavatelkou a kde naše úloha se omezuje na pouhé svědectví
o její činnosti, je třeba, abychom si byli vědomi stálé její součinnosti s božským Mistrem! Totéž platí o každém dechu,
zaklepání srdce, které se musí stát lživým rytmem vesmírové
oběti.
"Přirozeně tato koncepce a její praktikování zahrnují v sobě
tři důsledky, které jsou pro duchovní ideál velmi důležité. Jeví se
zřejmým, že už když se začne s touto disciplinou i bez zbožnosti,
povede to přímo a nevyhnutelně k nejvyšší možné zbožnosti...
1. Disciplinou se navodí vzrůstající pocit Božského ve všem,
stále se bude prohlubovat styk s Božským ve všech našich
myšlenkách, v naší vůli, v naší činnosti...Tyto stavy,
charakteristické pro jogu činů, představují právě tak základ
absolutní bhakti... takže:
2. cesta činů se vlivem cesty oběti setká s cestou
zbožnosti... Všechno, co vidíme a co slyšíme, všechno, čeho jsme
si vědomi, musí se proměnit v boží obraz, v bytí chápané jako
příbytek božství, zahalený věčnou všudypřítomností. Nakonec,
nebo už od dříve, dík tomuto božskému spojení, stezka činnosti se
promění v cestu poznání mnohem úplnější než jaká vzniká ze
stvořeného rozumu nebo z intelektuálních vynálezů.
3. Konečně praktikování této jogy oběti nás přiměje k tomu,
abychom se vzdali ve svých myšlenkách, ve vůli a v činech
jakékoliv egoistické žádosti... Všechno se musí dělat pro Božské,
všechno se musí ubírat k Bohu. Nic se nesmí provádět pro sebe
jako pro oddělenou bytost, nic nesmí být konáno pro jiné, pro
přátele, pro rodinu, pro rodnou zem, pro lidstvo, pro jakékoliv jiné
stvoření jen proto, že to vše má blízký vztah s naším životem, s
našimi myšlenkami, s našimi osobními city nebo protože naše já
má o to zvláštní zájem. Dbáme-li toho postoje, vidíme-li a
jednáme-li podle něho, všechny naše činy a celý náš život se
stane jediným zbožněním a denní božskou službou v nekonečném
chrámu naší kosmické existence. Život se stane stále více obětí
věčného v jednotlivci." (A I, 103 - 104)
Všechny indické jogy počítají se sugescí jako s duševním
nástrojem, který je nezbytný. My se tomu divíme a nepovažujeme
pak zkušenosti joginů za pravé, nýbrž za nasugerované. Do jaké
míry máme pravdu? Otázka by měla znít takto: Může vsugerovaná
pravda na cestě za duchovním poznáním plně zastoupit pravdu
nabytou samotným aktem poznání bez pomoci sugesce? Indové
jsou toho názoru, že takový čistý akt poznání bez pomoci sugesce

není možný. Kdyby existoval, zaručeně by byl účinnější než když k
němu musí přispět sugesce. Jak tomu je?
Dokonce v exaktních vědách na počátku každé soustavy
myšlení stojí sugesce nebo, chcete-li, přijatá víra, nějaké axiomy.
Na soustavě takových axiomů, o kterých se nepřemýšlí, nýbrž
které se berou jako dané, postavil např. Eukleides svou geometrii.
A vida, dokud se nenašel nikdo, kdo by za základ geometrie
postavil jiné předpoklady než on, jiné axiomy než on, které se
rovněž předkládají k víře, byla tu jen eukleidovská geometrie, a
musíme říci, že pomohla vydatně k vybudování této exaktní vědy.
Nyní ovšem máme už řadu jiných tzv. neeukleidovských axiomů a
z toho pocházejících neeukleidovských geometrií. I ty slouží
dobře, ale ještě nemají tu obecnou a zevšeobecňující povahu jako
klasická Eukleidova geometrie. Musíme být vděčni za to, že nás
Eukleides učil své víře (Podobně jako musíme být vděčni za to, že
nás smysly učí víře v jedinečnost toho, co nám svými schopnostmi
předvádějí jako skutečnost.) Obdobně je tomu v jiných exaktních
vědách. Už dávno se dostaly axiomy i do společenských věd. Tam
už je situace jiná. Víra ve společenské axiomy vede k tvrdým
ideologickým bojům, k válkám, k vraždění, k nenávisti, k
podceňování jedněch druhými apod. Víra v nějaký společenský
řád, ať už povahy politické nebo náboženské, který je lepší než
ostatní řády, nebo má platit dokonce za jedině správný, natropila
už tady na zemi mnoho zla obrovských rozměrů. V joze se tato
víra projevuje jako axiom v malém rozsahu působnosti. Žák jogy
nesmí pochybovat o správnosti počínání a rad mistrových. Zcela v
této tradici nám v celé knize Ghos radí způsobem "musíš". Kdo
nebere tyto rady rozkazovacího typu vážně, nemá nejmenší naději
stát se žákem Ghosovým. Otázka by dále měla znít: Má Ghos
právo jednat se žákem jako hypnotizér se svým subjektem?
Budete se divit, ale řeknu vám, že má. Od útlého mládí, vlastně od
narození nám naši rodiče a celé okolí a dokonce naše smysly a
jejich hodnotitel rozum diktují sugestivním způsobem, že všechno,
co prochází smysly a je rozumem po důkladné domluvě okolím
uvažováno jako správné, musí se ctít. Nedivím se, že mnozí
Indové pak všechno, co člověk vnímá a považuje za správné, za
skutečné, oni uvažují, že je svým způsobem klamem, májou.
Člověk se tu sice klame jen potud, pokud takto zprostředkovanou
skutečnost považuje za celou skutečnost, ale i tak, tahle záměna
části za celek vede v duchovním řádu k neblahým následkům,
kdežto ve hmotném řádu k solidním závěrům, na nichž se dá
postavit celá lidská kultura. Je-li si ovšem Ghos vědom toho, že za
touto částí skutečnosti existuje skutečnost celá a jestliže se o tom
přesvědčil, jako že ano, má právo nám sugerovat tuto širší

skutečnost a doufat, že sugescí dotaženou do uskutečňování
sugesce činy a myšlením, se dostaneme ze začarovaného kruhu
úzkého rámce dosavadní sugesce materiálního obsahu.
Protože v mém životě, už rok a půl po narození, se všechno
začlo dotvářet opačně než v životě normálním, do něhož tak krutě
nezasáhli lékaři jako do mého, stavěl jsem ihned po těch krutých
zásazích konaných vlastně proti sugesci pocházející ze smyslů a
z rozumu, z vlivu okolí a prostředí, něco, co jsem poznával bez
sugesce jako správné. Když jsem něco poznával jako správné,
nikdo mi ani slovem neřekl, že je to správné, a že např. z celé řady
lidských úsudků případně jeden je správný jinak než omezujícím
způsobem. Jinak - jak jinak? Osvobozujícím způsobem,
uvolňujícím pomalu ale jistě ze jha smyslových vjemů a jejich
zpracování rozumem a citem. O tomto uvolňujícím následku toho
nenasugerovaného jsem se dověděl naplno až v 17 letech, kdy to
správné se projevilo v plné míře jako zjevení nekonečně mocné
skutečnosti přemáhající mě i iluzi o jedinečnosti tohoto světa
postřehnutelného smysly. Pak arci nastal tvrdý boj o to, abych
dosadil toto správné na místo relativně správného i pomocí
dalšího relativně správného, ale první bitva byla vítězně
dobojována, ačkoliv jsem vůbec nevěděl, že jsem v ní byl od dvou
let do sedmnácti. Za smyslovou a rozumovou sugescí už stála
skutečnost mocnější než jakákoliv sugesce těch dvou, smyslů a
rozumu, a můj pohled na věci začal přicházet z opačné strany, ze
strany velké Skutečnosti na část skutečnosti, kterou však všichni
kolem mně, považovali ať už vědomě či nevědomě, sebeklamně,
za jedinou skutečnost. Kdo to nezažil, považuje mé postavení za
záviděníhodným způsobem snadné. Ve skutečnosti jsem si
nemohl dovolit vystoupit proti klamu společnosti kolem sebe,
protože by mě byli považovali za blázna. Zkrátka nemohl jsem se
postavit do pozice Ghose, gurua, ani jsem nemohl a neměl slevit z
poznání, které jsem měl k dispozici o širší skutečnosti, neboť jsem
dobře věděl, co by mě čekalo: pád z výšky tam, kde jiní leží a
povalují se a nic se jim neděje, nemrzačí se pádem. A přece
jednou jsem ten pád zažil, a je správné se o něm zmínit, protože
ten omyl mne stejně dobře informoval o mnohém, o čem bych se
byl bez omylu nepřesvědčil, jako může být vážnou výstrahou
všem, kteří jsou na cestě.
Po zásahu esesmana, o kterém jsem už vyprávěl, jsem žil
pět měsíců v koncentračním táboře Sachsenhausen jako
svobodná bytost, která všechnu moc k životu, všechnu schopnost
poznávací, rozlišovací, schopnost milovat brala vědomě od Boha,
takže jsem přitom začal být ničím a jako nic jsem ani nemohl být

ohrožován okolnostmi, ve kterých jsem s ostatními vězni žil.
Neměl jsem, na rozdíl od nich, ani hlad, ani žízeň, netrpěl jsem
strachy a rozpaky atd. Z tohoto stavu nebylo výjimek, nebylo v
něm mezer. Trval až do chvíle nečekaného propuštění z tábora. A
teď nastal ten pád. Okolí doma mně soustavně sugerovalo, že teď
jsem na svobodě. Napřed jsem této jejich sugesci odporoval a
platil jsem buď za zhlouplého tím vězněním nebo za tvrdohlavého.
Esesman, u kterého jsem se v Plzni musel ohlásit, mne považoval
za blázna, když jsem mu s úsměvem řekl, že nikdy jsem se neměl
tak dobře jako v koncentračním táboře. Všichni, které vyslýchal,
se musili pravidelně u něho hlásit (na dnešním Charkovském
nábřeží v Plzni, kde bylo ústředí Gestapa), kdežto mně důtklivě
žádal, abych se uklidil a nikdy víc se u něho neukázal, protože by
to mohlo dopadnout špatně. Ostatní lidé mne nepovažovali za tak
velkého blázna, nýbrž jen za poblázněného, a hleděli mne z toho
bláznovství dostat. Spojenými silami se jim to podařilo. Přijal jsem
jejich sugesci, že jsem na svobodě. Od té chvíle se ztratilo už
narušené vědomé spojení s Bohem. A tak je tomu s každým
člověkem, který je od narození vychováván jen lidmi, kteří sugesci
mysli považují za jedinou a celou skutečnost. A protože jsou
takhle sugescí uvěznění téměř všichni lidé, mluvte s nimi o jejich
vězení, jako si to dovoluje Ghos. Dopadnete špatně. Čest
Ghosově hrdinství. Bude správné, abyste se poučili i z dalších
mých "osudů", ale o těch až při nějaké další příležitosti. Ghos mi je
bohatě přihrává. Zatím stačí říci, že Ghos je při nejmenším stejně
oprávněn nás častovat svými sugescemi typu "musíš", jako je k
tomu z opačného hlediska oprávněn svět kolem nás. Vím s
Ghosem, jakou sílu má lidská představa. Zbavila mne, jak jsem
právě vyprávěl, toho nejcennějšího, co jsem v tomto životě nabyl,
proč by nemohla v podobě trvalé a soustavné sugesce dopomoci
člověku k návratu do skutečnosti širší než je ta námi dosud
vnímaná.
+++
"Božské, věčné je Pánem naší oběti činů, a spojení s Ním,
celé naší bytosti, našeho vědomí a jeho výrazových prostředků, je
jediným předmětem oběti." (A I, 105)
Tohle říká Ghos s takovou samozřejmostí, že člověk, který
nemá Ghosovy zkušenosti, snadno přehlédne hloubku tohoto
poznání. Naše nižší přirozenost tvrdě odporuje vědomému spojení
s Bohem. Člověk, který si toho není vědom a který se všemožně a
všemi dostupnými prostředky snaží o toto spojení, by dokonce

mohl tvrdit, že Ghosovo tvrzení je nesmyslné a neoprávněné. Kdo
však našel prostředek, jímž se toto spojení dá navodit, ví, že tímto
prostředkem se dostává do průvodního stavu tohoto spojení, do
stavu, o kterém nic nevěděl a který nečekal. Tím stavem je prudké
vnitřní umírání. Všechno, čemu jsme říkali jáství, se hroutí, vším,
čím jsme se cítili dosud být, přestává existovat a zůstává jen
vědomí drtivě překračující všechny hranice lidství. V tom vědomí
už nemá místo "mé", ani blaženost. Současně nastává
opožďování poznání o tom, kam spějeme, což způsobuje trýznivý
stav vstupu do neznáma.- Líčím tento stav proto, že se trochu liší
od stavu sv. Terezie z Avily, která šla cestou víry. Toto všechno se
u mne odehrávalo ve vnitřní modlitbě začínající vždy touhou po
úplném sebevzdání a váznoucí vždy v neschopnosti se úplně
odevzdat. Nemohla mně přijít na pomoc ani představa, že se za
mě obětoval Ježíš a že za mě znovu umírá, protože veškeré
osobní představy mně byly v té době cizí. Zkrátka nešel jsem
cestou víry, nýbrž cestou poznání. Kdyby se poznání
neopožďovalo za mírou odevzdanosti, stav vnitřního umírání by se
byl nedovršil. Ono "Bože, proč jsi mě opustil" je svědectví platné i
pro nevěřícího. Člověk si není vědom toho, co je pro něho pravým
požehnáním a pořád si myslí, jako sv. Terezie, že on sám se
obětuje. Přivlastnění oběti musí odpadnout. Teprve v
koncentračním táboře jsem poznal, že Bůh se obětuje a že my
jsme schopni se jen připojit k jeho oběti, souhlasit s ní. Teprve pak
jsem poznal, že Bůh je jediným, ale dokonale utajeným činitelem,
ať už v našich činech, nebo v naší lásce a v našem poznání.
Ovšem člověk k tomuto poznání může dospět jedině
sebevzdáním, tj. odstraněním prostředníka, který dosud tak dobře
sloužil.
Mluvil jsem o nalezeném prostředku, kterým se navodí
vědomé spojení s Bohem. Co jím myslím? Napřed promluvím o
nejběžnějším typu člověka, a to o člověku víry.
Jakmile se člověk narodí, učí ho smyslové vjemy věřit v
jedinečnost toho, co mohou vnímat a rozumově pochopit jako
jsoucno. Obvykle člověk ustrne na tomto stupni víry. Malá hrstka
lidí se naučí věřit v Boha podle lidských představ, které mu
předkládá kterákoliv věrouka. Tato hrstka lidí ustrne u spojení s
představou o Bohu. Kdyby ovšem tito lidé věděli, že víra v Syna
člověka má jiný smysl, než jaký je nyní v křesťanství znám, mohli
by se dostat za představu o Bohu k pravému spojení s Bohem. Ale
uplyne mnoho času než pouhá představa o Bohu za pomoci
plnění náboženských požadavků dopraví člověka i za představu a
stane se jen čistým zaujetím. V tomto kladném případě víra

přerostla v tak velké zaujetí, že jejímu praktikování člověk dává
přednost jak v životě, tak v modlitbě. Kéž by víra vštěpovala
člověku od počátku cesty zaujetí pro správné, jak je třeba
předkládáno Ježíšovým životem. Kdyby toto správné bylo
okamžitě uskutečňováno, změnilo by se v moc rozlišovací a
uskutečňovací. Člověk víry by se postupně změnil v člověka s
duchovním poznáním, tedy s poznáním závazným na každém
lidském kroku. Mezi člověkem víry a člověkem poznání nezeje tak
velká propast, jak by se na první pohled zdálo. Jenže mezi pouze
rozumovým poznáním a mezi pouze naučenou vírou je propast
hluboká.
Nyní krátce o hlavních prostředcích, jimiž se dá navodit
spojení s Bohem:
O spojovacím prostředku VÍRA jsme si řekli, když jsme si
všimli jednání věřících učedníků Páně, že víra vede nejdále pod
kříž a pak musí být zastoupena jiným prostředkem.
O spojovacím prostředku poznání jsem toho řekl nejvíce, je
jím JISTOTA. Prochází různými a to velmi bolestivými proměnami,
od jistoty o relativně správném přes jistotu o vnitřní nesmrtelnosti
člověka, pak všeho atd.
O spojovacím prostředku LÁSKA řekl svým životem nejvíce
Ježíš. Vede přes různé stupně nezainteresovanosti o sebe ke
spáse.
O spojovacím prostředku SOUSTŘEDĚNÍ se dá říci, že
musí projít nejradikálnější proměnou, od soustředění vlastní vůle k
soustředění samovolnému a teprve pak má spojovací účinek.
O spojovacím prostředku DISCIPLINA platí totéž co o
stupních lásky, jak o nich mluvil Ježíš. Nastávají změny discipliny
srdce, pokud se začne srdcem, přes disciplinu duše až k totální
disciplině veškerou silou, pokud se začne srdcem. Dá se začít
odjinud. Je to cesta vůle. O té jsme si řekli, že jako je zpočátku
velkým přínosem, nakonec musí být převedena z vůle vlastní do
vůle boží, jinak způsobí zabrzdění celého vývojového procesu.
V celku se dá říci o všech spojovacích prostředcích, že tak
jak je možno je pochopit lidským rozumem, až k vědomému
spojení s Bohem nevedou, nebo slovy Lao-ceovými: "Cesta, po
které se dá kráčet, není pravá cesta." Až se totiž nedá po ní kráčet
zvoleným prostředkem, pak to začíná být pravá cesta. Řeknu to
ještě podle své zkušenosti. Měl jsem jistotu, že opakování určitého
mantramu mne dovede k vědomému spojení s Bohem. Ale tu se
stala zvláštní věc. Na určitém stupni zaujatosti jsem nemohl

mantram opakovat, prostředek, který jsem zvolil, vždy znovu a
znovu odpadal. A teprve když jsem se s tím smířil, že není
prostředku, kterým bych já mohl dosáhnout cíle, cesta šla dál
bezcestím. Došel jsem vždy znovu mantramem, kam až se dalo
dojít a pak jsem se nechal unést poutaností, která se mne
zmocňovala nikoliv z vlastní vůle, ale čím dále tím více proti
vlastní vůli, až potřela celou mou vlastní vůli.
A nyní jsme dospěli k výkladu Ghosových slov, že "božské je
jediným předmětem oběti". Čili nezbývá mi nic jiného, než se znovu vrátit k výroku Ježíšovu ke sv. Terezii z Avily: "Nic jsi mně
nedala, všechno je moje, všechno je ode mne, abys s tím
hospodařila." Ale kdyby byla nedala všechno, o čem si myslela, že
je to její (příklad užitečného omylu), nebyla by dospěla k poznání,
že Bůh je jediný činitel. Na pravé cestě k Bohu je člověk veden
stejnou měrou omyly jako relativními pravdami a správnostmi.
"Kroky při obětování činů musí být zprvu vedeny nárůstem
naší přirozenosti o něco, čím se naše přirozenost snaží přiblížit k
přirozenosti boží, po čemž ihned následuje zkušenost s Božským,
o jeho přítomnosti, o jeho projevu v nás, a spojení s ním se bude
stále zdokonalovat. Protože Božské je ve svém základu
nekonečné a nekonečný je projev Božského v mnohosti, je
nepravděpodobné, že by úplná dokonalost mohla nastat pomocí
jediného druhu uskutečnění, těch nitek vedoucích k uskutečnění
bude muset být mnoho. Exkluzivní hledání po jedné linii
ztotožnění neumožňuje, aby se dosáhla dokonalost až k jejímu
absolutnímu stupni, je zapotřebí zharmonizovat mnoho aspektů
nekonečného...." (A I, 105)
"Omezíme-li se na intelektuální a metafyzické poznání,
zbavené života a styku se životem, nemá to pro jogu žádnou cenu,
mentální uskutečnění je nedostačující. Joga se nesnaží jen o
pravdu v myšlení, nýbrž o dynamickou pravdu živé a objevitelské
duchovní zkušenosti. Ta v nás všude a vždy musí probouzet pocit
trvalé a pronikavé blízkosti nekonečné Přítomnosti."
"Pro některé hledající může se stát snazší jiná cesta: Mohou
napřed spatřovat Božské ve světě vně sebe, nikoliv v sobě, nýbrž
v jiných. Od prvních kroků je tam vnímám jako Nekonečný, který
vším proniká a vše obsahuje, neomezen tvary, tvorstvem a
povrchovými silami... Potom začne pronikat do naší nástrojové
bytosti a vlastnit ji jako zdroj, ze kterého se zdá pocházet podnět k
jakékoliv naší činnosti, světlo našich myšlenek a našich slov..."
"Je možné také ještě jiné základní uskutečnění, extrémní
mezi všemi... Je to probuzení a transcendence nepoznatelného,

nevyjadřitelně povzneseného nad nás a nad veškerý svět, ve
kterém zjišťujeme, že se pohybujeme, je to podmínka za časem,
která je však nějakým způsobem nevyhnutelná a přesvědčující
pro podstatné vědomí v nás, je to jediné, co vlastní zdrcující
skutečnost.
Tato
zkušenost
je
obvykle
doprovázena
neodolatelným pocitem, že všechno zde dole je snem a iluzorním
stínem, že věci mají přechodnou, odvozenou nebo poloskutečnou
povahu. Na určitou dobu všechno, co nás obklopuje, nám může
připadat jako vtékající z pramene, který je výše než my a který je
pro nás nedosažitelný. Zůstat v tomto vědomí, pokračovat v tomto
zasvěcování nebo dát se vést tímto prvním vnuknutím by bylo
něčím, co vede k rozpuštění já a světa v nepoznatelném - Mokša,
Nirvána." (A I, 107)
Kdo dočetl až sem mé poznámky k tomuto spisu, ví, že
právě obdobný extrémní způsob zasvěcení nastal u mne mezi 17.
a 18. rokem mého věku. Protože to však byl pouze první krok na
cestě za poznáním, ať mně nikdo nezazlívá, že jsem v
následujících krocích dojem iluzornosti tohoto světa překonal a že
jsem dnes proti onomu, jak mi to připadá, vulgárnímu pojetí máji iluze. Toto štěstí v rozeznávání mne potkalo jen proto, že jsem od
těch tří a půl let byl soustavně (pokaždé, když jsem byl ponechán
rozumem na holičkách a toužil jsem po správném řešení běžných
záležitostí vnitřních i vnějších) upozorňován na relativně správné a
nesprávné. Muselo pak dojít zákonitě k tomu, že jsem iluzi světa
za čas hodnotil jen jako relativně správnou, lépe řečeno jako
potřebné řešení jen pro určitý moment vývoje.
Shoda mého poznání s poznáním Ghosovým je pro mne
velmi povzbuzující. Ghos píše dále:
"To však není konečný bod vývoje poznání. Je třeba počkat,
až pomocí ticha, pomocí prázdného osvobození a za časem dojde
ke styku se zdrojem mého jáství a mých skutků, pak se začne
prázdnota vyplňovat." (A I, 121)
5. Vzestup oběti (1) (A I, 122 - 142)
(Činy poznání, psychická bytost.)
"Zhruba jsme si ukázali, jaké má být integrální poznání
Nejvyššího, Nekonečného, jemuž nabízíme svou oběť, a jaká je
povaha samotné oběti v jejím trojím způsobu: oběť činů, oběť
lásky a zbožnosti a oběť poznání. Mluvíme-li o oběti činů,
nemíníme jí jen nabídku zevních skutků, nýbrž všeho, co je v nás

aktivního a dynamického, naše vnitřní hnutí a naše zevní skutky
mají být obětovány na jediném Jeho oltáři." (A I, 122)
"Jogin, který poznává nejvyšší, nejedná z nutnosti nebo z
donucení, činnosti pro něho nepředstavují povinnosti, ani nutné
zaměstnání mysli, ani vznešenou zábavu, ani mu je neukládá
vznešená lidskost. Necítí se připoután, vázán, omezen něčím, a
tím méně si přeje vytěžit z těchto činů slávu, pověst nebo osobní
zadostiučinění, může přestat nebo pokračovat podle božské Vůle
v něm, ale na druhé straně nemá nejmenší potřebu vzdát se jí.
Jednat jako jedná a tvoří nejvyšší Moc, z tvůrčí radosti... Gítá učí,
že mudrc svým způsobem života podněcuje v těch, kteří dosud
nevyvinuli duchovní poznání lásky a poměr ke všem pracem, aby
nedávali přednost jen tomu, co se označuje za zbožné, nábožné a
asketické. Jeho příklad pomůže lidem, aby se nevzdalovali ze
světa... Jedná podle slov Pána v Gítě, který o sobě praví: "...
jednám ve světě, protože kdybych se nečinil, všechny zákony by
se zhroutily a světy by se propadly v chaos a stal bych se
ničitelem národů." (A I, 130)
Říká-li Ghos, že když hledáme jediné, přidružuje se
přirozeným způsobem k tomuto hledání i veškerá činnost
Jediného, který je činitelem ve všem. Pak je snadné v tomto jeho
výroku spatřovat druhou stranu Ježíšova výroku: "Hledejte
království boží především a vše ostatní vám bude přidáno." Ghos
zřejmě ví, že opravdové hledání vlády boží ve všem (=království
božího) nutně sebou přináší také schopnost jednat v malém, jaksi
"přidaně" všude v každém lidském hnutí z moci boží. "To je pravý
vztah mezi poznáním božím a lidským." (A I, 131)
"Je možné, že v určitém stádiu duchovního vývoje, vlivem
zázračného styku s Yoga-Šakti, dojde dokonce k rozšíření činnosti
místo k jejímu omezení. Mohou se objevit nové tvůrčí schopnosti
a otevřít se nová pole poznání. Mohou se objevit náhle, kde dříve
nebyly, jako estetický smysl, umělecká tvořivost v jednom nebo na
více úsecích... ale ať se tyto schopnosti rozvíjejí po kterékoliv
stránce, vrcholným bodem tohoto stádia je vždy vzrůstající
vědomí Jeho nejvyšší přítomnosti, toho, který všechno uvádí v
pohyb, rozhoduje, vytváří hnutí mysli a všechny činnosti
poznání..."
"Jsou dva znaky přeměny mysli činů hledajícího, projevující
se v osvobozeném vědomí, které pracuje napřed částečně, pak
ale stále plněji ve světle ducha.
1. Napřed se dostavuje základní proměna vědomí a
zkušeností, vidění pociťování stále přímější a narůstající

Nejvyššího a kosmické Existence, Božského v něm samém a ve
všem, mysl bude napřed zavalena postupujícím pečováním o něj
a bude se cítit povznesena, rozšířena tak, aby se mohla stát
výrazovým prostředkem, stále více osvíceným, základního
poznání... Mysl se stává stále zduchovněnějším a osvícenějším
nástrojem jednající vně i do hloubky.
2. Druhý znak, který už svědčí o dosažení určité dokonalosti,
bude spočívat v tom, že Božské se stane Poznávajícím a že
všechna vnitřní hnutí člověka se stanou Jeho hnutími a Jeho
poznáním. Znatelně se zmenší uvažování, pracná mozková
činnost, vnitřní Světlo uvidí všechno, co se má vidět, bude vědět
všechno, co se má vědět, rozvinout, vytvořit, zorganizovat. A bude
to tento vnitřní Poznávající, který provede v osvobozené a
zuniverzalizované mysli díla mající povahu všechápajícího
poznání."
"Tyto dvě přeměny jsou známkami prvního uskutečnění, při
němž činnost přirozenosti se zlepšuje, zduchovňuje, rozšiřuje,
univerzalizuje a člověk si uvědomuje, že jeho přirozenost je
nástrojem božím... Ale úplná přeměna nemůže být omezena
těmito hranicemi. V těchto mezích integrální hledající nenechá
uvěznit svou přirozenost a jde dále za jejím rozšířením... Opustí-li
tuto úroveň, zbývá mu podniknout další vzestup, přičemž
zduchovnělá mysl překoná sama sebe... Neboť za myslí je
Nadmysl, moc původnější a dynamičtější, která udržuje mysl, vidí
v ní něco menšího z nadmysli vyzářeného, a používá ji, aby
pomocí ní sestupovala dolů.... Posledním stádiem výstupu bude
překonat tuto oblast nad myslí a vrátit se k nejvyššímu původu,
vrátit se do supramentálního světla Boží Gnose. Supramentální
světlo je sídlem božské Pravdy-Vědomí, které má přirozeným
způsobem, jak nemůže učinit žádné nižší vědomí, moc
organizovat díla Pravdy nezatemněné stínem bezvědomí a
kosmické nevědomosti. Dosáhnout tohoto bodu a vrátit se k němu
s dynamismem schopným přeměnit nevědomost, je nejvyšším,
vzdáleným, ale nutným cílem integrální jogy." (A I, 134)
Pak se Ghos zmiňuje o dalších potížích, které se vyskytují
při tomto výstupu: "Člověk jako bytost mentální, přikládá největší
důležitost přemýšlivé mysli, svému rozumu, své vůli a svému
způsobu, kterým se přibližuje k pravdě a kterým ji uskutečňuje, a
myslí si, že není jiné metody. Srdce se svými emocemi a
nepředvídatelnými pohnutkami je v očích rozumu temnou, nejistou
a často klamající mocí, která musí být hlídána rozumem, mentální
vůlí a inteligencí. Jenže v srdci nebo za srdcem existuje hlubší
mystické světlo, i když není, co nazýváme intuicí - přece jen

intuice nezávislá na mysli - udržuje přímý kontakt s Pravdou a je
bližší Božskému než lidský rozum v jeho pýše poznání. Podle
starého podání, sídlo immanentního Boha, skrytého Puruši, je v
mystickém srdci - v tajné jeskyni srdce, hridaye guháyám, jak
říkají Upanišady - a podle zkušeností mnohých joginů, odtamtud
přichází hlas a van vnitřního orákula." (A I, 135)
Myslím, že je na čase, abychom si pomohli dalším odrazem
ke snazšímu pochopení těchto rozporů mezi vnějším vrtkavým
srdcem a vnitřním srdcem ustáleným ve zdroji.
Berme vážně Ježíšova slova a příkaz: "Milovat budeš Boha
z celého srdce svého". Máme tedy k dispozici nejen přechodné a
prchavé projevy citů (srdce), ale i celé srdce, právě tak jako máme
k dispozici celou mysl, celou duši a veškerou sílu, jenomže o tom
nevíme. Zmíníme-li se o místě, kde je např. hridaye guháyám, už
jsme použili obrazu a nemluvili jsme o samé skutečnosti.
Pomozme si takto. Zobrazujeme si mocenství prvků např. tak, že
molekula dvojmocného prvku má dvě vazebné pacičky, jimiž je
schopna se přidržovat dvou molekul jednomocných prvků (např.
H2O). Takhle vazebně je v nás obsaženo celé srdce, mysl, síla,
duše. Ať si anatom najde ty pacičky uvnitř tělesného transformátoru! Tak nenajde ani kavernu vnitřního srdce. Živá hmota lidského
těla má prostě schopnost vázat na sebe srdce, které je před
svázáním s tělem celé, mysl, která před svázáním s mozkem je
také celá atd. Nejsnáze lze zkušeností "lokalizovat" lásku
vycházející ze srdce. I když mystik pociťuje, že mu srdce hoří,
přece jen zdroj této výhně není v jeho těle, i když tělo může být
tímto plamenem doslova spáleno. Otázka: "Kde je zdroj lásky?" je
prostě chybně kladena. Řekneme-li, že je mimo čas a prostor,
říkáme sice pravdu, ale jen obraznou. Dá se bezpečně říci jen, že
oblast středu lidských prsou je propustná pro plamen lásky za
určitých splněných podmínek. Pro nás je důležité znát tyto
podmínky a zavést je. A pak se dá říci s Ghosem: "Síla, vůle a
mistrovství jsou nástroji Ducha." Neměli bychom si je
přivlastňovat. Nečiníme-li to, vystihujeme nejzákladnější podmínku
k tomu, aby se projevovaly celé.
Jen proto, abych mohl definovat Ghosem používaný termín
"psychická bytost", připojuji několik výroků Ghosových z téže
kapitoly, abyste viděli, do jaké hloubky domýšlí nevlastnění a jaké
cesty k němu vedou.
"Jak postupně světlo těchto vysokých mocí vstupuje do
činnosti našeho lidského vědomí, mizí rozlišování svatého od

profánního, lidského a božského, až se ten rozdíl úplně smaže."
(A I, 134)
Ghos o dvojakosti srdce, onoho nestálého řízeného našimi
vitálními popudy, a onoho vnitřního zakotveného v Bohu, píše toto:
"Tato dvojakost, tyto protichůdné projevy hloubky a slepoty,
jsou způsobeny vlastní povahou emotivní lidské bytosti. V popředí
stojí u člověka srdce vitálních emocí, podobných emocím zvířat, i
když jsou u člověka rozmanitější. Emoce jsou řízeny egoistickou
vášní. Tyto afekty jsou slepé a instinktivní a všechna vitální hnutí
jsou nedokonalá... Srdce je obléháno a dobýváno chlípností,
chtíči, nadšením, silnými a divokými požadavky nebo zase
drobnými choutkami a ubohostí temné degenerované vitální síly,
je pokořováno zotročením těmito impulsy ...Ale pravá duše
člověka v tom není. Ta je v neviditelné komoře opravdového
srdce..., a přestože všichni máme srdce, málokdo je si vědom této
tiché hluboké vnitřní bytosti... Tam přebývá malá jiskra Božství v
temnotách naší přirozenosti. Okolo tohoto světélka se vytváří a
roste psychická bytost a skutečný člověk v nás. Jak postupně
roste psychická bytost... člověk se stává stále vědomější své
duše, přestává být vyšším zvířetem a stává se přístupnějším
pokynům hlubšího vědomí tíhnoucího k Bohu. K jednomu z
nejrozhodnějších období integrální jogy dochází tehdy, když se
objeví na povrchu psychická bytost, když se dostane ze svého
zahalení na povrch, neboť tehdy se projeví její vliv, který
předchází vládě božství nad pozemskou přirozeností. (A I, 135136)
"Jako v dílech poznání, tak v dílech srdce je nutné
rozeznávat dvě kategorie záměrů:
1. Ty které pocházejí z pravé duše a pomáhají k jejímu
osvobození a převaze nad přírodou a
2. které míří k uspokojení neočištěné vitální přirozenosti..."
(A I, 136)
"Je charakteristické pro duši nebo psychickou bytost, že se
otáčí k božské Pravdě jako slunečnice za sluncem." (A I, 139)
"I když se psychická bytost dostatečně zformovala, aby se
mohla více či méně přímo vyjádřit v životě, přece jen zůstává...
nejmenším zlomkem lidské bytosti - "její velikost není větší než
palec muže", měli ve zvyku říkat staří vědoucí - není vždycky
schopna zvítězit nad temnotou a nad nevědomou omezeností
fyzického vědomí, nad smyslovou jistotou mysli nebo nad drzou
prudkostí vitální přirozenosti. Duše je tak nucena přijmout lidský
život emotivní a sensorické mysli s jejím vztahem ke světu, s její

činností a s jejími oblíbenými obrazy, a s námahou se trvale snaží
o to, aby osvobodila a upřednila božský prvek obsažený v relativní
pravdě a soustavně znetvařovaný a promíchaný omylem, což je
způsobeno láskou danou do služeb živočišné povahy těla a pro
uspokojení vitálního ega. Vchází do lidského života jen zřídkakdy
ozářeného zábleskem božství a častěji plného temných stínů zla."
Mohu potvrdit, že tomu doslova tak je. Až do doby úplného
vzdání se sebe v koncentračním táboře, jsem měl občas vidění
záblesku světla, spojeného s osvícením. Před nastoupením přímé
cesty vnitřní modlitbou, tedy před sedmnáctým rokem, se
dostavovala občas schopnost rozlišovací bez vidění tohoto
záblesku. Po onom vzdání se sebe v koncentračním táboře
naopak zase nebylo třeba zkratu světlem, aby se dostavilo
osvícení. Světelné projevy nadobro zmizely, všechno se dostávalo
navrch s daleko menším odporem, ba samovolně. Psychická
bytost tedy roste jako dítě a jednou se stává také dospělou.
"Přestože je neomylná svou podstatou vůle, je často
nucena, pod tlakem svých nástrojů, podřídit se mylným činům,
chybám v použití citů, chybnému výběru osob, může se mýlit při
způsobu uvádění navenek jinak přesné formy její vůle a za
okolností, které vyjadřují její neomylný vnitřní ideál. Existuje však
v duši intuitivní schopnost, která ji vede jistěji než rozum a než
nejvznešenější přání a pomáhá jí překonávat omyly a vznikající
mylné kroky a dokáže ji vést mnohem lépe než přesný intelekt a
než rozmyšlený mentální soud. Hlas duše není tím, co se obecně
nazývá hlasem svědomí - to je přece jen mentální náhradník a
často konvenčním způsobem radící podle naučených představ hlas duše je pokynem hlubším, který se projeví jen zřídka,
poslechnout jej, když je možno mu porozumět, je tím
nejmoudřejším, co se dá učinit, je lépe mýlit se při následování
vlastní duše než jít přímou cestou vyznačenou rozumem a rádcem
zevní morálky..." (A I, 139)
"Duše... jako by prstem naznačovala cestu pravdy pružnou
jistotou, rozlišujíc automaticky správné od nesprávného a
vyzdvihujíc ze směsi všeho možného božské hnutí nebo záměr
vedoucí k božskému. Její činnost se podobá projektoru, který
osvětluje všechno, co má být v přirozenosti změněno, neboť
existuje v duši plamen, vůle, který trvá na dokonalosti, na alchymii
proměny celé naší existence, vnitřní i zevní. Především zjišťuje
božský základ a snímá z něho masky a převleky. Trvá na pravdě,
ale pravda, na které trvá, je Pravdou poznání, ze kterého vychází
a která předčí pravdu pocházející z nevědomosti, pouze z užívané
praxe. Dává přednost vnitřní radosti, která nemá nic společného s

vitálními radostmi, vede spíše k trpitelské očistě než k
degradujícímu zadostiučinění. Láska, na které trvá, je láskou
schopnou letu k velkým výšinám, které nejsou ve spojení s
poddanstvím egoistickému přání a s bahnem pod nohama do něj
zabořenýma. Krása, na které je egoismus postaven, je zaměněn
kněžským úkolem výkladu Věčného, síla, vůle a mistrovství, o něž
se opírá, nejsou už nástroji ega, nýbrž ducha. Vůle její vede ke
zbožštění života a k vyjadřování nejvyšší pravdy, k zasvěcení
života Bohu a věčnosti..." (A I, 140)
"Všechny stávající pravdy, lásky a činy lásky jsou
umísťovány psychickou bytostí na pravé místo, ale její plamen se
stále zvětšuje a netrpělivě sahá po stále vyšších stupních pravdy,
protože ví, že jen vzestupem k nejvyšší Pravdě a sestoupí-li
Pravda lásky k ní, může být osvobozena od kříže a dosazena na
trůn. Kříž je známkou božího sestupu mařeného a znetvořeného
příčnou linií kosmické deformace, která mění život ve stav utrpení
a neštěstí. Pouze výstupem k původní Pravdě může být
uzdravena a všechna její díla lásky, poznání a života mohou být
znovu uvedeny k jejich původnímu božskému významu a stát se
tak částí integrální duchovní existence." (A I, 141 - 142)
V tomto výkladu je všechno správně položeno, ale čtenář se
přesto těžko dobere skutečného postupu k naznačeným výšinám,
protože si nebude vědom toho, co mu předcházelo. U jogického
žáka, z jehož zkušenosti Ghos především čerpá, u kolébky
veškerého vzestupu k výšinám psychické bytosti stála víra v
duchovního vůdce, u křesťana pak přijatá nebo naučená víra v
Boha, ale já mám před sebou zkušenost, při níž se šlo na vše, jak
se říká, z ničeho, od píky, bez víry v cokoliv, víra se už dokonce
nikdy nedostavila, protože tam kde narůstala jistota poznání
neměla prostě žádné opodstatnění. Samozřejmě mohu slovy
přednést jen hypotézu vývoje i přes hranice individuálního
lidského života. Dříve než se pustím do výkladu, především něco k
jeho výslednici: Ghosova psychická bytost je lidskou duší, která
prošla dalekosáhlým vývojem, jak dále naznačím.
A nyní opět k historii vám mnohým už známé. Jakmile se
člověk rodí na této planetě, získává do vínku tělo nadané kromě
jiného schopností přeměnit věčnou individualitu na osobní, teprve
vznikající a vyvíjející se pod vlivem smyslového vnímání a
rozumového zpracování vjemů. Transmutace začínající zrozením
(a devítiměsíčním obdobím těhotenství) má dvě tváře:
1. Začíná probíhat přeměna nesmrtelného v dočasné jeho
útočiště, lidský život v těle. Tato přeměna se nezastavuje až do
chvíle fyzické smrti (a zjemněným způsobem působí i po smrti.

Změna ve způsobu je obdobná pobytu v mateřském těle). Člověk,
aniž to ví, je závislý na této stále probíhající proměně. Bez ní by
nebyl myslitelný ani okamžik jeho lidského života (ani život
čehokoliv živého i tzv. neživého.)
2. Zároveň začíná probíhat návrat člověka do věčného
života, ani o tom člověk neví. Tento opačný kurs je rovněž
permanentním procesem, kdyby se zastavil, byl by člověk
neschopen dále žít. (Probíhá pozměněným způsobem i po fyzické
smrti, s tím rozdílem, že člověk potom manipuluje jen s částí
lidského transformátoru.) čili jde tu o uzavřený okruh, který se
člověk z nevědomosti snaží uzavřít v oblasti pomíjejícího života
(tedy způsobem od sebe k sobě, jak se zná). Zde ovšem platí ono
"neodejdeš odtud, dokud poslední haléř nesplatíš." Jenže člověk
neví jak splácet, čím splácet a kdy splácet. Domnívá se, že když
umírá, že více splácet nemůže. To je jedna z největších mezer v
jeho vědomostech. Po smrti zjišťuje, že platí dál, a dokonce
vědoměji jak v čase, způsobu i místu.
Protože člověk neví nic ani o prvním ani o druhém směru
proměn, které v něm probíhají, ani nemůže vědět nic o tom, co
Ghos nazývá psychickou bytostí, dá se o běžném člověku říci, že
opravdu neví, co činí a co se s ním děje. Po jedné stránce na tom
nezáleží, protože zmíněné dva procesy probíhají tak jako tak, i
když ne tak, jako když si je jich vědom. Dají se totiž s jeho
vědomím výrazně regulovat, bez jeho vědomí vůbec ne (protože
jsou v tomto případě výhradně součástí samovolně probíhajícího a
působícího automatismu), jako by šel život mimo jeho vědomí,
jako by byl člověk mrtev. Vždyť tento zákulisní dvojitý proud života
je opravdovým proudem života, žádnou stojatou vodou.
Zasledujte si se mnou nyní vytváření psychické bytosti podle
mých zkušeností.
Člověk obvykle není tak krutě vyburcován z přeměny číslo
jedna, jako jsem byl já, ani není tak záhy nasazen na intezivní
přeměnu č. dvě. O vzniku psychické bytosti jsem se dověděl
teprve v sedmnácti létech, ačkoliv toto vytváření psychické bytosti
intenzivně probíhalo za pomoci lékařů a jejich zásahů do mého
vědomí od jednoho a půl roku mého věku. Opakovaně
pozastavovali funkci smyslů, nejméně pozastavili funkci zrakovou,
protože ta nabírá sílu z největší dávky prany, takže nějaký příděl
prany přece jen zůstal v takové velikosti, že funkce zraku nemohla
být úplně otupena.
Čtu právě skvělý rozbor rozumové činnosti napsaný Milanem
Baumanem, Labyrint říše rozumu, nakl. Práce, Praha 1985. Zjišťu-

ji, že vědci vůbec nevědí, že jak rozum tak smysly mají svůj skrytý
zdroj a že věda sleduje jen následky tohoto působení skrytého
zdroje. Tak se podívejte, o čem se dovídalo dvouleté dítě,
samozřejmě aniž to dovedlo definovat. Nebudu vědcům dělat
těžkou hlavu. Kdybych se do té jejich umělé stavby (úsudek podle
následků, o kterých si myslí, že jsou příčinami) pustil, málem by
nezůstal z ní kámen na kameni. Protože však by to bylo
předčasné, všimnu si jen neúplného útlumu jednoho ze smyslů,
zrakového, jak k němu přispěly lékaři a jak se tohoto stavu později
chopily husy. V husím vědomí se děje totéž, co v mém
předškolním věku, a přece husy zůstávají husami. A zrovna tak vy,
kteří si tyto řádky jen přečtete a dokonce všechno pochopíte a
uznáte za možné a správné, zůstanete zabedněnými živými
mrtvolami, jak o nich mluvil Ježíš, pokud nepřiložíte ruku k dílu ve
směru navrženém Ježíšem: "zapři sama sebe", a jak na mně
poprvé a opakovaně proti mé vůli učinili lékaři.
Sestupme k narození dítěte. Do dítěte vstupující neomezené
vědomí s neomezenou uvědomovací silou, je ustavičně vystaveno
sítu živé tělesnosti, která z celé uvědomovací schopnosti propustí
jen to, co obsáhnou smyslové orgány. Je toho sice velmi málo, ale
bohatě to stačí k tomu, aby smyslové signály v mozku a v rozumu
vybudovaly celou síť styčných bodů, jimiž se dá vytrasovat cesta
pozemským životem. Dítě pak se ubírá přímočaře k rozvíjení jáství
(smrtelné lidské duše). Jakoby někdo dítě štval, aby brzo vytvořilo
vlastní, tzv. nepravou individualitu, tedy náhražku za to, co mu
nejvíce chybí, pravá individualita. Základní pobídka k duchovnímu
rozvoji tu je: vybudování nouzové základny, o které se dá napsat
mnoho duchaplných knih a ze které vyčteme mnohé zázraky.
Náhradní základna má při tom překotném snažení smyslů, rozumu
a citu vybudovány základy už ve třech letech života dítěte. Jestliže
o tom člověk ví, nediví se tvrdohlavosti dítěte, naopak, přestože to
dítěti neprozradí, ví že dítě zdárně duševně roste. Už zde se dá
stavbou trochu rychleji pohnout vědomým zásahem zkušeného
pedagoga a psychologa. Předvedl jsem jeden takový zásah na
Petrušce: lomcování vlastnictvím až do samovolného předávání
toho, co máme dát jinému a až po samovolné přijímání toho, co
nám jiný nabízí. K tomuto vývoji by měli výrazně přispěti rodiče,
aby dítě bylo ve škole "poslušné", tj. aby dokázalo bez obtíží přejímat vědomosti a návyky od učitele, a stejně tak přirozeně vydávat,
tj. být zkoušeno. To jsou výchovné momenty důležité pro vznik
psychické bytosti.
Významným urychlovačem, přestože jinak nežádoucím, je
utrpení, pokud je bráno tak, jak má být. Ani ne jako zásah

neodvratitelného osudu, ani jako nesmyslné neštěstí, nýbrž jako
příležitost daná druhému partnerovi z dvojice relativní dobro a
relativní zlo, k tomu, aby nás vychoval také on. Čím dříve se dáme
vychovat, tím dříve se ho zbavíme jako nutného partnera. Napadá
vám asi, že páry dvojic v dualismu jsou vzájemně provázány a že
tedy nelze odbavit jeden člen páru bez druhého. Tak přímočaře
jednoduché to však přece jen není. Je-li překonán partner v dvojici, relativní zlo, posílí přechodně pozici druhého, relativní dobro.
Této nerovnováhy může být použito ve prospěch duchovního
pokroku, lépe řečeno k posílení psychické bytosti, která je pozměněnou a stále pozměňovanou lidskou duší, pozměňovanou
svým postavením v oblasti poznání. Otevírá se zdroj poznání za
rozumem, rozšiřuje se přítok uvědomovací schopnosti, člověk se
začíná dovídat, co je správné, a to bez rozumového uvažování, a
protože takovým způsobem narůstá i moc k realizaci správného,
člověk jde za uskutečněním správného, které není založeno na
jeho vůli, a tak v něm začíná růst psychická bytost, schopnost
duše rozeznávat správné a řídit se jím bez ohledu na egoistickou,
tj. vlastní vůli, tedy člověk se začíná zapírat, čímž se čím dále tím
více uprazdňuje pro působení vyšší vůle, řekl bych zdrojové, která
je vševědoucí a má za sebou moc. Člověk začne rozeznávat svou
bezmocnou vůli od této vůle vybavené mocí, posiluje onen trend,
kterému Ghos říká psychická bytost. Ta si jde, aniž o tom ví, pro
poznání stále vyšší, až pro poznání nesmrtelné podstaty člověka.
U mne, jako u člověka neobdařeného vírou, chyběla touha po
spáse nebo touha po tom, abych si uvědomil svou nesmrtelnou
podstatu, a snad právě proto, že jsem v tomto smyslu jednal méně
sobecky, má duše se proměnila náhle z duše, která o sobě nic do
17 let nevěděla, na duši, která je si vědoma své nesmrtelné
podstaty. To byla jedna ze známek probuzené psychické bytosti.
Já tomu stavu říkám nabytí duševní dospělosti. Duše poznává,
kdo je jejím Otcem, kde je její domov a vrací se vědomě do něj.
Nemusím snad napovídat, že je to chvíle, kdy si v podobenství o
marnotratném synu onen marnotratník vzpomíná na Otcův dům a
nastoupí návrat do něho. Přece však mám příležitost, abych
přitom řekl něco o podobě toho, co se v podobenství nazývá bídou
v krajině, která dolehla zle na marnotratného syna. Ta bída na mě
dolehla tělesně v předškolním věku při operacích za vědomí a
končila duševní trýzní, že jsem se nemohl stát tím, čím jsem chtěl
být. Rok a tři čtvrtě trvala tato duševní trýzeň, mimochodem, právě
tak dlouho jako opakované operace při vědomí v předškolním
věku. Tehdy v předškolním věku týrání vyústilo do žlutého světla, z
něhož jsem poznával relativně správné a z něhož jsem měl moc
toto relativně správné provést, kdežto tehdy v sedmnácti letech ve

chvíli, kdy jsem se smířil s tím, že nebudu tím, čím jsem chtěl být,
kdy jsem ztratil už bez lítosti nad sebou pozemský cíl z mysli,
bylo v ní náhle požehnané prázdno, pro bílé světlo extáze.
A ještě jednou od začátku: Když se u mě objevila po
operacích touha jednat správně, byl to první projev psychické
bytosti, který, jak teď vím, míří za hranice pomíjejícího. Toho jsem
si ovšem tehdy vůbec nebyl vědom. Nevadí. Naopak, vůli po
správném a všechno, co s tím souviselo, jsem bral jako přirozenou
lidskou schopnost. A tu jsme u toho poučného prvku, který platí
pro každého věřícího člověka. Považuje-li člověk za správné, co
mu jeho víra doporučuje, a řídí-li se tím, pak nejedná podle své
vůle. Roste jeho psychická bytost, která jednoho dne v sobě
nastřádá tak velkou moc, že ta ho převede na druhý břeh, tj. k
poznání vlastní nesmrtelnosti. A přijde to všechno po dobrém. Ale
tu by mě člověk víry napomenul, a řekl by, že po dobrém to nešlo.
Plnit doporučení víry se nedalo vždycky po dobrém. Člověk se
musel naučit mohutně sebe zapírat, aby vzrůst jeho psychické
bytosti nebyl narušen nebo dokonce přerušen.
Psychická bytost, v terminologii bližší západní psychologii,
se dá nazvat nově vzniklým já (s malým "já"), které narůstalo
hlavně vlivem poznávacího procesu, až se dostalo do pozice, ve
které začíná vládnout ostatním, už slabším složkám jiných jáček
(jiných součástí lidského já), ale musí s nimi stále ještě bojovat a
musí být živeno realizováním správného tak, jak toto správné je
rozeznáváno vyššími schopnostmi než rozumovými. Je správný
Ghosův způsob myšlení, že napřed má probíhat poznání jako
řídící prvek.
V této západní definici, jako téměř u všech západních
psychologických definic, chybí jeden závažný prvek. Tentokrát
zmínka o tom, že tento druh nového já má větší naději zaujmout
vedoucí pozici mezi všemi složkami lidského já, protože už svým
vznikem a pak vývojem odpovídá vůli vyšší nesmrtelné individuality, která, poskytuje-li se jí k tomu příležitost, a to nejen po zlém
(např. utrpením), ale i dobrovolně, podporuje toto nové já
způsobem, který by nábožensky založený člověk nebo člověk
nepoučený o celé přirozenosti člověka, nazval způsobem
zázračným. Ve skutečnosti nejde o nic zázračného, tj.
nepochopitelného, a rovněž způsobem, který je nám rovněž
neznám. To je velký nedostatek západní psychologie, že vliv, o
kterém zde mluvím, považuje za neprokazatelný, a on je
neprokazatelný prostředky, které považuje věda za použitelné při
svém výzkumu.

Pojďme však dál, abychom se dověděli, jak Ghos navazuje
na vytvoření psychické bytosti a co s ní zamýšlí ve své vývojové
propozici:
6. Vzestup oběti (2) (A I, 143 - 169)
(Díla lásky, díla života.)
"A pak pomocí oběti lásky, činů a poznání, s psychickou
bytostí jako vůdcem a knězem oběti, může život nabýt svou
pravou duchovní formu." (A I, 143)
"Toto všechno má splnit já v duchu sympatie, dobré vůle,
vlídně, s láskou k lidskému duchu, ke všem tvorům, se zájmem o
všechny formy a o vše, co nás obklopuje, čímž se dostaneme
mentálně a emočně ze základních omezení ega, které začne být
vstřebáváno láskou, která všechno spojuje v universálním
Božství." (A I, 145)
Je to tedy dále napodobování lásky Stvořitele ke všemu
stvořenému, a Ghos si od tohoto praktického napodobování
slibuje návrat do vědomého soužití s Bohem. Důležité přitom je,
aby se tato láska neuzavírala v jednotlivých projevech, nýbrž aby
se šířila nezaujatě směrem ke všemu. Pak se stane něco, co
bychom mohli nazvat obrácením proudu lásky. Zatímco jsme se
snažili milovat všecko nestranně, tato nestranná láska odpovídá z
druhé strany nečekaným způsobem, sama nás miluje a my jsme
toho svědky. Zjišťujeme, že za to málo, co jsme láskou obětovali,
se nám dostávají a dostavují nečekané výsledky v podobě
přeměny celé naší přirozenosti v oslavené pole lásky a ánanda.
Dostáváme se tak k lásce nepředstavitelné, objevující se za myslí,
za veškerým lidským pomyšlením a představou. Ghos o tom
výstižně praví:
"Věčný poznávající se v nás stane Tím, kdo poznává, Tím,
kdo hýbe naším vědomím a používá je, Tím, který k sobě
přitahuje věčnou a božskou částečku jako součást Jeho Bytosti."
(A I, 151)
V poslední fázi vývoje tato láska vstupuje do konkrétních
činů člověka, řekli bychom, že Bůh se chápe vesla našeho života.
Člověk se tím dostává do vědomí o něčem, co existovalo před lidským zrozením, co nikdy nebylo zrozeno a z čeho lidská pomíjející
existence pochází. Člověk dospívá ke zkušenosti, že za jeho
smyslovou zkušeností je oblast neohraničené existence.
"Šakti, síla Nekonečného a Věčného, sestupuje do nás,
jedná, láme dosavadní psychické formace, boří všechny zdi,

rozšiřuje a přetvořuje duši a její nástroje stále silněji, ukazuje nám
všechny nedokonalosti, aby je odsoudila a zničila... Všechno závisí na probuzení psychické bytosti v nás, na dokonalosti odpovědi a na poslušnosti." (A I, 164-165)
"Při trvalém vzestupu je nutné, aby kompletní dynamismus
sestupující z oblasti za naším vědomím, vešel do oblasti
pozemského vědomí, aby tam ospravedlnil pozemský život, jeho
spasitelnost a přeměnu na božský život." (A I, 166)
Tento požadavek klade Ghos velmi správně, neboť člověk
má možnost zastavit příliv vědomí zhora, jako se stalo v mém
případě vlivem falešné představy o svobodě, kterou jsem převzal
od jiných lidí.
"Charakter jogy takto pojaté a podmíněné, jogy, která se
snaží duchovními prostředky dovést člověka k úplné přeměně
lidské přirozenosti, dává také odpověď na problém, jak se postavit
ke světské činnosti a jaké je její místo v joze."
"V této joze nemá místo takový kontemplativní nebo
mystický asketismus, při němž by se člověk z činnosti a činného
života jako celku vyřadil, nemá tam místo vytržení a nečinnost,
odsouzení vitální síly a jejích činností, odmítání jejích projevů v
pozemském životě. Může se ovšem ukázat být nutné, aby se
člověk na čas stáhl do sebe, aby zůstal ponořen do nitra, aby se
oddělil od hluku a víření života, aby nepřekážel probíhajícímu
vývoji. To však se může stát jen na krátkou dobu, může to být jen
epizoda, dočasná potřeba nebo přípravný duchovní manévr, ale
nemůže se to stát pravidlem jogy ani jejím principem".
"Rozdělit v této joze lidskou činnost na díla náboženská a
etická, omezit se výlučně na náboženské úkony nebo na
filantropickou činnost a dobročinnost, by se příčilo duchu
integrální jogy... Také pouhé duševní uznání nebo zamítnutí cílů
jogy ruší její smysl... Všechno musí být dovedeno na úroveň
duchovní a postaveno na duchovní základnu, ať už je to vnitřní
uskutečnění nebo nová proměna, obojí se musí stát nedílnou
součástí celého života a ne jen jedné části života, všechno, co
slouží ke znovuzrození, musí být přijímáno a uskutečňováno, a
všechno, co mu překáží, musí být zamítnuto. Nesmí už existovat
žádná poutanost k formám věcí nebo života, k čemukoliv, k
jakékoliv činnosti, musíme být ochotni vzdát se všeho, je-li třeba,
a provést cokoliv, co pro nás zvolí Bůh. Nikdy ten, který přijímá
nebo odmítá, nesmí být podřízen naší mysli, ani naší vůli ani
vitálnímu přání, ať zjevně nebo zamaskovaně, ani mravnímu
smyslu, nýbrž psychické bytosti, nařízení vnitřního duchovního

Vůdce jogy... Cesta Ducha není cestou mentální, nemůže být
rozhodnuta podle mentálních pravidel."
"Ani kombinace nebo kompromis mezi dvěma řády vědomí,
duchovním a mentálním, nebo pouhé vnitřní zjemnění života
zevně nezměněného se nemůže stát ani zákonem ani smyslem
jogy... Celý život, takový jaký je, se má přijímat za podmínky, že
se úplně přemění, všechno se musí stát částí, formou, výrazem,
souhlasem s duchovní bytostí v supramentální přirozenosti.
Takový je vrchol a koruna duchovního vývoje ve hmotném
světě.... Formy života, které se nesnášejí s touto proměnou, musí
zmizet, ale všechno, co je s ní v souladu, přežije v království
Ducha. Boží Síla je při práci a vybírá, co má být v tu chvíli
provedeno nebo trvale používáno. Vždycky, když dáme přednost
duchovnímu Vůdci před svým přáním a před svým egem - a na
jeho hlas musí naše duše dávat vždycky pozor, buď provádět jeho
vůli nebo zamítat, co by ji mařilo zevně nebo vnitřně - tato síla
rozhodnutí stačí k tomu, abychom překonali překážky na cestě....
Je to příkrá cesta, obtížná, nebezpečná, ale jiné cesty není."
"Jsou však dvě pravidla, jejichž dodržováním se zmenší
těžkosti a sníží se nebezpečí. Musí se odmítnout všechno, co
pochází z já, z vitálního přání, z nekompetentního a předpojatého
klamu mysli. Musíme se naučit naslouchat a následovat hlas
hluboké duše, vedení gurua, nařízení Mistra činnosti božské
Matky. Kdo přistoupí na přání a slabosti těla, na tužby a vášně
vitálního prvku ve své nevědomé vzpouře, na příkazy osobní
mysli, kterou dosud neosvítilo a neumlčelo vyšší poznání, nemůže
se dobrat pravého vnitřního zákona a jen střádá překážky na
cestě božského naplnění."
"Kdokoliv se uschopní k tomu, aby rozeznal tyto posly
temnoty, odmítne je a uzná a bude následovat pravého vnitřního i
zevního vůdce, nalezne duchovní zákon a dosáhne konečného
cíle jogy."
"Radikální a úplná změna vědomí není jen celkovým
smyslem integrální jogy, nýbrž i její metodou, podle které pomáhá
vzrůstající silou na všech stupních vývoje." (A I, 166 - 168)
Ghos klade správný požadavek poslušnosti vnitřního i
zevního vůdce. K tomu ještě pár slov. Pokud se týče vnitřního
vůdce, říká, že chováme-li se podle dispozic Ghosových,
vypěstujeme v sobě psychickou bytost, která se stane
prostředníkem mezi vnitřním vůdcem a naším já, které se cítí od
vnitřního vůdce odděleno. Tím získáme vědomý styk s naší vnitřní
nesmrtelnou podstatou.

Pokud se týče zevního vůdce, toho my nemáme v podobě
nějaké lidské bytosti od nás oddělené, ale nám svým duchovním
rozhledem nadřazené. Máme jej ve všem dění kolem nás. Slova
"kolem nás" berte v nejširším smyslu slova jako kolem naší vnitřní
nesmrtelné podstaty. Toto vnější okolí tedy začíná smyslovou
činností a jejím rozumovým zpracováním, a ostatní, co
považujeme za vnější činitele, to jsou události kolem nás,
působení lidí a prostředí na nás. Nepovažujeme-li to, co se kolem
nás děje, za něco náhodného, nýbrž považujeme-li to za něco
skrytě nebo zjevně řízeného Zákonem, který je za tím vším, pak
jsme na stopě vedoucí k našemu zevnímu vůdci. Události, lidé,
zvířata, celá příroda se nám stane zevním vůdcem, a jak narůstá
naše nové já v podobě psychické bytosti, začínáme být zvláštním
způsobem poslušni tohoto zevního vedení. Nebude to podřízenost
v běžném smyslu slova, nýbrž podřízenost zákonitosti, která stojí
za veškerým pohybem v času a v prostoru, v myšlení a cítění nás i
lidí kolem nás. Začneme se stále více dovídat o tom, co si z toho
máme vzít, protože je to správné, čím se z toho všeho máme řídit.
Najdeme si v mnohotvárném dění svou cestičku, která napřed
bude velmi úzká a téměř neznatelná, takže ji budeme pracně
hledat, abychom ji neztratili, ale nakonec bude vnitřní cestou, po
které se dá bezpečně jít, vždycky jen až k další mezi, která je
dána dosavadní mírou sebezáporu a sebevzdání. Objevíme včas i
za pomoci zevního dění (nepodceňujme je, život je jednotou, ne
škatulkami světskými a duchovními), co je pro nás voláním k
dalšímu kroku a co se od nás dále chce po stránce našeho
sebezáporu. Může se zpočátku stát, že budeme poslouchat nebo
něčím se řídit, co mylně budeme považovat za správné, ale
nezoufejme si, ukáže se, že jsme byli vedeni svým omylem tak
dobře jako jeho opakem. Žijeme přece v dualismu a musíme s
smířit s tím, že páry dvojic mají zde právo nás vést a vychovávat.
Tohoto jejich práva se nemůžeme zříci ze své vůle. Kdyby na nás
měly přestat působit, ať v plné nebo ve ztenčené míře, musely by
mít k tomu oprávnění ze zákona, pokud a jak jsme svým
duchovním vývojem překročili jeho hranice. Radil bych, aby nikdo
z nás netoužil po jiném zevním vůdci, než jakého už každý z nás
má svým životem ve světě.
Přeložím teď další kapitolu z Ghose bez jakéhokoliv krácení:
7. Pravidla chování a duchovní svoboda (A I, 169 - 186)
"V joze základna poznání, na níž ten, kdo je činný, má založit své skutky a svůj vývoj, je založena na stále konkrétnějším

zjišťování jednoty a na pocitu stále živém a přítomném, Jediného,
který všechno prostupuje. Má žít v narůstajícím vědomí
skutečnosti, že všechno existující je neviditelnou úplností a že
všechny činy se musí podílet na tomto neviditelném božském.
Jeho osobní činnost a její výsledky nesmí už být něčím v sobě
odděleným a určovaným "svobodnou" egoistickou vůlí jednotlivce
odděleného od celku. Naše skutky jsou součástí neviditelné
kosmické činnosti; nacházejí se nebo přesněji řečeno samy se
řadí na místo, které jim náleží v celku, ze kterého vyšly, a jejich
výsledek je určován silami, které se námi nedají kontrolovat. Tato
jednotná akce, ve své široké úplnosti a v každé z jejích
nejmenších částeček, představuje neviditelný záměr, Jediného,
který se postupně projevuje ve vesmíru. Člověk sám se stává
postupně vědomým své vlastní pravdy a pravdivosti všeho a
pomalu se probouzí do přítomnosti Jediného uvnitř i vně, jakož i
do skryté, zázračné a významné činnosti tohoto Jednoho v
procesech přírody. Tato činnost, toto neviditelné působení, které
probíhá i v nás a v těch, kteří nás obklopují, neomezuje se na
malý oddíl našich kosmických skutků, kterých jsme si vědomi v
naší povrchové přirozenosti; toto působení je podporováno
nesmírným vědomím, které nás obklopuje, podprahovým a pro
naši mysl podvědomým a náleží do oblasti nesmírné
transcendentní existence, která je nad vědomím naší přirozenosti.
Naše činnost se vynořuje, právě, jako my se vynořujeme z universality, které si vůbec nejsme vědomi, udílíme jí formu podle našeho osobního založení, podle naší osobní mysli a vůle pojaté v
našem myšlení a podle síly našich impulsů a našich přání; ale
autentická pravda, pravý prováděcí zákon převyšuje tyto lidské a
osobní formace. Hlediska a normy lidského života, jimž je neznáma neviditelná úplnost kosmického záměru představují v očích
duchovní pravdy nedokonalé vidění a zákon Nevědomosti,
třebaže jsou v zevní praxi jakkoliv užitečné."
"Avšak i tehdy, kdy zahlédneme tuto ideu a upevníme ji ve
svém vědomí a učiníme z ní znalost mysli, a duše se podle ní
zařídí, přece je nám zatěžko sestavit z toho celkové hledisko, které by se shodovalo s požadavky našeho osobního mínění, naší
osobní vůle, s našimi emocemi a našimi osobními přáními.
Budeme ještě pokračovat silou zvyku v náhledu na tento
neviditelný vliv jako na něco, co nahražuje množství neosobních
vlivů, z nichž my - já, osobnost - máme vytěžit po mnohých
bitvách s vynaložením osobního úsilí, něco shodného s naší vůlí a
s naší mentální představou. Takový je normální postoj člověka
vůči tomu, co ho obklopuje - postoj chybný, protože naše já a jeho
vůle jsou reakcemi a loutkami kosmických sil, a jedině tehdy, když

se oddělíme od ega, abychom vstoupili do vědomí božského
Poznání - Vůle věčnosti, které jedná pomocí kosmických sil,
budeme moci je zvládnout zhora. Ovšem tato osobní pozice je
správným postojem u člověka, který ještě miluje vlastní
individualitu a který ji ještě plně nerozvinul; protože bez ní a bez
této hnací síly jeho ego by nemohlo růst, nemohlo by se rozvíjet a
rozlišit se dostatečně od mas podvědomé a polovědomé
universální existence."
"I když bude těžké pro nás, abychom se vymanili z tlaku,
které vykonává vědomí ega na naši navyklou existenci, také i
když už nemáme potřebu projít stádiem dalšího odděleného,
individuálního a agresivního vývoje, a budeme muset překonat
potřebu vznikající z tohoto nedostatku duše ještě dětské,
abychom vešli do jednoty universalit, do kosmického vědomí a za
ně a dospěli ke stavu duchovnímu a transcendentnímu, je nutné
poznat jasně, nejenom naším způsobem myšlení, ale i naším
způsobem cítění a jednání, fakt, že tato pohnutka, tato universální
činnost není vlnou bytí, neosobní a bezmocnou, že se propůjčuje
naší vůli jakéhosi ega podle své síly a svého naléhání, nýbrž že je
to záměr kosmického Bytí, Znalého vlastního pole činnosti, na
němž se sunou kroky Božstva, které podněcuje vlastní silou
ustavičný pokrok. Právě tak jako tento záměr je jediný a
nedělitelný, také On, který je přítomen v tomto záměru, je jeden,
jediný a neviditelný. Nejenom že všechny výsledky jsou jím
určovány, také veškerá iniciativa, všechna díla a všechny procesy
závislé na záměru jeho kosmické síly, náležejí tvorstvu jen
způsobem druhotným a zevním."
"V jakém duchovním postavení je pak jogický operátor jako
individuum? Jaký je, v jeho dynamické přirozenosti, jeho pravý
vztah k tomuto Bytí a kosmickému a jedinému záměru? Je tu jen
středisko, středisko rozlišovací osobního vědomí, centrum
určujícího totálního jediného záměru; osobnost je vlnou
přetrvávající individuality, která je odrazem universální Osobnosti,
Transcendentního, Věčného. V našem světě nevědomosti se z
Něho projevuje vždy jen zlomkový a znetvořený odraz, protože
hřeben vlny čili běžný náš způsob bytí nám přenáší jen
nedokonalý a falešný obraz božského ducha. Všechny naše
názory, všechny naše normy a naše principy jsou jen pokusy o to,
abychom si ho co nejlépe představili v tomto rozbitém zrcadle,
které předvádí jen znetvořený zlomek totální, universální a
pokračující akce a něco z bezpočetných zlomkovitých záměrů,
které nás mají dovést k poslednímu objevu Božského." (A I, 169171

Přesvědčil jsem se, že v tomto rozlišovacím středisku je
obsažena dostačující schopnost oddělit nepodstatné od
podstatného, tj. setkat se s onou universální hnací silou
duchovního pokroku, která pak už vykoná své mocí, která stojí za
ní. A to je moc, která dokáže přemoci lidské individuum tím spíše,
když nad to dokáže hýbat světy.
"Naše mysl se snaží, aby si představila co nejlépe celkovou
činnost pomocí omezených aproximací, které se stávají stále
méně přiměřenými postupnému růstu naší mysli do šíře, do světla
a do moci; je to pořád jen aproximace (=něco přibližného), ani ne
celý obraz. Během dlouhé doby božská Vůle pracuje, aby nám
zjevila postupně nějakou částečku svého božského Tajemství a
skrytou pravdu Nekonečného nejenom v kosmické jednotě, ale i v
duši každého jednotlivce. A z toho důvodu v každé společnosti, v
každém jednotlivci je hluboce zakořeněn instinkt nebo
přesvědčení o vlastní schopnosti se zdokonalovat, soustavný
vzmach k pokroku ve vlastním vývoji, stále přiměřenější, stále
harmoničtější a stále bližší tajné pravdě o věcech. Tento tlak,
tento cit konstruktivní mysli člověka, se přenáší do zákonitosti
poznání, citu, povahy, estetiky a činů - do norem, ideálů, pravidel
a zákonů - jako příspěvek k plnění universální dharmy.
+++
(6) "Chceme-li být svobodní v Duchu, chceme-li být
podřízeni jen nejvyšší Pravdě, musíme se zbavit myšlenky, že
naše mentální nebo mravní zákony jsou pro Nekonečno závazné,
nebo že je něco absolutního, věčného nebo svatosvatého v
našich nynějších pravidlech chování, i když jsou velmi vznešené.
Vypracovávat pravidla dočasně platná a stále je zdokonalovat,
pokud jsou nutná, znamená sloužit Božskému v jeho vesmírovém
tažení k pokroku; postavit ztrnulou absolutní normu, znamená
postavit hráz proti toku věčných vod. Ve chvíli, kdy si duše, ještě
otrokyně přírody, uvědomí tuto pravdu, osvobozuje se z duality
dobra a zla. Dobré je všechno, co pomáhá jednotlivcům a světu k
tomu, aby se přiblížili k boží plnosti; špatné je všechno, co
zpomaluje nebo přerušuje tuto narůstající plnost. Vezmeme-li v
úvahu, že tento posun k dokonalosti probíhá v Čase, musíme
považovat také dobro a zlo za kvantity pohyblivé, které podléhají
změnám svých hodnot a mění svůj význam. Něco, co se dnes
považuje za špatné a co ve stávající době musí být opuštěno, bylo
kdysi správné a nutné k obecnému a individuálnímu pokroku;
něco, co dnes považujeme za špatné, může se zcela dobře stát v
jiné podobě a v jiném systému prvkem budoucí dokonalosti. Na
úrovni duchovní musíme proto překonat i toto rozlišování, protože

na této úrovni objevíme oprávněnost, božskou užitečnost všeho,
co nazýváme dobré nebo zlé. Budeme tedy muset odmítnout klam
v tom obsažený, odmítnout všechno, co je znetvořeno, nevědomé
a temné v tom, co považujeme za dobré nebo zlé. Nebudeme
muset přijmout nic než pravé a božské; jiného rozlišení ve věčném
procesu není zapotřebí."
(7) "Pro ty, kteří nedokáží jednat jinak, než když se opírají o
ztrnulé normy, pro ty a těm, kteří jsou schopni slyšet jen o lidských
hodnotách, tato pravda může připadat být nebezpečným
ústupkem, schopným zničit samotné základy mravnosti,
desorientovat naše chování a způsobit chaos." (A I, 171 - 172)
Jsem nejen rád, že se mohu přidat svým hlasem k těmto
Ghosovým vývodům, ale pociťuji dokonce nutnost podepřít jeho
výroky o relativním dobru a zlu a o jejich funkci v lidském životě
svou zkušeností. Znám lidi, a jsou mezi nimi mí dobří přátelé, kteří
nedokáží kráčet vpřed jinak než když se řídí přesnými a pokud
možno neměnnými předpisy jak mravními, tak estetickými a
duchovními. Co s nimi mám dělat? Stále na mne útočí, abych jim
poskytl nějakou informaci, podle které by se mohli trvale řídit.
Dokázal bych jim ji poskytnout, jak jim ale vysvětlit, že za čas je
buď bezcenná nebo překážející, i když právě teď je velmi cenná,
povzbuzující a ukazující cestu. Co těm lidem říkám: Mám důkazy,
že jsem byl od útlého mládí veden rozeznáváním relativně
správného případ od případu. Kdybych si pamatoval ty rady, došel
bych bezpečně k závěru, že co mně bylo ukázáno jako správné
třeba v mých čtyřech létech, nebylo správné už po té době, kdy
jsem se podle těch rad beze zbytku zařídil. Nemohl jsem si pro
sebe vykonstruovat absolutní normu z té série rad, náležejících ke
konkrétním situacím, dokonce jsem nemohl ani ve chvíli, kdy jsem
uskutečňoval radu v praxi, někomu vedle sebe radit, aby se zařídil
podle mne. Nedivím se, že mě to ani nenapadlo, protože jsem
poznával, co je správné a v jakém rozsahu. Jinému bych byl svou
radou křivdil, byl bych znetvořil jeho cestu. Co mi bylo ukázáno
během poznání dalšího relativně správného, částečně vždycky
popíralo předešlé správné, ale přece jen na předešlém správném
stavělo dál. Bylo to možné proto, že pozůstatkem každého
poznání správného byla moc, která mne dovedla až na kraj
dalšího poznání nového relativně správného, a tato moc mne
nesla dál. Z malých krůčků, kterými byla charakterizována tato
cesta, se nedá tak snadno pochopit princip této strmé cesty. Proto
se obvykle při svých výkladech zmiňuji o kvalitativním skoku v
poznání, ke kterému u mne došlo mezi 17. a 18. rokem mého
věku. Tím však nechci snižovat vliv oněch malých krůčků, bez

nichž by bylo nedošlo ke skoku ve kvalitě poznání. A přece jak v
tomto skoku jaksi ve velkém, tak i v těch krůčcích jaksi v malém,
byl vždycky obsažen nějaký základní omyl, bez kterého právě se
prosadivší relativní dobro nebylo by se uskutečnilo. Kdybych byl
mylně nepovažoval, při onom zahlédnutí nesmrtelného a
nenarozeného, všechno, co tomuto vpádu nové kvality poznání
předcházelo, za chybné, bezcenné a zbytečné, nebyl bych se
mohl odvrátit od dosavadního smyslu života, byl bych po něm
stále pošilhával, byl bych tříštil své síly i na dalších krocích, byl
bych seděl na dvou židlích, zkrátka nebyl bych mohl jít pokojně
dál. A v koncentračním táboře mezi 26. a 27. rokem věku mi byla
dopřána tatáž milost chybného pochopení mého stavu. Opět jsem
považoval (když jsem viděl jako prokázané katastrofálními
následky devítiletého úsilí, že jsem absolutně bezmocný proti
tomu, co se se mnou děje) svůj stav za něco, co jsem si zavinil
chybným postupem. Opět jsem zavrhl devět let vývoje jako něco
bezcenného, takže bez výhrad jsem zavrhl celý svůj dosavadní
život. Mohl jsem se za pomoci tohoto omylu stát znovu ničím, a
tak jsem se dostal bezpečně za rozum. Na rozdíl od dřívějšího
sporadicky (zřídkakdy) se vyskytujícího poznání relativně
správného bez zásahu rozumu, teď jsem uměl zastavovat
rozumovou činnost pokaždé, jakmile dohrála svou roli pomocníka.
Od té doby se nestavím k rozumu a citu nepřátelsky jako k
protivníkům duchovního poznání za rozumem a citem, nýbrž se k
nim stavím přátelsky jako k prováděcím činitelům, bez nichž by se
poznané nedalo provést. Jedno z největších dober, které se
družilo s uvedeným omylem, spočívalo v tom, že jsem náhle
poznal na životě Ježíše Krista, jak právě svým životem ukazoval
dočasnou použitelnost relativně správného. Do třiceti let se
navenek choval jako by byl podřízen jedině lidské společnosti a
své rodině, takže např. jeho rodina v jeho dvanácti letech
nevěděla, že musí být v tom, co je jeho Otce. To nebyla přetvářka.
Co jsem mohl komukoliv vysvětlit, jak poznávám správné bez
pomoci rozumu, když všichni mohou být svědky jen toho, jak
pomocí rozumové činnosti uskutečňuji, co jsem bez použití
rozumu před tím poznal. Obraty, které jsem při tom prováděl,
považovali i ti mně nejbližší za mou umíněnost nebo náladovost. A
toto vysvětlení jim stačilo. Ono "synu, cos nám to učinil" jsem
často slyšel z úst své dobré matky, když mé jednání neodpovídalo
jejím představám o správném, jak je chápala podle ztrnulých
norem tradiční víry. A kdyby byl samotný anděl nezakročil, nebyla
by ani vlastní matka uznala hodnoty, které se vytvářely mým
způsobem života. Ale přece jen jsem dost rychle nereagoval na
ony dost náhlé proměny vnitřních potřeb. O těch vnitřních

potřebách, které vedou k přímočařejšímu rozvoji, ví totiž z první
ruky jen vnitřní duchovní vůdce, a ten je sděluje zevnímu člověku
opatřenému vlastní vůlí jen do té míry, jak ví, že člověk bude
schopen je uskutečnit, reálně uvést do života. A tato schopnost
člověka je velmi omezena, a proto je milosrdně omezeno i jeho
poznání. Vedle toho, co věděl Ježíš o sobě, jsem nevěděl téměř
nic. Až do 17 let jsem nevěděl, že člověk od Boha přichází a k
Bohu se vrací, ale věděl jsem, že nemám odporovat názorům lidí,
kteří nemají jiných vodítek než vlastní nebo převzatý úsudek a
dobrou vůli. A tak jsem často prováděl i to, co jsem osobně
považoval za chybné, vzhledem ke svému vnitřnímu poznání, co
však lidé v mém okolí považovali za správné, neboť jsem měl být
jim poddán a přitom jsem neměl být protekční. Měl jsem se
neprotekčně radovat se všemi radujícími a rmoutit se všemi
rmoutícími, pokud mně jejich radosti a žaly byly dostupné. Jiný
příklad: O studium na vysoké škole jsem pozbyl zájem, ale
nastoupil jsem je na naléhání strýce a protože mně ten druh studia
byl protivný. Studoval jsem tedy, prováděje jakýsi druh
sebezáporu. Ale stačil jsem se přitom věnovat studiu duchovní
literatury a styku s duchovně založenými lidmi, k čemuž bych
neměl příležitost bez pražské universitní knihovny a bez styku se
špičkami našeho i evropského duchovního života (jmenuji
namátkou Přemysla Pittera, Dacíka, Branta, Urbana, Alfréda
Fuchse, Habáně, astronoma Hujera, Beuve-Merryho ze Sorbonny,
Ettore lo Catto z Milána, Francisca Fariňu z la Coruni, Jeana
Herberta z Pondichérry). Jmenoval jsem jen některá osobní
setkání, abyste věděli, jaké příležitosti se naskytují člověku, který
se zřekne své vůle, a jak je mu dokazováno, že o něm vědí
všichni, kdo se sebe rovněž vzdali. Mezi těmi, kteří se vzdali sebe
sama, už není pocitu oddělenosti, z čehož vyplývá, že jen pocit
jáství odděleného od ostatních a od ostatního je brzdou k
rozšíření vědomí. (Byl rozdíl v tom, jak jsem já věděl o nich a jak
oni věděli o mně. Byl jsem na nižším stupni vývoje než oni, takže
jsem si jen zasloužil, abych se s nimi setkal. Přišli mi do cesty z
"vlastní" iniciativy, napověděli mi, co mně měli říci, a já jsem je
poznal jen v tom smyslu, že jsem věděl, že je správné, co mi
napovídají. Ani byste toto setkání nepovažovali za obapolně
chtěné, nýbrž spíše za jednostranně navozené jen ze strany těch
poznalejších, které jsem tu jmenoval. Ale i v tom byste se mýlili,
protože oni si vůbec nepřáli se se mnou setkat. Jakmile jsem
trochu povyrostl, přestože ne tolik jako oni, už se způsob setkání
změnil. Věděl jsem, že se setkám. Ještě jsem nevěděl s kým, ani
jsem nevěděl, co komu mám sdělit, ale pouze jsem svým
jednáním a případně opomenutím způsobil, že jsme se setkali.

Jedno takové setkání na této úrovni v roce 1973 na hranicích v
Tarvisiu jsem vylíčil v Umění žít. To byla cesta do Itálie, která měla
navenek zcela světský cíl - byl jsem průvodcem turistického
zájezdu dvaceti lidí, kteří neměli vůbec tušení o duchovním
zákulisí této cesty. Těch duchovních úkolů jsem tam za šestnáct
dní cesty provedl sedmnáct. Neměl jsem nic zajištěno, tím méně
nějaká setkání s cizími lidmi. Celník v Tarvisiu byl poslední z nich.
Dvě setkání bylo s knihami, které jsem nutně potřeboval i pro jiné
lidi. Po dobu pěti měsíců jsem byl přechodně na úrovni těch, kteří
se setkávají vědomě s kým se mají sejít, a vědí, co tomu kterému
říci nebo co pro něho zařídit. V té přechodné době jsem byl v
koncentračním táboře a z 1200 studentů jsem měl "na starosti" pět
z nich. Jakmile jsem se s nimi setkal, znal jsem nejen program
setkání, ale věděl jsem o dotyčných lidech všechno, co jsem
potřeboval vědět, abych jim mohl napovídat, co mají dělat a jak
mají myslet. Divili se, jak znám jejich minulost. Neprozradil jsem
jim, že v té chvíli znám i jejich budoucnost. Nyní potřebuji toto
napsat, abyste věděli, že pocit správnosti, když se s ním dobře
hospodaří, tj. nikoliv pro sebe, má i svou gradaci a prodělává
proměny jak v kvalitě, tak i v kvantitě. Po dobu pěti měsíců, o
nichž byla řeč, se proměnil v trvalý pocit jistoty. Až budu mít
příležitost mluvit na těchto stránkách společně s Ghosem o
supramentálním stavu, řeknu o tom ještě mnohem více.)
Ovšem nerozvineme-li napřed své jáství, nemáme co
obětovat, nebo obětujeme jen nezralé plody, které nikoho nelákají.
Obdobně se vyjádřil Ramakrišna, který řekl, že když se rozvine
duchovní květ třeba v nejzapadlejší části louky, už přilétají ze
všech stran včely (duše), aby z něho sály med.
(8) "Zajisté, má-li se volit mezi neměnnou věčnou mravností
a žádnou mravností, je ta první nepochybně lepší volba a je platná
pro člověka, který žije v nevědomosti. Ale i když se chopíme
prosté úrovně mravnosti lidsky dostupné, měli bychom si zachovat
dostatek světla a pružnosti k tomu, bychom poznali, že jakékoliv
pravidlo chování může být jen dočasné a tudíž platné jen pro určité časové období, i když je dobré se jím řídit až do chvíle, kdy
bude nahraženo lepším. Tak se vyvarujeme otřesů a nedopustíme
se fanatismu pocházejícího z nedokonalé a nesnášenlivé ctnosti.
Místo toho porosteme v šíři ducha, v moci pokroku, v lásce a v
sympatii chápající všechno tvorstvo, které bojuje a tápe ve tmě.
Je to typ lásky, který nám poskytne důvod k opravdovější a větší
síle pomáhající lidem na jejich cestě. Nakonec, když lidské končí
a dostavuje se božské, když mysl mizí ve vědomí nadmysli a
konečné chvátá do Nekonečného, všechno špatné vyprchá v

božském transcendentním dobru, které se stane universální na
všech úrovních vědomí, jichž se dotýká.
(9) "Je tedy jasné, že všechna pravidla, pomocí nichž se
snažíme řídit naše chování, jsou jen nedokonalými a dočasně
platnými a vývojovými pokusy, které mají zobrazovat v nás
samých náš mentální pokrok, který klopýtavým způsobem
směřuje k universálnímu uskutečnění, ke kterému míří záměr
Přírody. Božský projev nemůže zůstat zamíchán do našich malých
pravidel a do našich křehkých svatostí; vědomí, které je za
božským projevem, je příliš obsáhlé ve srovnání s tímto typem
věcí. Jakmile jsme jednou porozuměli této skutečnosti, která se
málo shoduje s absolutismem našich rozumových vývodů, bude
pro nás snadné přizpůsobovat se a řídit se pravidly, které nás
proměnným způsobem budou muset provést postupně různými
stádii růstu jednotlivce a stádii společného postupu lidstva.
Vskutku je zapotřebí, abychom si byli vědomi postavení těch
relativních dober při své duchovní a supramentální akci - která
nepodléhá pravidlům a ke které směřuje Joga, podřizující
jednotlivce božské vůli, a dík, této podřízenosti, nám umožňuje
vzestup, při kterém dojde k určitému dynamickému ztotožnění s
Věčným."
+++
(10) "Dodržování čtyř základních pravidel vede člověka k
duchovnímu pokroku. První je osobní potřeba, záliba a přání
jednotlivce; druhé je zákon a dobro společnosti; třetí je mravní
ideál; čtvrté, nejvyšší božský zákon naší přirozenosti."
(11) "Když začíná cesta dlouhého vývoje, člověk má k
dispozici jen poslední dvě pravidla, aby si vysvětlil, jak se má
zachovat; ty v sobě obsahují zákon existence živočišné a vitální,
protože lidský pokrok má svůj začátek ve zvířecko-lidském,
vitálním a fyzickém stádiu. Pravou potřebou člověka na zemi je
vyjádřit v lidském typu stále dokonalejší obraz Božského; ať to ví
či nikoliv, za tím účelem Příroda v něm pracuje pod hustým
tkanivem svého vnitřního a zevního procesu. Hmotný nebo
živočišný člověk ještě nezná vnitřní smysl života; nemá jiného
vůdce než popud těchto potřeb a vibrace nebo náznaky těchto
přání. Prvním přirozeným pravidlem chování je uspokojit vlastní
požadavky a vlastní fyzické a vitální potřeby a v druhé řadě
potřeby emotivní nebo mentální, představy nebo dynamické ideje,
které se v něm probouzejí. Jediný zákon, který tvoří protiváhu a
zatlačuje do pozadí tato hnutí, zmírňuje je a staví se proti tomuto
naléhavému přirozenému požadavku, jsou povinnosti, které mu

ukládají zájmy, potřeby a přání rodiny, společnosti, rodu, skupiny
nebo klanu, jichž je člověk součástí."
(12) "Kdyby člověk mohl žít jen pro sebe - a to by bylo
možné jen tehdy, kdyby individuální vývoj byl jediným záměrem
božím ve světě - tento druhý zákon by neměl akční schopnost.
Celá existence je však regulována vzájemnou akcí a reakcí celku
a částí v potřebě, která spojuje vzniklou společnost s jejími
ustavujícími prvky, pomocí společné skupiny s jednotlivci, kteří ji
skládají. Podle terminologie indické filosofie, Božské se projevuje
vždycky ve dvojím aspektu, že je rozděleno a že je spojené, vyasti, samasti. Člověk hledá naléhavě vývoj své oddělené individuality, svou plnost a svobodu, a zároveň je neschopen uspokojit své
osobní potřeby a svá přání, nespojí-li se s jinými lidmi; je vším v
sobě a přece neúplným bez spolupráce s ostatními. Tato potřeba
tedy v sobě zahrnuje svůj zákon chování v zákonu skupiny, a tato
je závislá na vytvoření trvalé kolektivní entity, nadané vlastním
životem, a kolektivní myslí, kterým oběma je podřízena mysl a
osobní život jednotlivce na zemi jako přechodná jednota. Nicméně
existuje v člověku právě tak něco nesmrtelného, nevázaného na
těle skupiny, co přežívá jeho individuální existenci na zemi, co
však nemůže přežít věčného ducha v něm, ani počítat s tím, že jej
spoutá pomocí kolektivního zákona."
(13) "Onen zákon, zřejmě širší, není ničím jiným než
prodloužením vitálního a živočišného principu, který vládne
jednotlivci v začátečním stádiu vývoje; je to zákon tlupy a stáda.
Jednotlivec ztotožňuje část svého života s životem jistého počtu
jiných jednotlivců, s nimiž je sdružen svým narozením, výběrem a
jinými okolnostmi. A protože existence skupiny je nutná pro jeho
existenci a pro uspokojení jeho potřeb, časem, ne-li od samého
začátku, se stane, že ochrana skupiny s jejími potřebami, jejími
ideami, jejími životními zvyky a kolektivními přáními nabude velkou důležitost a bez soudržnosti s ní není možno žít. Uspokojení
ideí, osobních citů, potřeb, přání, zvyků a osobních sklonů musí
se vždycky - ne z důvodů mravních nebo altruistických - pořídit
uspokojování myšlenek, citů, potřeb, přání, sklonů a zvyků ne toho nebo onoho jednotlivce, a dokonce ani velkému počtu jednotlivců, nýbrž společnosti v jejím celku. Tato sociální potřeba je
temnou příčinou mravnosti a mravních podnětů člověka."
(14) "Neví se však s jistotou, zda člověk v primitivních
dobách žil osamoceně nebo v izolovaných dvojicích jako určití
živočichové. Všechny stopy, které zanechal za sebou, nám ho
však ukazují jako společenského živočicha a nikoliv jako izolované
tělo nebo ducha. Zákon tlupy vždycky převažoval nad zákonem

individuálního vývoje; zdá se, že člověk se rodil, žil a formoval
jako prostá jednotka masy. Logicky a přirozeně zákon osobních
potřeb a přání je zákonem prapůvodním; sociální zákon zasahuje
jen jako moc druhotná a kořistnická. Dva základní a rozdílné
podněty vládnou člověkem: podnět individualistický a skupinový,
život osobní a život sociální, osobní pohnutka chování a
společenský tlak. Možnost opozice a usilovné pokusy o formulaci
dohody, se vyskytují od začátku lidské civilizace a přetrvávají v
rozličných formách i potom, kdy člověk překonal zvířecí stádium
života, a dosáhl úrovně mentální a duchovní vysoce
zindividualizované."
(15) "Existence sociálního zákona potlačuje jednotlivce a
během doby má značný význam nebo nevýhodu pro vývoj
božského v člověku. Ze začátku to byl zajisté vliv výhodný, pokud
člověk byl ještě hrubý a neschopný sebepoznání a sebevlády a
měl potřebu opřít se o moc jinou než o egoismus osobní. Tato
moc ho nutila, aby krotil své divošské požadavky, disciplinovala
jeho irracionální a často násilnické pohnutky, nadto ho zařazovala
do širšího a méně osobního egoismu. Představuje však nevýhodu
pro dospělého ducha, schopného překročit lidskou formuli,
protože sociální zákon představuje zevní pravidlo, které se mu
vnucuje zvnějška, stojí proti jeho dokonalosti, která roste zvnitřka
do svobody stále větší, nezhasínajíc dokonalost od nynějška se
dovršující, nýbrž převyšujíc ne pomocí zákona vnuceného k tomu,
aby vychovávala a ukáznila různé části jeho osoby, ale tryskajíc z
duše a nakonec osvobozujíc svým světlem a dokonalou
přeměnou člověka."
+++
(16) V konfliktu mezi požadavky společnosti a individuálními
požadavky stojí proti sobě dvě ideální a absolutní řešení. Skupina
si žádá, aby se jednotlivec více či méně úplně podřídil společnosti
a aby ztratil svou nezávislou existenci; menší jednotka má být
obětována nebo se má dobrovolně obětovat větší jednotce. Má se
smířit s potřebami společnosti jako se svými vlastními přáními,
nemá žít pro sebe, ale pro rod, klan, společnost nebo národ, jehož
je částí. Naproti tomu z hlediska jednotlivce bylo by ideálním a
úplným řešením, kdyby společnost neexistovala sama v sobě, ani
pro sebe, ani pro svůj společenský cíl, který obojí v sobě
obsahuje, nýbrž pro dobro jednotlivce, pro jeho úkol a pro život
plnější a dokonalejší ve všech jeho složkách. Respektujíc, až kam
je to možné, co je z toho nejlepší pro jednotlivce, a pomáhajíc mu
uskutečňovat to, společnost by zaručovala svobodu každého ze
svých členů a podporovala by ji nikoliv zákonem a silou, nýbrž

pomocí obecného a spontánního souhlasu osob, ze kterých se
skládá. Ideální společnost takového typu však neexistuje nikde a
bylo by těžké ji vytvořit a ještě těžší udržet ji při životě, dokud
člověk dává přednost svému egoismu a dělá z něho hlavní hnací
sílu své existence. Obecná nadvláda společnosti nad jednotlivcem, i když je omezená, je řešením jednodušším; příroda instinktivně zachovává tento systém, chráníc rovnováhu přísnými
zákony, závaznými zvyklostmi a bedlivým poučováním lidské
inteligence ještě zotročené a špatně vyvinuté."
(17) "V primitivních společnostech byl individuální život
podřízen obecně platné, strohé a neměnné normě a pravidlu; to je
antický zákon lidského stádia, který se považoval za věčný pomocí něho se hlásala víra v neměnný a věčný Zákon, esa
dharmah sanátanah. Tento zákon ještě není mrtev v lidském
myšlení; nejnovější tendencí lidského pokroku je vytvořit nové a
luxusní vydání tohoto antického sklonu - vést celé lidstvo
společně. To představuje vážné nebezpečí pro integrální rozvoj
větší pravdy a širšího života na zemi. Přání a volné hledání
jednotlivce, i když mohou být podložena egoismem a i když se
mohou jevit falešnými a zkaženými ve svých bezprostředních
cílech, obsahují ve svých neznámých buňkách zárodek nutného
vývoje. Za hledáním a chybnými kroky jednotlivce existuje síla,
která musí být zachována a přeměněna v obraz božského ideálu.
Tato síla, nepochybně, má potřebu být osvícena a vychována, ale
nesmí být nikdy potlačena nebo výlučně rozdrcena těžkými koly
sociálního vozu. Individualismu je právě tak třeba k nejvyšší
dokonalosti jako oné síly, která se skrývá za duchem skupiny;
udušení jednotlivce by mohlo velmi dobře představovat také
udušení Boha v člověku. Při nynější rovnováze lidstva nebezpečí
přehnaného individualismu, které by vedlo k rozložení sociálního
celku, není příliš velké. Existuje však větší nebezpečí, že
přehnaným tlakem sociální masy se podaří potlačit nebo zbavit
odvahy nad patřičnou míru volný rozvoj individuálního ducha
mechanickým a nevědomým tlakem. Je-li s člověkem jednáno
individuálně, je snadno osvětitelný a uvědomovatelný, je otevřen
vlivům světla; může však být podchycen masou, ještě potemnělý,
sotva vědomý a ovládaný universálními silami, které unikají jeho
kontrole a jeho znalostem."
(18) "Proti tomuto nebezpečí zadušení a znehybnění reaguje
Příroda v člověku. Může reagovat pomocí izolovaného odporu,
který může dospět až k brutální a instinktivní vzpouře zločinecké
povahy, nebo k úplnému popření společnosti asketickým
způsobem. Může reagovat probuzením individualistických proudů

v sociálních ústupcích a vnuknout ji vědomí mas ustavením
kompromisu mezi požadavky jednotlivce a požadavky společnosti.
Ale kompromis není řešením; nemůže uniknout těžkostem tím, že
zvětší složitost problému a zmnohonásobí následky. Je tedy
zapotřebí použít nového principu, rozdílného a vyššího než jsou
dva rivalizující instinkty, a tak mocného, aby je mohl předčit a
smířit. Je třeba, aby nad přirozený zákon jednotlivce, který si on
stanoví jako nejvyšší pravidlo jednání, a to uspokojování vlastních
potřeb a vlastních individuálních přání a zálib, a nad přirozený
zákon kolektivu, který si společnost stanoví jako nejvyšší, neboť
vede ke splnění společenských potřeb a zájmů v celku, aby nad
tyto dva zákony se probudil ideální mravní zákon, kterým se
neusiluje o uspokojení potřeb a přání, nýbrž který je kontroluje
nebo je rozbíjí v zájmu ideálního řádu, který není jen živočišný,
vitální a fyzický, nýbrž mentální; vytvoření myšlenky, že se má
hledat světlo a poznání, zákon spravedlivý a pravý řád. Od chvíle,
kdy se tento úmysl stane dostatečně silný, začíná člověk unikat
svodům hmotného a vitálního života, aby vešel do mentálního
života; tak přechází z prvního do druhého stupně trojitého
vzestupu Přirozenosti. Jeho potřeba a jeho tužby nesou pečeť
světla vyššího smyslu života; potřeby mysli, estetická intelektuální
a emoční přání nabývají vrchu nad fyzickou vitální přirozeností."
(19) "Přírodní zákon, který řídí lidské chování, vychází z
konfliktu sil, impulsů a přání, aby dosáhl jejich rovnováhu; nejvyšší
mravní zákon vychází z rozvoje mentální a mravní přirozenosti,
aby došel k pevnému vnitřnímu pravidlu nebo k ideálu kvality,
které jsme si sami vytvořili: je to ideál spravedlnosti, počestnosti,
lásky, krásy, světla, správného myšlení a správné moci. Je to tedy
v podstatě individuální pravidlo a nikoliv výtvor kolektivní mysli.
Myslitel je individuem; je to on, který vyvolává a udílí tvar tomu, co
by jinak zůstalo podvědomé v beztvaré lidské mase. Také badatel
o mravním problému je individuem; sama o sobě disciplina, se
kterou poslouchá vnitřní zákon bez ujařmení zevním zákonem,
předstihuje v podstatě individuální úsilí. Když pak předloží svou
individuální normu jako absolutní mravní ideál, myslitel se
nespokojí už jen s jeho použitím pro sebe, nýbrž zamýšlí ho vnutit
všem jednotlivcům, které jeho myšlení může zastihnout a
proniknout. Jak postupně masa jednotlivců přijme tuto normu do
vlastního myšlení i když její uplatnění je ještě nedokonalé nebo
nulové, společnost se cítí stále více nucena poslouchat tuto novou
orientaci. Asimiluje z ní ideový vliv a pokouší se, i když bez
velkého úspěchu, podle něho modelovat do nových forem vlastní
instituce, které vystavuje vlivům těch vznešenějších ideálů.
Bohužel vždycky se snaží instinktivně z nich udělat závazný

(obligatorní) zákon, vytěžit z něho typové formy, mechanické
zvyklosti, zevní sociální donucení, které by unifikovalo své živé
jednotlivce."
(20) "Drahnou dobu po tom, co se jednotlivec stal částečně
svobodným, co se stal organismem schopným vědomého růstu,
citlivým pro vnitřní život, usilujícím o duchovní pokrok, společnost
ještě zachovává své zevní metody; zůstává mechanickým,
ekonomickým a materiálním organismem; zajímá se více o
stabilizaci poměrů a o sebeudržení, než o vlastní růst a vlastní
dokonalost. Největším vítězstvím, kterého dobyl nynější myslící a
dynamický člověk nad instinktivní a statickou společností, je, že
dokázal, aby pomocí vůle obsažené v jeho myšlení, myslela na to,
jak se otevřít myšlenkám spravedlnosti a sociální počestnosti,
kolektivní sympatii a vzájemnému soucitu, aby se podřídila
autoritě rozumu spíše než slepému zvyku, aby považovala
intelektuální a mravní souhlas jednotlivců za prvek aspoň
podstatný pro platnost jejích zákonů. Kolektivní mysl tak začíná,
aspoň ideálně, považovat za kriterium světlo spíše než sílu, a
mravní reformu za důležitější než pomstu nebo donucení při svých
trestních zásazích. Největší vítězství budoucího myslitele bude
spočívat v tom, že bude moci přesvědčit jednotlivce i celý kolektiv,
aby postavili své vitální vztahy, své spojení a stabilitu na
svobodném a harmonickém souhlasu a na spontánním
přizpůsobení, aby utvářeli nebo zvládli zevní realitu pomocí
vnitřního života, místo aby nutili vnitřního ducha tyranizováním
zevními formami a prostředky."
(21) "Přestože už bylo dosaženo jakéhosi úspěchu, přece
něco důležitého ještě dosaženo nebylo, skutečného splnění.
Existuje stále neshoda a nesoulad mezi mravním zákonem
jednotlivce a zákonem jeho potřeb a tužeb, mezi zákonem
navrženým společností mezi fyzickými a vitálními potřebami,
přáními, zvyky, předsudky, zájmy a vášněmi kasty, rodu,
náboženské společnosti. Marně mravokárce stanoví svá absolutní
pravidla a zavazuje všechny, aby jim byli věrni, ať už nesou
jakékoliv následky. Pro něho potřeby a přání nemají cenu,
odporují-li mravnímu zákonu, a rovněž tak tentýž sociální zákon
nemá právo ovlivňovat jednotlivce, jestliže odporuje jeho smyslu
pro dobro. Pro něho jediné řešení, které smí vést jednotlivce, je
tak uspořádáno, aby se neproviňovalo proti žádnému přání, aby
nic nevymáhalo, co by bylo neslučitelné s láskou, pravdou a
spravedlností. Vyžaduje od společnosti nebo od národa, aby
nedbaly ničeho, třeba i svých nejnaléhavějších zájmů, čím by byla
ohrožena pravda, spravedlnost, lidskost a nejvyšší dobro národů."

"Je jisto, že žádný jedinec nedosahuje této výše, leda ve
chvíli zvláště silného prožitku; žádná z vytvořených společností až
dodnes nedokázala splnit tento ideál, a při nynějším stavu
mravnosti a lidském vývoji žádná by nebyla schopna jej splnit.
Příroda by to nedovolila; Příroda ví dobře, že nic z toho není
možné. Především proto, že naše mravní ideály jsou špatně
rozvinuty, mají povahu nevědomosti a svévolnosti, jsou to spíše
myšlenkové konstrukce, než přepisy věčných pravd Ducha. Jsou
autoritativní a dogmatické, stanoví teoreticky určitá absolutní
pravidla, o nichž se ukáže, že jsou v praxi neuskutečnitelná jako
mravní systém, nebo zůstanou hodně pozadu za absolutní
normou, kterou zákon předpokládá. Je-li náš mravní systém
kompromisem nebo prostředkem z nouze, ihned způsobuje, že i
jiné oprávněné kompromisy jsou ve společnosti i u jednotlivce
neúčinné. Naléhá-li neústupně na absolutní lásce, spravedlnosti a
dobru, pohybuje se ve sférách, které jsou nad lidskými
možnostmi, a pak její principy jsou hlásány ústy, ale nepřecházejí
do činů. Je rovněž zřejmé, že mravnost tohoto typu nebere v
úvahu jiné lidské elementy, které chtějí právě tak přežít a odmítají
se dát uvěznit do nějaké formule. Jestliže individuální zákon tužby
obsahuje v sobě nekonečné prvky nedocenitelné hodnoty, které
musejí být chráněny proti exklusivnímu tyranství sociální ideje,
pak vrozené impulsy lidského individua, jako ty kolektivního
člověka, obsahují nedocenitelné prvky, které se vymykají z mezí
všech mravních formulí již objevených, ale je jich zrovna tak třeba
k harmonii konečné božské dokonalosti."
(22) "Ostatně absolutní láska, absolutní spravedlnost,
absolutní správná úvaha, jak jsou dnes používány
desorientovanou a nedokonalou společností, stávají se často
zásadami vzájemně si odporujícími. Spravedlnost vyžaduje často
něco, k čemu láska cítí odpor. Správná úvaha při hledání
uspokojujících norem a pravidel, jestliže nestranně přihlíží k lidské
přirozenosti a vztahům, jak vypadají ve skutečnosti, je neschopna
připustit, aniž by ji oslabila, vládu absolutní spravedlnosti nebo
vládu absolutní lásky. Vskutku, absolutní spravedlnost člověka se
často stává nespravedlností, uvede-li se do praxe, protože lidská
mysl, exkluzivní a strnulá ve všech konstrukcích, má ve zvyku
navrhovat obraz nebo exkluzivní omezený a přísný plán, s nároky
na úplnost a absolutnost, ale ve svém použití nebere v úvahu
jemnou pravdu věcí ani tvárnost života. Všechna naše pravidla ve
chvíli, kdy je chceme převést do činů, jsou rozkolísaná na vlnách
kompromisu, nebo odvádějí z cesty pro svou neúprosnou povahu
a svou jednostrannost. Lidstvo kolísá mezi tou nebo onou
orientací, ubírá se klikatou cestou, jsouc přitahováno vzájemně si

odporujícími požadavky, a vcelku, místo aby dělalo to, co si přeje
učinit, nebo co si žádá nejvyšší světlo zhora od vtěleného ducha,
provádí instinktivně plány Přírody, ne bez velkého plýtvání a
liknavě."
+++
(23) "Jeví se tedy zřejmým, že i po zavedení kultu
absolutních mravních kvalit a za důrazného podněcování ideálním
zákonem, ještě jsme nedospěli ke konci našeho hledání; ještě
jsme nedospěli k pravdě, která by nás osvobodila. Nicméně, ve
všem tom je něco, co nám pomáhá pozdvihnout se z omezení
fyzického a vitálního člověka v nás, je tu síla, která předčí
individuální a kolektivní potřeby a přání lidstva, zabředlého dosud
v bahně hmot, ve které tkví jeho kořeny, je tu snaha, která nám
pomáhá rozvinout mentální a mravní bytost, která je v nás. Tento
nový stav sublimace představuje tedy důležitou vymoženost; tato
snaha představuje velký krok kupředu v těžkém vývoji pozemské
Přírody. Za nedostačujícími mravními koncepcemi se skrývá také
něco, co má vskutku styčný bod s nejvyšší Pravdou; zračí se v
něm světlo a moc, které jsou součástí božské Přirozenosti, kterou
ještě nedosahujeme. Ale myšlenka, kterou si o tom spřádá mysl,
není tím světlem, právě tak jako mravní formule nemá nic
společného s touto mocí. Jsou to pouze myšlenkové představy,
které nedosahují až k Božskému Duchu, kterého se marně
pokoušejí vtěsnat do svých kategorií. Za mentální a mravní bytostí
v nás existuje větší božské bytí, duchovní a supramentální; pouze
když projdeme rozlehlou duchovní oblastí, kde se rozpouštějí v
bílém světle přímé vnitřní zkušenosti všechny mentální formule,
můžeme dospět k tomu, co se nachází za myslí, a můžeme přejít
z jejích omezených konstrukcí do nesmírnosti a svobody
supramentální skutečnosti. Jen když dospějeme k tomuto bodu,
můžeme se ponořit do harmonie božských mocí, z nichž mravní
zákon, se svými protichůdnými a rozkolísanými prvky, si vytvořil
falešný obraz, nebo kde smutně znetvořil naši mysl. Pouze tam, v
tomto supramentálním duchu, svým časem tajným pramenem a
cílem naší mysli, našeho života a našeho těla, se umožní
sjednocení člověka pomocí fyzického, vitálního a mentálního
znovuzrození. Pouze tam je konečně možná absolutní
spravedlnost, absolutní láska a absolutní dobro - značně rozdílné
od našich představ - a spojí se ve světle nejvyššího božského
poznání. Pouze tam se mohou smířit prvky naší přirozenosti a
mohou se rozřešit konflikty."
"Jinými slovy, chceme říci, že nad a za zevním zákonem
společnosti a mravním zákonem člověka - přestože jedno i druhé

k tomu míří nevědomě a slabě - existuje vyšší pravda širšího a
nespoutaného vědomí, božský zákon, ke kterému obě dvě slepé a
obhroublé formule ponenáhlu míří svými nepevnými kroky, když
se pokoušejí vymknout se z přírodního zvířecího zákona a dospět
k živějšímu světlu nebo k universálnímu pravidlu. A protože
božství v nás není nic jiného než samotný náš duch, který tíhne k
vlastní tajné dokonalosti, toto božské pravidlo musí být nejvyšším
duchovním zákonem a nejvyšší pravdou naší přirozenosti. Kromě
toho, od chvíle, kdy jsme oděni do těla a žijeme ve světě s jeho
obecnými požadavky a povahou, a přesto jsme individuálními
živočichy schopnými přímého kontaktu s transcendentním, tato
nejvyšší pravda v nás musí mít dvojí povahu. Musí to být zákon,
pravda, která odhaluje dokonalý záměr, harmonii a rytmus
velkého společného zduchovnělého života, a který dokonale
určuje naše vztahy ke kterémukoliv bytí a ke všem bytostem, v
jednotě nekonečně proměnlivé Přírody. Musí to být zároveň zákon
a pravda, který nám odhaluje pořád rytmus a přesné kroky
Božského v duši, v mysli, v životě a v těle individuálních tvorů. (A
proto Gítá připisuje slovu "dharma" význam akce řízené naším
podstatným způsobem bytí). Ze zkušenosti odhalíme také, že toto
světlo, tato nejvyšší akční síla ve svém nejvyšším výrazu je
současně velitelským zákonem a absolutní svobodou. Je to
velitelský zákon, protože je to neměnitelná Pravda, která řídí
každého v jeho vnitřních i vnějších pohnutkách, a je to absolutní
svoboda Nejvyššího, která modeluje neustále a v každém čase
dokonalou tvárnost naší vědomé a osvobozené přirozenosti."
(24) "Moralizující idealista se snaží přijít na tento nejvyšší
zákon pomocí vlastních mravních pravidel v nižších činitelích a
mocích, tj. těch, které pocházejí z mentálních a mravních
formulací. A aby je podepřel a organizoval, vybírá si základní
princip chování, v podstatě falešný, neboť je vyprodukovaný
intelektem: užitečnost, hedonismus, rozumnost, intuitivní vědomí
nebo nějakou jinou generalizující normu. Jde vždycky o úsilí nikdy
nesplnitelná. Naše vnitřní přirozenost, progresivní výraz věčného
Ducha, je moc příliš složitá, než aby mohla být spoutána do
jednoho vedoucího principu, ať mentálního nebo mravního. Pouze
supramentální vědomí může odhalit našim antagonistickým a
protichůdným silám naší vnitřní přirozenosti jejich duchovní
pravdu a zharmonizovat jejich rozdílnou povahu."
"Nejnovější náboženství usilují o to, aby stanovila absolutní
typ pravdivého chování, organizují nějaký systém a proklamují
boží zákon slovy avatara nebo proroka. Tyto systémy, sice
mocnější a dynamičtější než je suchopár mravního myšlení,

nejsou v podstatě ničím více než idealistickou oslavou mravního
principu v provedení náboženské emoce pod etiketou nadlidského
původu. Některé z těchto systémů, jako jistá extrémní křesťanská
mravnost, jsou odmítány samotnou přírodou, protože trvají
utopisticky na neproveditelném absolutním pravidlu. Jiné
prozrazují nakonec čím jsou, tj. evolučními kompromisy, které
časem ztrácejí na platnosti. Pravý duchovní zákon na rozdíl od
těchto mentálních padělků nemůže být systémem ztrnulého
mravního příkazu, který vtěsnává do tuhé železné podoby
všechna hnutí našeho života. Božský zákon je pravda o životě a
pravda ducha; musí v sobě obsahovat se svobodnou a volnou
pružností všechny součásti naší činnosti a úplný celek problému
našeho života, a vnuká je pomocí přímého styku se svým věčným
světlem. Nesmí jednat jako pravidlo nebo formule, nýbrž jako
vědomá přítomnost, která obklopuje a proniká, určuje všechny
naše myšlenky, všechny naše činnosti a naše city, všechny
podněty naší vůle svou mocí a svým neomylným poznáním."
"Nejstarší náboženství vytvořila vlastní pravidlo moudrosti:
učení Manuova a Konfuciova jsou úplným Šastra, ve kterém se
činí pokus zharmonizovat sociální zákon a mravní zákon
vyhlášením určitých věčných principů naší nejvyšší přirozenosti se
snahou spojit všechno jakýmsi druhem sjednocujícího smalgamu."
(25) "Tři prvky byly vyloženy jako neměnný výraz nepomíjivé
pravdy, sanátana dharma. Ale dva z těchto prvků, vývojových a
platných jen po určitou dobu, byly konstrukcemi mentálními,
lidskými interpretacemi vůle Věčnosti; třetí spojený s určitými
sociálními a mravními formulemi, byl nucen se s nimi dělit o
výsledek. Buď se Šastra začne zneužívat, nebo se postaví tvrdě
proti vývoji jednotlivce a rodu. Šastra stabilizuje zevní a kolektivní
normu; neuznává vnitřní přirozenost jednotlivce a neurčitelné
prvky duchovní síly skryté v něm. Ale přirozenost jednotlivcova se
nesmíří s tím, že byla zneuznána; je ve svých požadavcích
neúprosná. Nesmírné nároky na zevní uspokojení vedou člověka
k anarchii a bezuzdnosti; ale potlačování a nátlak jeho vnitřní
svobody na pevný a mechanický řád vedou ke znehybnění a k
vnitřní smrti. Nikoliv nátlak a zevní nařízení, nýbrž svobodné
objevy jeho vyššího ducha a pravdy o věčném záměru jsou
nejvyšším cílem, který musí být stále hledán."
(26) "Individuem, jeho myslí, jeho vůlí a jeho vnitřním
smyslem je v první řadě objevován mravní zákon a šíří se dál a
šíří se neustále za hranice jednotlivce. Jedině takovým způsobem
vlivem duchovním a ne pod tlakem intelektuálních koncepcí může
dojít k tomu, že najde širší uplatnění. Je možno vnucovat mravní

zákon jen proto, že většina lidí ještě nedospěla k patřičné úrovni
vědomí, a protože jejich mysl, vůle, vnitřní smysl nedospěly ještě k
náležité vnímavosti. Může se stát, že zákon je uctíván ještě bez
potřeby je uskutečnit. Také se může projevovat pouze svým
doslovným zněním, nikoliv ještě svým vnitřním smyslem, který
může dokonale unikat. Ale duchovní život nemůže být trvale
omezen na zevní zmechanizovaný řád. Musí se stát něčím
skutečným pro vědomí jednotlivce tím, že člověk začne pociťovat
ve svém vědomí aktivní moc věčné pravdy a začne ji
uskutečňovat v mysli, v životě a v těle. Supramentální vědomí a
duchovní život se mohou šířit universálně, protože jsou efektivně
reálné a všeurčující. Jedině když se dostaneme do trvalého styku
s božským vědomím a s jeho absolutní Pravdou, s jistou formou
vědomého Božství, energetického Absolutna, může se proměnit
naše pozemská existence a může změnit konflikty, nejistoty a
utrpení a klamy v obraz Světla, Moci a nejvyššího Ananda."
(27) "Tohoto trvalého styku duše s Nejvyšším se dosahuje
odevzdáním sebe, kterému říkáme podřízení se božské vůli, když
oddělené já se ponoří do Jednoho, který je vším. Plná universalita
duše, intensivní jednota všeho, je hlavním znakem a neměnnou
podmínkou supramentálního vědomí a duchovního života. Jedině
v této universalitě a jednotě můžeme nalézt nejvyšší zákon
božského projevu v životě vtěleného ducha; jedině v ní lze nalézt
nejvyšší záměr a pravou hru individuální přirozenosti. Jedině v ní
se rozuzlí nižší nesrovnalosti a přemění se ve vítěznou harmonii
pravého a správného vztahu mezi živoucími bytostmi, mezi
částečkami Božství a dětmi jediné universální Matky."
(28) "Všechny způsoby chování a veškerá činnost se vrátí
do záměru božské Moci a Síly svým původem nekonečné, do jeho
vůle a tajného úmyslu, i když formy, které pozorujeme, se jeví jako
nevědomé, nevzdělané, hmotné, vitální a mentální - to jest
konečné - ; a energie této Moci postupně způsobí, že se začne
objevovat nějaký zlomek božského a nekonečného v temné
individuální a kolektivní přirozenosti. Pomocí nevědomosti se
dostává vědomí na povrch. Začíná vést člověka a používá přitom
lidských potřeb a přání; vede jej stále ještě s ohledem na jeho
potřeby a přání, ale doplňuje je mentálním a mravním ideálem.
Tak je člověk připravován k duchovnímu uskutečnění, které pak
předčí tyto stavy smířením a zkompletováním všeho, co ony
obsahují z božsky pravého jejich ducha a v jejich raison d étre, v
důvodu, proč tu jsou. Přetváří potřeby a přání v božskou vůli a
Ananda. Převádí mentální a mravní aspirace na moc Pravdy a
Dokonalosti. Dosazuje na místo rozděleného napětí individuální

přirozenosti, na místo vášně a konfliktu odděleného ega, zákon
hlubokého šťastného a harmonického klidu universálnosti v nás,
ústřední Esenci, ducha a nejvyššího Ducha. Tato pravá osobnost
v nás, jelikož je universální, nehledá vlastního a osobního
uspokojení, aby se mohla zevně projevit v Přirozenosti, musí jen
dosáhnout svou pravou podobu, vyjádřit vnitřní božské Já, moc a
transcendentní duchovní přítomnost, jednoho se vším,
sympatizující se vším a s veškerým stvořením, s kolektivní
osobností, kterou ovšem přesahuje, nejsouc vázána egoistickou
náklonností ani ke kterémukoliv tvoru, ani ke kterémukoliv
kolektivu, a nejsouc omezena nevědomostí jejich nižší
přirozenosti. Takové je vysoké uskutečnění, ke kterému míří naše
snahy a naše úsilí; je to jistý slib smíření a dokonalé znovuzrození
všech prvků naší přirozenosti. Činnost čistá, úplná a bez chyb je
možná jen když se všechno to dovrší a my dospějeme k výšinám
tajného Božství v nás."
(29) "Dokonalá supramentální činnost nebude v souladu s
žádným exkluzivním principem, s žádným omezeným řádem. Je
velmi málo pravděpodobné, že by se mohla přizpůsobit k
egoistickým normám individua nebo k normám kolektivní mysli.
Neomezí se na požadavky běžného pozitivního a praktického
člověka, ani na požadavky konvenčního moralisty, národovce
nebo sentimentálního filantropa, a tím méně na normy
idealistického filosofa. Neoddán vybírání, kalkulování a
vyrovnávání jako činí intelektuální úvaha a mravní vůle - to je
všechno, co ony mohou činit - objeví se v úplnosti Bytí jako
spontánní vlna, osvícená a zjemněná vůle a poznání. Její smysl
bude vyjadřovat Božské v nás a zajišťovat soužití světa na
pochodu k Projevu, který má nastat. A není to jen tento smysl a
účel, nýbrž i projev spontánně působícího zákona a záměrné intuitivní rozvinutí činnosti pocházející ze světla božské Pravdy a z
jejího automatického vlivu. Tímtéž způsobem, jímž příroda rozvíjí
činnost, bude se rozvíjet i supramentální akt pocházející z úplné
vůle a poznání, které ji podněcují; už to nebude vůle a poznání
zastíněné nevědoucí Prakriti, nýbrž budou to vůle a poznání
osvícené v sebepoznávající a nejvyšší přirozenosti. Nebude to
činnost podřízená dualitě, nýbrž činnost plná nestranné radosti
Ducha. Bude to inspirovaný a radostný záměr moci, božské
Moudrosti, která nás oživuje a vede, která nahradí naše zmatené
kroky nevědomého a trpícího já."
(30) "Kdyby zázrakem nějakého zásahu božího celé lidstvo
mohlo najednou vstoupit a být povzneseno na onu úroveň, měli
bychom na zemi něco jako Zlatý věk staré tradice, Satya Yuga,

Věk pravdy a pravé existence. Ve znamení Satya Yuga Zákon se
naplňuje spontánně a vědomě v každé bytosti, která vykonává
svou činnost v dokonalé svobodě a harmonii. Jednota a
universalita by se staly základem rodu, láska by byla absolutní;
rovnost slučitelná s hierarchií a dokonalá ve svém ohledu na
rozdíly; absolutní spravedlnost by byla zajišťována spontánní
činností bytosti v harmonii s pravdivostí věcí, s vlastní pravdivostí
a s pravdivostí ostatních; a spravedlnost by se důsledně
zajišťovala správnými a pravými výsledky; správným rozumem, už
ne mentálním, nýbrž supramentálním, nespokojovala by se s
pozorováním vyumělkovaných norem, nýbrž vnímala by
automaticky a svobodně správné vztahy mezi věcmi a převáděla
by je nevyhnutelně v činy. Spory mezi jednotlivcem a společností
nebo neblahé konflikty mezi jedním společenstvím a druhým,
nemohly by dále existovat; kosmické vědomí by se usadilo v
bytostech a zajistilo by jejich jednotu v harmonické různosti."
(31) "Jelikož však lidstvo je takové jaké je, připadá jednotlivci ztéci tyto vrcholy jako pionýr a předchůdce. Jeho izolovanost udělí nutně jeho zevním činnostem úlohy a formy značně
se lišící od vědomé a božské kolektivní činnosti. Vnitřní stav, zdroj
činnosti, budou tytéž, ale skutky se budou pravděpodobně dost
lišit, od toho, čím by byly ve světě osvobozeném od nevědomosti.
Ovšem jeho vědomí a božský mechanismus jeho chování, je-li
možné použít podobného výrazu na věc tak svobodnou, budou
takové, jak jsme je popsali: prosté všeho područí vitálních nečistot
a mentálních formulí, které nazýváme ctnostmi, protože by bylo
spontánně jisté a dokonalé v širším vědomí, bylo by vedeno na
každém kroku světlem a pravdou ducha. Kdyby bylo možné spojit
v nějakém kolektivu nebo do nějaké skupiny ty, kteří dosáhli
supramentální dokonalosti, pak, vskutku, by tato skupina mohla
nabrat podobu božského světa; mohla by se vynořit nová země,
která by byla novým nebem; mohl by se objevit svět
supramentálního světla v samotném středu pozemské
nevědomosti a její prchavé temnoty."
Očísloval jsem odstavce přeloženého textu této kapitoly proto, aby čtenář měl usnadněn přístup k výkladu nyní k textu přidanému. Těžko by se orientoval, kterou část textu právě komentuji.
(30) Co je to supramentální rozum. Je to použití rozumu
spontánně, nikoliv ukvapeně, nýbrž se samozřejmým nasazením
rozumu tam, kde se má provést něco, co se nezvládlo rozumovou
úvahou. Vysvětlím tento pojem jeho nejranějším projevem v mém
životě. Když jsem poznal, co je správné, a to v tom případě, že
jsem rozumem nestačil řešit situaci nebo myšlenkový problém,

opustil jsem klidně rozumovou úvahu, jako prostředek, jímž
nepřijdu věci na kloub. Jak jsem to mohl bez zneklidnění učinit?
Protože jsem měl zkušenost s tím, že za rozumovou úvahou, která
je v některých případech co do účinnosti a praktičnosti bezmocná
existuje moc, která je účinná právě svou mocí. Poslechl jsem, co
jsem poznával jako správné, okamžitě jsem nabyl jistotu o
správnosti a úměrnosti realizačních prostředků.
Skočím ve výkladu hodně kupředu: Když jsem v první extázi
mezi 17. a 18. rokem nabyl jistotu, že se dovím o prostředku, který
mne vrátí do stavu vědomého spojení s nesmrtelným ve mně,
ještě jsem ten prostředek neznal. Pouze jsem měl jistotu, že ho
poznám a že mne dovede ke zmíněnému spojení. Pak jsem musel
použít nejen normálního rozumu, ale i veškeré jeho lstivosti a
vypočítavosti, aby byla navozena znalost toho prostředku. Během
několika dní jsem se o tomto prostředku dověděl a zase jsem
musel provést všechny rozumné kroky k tomu, abych jej co
nejvhodněji použil. Ukázalo se, že jsem se o tom prostředku jen
zdánlivě dozvěděl od lidí, ale toto vysvětlení nebylo potřebné,
dostavilo se až za několik měsíců. Jen pro zajímavost a pro
srovnání: Walt Whitman zažil něco obdobného jako já. Říká se
tomu v odborné literatuře kosmické vědomí. Nedověděl se však
nic o prostředku, kterým by se dal ten stav obnovit. Proč? Protože
se ke stavu kosmického vědomí dostal jiným způsobem než já,
nikoli po tak dlouhé a perné předehře, nýbrž unesením ducha.
Prostě jako básník, kdežto já jako člověk po mnoho let se
vzdávající v případě nutnosti vlastní vůle a řídící se vnitřním
pocitem správnosti. Nebylo to vzplanutí, nýbrž stavba skrytého
chrámu, utajená i tomu, kdo byl při ní pomocníkem.
Zase skočím o devět let dále: Ke chvíli přechodu ze
sporadicky se vyskytující supramentální činnosti na podkladě jen
časem se vyskytující supramentálního rozumu k supramentálnímu
rozumu trvale se vyskytujícímu. Rozumovou úvahou jsem při
nezákonném zatčení a uvěznění v koncentračním táboře nemohl
přijít na to, proč se to stalo a jaké je z této situace východisko.
Před tím od 3 a půl let jsem podle potřeby při zastavení rozumové
činnosti (atd. jak bylo popsáno) vždycky došel ke správnému
řešení. Tentokrát se ode mne chtělo více než zastavit rozumovou
úvahu. Chtělo se ode mne totéž, co bylo na počátku celého toho
vývojového procesu nadmysli. Neúnosná bolest za operacích při
vědomí zastavovala mou rozumovou úvahu o tom, proč se to děje.
Dítě v takovém věku nemohlo pochopit, že ta bolest je jen
průvodním zjevem dobra, které chtěli lékaři způsobit, že jedno bez
druhého by se nemohlo dostavit. Tehdy v koncentračním táboře

roli lékařů zahrál esesman, který mě chtěl zabít. Pokrokem bylo,
že jsem nepotřeboval vědět proč a že jsem sebe nelitoval. Rozum
už byl tak rozumný, tak rozvinutý, že pochopil, že musím zemřít.
Ocitl jsem se ve fázi rozvinuté lidské osobnosti, která je rozvinutá
také po té stránce, že nejedná nerozumně. Jak snadné, ale
nerozumné by bylo, vrhnout se na esesmana a nechat se zabít. I
lítost by nebyla bývala rozumná, nebyla by k ničemu. Dávno před
tím jsem se totiž naučil myslet a jednat rozumně a postupně jsem
nabyl disciplinu, kterou jsem si zakazoval myslet nesmyslně a
jednat nerozumně, a tohoto předsevzetí jsem byl poslušen, neboť
jsem neznal nic hloupějšího než jednat a myslit nerozumně.
Nevadilo, že rozum se často mýlil. Vždycky však jsem vstupoval
do každé činnosti po rozumové úvaze, kterou jsem vždycky znovu
opouštěl, jakmile se ukazovala být neúčinná. Nebyl bych na př.
mohl si zakouřit nebo napít se alkoholu, protože obojí je
nerozumné, a byl bych nestrpěl, abych upadl z úrovně bytosti
nadané rozumem do úrovně bytosti nerozumné, jako je třeba
úroveň zvířete, které jedná převážně pudově.
Nyní už mohu zodpovědět otázku, co je to supramentální
rozum. Napřed bych chtěl projevit své mínění, že patrně nic nad
rozumem nemůže nastoupit, nedosáhne-li se rozumové dospělosti
i v tom smyslu, že rozum velí bez těžkostí téměř samovolně, že se
člověk neobrací na radu někam jinam než k rozumu, kdyby byl jím
tisíckráte zrazen. Je to přece zatím jeho jediné světlo vedle světla
srdce, které má jinou úlohu. Mám za to, že rozum i tam, kde se
projevuje soustavně nadmysl, je jejím nutným doplňkem, od chvíle
mentální dospělosti nutným a nepostradatelným nástrojem. Je
dělníkem na poli Hospodářově, řekl bych slovy Ježíšovými, a sám
o sobě je služebníkem neužitečným, kdežto ve spojení s pravým
duchem činnosti je služebníkem nepostradatelným.
Supramentální rozum je tedy rozumem vedeným nadmyslí.
Toto vedení se postupně zdokonaluje jak narůstá poslušnost
člověka vůči nadmysli a schopnost ji jasně rozlišit. Tato schopnost
narůstá právě poslušností. Je to tedy krouživý pohyb rozumu
kolem nadmysli spirálovitě vzhůru stoupající, až kam rozum
dosáhne. Neklidné rozumové tápání tomuto vývoji neprospívá,
naopak ruší jej. Základní příčinou proniknutí nadmysli do vědomí
je sebezápor, tj. vyprázdnění se od sebe, nesobecké a nestranné
jednání (equanimitas), tak jak o tom píše Ghos. Sebezápor se
nezdokonaluje jen na poli činnosti, nýbrž stejnou měrou v oblasti
mentální, a to méně okázalým způsobem jako je odmítání kouření
nebo pití alkoholu apod. Disciplina, má-li jí vůbec být, musí mít
totální povahu bez výjimek a výhrad. Jinak zaostává duchovní

poznání za správnou činností. Čemu věnujeme menší pozornost,
nebo vůči čemu jsme neteční a nepozorní, to hned zaostává. Co
platí o pohybu a schopnosti svalů, když se člověk nepohybuje, to
platí o mysli, kterou stále nepoužíváme a kterou nenutíme k
pohybu. Vysvětlím to ve spojitosti s nadmyslí: Lehnu si ke spánku
a mám na mysli usnout. Tu se ale daleko snáze z nadmysli
dovídám o tom, co se do mysli plné a v pohybu vůbec nevešlo.
Vstanu a napíši to, protože kdybych neměl tu disciplinu se zapřít a
spát místo zápisu, už by ono poznání ztratilo svou moc, jinak
řečeno, buď by bylo o něco okleštěno, nebo by se vůbec ztratilo i z
paměti a víckrát by se nevrátilo. Přitom je nejzajímavější, že nikdy
mi spánku nechybělo, když jsem za zmíněných okolností třeba
celou noc psal. V tom je zákon! Neboť v poznání je vůle větší než
síla spánku. Větší síla nahradí menší sílu, ovšem jen tehdy, jsou-li
obě stejné povahy. Ve spánku nastává útlum rozumu, při inspiraci
rozum jen dopracovává, co neobjevil, tedy nenamáhá se tolik jako
když pracuje v normálním bdělém stavu a bez pomoci nadmysli.
Dále nadmysl nepřestává působit svou mocí, probouzí
automatismus (2), který je mnohostrannější než automatismus (1),
a násobí tak lidské schopnosti. Člověk se dostává do oblasti
samovolnosti, kam svým vědomím jinak vůbec neproniká, neboť
automatismus (1) je automatismem, podvědomým (trávení, tlukot
srdce atd.), kdežto automatismus (2), jeli probuzen, okamžitě
svými účinky vstupuje do lidského vědomí. Jinak by totiž byl
nepoznatelný a neměl by praktickou cenu. Řeknu-li, že mysl musí
být cvičena jak v pohybu tak v zastavování, pak se vyjadřuji dost
nepřesně. Protože dělají-li dva totéž, není to totéž. Provádí-li jogin
zastavování myslícího principu nějakou technikou, není účinek
stejný, jak když dochází k zastavování mysli zaujetím, např.
takovým, že vyšší moc nadmysli způsobí úžas lidské mysli nad
velikostí poznání. Rozumové zpracování už je jen velmi zředěný
odvar (mírou poslušnosti, paměti a použitelnosti) onoho poznání
za rozumem, ale přesto by mělo být provedeno, protože je v něm
přece jen obsaženo více než v pouhém rozumovém uzávěru.
Ještě by se tu mělo říci něco o východiskovém sebezáporu.
U každého je východisko trochu jiné. Nemělo by být uměle
vyhledáváno a záměrně voleno. U sv. Jana Evangelisty bylo
východiskem pokání, jak je pochopil z příkladu svého mistra Jana
Křtitele. Pro dokreslení pojmu sebezáporu, uvedu zde dva
příklady. I básník Walt Whitman se dovedl zapřít, když při své
básnické činnosti zapomínal na sebe. Maří Magdaléna se dovedla
zapřít, když taková jaká byla klesla k nohám Ježíšovým.

Každé dítě, které se dopouští všelijakých přestupků, je za ně
káráno, a je mu přikazováno, aby se polepšilo a už vícekráte
nedělalo, čím se provinilo. Vychovatelé by měli dbát na to, aby
dítě nezatrpklo při svém pokání, nýbrž aby se je naučilo dělat co
možná nejlépe a postupně co nejochotněji, aby mu bylo
pomáháno v provádění pokání, aby pokání nebylo přehnaně tvrdé,
jako tomu bylo např. u mě, nebo zase málo odpovídající provinění
svou mírností apod. Důslednost vychovatelů musí v každém
případě zastat nedůslednost a těkavost dítěte. A jak je tomu s
dítětem, tak tomu může být i při správně nastoupeném východisku
u dospělého, s tím rozdílem, že pokud možno se nebude
vychovávaný a vychovatel vyskytovat ve dvou osobách, nýbrž
bude pod jednou střechou vědomí (čím dříve tím lépe) jednoho a
téhož člověka. Např. poučený lidský rozum bude bdít nad
pokáním. Jindy převážně tím strážcem bude lidské srdce. Obojí se
může střídat nebo vzájemně doplňovat. Přijde-li pomoc zvnějšku
nějakou událostí nebo zásahem člověka, měl by se tento zásah
vděčně považovat za hráz, kterou jsme nepostavili proti tápání a
nerozhodnosti uvnitř sebe, a proto nám musel přijít na pomoc
zevní činitel. Ovšem příčina tohoto zásahu je vnitřní nikoliv vnější.
(29) "Supramentální akt pochází z úplné vůle." Tady bych
měl opakovat, co rozumím úplnou vůlí. Napsal jsem už v tomto
komentáři, že rozeznávám vůli bezmocnou a vůli s mocí. Obojí
bylo takto označeno s určitou dávkou nadsázky, abych dal lépe
vyniknout vůli, která má egoistický charakter a opírá se jen o
požadavky lidské osobnosti žijící v pocitu oddělenosti od všeho
tvorstva. Ani tato vůle není úplně bezmocná, ale vyniká oním
neblahým druhem bezmocnosti, kterým se natropí ve světě mnoho
neplech. Měl jsem tedy říci lépe, že ona bezmocná vůle používá
své moci slepě, neboť patří člověku, který neví co činí a nezná
pravý důvod toho, co činí, čili tímto způsobem opravdu moc nemá.
Použiji obrazu: Podobá se řece, která teče do bezodtoké pánve, v
níž vytvoří bažiny a močály, její voda hnije a nikdy nedoteče do
moře nebo do jiné řeky a s ní do moře. Bezmocností vůle rozumím
v tomto smyslu její neschopnost přiblížit člověka k vědomě žitému
životu. Má ovšem smysl jiný a v tomto smyslu není bezmocná.
Úplná vůle je taková, která vyvěrá z přímého záměru božího
všechno k sobě táhnout. Může být a také je zpočátku velmi slabá,
nezmůže téměř nic na cestě za osvobozením, ale přece je od
začátku mocnější než ta druhá, pocházející z lidských záměrů. I
když jsem až do 17 let nevěděl odkud pochází a že je přímým
vyzářením boží vůle, poznával jsem ji jako něco vnitřně
osvobozujícího a uvolňujícího sílu k jejímu uskutečnění i tam, kde
jinak nemá zatím nejmenší naději se prosadit. Tedy, i když je její

projev jen slabým odleskem úplné vůle boží, přece jen má mnohé
její znaky, především nezaujatost jak pro jejího nositele tak pro
kohokoliv jiného, tj. zasévá tam, kam boží vítr vane bez
nejmenšího sobeckého záměru nositele. O této vůli mluvil Ježíš,
když znázorňoval svým životem po křtu v Jordáně a po přemožení
já na poušti a nastoupil učitelskou fázi duchovního vývoje. Řekl o
ní: "Kdo je má matka, kdo jsou mí bratři." Přestal mít osobní
matku, přestal mít i místo na zemi a řekl o tom, že nemá kam by
hlavy sklonil. Před tím však od narození do třiceti let žil z dobrodiní
mateřské péče a za spolupráce s okolím. Za takových okolností
vrůstá úplná vůle. Vrcholí na kříži odevzdáním ducha Bohu za
současného vzdání se pomíjející existence a zdánlivě i jakékoliv
jiné. Jenže člověk, v němž se projevuje úplná vůle v malém nebo
ve větším měřítku a on je rozeznává podle její moci, která jednak
přetváří jej, jednak stejným přetvořujícím způsobem působí i v
jeho okolí, tento člověk se nachází svým vývojem v novém druhu
izolovanosti (31) a jeho činnost se bude proto lišit od vědomé
božské činnosti působící na celek. Kam On půjde, nebudou moci
za ním jiní jít (Ježíš: "Kam jdu, nemůžete nyní za mnou přijíti") a
co On bude činit, budou-li se chtít jiní podle něho zařídit, krutě
pohoří, protože se nemohli zařídit podle příčin té činnosti, nýbrž
podle následků božího života v nitru dotyčného člověka. (Psal
jsem přechodně o člověku spojeném vědomě s úplnou vůlí,
obdobně jako byl s ní spojen Ježíš, s velkým On, protože už
nekoná vlastní vůli a pokud by se jí znovu chopil, spadne ze stavu
spojení, jako se stalo se mnou v roce 1937 asi po jedné a půl
hodině trvání tohoto stavu.) Člověk, který se řídí úplnou vůlí, která
není jeho, nemůže nikomu zdělit tento pramen, zdělit se "z",
protože zde mám na mysli rozdělit se o něj nikoliv sdělit, oznámit
jeho existenci, jako činím nyní já. Proto také činnost těch, kteří
pozorujíce ho zvnějška, budou se snažit ho napodobit, bude spíše
odstrašujícím příkladem, jak se něco dělat nemá, než toho, jak se
něco dělat má. Napodobovat účinně a účelně se dá jen to, co
odpovídá stávající průtočnosti pramene z vnitřního zdroje. Proto je
tolik důležité řídit se jen životem Ježíšovým jako příkladem, neboť
jsou v něm obsaženy a řádně seřazeny všechny vývojové fáze a s
nimi spojené vývojové prostředky. Ghos jakoby četl z otevřené
knihy Ježíšova života. Pořád mluví o tom jak co musí být, aby nás
naučil rozeznávat, kde jsme a jaké prostředky máme nasadit. Už
ve dvanácti letech Ježíš říká o sobě, že MUSÍ být v tom, co je jeho
Otce. Na kterékoliv úrovni vývoje se ocitneme, co poznáváme jako
správné z té své úrovně, to musíme dodržovat, jinak se z té
úrovně nejen nedostaneme dál, ale dokonce z ní spadneme zpět
"do temnot vnějších, kde je pláč a skřípění zubů", jak by se vyjádřil

Ježíš o nehodném služebníku, který nehospodařil s hřivnami
hospodářovými, nýbrž je zakopal. Budete mi možná neprávem
odporovat, neboť budete tvrdit, že nemáte k takové důslednosti
dost síly. Ano nemáte ji a nemůžete ji mít vy všichni, kteří mně
takto soustavně odporujete, protože jakmile dostanete hřivnu do
ruky (do vědomí), nezačnete neprodleně s ní hospodařit, nýbrž se
třeba napřed z ní chvíli těšíte. Tím okamžitě ztrácíte sílu, se kterou
se neshledáte dříve než dostanete další, jinou hřivnu. Boží
trpělivost je nevyčerpatelná. Další chyby, které se dopouštíme:
Následování správného u většiny lidí bude končit údivem. Do
každé pravdy se vstupuje branou údivu, není to tak špatné, ale je
to málo. Nejvíce udivovalo mé okolí, mé poblíž se zdržující
spoluvězně, že jsem se opravdu bez nejmenšího náznaku strachu
a starosti vymykal z těžkostí, které u nich byly na denním pořádku,
že jsem byl poučován průběhem událostí soustavně o tom, že
kdybych se byl nejdokonaleji staral o sebe, nemohl bych se
vyvarovat těžkostí, které tam obecně vládly. Byl jsem tehdy v
situaci učedníka Páně, který tři roky chodil s Ježíšem a nic mu
nechybělo, pokud se nezačal starat, ať v malém, jako Jidáš, nebo
ve velkém, jako učedníci za bouře na jezeře. Ježíš sám musel
pečlivě dbát na to, aby se učedníci nezačli starat a strachovat.
Jakmile je neuhlídal, už upadli do těchže těžkostí, v jakých byli
všichni ostatní lidé, kteří nebyli učedníky Páně. Viz tedy bouři na
jezeře, když učedníci propadli dojmu, že jejich Mistr se o ně
přestal starat, protože spí, nebo na konci učednického období, kdy
Mistr sice nespal, ale byl týrán a jak se zdálo, bezmocně umíral na
kříži. Tehdy už neměli nic, o co by se z obsahu své předešlé víry
opřeli, a proto propadli zoufalství. Zašli se prostě zase považovat
každý sám za sebe jako někdo oddělený od Mistra, obecně od
Boha, a tento pocit byl zdrojem těžkostí. Dokázali se odevzdat vůli
Mistra jen tehdy, když měli dojem, že všechno jde samo od sebe,
podle stereotypu: Dělali zázraky bez námahy, boží mocí.
Samozřejmě, když se jim dařilo bez námahy dělat zázraky, pak i
všechno běžné, nezázračné, šlo samo od sebe také stejně
snadno. To jsem právě v průběhu pěti měsíců v koncentračním
táboře ustavičně zažíval, s tím rozdílem, že jsem vedle sebe
neměl tělesně Mistra, což ovšem dokonaleji dokazovalo, než
kdyby byl vedle mě stál, kdo se o mě stará a že by bylo absolutně
nesmyslné, kdybych se byl k Jeho "starosti" přidal svou starostí.
To byla jedna z charakteristických stránek cesty poznání. Poznání
se rozvíjelo paralelně s činností, tedy s průběhem života. Mohu říci
jednoduše: Bylo to možné proto, že jsem byl toho 21. 11. 1939 na
počátku pětiměsíčního chození s Bohem a nezačal jsem chodit s
tvarem, s představou o Bohu, tedy s nějakým obrazem Boha jemu

velmi vzdáleným, protože polidštěným, nýbrž, v souladu s mým
předcházejícím vývojem, opět s Bohem, který jednal skrze
člověka, ať už jsem byl tím člověkem já nebo esesman, který jiné
týral právě tak jako soustavně týrá malé já každého člověka, který
ještě nepochopil pravou zprostředkovatelskou službu malého já. I
naše já se má stát prostředníkem "vůle s mocí" a nemá zůstat u
své "vůle bez moci", tam není jeho bydliště, doupě nebo hnízdo.
Je-li tam, pak se člověk ocitá na úrovni ostatních živočichů a
všech rostlin až po buňky, zkrátka všeho živého rozpojeného dosavadním přechodným smyslem existence charakterizované
pocitem oddělenosti od Boha. Kdežto Syn člověka v tomto světě
nemá kam by hlavy sklonil, a v tom je jeho jedinečná svoboda.
Běžnému člověku postačí, má-li svůj byt, své jídlo, své
uspokojování tělesných a duševních požadavků. Duchovní člověk
považuje takový stav za katastrofální, protože ví, že ten, komu to
všechno stačí a kdo se v tom cítí spokojen, třebaže jen
přechodně, je vězněm svých představ. Bezmocně setrvává v jejich
vězení a dokonce ho ani nenapadne, aby se z vězení vyhrabal.
Když se o to někdo vedle něho snaží, tj. není-li spokojen s tím,
čím je obklopen, ani sám se sebou, pak je v očích nevědomého a
spokojeného vězně bláznem. Tady se přesvědčovali mí nejbližší
spoluvězni, že naopak se mýlili oni a ne já, protože se cítili být
nesvobodnými a mě spatřovali jako svobodného. Cítili se
nesvobodní jen po zlém. Kdyby se jim bylo dařilo dobře, rázem by
se zhostili dojmu, že jsou nesvobodní. Mě ta fakta dohromady
přesvědčovala o tom, že jsem sebevzdáním uvolnil pole pro
působení boží daleko mocněji, než kdybych se byl nevzdal. To
srovnání mezi mým postavením a postavením mých spoluvězňů
se mi soustavně nabízelo po celých pět měsíců mého pobytu v
koncentračním táboře. Až se mi to všechno v hlavě srovnalo, ani
chvíli navíc jsem nebyl uvězněn v koncentračním táboře, nýbrž
dostal jsem se na tzv. svobodu, kde se mi zase intenzivně nabízel
dojem, že tam jsem na svobodě. Napřed jsem tomu pokušení
odolával, pak jsem mu pomocí svého okolí podlehl. Zdolat tento
omyl trvalo velmi dlouho. Musel jsem projít nesčetnými zkouškami,
ze kterých se zde nebudu ani zpovídat, protože byste se zbytečně
divili, na co všechno Bůh myslí, aby nás sebe zbavil, jak je přitom
"důsledně malicherný", tj. do jakých podrobností zachází. Jenže
přece jenom jsem byl všem těm zkouškám vystaven za podmínek,
že jsem už prošel obdobím svobody za mnohem těžších
podmínek než jaké předkládá běžný život. Jenže ty podmínky
běžného života jsou fakticky mnohem těžší než pobyt v
opravdovém fyzickém žaláři, protože jsou zašifrované,
neprůhledné, nepoznatelné běžnému rozumu.

Jistě jste si všimli, že ta "bezmocná vůle" ve chvíli, kdy jsem
opustil sebe sama, přivolala "vůli s mocí" podle míry odosobnění,
které v té chvíli bylo velké (např. nelitoval jsem se, neobracel jsem
se k sobě, ke své minulosti. On ani na to nebyl čas!). "Vůle s
mocí" pak ve mně nepřetržitě působila pět měsíců tak, že jsem
nepociťoval tíseň jako ostatní ani hlad, žízeň atd. Kde je ta
nestrannost boží lásky? Ta zůstává nezměněna, i když nám
připadá, že jednomu nadržuje a druhého sužuje. To je pohled
zvnějška, pohled na následky. Vnitřní příčina nám při tomto pohledu uniká. Každý člověk má možnost (třeba jen na chvilku) se vymanit z úrovně, "na níž je odstrkován" a vstoupit na úroveň, "na
níž je preferován." To je velká vymoženost, kterou v sobě obsahuje a představuje lidský tělesný a duševní organismus. Zvíře může
maximálně plnit úlohy svého druhu a pro svůj druh se vším, co k
němu patří (určitá míra ostražitosti, rozlišování přítele od nepřítele
atd.), člověk kromě toho může vyrůst z této živočišné hranice
možností a také k tomu od svého narození míří. Mládě opice drží
v prvních měsících krok s lidským mládětem, ba v něčem je i
předčí, ale pak se začnou prudce rozcházet. Člověk jde dál, opice
se zdokonaluje jen v užívání instinktů a malého obsahu mozku. A
zase je to záležitost tělesného a duševního organismu a jeho
momentálního stavu, nikoliv přímo záležitost boží. Je to už přímá
záležitost organismu a "vůle bez moci". Jsem velmi vděčen
radžajoze, že nám odhalila, jak se vyvíjí stav vědomí v člověku, že
po stupních, a že v rámci stupně je vývoj ve vědomí nepoučeného
člověka neznatelný. Teprve při dovršení a překročení stupně je
vývoj znatelný i ve vědomí. Kdo se však dívá na stav duše "zhora",
tj. kdo překonal úroveň, o které pronáší nebo je schopen pronést
pravdivý soud, ten pozná i pokrok uvnitř stupně. Radžajogini si
kontrolují tento pokrok představou, respektive soustředěním na
lotos, který si představují tvarově i slovně. Všimněte si, že
výslovně pravím "kontrolují si pokrok představou." My si myslíme,
nejsme-li dobře poučeni, že zvládnout představu lotosu a podržet
ji, je cílem radžajogina. Je však jen pouhou kontrolou vnitřního
rozvoje vědomí. Mohou existovat nejen jiné prostředky takové
kontroly, ale i cesta bez exkluzivní metody. Omezím se pomocí
radžajogy jen na fakt, že se lidské vědomí rozšiřuje do jiných
oblastí než v jaké funguje bez školení. Radžajogini říkají, že je
sedm stupňů rozšířeného vědomí. Každý z těchto sedmi stupňů
odpovídá nástupu nového zákona, nadřazeného zákonu
předešlému. Jako by ty zákony byly v nás už připraveny k oživení.
Jsou to však zákony universální. My činíme jen tu výjimku ve
tvorstvu, že pomocí svého organismu máme ke všem přístup. Nic
jiného než lidské tělo nemůže tuto funkci zastat. Postoupí-li

transformace vědomí až do sedmého lotosu (sahasrara), vývoj tím
nekončí. Člověk se pouze ocitl na svobodě, tj. nad zákony. Má-li k
tomu dojít, musí opustit i sedmý lotos, tj. nejvyšší zákon vetkaný
do časoprostoru. V jaké míře svobody se tu člověk ocitl? Že k
dalšímu vývoji nepotřebuje lidského těla. V takovém stavu je nyní
Šrí Aurobindo Ghos.
Náš osud je blahý. Jsme ve vývoji v postavení člověka,
který má v lidském těle zamontován transformátor dočasného na
věčné, takže se vracíme a musíme se vrátit do Otcova domu.
Jakým právem mohu tohle vše tvrdit? Vždyť lidský rozum
není dotován takovou schopností, aby se dovídal, že od Boha
pocházíme a k Bohu se vracíme, a lidský život je tak krátký, že v
něm nedochází ke zkušenosti začátku a konce, o kterých je zde
řeč. Jenže je-li lidský život protkán od začátku až do konce
nutností se vzdávat sama sebe, musí v něm dojít ke zkušenosti o
blahém lidském osudu. Tak tomu bylo a je se mnou, a proto mám
právo říci, že je-li lidský život obdařen možností včas se sebe
vzdávat a nepáchat přitom sebevraždu, je dostatečně dlouhý a
dostačující k tomu, aby v něm došlo ke zkušenosti, že člověk z
věčnosti pochází a do věčnosti jde.
Musím zde opakovat, proč sebevražda by byla absolutně
nevhodným prostředkem k tomuto poznání. Má-li se nabýt
zmíněné poznání o původu a cíli člověka, nestačí k tomu vzdát se
těla, protože jde o zkušenost jak tělesnou, tak netělesnou, o obojí
dohromady. Kdyby člověk spáchal sebevraždu, vyloučil by
zkušenost tělesnou, a poloviční zkušenost není k ničemu, nikam
nevede, respektive vůbec k ní nedojde. K vědomí nesmrtelnosti
nedochází nikdy jindy a jinde než v živém lidském těle. Ani živé
tělo zvířecí nebo rostliny nebo buňky na tuto zkušenost nestačí,
protože není vybaveno komplexním transformátorem vesmírových
sil na bezčasový princip, jakým je jedině lidské tělo. V tomto faktu
je obsaženo velmi důležité pravidlo chování a hodnocení lidského
života. Další argumenty, proč je nutno zůstat naživu, vyplyne z
dalšího výkladu.
Lidský život je bohatý na představy a předpoklady. Napřed
se začíná vyvíjet představa chuťová a hmatová a pak ostatní
představy podpořené smyslovou činností, pak představy
podepřené rozumovou činností a skládané v řád hodnot. Do toho
řádu pochopitelně nemluví jen rozum a s ním spojená paměť,
nýbrž vždy znovu smysly, produkce organických pochodů v těle,
jako je činnost hormonální, bakteriální a virová a v nemenší míře
vlivy přicházející zvnějšku. I kterýkoliv jiný řád hodnot, ve kterém

není dominantou rozum, nýbrž třeba cit nebo nadmysl, stojí a
padá s komplexním použitím všech zmíněných složek
dopomáhajících ke tvorbě představ. Zde je nutno říci, že představy
jsou pro vývoj člověka nezbytné, ale jsou také brzdou, a to velmi
účinnou, aby se nemohla rozvíjet vnitřní svoboda člověka za
hranice tělesných možností. Ono totiž jde o to, aby člověk vědomě
i bez těla, až tělo dohraje svou úlohu zprostředkovatele
vrcholného poznání, mohl působit kvalitativně lépe než když byl
vázán tělem. I tento proces oproštění vědomí od těla musí však
proběhnout v těle, aby vůbec mohl pokračovat ve stavu
odtělenosti. Příkladem toho by nám mohl být právě Ghos a všichni
praví svatí, kteří po tělesné smrti vědomě existují jako věčné
individuality. Tento fakt zatím předkládám jako hypotézu, ačkoliv
pro mne je skutečností. Kdybych jej zdůvodňoval, vymkl bych se z
rámce výkladu. Nyní stojím před úlohou přednější, vysvětlit, jak
jsou lidské představy nezbytné pro duchovní rozvoj a jak jsou
překážkou téhož procesu.
Celý proces duchovního vývoje probíhá po dvou liniích.
Vnitřně a vně. Vnitřní změny, ke kterým při něm dochází, nejsou
založeny na smyslových vjemech a také nejsou rozumem
zpracovatelné. Nejsou založeny na představách jakéhokoliv druhu
a jsou podstatnou složkou a hnací silou vývoje. Bylo by dobře říci,
že vědomě zkresluji proces, abych snáze zdůvodnil, k čemu při
něm dochází. Ve skutečnosti panuje úplná jednota vnitřního s
vnějším, zkrátka je to jeden proud, a kdo jej takhle vidí, odzbrojí
dokonale jak vůči zevním překážkám, tak vůči vnitřním
nedostatkům, ale ne proto, aby se stal úplně trpným, aby všechno
přijímal odkudkoliv jako svůj nevyhnutelný osud, nýbrž klidně a
bez nevědomého rozčilování, aby mu neklid nebránil v
komplexním poznání. Tohle jsem poprvé zažil v koncentračním
táboře, když mě esesman chtěl zabít. Tam ovšem se nedalo učinit
nic jiného než se podřídit, ale mohl jsem se podřídit s hořkostí a s
pocitem, že se mi křivdí nebo klidně. Kdybych se byl podřídil s
neklidem, nebyl by se dostavil další pokrok ve vývoji a byl bych
tělesně zahynul. Řečeno konkrétněji: esesman by nepřestal mě
vidět a byl by mě zabil, místo aby ode mne utekl. Ale správným
postojem jsem byl pro něho náhle neviditelný, takže s hrůzou nad
mým zmizením utekl od případu. V té chvíli z důvodu lidsky
dokonalého sebezáporu se k dosavadní úrovni schopnosti
rozlišovací přidal nadosobní prvek rozlišení. Přerostl jsem svou
nepravou individualitu. Věděl jsem nejen všechno o postavení
člověka ve vesmíru, ale znal jsem i všechny kroky, které Stvořitel
učinil a činí, by tvořil; které Spasitel učinil a činí, aby stvořené,
které dozrálo na poli tvorby, přivedl do Otcova domu; které Duch

svatý činil a činí, aby všechno patřičným způsobem a správnou
měrou osvítil, aby v příbytku u Otce, kdykoliv se v něm člověk
vědomě ocitne, ať přechodně, jako já na pět měsíců v
koncentračním táboře, nebo trvale, až dojde k vnitřní svobodě,
mohl převzít úkoly, které jsou mu od začátku a před ním svěřeny a
jejich provedení je jen "maličko" odloženo, pokud duše k nim
nedozraje. Pak začne být činná a nebude už potřebovat (jistého
druhu) trpnosti, která ji dovedla tak daleko jako nástroj.
Tak tedy lidské představy od chvíle narození člověka jemu
pomáhají, aby rozvinul svůj pozemský život tak, aby tento byl
stejnou měrou užitečný pro jednotlivce jako pro ovlivnitelnou část
širšího celku. K něčemu jinému dochází, když lidské představy
vstoupí mezi člověka a Boha, tj. tam, kde nemohou působit jinak
než obstrukčně, neboť tam nepatří. Vyjadřuji se příliš přísně:
Berme na vědomí, že lidské představy jsou tu také proto,
aby udržovaly lidské vědomí v úseku AB, tj. aby nám umožnily žít
v tomto světě a vyvinout se v něm až po kraj rozumových a citových možností, ale zároveň jsou hradbou, přes kterou člověk s
úsekem vědomí AB nemůže přejít. Toto mohu tvrdit s úplnou rozhodností, protože v této funkci jsem lidské představy zažíval a
také je odmítal od útlého mládí, když mě chtěly uvěznit jen v
lidském vidění věcí a událostí. Kdybych byl dovolil, např. pomocí
naučené víry, lépe řečeno pomocí nasugerované důvěry, abych
přijal názor na stvoření světa takový, jak je zapsán pomocí lidských představ v Genesi, byl bych dříve nebo později té báji
přestal věřit. Nemohlo se to stát, protože jsem jí ani nezačal věřit,
a tak tomu bylo se vším obdobným, co nabízela víra postavená na
lidských představách. A ejhle, poněvadž vlivem odstupu od
lidského života se všemi lidskými představami, dne 21. 11. 1939,
jsem poznal, co je v tom líčení o stvoření světa přidáno z lidských
představ, respektive, čím je lidská představa oděla, mohl jsem
zahlédnout, co je pravdivého za lidskými představami, a zjistil
jsem, že všechno. Když se pravda svlékne z lidských představ
tam, kde není třeba, aby byl člověk pomocí představ přidržován v
časoprostoru, objeví se nahá, lépe řečeno vybavená rozlišením o
tom, kdy představ je zapotřebí a kdy jsou překážkou. Chtěl jsem
vám ukázat, že i schopnost rozlišovací se vyvíjí jsouc vázána na
člověka, ale že sama je ustavičně ve stavu vyvinutém, říkáme
tomu boží vševědoucnost, ale máme o ní jen lidskou představu.
Od 21. 11. 1939 dovedu oddělit představu od pravdy, obraz od
skutečnosti, tam kde je toho třeba. Vím, že pro život a vývoj v
tomto světě je obrazů nutně třeba, proto je nepovažuji za iluzorní,
za klamné, nýbrž za poučné. Tak jak se s nimi stýkáme, jsou

oživujícími činiteli v různých relátkách tělesného transformátoru, a
protože my lidé máme k dispozici všichni tentýž transformátor tělo,
můžeme se např. domluvit, jednat jeden s druhým, pomáhat si
navzájem, také ovšem si škodit, a tento fakt sám o sobě
představuje velkou možnost rozšířit své vědomí až po ten okraj,
kam se představovými prostředky rozšířit dá. V oblasti vědy je
ještě hodně rezerv v poznání tohoto typu. V oblasti náboženství
byly už rezervy vyčerpány, ale mohou být dokolečka přečerpávány. Tam bychom měli jít za představy, chceme-li se dostat
dál. Stačí se podívat na představy o stvoření světa zapsané v Genesi, abychom pochopili, jak je to nutné. Co však říkám o Genesi,
platí o celém náboženství, včetně života Ježíše Krista. Přece už
2000 let známe tu historii, a jak málo jsme našli za ní a v ní, leda
nějaké to tajemství o spasení pomocí jeho smrti na kříži. Ale i to
zůstane tajemstvím, pokud za každým krokem Ježíšovým
neuvidíme konkrétní návod k použití ve vlastním životě. Jak by
mohl být ten obraz zde na světě pro všechny lidi užitečný, kdyby
se odhalil jeho smysl pro náš život. Máme jedinou omluvu: Byl to
život tak zázračný, že se neodvažujeme jej použít, protože
zázraky nemůžeme uskutečnit. I životy svatých nás zbavují dechu.
Ale pravda je taková: Ani Ježíš, ani svatí sami nic nedokázali bez
předběžného zakotvení v Bohu, z něhož brali sílu. Co je pro nás
nepředstavitelné, to raději odmítáme. Je to menší zlo, než
kdybychom své představy cpali tam, kde se s nimi nic nepořídí.
Představy také zastarávají, i ty tzv. vědecké, a to je další brzda,
kterou představy jsou. Buďme však shovívaví k lidským
představám. Jakkoliv brzdí poznání existující za rozumem, na
druhé straně umožňují lidskou existenci, a jen prostřednictvím ní je
možno dojít k vědomí o věčné Existenci. V lidském životě by však
mělo být místo pro schopnost rozlišovací, která není závislá na
představivosti nebo aspoň z ní nepramení. Snad se dá pochopit z
příkladů, o jaký druh rozlišovací schopnosti jde.
(6) Je obecně velmi poučné, jak jsem byl veden onou
schopností rozlišovací od útlého mládí. Radila mi stejným
způsobem jako Ghos. Poznával jsem, že pro mne není správné
pojetí nebe jako místa. Měl jsem opravdový strach, abych se
nedostal do nebe podle představ mé babičky, abych se nemusel
navěky dívat nečinně na Pána Boha a na jeho svaté. A přitom
jsem věděl, že by nebylo bývalo správné babičce toto pojetí nebe
brát. Nevěděl jsem proč, ale síla toho poznání byla tak velká, že
jsem nikdy nikomu nebral jeho víru, přestože pro mě byla
nevhodná.

Také nápověda o správném vypadala tak, že jen něco z
minulého správného se dalo použít na nové správné. Pojem
správného byl pořád v pohybu, dynamický. Kdybych je byl bral
1. jako absolutně a navždycky směrodatně správné, byl bych
si jím zatarasil cestu k poznání toho, co dalšího je správné na
mém místě,
2. jako něco, co nemusím s absolutní naléhavostí plnit, aby
se to uskutečnilo v mém životě, zřejmě proti vůli pocházející jen z
rozumu, byl bych zrušil ono poznávání správného. Věděl jsem, že
z řetězu na sebe navazujících poznání by se stal jednorázový případ, po němž by další inspirace vůbec nepřišla, anebo se oslabila
až do dalšího polepšení v poslušnosti. Někdy jsem totiž přece jen
zaváhal v plnění poznání toho, co bylo správné, protože mi připadalo, že se ode mne chce příliš mnoho, a tu jsem byl svědkem
prudkého odlivu síly, která byla v poznání obsažena. Musel jsem
pak pracně sílu dohánět ze své "bezmocné vůle". Poznávání
správného má tedy vést na jiné pojetí správného v okolí
panujícího. Uskutečnění správného je jedinou cestou k poznání
nového správného a tak k bezpečnému pochodu k věčnosti
vědomě prožívané. Toto jsem se ovšem z mnohaleté série
drobných poslušností dověděl až po sedmnáctém roce. Před tím
jsem byl držen v šachu jen znalostí následků třeba i drobných
neposlušností. Po neposlušnosti jsem kajícně najížděl na splnění
správného, neboť jsem pociťoval téměř nesnesitelnou opuštěnost,
ve které jsem si nepřál zůstat.
(7) Nebylo obecně zlé, v co věřila babička, ale pro mě to
bylo relativně chybné. Být tolerantní vůči všemu je však také jen
relativně správné. Viz jednání Ježíše při vyhánění penězoměnců z
chrámu nebo viz jeho horlení proti farizeům a zákoníkům. Ježíšův
život je dokonale poučný v tom, jak se máme na tom kterém stupni
vývoje chovat, abychom se dostali na vyšší stupně vývoje, a jak
padají relativně platné pravdy tehdy, když jsou využity se všemi
konkrétními důsledky. Ježíš Kristus sestoupil do lidství a ohlížel se
po božství ne tím, že by byl opustil svět, nýbrž aby si jím posloužil
vždy novým způsobem potřebným k dalšímu pokroku. Jaké je v
tom nepochopení, utíkáme-li z toho, do čeho jsme zasazeni, místo
abychom se tím dali řídit na cestě k dalším stupňům vývoje.
(9) Oním sledováním správného se mi odhalilo, jak může
dojít k projevu naší věčné podstaty v našem vědomí, dokonce aniž
si to přejeme, aniž k tomu vědomě směřujeme. Ukázalo se, že i
nejvřelejší přání po takovém projevu nemá moc toho, co bych
nazval přidržováním se proměnlivého řádu, jehož neměnným

základem je boží vůle, které příroda a její odvozenina, naše
přirozenost, kladou houževnatý odpor, aby se neprosadila. Zde se
uplatňuje ono "království boží násilí trpí," a to jen v oblasti vlády
párů dvojic, v dualismu.
Tedy smyslové vjemy a jejich rozumové zpracování vytvářejí
dohromady víru v jedinečnost časoprostorové existence. Tato víra
se opírá o čím dal větší jistoty, jejichž pramenem je soustavná
možnost přesvědčovat se, že žijeme ve skutečném světě
spoutaném přerůznými zákonitostmi. U mě krátce po narození,
vlivem zdroje, jehož funkci oživli lékaři opakovanými operacemi při
vědomí, se začla rodit řada zkušeností nepocházejících ze smyslů
ani z rozumu. Tato řada měla mezery a jen těžkopádně se měnila
v řád za řádem hodnot nabytých rozumem. Tento druhý řád měl
dynamickou, vývojovou povahu, nenahlodával první řád, nýbrž jej
napřed jen čas od času doplňoval něčím ještě jistějším, protože
nadaným skutečnou realizační možností. Tahle jeho vlastnost byla
jeho největší předností. Nepozoroval jsem však, že by jeho moc
narůstala, protože se zvětšovala jako roste rostlina, zvnitřku, od
kořenů, pomalu. Kořeny není vidět a růst jednorázovým
pozorováním také nelze zaznamenat. Smysly přijímají vjemy
především zvnějšku. Ve smyslu mého rozboru, i když pociťuji
fyzickou bolest v těle, jde také o pozorování něčeho, co přichází
zvnějšku. Fyzické tělo vzhledem k duši je něčím vnějším.
Transformační schopnosti přeměny úrovně vědomí jsou záležitostí
vnitřní, také se nedají jejich zdroje fyziologicky zjistit. Upozorňuji,
že hodnoty druhého, vyššího řádu jsou právě tak relativní povahy,
jako hodnoty prvního řádu, i když není žádoucí, aby je člověk od
samého jejich zjištění považoval za dočasně platné, neboť by pak
nemohl z nich vytěžit soustředění k realizaci. Naštěstí k pocitu
relativity nedochází předčasně, protože člověk je od svého
narození ujišťován smysly a rozumem o trvalé povaze všeho, co je
projevem smyslům a rozumu dostupným uspořádáním věcí.
Člověk přečká včas období, kdy tomuto řádu jen věří, a vpluje bez
potíží do situace, ve které už nepotřebuje věřit, nýbrž ví o ní, že je
taková, jaká se mu jeví být. Tuto pevnou půdu pod nohama cítí
téměř pořád, a je to zároveň stinná stránka věcí, protože se s
touto jistotou spokojuje jako s nejvyšší mírou lidských možností v
oblasti poznání. Je to stejná chyba, jaké bych se byl mohl
dopustit, kdybych byl zůstal u tohoto obdobného poznávání
správného bez pomoci rozumu a smyslů a jeho uplatnění v životě
a nešel dál, kdybych se byl s tím spokojil a neptal se dál po
dalších řešeních, po rozuzlení dalších situací, které jako vlny
narážely na břeh mého vědomí. Naštěstí nemohl jsem
absolutizovat způsob dosažení, protože jednou nalezený způsob

byl jen jednorázově prakticky použitelný, poskytoval sílu realizační
výlučně fungující jen v daném případě. Muselo dojít k novému
objevnému řešení. Připomínám si vlnu oceánu na plochém
pobřeží Normandie někde u Saint Malo de la Lande. Hodiny jsem
tam pozoroval roku 1937, jak vlna zaplaví široký pruh země
obrovskou a neodolatelnou silou a zase se vrátí do moře, jakoby
svou sílu vyčerpala vzepjetím proti zemi. Člověk však, když tu akci
chvíli pozoruje, poznává, že dočasný ústup je pravidelně střídán
dočasným vzestupem, přestane tomuto rytmu jen věřit, začíná mít
o něm jistotu. Řečí se ten obraz na skutečnost nepřevede.
Nebudu se jím dále zabývat. Zkrátka na jistotu, kterou mi
zprostředkovaly smysly a rozum, u mě včas navázala jistota, která
neměla svůj zdroj ve smyslech a v rozumu, nýbrž v Oceánu. Má
pozemská jistota byla neustále obmývána jistotou a silou moře.
Země zůstávala stát, ale moře do ní ustavičně bušilo. Kdybych se
byl neocitl na rozhraní mezi zemí a mořem vlivem lékařských
zásahů, nebyl bych mohl pozorovat tento zápas dvou nehnutostí.
Jenže ta nehnutost zemská byla stále obnažována mořskou
nehnutostí, a co bylo pod povrchem, dostávalo se na povrch.
Použiji-li tohoto obrazu, mohu pohlédnout na lidskou existenci takto: Člověk, který prodělal v mateřském těle rychlý vývoj od
buňky až po člověka, je chvílí narození připraven k tomu, aby
vybudoval základnu, z níž se dá vědomě odstartovat do věčného
života. Na této základně musíme napřed nabýt jistotu o jejích pozemských možnostech. Na tu navážeme sebezáporem a
dospějeme k novým jistotám, které jsou už za hranicemi běžných
lidských možností. Není-li do hry vložen sebezápor, nenastane
tato kvalitativní změna.
Celý vývoj směřuje u člověka z čistě přírodního způsobu
života s přírodními cíli (sebezáchova a rozmnožování) k novému
smyslu života, a to života pro věčný cíl, vědomě žitý věčný život.
Napřed jen život pro tento cíl, pak život s vědomím o věčném
životě, a konečně život pozemský žitý ve věčném životě.
Vraťme se však k podmínkám, za kterých se tohle dosahuje,
a je-li to možné, aby jednou takové dosažení bylo obecně přístupné. Mám za to, že znám všechny podmínky takového růstu,
omezím se však na pouhou úvahu.
Proč oplodněné vajíčko v matčině těle za devět měsíců
urazí vývoj, který jinak v přírodě probíhá milióny let a proč se po
narození zabrzdí? Vajíčku je předán genetický záznam rodičů.
Zárodek sám nemá vlastní vůli, vyvíjí se podle přírodních zákonů,
nerušen konkrétními představami pocházejícími ze smyslových

vjemů a z jejich rozumového zpracování. Nejde za nějakou osobní
spásou (a přesto jak prudce se k ní přibližuje) a přiblíží se k ní
více než jiný zárodek, nikoliv lidský. Vím, že to není možné, ale
kdyby se udržel po narození, nebo aspoň záhy po něm, stav
embrya, přírodní zákony by mohly nadále volně působit. Člověk by
se i nadále prudce vyvíjel v trendu nastoupeném v mateřském
těle. Něco z těchto podmínek se zachovalo v mém životě, lépe
řečeno, podmínky v mateřském těle byly vždy z části znovu
navozovány zásahy lékařů, o nichž už byla zde mnohokráte řeč.
Nevěděl jsem nic o spáse, nemohl jsem po ní toužit, opětovaně mi
byla brána touha po odděleném životě ve světě a představy o
světě. Jelikož však bylo mé vědomí zachováno, chopilo se toho,
co mu bylo bližší než svět jevů, právě jako tomu bylo v mateřském
těle. Tíhlo přirozeně k tomu, co je správné, a tím je vývoj ve stavu
podřízenosti osobní egoistické vůle vůli vyšší, jinak řečeno, tíhlo k
sebezáporu. Nastala shoda života s podmínkou vyslovenou
Ježíšem. Bez jejího splnění není pokroku. Dokud byl člověk v
matčině lůně, shoda mezi vývojovou tendencí přírody a individuem
byla naprostá. Proto byl možný div prudkého vývoje překonávající
milióny let běžného vývoje v zevní přírodě. Byl to klidný vývoj v
uměle chráněném prostředí. Štít - matka, odrážel všechny prudké
útoky přicházející zvnějška. Protože však po narození dospívají v
člověku mnohé funkce, kterých je možno použít pro vědomé
spojení s věčným životem, řekl bych, že jsou pro tento účel přímo
určeny, mohl by být vývoj po narození ještě prudší než v
mateřském těle, především časoprostorová kvantita by mohla být
doplněna novou kvalitou z nových zdrojů, takže by dokonale stačil
jediný lidský život k úplnému osvobození, jen kdyby se celá lidská
společnost na tomto vývoji podílela patřičnou výchovou jednotlivce
od chvíle jeho zrodu na zemi. Co se u mě začlo uskutečňovat po
obrovském nátlaku na už už propojené vědomí s představou o
světu jako o jedinečné skutečnosti, dalo by se mnohem lépe
zajistit tím, že by lidská společnost věděla o zmíněných
možnostech člověka a podle této znalosti by důsledně jednala při
výchově člověka. Přesvědčil jsem se namátkově, protože
soustavnou možnost jsem neměl, na svých vnoučatech, že k
tomuto cíli je člověk ve svém raném věku velmi snadno vychovatelný, daleko snáze než k jednostranným rozumovým
schopnostem a konvencím. Čím je to? Nasadí-li se totiž ve
výchově na tento přirozený postup, celá příroda přichází s mnoha
svými, nám dosud skrytými vymoženostmi, okamžitě vychovateli
na pomoc. Zevní pozorovatel by nevycházel z překvapení, jaké
nečekané pomoci se dostává vychovateli, co všechno za
vychovatele provede vnitřní duchovní vůdce, uvolněný pro své

působení jak ve vychovávaném, tak ve vychovateli. A přitom
výchova probíhá tak přirozeně, nezázračně, že žádný jiný druh
výchovy tak přirozený není. Porovnám-li např. tuto výchovu s
úsilím školy, aby se do dítěte dostaly školské vědomosti, mohu
říci, že školské vědomosti jsou při této výchově téměř samovolně
a soustavně přidávány, takže dítě nezaostává ve škole, nýbrž i
tam vyniká nad ostatní děti. Ukazuje se, že jednostranná
rozumová výchova je výchovou umělou, u nestudijních typů téměř
hraničící s nemožností v ní pokračovat nad určitý malý stupeň
dokonalosti. Děje-li se tu přece jen nějaký zázrak, pak je to zázrak
přirozené, vyvážené a všestranné a nenásilné výchovy.
Zredukovali jsme chybně Komenského návod na výuku hrou na
princip, že dítě má přistupovat k poučkám jako ke hře. Jenže
Komenský ještě věděl, co je to vyučovat hravě, snadno, protože
všestranně vzdělávat člověka. Při takové výchově se všechno
obejde bez násilí. Něco se v člověku uvolňuje, co dříve v něm bylo
uvězněno a nemohlo se projevit. I dítě samo je za tuto výchovu
nesmírně vděčno a přilne k vychovateli tak vřele, že ten má svou
úlohu velmi usnadněnu. Např. u čtyřleté Petrušky se mi podařilo
za necelé tři týdny překonat její tvrdohlavost (protože mně šlo o
něco jiného než o pouhé překonání tvrdohlavosti). Její okolí pak
dokázalo v krátké době zavést Petrušku tam, odkud jsem ji odvedl.
Zase začla být umíněná a tvrdohlavá, pokud jejímu okolí šlo jen o
to, aby se tyto vlastnosti u ní odbouraly. Ubohé děti, které trpí
jednostrannou výchovou. Co jsem měl při té "své" výchově
především na mysli? Zachovávat přirozenou tendenci lidského
individua dostat se nad svůj dosavadní stav k větší míře vnitřní
svobody, která se nedá ani zčásti zastoupit přísunem nabízených
hodnot zvnějška. Rodiče a okolí si myslí, že si mohou dítě koupit
ústupky nebo dary. Učí je tím dalším špatným vlastnostem,
vypočítavosti, obchodování s lidskými city, nezřízené touze po
majetku a z toho všeho chybnému, sobeckému postoji vůči okolí.
Nechci tím říci, že by se jednostrannou výchovou nedalo
dospět také k velmi kladným výsledkům, ale za jakou cenu! Jeden
známý hudební skladatel stal se záhy velkým umělcem, protože
jeho opilý otec ho nutil, aby i v noci vstával ke klavíru a hrál.
Ukrátil a zkomplikoval však jeho život a nemohl způsobit, aby z
této jednostranně vyvinuté hudební schopnosti se duch tohoto
umění přelil i do ostatního života, by se z dítěte stal člověk
všestranně umělecky žijící. Nadto genialita, získaná jednostrannou
výchovou a zanedbáváním životní harmonie, vede k podivínství a
někdy i potrhlosti a bláznovství.

Jsem rád, že mi Ghos poskytl příležitost, abych se pozastavil nad výchovou člověka a nad chováním vychovatelů. Zůstaňme
však ještě u začaté úvahy. Nenapadá vám, že když člověk v
mateřském těle procházel různými stádii života, které na naší
planetě trvaly milióny let, a on je překonával velmi rychle v období
devíti měsíců, že tato spojitost s vývojem života na naší planetě
trvá i po narození člověka? Nejsme-li pak závislí nejen na celém
minulém vývoji života na naší planetě (pak na sluneční soustavě,
která je mnohem větší, než její nejvzdálenější planeta Pluto, a
posléze na celém časoprostoru, na vesmíru) tak jak nyní probíhá a
bude probíhat? Dopouštíme se velké chyby, když používáme
tohoto styku s okolní přírodou jen kořistnicky, nebo jako vládci
přírody. Vždycky, když myslím na tyto spojitosti, připomínám si,
jak velké chyby se dopustili Římané, když podceňovali barbary
Parthy, kteří žili na okraji jejich obrovské říše. Parthové, protože
byli považováni za barbary, neměli právo Římany poučovat.
Parthové však znali desítkovou soustavu a mnoho jiných věcí,
které Římané neznali, protože byli příliš vzdáleni od mnohem
kulturně vyspělejší Indie. Kdyby se byli Římané naučili od Parthů
desítkové soustavě, rázem by byli uměli něco, co by jim bylo
pomohlo nejen kulturně, ale i mocensky. Toto bezvadně pochopil
Napoleon, a proto nutil přemožené národy, aby se naučili
desítkové soustavě. Bohužel dopustil se zase jiných chyb.
Lidé ovšem považují za nižší tvory také zvířata, a proto si
myslí, že se od nich nemohou ničemu naučit. Mohu za sebe říci,
že kdyby nebylo mého nekořistnického styku s husami v
předškolním věku, nebyl bych si udržel vzpomínku na žluté světlo,
a tedy bych byl nemohl mít podíl na jeho blahodárném působení
na duchovní vývoj. Mnohokráte jsem se ocitl s husami a pod jejich
vlivem, a už bez lékařského násilného zásahu, ve žlutém světle. A
byl jsem v něm netělesně, mnohem dokonaleji než tělesně, jako
tam se cítili být lidé procházející klinickou smrtí. Mohu klidně
generalizovat, a zde budu oponovat sv. Augustinovi. Zvířata
nespadla s člověkem z ráje, nýbrž dokáží se do něj vracet. Buďte
rádi, že my tohoto stavu nejsme obecně schopni, přestože se o to
pokoušíme (např. pomocí drog). Jsme v jiné pozici než zvířata.
Máme k dispozici transformátor, který nás může převést až ke
hranicím stavu nebe, kdežto zvířecí a rostlinný transformátor
může přivést jen do ráje, a v tom stavu, na poloviční vývojové
cestě, bychom se asi snadno zhlédli. Mě od toho zhlédnutí
(zastavení) zachránila jen znalost správného, nadaná unášivou
mocí.

(23) Ghos jmenuje moment vývoje, který označuje jako "bílé
světlo přímé vnitřní zkušenosti, ve kterém se rozpouštějí všechny
mentální formule." Podle symbolu bílého světla je zřejmé, že má
na mysli extázi, kterou považuje za vstupní bránu do supramentální úrovně. Touto branou opravdu téměř ve všech případech extáze
je, neboť je sama o sobě umožněna velkým sebezáporem;
přesvědčil jsem se však, že daleko obecnějším prostředkem
přístupu k tomu, co je za myslí a nezrušuje vědomí, nýbrž je
rozšiřuje, je soustavně pěstovaný sebezápor kombinovaný s
disciplinovanou poslušností, která je nedílnou součástí každého
opravdového sebezáporu. Ne každý člověk má přístup k extázi,
ale každý může sebe zapírat, napřed svou vůlí, a pak přejde do
odevzdanosti do vůle boží. Z vlastní vůle se nikdo nedostal ani do
extáze. Co se jevilo jako extáze (případ letničářů), je jen transem
nižšího řádu, který má jen částečně přetvářející nebo žádný vliv.
Můj případ průchodu extázemi po dobu devíti let není pro
budoucnost postupových metod příkladný. Jen jsem bez své vůle
potřeboval nabrat zkušenosti za různě stavěné lidi, což je součást
mého úkolu, o kterém až do mých 26 let věděl jen můj vnitřní
duchovní vůdce, nikoliv vědomí mého já. Vlivem všestrannější
zkušenosti se mi dařilo snáze a lépe klasifikovat ono nepřeberné
množství stavů a projevů křesťanských mystiků, sufijů, joginů,
židovských zasvěcenců a jiných.
Uvedu zde ještě na závěr této úvahy z vlastní zkušenosti
příklad sebezáporu, který je menší než odevzdání života, a to činím jen proto, že tento druh sebezáporu byl, je a bude předmětem
zájmu jak praktiků, tak teoretiků. Prováděl jsem jej jen proto, že
jsem o něm věděl, že je pro mne správný. Je to vzdání se pohlavního života jak v činech, tak v myšlenkách. Na něm se dá ukázat, o co má dospělý lidský organismus větší možnosti než nedospělý nebo než zvíře, které se nemůže vzdát svých pudů. Indičtí
jogini říkají, že kdo po dvanáct let, jako dospělý člověk, se vzdá
pohlavního života, dosáhne silou z něho vyplývající vědomého
spojení s Bohem na úrovni extáze. Od svých 17 let jsem věděl jen
tolik, že nadržená pohlavní síla má moc přivést člověka do vědomí
o Bohu. Už před tím (asi od svých pěti let) jsem věděl, že t. č.
nežít pohlavně je správné. Upozorňuji, že šlo jen o relativní
pravdu, určenou jen pro mně za okolností, ve kterých jsem se ocitl. Oněmi okolnostmi míním především poznávání správného bez
pomoci rozumové úvahy. Extáze se vyskytovaly na mé cestě hned
od jejího vědomého nastoupení dne 16. 4. 1930, a opakovaly se a
prohlubovaly se jen při vnitřní modlitbě s jedinou výjimkou při
vidění krásy přírody z morény Batizovského plesa v Tatrách, v létě
1935. Právě tehdy rodina na mne nasadila dívku E. V., abych se s

ní zapletl a pak si ji vzal. Nevěděli, že už jsem měl jiné pokušitelky
možnost soustavně odmítat, a to dávno před tím. Měl jsem tu
výhodu proti asketicky žijícím mystikům, že jsem znal modlitbu,
která byla nad úrovní zevního života, že jsem před pokušením
neutekl ani do ašramu, ani do kláštera nebo na poušť, protože
bych se byl nemohl přesvědčit, co zmůže správná úroveň
modlitby. Také jsem věděl, jak si počínat s nastřádanou silou,
takže mě nikdy nehonil satanáš kolem chalupy, ani se mi
neukazoval při modlitbě. Moje já totiž nemuselo zastupovat
nedostatek konkrétního pokušení, bylo ho stále habaděj, a věděl
jsem, že svému já nesmím sloužit představami k jeho nepatřičným
projevům. Počítám-li za začátek dospělosti až 17. rok, dodržoval
jsem askezi až do 32 let včetně. Pak ovšem bylo mnohem větším
a účinnějším sebezáporem po takových zkušenostech začít žít
normálním manželským životem. Dověděl jsem se o této nové
správnosti dne 21. 11. 1939 a tehdy jsem byl pořádně neposlušný,
protože jsem se odhodlal oženit až v červenci 1945. Netušil jsem,
že kdy jsem se 21. 11. 1939 vzdal života, že pro mne bude tak
těžké vzdát se zdání svatosti, se kterou souvisel čistý život.
Konec první části pojednání o karmajoze ve spisu Mystika,
druhý díl. (Podnadpis: Joga ve srovnání s mystikou a s jinými
spojovacími systémy.)
Tato první část dopsána dne 5. 1. 1986.
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