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8. Nejvyšší Vůle
Takto nazývá Ghos další kapitolu své Syntézy jogy.
Dříve než se pustím do překladu této části textu a budu se jí
držet jako záštity a výtečného pomocníka, je na čase, abych blíže
vysvětlil, proč si počínám zrovna takhle a zrovna v tomto
srovnávacím spisu.
Ghos má před sebou ve svých čtenářích věřící lidi, ke
kterým mluví. Je si vědom toho, že jsou to lidé rekrutovaní ze
všech druhů náboženské víry. Věděl, že jednou bude mluvit ke
všem věřícím světa, a podle toho uspořádal svůj výklad. Téhož
faktu, jak prozradil Ježíš, si byl vědom i on. Všimněme si, že o tom
mluví v podobenství o pozvaných na svatební hostinu: "Jděte na
rozcestí a koho najdete, pozvěte na svatbu." (Mat XXII, 9)
A tak mě zval jako nevěřícího, což je také druh víry dnes na
světě nejrozšířenější. Všichni se jí učíme od samého narození.
Učíme se věřit ve svět, do kterého se rodíme. A tato víra je ze
všech věrouk nejúspěšnější, protože téměř všichni lidé (až na lidi
ztrácející i tuto víru, jako jsou sebevrazi nebo lidé, kteří nemají
odvahu k tomu, aby se zabili) z této víry dokáží žít a snaží se
prodlužovat stav živé tělesnosti jak nejdéle se dá. Ghos se snaží,
aby lidé víru pochopili co možná nejvíce, aby jim totiž usnadnil
přechod z víry k poznání. Pohleďme, jak se o totéž snažil Ježíš,
nadaný mnohem větší silou poznání než jako lidé svým
narozením.
Od začátku svého narození na zemi měl k dispozici poznání,
které člověk nemá, nebo k němu musí dorůstat pomocí
pozemských vědomostí přes smyslové vjemy a jejich rozumové
zpracování.
Ježíši nezbývalo nic jiného než aby ukázal, co všechno musí
člověk od světa získat, aby mohl plynule nabývat hodnoty, které
nepocházejí z uzavřeného, nýbrž ze stále se zvětšujícího okruhu
světských poznatků. On, který už od počátku pozemského života
nepotřeboval věřit, protože poznával, co jiní teprve těžko uznávají
pomocí víry, On zval k sobě vlastně také nevěřící! Jim totiž nemůže být upřeno poznání. Přesvědčil jsem se o tom od svého
útlého mládí. Byl jsem záhy osloven na křižovatce cest jako v
onom podobenství o pozvaných na svatební hostinu, protože jsem
se ocitl nečekaně na křižovatce cest života a smrti, dříve než
mnozí lidé. (Riskantní opakované operace za vědomí, za kterých
jsem byl zbavován smyslové a rozumové činnosti, nikoliv však
vědomí). Tam se se mnou dělo něco, co bych mohl nazvat
násilným svlékáním neslavnostního šatu a oblékáním šatu

svatebního, jak to požaduje Ježíš ve svém podobenství o
pozvaných na svatbu. Tím mně bylo dopřáno, abych se jako
člověk řídil východiskem poznání více než východiskem víry.
Jeden z následků toho byl, že jsem dne 21. 11. 1939 poznal smysl
Ježíšova života v celé jeho šíři, i když jsem se o tuto znalost před
tím vůbec nezajímal. Tehdy stál přede mnou Ježíšův život odhalen
jako nikomu, kdo jen věří. Když věří, musí být vychováván ve víře,
od malé k větší víře; když někdo poznává nejen rozumem, musí
být v tomto druhu poznávání veden k dalšímu většímu poznání, a
to se děje tak dlouho neztenčenou měrou, pokud se svému
poznání nezpronevěří. Zpronevěra ve víře je méně trestná než
zpronevěra v poznání. Není-li víra praktikována živě, stává se
mrtvou, ale může být oživena. Poznání, o němž je zde řeč,
existuje i bez člověka. Víra je vtělena do pomíjejícího života a
mimo něj nemá smyslu. Neuvědoměle věří jak buňka, tak i drobná
rostlinka a zvíře v život, který je jim předáván. Rosteme z neuvědomělé víry (= z víry, které si nejsme vědomi, že je vírou) k
víře uvědomělé. V oblasti poznání se děje něco obdobného, avšak
jen obdobného, nikoliv stejného.
Jmenovaný následek z 21. 11. 1939 byl ovšem následek v
pořadí pozdní, kdežto první a bezprostřední následky osamocení
vědomí operacemi při vědomí byly povahy dočasné, ale nesloužily
jen k tomu, aby se mi jimi předala moc k uskutečnění poznaného,
omezeného z mnoha stran a podobného pocitu oddělenosti v
jakém žije člověk věřící ve "svůj" život, nýbrž bezprostřední
následky měly i další následky trvalejší povahy, mně po dlouhá
léta skryté. Byly to malé částky pokladu, který se ve mně střádal,
abych, až se ve ně dovrší, "měl" na něco většího, na svatební šat.
Takže přibližně za 13 let tohoto vnitřního růstu jsem se mohl
ocitnout na hostině a nebyl jsem z ní vypovězen pro nepatřičný
šat. Pak jsem měl právo k takovým hostinám přicházet častěji
(extáze)(obdobné právo, jaké měli učedníci Páně od začátku
svého učednictví. Záměrně o tom podán v evangeliu důkaz účasti
na svatbě v Kani Galilejské, kde se stal také první zázrak) a
konečně jsem dorostl (zase aniž jsem si to přál. Jak by si byli
mohli učedníci Páně přát, aby dospěli ke smrti svého mistra na
kříži a ke ztrátě víry) do stavu, kdy jsem už nemusel ze svatební
síně odcházet (za dalších devět let) atd.
Ovšem svatební síň musela změnit svůj smysl právě tak jako
musí změnit smysl lidský život. Dítě žije pro své hry, dospělý
člověk pro hry dospělých atd. Od určité doby je člověk schopen už
nežít pro sebe, ani pro své hry. Ježíš tento přechod označuje
svým odchodem od rodiny ve 30 létech života.

Nuže Ghos mluví k lidem onoho období do 30 let
Ježíšových, ale k lidem nevybavených Ježíšovým poznáním,
nýbrž vírou. Musel jsem vás na to znovu upozornit, abyste se
nedivili jeho namáhavé práci. Ježíš si mohl počínat méně pracně,
protože své učedníky, kteří také jen věřili, okamžitě mohl vybavit
mocí svého poznání, i když jen částí této moci, tak aby z jeho
moci mohli se přesvědčovat soustavně, že ona existuje, aby už
nemuseli v ní věřit. Začali se přesvědčovat o boží moci už ne jen
vírou, nýbrž i poznáním tím, že dělali bez svého valného přičinění
zázraky.
Pro nás je důležité, abychom věděli, za jakých podmínek k
tomu mohlo dojít. Mírou toho, co opustili, se měřila míra zázraků i
míra spojení s mocí, která se jim sdělovala. Ježíš sám na sobě
ukázal jaká ta míra má být. Když sestoupil ze stavu nebe do
pozemského stavu lidského života, ukázal na první nejdůležitější
opuštění, které za nás dělá sama příroda a které bychom za ní
nedokázali provést. Také my přicházíme od Boha, ale naše
zásluha je menší než Ježíšova, totiž náš sebezápor je pramalý
vedle sebezáporu Ježíšova, neboť si nejsme vědomi toho, odkud
jsme přišli. Naše nevědomost má v sobě také velkou nevýhodou.
Protože neznáme, že jsme přišli z dokonalejšího bytí, v němž
nevládnou páry dvojic (dualismus), cítíme se na zemi dobře, jako
bychom nebyli vězni párů dvojic, např. hry relativního dobra a
relativního zla. Těžko nás někdo přesvědčí, že nemáme ani zdání
o svobodě. Jakmile však si vzpomeneme na Otcovský dům, už
nemáme na zemi stání a víme, že jsme tu uvězněni vlastním svým
počínám. Vzpomněl jsem si na Otcovský dům v 17 letech, jak
jsem o tom jinými slovy mnohokráte psal, a hned poté jsem se cítil
na zemi vězněm a moc jsem litoval všechny lidi, kteří o tom nevědí
a klidně si žijí ve vězení jako by to byla svoboda. Jejich slepota od
narození se dá pojmenovat Ježíšovými slovy, že nevědí, co činí.
Tohle, že nevíme, co činíme, vysvětlím ještě jinými slovy,
abych vám umožnil pochopit, co Ježíš i Ghos nám přednášeli jako
činnost, při níž lidé vědí, co činí. Napřed předejdu výklad jeho
závěrem, protože nevím, do jaké hloubky výkladu budu moci
sestoupit, a kdy od něho odstoupím. Závěr výkladu: "Vím-li, že
Bůh je jediným činitelem a zažívám-li to jako vnitřně poznávanou
skutečnost, vím, co činím, protože mé vědění je pravé, pochází od
Boha jako má činnost."
Ghos občas zapomene podat výklad k výrokům, které jsou
zdánlivě v rozporu s Ježíšovým příkazem lásky (milovati budeš
atd.) a s jinými požadavky. Staví se např. proti láskyplné činnosti,
proti filantropii apod., ovšem staví se, a to by nám mohlo uniknout,

jen proti takové lásce, která není doprovázena patřičným
poznáním. Nelze tvrdit, že láska všech lidí je sobecká. Někteří lidé
při láskyplných činech zapomínají na sebe a nežádají si nic pro
sebe, ani vděčnost projevovanou láskou obdarovaného; jednají
jako pravý Samaritán z Ježíšova podobenství, a přece nevědí, kdo
je přitom příčinně činný, že ne oni, ale Bůh. Podobají se spotřebiči
elektřiny, který si není vědom toho, že bez elektrárny v činnosti by
nemohl plnit funkci spotřebiče elektřiny. Řeknete: Co se mění na
faktu použití elektřiny, není-li si elektrický spotřebič vědom toho,
že bere sílu ke své činnosti z elektrárny? Působí, i když někdo
neví, že jeho působení je závislé na energii přicházející z
elektrárny. A přece, je-li spotřebičem boží energie člověk, diví se
někdy, že Bůh nereaguje např. na lidskou dobročinnost, jako by na
ni reagoval člověk. Znal jsem jednu poctivou křesťanskou paní,
která nečinila nic než dobro pro bližního až do svého stáří. Pak asi
půldruhého roku před smrtí chátrala v krutých bolestech. Byla
opuštěna těmi, kterým pomáhala a ptala se, proč tomu tak je, proč
to Bůh dopouští. Nedočkala se odpovědi a zemřela jako odhozené
zvíře. Zrovna takovým opuštěným zvířetem jsem si připadal být
první tři dny pobytu v koncentračním táboře, a přitom jsem viděl
umírat nevinné lidi bez pomoci ze strany boží. Jak jsem se lišil ve
své nepoznalosti od Ježíše, který se modlil za své katany, protože
oni nevěděli, co činí, kdežto On věděl, že Bůh je činitelem. Avšak
v té chvíli i jemu zůstávalo skryto, proč jej Bůh opustil, a to proto,
aby mohl vnitřně beze zbytku umřít, aby se mohl stát ničím. Nešlo
a nejde přitom o nic menšího než o takový druh smrti, při kterém
se vstává z mrtvých do věčně vědomě žité svobody. Ghos se při
své úrovni výkladu nemůže a nesmí smířit s tím, že vědomost
člověka se zastaví při pochopení, že jeho jednání bylo správné a
mravné.
Není-li si člověk vědom toho, že je pouhým spotřebovatelem
energie, poznání, lásky, existence pocházejících od Boha, má to
jeden (vedle mnohých jiných podřadnějších následků) neblahý
následek, že považuje svou osobní vůli za rozhodujícího činitele a
tímto klamem si zaclání na cestě k poznání pravdy.
Ovšem může se vyvinout tradice, která třeba tisíciletí dobře
sloužila, ale už zaclání, protože, jak správně říká Ghos, byla
produktem rozumových dedukcí. Ghos zná dokonale jednu
takovou tradici, védántskou, a drží se jí do té míry, jak uznává, že
by ještě mohla sloužit. Ve stádiu Ghosova výkladu, ve kterém se
ocitl před nejvyšší svrchovanou vůlí, má se mu poskytnout
možnost pomocí ní dokázat, že člověk, než se dokáže vzdát
vlastní vůle, musí se jí držet jako menšího zla, než jaké

představuje stav bez vůle nebo bez konstruktivní vůle. Existuje
však i svědectví Ježíšova života, které se obešlo bez jakýchkoliv
rozumových formulací a přidržovalo se jen onoho Ghosovi tak
dobře známého tažení božího, jímž všechno stvořené je nejen
stále vytvářeno, ale i taženo nazpět do nestvořeného, k Bohu, za
prostřednictví
časoprostoru,
"tápání"
přírody,
nakonec
rozumového uvažování a zkušenosti, která na ně navazuje, tedy i
poznání, které už vyvěrá přímo z pramene moudrosti bez pomoci
rozumu.
Ghos, právě tak jako křesťanská tradice, neznají symboliku
Ježíšova života a pomáhají si z tohoto nevědění různým
způsobem, především jakousi kodifikací zákonitostí, které tu
opravdu jsou. Zákony ty jsou absolutně platné jen na úseku, pro
nějž jsou určeny, a jejich smysl tkví především v tom, že svou
mocí umožňují projít úsekem, pro který platí, a to buď do dalšího
úseku, kde platí jiné zákony, nebo za všechny úseky, ke zdroji
všech těch zákonitostí. Védantská tradice na rozdíl od křesťanské,
zná celou hierarchii zákonitostí. Ghos nás jí provádí opakovaně, z
různých stran podle potřeb výkladu. My zase budeme opakovaně
přidávat stále z nových pohledů symboliku Ježíšova života,
abychom zjednodušili celkový pohled na věci a dění. V symbolice
Ježíšova života je jedna důležitá pasáž, od křtu v Jordánu až po
kříž, pasáž, kterou dosud hinduistická tradice nepojala do sebe.
Asimilace Ježíšova učení vlastním životem člověka představuje
velmi náročný proces, a proto tak zdlouhavý. Připomeňme si
znovu, jakým způsobem Ježíš uvádí (napřed své učedníky a pak i
nás) k pochopení, že musíme ztratit vlastní vůli, a to postupně, do
té míry, jak je člověku zřejmo, že je nahražena vůlí boží. Ježíš
nechává napřed učedníky žít uprostřed jejich vlastních rodin, dává
jim čas k tomu, aby se stali platnými členy rodiny, skupiny, národa
pomocí lidských schopností, dříve než je přioděje schopnostmi,
příměji než rozum, pocházejícími z božího zdroje. Vytýká-li
učedníkům starostlivost, prozrazuje, že má na mysli vytknout, v
čem si učedníci ještě zachovali vlastní vůli a v čem už ji měli
opustit. Měli se cítit odevzdáni do vůle svého Mistra, Ježíše; tak se
měli učit zbavovat se své vůle. Víte dobře, že tato odevzdanost
(respektive jejich míra sebepoznání a z ní vyplývající odevzdanost
jim umožňovala dělat zázraky a zároveň rozmnožovala jejich činnost. Víte, jakým způsobem při těch zázracích byl Bůh činitelem,
jehož si byli učedníci vědomi. Nelze tento postupující proces
znázornit dokonaleji než nadnormální "zázračnou" činností.
Odevzdat svou vůli vyššímu Já, které v Symbolice Nového zákona
představuje Ježíš, znamená být dokonaleji činným, neboť to, co by
se bez tohoto vzdání nedalo provést, pak jde samovolně provádět.

Jistě vám neušlo, že zmíněná míra sebevzdání, jakou prokazovali
učedníci, nestačila ještě k tomu, aby se také poznání učedníků
nesouvisející s konkrétní činností, znatelně zvětšilo. Ale vraťme se
přímo k symbolice Ježíšova života:
Ježíš ukázal, že malé já není ničím zbytečným, nýbrž v
kladném případě stimulem, podněcovatelem pokroku, je-li ho
využito na pravém místě a v pravý čas. Kdyby byl Ježíš nebýval
napřed poddán svému okolí a zůstal jen v tom, v čem musel být,
nebyl by dospěl až ke křtu v Jordánu, a pak by byl nezískal moc,
kterou překonal já na poušti. Tam prozradil, kdy člověk doroste k
tomu, aby se stala nepotřebnou dosavadní funkce já.
Pak už si z vlastní vůle nevyvolil ani své učedníky (včetně
Jidáše), jak je psáno v evangeliu, nýbrž mu je zvolil Otec. Čili, také
nic, co se potom stalo, nedělo se z vůle Ježíšovy, nýbrž z vůle
Otcovy. Něco podobného jsem zažíval v koncentračním táboře.
Proto jsem mohl procházet před namířenou strojní puškou z bloku
na blok a nemohl jsem být zastřelen. To byla obdoba onoho
Ježíšova počínání, při kterém neviděn ušel z prostředka lidí, kteří
ho chtěli kamenovat. Samozřejmě Ježíš také ukázal, že ani tohle
nelze považovat za nejvyšší vývojovou fázi, ani za úplnou smrt já.
Toho já je ještě nezbytně třeba. Bere na sebe nesmírně důležitou
podobu Jidáše. Všimli jste si, že jsme při výkladu symboliky
Ježíšova života prošli třemi funkčními proměnami malého lidského
já. Tyto tři představují už velmi pokročilou fázi proměn. Předešlé
proměny jsou vysvětleny životem židovského národa, který napřed
žil v asyrském područí, pak v Zaslíbené zemi, a opět přechodně v
různých druzích područí, např. v babylonském pro neposlušnost
úrovně, nebo v Egyptě, pro lačnost po zisku, nebo čtyřicet let na
poušti při bloudění na cestě zpět do Zaslíbené země apod. I v této
předkřesťanské době je však národ upozorňován, že je věrně
veden Hospodinem něžně milujícím i přísně trestajícím.
A teď už můžeme přistoupit ke Ghosovu výkladu s menším
rizikem, že mu bude špatně rozuměno. Jeho výklad bude opět
uváděn v uvozovkách, abych si umožnil bezprostřední Komentář,
a též abyste rozlišili základní Ghosův výklad od přidaného výkladu
pomocí symboliky převzaté z Ježíšova života.
"Ve světle postupně se projevujícího Ducha, napřed
zdánlivě sdruženého s nevědomostí, pak svobodného v moci a
moudrosti Nekonečného, porozumíme lépe velkému a
svrchovanému rozkazu Gíty; který je určen pro karmajogina:
"Opusť všechny dharmy, všechny zásady a všechna pravidla
chování a najdi útočiště ve mně." Normy a konstrukce jsou

dočasné výtvory založené na potřebách ega během přechodu ze
hmoty k duchu. Tato útočiště jsou relativně nutná, abychom našli
uspokojení v přechodných obdobích, kdy se cítíme být spokojeni s
hmotným a vitálním životem, jsouce poutáni hnutími mysli, nebo
když se nacházíme v zónách mentální úrovně, které jsou
ozařovány nějakými duchovními záblesky. Nad nimi se nachází
bezhraničná nesmírnost supramentální, ve které mizí veškeré dočasné výtvory. Není možno proniknout do duchovní pravdy
Věčného a nekonečného bez víry a odvahy svěřit se do rukou
Pána všeho a Přítele všeho stvořeného a neopustit přitom úplně
naše mentální omezení. Přichází chvíle, v níž se musíme ponořit
bez váhání, bez rezerv, bez strachu a skrupulí do oceánu
Nekonečna, do Svobody, do Absolutna. Po Zákonu se dostavuje
Svoboda; po osobních pravidlech, po obecných pravidlech, se
dostavuje něco většího: neosobní pružnost, božská svoboda,
transcendentní síla a supramentální podnět. Po úzké cestě
vzestupu široké vrcholy."
"Vzestup obsahuje tři etapy: dolní, tělesný život, zotročený
nutnostmi a přáním, a tu se postupuje pod jejich tlakem;
prostřední, mentální život vyšších emocí na úrovni psychické, kde
se tápavě dopracováváme k pohnutkám vyšším, k zájmům a
zkušenostem vyšším; na vrcholu napřed dochází k hlubšímu
psychickému stavu, potom k věčnému supramentálnímu vědomí,
ve kterém všechny naše tužby a hledání najdou svůj vnitřní
význam. V tělesném životě zpočátku převažuje přání a potřeba,
potom úvaha, dominující síla praktického dobra pro jednotlivce a
pro společnost. V mentálním životě převažují ideje a ideály - ideje
jsou polostíny se záblesky Pravdy, ideály vytvořené myslí dík
intuici a větší zkušenosti, ale ještě nedokonalé. Kdykoliv mentální
život převažuje a tělesný život brzdí svými hrubými požadavky,
člověk, bytost mentální, se cítí puzen vzletem mentální
přirozenosti k tomu, aby modeloval svůj život podle nějaké ideje
nebo ideálu; ale také neurčitější život společnosti cítí potřebu
zařizovat se podle tohoto jemného procesu. V duchovním životě,
nebo když se projeví mocnější síla mysli a nabude vládu nad naší
přirozeností, tyto omezené hnací síly ustupují, slábnou a mají
tendenci zmizet. Duchovní Já a Supramentální Božská bytost,
nejvyšší a imanentní Skutečnost musí být jediným Pánem nad
námi a podporovat svobodně tento vývoj, který bude muset vštípit
zákonu naší přirozenosti co nejvyšší, nejširší a integrální výraz.
Nakonec tato naše přirozenost bude jednat v dokonalé Pravdě a
Věčnosti. Jednotlivec přestane už po něčem toužit; a to od té
chvíle, neboť je integrovanou částí neosobnosti nebo universální
osobností Věčného. Žádný jiný motiv by jej nemohl přimět k

činnosti než projev a hra Božského Ducha v životě, ochrana a
vedení světa na cestě za božským cílem. Neztotožňuje se už s
ideami, s mentálními konstrukcemi, jeho mysl vstoupivší do ticha,
je už jen kanálem Světla a boží Pravdy, které si uvědomuje. Od té
doby jsou pro něho ideály příliš omezené ve srovnání s
nesmírností jeho ducha; oceán Nekonečna jím protéká a předává
mu své záměry pomocí věčnosti."
+++
Ghos nám dává hluboce pohlédnout do stavu, ve kterém
nejvyšší Vůle může v člověku působit bez zábran, a do nižších
stavů, ve kterých se nám může jevit tatáž Vůle jako neexistující
nebo bezmocná, ačkoliv i tam jde o tutéž všemohoucnost. Toto
rozdílné působení boží všemohoucnosti by měli vzít na vědomí
zastánci myšlenky vytržené z kontextu, že ani vlas z hlavy
nespadne bez boží vůle. Tomuto pravdivému Ježíšovu prohlášení
se nedá lidsky rozumět, vycházíme-li z pocitu oddělenosti a dokud
jsme odděleni nevědomostí od dynamické jednoty veškerého
stvořeného s nestvořeným. Kvalitativní a kvantitativní
odstupňovanosti působení boží vůle může porozumět jen člověk,
který se dostal za hranici všech kvant a kvalit této vůle. Má-li být
zachováno stvořené, musí v něm vládnout v každé fázi
sestupného a vzestupného procesu stvoření jiné podmínky
sestupu nestvořeného než vzestupu do nestvořeného.
Nezapomeňme, že člověk ocitající se po narození v těle, se
nachází ve stádiu sestupu, a ne okamžikovému, z věčnosti do
časnosti, a už zároveň v protichůdně působícím stádiu vzestupu
ze stvořeného do nestvořeného. V tomto bipolárním procesu je
obsažena úžasná moudrost vstupu do časného na potřebnou
dobu, k opětnému vzestupu do věčného a dochází konečně k
samotnému vědomému vstupu do věčnosti, který teprve a jen v
člověku se může stát vědomým aktem. Ve zmíněném
pětiměsíčním pobytu v koncentračním táboře jsem měl soustavný
přehled o tomto proudu všemohoucnosti, neboť protékal mou
tělesnou základnou a lidským vědomím. Od 21. 11. 1939 až do
konce dubna 1940 jsem neměl svou vůli a byl jsem přitom činný
tak, že mí okolní spoluvězni se divili, kde beru tolik vůle k vykonání
tolika nadlidsky odvážných skutků, nenápadných sice a lehce
samovolně prováděných, ale o tuto samovolnost "odvážnějších"
než byly skutky těch, kteří se přidržovali vlastní vůle. V těch
skutcích nebyla ani špetka odvahy, např. v tom, že jsem procházel
před jícny samopalů připravených k palbě a obsluhovaných vojáky
SS. Kdyby v těch skutcích byla třeba jen špetka odvahy, byla by
se zrušila jejich samovolnost, která v širším rámci je

všemohoucností boží. Proti té samovolnosti nemůže zakročit
nikdo, kdo jedná z vlastní vůle nebo z nařízení lidí na různých
nižších stupních přírodních zákonů. V tom smyslu ani vlas z hlavy
nespadne bez boží vůle. V dalším Ghosově líčení se dovíte, jak se
dorůstá do tohoto stavu vědomí:
"Kdokoli začíná upřímně s cestou činů, musí za sebou
zanechat stádium, ve kterém potřeba a přání jsou ještě
nejdůležitějším zákonem jeho činů."
Než se pustíte do další četby, pozastavte se u srovnání zvířete s člověkem. Zvíře jedná jen pod diktátem svých potřeb a z
těch vyplývají jeho přání. Všechno se u něho děje pudově a tento
pud je součástí oné obrovské zásobárny samovolnosti, ze které
jinak čerpá nerost než rostlina, zvíře a posléze člověk, a ne v
poslední míře je právě míra a jakost čerpání závislá na složitosti
organismu, který je nositelem samovolnosti. Jak jsem asi psal
vpředu, husa po průchodu žlutým světlem zůstala husou, také
většina lidí prošlých žlutých světlem při klinické smrti a po ní
zůstane nezměněna, ale někteří, protože jsou k tomu připraveni,
se změní k lepšímu. A víte, že totéž platí o průchodu bílým
světlem extáze. Jenže tam je poměr účinků obrácený. Převážná
většina lidí se extází změní, malá část tomu světlu odolá.
"Ať jsou jakákoliv přání, která ještě zneklidňují naši
přirozenost, musíme bereme-li na sebe vznešený smysl jogy, je
vrátit do rukou Pána, který je v nás. Nejvyšší Moc za ně převezme
zodpovědnost pro dobro sádhaka (žáka) a pro dobro všech.
Všimneme si pak, že jakmile je dosaženo toto podřízení - i když je
odřeknutí upřímné - egoistické uspokojování přání se může ještě
po určitý čas opakovat setrvačností impulsu staré přirozenosti,
zůstane však jen záměrem, který má za úkol dočerpat někdejší
impuls, aby bylo možno zregulovat a opanovat nejmenší zlomky
vtělené bytosti, její nervovou přirozenost, její vitální a emotivní
přirozenost a dokázat jim pomocí následků touhy a utrpení, které z
nich pochází a jimi nepokojně cloumá, jak se krutě liší od
podivuhodných hnutí božského Ananda, a že egoistická touha
není platným zákonem duše, která hledá osvobození a pomýšlí na
nalezení pravé a původní přirozenosti. Prvek touhy, obsažený v
našich starých podnětech, bude postupně potlačen a nakonec
vyloučen pomocí stálého odříkání a přeměňujícího tlaku. Naše
podněty opatřené šťastnou harmonií konečné dokonalosti,
zachovají si akční sílu (pravriti), která se bude rozvíjet v
nezměnitelném štěstí ve všech dílech a účincích inspirovaných a
řízených zhora. Radostně jednat je normálním zákonem a právem
bytosti, která je vybavena nervovým systémem; ale vybírat si

činnost a radost podle vlastního osobního přání, náleží nevědomé
vůli a není oprávněné. Jen nejvyšší a universální Vůle smí vybírat;
činnost musí být podřízena dynamickému záměru božské vůle a
radost musí postoupit své místo hře čistého duchovního Ananda.
Osobní vůle může být dočasným povolením zhora nebo
neoprávněným přivlastněním nevědomého Asury."
Žasnu, kolik toho má co říci Ghos, aby upozornil hledajícího
na jeho chyby. Přála si Panna Maria před navštívením a
zvěstováním anděla, aby ze sebe zrodila Syna božího? Sama
přiznala, že na něco takového nemohla ani pomyslet beze styku s
mužem. Dostavil se však anděl Gabriel, v překladu Muž Boží, a ve
vysvětlení: dostavila se moc záměru božího, o kterém neměla
před tím Panna Maria ani ponětí, a ta způsobila tak velký div. Ani
já jsem neměl tušení k čemu povedou a jaký vyšší smysl mají ony
drobné poslušnosti inspirované a mocí zhora opatřené od čtyř let
do sedmnácti. Byl jsem ušetřen osobní egoistické touhy po
sebeoslavení a sebespáse. Je v tom návod k jednání i pro
nevěřícího, ale správně se snažícího jednat. Je to návod k
občerstvení, ke kterému zve Ježíš všechny bez výjimky. V těch
sedmnácti létech se dostavilo občerstvení náramné a naprosto
nečekané, které není náhodné nebo výjimečné, nýbrž zákonité:
Vyšší nastupuje za nižší, jakmile k tomu člověk dospěje plněním
podmínek. Žasnu, jak málo je zapotřebí k tomu, aby se dostavilo
mnohé a mocné a začlo přemáhat sobeckého člověka. I kapka
provrtá kámen.
"Sociální zákon, podle terminologie našeho pokroku, uvádí v
poslušnost naše osobní já tím, že je podřizuje širšímu kolektivnímu já. Tento zákon však může být dokonale zbaven
veškerého mravního obsahu a může vyjadřovat jen potřeby a
praktické dobro společnosti podle způsobu, jímž ona je chápe.
Může také vyjadřovat tyto potřeby a dobro pozměňujíc je,
odstiňujíc je a rozšiřujíc je na vyšší mravní zákon nebo ideál.
Uvádí na cestu vývoje a ukládá tomu, kdo ještě není úplně
rozvinut, sociální úkol, rodinné povinnosti, kolektivní a národní
požadavky, které zůstanou činné až do chvíle, kdy se dostanou do
rozporu s jeho rostoucím pochopením jiného vyššího Dobra. Také
to však sádhaka Karmajogy bude muset vložit do rukou Pána
činů. Dovrší-li se jednou toto podřízení, budou se přesto ještě
užívat impulsy, sociální soudy a přání, až do jejich úplného
uhašení, nebo budou zachovány, dokud jich bude třeba, aby se
ztotožnila v činech, nadějích a aspiracích nižší mentální
přirozenost s celkovým lidstvím nebo s nějakou zvláštní skupinou
lidí."

Kdo neznáte Ghosův život, netušíte, že se tu Ghos zpovídá
ze své účasti na mírumilovném tažení Mahátmy Gandhího za
politickou svobodu indického národa. Aby se mohl zúčastnit tohoto
boje, odejel ze studií v Londýně a vrátil se do vlasti. Gandhí
inspiroval Ghose svým proslulým postupem neškození, ahímsá,
který bude navždy představovat nejvznešenější postup při
dosahování tzv. světských cílů revoluce.
"Avšak jakmile se jednou překoná toto krátké období,
podnět sociálního původu bude opuštěn a zůstane pouze božské
vedení, Sádhaka se ztotožní s Božským a s ostatními v božském
vědomí a nikoliv už v mentální přirozenosti.
"I když už svoboden, musí ještě pokračovat v životě ve světě, a žít ve světě znamená nepřestávat jednat. Avšak zůstat činný
bez přání znamená jednat pro dobro lidstva v celku, nebo pro
specifickou jeho část, pro rasu nebo pro nějaký nový výtvor, který
se má projevit v průběhu pozemské revoluce, nebo aby se splnil
úkol vnuknutý božskou Vůlí."
Je zajímavé, jak ruská revoluce pořád po očku přihlížela k
revoluci indické, i když nemohla, vzhledem k místním poměrům a
vzhledem ke složení kádru revolucionářů počítat s tím, že by
mohla přejít jen tak snadno do revoluce ducha, k překonání lidské
mentální bytosti a k její přeměně v duchovní bytost. Pamatujte si
však, že jsou to začátky jednoho a téhož tažení, vedeného z různých východisek, proto zdánlivě dlouho stojícího jednoho proti
druhému. Něco podobného prováděli v roce 1939 čeští studenti a
dělníci proti hitlerovskému fašismu. Všiml jsem si zblízka, v
koncentračním táboře, kde byl odpor studentů udušen násilím, že
se tam vyskytly duchovní plaménky, které by byly na sebe nechaly
čekat ještě staletí. Sám tomu uvěznění vděčím za to, že dlouhé
období růstu se změnilo skokem v duchovní růst korunovaný
zkušeností, ke které bych se byl patrně nedostal ani do konce
života. Ostatně vše, co jsem napsal po roce 1939 je ohlasem té
změny, je jí svědkem. Téměř všechno mnou napsané vzniklo po
odchodu z koncentračního tábora.
"Všechno to musí být prováděno buď v rámci poskytnutém
prostředím nebo skupinou, ve které se sádhaka narodil nebo se
ocitl, nebo v rámci pro něj vybraném nebo pro něj stvořeném
božskou nápovědou. V mysli nesmí zůstat nic, co je neslučitelné
se sympatií k lidskému druhu, nebo co nám brání svobodně se s
ní ztotožnit, se skupinou nebo s nějakým jiným kolektivním
výrokem Božského, jemuž jsme určeni, abychom jej řídili, jemu
pomáhali nebo sloužili. Ostatně sympatie má odpovídat
svobodnému ztotožnění s Božským a nemá být pouhou mentální

připoutaností, mravním spojením nebo přidružením motivovaným
osobním, nacionálním, společenským nebo konfesionálním
egoismem. Nemá se poslouchat sociální zákon proto, aby se
uspokojila nějaká fyzická potřeba, ze zájmu osobního nebo
obecného z konvenčních důvodů, že se podlehne tlaku prostředí
nebo z pocitu povinnosti, nýbrž pouze z lásky Pána činů a protože
se cítí a ví, že Božská Vůle si přeje, aby zákon, pravidlo nebo
sociální vztah zůstal takový jaký je, buď proto, že obrazí vnitřní
život, nebo že by se jeho porušením porušil i život lidí. Naproti
tomu, musíme-li se postavit proti zákonu, pravidlu nebo
sociálnímu vztahu a odmítnout je, ani to se nesmí stát proto, aby
se uskutečnilo naše přání, vůle nebo osobní názor, nýbrž ve
jménu vyššího řádu, který vyjadřuje zákon Ducha, a protože se na
cestě Božské Vůle vytváří záměr k provedení změn, k tomu, aby
se překonaly nebo zrušily existující zákony a formy v zájmu
svobodnějšího a širšího života nutného k pokroku světa."
Pohlédneme-li na tento proces očima historika, vidíme, že
žádný řád, který se přežíval, nebyl svržen naráz, nýbrž byl někdy
velmi dlouho ohlodáván měnícími se poměry. Ale málokdy se
zhroutil sám sebou. Odvážní lidé na něj útočili, krváceli, obětovali
životy, až konečně některá vlna odporu zaplavila a utopila celé
staré zřízení. Tak tomu je i ve vnitřním životě člověka. Něco se v
něm hlásí k životu napřed nejasně a občas, jako např. ta má
drobná poznávání správného. Odpor proti starému se rodí
zvnitřka, je podporován zvnějška, a nové a lepší roste také
zvnitřka. Teprve když je dobře zakořeněno, může být
naroubováno zvnějška a roub se přijme.
"Mravní zákon nebo ideál ještě přetrvává; a pro největší část
těch, kteří se považují za svobodné se mohou mravní zákony a
ideály zdát svaté a nedotknutelné. Ale sádhaka, jehož pohled je
upřen k vrcholkům, je opouští kvůli Tomu, které se snaží
vystihnout všechny ideály a mravní příkazy, ale ty jej vystihují
velmi nedokonale, protože všechny mravní kvality jsou jen
ubohým a ztrnulým převlekem jeho spontánní dokonalosti bez
hranic. Zotročení hříchem a zlem zmizí, jakmile zmizí vědomé
přání; porobení ve skutečnosti roste s touto přirozenou kvalitou
našich vášní, našich popudů, našich vitálních vln a tendencí,
radžoguna (poznámka pod čarou: Indické myšlení rozlišuje tři
kvality a způsoby Přírody - guns Tamas, princip nehnutého stavu,
tíže, temnoty; Radžas, princip pohybový, charakterizovaný přáním
a vášní, a Sattva, princip harmonického světla a rovnováhy) a ruší
se přetvořením tohoto působení Přírody. Aspirant však nesmí být
poután ani zlatým řetězem, ani pozlátkem ctnosti předloženým

myslí, ani nesmí být spoután vysokou a jasnou sattvickou ctností.
Všechno musí ustoupit před něčím daleko hlubším a
podstatnějším, než je něco menšího a neúměrného, co lidé
nazývají ctností. Původní smysl slova radžoguna (pozn. překl."
život nad gunami, vláda nad gunami), značně širší a hlubší než
mravní výtvory naší mysli, byl mužnost. Ale vrcholný stav
Karmajogy představuje stav ještě vyšší a hlubší, který by se mohl
nazývat duševností , protože duše je větší než člověk; svobodná
duševnost, vtékající spontánně do činů Lásky a nejvyšší Pravdy,
bude nahrazovat lidskou ctnost. Ale tato nejvyšší Pravda nemůže
být přinucena, aby sídlila v malých stavbách praktického
uvažování, nebo aby se uzavřela ve velmi vznešených
konstrukcích, které rozum plný idejí zamýšlí vnutit omezené lidské
inteligenci, jak se to činí pouhými pravdami. Nejvyšší Láska
nebude vždy ve shodě s lidskými pohnutkami, kterým říkáme
atrakce, sympatie nebo soucit, malomyslnost, bojácnost,
neznalost a sentimentálnost; ani nebude jejich synonymem. Malý
zákon nemůže zadržet nesmírný klid; mysl s jejími nepatrnými
možnostmi nemůže diktovat svůj zákon nejvyššímu uskutečnění
duše... Jedenkráte... po dosažení ánantya (samovolného jednání)
duše přestane jednat, protože veškerá její činnost je rytmem
Nejvyššího a vychází z Něho jako spontánní hudba pocházející z
Nekonečného."
+++
Ghosovo líčení pravého stavu karmajogina vypadá nelidsky,
neboť jeho stav je prost veškeré sentimentality a soucitu. Není v
něm však nic nelidského, a co je v něm nadlidského, činí z něj
stav požehnaný jak pro jeho lidského nositele, tak pro každého,
kdo se s ním setká, i když jej sám nedosahuje. Mám opět doplnit
Ghosův výklad osobní zkušeností:
Když jsem přišel po nelítostném vzdání života v
koncentračním táboře dne 21. 11. 1939 mezi ostatní spoluvězně,
padl můj zrak na jednoho z nich, J. D., který seděl na zemi a
objímal třesoucíma se rukama svá kolena nebo střídavě nervózně
třel ruce o sebe. Poprvé jsem viděl trpícího jinak než osobně.
"Svým" pohledem jsem vstoupil do trpícího, poznával jsem
okamžitě, co si myslí, mohl jsem být bez rozechvění trpícím a také
jsem jím byl. Poznával jsem jeho minulost jakoby to byla má
minulost, nebylo mezi ním a mnou rozdílu, až na pevnou základnu
vědomí! Jenom bylo třeba tomu také mému já, které se tu chvělo
strachem, něco říci, aby se uklidnilo a v klidu našlo cestu z toho
stavu. Neudivovalo mě, že dotyčný člověk poznal, že vím o něm
vše, přijal "mé" poselství správně jako nikoliv mé, ale jako božskou

pomoc a držel se jí tak věrně, že záhy překonal své vnitřní
těžkosti. Nestalo se to jen přičiněním toho, kdo byl ve stavu
samovolné činnosti, ánantya, nýbrž proto, že už před setkáním se
mnou uvěřil, pouze uvěřil, myšlence, že v koncentračním táboře
zemře. Opustil aspoň svou vírou svůj život, jako já chvíli před tím
opustil svůj život poznáním, které nepocházelo z malého úseku
vědomí AB. Nedivím se Ghosovi, že považuje soucit,
filantropismus, dobrodiní konané z vlastní vůle za nic a za nepravý
stav ve srovnání s tím, co znal jako stav pravý, od Boha
pocházející. Soucit boží, který tehdy ve mně vznikl nebo se
projevil, nebyl bezmocný ani v koncentračním táboře, kde se
nedalo pro záchranu druha nic lidského učinit. Opět jsem se
přesvědčil, už ne v malém, jako od svých tří a půl let, co je to Vůle
s mocí vedle vůle bez moci. Kdybych se byl tehdy setkal s tou
dobročinnou křesťanskou trpitelkou z Brumova nad Vlárou, o níž
jsem mluvil vpředu, byl bych rozeznal, zda ta paní vzdala svůj
život nebo ne, protože kdyby ho byla vzdala, milosrdenství boží by
bývalo mělo přístup do jejího nitra a obrodilo by je. Ježíš to skvěle
vyjádřil podobenstvím o Samaritánovi. Jeho nepřítel omdlel a
nebyl si vědom sebe nepřátelsky naladěného. Jen proto jej mohl
Samaritán ošetřit. Tady je odpověď na otázku, proč při veškerém
milosrdenství božím je na světě tolik krutosti. Rostlina a zvíře
neumí pustit boží vůli tam, kde ji může pustit člověk, a doufám, že
už víte, za jakých podmínek ji pouští ke slovu, k vyjádření, k
projevu. Ghos si jen přeje, aby se lidé nespokojovali se svým
milosrdenstvím, protože je téměř bezmocné, kde proti němu stojí
irracionální odpor obdarovaného milosrdenstvím, nebo nacionální
vůle darujícího a smilujícího se, nebo obojí dohromady. Kdo tu trpí
násilí? Království boží, vláda boží, které máme právo zamezit, aby
působily volně, a my svého práva nevědomě a vrcholně užíváme.
Opravdu nevíme, co činíme. Kdybychom si toho byli vědomi, nikdy
bychom neodporovali vládě boží. Nevědomost, nevědomost,
nevědomost! Proto proti ní Ghos tak bezohledně vystupuje, že
jsme málem ochotni říci: "Člověče, jsi bezohledný!" Zatím však se
Ghosovi jen nedaří vysvětlit pouhými slovy, co se dá vyjádřit jen
podobenstvím, a tím je vlastní zkušenost. Nepodceňujte ani
nepřeceňujte podobenství tohoto druhu! Podcenili byste je,
kdybyste si řekli, že něčeho podobného nejste beztak schopni.
Myslíte si, že mé malé já bylo toho schopno? Přecenili byste je,
kdybyste si mysleli, že když jste je přijali jako správné, že jeho síla
ve vás začne působit. Nestačí přijmout, tj. přivlastnit si, nýbrž je
nutné vzdát se sebe, zapřít sama sebe, jak radí Ježíš. Jedině pak
bude ve vás vládnout Vůle boží, Království boží, Vláda boží,
Poznání pocházející od Něho s veškerou Silou jeho do té míry, jak

ji unesete. Lásko, Poznání, Existence, jak málo vás lidé unesou! A
přece i tato nepatrná schopnost únosnosti je zárukou toho, že lze
k ní kapku po kapce přidávat únosnosti postupným sebezáporem,
až se ty kapky slijí v oceán sebevzdání a oceán Poznání, Lásky a
bezmezné Existence. Nakonec království boží je dobýváno
obrovským, ale ne krutým sladkým násilím, neboť je to síla boží,
takže jde o hru lásky.
Nepohoršujme se nad faktem, že Ghos se poprvé v nám
dostupné historii vyjádřil jasně o relativitě pravdy. Lidské
milosrdenství nikdy nemůže být nestranné, tj. nezasahuje tam, kde
je ho nejvíce třeba ve vývojovém trendu stvořeného. Není totiž
doprovázeno spontánním poznáním, které se má dostavovat a
také se dostavuje bez úvahy a přemýšlení, komu co dobrého
učinit.
"Úplné podřízení všech našich činů nejvyšší a universální
Vůli jí dovoluje ve všech našich dílech, bezpodmínečně a bez
předsudků, abychom se řídili touto věčnou Skutečností, která je v
nás a která musí zastoupit funkci ega, a je to změna a smysl
karmajogy. Ale jaká je tato nejvyšší Vůle, jak může být rozeznána
od našich klamných nástrojů, od naší věznitelské a slepé
inteligence?"
"Obvykle se považujeme za já oddělené od vesmíru, které
řídí oddělené tělo a též odděleně naši mentální a mravní
přirozenost, které vybírá a určuje s úplnou svobodou vlastní
činnost, je nezávislé a vlivem toho zodpovědným vládcem nad
vlastní činností. Pro běžnou mysl, které ani nenapadlo, ani
hluboce neprozkoušela vlastní složení - a také pro ty, kteří sice
myslí, ale nemají schopnost vidět ani nemají duchovní zkušenost pro tuto běžnou mysl je těžké si představit, že by v nás mohlo
existovat něco správnějšího, hlubšího než toto projevené já s jeho
zdánlivou vládou. První kroky na cestě sebepoznání jakož i
pravého poznání projevů, vedou k tomu, že se člověk ztratí ve
zdánlivé pravdivosti věcí a nenachází podstatnou a dynamickou,
reálnou pravdu, která není zamaskována zdáními."
Nedovedu být dost vděčen lékařům, kteří kromě toho, že mě
zmrzačili, mně také umožnili, aby se jejich pomocí mnohokráte
poodkryla opona soustavného zdání skutečnosti a aby se za ní
objevila skutečnost pravá, třebaže vždycky, až do mých 26 let jen
chvilkově. Tyto záblesky skutečnosti zvětšovaly postupně její váhu
v mém vědomí. Nedovedu být dost vděčen esesmanovi, který mě
chtěl zabít a tak mě přiměl k opuštění sebe, které už mělo nejen
trvalejší ráz, ale i trvalejší poznávání pravého zdroje života.

"Toto já není trvalou pravdou a tím méně podstatnou částí
naší bytosti; je to formace Přírody, mentální forma, která
soustřeďuje myšlení a soudnost rozumu, vitální forma, která
soustřeďuje city a vjemy ve vitálních částech naší bytosti, fyzická
forma vědomé citlivosti, která soustřeďuje substanci a funkce
substance našeho těla. Všechno, co jsme a děláme zevně a
povrchově, není způsobeno egem, nýbrž Jedinou Přirozeností,
kosmickou Silou, která nás modeluje a pomocí našeho
temperamentu, našeho prostředí a naší mentality, pomocí této
individualizované formy kosmických energií nám ukládá naši
činnost a její výsledky. Vpravdě my nemyslíme, nechceme,
nejednáme; nýbrž myšlení se vytváří v nás, vůle se formuje v nás,
podnět a činnost se formují v nás; tak zvané ego jen spojuje a
vztahuje na sebe toto pronikání přirozených činností. Kosmická
Síla, Příroda vytvářejí myšlení, vnukají vůli a podněcují. Naše tělo,
naše mysl, naše já jsou jen vlnou v pohybu tohoto velkého oceánu
síly, jsou neschopny jej zvládnout, ale jsou jím ovládány a řízeny.
Na cestě k pravdě a poznání Já, sádhaka musí dospěti k bodu, v
němž jeho duše se otevře k vidění a pozná pravou podstatu já a
činnosti. Pak opustí ideu mentálního, vitálního a fyzického já jako
původce svých skutků a vedoucího své činnosti, a pozná, že
Prakriti, kosmická síla přirozenosti, je jediným činitelem v něm, ve
všem a ve všech tvorech."
"Kdo však ustanovil způsoby Přírody? Kdo je původcem
hnutí té Síly? Kdo ji řídí? Za vším tím je Vědomí - nebo Vědoucí a tím je Pán, Svědek, Ten kdo ví, Ten kdo má a udržuje činy
Přírody, a kdo je schvaluje. (Pozn. pod čarou: Saksi = Svědek:
Džnata = Poznávající; Bhakta = /Ten/ kdo se raduje z věcí; Bharta
= opora; Anumanta = Ten kdo dává svolení. To je pět funkcí
Puruši podle Gíty.). Toto vědomí je Duše nebo Puruša. Prakriti
modeluje činnost v nás; Puruša za ní nebo v ní je svědkem, který
svoluje k činnosti a ji podporuje. Prakriti dává tvar myšlení naší
mysli; Puruša v ní nebo za ní zná myšlení a pravdivost myšlení.
Prakriti určuje výsledek činnosti; Puruša v ní nebo za ní se těší z
následků nebo toleruje je. Prakriti formuje mysl a tělo, modeluje je
a rozvíjí je. Puruša podporuje tuto formaci a tento vývoj a zmocňuje ke každému hnutí a jeho prvku. Prakriti používá sílu Vůle,
která působí ve věcech a v lidech. Puruša uvádí v pohyb tuto sílu
Vůle podle vědění o tom, co má být."
(Když jsem se tedy od útlého mládí dovídal, co je správné,
bez zásahu rozumu, napovídal mi vlastně Puruša, který ví, co má
být, čili který ví, co je správné, aby bylo provedeno.)

"Puruša není povrchovým egem, nýbrž je tichým Já,
pramenem Moci, generátorem a přijímačem poznání, "které stojí
za egem."
Proto vždycky, kdykoliv jsem poznával správné bez pomoci
rozumu, jsem zažíval příkon síly, která nebyla ze mne, z mého
fyzického těla, nýbrž byla něčím navíc, co právě stačilo k tomu,
aby se uskutečnilo všechno, k čemu jsem byl inspirován. Nic více.
Jaká v tom byla moudrost.
"Naše mentální já je jen klamným odrazem tohoto Já, této
Moci, tohoto Poznání. Puruša je příčinou, nádrží a podporou
všech děl Přírody, aniž je přitom přímo jejich původcem. V první
řadě jsou tu Prakriti, Síla Přírody, a za ní Šakti jsou dvě tváře,
zevní a vnitřní, universální Matky - které jsou zodpovědné za
všechno, co se děje ve vesmíru. Prakriti - Šakti, universální
Matka, je jedinou řemeslnicí."
"Puruša - Prakriti, Vědomí - Forma, Duše udržující Přírodu,
jsou neoddělitelné i při jejich oddělenosti - jsou jedinou Mocí ve
vesmírovém a transcendentním čase. V jednotlivci je také něco,
co není mentálním egem, něco, co je podstatně ve spojení s největší Skutečností, něco, co je čistým odleskem nebo zlomkem
jediného Puruši; je to Duše, Osobnost nebo vtělená bytost,
individuální já, dživatman, Já, které se zdá omezovat svou moc a
své poznání, aby poskytlo podporu individuální hře transcendentní
a universální Přírodě. V hluboké skutečnosti, nekonečně, Jedno je
také nekonečně mnohonásobné; my nejsme jen zlomkem
Osobnosti, jsme Osobností; naše duchovní individualita, na rozdíl
od našeho ega, nevylučuje naši universálnost a transcendenci. V
této době, duše nebo já v nás, zaujaté svou individualizací,
nechává se zaměňovat s myšlenkou ega; je třeba, aby se
osvobodilo od této nevědomosti; je třeba, aby vědělo, že je
odleskem, zlomkem nebo bytím Nejvyššího a universálního Já, je
jedinečně centrem Jeho vědomí v kosmické akci. Avšak ani Dživa
Puruša není původcem činu, tím méně je jím ego nebo podpůrné
vědomí Svědka a poznávajícího. Ještě a pořád je Šakti jediným
transcendentním a vesmírovým původcem. Za ní stojí nejvyšší
Jedno, které se projevuje skrze ni, přijímajíc formu dvojité moci,
Puruša-Prakriti, Išvara-Šakti. (Poznámka pod čarou: Išvara-Šakti
a Puruša-Šakti, nejsou totéž, zatímco Puruša-Prakriti jsou
oddělené mohutnosti, Išvara-Šakti jsou obsaženy vzájemně v
sobě. Išvara je Puruša, který obsahuje Prakriti a vládne mocí
Šakti, která je v něm. Šakti je Prakriti oživená Purušou, který
jedná z vůle Išvary a je to tatáž jeho vůle stále přítomná v jeho
pohybu. Realizace Puruši-Prakriti je velmi důležitá pro hledajícího

na cestě Činů, protože určující příčina naší nevědomosti a naší
nedokonalosti pochází z toho, že oddělujeme vědomou bytost od
Energie, a proto se bytost nachází v područí mechanismu této
energie; pomocí této realizace se tedy může bytost osvobodit z
mechanické činnosti přirozenosti, stát se svobodnou a dospět k
počátečnímu duchovnímu ovládání své přirozenosti. Išvara-Šakti
se zdržuje v pozadí realizace Puruši-Prakriti a její nevědomé
činnosti a používá ji pro své vývojové účely. Realizace PurušaŠakti může být nositelem účasti na vyšším dynamismu, na božské
činnosti, na úplné jednotě a harmonii bytosti v duchovní
přirozenosti.).
Nejvyšší se stane dynamický ve formě Šakti a pomocí ní je
jediným Zdrojem a jediným Mistrem Vesmírových činností."
+++
"Je-li taková pravda v činnosti, pak první, co musí sádhaka
učinit, je zanechat činy, které mají egoistický charakter a zbavit se
pocitu já, které jedná. Má cítit a vědět, že co se v něm děje
pomocí pružného dynamismu, ať vědomě či nevědomě, někdy
nadvědomě, pochází z mentálních a tělesných nástrojů
uvedených do pohybu silami duchovní, mentální, vitální a fyzické
Přírody. Nepochybně existuje osobnost na povrchu lidské bytosti
se schopností výběru a vůle, která se snaží být ve shodě s
Přírodou nebo ji ovládnout, ale tato osobnost je jen konstrukcí
Přírody, která ji ve skutečnosti ovládá, ji podněcuje a ovládá ji do
té míry, že ona nemůže být svobodná. Je to formace nebo výraz
Já v Přírodě, je to jáství Přírody spíše než jáství Já; je to přírodní
a vývojová bytost, nikoliv duchovní a trvalá bytost, nikoliv pravá
nesmrtelná osoba, nýbrž osobnost provizorní. Ale tou pravou
osobou se musí člověk stát. Je nutné, aby dospěl k bytí vnitřně
nehnutému, aby se oddělil od zevní aktivní osobnosti jako
pozorovatel, který vnímá hru kosmických sil v něm, stahuje se
zpět a nenechá se zavléci slepě do té hry. Takovým způsobem
klidný, odpoutaný, sledující sama sebe a jsa svědkem své
přirozenosti, uvědomí si zkušenostně, že je samotnou individuální
duší, pozoruje díla Přírody, klidně přijímá jejich výsledky,
schvaluje nebo neschvaluje podnět k jejím činům. Za takových
okolností je tato duše neboli Puruša jen přizvaným divákem, který
se může dostavit a mít jistý vliv na činnost a na vývoj bytosti
prostřednictvím tlaku svého utajeného vědomí, avšak spíše
pověřuje své mohutnosti nebo jejich zlomek zevní osobnosti; jde o
plnou moc (pověření), protože zevní osobnost není vládcem
Přírody, nýbrž poddanou aníš. Je-li však Puruša jednou odhalen,
může proměnit ve skutek svůj souhlas nebo své odmítnutí, může

ovládnout činnost a způsobit změnu v Přírodě. I když i nadále
vlivem dobře ustavené závislosti a vlivem starého nahromadění
energie, obvyklý pohyb se i dále rozvíjejí nezávisle na souhlasu
Puruši, a i když Příroda tvrdošíjně odmítá změnit svůj nový stav,
sádhaka nakonec objeví, že posléze nabývá vrchu souhlas nebo
nesouhlas Purušův; pomalu, proti silnému odporu, tím že
přizpůsobuje své prostředky a záměry, Příroda se sama
pozměňuje a mění svou funkci podle vnitřního zření nebo podle
vůle Puruši. Takovým způsobem místo aby sádhaka kontroloval
čistě mentálně nebo z egoistické vůle, učí se používat kontrolu
duchovní a vnitřní, a tato kontrola z něho učiní Pána sil Přírody,
která v něm působí a on přestane jednat jako nevědomý nástroj
nebo jako automat. Šakti, vesmírová Matka žije nad ním v něm, a
svou mocí uspokojuje, přeje-li si to on, všechny jeho potřeby a vůli
jeho hluboké duše, ovšem tehdy, zná-li žák skutečně cesty Šakti a
přizpůsobuje-li se božské Vůli. Posléze si začíná uvědomovat
vlastní podstatu a podstatu Přírody, onoho nejvyššího
dynamického Já, které je zdrojem jeho zření, jeho zákroků, jeho
přijímání nebo odmítání. Je to Pán, Nejvyšší, Jediný ve všem,
Išvara-Šakti, jehož je jeho duše zlomkem, bytosti jeho Bytosti,
mocí jeho Moci. Ostatek pokroku bude záviset na znalosti cest,
jimiž Pán činů projevuje svou Vůli ve světě a v nás a provádí ji
pomocí transcendentní a universální Šakti."
V tomto výčtu příčin a následků, jejichž skladem se Ghos
snaží duchovně nepoznalému člověku přiblížit působení boží Vůle
a znalost této Vůle, chybí jeden moment, tolik zdůrazňovaný
Ježíšovým životem. Bez sebezáporu by nebylo duchovního
pokroku a poznání. Vstupuje-li v okamžiku narození dítěte do
tělesného člověka nestvořené Já, uskutečňuje se první velký
sebezápor, vedle kterého už v celém lidském životě nemůže být
většího. Tehdy z celistvého vědomí se začne sítem smyslů, sítem
celé lidské osobnosti protlačovat jen úzký proužek Vědomí,
pomocí něhož z celé rozsáhlosti jsoucna začínáme vnímat jen
část časoprostorového procesu, kam až nás donesou smysly a
kam stačí dosáhnout svou zpracovatelskou činností rozum. Začne
období, ve kterém si vůbec nejsme vědomi boží Vůle, a za
takových okolností vytváříme náhražkový pocit vlastní vůle, jednak
narážíme na vůli jiných bytostí, ať lidských nebo jiných, jednak na
odpor toporné hmoty, a dospíváme k chybnému závěru, že souhrn
těchto vůlí a odporu, respektive souhlasu, vytváří komplexní, ničím
dalším nedoplňovanou skutečnost. Teoreticky řečeno, mohlo by
se stát, že v tomto rozsahu vědomí bychom zůstali trčet až do
smrti na téže úrovni, na kterou se člověk dostal rozumovou
úvahou. Jenže síly odporu a nesouhlasu, které působí v rámci

přirozeného života, pozměňují tu úroveň, na níž se naše vědomí
jednak rozšiřuje, jednak upadá a zužuje pomocí nemocí, stářím
apod., takže nikdo neodejde z tohoto světa nezměněný. Zevní
okolnosti, ve kterých žijeme, nejsou ničím jiným než nástroji tlaku,
o kterém sice nevíme, ale který ustavičně přichází z onoho, jak by
se vyjádřil Ghos, dynamického Působení Vůle boží k tomu, aby nic
nemohlo se zastavit na pochodu do věčnosti, ze které všechno
přišlo a ustavičně přichází. Takové okolnosti jako narození, smrt,
pomíjející život téměř nic neprozradí z jejich vnitřní příčiny člověku
jen myslícímu, ale duchovně nepoznávajícímu.
A nyní se dostávám k tomu, jak se rodí duchovní poznání a
co to je. Předejdu výklad definicí: Duchovní poznání je poznávání
Vůle boží a Moci boží za těmi přečetnými zlomky vůle a moci, kterých jsme všichni svědky. Kdyby člověk věděl, že sebezáporem se
dostane s naprostou jistotou k tomuto poznání, možná že by se
začal z vypočítavosti týrat a násilně odosobňovat, a to by nebylo
správné, neboť velmi často by porušil svou vnitřní rovnováhu a klid
a tím by si znesnadnil duchovní pokrok. Je tu přece lidský život a v
něm dochází k četným příležitostem sebe zapírat. Je pak jen
otázkou, zda ho přijme nebo odmítne. Naštěstí sebezápor, kterého by nikdo z lidí nebyl schopen, má člověk za sebou v
okamžiku narození. Může začít stavět dál na velmi vysoké úrovni
sebezáporu a může se o tento sebezápor opřít. Přece však
nestačí počítat jen s touto oporou. Ta není nevěstou, kterou si
Ženich bere, nýbrž jen nevěstiným věnem. nevěstou je lidská
duše, souhrn lidských schopností. Ty se vybavují a rozvíjejí nejen
aktivitou, studiem a zkušenostmi, nýbrž i pomocí trpného stavu
mysli a smyslů. V rovnovážném působení obojího, aktivity a
trpnosti, je pravý základ pravého sebezáporu. Napřed se člověku
naskytá příležitost k drobným aktivitám a trpnostem, a platí, že
osvědčí-li se člověk v malém, je naděje, že se osvědčí i ve
velkém.
Všimněme si ale toho zázračného prostředku sebezáporu
zblízka. Mnozí křesťané se mylně domnívají, že zapírat sebe
znamená především něčeho se zříci. V tomhle "především" se
mýlí, a smím-li se vyjádřit vaší terminologií, stává se toto pojetí
sebezáporu osudným pro celou křesťanskou tradici. Jinými slovy,
tento sebezápor jí vtiskuje ráz, který by v ní neměl být vynášen na
první místo, nemá-li jít v životě všechno jinak než by mělo jít, tj.
má-li se život stát vědomou integrální jogou, jak by se vyjádřil
Ghos i proti zkušenostem exkluzivních jog. Teď nám tady vykládá
právě jeden z těch exkluzivních typů jog - karmajogu, a proto je

tak málo obecně srozumitelný. Má ale na mysli konečnou syntézu,
tak buďme trpěliví.
Učedníci Páně se dlouho mylně domnívali (a Ježíš je
nechává pohybovat se tři roky na okraji tohoto omylu, protože i
omyly člověk kráčí kupředu. Nelze je vyloučit bez velké škody.), že
když opustili své rodiny a šli za Ježíšem, že budou spaseni. Možná, že jim to Ježíš zrovna takhle napověděl, protože musel počítat
i s jejich sebeláskou jako s mocným hnacím prostředkem. Ježíš
přijal jejich velkorysé gesto sebezáporu tak, jak mu je upřímně
předložili. Ale na rozdíl od nich věděl, že největším a nejúčinnějším sebezáporem je milovat bližního jako sebe samého, tedy
neubírat ze své činnosti nic, nýbrž zharmonizovat ji tak, aby byla
nositelem sebezáporu. Učedníci se asi moc divili, že jim Ježíš od
prvních dnů učednictví radil, aby pomáhali bližnímu, a to jak
zvnějška, že je např. zázračně uzdravovali a obstarávali jim jídlo,
tak i zvnitřku, že je křtili, tj. předávali jim aspoň část boží moci,
kterou a tím jim usnadnili, aby vnitřně přijali Kristovo učení.
Prováděli na bližních částečnou rehabilitaci. Tímto typem
rehabilitace míním aspoň částečný návrat ke schopnosti, kterou
člověk opouští při svém narození a kterou Ježíš nemohl lépe
definovat, než aby se člověk znovu narodil. (Ghos dobře ví, že
žádným studiem, ani četbou jeho spisů se nedosáhne této
rehabilitace, že však se člověk přece jen trochu oblomí). Po třech
létech Ježíš rehabilitační metodu zpevnil novými základy. Ale to
jsem vysvětlil jinde. Nyní k mé zkušenosti.
Začnu jako obvykle od Adama: Lékařské zásahy operacemi
při vědomí měly ten účinek, že mně přibližovaly vždy znovu ke
stavu po narození. Naše složité, zvnějška podněcované vnímání
tohoto světa se vždy změnilo na vnitřní vnímání žlutého světla,
které bylo předchutí poznávání relativně správného, tím způsobem
správného, že rozum neměl k tomu co říci. Ocitl jsem se na úrovni
obdobné úrovni rozhodnutí učedníků opustit, co měli nejraději,
všechno své. Začal jsem poznávat, že jsem poddaným nejvyšší
Vůle, aníš, třebaže jen chvilkami a třebaže jsem nevěděl a
nepoznával na základě nějakého smyslového vjemu, podle
rozumového zvážení vjemu a podle osobní vůle, že tím poddaným
jsem. Od začátku to byla vláda, o které jsem ani nevěděl, že mi
vládne. Ale byl jsem tímto šťastným poddaným přesto vždycky,
když jsem se zařídil pomocí rozlišovací schopnosti podle vůle,
která nebyla má, ale která stála blízko lidskému poznání, protože
byla obsažena v radách matky nebo jiných lidí. Účinek
provedeného rozhodnutí o správném nebyl osobní, nýbrž věcný,
to znamená, že sloužil stejně mně jako bližnímu, i když podnět

vyšel z potřeby řešit osobní problém. Bylo to tedy opouštění sama
sebe zásahem neosobní vůle, která osobní problém trpělivě
převáděla na neprotekční odosobněné řešení. Nepotřeboval jsem
vědět, že při lékařských zásazích byla pozastavována slepá
činnost Prakriti, a později, když jsem poznával správné, že to byl
zásah spolupráce Puruša-Šakti atd., a přece všechno fungovalo
jako bych to věděl. Učedníci Páně také nevěděli, jak Ježíš
uskuteční jejich spásu. Jen věřili, že když ho poslechnou, on je
spasí. Uvěřili v něj aktivně, činy. Mně se nepředkládalo nic k
věření, a proto jsem nemusel od žádné víry odpadat. Mně se
všechno předkládalo k účelovému vědění a z něho pocházející
účelovou mocí, která se sice splněním úkolu vyčerpala, ale
zanechala v duši stopu, přilila trochu "zásluh" na dno nádoby
spasitelných skutků. Jaká tu byla zásluha? Jen ta, že jsem
poslechl, co nebylo ani z mé vůle, ani se nedalo provést jen mou
silou. Ovšem nevěděl jsem, že konám spasitelné skutky. Tato
nevědomost byla výtečná. ("Pane, neznáme tě, kdy jsme ti dali jíst
atd.?" ptají se spasení při posledním soudu.)
To byla první fáze vývoje styku lidského vědomí s vědomím
božím. Bylo v ní více nevědomosti než vědomosti, ale o to více v
ní bylo prováděcí moci, která překonávala též pomocí osobní
zkušenosti o účincích vrozenou lidskou neposlušnost. Člověk je
neposlušný, aniž takový chce být. Je neposlušný, protože neslyší,
je nevidoucí, protože se nedovede dívat atd., a nikdo ho těmto
nešvarům neodnaučuje. Lékaři u mě s tím začli radikálně, pak už
všechno šlo bez násilí, a to proto, že přibývalo "zásluh" v nádobě
spasitelných skutků a nádoba občas přetekla do skutků jiných lidí
než kým jsem byl já, řekli bychom, že do událostí kolem mně.
Začal jsem ovlivňovat události kolem sebe a ony zase zpětně mě.
Nic z toho se nedělo z mé vůle, naopak trvalo velmi dlouho, než
jsem pochopil, jaký proces zde probíhá a kdo je jeho původcem.
Tato druhá fáze spojení lidského vědomí s božským začala v
17 létech, kdy přetekla neočekávaně nádoba běžného lidského
vědomí a vlila se do nesmrtelné podstaty člověka, a zároveň tak
nesmrtelná podstata zaplavila svou přitažlivou mocí mé lidské
vědomí tak, že jsem nepatřil a nechtěl patřit ničemu jinému než této věčné podstatě. Omylem jsem opomíjel své tělesné potřeby,
jako je hlad, žízeň, spánek, všechno světské, celý pomíjející život,
jako něco méně skutečného než existence věčného života ve
mně. Byl bych se zprovodil ze světa tímto absolutním nezájmem o
svou tělesnost a o její postavení ve světě, nebýt mé matky, která
mému stavu nerozuměla, ale láskyplně kryla před světem mé
bláznovství. Nutila mě jíst, spát, studovat tak dlouho, až jsem přijal

jako nutné zlo život v tomto světě, ačkoliv jsem vnitřně věděl, že
život ve světě je relativním dobrem, které ještě dlouho nemůže být
ničím jiným zastoupeno tak, aby se duchovní dílo povedlo. Co
všechno mně muselo být odpuštěno!
Pak nastaly velmi kruté chvíle, kdy jsem musel překonat
chybný vztah ke svému životu. Pořád v něm byly dva středy. Z
jednoho, z běžného vědomí, jsem odcházel do druhého pomocí
vnitřní modlitby. Byly to vzlety duše, jak by tyto stavy označila sv.
Terezie z Avily, ale také pád duše do zajetí úsekem vědomí AB.
Nebál jsem se extatické hloubky, dokud jsem nebyl v extázi, ale
jak se ona prohlubovala a jak se nepravá individualita ztrácela do
nenávratna, toužil jsem, aby mi byla ponechána. Po překonané
extázi jsem zase litoval, že jsem jednal tak zbaběle a nevědomě a
umiňoval jsem si, že víckrát tak jednat nebudu.
Až na jaře 1937 jsem provedl s několika přáteli společnou
vnitřní modlitbu za asistence jednoho z nich, který už domněle
přešel na druhý břeh. Poprvé jsem z hloubky neutekl a odešel s ní
na ulici. A tu se se mnou dělo, co popisuje Ghos na předcházejících stránkách. Stav jako obvykle nedoprovázela žádná
představa, ani vidění světla, ani slyšení hlasu, ale mé vědomí bylo
zaplaveno mocí, která do něho přitékala, ale ne tak jako před
sedmi léty. Nechávala fungovat smysly, ale trochu zastřeně, jako
by byly za závojem, nechávala fungovat mysl, která však netěkala,
nepřecházela z předmětu na předmět, neuvažovala, nerozebírala
svůj pozměněný stav, byla spíše trpná, a věděl jsem, že její
schopnost pochází ze zdroje, odkud přichází ta moc, o které jsem
byl už dávno přesvědčován ve chvílích rozeznávání správného.
Věděl jsem, že schopnost myslit přichází ze zdroje, ze kterého
přichází i moc. Byl to proud ze zdroje ke mně, který se nerozlišeně
a nestranně vléval kamkoliv jsem upřel lidskou pozornost. Tento
obrácený stav nitra, za kterého se nitro vylévalo navenek,
kupodivu nejlépe pociťovali ptáci (byli tam jen vrabci) a začali se
ke mně sletovat, jakoby chtěli něco z toho stavu mít pro sebe.
Smysly jsem si to uvědomil a projevil jsem přání, aby se rozletěli,
aby kolemjdoucí lidé nepozorovali, že se zde děje něco
mimořádného. Je nejvýš poučné, že tatáž moc, která se vlévala do
mého vědomí a lákala k sobě ptáky, dokud jsem neprojevil přání,
aby se rozlétli, nyní po tomto přání, okamžitě rozehnala ptáky,
jako když do nich střelí. Byl to hromadný odlet jako na povel, jak
jsme na takový náhlý odlet zvyklí u holubů. Podobný vliv měla tato
moc na dva přátele, které jsem doprovázel. Mluvili spolu o
světských věcech, o fotbalovém zápasu odpoledne. Jakmile jsem
v duši litoval, že zahazují dar, který přijali při koncentraci (ale oni

při ní nezaznamenali nic z toho, co já), oba začali litovat, že mluví
o světských věcech a mně se až trapně omlouvali, ačkoliv jsem
jim ani slovem nenaznačil, co zažívám a že je lituji. Teprve asi za
půldruhé hodiny se vytratil tento stav poučujícího samovolného
uvnitřnění a soustředění na zdroj a rovněž jsem si přestal
uvědomovat tok síly ze zdroje. Pořád ještě míra sebezáporu byla
příliš malá, než aby stačila mé nepravé já udržet stranou. Nebyl
jsem ničím, nýbrž vládl jsem mocí, kterou jsem neměl vládnout.
Tím jsem ji ztratil z vědomí, ale zřejmě mě neztratil z vědomí Šrí
Aurobindo Ghos, neboť jsem téhož roku 1937 nečekaně, bez
jakéhokoliv podnětu z mé strany, dostal z Indie z Pondichérry jeho
spisy, do jejichž překladu jsem se hned pustil. Také tato kniha
Syntéza jogy se mi dostala do ruky bez mého nejmenšího
přičinění dávno po smrti Ghosově.
O další fázi vývoje od 21. 11. 1939 jsem už psal a budu se
muset k ní vrátit později. Dají se z ní totiž poměrně snadno vyvodit
obecná pravidla chování. Zatím jsem chtěl jen po svém vyjádřit
souhlas s psanou zpovědí Ghosovou a s jeho poznáním.
"Ve své vševědoucnosti Pán vidí, co má být vykonáno. Toto
vidění je také jeho vůlí, způsobem tvůrčí moci, a co vidí
vševědoucí Matka, která je sjednocena s Ním, převezme do
svého dynamického já a ztělesní je a výkonná Příroda-Síla to
uskuteční
ve
své
funkci
mechanismu
všemohoucí
vševědoucnosti. Toto vidění toho, co má být, a proto i toho, co má
být učiněno, pramení ze samotné Podstaty Pána, z jeho vědomí a
z jeho radosti z existence tak samovolně jako vychází světlo ze
slunce. To nemá nic společného s naší snahou vidět akční pravdu
a záměry této činnosti, a vůbec nic společného s našimi těžkostmi
dovědět se, co si od nás Příroda žádá. Když individuální duše v
naší podstatě a v našem poznání je úplně spojena s Pánem, a v
přímém styku se Šakti, s transcendentní Matkou, tehdy se v nás
může znovu probudit nejvyšší Vůle způsobem božského jednání a
může uspořádávat, co se spontánně uskuteční. Od té chvíle zmizí
všechna přání, zodpovědnost a reakce; vše se bude dít v míru, v
pokoji, ve světle a v moci Božského, který v nás všechno podpírá,
chrání a v nás přebývá." (A I, 196)
Měl jsem to štěstí, že jsem se do tohoto stavu poznávání
dostal právě za nejtěžších životních okolností, v koncentračním
táboře, kde lidé vyhlazovali bezbranné lidi, nebo je mučili bitím,
hladem, žízní a soustavným zastrašováním. Snad ani není možné
se dostat do zmíněného stavu za snažších životních podmínek,
např. v tichu komůrky našeho nitra, protože tam není důvodu k tomu, ani příležitosti k tomu, abychom se sebe celého vzdali, ani

nemáme kontrolní možnost, že opravdu k takovému sebevzdání
došlo. Měl jsem přece už tehdy mnohé extáze za sebou; s jedním,
nemálo vznešeným stavem jsem dokonce z modlitby vyšel na
živou ulici a rozmlouval s lidmi, měl jsem na ně okamžitý převratný
vliv a podobný vliv jsem měl na drobné pouliční vrabce. Náhle
nemohli jednat podle své vůle. Ale všechno, co bylo takhle
vyneseno na povrch, tam na povrchu už jen dohasínalo. Čili v
normálních poměrech běžného vědomí, za běžné nijak
exponované činnosti prudce vysychá pramen, ze kterého pocházel
můj vyšší stav vědomí. Byla tu sice chyba v zacházení s darem,
ale hlavní příčinou úpadku toho vznešeného stavu bylo neúplné
sebevzdání v bezprostředním předešlém tento stav zavinivším
soustředění a tatáž neúplnost v dřívějších extázích. Jak o tomto
nedostatku má člověk vědět, když např. ve vnitřní modlitbě je
prostě unesen poutaností, která už nepochází z něho, která
přesahuje jeho vůli a vnuká mu myšlenku či domněnku, že už
člověk není svůj, domněnku chybnou z důvodu malé míry
sebepoznání. Chyby jdou s člověkem pořád dál, dokud se
nevymaní ze zákonitosti dualismu, z oné potřeby, aby k jeho vývoji
přispívalo jak relativní dobro, tak relativní zlo. Ježíš nám svým
životem ukazuje, kam až sahá tato pomoc dualistické povahy.
Jidášovi radí při poslední večeři, aby učinil rychle, co chce učinit,
protože se chce zbavit co nejrychleji působení párů dvojic
(dualistického biče). Dokonce v těch slovech Ježíšových k Jidášovi je předpis, odkud brát sílu k popohnání vývoje nebo téměř
k dokončení vývoje, jaký je možný ve světě. Ježíš se dobrovolně
zmařil a věděl proč. Kdežto se mnou se dělo v koncentračním
táboře něco jen vzdáleně obdobného. Nechtěl jsem se zmařit, i
když jsem už sebou pohrdal. Kdyby byl mně esesman nedal
najevo, že mě vzápětí zabije, nebyl bych se zmařil. Kdybych byl
nepovažoval smrt za nevyhnutelnou a bezprostřední, nebyl bych
sebe oprostil pro lásku k Bohu nebo k lidem. Motivace byla jiná
než u Ježíše. Nemohl jsem se bránit. Jakákoliv sebeobrana by
byla znamenala tak jako tak smrt. Mohl jsem jen z důvodu
nevyhnutelnosti smrti sebe opustit dříve než budu zabit. Jedině v
tomto bodu bylo, jak se v zápětí ukázalo mé počínání správné.
Nelitoval jsem se, a to bylo také správné. Mé sebevzdání však
nebylo stejným způsobem dobrovolné jako u Ježíše. Je pravda, že
Ježíš řekl, že nikdo nemůže obětovat více než svůj život, takže
přičítat si chybu v oběti jen tak lehce nejde. Také změna v chování
esesmana, který, místo aby mě zabil, ode mne s hrůzou v očích
utekl, naznačovala, že jsem se dostal za dualistickou zákonitost,
aspoň v té chvíli sebevzdání. Ale proč to přebývání pod
výjimečnou ochranou boží trvalo jen po dobu pobytu v

koncentračním táboře? Už jsem kdesi naznačil, že jsem se dal
obalamutit nevědomostí okolních lidí, kteří mne po příchodu domů
považovali za svobodného, zatímco já byl svobodným jedině v
koncentračním táboře, a to až od 21. 11. 1939, nikdy před tím a
hned potom zase už ne. Přesvědčil jsem se, jakou sílu má lidská
představa, i když je chybná. Byl bych měl o tom vědět už dříve,
když jsem věděl, co znamenají slova Otčenáše: "Neuveď nás v
pokušení." Ale ani zde není celá odpověď. Počkám, až co řekne
Ghos. Osměluji se podle jeho smělosti, abych nepřekročil Zákon,
který on zná lépe než já.
"Ale ještě dříve, než se splní tento vysoký způsob ztotožnění, může se v nás projevit něco z nejvyšší Pravdy, v podobě
nepřehlušitelného podnětu k činnosti inspirované Bohem. Pak
budeme jednat pod vlivem spontánně se v nás prosazující Síly, a
teprve později si uvědomíme plný smysl a účel našeho jednání.
Podnět k činnosti může přicházet také ve formě inspirace nebo
intuice, která snáze působí jako účinné poznávání srdcem a
tělesně než v mysli, ale dokud se nedostaví úplné a přesné
poznání, vždycky se to stane až později. Právě tak božská Vůle
může sestoupit do naší vůle a do našeho myšlení ve formě
jediného a osvěcujícího příkazu, úplného vjemu nebo jako stálý
tok, který zatím přináší znalost toho, co má být provedeno, nebo
jako řízení zhora, které se spontánně přenáší do nižších částí naší
bytosti, a ty je pak spontánně provádějí." (A I, 197)
Řekl bych: Nechtěl-li promluvit prorok Balám, promluvila za
něho jeho oslice v příkazu a moci boží. Tak silná moc boží někdy
působí. Boží Vůle se zkrátka v lidské bytosti často ubírá do míst
nejmenšího odporu a zcela nečekaně se může projevit např. ve
smyslech. Najednou vidíme, co lidské oko nedokáže vidět, a přece
se stále jen díváme. Právě tak boží moc může povýšit činnost
našeho srdce, tj. našeho citu, takže najednou třeba milujeme z
celého srdce, což lidsky není možné.
"Dokud je naše joga nedokonalá, může se buď některý náš
skutek přece už stát dokonalý nebo takový dočasně může být i
celek naší činnosti, avšak jen ve chvíli nadšení nebo osvícení. Jeli však naše joga dokonalá, všechny naše projevy mají tento punc
dokonalosti. Ve skutečnosti jde o soustavný pokrok, ve kterém se
dají rozeznat tři období: Na počátku je naše osobní vůle buď jen
někdy nebo často osvěcována nejvyšší Vůlí nebo vědomou Silou;
později naše vůle soustavně ustupuje před Mocí boží činnosti
působící v ní; a posléze se s touto mocí ztotožní a sloučí. V prvním stádiu jsme ještě vedeni intelektem; srdce a smysly musí hledat nebo dosahovat božskou inspiraci a vedení, ale neshledávají

se vždy s nimi nebo nepřejímají je. V druhém období postupně
stále více ustupuje osobní vůle pod tlakem zduchovnělé, osvícené
nebo intuitivní mysli; vnější lidské srdce se ztrácí ve vnitřním
psychickém srdci, a právě tak smysly v očištěné síle prosté ega.
Třetí stádium se vyznačuje povznesením nad zduchovnělou mysl
až k úrovním supramentálním."
"Během těchto tří období zůstává základní povaha
osvobozené činnosti stále táž: Prakriti působí spontánně, avšak
ne už pro ego, a také není jím ovlivňována, nýbrž poslouchá Vůli
nejvyššího Puruši a jedná pro jeho radost. Na nejvyšší úrovni
existuje už jen Vůle Nejvyššího, Absolutního a Universálního ,
která se projevuje přes individuální duši a jedná vědomě pomocí
naší přirozenosti; není to už nedokonalé postřehování nebo
omezené a nedokonalé konání, není to už naše nižší přirozenost,
která by jednala pomocí vlastní nerozhodné, nevědomé a
znetvořující energie, nýbrž dokonalá moudrost transcendentní a
universální Matka." (A I, 197)
Mluví-li Ghos o universální a zároveň transcendentní Matce,
míní tím dva způsoby božího působení, transcendentní mimo čas
a prostor, universální či vesmírové, které v rámci vesmíru by se
dalo nazvat immanentní a v rámci lidské bytosti rovněž.
"Přírodou-Silou ztracenou ve své nevědomosti Pán sebe
zahalil a též svou absolutní moudrost. Věčnému vědomí je tak
možno vést individuální bytost pod maskou ega a jeho složitosti."
Kdybychom neoddělovali člověka od celé přírody, které je
součástí, mohli bychom říci, že Bůh staví mezi sebe a naše úzké
vědomí, a mezi sebe a vědomí jiné povahy nižších tvorů, a mezi
sebe a nevědomí takzvaných mrtvých věcí různá síta, čímž k nám
proniká různě zmenšený podle míry vědomí, které zůstává po
průchodu sítem. Tím umožňuje existenci v času a v prostoru a
také hru lásky, při které trpí násilí a přesto vtahuje všechno přes
síta k sobě, jenž táhne pomalu s nárokem na čas a na prostor. On
transcendentní si jde tímto způsobem přes nastražené překážky
pro sebe immanentního.
"Po dlouhý čas tato nižší činnost Přírody má převahu i přes
naše nedokonalé a málo osvícené pokusy o poslušnost vůči
vznešenějším pohnutkám a přes pokusy o čisté poznání sebe.
Jestliže ve svém úsilí neustupujeme, zůstane-li náš pokrok
neúplný, měli bychom příčítat vinu minulé činnosti Přírody v nás,
starým formulacím a asociacím, již dlouhý čas v nás
zakořeněných, cesta k pravému úspěchu a k vysokým vzletům se
otevírá jen tehdy, když Poznání a Moc se stanou vůdci naší vůle a

přemohou ji. Lidská vůle je bludný paprsek, který je ztracen,
oddělí-li se od nejvyšší Moci. Období pomalého zániku nižšího
stavu věcí, při kterém se vstupuje do vyššího Světla a čistší síly,
připadá být hledajícímu průchodem temným údolím smrti. Je to
průchod budící hrůzu, plný zkoušek, utrpení, smutku, temna,
mnoha chybnými kroky, omyly a nástrahami. Mají-li se tyto
zkoušky zmenšit, a máme-li proniknout do božské blaženosti, je k
tomu třeba víry a trvalé a vzrůstající podřízenosti mysli Poznání,
které přichází zvnitřku, a především pravé snahy a upřímného
praktikování poznávaného bez slabošských ústupků. "Prováděj
jogu bez slabostí," říká Gítá, "se srdcem prostým sklíčenosti,"
vždyť přesto že v prvních etapách cesty pijeme velkými doušky
trpký jed utrpení a vnitřní rozháranosti, přece jen posledním
douškem téhož kalicha je sladkost nektaru nesmrtelnosti a
ambrosie věčného Ananda. (A I, 198)
Ejhle, dovídáme se tu z úst povolaných, i indičtí žáci jogy
procházejí týmiž nocemi smyslů a ducha jako křesťanští
mystikové. Část viny na tom nesou sami, protože příliš se zabývají
představami, kterými si komplikují cestu. Zdá se mi, že křesťanský
mystik upadá snáze do blažených stavů než indický jogin, ale v
tomto ohledu mu není co závidět. Až se rozplynou jeho představy
o věčné blaženosti a on shledá, že ani zdaleka není na konci
cesty, teprve pak začne revidovat výsledky na cestě a příčiny
svých neúspěchů. Tohoto je jogin pod osobním vedením mistra
ušetřen. Ale i v Indii mistr ví, že s představami žáka se musí
zacházet velmi opatrně, aby se žák neocitl v tamasické prázdnotě
a nemyslel si, že něčeho vznešeného dosáhl. Stane-li se však,
jako je tomu u mě, že netoužím ani po spáse, ani po blaženosti,
nýbrž jen se snažím poslouchat Vyšší Moudrost, nejsem ani já
ušetřen těžkostí, protože vždycky se něco ve mně skrytě střádá, o
čem nevím, a já jsem překvapen vzezřením kroku, který se ve
mně uskutečnil. Tak např. své uvěznění v koncentračním táboře
jsem nepovažoval za projev Lásky boží, nýbrž za debakl na cestě.
Zapomněl jsem, že jsem se před tím devět let modlil za lásku k
Bohu, a že jsem neměl nejmenší ponětí o tom, kdy a za jakých
okolností se tato láska může v člověku projevit.
Tady bych se měl dotknout zásadního rozdílu
1. mezi cestou člověka (jakým jsem byl např. já), který
vstoupil na cestu bez náboženských představ, dokonce ani po
dlouhá léta nevěděl, že se ocitl na přímé cestě k Bohu a že plní
požadavky této cesty;

2. mezi cestou člověka věřícího, který je pochopitelně
opatřen mnohými náboženskými představami, a těmi byli nadáni
všichni křesťanští mystikové, a konečně
3. mezi cestou třeba radžajogina, který s vědeckou
přesností zachází s představami, a to vědomě, jako s něčím, co je
relativně správné a právě tak relativně nutné, a proto se náplň
představy musí měnit ze stupně na stupeň. U radžajogina se
vyskytuje ono proslulé dialektické střídání prostředků, jakého jsme
svědky v životě Ježíše Krista, pokud v něm dovedeme číst.
Co se týče postavení a postoje Šrí Aurobinda Ghose, tam
jde o postavení mistra, který dovede vystihnout rozdílné
prostředky pro rozdílné lidi na různých stupních vývoje. V tomto
prvním dílu Syntézy jogy poučuje sádhaka o jedné z exkluzivních
cest, o karmajoze, protože však svým výkladem míří i zde k
integrální joze, tj. k joze celým životem, bude-li poctivý žák
karmajogy číst jeho pojednání, bude se divit na každé stránce
tohoto spisu, co z jeho osobní jogy dělá jogu exkluzivní, tedy
neúplnou, omezenou, okleštěnou jak v prostředcích, tak ve
výsledcích. Víme přece, že žák karmajogy, právě tak jako žák
radžajogy, džnanajogy nebo hathajogy hned při příchodu k
mistrovi té které jogy, má-li být přijat, musí se vzdát jakékoliv
náboženské víry, aby v něm zbylo místo pro víru v mistra,
osobního vůdce. Mistr nemůže trpět konkurenci jiné víry, ne z
nesnášenlivosti, nýbrž proto, že musí v nitru žáka vytvořit
prázdnotu, do které by se vešel se svým vlivem. Ghos přistupuje
ke svým žákům jinak. Učí je věřit především v hodnoty vynesené
na povrch hinduistickou filosofií a prověřené několika tisíciletími
starou tradicí. Z tohoto hlediska Ghos považuje křesťanství za
nové náboženství, jehož zastánci se dopouštějí chyb, které
zasvěcení hindové mají už dávno za sebou. A má pravdu, protože
hind, vycvičený pořádně svou bohatě vyšperkovanou mytologií, je
připraven k tomu, aby snáze porozuměl Ježíšovu životu a jeho
symbolice, než křesťan, který veškerou nekřesťanskou mytologii
postavil na pranýř jako ďábelské dílo, a pak ovšem nemohl
správně pochopit už ani Starý zákon, počínaje Genesí, která ve
svém oděvu vznikla ze souhrnu pohanských bájí kolujících na
Blízkém východě a majících svůj dobrý kořen ve vnitřní
zkušenosti, která se neopisovala, nýbrž zákonitě opakovala a
dosud opakuje stejným způsobem přes hranice tisíciletí.
Považovat Genesi např. za něco jedinečného je možné jen tehdy,
když se zakáže znát obdobná díla v celém Blízkém východě.
Genese např. líčí obrazem obecně známou zkušenost pádu z ráje,
jak jsem ji rozebral aspoň zčásti v komentáři k Yesudianově knize

Sebevýchova jogou. Ghos zásadně postupuje ve svém výkladu s
otevřeným hledím, a to je velká přednost jeho díla.
Všimneme si tentokráte tří vyjmenovaných skupin lidí jen po
stránce rozdílné funkce představ, protože lidská bytost bez představ nemůže existovat nebo nemůže svůj život udržet na úrovni
lidského normálně žitého a rozvinutého života.
Mezi životem zvířete a životem člověka v oblasti představ
nezeje žádná velká propast. Tam kde je třeba jen slabá stopa
paměti, tam je přítomna i představa. V mouše je paměť nahražena
genetickým zápisem, takže vrozený instinkt rovná se paměti. V
mouše je paměť nahražena genetickým zápisem, takže vrozený
instinkt rovná se paměti. Pozoroval jsem spícího psa, který si ve
spánku poštěkával, neboť si vzpomínal na události v bdělém stavu
a představoval si je. Také přípravy k bdělému stavu nemá moucha
zapotřebí, ale pes by se bez ní neobešel. To je způsobeno
mozkem a funkcí paměti.
Mezi životem s představami, který je společný nám i
některým zvířatům, a životem bez představ, který není společný
lidem a zvířatům, a který dokonce je výhradou jen hrstky lidí, zeje
velká propast. Vysvětlím to na zkušenosti člověka, který vstupoval
na přímou cestu do vědomě žitého věčného života bezděčně a
bez představ o tom, co ho na cestě čeká, bez plánů o tom, co
bude dělat zítra, za rok a do konce života, nýbrž jen s vnitřní
potřebou vyřešit správně situaci, v níž se ocitl. Tedy:
Ad 1. Tady na světě si sebe uvědomuji a mé živé tělo mně
pomáhá, aby se takové vědomí uskutečnilo. Jak jsem k tomu
přišel, nevím, ale jedno je jisté, jsem tu postaven před úkol najít si
cestu životem takovou, která by mne neukolébala ke lhostejnosti
vůči životu, který prožívám. Tak nějak vypadalo mé první východisko: Být na pravém místě a jednat tam správně.
Okolí mě neustále poučovalo přímo či nepřímo, jsem-li na
pravém místě či nikoliv, a stejným způsobem si počínalo nitro. V
sedmi létech si mě škola vyzvedla ze zvířecího ráje. Plakal jsem
nad tou ztrátou. Lidé mi říkali: "Tady mezi lidmi máš své místo,
nikoliv mezi zvířaty." A přestože jsem plakal, věděl jsem vnitřně,
že mi radí správně. Zvířata na mně vykonala maximum z toho, co
mohla učinit pro lidské mládě. Musel jsem se s nimi rozloučit. Ale
jak jsem se rozloučil! Dodnes chodím občas mezi navigací
("královkou") postavenou za Karla IV. a hučící Vltavou a za mnou
jde hejno husí. Naslouchám jejich klevetění, jejich pochvale
pastvy, která byla tak blízko toku řeky. Mohly kdykoliv strčit zobák
do vody a zase se jít pást. Pro vodního ptáka, jímž je husa, to byl

návrat do nějaké husí pravlasti, kde ještě nikomu nepatřily. Jejich
podvědomí jim vyprávělo o těchto skutečnostech, neboť v něm je
všechno zapsáno, co se stalo. Tady vědomě zaměňuji genetický
záznam s podvědomím. Tímto husím směrem paměti byla má
cesta vědomí uzavřena. Jejich minulý svět byl pro mne pohádkou,
nikoliv skutečností. Proč vsouvám do vlastního výkladu tuto vzpomínkovou vsuvku? Abych ukázal, že nepřekáží-li člověku na přímé
cestě náboženské představy, překážejí mu překážky jiného druhu,
které by se daly souhrnně nazvat tendencí zůstat trčet na místě,
mít tak velký zájem na tom, co jsme tak zvládli, že se od toho
nechceme odtrhnout. Náboženské představy jsou v tomto ohledu
méně nebezpečné. Nenechávají člověka stát na místě, nýbrž
vedou ho většími nebo menšími oklikami kupředu, pokud mají
mezi ostatními lidskými představami přední postavení. U člověka
bez náboženských představ a bez náboženských cílů může nastat
dvojí situace:
a) Buď žádná jeho představa nemá dominující postavení,
pak se člověk plácá od jedné stěny ke druhé, od jedné představy
se slabým postavením ke druhé podobně slabé, ale v té chvíli
upřednostňované - taková cesta nevede k přímé cestě do věčnosti
pomocí lidského života b) nebo některá z lidských představ má silné postavení.
Člověk je puzen kupředu nějakým světským zájmem, který
odkazuje ostatní zájmy do ústraní nebo do opozice. Zasvětí-li
člověk tomuto zájmu celý život a jestli je to zájem, který si ho
celého vyžaduje pro sebe, je na dobré cestě kupředu. I to je
ovšem cesta s velkou oklikou. Měl jsem štěstí, že jsem nemohl
obdobný zájem pěstovat déle než dva roky a byl jsem z jeho
realizace v pravém slova smyslu vyoperován zevními okolnostmi.
Víte, že ve mně lékaři způsobili probuzení rozlišovací schopnosti o
tom, co je a co není správné, lépe řečeno jen toho, co je správné.
A tu došlo k jisté anomálii v tomto vnitřním zpravodajství v mých
patnácti létech. Věnovat se přírodním vědám jsem poznával jako
správné, jenže jsem nevěděl, stejně jako jsem to před tím nevěděl
o soužití se zvířaty, že tento zájem je jen dočasně správný, a
jakmile se mu podaří sjednotit mou bytost, nemůže pro mne více
učinit, a není-li opuštěn mnou, zasáhnou "zevní" okolnosti, a
znemožní mi se jím dále zabývat. To se stalo v sedmi létech se
zvířaty, mezi čtrnáctým a patnáctým rokem s přírodními vědami, v
17 létech s mou setrvačností na úrovni konání správného, v 26
létech s mým zaujetím pro osobní svatost, ve 32 létech s mým
zaujetím pro pohlavní nedotčenost apod. Při žádném ze
zmíněných ideálů mně nešlo o osobní nebo jakoukoliv jinou

spásu, a snad proto tak poměrně snadno docházelo při každém
přechodu, jak tu byly jmenovány, ke kvalitativnímu přechodu.
Zatímco v sedmi kvalita zvířecí přešla na počáteční kvalitu lidskou,
ve 13 až 14 létech došlo k zaujetí člověka pro něco, k něčemu, co
bychom mohli nazvat prvním soustavným vycházením ze sebe,
nikoliv jen chvilkovým opouštěním sebe, jak se dělo při občasném
rozeznávání správného; od 17 do 26 let nikoliv na základě lidsky
pojaté představy, nýbrž na podkladě zkušenosti, která mě
přemohla v 17 létech, došlo k vyššímu typu celobytostní zaujatosti
a odevzdanosti, ještě ne tak úplně prosté zájmu o sebe, jak jsem
si prověřil až ve 26 létech. Důležité bylo, že jsem tehdy už jasně
poznával paralelu mezi mou cestou a mezi jogou a mystikou,
dokonce mezi všemi náboženskými představami a mou cestou
bez náboženských představ. Bylo to období rychle vytvářených
soudů. Především mě zaujala Bhagavadgítá, později Védy a
Upanišady, zatímco učení Kristovo se mi zdálo být vedle toho
příliš trpné a zastřené. Starý zákon se mi jevil jako snůška vražd a
pornografií, učení Mohameda jako uváznutí na poloviční cestě atd.
Byl jsem s úsudkem velmi brzo hotov. Ukázalo se, že tento výběr
byl jen relativně správný. Co v něm bylo chybného, mělo zatím
sloužit stejně jako něco správně zvolené. Má mentální představa o
správném měla být spíše štítem proti přívalu představ
pocházejících přímo ze smyslové činnosti, než všestranným vodítkem. V té době jsem poprvé dospěl k závěru, že obecně je
správné, co je rozumné: Člověče, nedopusť pomyšlení na
hlouposti, nesmysly, zrůdnosti a oplzlosti. Dostavovalo se řízení
vůle spíše negativním způsobem: vyvarovat se všeho, co není
správné, vyvarovat se už ne jednorázově, když mi dojde dech,
nýbrž stát soustavně proti sobě, který se chce rozlévat do stran a
pak mu nezbývá sil k tomu, aby tok jeho mysli prorazil kupředu. V
této době mně pomohla četba duchovní literatury a styk s lidmi,
kteří svůj život zasvětili Bohu. Byli to především představení
různých církevních řádů, kteří přednášeli před vybranou
společností a pak svobodomyslní kazatelé, mezi nimiž zářil jako
hvězda první velikosti Přemysl Pitter v Praze Žižkově v Milíčově
domě. Všemi těmito poznámkami chci říci, že i když se člověk
poctivě snaží o regulaci myšlenek, nemůže zvládnout svou mysl
tak, jak by chtěl, a také by si měl uvědomit, co je v této věci v jeho
silách a možnostech. Neměl by proto malomyslnět. Měl by jen
vědět, že od sebe někdy chtěl více, než kam sahaly jeho
informace o rozsahu lidských možností. Velkým nedostatkem této
cesty, je, že od sebe obvykle chce více než na co stačí jeho lidská
přirozenost, a při neúspěchu potom zmalomyslní. Proto by bylo
dobře, kdyby si neukládal příliš velké úlohy, v nichž zaručeně

neuspěje, nýbrž aby se snažil osvědčit v malém a zůstal přitom
velkorysý. Je velmi důležité být si zatím vědom své malosti a
nedát se jí znepokojovat. Jsem prostě takový jaký jsem a mám
vydat počet ze hřiven, které mám k dispozici, ne z těch, které
nemám. Tato moudrost je obsažena v podobenství o hřivnách. K
tomu v 17 létech po zkušenosti s nesmrtelnou podstatou přibyla
další povinnost, která měla svou snadnou a nesnadnou stránku.
Tu snadnou, jít za tím, co poznáváme jako trvalou hodnotu života.
Tato stránka je snadná, protože tato hodnota má obrovskou
přitažlivou moc a vykonává nad člověkem a jeho vůlí neodolatelnou vládu. Ta však není nekonečná a nic nezmůže v
záležitostech té nesnadné stránky. Tedy mnohé, co dříve šlo s
velkou námahou, jde samo nebo téměř samo - to je ta snadná
stránka - ale nastávají nesnáze v tom, že jsme stále ještě příliš
sví. Překonali jsme přináležitost a lpění na mnohém svém, ale
dosud lpíme na sobě. Ani si nedovedeme představit, že bychom a
jak bychom mohli sebe opustit a zůstat přitom vědomými a živými.
Jsme si sice vědomi toho, že existuje naše nesmrtelná podstata a
pociťujeme její moc, kterou vykonává v naší mysli, ale
neuvědomujeme si dosud, že se vším všudy a beze zbytku žijeme
z ní, přestože jsme se ve svém vědomí a se všemi hmotnými
pomocníky, jako jsou smysly, rozum, city, tělo, dokonale
transformovali na pomíjející bytost. Ztotožňujeme se s touto
aglomerací pomíjejícností jako s něčím, co je naším životem, a
pak musí dojít k těžkostem v rozhodování; jak změnit tento svůj
přechodný střed života za nový střed ve věčné existenci
netransformované na pomíjející smysly, rozum a tělesnost. Mámeli správně zvolenu vnitřní modlitbu a pociťujeme-li tažení,
pocházející z věčné existence, stane se nám, že se s námi začne
během modlitby dít něco, co jsme nepředpokládali a co přesahuje
rámec lidských možností i lidské připravenosti. Začneme být
zbavováni pocitu tělesnosti ocitáme se v jakémsi beztížném stavu,
ve kterém nikam netíhneme. Už tehdy se může člověka zmocnit
hrůza z hloubky bez jakékoliv opory. Ale to je spíše nezvyklý stav,
a během času si na něj zvykneme. Tím ale bez nejmenšího pohybu přestáváme být sebou a víme o tomto procesu velmi jasně,
protože neupadáme do bezvědomí. Takže i když jsme neměli
žádnou představu o Bohu a o věčnosti, měli jsme představu o
sobě, a tu má každý, ať je věřící či nevěřící, představu
nesprávnou, ale tak vžitou, že jsme se s ní dávno ztotožnili a do
nového ztotožnění s naší pravou podstatou ještě mnoho chybí. I
když překonáme strach z neexistence (a ten je způsobován tím,
že považujeme existenci, se kterou se stýkáme v bdělém stavu
vědomí, za svou, a pak tím, že tažení boží z této naší provizorní

existence do věčné existence je tak mocné, že jsme se s
podobnou mocí dosud v našem životě nesetkali), zase se z pravé
existence, ale už se změněnými pocity, jako vyhnanci, jako lidé
vědomí si toho, že jsme uvězněni svým nově po narození
vytvořeným já. Ale naše malé já ještě nedohrálo svou roli, jak je
patrno z Ježíšova příkladu. Vůbec lidský život i se svým pocitem
oddělenosti má mnohokráte větší cenu než jsme si toho vědomi.
Dovolím si pronést podobenství. Spalováním uhlí ohněm se
uvolňuje tepelná energie, ale co zůstane v popeli, je daleko
cennější a vydatnější než energie uvolněná teplem. Žije-li člověk
jen tak pozvířecku, podobá se peci, v níž se ohněm spaluje topivo.
Jestliže však se stane popelem, může z něho vyletět nesmrtelný
Fénix.
Mezi 17. a 26. rokem jsem nevěděl nic o tom, že v
samotném lidském životě je zachována tak obrovská hodnota,
která se neuvolňuje klasickým způsobem jednání obdobným
jednání zvířat, ani klasickým způsobem myšlení, pro nějž už není
obdob nikde jinde. Toto lidské jednání a myšlení vyúsťuje do
fyzické smrti. A tady jsme u správně zvolené vnitřní modlitby, která
je správná tehdy, když změní obvyklé hoření, jímž je náš běžný
způsob života, na atomovou reakci. Používám tohoto obrazu,
abych umožnil kvantové srovnání využití energie. K ničemu
dalšímu toto podobenství nemůže posloužit. Při atomovém
výbuchu i při pomalém spalování uranového materiálu v atomové
elektrárně nejde o nic víc než o kvantovou záležitost, pokud se
užitečnosti spalovaného materiálu týče, kdežto při správně
zvolené vnitřní modlitbě jde o záležitost, při které kvanta
spotřebované a vyprodukované energie jsou zanedbatelná vedle
kvalitativních účinků.
Zatím jen napovím (protože Ghos mi zatím nedodává
odvahu až dosud přetlumočeným spisem), že správně zvolená
vnitřní modlitba nesmí mít ani v nejmenším povahu něčeho z
vlastní vůle vytvořeného. Tohle se dá vysvětlit bez čekání ihned.
Správně zvolená vnitřní modlitba vždycky vyplyne samovolně z
nastřádaných "zásluh". Těmi zásluhami v mém životě bylo jednání
podle vůle, která nebyla má, ale která v sobě měla moc
přeměňovat rozkladuvzdornou hmotu (nanejvýš jen spalitelnou
ohněm) na rozkladuschopnou, a pak, ne-li zároveň, hmotu
převedenou do jejích základů, nově složit do něčeho, co bychom
měli chuť nazvat nehmotným, za to však vysoce živým,
poznávajícím a milujícím (dodávám: milujícím nestranně, takže
běžný člověk takovou lásku neklasifikuje jako lásku) při současné
ztrátě pocitu tělesnosti, že všechno, co jsme před tím znali ze

života, se nám pak jeví jako mrtvé. Ztráta pocitu oddělenosti
začíná tam, kde se rozšiřuje lidské vědomí za hranice úseku AB.
Takže vlivem těch "zásluh" kromě jiného vzniká nebo dostává se
na povrch vědomí také znalost o správné vnitřní modlitbě. Mluvímli tedy o volbě, nevyjadřuji se přesně. Volba byla sice provedena,
ale už dávno než jsme se rozhodli pro vnitřní modlitbu. Obraz ze
zkušenosti:
Po první extázi jsem hledal tento prostředek ve Weinfurterově Ohnivém keři, a když jsem ho tam "našel", zjistil jsem pomocí
svých přátel, že tam není uveden. Věděl jsem o něm s takovou jistotou, že už stačilo mít dojem, že jsem si ho vyčetl, aby se toto
vědění projevilo znalostí nejen formální, nýbrž i společně s
duchem tohoto prostředku, a ten je při vnitřní modlitbě právě
nejdůležitější. V mém případě obsahem té vnitřní modlitby bylo
mantram. Také Weinfurter radil vyslovovat IEOUA do chodidel
obou nohou a to jsem vyčetl z Weinfurtera, ale jak mantram
samotné, tak i duch vyslovování byli jiní, byli správní. Zatímco
Weinfurter radí mantram vyslovovat celkem mechanicky a
technicky, já jsem vyslovoval mantram na podkladě a pod záštitou
vědění o moci, které mantram v sobě má, takže od prvního
vyslovení mantramu jsem se opíral o moc, o které jsem dobře
věděl od útlého mládí a která nebyla má. Byla to tatáž moc, která
mně umožňovala provádět různé správnosti, pak se vtělila do
provedeného a zmizela z obzoru mého vědomí, nikoliv fakticky,
protože zůstala jako přírůstek na účtě zásluh. Zasloužil jsem se
proto, že jsem nejednal svou mocí a že jsem si tu moc pro sebe
nebo ani pro zdar úkonu nežádal. Ona se prostě dostavila a
zvítězila, sama jsouc svobodná a vanouc, nevíme odkud, a
odcházejíc, nevíme kam, jak by se o ní vyjádřil Ježíš.
Ale pak se stalo něco, co je poučné pro ty, kteří nemají k
dispozici tolik "zásluh". Protože jsem přestal mít zájem o život ve
světě se vším všudy, počínaje stravou a konče studiem (Byl jsem
tehdy studentem, pod pojmem studium tedy nutno vidět práci.),
zavolala si maminka domnělé původce mého bláznovství, života
bez opory na zemi. Byli to dva lidé (Josef Nesvorný a Antonín
Šuchma, ti neprávem napadení), kteří mi půjčili Weinfurterovy
knihy, a já jsem mamince prozradil, že jsem z nich vyčetl prostředek vnitřní modlitby. Ti dva přátelé pak přišli k nám a zjistili, že
mantram není uvedeno ve Weinfurterovi, a po několika měsících
přemlouvání mě donutili, abych přeříkával v nohách IEOUA. Oni
totiž prováděli tato tzv. písmenová cvičení a nijak se neodrozovali
světu a svým povinnostem ve světě. Za můj stav vnitřního útěku
ze světa učinili zodpovědným jedině mě, protože jsem neposlechl

rad Weinfurterových a dělal si něco po svém. Považovali
Weinfurtera za zasvěcence, který nese zodpovědnost za žáky jen
tehdy, když ho žáci poslouchají.
A tu musím zodpovědně prohlásit, že jsem sice mnohem
později, ale přece jen i tím Weinfurterovým mantramem opět došel
tam, kam tím, domněle mým, získaným "zásluhami". Totiž nikdo,
ani ti přátelé, ani maminka, nemohli zrušit ducha té modlitby. Snad
kdybych byl přeříkával jiné slovo, ale ducha modlitby zachoval, byl
by býval výsledek modlitby opět kladný. Nebylo by tomu tak úplně,
protože IEOUA je voleno podle dobré zkušenosti správně a
rozechvěje patřičným způsobem lidskou tělesnost, takže ta
překvasí, pak vzplane (třeba studeným plamenem, to je
nerozhodné) a popele využije ke znovuzrození.
Ještě jsem dlužen jedno vysvětlení: přímou cestou k Bohu
nebo do vědomě žitého věčného života rozumím zapírání sama
sebe. A protože každý člověk od nejútlejšího dětství musí sebe
zapírat, pak by bylo dobře říci, že jen ten je na přímé cestě, v
jehož životě jsou patrné stopy po zásazích nezávislých na
rozumové úvaze dotyčného jednotlivce, a dá se zjistit, že tyto
zásahy následovaly s odstupem od vlastní sobecké a samolibé
vůle.
Ad 2. Cesta věřícího je přirozenější v tom smyslu, že člověk
se vlivem toho, co mu předkládaly smysly k věření, od narození
učil a naučil věřit ve skutečnost zprostředkovanou smysly, takže
přidat k této světské víře víru s náboženským obsahem je přirozeným pokračováním rozvoje víry novým směrem. Je zapotřebí
oblomit rozum, aby nekladl náboženské víře příliš velký odpor.
Bude nutno ho ustavičně živit náboženskými představami, aby mu
nepředkládaly pokrm jen smysly. Náboženská víra se dá vyučovat
a vštípí-li se do člověka, je považována za pravou víru, ovšem
neprávem. Přestaňme vyučovat náboženské víře a uvidíme, že z
ní nic nezbude. Tam však, kde narazíme na vnímavého žáka na
předkládané náboženské představy (tedy na vnímavého na cizí
představy vůbec a pak vycvičeného na autosugesci), tam se
vytvoří v mysli takového jedince široká základna víry, která se
může řádově organizovat tak, že vznikne systém, ve kterém slabší
představy podporují silnější, a z těch pak vznikne představa, která
žije z nižších představ a je podporována názorně lidskými činy,
např. vypěstovanými a praktikovanými ctnostmi, nakonec
svědomím a naplněním norem víry. Z článků víry se stane
konvence a z konvence vnitřně pociťovaná povinnost, závazné
schéma jednání. Z takto vybudované povinnosti pak vyvstane živý
obraz náboženského obsahu, kterému může být velmi snadno

vdechnut pravý život z věčného života za obrazy. Člověk začne
nabývat důkazy o pravosti své víry a konečně se dostane do
obdobného stavu, do jakého se dostal člověk bez náboženských
představ, opatřený jen nutkáním neustrnout a jít dál. Avšak stejně
tak jako může být člověk svou vírou inspirován a může se pomocí
náboženské představy stýkat se zdrojem této inspirace, může být
též napadán a je napadán a často podléhá při tomto napadení a
víru ztrácí. Protože jsem sám nebyl vyzbrojen náboženskými
představami, mohl jsem si dovolit napadat víru, o které se věřící
domnívá mylně, že je pravá. Zjistil jsem, že je snadno přemožitelná opačnými protináboženskými představami. Také jsem se
přesvědčil, že přemoci takovou víru je výhrou v bitvě, nikoliv v celé
válce a za určitých okolností člověk přemožený nevěrcem může
se stát dokonaleji věřícím, byla-li jeho náboženská představa tak
silná, že přemáhala rozum (viz sv. Augustin: "Credo quia absurdum."), a ten nebyl-li živen dalšími protináboženskými argumenty,
zase se podobal náboženské víře. Uvedl jsem obousměrný pokus
na jednom a tomtéž jedinci: Odnaučil jsem ho věřit, a když jsem
zjistil, že bez víry je velkým ubožákem, který nad sebou plakal,
zase jsem mu jeho víru vrátil a dokonce jsem mu doporučil, jak má
svou víru natrvalo uchovat a učinit ji živou a pravou. Byla to
míčová hra lásky, přičemž míčem byla víra. Převzal jsem míč a
hleděl jsem vrátit míč lépe mířený. S touto hrou jsem přestal od
vstupu do koncentračního tábora 17. 11. 1939, protože jsem sám
zažil, že i ve mně, který jsem svou přímou cestu nenastoupil pomocí naučené víry v náboženské představy, si vytvořil obraz člověka, jaký má podle mých zkušeností být, a tento obraz se zhroutil, jakmile jsem byl bez soudu uvržen do vězení. Říkal jsem si: "K
čemu mi je všechna svatost, všechny ctnosti, všechno odříkání,
když jsem dopadl tak jako jiní, bez rozdílu, zda byli věřící či
nevěřící, ctnostní či neřestní. Jenže když jsem se zbavil představy
o svém "zaslouženém" postavení, které před uvězněním nebylo
nikým napadeno, proto jsem si o něm myslel, že je mým štítem,
zjistil jsem ze zkušenosti, která dopadala stejně na mě jako na
ostatní, že nemám zásluh, že si nezasloužím nic jiného nebo lepšího než člověk, který žil přírodním (živočišným) způsobem. Za tři
dny pobytu v koncentračním táboře se naskytla přece jen výjimečná příležitost, vzdát se i toho, který se něčím cítí být, a tu
jsem poznal, že existuje jen jediná opravdová zásluha, a tou je, že
jsem člověkem, který má za sebou vývoj, který své osobě, svému
přičinění nemůže přičítat. Teprve pak, až jsem se cítil být ničím,
přišly ke slovu i ty drobné zásluhy vzniklé nedobrovolným
sebezáporem, a spojily se ve vzdání života bez lítosti a bez neklidu. Tak jsem si zasloužil poznání, které jsem si nezasloužil, a z

něho teď po celá ta léta vykládám o přímé cestě k Bohu. Zase
jsem nepotřeboval začít věřit, protože jsem bez učení najednou
věděl, co mě před tím nikdy ani nenapadlo. Do všech knih světa
by se toto vědění nevešlo, už pro svou nesdělitelnost čtením a studiem.
K něčemu podobnému dospívá věřící člověk na vrcholu své
cesty víry, ale s tím rozdílem, že se mu poznání proselo sítem
náboženské představy. I když se dostane do extáze, ve které
rozmlouvá s Bohem a je mu sdělována moudrost, před kterou
padá na kolena, jak je ohromující a vznešená, přece jen je
orámována nevědomostí. Řekli byste: Aha, ty si myslíš, že ses stal
tehdy 21. 11. 1939 vševědoucím. Není to na tobě vidět." Ani já
jsem se nestal vševědoucím, protože něco takového člověk
neunese, ale v mém vědění nebylo chybných nebo omezujících
obrazů, jako je třeba lidská řeč nebo různá vidění. Nebyly tam
před tím, nebyly tam ani potom. Kterýkoliv náboženský i
nenáboženský obraz jsem nepovažoval za nic více než za obraz
skutečnosti, nikoliv za skutečnost samu. V tom je rozdíl mezi
člověkem věřícím a nevěřícím, kteří se dostali na tutéž vývojovou
úroveň. Mám tedy přiznat, že skutečnost, kterou mi nabízejí a
předkládají smysly a rozum ji zpracovává v celistvý obraz, je
klamnou májou, jakýmsi přeludem? Protože materiál tohoto
obrazu pochází z věčnosti, je to pouze skutečnost pomíjející.
Víme-li, že Tvůrce díla je věčný, nebudeme moci jeho dílo
považovat za neskutečné. Jeho dílo není jím, ale proto nepřestává
být skutečné. Když se potom člověk dozví, že při pohledu z jiné
úrovně je viděno dokonaleji a jinak než smysly, myslí si třeba že
dřívější pohled na dílo byl klamný. Tento dojem nemůže mít
trvalou platnost, jde-li člověk dál a objeví-li se mu další pohled na
zažívanou skutečnost a tak to jde dál. Žádný z těchto pohledů
není nepravý, nýbrž jen nově moudře uspořádaný podle potřeb
toho kterého stupně vývoje, aby sice uváděl do pokušení o své
jedinečnosti, pokud se člověk nehne ze své úrovně dál, ale aby
též vyváděl z tohoto pokušení tak dlouho, až už člověk nemá
potřebu držet se plovoucích ker, protože se klidně ponořil do
věčnosti a zjistil, že v ní je dokonaleji živ než dříve a že se ve
věčnosti jeho život do nekonečna zdokonaluje.
Lidské představy jsou pohybové povahy a mají za úkol
udržet člověka v duševním pohybu v takovém rozmezí, aby se
pomocí nich jeho vědomí ustálilo na úseku AB. Učiníme-li si
představu o skutečnosti za tímto úsekem, snažíme se
zprostředkovat tomuto úseku, a především jeho mezi B (rozumu),
ale i smyslům, je-li toho třeba, něco, co je právem

nepředstavitelné, protože nezrozené a nestvořené. Představy pak
mají funkci převaděče do lidského, převaděče něčeho, co se
převést nedá. Převod je jen zdánlivě proveden, existuje jen v naší
představě, a pak se takové představy připodobní se vším všudy
lidské úrovni poznání. Ta především trpí. Člověk je schopen
poznávat i tam, kam jeho lidské představy nedosáhnou. Sdružujeli tam své poznání s představou, způsobuje, že se do ní nevejde
poznání, které vylučuje představu, které je za všemi představami.
A tak se stalo, že např. představy z přikázané víry o Bohu, o stavu
nebe, pekla, očistce, značně zkompromitovaly projevy mystiků.
Přímo nepochopitelná přízemnost doprovází např. vidění
Swedenborga, který ze stavu nebe dělá pomocí lidských představ
lidskou časoprostorovou záležitost, to znamená něco, čím nebe
vůbec není, ale zároveň něco jiného, co je představitelné. U jiných
mystiků se projevuje spojování naučených představ s nadlidskými
stavy méně dětinně, ale i u sv. Terezie z Avily, jak vyplývá z jejího
Svéživotopisu, tak kde se hemží čerty a ďábly, nesmíme brát její
výroky vážně, protože je můžeme přičíst jen jejím lidským
schopnostem přivlastnit si, co se nedá přivlastnit bez omezujících
následků v oblasti poznání. Také Ghos se chápe všech
nábožensko-filosofických představ hinduismu, které však vědomě
užívá jen jako pomůcku k výkladu, aby je učinil názornější, ale
také říká, že tehdy při vzniku Gíty se ještě nedospělo tak daleko,
aby se vědělo to nebo ono. Je to pravda, ale my si musíme být
vědomi toho, že jde o pouhou ilustraci nějakých vývojových
procesů. Nežádáme-li si od ní více, je velmi prospěšná, protože
vlivem Ghosova poznání nikdy nezabíhá do záměn
časoprostorových kategorií (např. nelíčí peklo jako místo) za
stavy, kterými lidské vědomí vybočuje ze závislosti na času a
prostoru. Lidskými představami přímo hýřící hinduistická mytologie
přímo si žádá, aby ten, kdo ji zná, ji neopomíjel, protože pomocí ní
se dá obrazně vyjádřit mnoho. Setkáváme se tu se známým
úkazem, že také obraz je prospěšný na přímé cestě, ale má se to
s ním jako s příklady převzatými z Ježíšova života. Osvětlují nám
jen do té míry naši vlastní přímou cestu, pokud se podle nich
zařídíme jako podle obecných vzorů znázorňujících obecné
zákonitosti cesty a nebudeme si přát je opakovat podle historické
jejich podoby, nýbrž podle jejich vnitřního smyslu, podle jejich
ducha. Příklad: Někomu se zdá, že se u něho narodil Ježíšek. Sv.
Antonín z Paduy měl dokonce vidění malého Ježíše, ale nesmířil a
nespokojil se s tím, že Ježíška pochoval nebo že jej uctíval, nýbrž
pomocí této boží pomoci vlité do představ se zařídil, nebo nabyl z
ní síly k tomu, aby se mohl pozitivně změnit. Tento význam měly i
představy sv. Terezie o pekle: říká o nich, že byly nejcennější ze

všech jejích vidění. V tom se nemýlila, ale mýlíme se my, kteří
bychom chtěli mít její vidění. Znamenala by cestu zpět k sobě,
kdežto u ní přinášela uvolnění představ, kterých se potřebovala
zbavit. Nesměla tehdy napsat celý komentář k takovým
představám. Zní asi takto: "Já ti je zde předkládám a beru si je od
tebe k sobě. Už se s jejich mocí neshledáš." Ona si přece
uvědomovala už před tím, že peklo, jehož existence se jí
předkládala k věření, nemá nad ní moci, ale před těmito zjeveními
trpěla skrupulemi a obávala se pekla. Obava se pak
zdramatizovala a tím pozbyla nad Terezií svou moc. Na tento
kladný význam dramatizace představ v různých stavech vědomí
nesmíme zapomínat. Ani tu nejde o skutečnost, nýbrž o ventilaci
nitra. Namítnete mi třeba: "O jakou pouhou ventilaci nitra šlo, když
jsou známy případy s fyzickými následky?"
Lehká odpověď: čím je představa dokonalejší a živější, tím
na sebe váže více prany, takže každá představa vytvoří slabší nebo silnější sílu, která za určitých okolností může fungovat dokonce
jako samostatný organismus. Vizte případ David Neelové, která si
pomocí představy vytvořila sluhu, a toho se potom těžko
zbavovala. Nebo stejně nedobrý případ pátera Pia, který v mládí v
noci zápasíval se psem, a ten ho dokonce pokousal. Obojí se
stalo ve dvacátém století. Naše já je schopno si vytvořit pomocí
ustálených představ pranické a životně magnetické útvary, které
mohou působit daleko za hranicemi lidské kůže. Nikdo nemůže
být více přesvědčen o síle lidské představy než já. Proto bych
radil, když už se věřící neobejde bez náboženských představ,
nechť nejsou jen vizuelními obaly jeho myšlenek, nýbrž ať mají
obsah, např. učení Ježíše Krista. Pak člověka nejen dovedou kam
až mohou, ale stanou se i mostem, po němž přechází síla z
věčnosti do člověka, a to snáze síla lásky než síla poznání nebo
existence, které jsou. Dovede-li však síla náboženské představy
až pod kříž (podle symboliky Ježíšova života a podle jeho vedení
učedníků), na kříž, už ho dále dovést nemůže. Pak se stává, že
mystik umírá celý život a nepodaří se mu vnitřně umřít, a proto se
mu ani nepodaří vrátit se do svobodného života. O východisku z
této situace mluví sv. Terezie z Avily a já jsem už o něm
mnohokráte psal.
O extázi s představou říká Gítá: "Poznáš Mě napřed ve tvaru
a pak bez tvaru." Čili pomoc a prostřednictví představy na cestě
se považovala za běžnou. A v křesťanství je tomu také tak. Nikde
se však neříká, kolik poznání se ztratí tímto postupem. Lidská
nádoba má dno, a tím dnem je představa. Sv. Pavel praví o extázi,
kterou zažil pře setkáním s Kristem, že byla tak hluboká, že o ní

nebude moci říci, zda probíhala v těle či mimo ně, ale víme z toho,
co se stalo s Pavlem před Damaškem, že zmíněná extáze nebyla
konečnou stanicí duše a že na ni navazovala další extáze ve tvaru
před Damaškem a s ní další představou omezené poznání, ale
přece už méně omezené. Tak to dopadá při opakovaných
extázích. Z Pavlových epištol se dá vyčíst jak vznešenost jeho
poznání tak i nepochopitelně omezené poznání tam, kde ještě
překážela nově nabytá víra nebo zbytky staré víry s individuálním
obsahem. U sv. Pavla došlo před Damaškem k pouhé záměně
užšího poznání za širší. Všechno proběhlo tak úplně po lidsku.
Člověk se svou lidskou individualitou zůstal téměř nedotčen. Došlo
pak ale už k rozpoutání neextatické reakce, za níž se doplňovalo a
neustále doplňuje poznání: "Já se musím zmenšovat, aby mohl ve
mně žít Kristus," praví sv. Pavel. Dojde-li k tomuto
sebezmenšování napřed, před extází, jako tomu bylo hlavně
přičiněním lékařů u mě, není třeba přibírat během cesty
náboženské představy. Pak neplatí formulka "Napřed ve tvaru a
pak bez tvaru." V tom případě také víra, kterou učedníci Páně
ztratili až těsně před křížem, nepřekáží už od počátku vlivem
lidských představ, a poznání má volnou ruku. Obecně je platné
pro tento případ (bez ohledu na můj osobní zážitek). Narůstá poznání, protože se člověk zmenšil napřed ve vnitřní modlitbě, kterou
třeba ani za modlitbu nepovažuje, a pak je okolnostmi donucován
stále více sebe opouštět i za bdělého stavu mimo vnitřní modlitbu.
K tomuto tématu se vrátím při vysvětlování vedení událostmi,
protože tento způsob vedení by měl být právě v křesťanství zcela
běžný. Tento způsob se mi zdá být přirozenější a v naší době
potřebnější, mají-li být pro lidstvo zachovány výdobytky tisíciletého
postupu "napřed ve tvaru". Šlapat jen tak po náboženské víře není
správné, když jsme nepoznali, co v ní je většího než v pouhém
lidském životě bez náboženské víry. Výchovou bez náboženské
víry se dá nabýt jen tehdy vyššího poznání než s vírou, vede-li
výchovu někdo, kdo si víru váží pro svůj pohled na víru zhora (a
takovým vychovatelem byl např. Ježíš) a ne zdola. V dnešní lidské
společnosti jsou předpoklady, aby v ní povstali vychovatelé
zmíněného typu. Jeden z důvodů pro toto tvrzení: Rozvinutí
rozumu pokročilo nebývalou měrou. Jen jsme se ještě nenaučili
rozum použít do krajnosti správně. A tím do krajnosti a správně
není kopat a mlátit kolem nebo stát proti všemu, co je nerozumné,
nebo znepokojovat se nad tím, že s rozumem nemůžeme dojít dál,
nýbrž než dojde k takovému neklidu, ustoupit od rozumového
postupu, a to opakovat zásadně pokaždé, když nastane únava
rozumovou činností. Jakmile únava pomine, znovu se pustit do řešení rozumem. A tu zjistíme, že k němu něco přibylo, co není z

rozumu. Tady je ten správný přechod k vyššímu poznání. Vlivem
lékařů jsem se k tomuto postupu dostal už v předškolním věku, a
vždycky bez výjimky se dostavilo něco navíc, co v rozumu před
zastavením jeho činnosti nebylo. Takovýmto způsobem by se měl
člověk v budoucnosti zmenšovat. Lépe by se dalo říci, měl by v
sobě ustavičně vylepšovat řád hodnot a postavení hodnot v tomto
řádu. Nebát se jejich přemístění! Nakonec člověk pozná, že řád
hodnot sestavený v Otčenáši byl zaznamenán na základě větší
moudrosti než je lidská, a kdybychom k této moudrosti dospěli,
bylo by na světě dobře a šlo by se kupředu rychleji. (viz doplňující
text k UŽ: "Modlitba životním programem.")
Ad 3. Snad nám přitom nebude hrozit rutinérství, do kterého
propadla exkluzivní hinduistická joga nebo čínský a zvláště japonský zen buddhismus. Náznaky úpadku tohoto druhu jsou už i v
katolické mystické teologii (viz překlad Tanguereyho v Sladkém
jhu). Vzestup každé duše se sice dá srovnat s obecným vzorcem,
jakým je např. Ježíšův život, ale je třeba přitom dbát na to, že
nutno postupovat analogicky a nikoliv jen stejně. Indický mistr
tohle řeší velmi prostě. Nevezme do učení žáka, který není střižen
podle něho. A tak se stalo Gotamovi Buddhovi, že ho odmítli
všichni tehdejší mistři jako neschopného. Gotama opravdu nebyl
střižen podle nikoho z nich. Kdežto obecný vzorec Ježíšova života
dovoluje Ježíšovi, aby řekl. "Pojďte ke mně všichni!" a nečinil
výjimek. Ovšem, kdo se nezřekl svého, ten sám uznal, že se
nemůže stát Ježíšovým učedníkem. Užijme obrazu: Ježíšův život
představuje široký pruh látky, ve které je vetkána také nitka
každého z nás. Čtete-li tedy, jak si radžajogin pomáhá kundalinijogou jako pomocnou disciplinou, nebo hathajogou a džnana
jogou, nemyslete si, že byste s libovolným výběrem těchto
pomůcek se mohli stát dobrými radžajoginy. Výběr za vás musel
provést zkušený jogin, vědoucí, které prvky a kdy z těch
pomocných praktik jsou pro vás vhodné. My však v sobě máme
daleko příhodnějšího a dokonalejšího vůdce než jakým může být
sebelepší guru. Jen se mu musíme umět otevřít. On pak nikoho
neodmítne, kdo se mu otevře. Ale neposlušnost se trestá
pozastavením vedení, úplně samovolně bez jakéhokoliv
upozornění.
9. Rovnodušnost a zničení ega (A I, 199-208)
"Úplné obětování, úplná nepřipoutanost (rovnodušnost),
nelítostné vyloučení ega, přetvořující osvobození, které zbavuje

naši přirozenost jejích nevědomých způsobů jednání, to jsou
etapy, které můžeme uskutečnit, podřídíme-li celou naši
přirozenost Božské Vůli - pomocí pravého odevzdání sebe
samých bez výhrad."
Přidržme se výkladem u "nevědomých způsobů jednání."
Takový výrok si může dovolit jen zasvěcenec, který ví, že jednání
vedené naší osobní vůlí respektive vůlí společnosti, ve které
žijeme, je jednáním nevědomým, že jednotlivec ani lidská
společnost nevědí, co činí. Napřed řeknu v jakém smyslu vědí, co
činí. Rozhodují se a vědí, pro co se rozhodují, případně jakých
prostředků použijí pro uskutečnění záměru. V jakém smyslu
nevědí, co činí? Nevědí, že se nemohou příliš vzdálit od Vůle boží,
o které nevědí. Smějí se ubírat oklikou a také se jí ubírají ve
srovnání s přímějším záměrem božím, ale víme dobře, že proti
Duchu božímu se nedá hřešit tak, aby mohlo být odpuštěno.
Člověk i společnost, kdyby jednali vyloženě proti vůli boží, odvolali
by se ze světa. To se však nestává, protože každý člověk má v
sobě vidoucího vůdce, který něco takového nedovoluje, respektive
má moc nedovolit. Utváří se situace, ze které už nelze provést
zamýšlený čin. Proč mě přestal vidět esesman, který mě chtěl
zabít? Svou vůlí jsem na něho nepůsobil, protože jsem se sebe
vzdal, za to na něho působil jeho a můj duchovní vůdce, který
úmysl esesmanův neschválil. Měl být zachován člověk, který by
zaznamenal ty zkušenosti pro jiné lidi. Vždyť vrah mě neviděl a
všichni kolem mě viděli. Ten výběr nemohl provést člověk. Takhle
duchovní vůdce přebírá události i naše činy, a také nepřebírá nic,
co vůli boží nepřekáží v provedení jejích záměrů. Tato jemná a
nám skrytá regulace naší vůle i událostí kolem nás je onou
příjemnou vládou boží, o které vůbec nevíme. Ježíš o ní věděl,
takže věděl dokonce napřed, co se má stát. Nemusel být proto
věštcem, nýbrž jen znalcem Otcovy vůle, a tím byl dokonale.
Přesto však si dovolil před svou smrtí na kříži v zahradě
Getsemanské, aby mu byl ten trpký kalich odňat. Vyhovoval
vnitřnímu požadavku, že člověk si nemá přát trpět. Víme, jaké
těžkosti si často přivodili křesťanští světci, když si přáli za někoho
trpět. Namnoze nikomu neprospěli, ale sobě uškodili. Je těžké
radit Bohu, co má dělat a co nemá dopustit. Prosím vás, mějme za
to, že Bůh ví lépe než my, co má učinit. Potřebuje-li naší pomoci,
lépe řečeno, chce-li něco učinit prostřednictvím nás, víme nebo
dozvíme se o tom. Pak se marně zdráháme, nebo podaří-li se
nám, že se vyhneme, velmi tím utrpí naše cesta po stránce
poznání. Srazíme vyšší poznání na poznání lidské. My,
nepoznávající boží Vůli, vcházíme do činnosti bez vědomí, je-li
správná. To neznamená, že bychom pro tuto neznalost měli zůstat

nečinní. Nějaké normy pro správnou činnost máme a známe je
např. z křesťanské mravouky nebo z Ježíšových doporučení. Během cesty se naučíme poznávat Vůli boží příměji. Začneme ji poznávat samovolně, ale jen do té míry, do jaké uneseme její nás zavazující znalost. Víme z Ježíšova života, že znalost boží Vůle jej
zavazovala k tomu, aby ji splnil, i když to bylo osobně velmi
nepříjemné plnění. Nedělejme si iluzi o tom, že bychom dokázali
být tak dokonalými nosiči boží Vůle jako byl Ježíš. U mne došlo
záhy k jakémusi školení v tomto směru. Začal jsem poznávat v
čem drobným způsobem mám ustoupit od své vůle nebo ji
nahradit vůlí, která nebyla ani mou ani společnosti lidí, se kterými
jsem byl ve styku. Začas jsem dorostl k dalším možnostem
poznávat lépe a v jiném měřítku boží Vůli, ale nikdy se tento
přechod do větší šíře poznání a tedy i poslušnost neuskutečnil po
dobrém. Bylo nutno mě přemoci, protrhnout zásahem bez mé vůle
hráz mého odporu. Čili vždycky můj život probíhal v cyklech, na
jejichž počátcích bylo provádění něčeho drobného, k čemuž
popud nepřicházel z mé vůle. Tak dlouho jsem přivoloval v
drobném, až jsem přivolil nebo dorostl k přivolení ve velkém, po
němž se v mém životě narodil Ježíš, a tak to šlo podle vzoru
Ježíšova života dál, vždy v cyklech na vyšší úrovni, a to i v době,
když jsem o Ježíšově učení a symbolice jeho života nic nevěděl.
Má poslušnost se zřejmě nestupňuje z mé vůle, nýbrž dalším
přílivem milosti na přechodech.
"Je za potřebí prvního podnětu, jímž by naše činy byly
oživeny duchem oběti; je nutno si to přát v zásadě bez
umíněnosti, aby se navodila potřeba celobytostní povahy, aby se
tato potřeba stala automatickým zvykem, čistým a vědomým, tak
aby to byla potřeba obětovat se veškerou činností Nejvyššímu,
oné moci, která je toho času v nás zastřena, právě tak jako ve
všech bytostech a ve všech projevech vesmíru. Oltářem této oběti
je život, naše nabídka činnosti. Moc, Přítomnost transcendentní a
universální, která se napřed jen cítí a odhaduje, spíše než
abychom ji poznávali nebo viděli, je Božstvím, jemuž se nabídka
přináší obětí. Tato oběť, toto obětování sebe má dva aspekty: dílo
samo a duch, ve kterém je dílo prováděno, a duch úcty k mistrovi
Činů, ke všemu, co vidíme, na co myslíme a co cítíme."
Upozorňuji, že začátky tohoto vzestupu boží Vůle k moci
nade mnou byly tak přirozené a jemné, že bych byl v nich vůbec
nemohl spatřovat nějaký sebezápor. Odstupoval jsem sice někdy
často někdy jen sporadicky od své vůle a nahrazoval ji vůlí
pocházející z rozlišovací schopnosti o správném, ale protože v
tomto poznání byla obsažena moc, která byla silnější než obvyklá,

podřizoval jsem se samovolně. Měl jsem zřejmě něco těch
"zásluh" nastřádáno z operací za vědomí. Ale postupně, asi tak od
šesti let, všechno, s čím jsem si jen samoúčelně hrál, mně bylo
bráno proti mé vůli, a tenhle tlak mou samolibost se
stupňoval...Nevěděl jsem např. že:
"Dílo musí být stanoveno napřed nejvyšším světlem, s
jakým můžeme disponovat ve své nevědomosti. Kéž je podoba
naší práce určována naším smyslem pro povinnost, naší sympatií
k našim bližním, úmyslem, kterým chceme sloužit dobře jiným a
dobru světa, z příkazu toho, kterého jsme poznali jako lidského
Mistra, protože je moudřejší než my a protože pro nás představuje
Pána všech činů, v něhož věříme, avšak kterého ještě neznáme;
což je totéž jako zastávání správného principu. Je nutno, aby
nechyběla podstata oběti, a důležité je, abychom se vzdali touhy
po ovoci svých činů, abychom se vzdali připoutanosti k
výsledkům, pro které však máme s prací začít. Pokud budeme
jednat s připoutaností k výsledkům, nenabídneme oběť
Božskému, nýbrž sobě, svému egu."
Do těchto vět bude třeba asi vnésti více světla. Ghos chce
říci, že člověk nemá zanechat činnost, kterou dělá pro sebe nebo
pro nějaký osobní účel a pro nějaký kladný výsledek, který by nás
uspokojil nebo uspokojil společnost. Počáteční pohnutky jsou
sobecké. Všimněte si, že Ježíš přijímal učedníky, o kterých věděl
že jsou vrcholně a velmi vypočítavě sobečtí, i když opustili své
rodiny. Spása znamenala pro ně více než dočasné rodinné štěstí.
Pak je však Ježíš vedl k tomu, aby viděli splnění své touhy jedině
v tom, že na sebe budou zapomínat a budou pomáhat bližnímu.
To byl mistrovský tah, jak je vypáčit ze sebe.
"Máme-li přitom sebe rádi, klameme se, myslíme-li si, že
obětujeme Bohu smysl své práce, svou sympatii vůči bližnímu,
svá přání dobra světu, nebo že posloucháme Mistra, avšak ve
skutečnosti je to zamaskovaný egoismus, uspokojování svého
egoismu a našich zálib, a je to falešný peníz, který jsme ochotni
dát místo něčeho, co se po nás žádá: vykořenit všechny žádosti z
naší přirozenosti."
"V tomto stádiu jogy a v celém jejím trvání, je přání, tato
forma ega, nepřítelem, na kterého si musíme dávat stále pozor co
nejbděleji. Nesmíme se dát odradit, i když jej zjistíme ukrytého v
nás, převlečeného do různých masek, a musíme ho vykořeňovat
neúprosně. Slavná slova, která osvětlují tuto disciplinu, jsou
vyjádřena v jasné formulaci Gíty: "Máš právo na činnost, ale
nikdy, za žádných okolností, na plody činnosti." Plody náleží Pánu
činů a jen jemu; naším jediným úkolem je připravit úspěch

poctivou a pečlivou činností a pak ji obětovat božskému Mistru.
Zřekneme-li se připoutanosti k ovoci skutků, musíme být připraveni i změnit práci a opustit směr, jedno pole činnosti za jiné, nebo
dokonce kteroukoliv činnost, jestliže je to příkaz Mistrův." (A I,
200)
Známe zářný případ Milarespy, jehož Mistr ho vyloženě týral
změnami dispozic pro stavbu domu. Přikazoval mu stále znovu
bourat právě postavené a za těžkých podmínek postavit nové.
Nakonec, když Milarespa zvítězil nad Mistrem svou věrností,
vytrvalostí, neochvějností v plnění příkazů, sám Mistr kapituloval a
Milarespu zasvětil. Prozradil mu, že kdyby jej byl nezkoušel v
odpoutanosti od sebe, nebyl by se mohl z Milarespy stát velký
svatý, který byl pak zakladatelem celého duchovního postavení
Tibetu. Ovšem Mistr Milarespův byl člověkem, kdežto jde-li o
skrytého vnitřního duchovního vůdce, situace žákova je někdy
ještě obtížnější. Někdy, odloží-li žák poslušnost na chvíli stranou a
zařizuje-li se podle vůle Mistrovy jen podle své chuti, ztrácí pomoc
Mistrovu v tom smyslu, že je mu zastřena a pak žáku při občasné
neposlušnosti začne chybět síla k uskutečnění příkazů.
Gítá přiznává člověku právo na činnost. Máme právo k tomu
dodat, že lidská činnost může nabýt zcela odlišnou povahu než
zvířecí. Nemusí být zpětně namířena k prospěchu toho, kdo ji
provádí. Zvířecí činnost je vypočtena tak, aby z ní především mělo
prospěch zvíře, které ji provádí. Ostatní prospěšnost zůstává
zvířeti utajena. Jmenuji tento způsob jednání, tak častý i u lidí,
malým okruhem: od sebe k sobě. Ani tento malý okruh není úplně
sterilní povahy, pokud se týče duchovních účinků, ale v podstatě
je znehodnocením lidské činnosti na úroveň činnosti zvířecí.
Zatímco však zvíře je nevinné při sledování svých cílů a výsledků,
protože je slepě vedeno pády, které nemůže přemoci (až na zcela
výjimečné případy), člověk má všechny předpoklady k tomu, aby
se ze svých pudů vymanil (a mezi ty pudy patří též připoutanost k
výsledkům činnosti). Vím, že bych byl nikdy z vlastní iniciativy v
tomto ohledu nebyl lepší než zvíře, ale také vím, že odstup od
sebe, sebezápor, přinese i zde osvobození od sebe. Poznal jsem,
kam až smí mé ego a kam by se nemělo drát. Upřímně ustupovat
od sebe člověk nedokáže bez postupujícího duchovního poznání,
a toto poznání nepostoupí, dokud neuspějeme v sebezáporu.
Činnost nesmí být opuštěna, dokud se člověk činností
přibližuje ke svému duchovnímu ideálu, ať vědomě či nevědomě.
Ježíš spočinul v klidu hrobu, až když vyčerpal všechny možnosti
činného člověka. Jednal tak, aby nikoho nenechal na pochybách o
tom, co chtěl ukázat: Při činnosti nemyslel na svůj prospěch. Jeho

slova: "Dělám-li něco pro sebe, nevěřte mi!" To je ideální způsob
jednání. Vede k největšímu ze všech zázraků: ke zmrtvýchvstání v
průběhu lidského života, ne až po fyzické smrti, nýbrž ke vzkříšení
do věčného života už teď v těle.
"Jinak nebudeme jednat pro Mistra, jemuž nabízíme svou
práci, nýbrž pro uspokojení svých zájmů; z potřeby činnosti naší
dynamické přirozenosti; ale pak všechno to slouží jen k záchraně
ega. I když taková činnost může být prospěšná pro obecný život,
musí být postupně opouštěna se vzrůstem našeho duchovního
poznání a musí být nahražena božskou protihrou; pak ánanda,
neosobní radost namířená k Bohu, vyloučí pouhé vitální
uspokojení a postaví na místo osobního uspokojení radostný
rozvoj Božské energie. Uspokojování sklonů přestane být cílem
nebo nutností; provádí se jen pro uspokojování Božské vůle podle
přirozené a dynamické přirozené pravdy duše, která je sama v
sobě svobodná a je světelné povahy. Jestliže se jednou vymýtí z
našeho srdce poutanost k plodům činnosti a k dílu samotnému, je
nutno zavrhnout poslední sveřepé pouto k myšlence a k pocitu, že
my sami jsme původci činnosti; musíme vědět a cítit, že jediná
Božská Šakti nad námi a v nás je jediným a pravým činitelem." (A
I, 200-201)
+++
"Vzdání se připoutanosti k činům a k jejich plodům je
začátkem posunu směrem k absolutní rovnodušnosti mysli a
duše, do které nakonec musí být zahrnuto vše, chceme-li
dosáhnout dokonalosti ducha. Úcta k Mistrovi činů vyžaduje,
bychom ho jasně uznávali, a to jak v nás, tak i ve všech věcech a
událostech."
Měl bych mít představu o tom, jak k tomu může dojít,
protože jsem se soustavně dostával, už za operací při vědomí a
potom při poznávání správného bez své vůle, ke zkušenosti stále
stejné, ale stále se zdokonalující, že je tady nějaký činitel, kterým
nejsem já, ale který je moudřejší a mocnější než člověk. Od 17 let
jsem byl přemáhán touto mocí a moudrostí a má obrana proti ní,
pokud vůbec existovala, byla marná. Už jsem vysvětlil proč. Přesto
jsem byl zaskočen zatčením a uvězněním bez soudu v
koncentračním táboře. S takovým bezprávím jsem si nevěděl rady.
Ona moudrost a moc byla vždycky mou pomocnicí, i když jsme se
nejapně bránil jejímu tažení. Na prahu koncentračního tábora
zmizela. Kdyby mně však nebylo krátce po příchodu do
koncentračního tábora jasné, že v dalším okamžiku zemřu

zabitím, byl bych pociťoval i nadále své zatčení a mučení jako
příkoří a trest za něco, o čem dost dobře nevím, že by to bylo tak
velkým proviněním, že by si to zasluhovalo tak krutý trest. Ale v
"nádobě zásluh" bylo přece jen něco připraveno, takže v
okamžiku, kdy se na mne esesman rozbíhal, aby mě srazil k zemi
a pak asi ukopal, v tom okamžiku se z té tajné zásobárny uvolnila
tak velká odpoutanost od sebe, že jsem bez lítosti vzdal svůj život.
Hned se situace změnila. Esesman začal být pro mě pomocníkem
božím (a věru dokonalejšího pomocníka božího jsem ještě
nepotkal), který mě přišel vysvobodit od mne, od mého nepravého
středu života, od nepravého pocitu, že já jsem činitelem, nebo že
jsem se provinil apod. Vzdal jsem se nejen připoutanosti k činům,
které jsem před tím přičítal sobě, ale i k životu, který jsem rovněž
mylně přičítal sobě nebo rodičům nebo vývojovým poměrům na
této zemi. Záhy jsem poznal, že někdo vládne událostmi, a tvorové
se o této vládě dovídají zkušenostně, snesou-li toto vědění, které
zavazuje k pravé úctě k Mistrovi díla, k úctě, o které Ježíš v
Otčenáši vznáší požadavek: "Posvěť se jméno Tvé." Ocitl jsem se
na úrovni, na které se světí jméno boží tím, že necháme Boha,
aby skrze nás působil ve všech směrech podle jeho vůle.
Považoval jsem se za prodlouženou ruku boží ke všem a ke
všemu, kde chtěl zasáhnout a jak chtěl zasáhnout. Ruka už nemá
vlastní vůli. Teď asi budete lépe rozumět slovům Ghosovým a
nebudou se vám jeho myšlenky zdát nadnesené.
"Rovnodušnost je znakem této úcty; to je základna duše,
pravé obětování a správný kult. Pán je tentýž jediný ve všech
bytostech; nesmíme činit jakýchkoliv podstatných rozdílů mezi
sebou a jiným, mezi mudrcem a nevědoucím, mezi přítelem a
nepřítelem, mezi člověkem a zvířetem, mezi světcem a hříšníkem.
Nesmíme nikoho nenávidět, nikým pohrdat, ani k němu cítit odpor,
protože ve všech máme vidět Jediného, který se buď projevuje,
nebo se podle libosti zatajuje. V někom se odhaluje málo, trochu
více v jiném, skrývá se a stává se dokonale nepoznatelným podle
své vůle a podle svého poznání toho, co je příhodnější vzhledem
ke způsobu, kterým má v úmyslu se přiodít, a jedná podle různých
příležitostí. Všechno je naše Já, jediné Já, které na sebe vzalo
nekonečnou rozličnost tvarů. Nenávist, antipatie, pohrdání a
odpor, připoutanost a dávání přednosti jsou přirozené věci,
potřebné a v určitém stádiu vývoje nevyhnutelné; slouží nebo
pomáhají k tomu, abychom provedli nebo upevnili výběr, který v
nás chce dovršit přirozenost. Ale pro karmajogina jsou to jen
přežitky, překážky, úkony nevědomosti, a jak se postupně
projevuje Jeho vývoj, ztrácejí spontánně svou přirozenou
důležitost. Duše - děvčátko jich potřebuje, aby rostlo, ale nemají

smyslu, když dospěje k úctě vůči Bohu. V božské přirozenosti, ke
které musíme spět, budeme se moci shledat s neúprosnou
přísností, někdy ničící, ale nikdy se tam neshledáme s nenávistí,
odhalíme božskou ironii, ale nikdy pohrdání, najdeme tam klidné
útočiště plné síly a prozíravosti, ale nikdy nebude možné najít tam
stranící odpor nebo antipatii. Nemá být pohrdáno ani tím co spěje
k zániku; máme si být vědomi toho, že jde o dočasný jev a masku
Věčnosti.
"Jelikož všechno je jediným Já v jeho projevech, budeme se
muset dívat s nerozdílnou náklonností na ošklivé i krásné, na
znetvořené i dokonalé, na ušlechtilé i vulgární, příjemné i
nepříjemné, dobré i špatné. Nepociťovat nenávist, znechucení
nebo odpor, nýbrž s vyrovnaným pohledem se dívat na věci v
jejich pravé podobě a na místě jim vykázaném. Pak uvidíme, jak
všechny věci vyjadřují nebo zakrývají, vylepšují nebo znetvořují nejlepším způsobem nebo s chybami jim vlastními, za okolností
jim přisouzených a podle možností jejich přirozenosti, máme-li na
mysli jejich stav, funkci a jejich stávající vývoj - pravdu nebo fakt,
energii nebo božskou možnost, které dík jejich podílu na
vývojovém projevu, jsou toho času nutné pro tento projev jako
celek a pro dosažení konečného nejvyššího výsledku. To je
pravda, kterou máme hledat a objevit za jejím pomíjivým výrazem;
tedy nenechat se deprimovat zdáními, nedokonalostmi a
znetvořeninami samotného projevu a za těmito maskami uctívat
Božské, neposkvrněné, čisté, krásné a dokonalé. Vskutku,
všechno se musí změnit, za hrubostí se má spatřovat obtížně
dosažitelná dokonalost, nejvyšší dobro a nikoliv zlo, tedy dobro,
které se musí proměnit v universální smysl všeho."
Ghos zde líčí stav, který se nedá dosáhnout aktivně, nýbrž
který se dostavuje sám ve stavu dokonalé trpnosti. Zrovna tak se v
mém vědomí objevil v koncentračním táboře, jakmile jsem opustil
sebe. Řekl bych ve zkratce: "Opustíš-li sebe, nalezneš Mě, jediného, ve všem tajemně působícího k vítězné velikosti, a už
nebude záležet na zevních okolnostech, ať jsou sebe tvrdší nebo
sebesladší." Dále Ghos:
"Nebýt rovnodušný znamená být ještě pronásledován
nevědomostí, ještě nic nechápat a pravděpodobně i rušit staré
nedokonalosti, aby se z nich vytvořily božské hodnoty, které by
nahradily dosavadní hodnocení, jichž jsou schopny naše mysl a
tužby."
Např. tou starou nedokonalostí, kterou jsem ve zmíněném
stavu trpnosti zrušil, byl můj pocit osobní svatosti. Kdyby nebylo
bývalo jiných důvodů, proč jsem před tím musel tolik trpět, tento

jediný by byl stačil k tomu, abych trpěl tak dlouho, dokud jsem
sobě nadržoval, tedy pokud jsem nebyl tak rovnodušný, že jsem
ve škůdci a poškozovaném začal poznávat složky jediné hry lásky
odehrávající se na okraji božské prozřetelnosti. Rovnodušnost má
své stupně, které její tvář proměňují s narůstajícím poznáním. A
poznání je tím dokonalejší, čím menším jsem já, a kdybych byl
ničím, bylo by dokonalé. Kdybych nepatřil ani trochu sobě, objevilo
by se tu poznání, které sice už bylo za lidským vědomím, ale
nebylo ani v nejmenším lidské, nýbrž zůstávalo božské. Až se
božské stane přirozeně lidským, pak si člověk teprve uvědomí,
jaké násilí trpí vláda boží v člověku (království boží slovy Ježíšovými) a že je dobýváno největším násilím, přemožením sebe
samého, který přece vyšel z věčnosti, ale musí být ukřižován, aby
mohl vstát z mrtvých.
"Rovnodušnost není novým typem nevědomosti nebo
zaslepenosti, nezakrývá ani nevytváří, neruší ani nepovzbuzuje
staré vidění rozdílů. Rozdíly zůstávají, rozdílnosti projevů jsou i
nadále přítomny, ale my je už umíme hodnotit s větší přesností a
jinak, jako převleky nenávisti a lásky, umožněné nadržováním buď
nenávisti nebo lásce."
Dalo by se také říci: Rozdíly vzniklé tím, že jsme společně s
ostatním tvorstvem neodrostli všem párům dvojic, že jsme v jejich
vleku, že jsme zatím jimi vychováváni jako jedinými prostředky,
které nás mohou vychovávat. Je to dlouhý proces, při kterém se
učíme nebýt vychováváni metlou. A tou metlou je, aniž to víme
"soustava našich podřízeností sympatiím a antipatiím,
připoutanostem a odporům. Za všemi těmi proměnami je nutno
vidět Celek a Neproměnné, které uvnitř toho přebývají." (A I, 202)
"Zachováváme-li stále tutéž stálost duše a myšlení za všech
okolností, příjemných i nepříjemných, při neúspěchu jako při
úspěchu, za dobrého i za špatného osudu, pak spatřujeme vůli
Mistra činů... Všem, kteří umí nahlížet vnitřním okem, On se
projevuje ve hře sil a jejích výsledcích právě tak jako ve věcech a
ve tvorech. Všechno se ubírá k božskému cíli. Každá zkušenost,
každé utrpení, každý nedostatek jakož i každá radost a každé
uspokojení jsou krouživými pohyby universálního pohybu, kterému
máme porozumět a jej podporovat. Bouřit se, odsuzovat, křičet
nebo rozhořčovat se, to jsou impulsy našich nevědomých
instinktů, které jsou si neprávem jisty svými právy." (A I, 203)
Mí přátelé mi říkají: "Na to mám přece právo, abych se vzepřel zřejmému bezpráví nebo jiným ostudnostem. Kdybych mlčel a
nedával najevo svůj odpor, cítil bych se spoluvinným za špatné,
které se před mými zraky děje."

Ano, podporujte všemi silami, co vám vaše založení ukazuje
jako dobré, a odporujte z těchže všech sil tomu, co se vám jeví
jako chybné, špatné, bezohledné apod. Buďte si však vědomi
toho, že nejednáte z pozice nestranně spravedlivého člověka.
Straníte třeba v tom nejlepším úmyslu, nejste jak by řekl Ghos,
rovnodušní. Z této pozice nebude váš zásah nikdy tak účinný,
jakým by byl, kdybyste se nacházeli ve stavu, který nám tu líčí
Ghos jako dokonalý stav karmajogina. Pořád však vaše jednání
bude dokonalejší, než kdybyste se jen vmýšleli do onoho
vznešeného stavu rovnodušnosti, ale ve skutečnosti jej
nedosahovali. Takový stav, který vyžaduje Ghos od karmajogina,
jsem zažíval teprve po onom odstoupení od sebe v koncentračním
táboře. Tam však Ghos svůj výklad nezačíná, nýbrž tam ve svém
výkladu pokračuje. Připomenu vám, čím svůj výklad začal, a to
nikoliv už jeho slovy, na ta jste už možná zapomněli, nebo jsem je
zrovna nepřeložil. Výklad doplním svou zkušeností, jak se začla
rozvíjet na začátku přívalu nerozumového poznání.
Vždycky, jako malé dítě, když jsem se snažil pomocí
rozumové úvahy zjistit, co je správné nebo nesprávné, a správné
řešit, došel jsem za pomocí rozumu a citu až na kraj svých
relativně nejzazších lidských schopností, a tu místo abych se
znepokojoval svou neschopností rozumu i citu, abych dobře
odhadl, co je správné a našel k tomu řešení, ptal jsem se na
úsudek moudřejších lidí, tj. lidí, které jsem považoval za moudřejší
a zkušenější než jsem já. Někdy jsem dostal odpovědi, z nichž
některou jsem poznával vnitřně jako správnou. A tu bych chtěl
znovu opakovat: Nevmýšlel jsem se do stavu, ve kterém bych byl
schopen rovnodušně jednat, nýbrž, buď jsem měl jistotu, že to, co
se mi radí, je správné, nebo jsem ji neměl. Měl-li jsem jistotu, měl
jsem také ihned k dispozici sílu k navržené realizaci. Podle této
síly jsem poznával, že jistota je pravá. A pak jsem byl podle
obsahu této jistoty při daném řešení buď velmi ohleduplný, nebo,
odpovídal-li tomu obsah jistoty, i velmi bezohledný vůči všem a
všemu, co souviselo s řešením. Mé svědomí už k tomu nemělo co
říci. Pozbyl jsem práva člověka, který se dokáže právem rozhořčovat nebo schvalovat podle toho, co mu jeho rozum a osobní cit napoví. Tuto nápovědu jsem pozbyl na celou dobu řešení správného
neosobně a rovnodušně. Až se věc vyřešila, ztratila se síla k uskutečnění dalších případů tímtéž způsobem, a já jsem se přirozenými pochody myšlení stal zase svým, všechno zase nedokonale
osobně řešícím. Nikdy jsem se nevmýšlel do stavu nestranně
moudrého člověka. Za "normálních" okolností, ve kterých žijeme,
stačíme si s rozumem, jsem nestranně moudrým nebyl.

Kdybyste se vmýšleli do stavu rovnodušnosti, jak vám jej líčí
Ghos, ocitli byste se na scestí. (Přičemž stav je líčen Ghosem
naprosto správně.) Tím, že schvalujete takový stav a vmýšlíte se
do něho jako do něčeho správného, nestanete se rovnodušnými,
nýbrž v nejlepším případu se ocitnete ve stavu autosugesce, ve
kterém nedokážete věci řešit správně, nestranně správně. Budete
buď opravdu bezohlední nebo opravdu domýšliví, nebo obojím
dohromady. Pozor tedy na rozdíl mezi vmýšlením se a mezi
vyprázdněním se od vlastní vůle a od sebe. Dělají-li dva totéž,
není to totéž. V tomto případě je první, ono vmýšlení,
sebeohlupováním, druhé sebepoznáním v tom nejryzejším smyslu
slova. Proč tedy Ghos tolik mluví o stavu rovnodušnosti, když
může počítat s tím, že téměř každému, kdo bude číst tyto řádky,
se tento stav zalíbí a on se začne svou vůlí do něho vmýšlet, čímž
docílí opak toho, co dosahuje radžajogin vnitřním pokrokem
samovolně, bez zákroku své osobní vůle? Protože Ghos musí
informovat karmajogina o tom, jak má jeho pokročilý stav vypadat.
S žákem karmajogy, se mnou a s každým z vás se bude dít totéž,
o čem já retrospektivně už vím, ale tehdy, když se to se mnou
dělo, jsem o tom nic nevěděl. Od tří a půl let do 17 se ve mně
třináct let něco střádalo, o čem jsem nevěděl ani že se to střádá,
kam to povede, k čemu dalšímu než k bezprostřednímu účinku to
je, ani který vývojový stupeň to představuje. Konečně se to dostalo
do vědomí, ale zase jsem nevěděl, že se něco střádá. Byl jsem
svědkem jen výsledku, vědomého vstupu do věčného života, zatím
pouze extatické povahy. (Ani nechci pomyslet na to, co by se
stalo, kdybych si byl ve chvíli první extáze uvědomil, že jsem si na
ni střádal. Nebyl bych mohl zavrhnout život do té chvíle žitý jako
planý a veskrze nesprávný, a proto bych se byl nemohl od něho
tak jednoznačně odvrátit, jak bylo možné jen tehdy, když jsem jej
považoval za zavrženíhodný, nenávratně opuštěný. Jak je někdo
moudrým činitelem i v našich omylech.) Pak se ve mně střádala
schopnost milovat Boha nade vše, a to také proto, že jsem se za
tuto schopnost upřímně devět let modlil, a nemodlil jsem se za nic
jiného. Jak jsem měl ale vědět, že bez uvěznění, bez ztráty lpění
na vlastním životě se nedovím, co je to milovat Boha především a
z celého srdce, duše, mysli a síly? Nevěděl jsem, že je třeba sebe
celého opustit, tedy také celé své srdce, celou svou duši, celou
svou mysl a veškerou svou sílu, aby vůbec nám mohl Bůh ukázat,
že je to On, který miluje, a ne my, i když je správné, že o lásku
usilujeme. Tím úsilím jen střádáme něco, co nemůže být patrno
dříve než to dospěje k určitému relativně vrcholnému stupni
vyspělosti. Takže teď mohu říci: Učil jsem se milovat, a není
rozhodující, že jsem se tomu nenaučil, protože kdybych byl měl

dojem, že už začínám milovat, byl bych přičítal zásluhu o tuto
schopnost sobě a ne Bohu.
Ghos považuje za správné, aby žák karmajogy věděl k
jakému druhu nezaujatosti (rovnodušnosti) spěje. Až žák nastřádá
plnou "nádobu zásluh", sám se s ní vlije do Boha a přestane být
sebou. Pak uvidí, kdo jediný je rovnodušný, kdo jediný je Pánem
činů, že ne člověk, nýbrž Bůh.
"Revolta, jakož i všechno ostatní s ní související, je užitečné
ve hře a je potřebným pomocníkem; je součástí božího záměru v
čase; ale naše nevědomá vzpoura náleží do stádia dětství duše
nebo do ještě nezralého dospívání." (A I, 203)
Kdyby se zvíře jedno před druhým nebránilo, kdyby se slabší
dal jen tak beze všeho zničit silnějším, kdyby neměla smysl ta
různá mimikri, která mají skrývat slabé nebo zase umožnit jiným,
aby nepozorovaně zaútočili (viz podoba těla kudlanky. Má tvar
stébla, aby snáze mohla chytat hmyz. Dokonale kontrastní srst
tygra je v džungli nejlepší krycí barvou atd.) nebo obojí dohromady, neměla by smysl ani schopnost rozlišovací. U člověka je tomu trochu jinak. Ježíš radil učedníkům, aby po dobu, kdy bude s
nimi jako člověk se nebránili ("udeří-li tě někdo do jedné tváře,
nastav mu i druhou"), kdežto když se s nimi loučil, radil jim, aby v
době, kdy budou mít pocit osamělosti a bezmocnosti, podnikli
všechno na svou obranu, aby si vzali jak peníze, tak opasek i meč,
a radil jim, aby byli opatrní jako hadi a prostí jako holubice.
Schopnosti rozlišovací je třeba, abychom věděli kdy se musíme
chovat téměř jako zvířata, buď opatrně nebo lstivě, nebo volně bez
známek vzpoury jak vnější nebo vnitřní. Kdo tuto schopnost nemá,
nebo pokud v něm není ještě zakořeněna jako trvalý znak jeho
poznání a ztrácí se především ve chvílích neklidu, ten se právem
cítí osamocen a musí jednat podle návodu, který dal Ježíš
učedníkům. Nezapomínejme, že ve schopnosti rozlišovací je
obsažena větší moc než v přírodním mimikri nebo v jiné přírodní
ochraně. Symbol: Sv. Petr měl být popraven. Byl však zázračně
vyveden andělem ze žaláře a tím unikl předčasné popravě. To je
moc schopnosti rozlišovací pocházející od Boha. Měli bychom do
krajnosti, ale klidně užívat rozum při rozlišování, co máme dělat.
Teprve když ztrácíme klid, ztrácíme i rozum pocházející ve své
podstatě od Boha a řídíme se rozumem sobeckým, který pochází
už jen z naší osobní vůle a z osobních zkušeností. V tomto smyslu
a jen za zmíněných okolností platí starořecké: "Koho bohové chtějí
trestat, toho zbaví rozumu." Obecně platí, že přes kteroukoliv
lidskou schopnost se dostává tím více božího požehnání, čím je ta
která schopnost používána klidněji a nesobečtěji.

Jedno však by mělo zůstat skryto, i když se zevně udržují
pravidla pouhého dualistického přírodního života - vnitřní zralost
duše. Srovnejte výrok Ghosův s příslušným výrokem Ježíšovým:
"Zralá duše neodsuzuje, snaží se pochopit a ovládnout se,
nerozhořčuje se, nýbrž buď se podřizuje, nebo jedná, aby zlepšila
a zdokonalila, nerebeluje vnitřně, ale sbírá veškerou sílu k tomu,
aby byla poslušná ve svých výkonech a přeměňujících
schopnostech." (A I, 203)
Poznáváte ono Ježíšovo "nesuďte a nebudete souzeni."
Ježíš se tímto výrokem nepostavil proti soudnosti, nýbrž proti
pouhému rozumu a citu, jimiž soudíme. My však jdeme do domu
Hospodinova (Žalm 121,1) a máme se řídit soudy Božími, které
stojí vysoko nad úsudkem rozumu a citu. Naše nitro musí zůstat
za všech okolností rovnodušné. Nezůstaneme-li takovými,
dostáváme se na úroveň přírodní, kde i na nás platí "oko za oko,
zub za zub". Rovnodušnost má stejnou moc jako pravá schopnost
rozlišovací.
"Budeme muset přijmout od Mistra všechno s neproměnným
duchem. Budeme se těšit z neúspěchu jako z nutného přechodu,
a se stejným klidem se budeme radovat z úspěchu, který
znamená vítězství boží. Naše duše, naše mysl a naše tělo
zůstanou nedotčené zármutkem, nejkrutším utrpením a bolestí od
chvíle, kdy budou podřízeny rozlišovací božské vůli, a právě tak
budou lhostejné vůči nejintenzivnějším radostem a slastem. Takto
vrcholně vyrovnaní budeme s jistotou kráčet svou cestou, budeme
čelit jakýmkoliv událostem s neměnným klidem a tím dorosteme k
nejvznešenějšímu stavu nejvyššího a universálního Ananda." (A I,
203)
+++
Vysvětlení těchto bezpodmínečných příkazů najdeme už ve
Starém zákonu, v poslušnosti Abrahamově, která šla tak daleko,
že když poznával vůli Hospodinovu, byl ochoten i zabít
prvorozeného Izáka, dále v poslušnosti Jobově apod.
"Tato rovnodušnost se nemůže dostavit dříve než se projde
dlouhou zkouškou s trpělivou sebekázní. Dokud převládají tužby,
rovnodušnost nemůže se ustálit, leda v obdobích klidu a únavy z
tužeb; pak ale půjde spíše o mrtvou netečnost nebo o ustoupení
od tužeb, než o pravý klid a pozitivní duchovní jednotu. Ostatně
disciplina a růst rovnodušnosti ducha má svá období a nutná
stádia, jimiž se musí projít. Obyčejně se začíná obdobím
snášenlivosti, protože je třeba napřed se naučit čelit, snášet a
přizpůsobovat se různým vztahům. Všechny tkáně naší bytosti se

musí naučit být lhostejné vůči tomu, co nám způsobuje utrpení
nebo nás odpuzuje, a také je nutné, abychom se nevrhali se
zavřenýma očima k tomu, co nás vábí a přitahuje, nýbrž máme se
s tím spíše smiřovat, snášet to, nebo tomu čelit a zvládat to.
Musíme být dostatečně silní, abychom snesli všechny tyto vlivy,
nejen zvláštní a osobní, ale také ty, co vznikají z naší sympatie
nebo z našeho konfliktu s okolním světem, s bytostmi, které se
tam nacházejí... Je to stoické období přípravy k rovnodušnosti,
období základní, ale přesto nejodvážnější. Ale tento neochvějný
odpor těla, srdce a myšlení musí být posilován zdrženlivým
pocitem duchovní podřízenosti Vůli boží; tato živá hlína musí
ustoupit nikoliv jen s tichým, ale i s důsledným a odvážným
souhlasem, a také vědomě a odevzdaně i v utrpení před božskou
Rukou, která připravuje její dokonalost... Takový postoj připravuje
příchod síly moudrosti a lásky; je to klid hluboce postřehnutelný,
který se může snadno proměnit v blaženost. Dobrodiní tohoto
období rezignace a snášenlivosti se projevuje silou ducha stejně
se chovajícího při všech nárazech a stycích."
"Následuje období velkodušné nestrannosti a lhostejnosti,
během něhož se duše osvobodí od jásotu stejně jako od depresí,
vystříhává se pasti horečnatých radostí i tenat zármutku, trápení a
úzkosti, které z nich pocházejí. Na všechno to se nahlíží zhora s
duchem, který tím zůstává nedotčen, jakož i všemi osobami a
silami, myšlenkami a city, vlastními i cizími pocity." (A I, 204)
Tady byste si mnozí řekli, že tato argumentace Ghosova se
liší od Ježíšova požadavku "radujte se s radujícími a plačte s
plačícími." Považuji však za velmi důležité, abyste pochopili, že tu
není rozporů v návodech ani v jediném slovu. Jenom bude zapotřebí, abyste nepovažovali Ježíše za osobnost oddělenou od
jeho učedníků. Pociťoval se jiným způsobem neoddělený od nich
než od jiných lidí, ale to vše zde nemohu vysvětlit v tak krátké
poznámce bez nebezpečí, že byste se ztratili v mých
argumentech. Bude snazší když si pomůžete k pochopení svým
klamným pocitem oddělenosti (vidíte, také je k mnohému dobrý):
Ježíš se svými učedníky představuje symbolicky jednu jedinou
lidskou bytost se všemi jejími složkami. Pak ovšem v analytickém
pohledu na tuto osobnost Ježíš sám o sobě představuje největší
hloubku lidské bytosti, dostupnou jen částečně vědomí učedníků,
to znamená dostupnou jen těm složkám lidské osobnosti, které se
už podřídily centrálnímu vedení Ježíšova ducha. K těmto už
podřízeným složkám lidské osobnosti často Ježíš mluví a dává jim
rady, které nemohou najít uplatnění u nepodřízených složek.
(Chcete-li, pochopte i tuhle poznámku pod čarou: Mluvil jsem o

vedení duchem Ježíšovým. Když pak Ježíš na kříži odevzdal
svého ducha Bohu, ocitly se na mizině i ty složky učedníků, které
byly tomuto vedení duchem Ježíšovým poddány. Jejich ztráta víry
nebyla tedy zaviněna jimi, nýbrž tím, že Ježíš dokončil jednu etapu
vedení. Jan, který nebyl tolik závislý na víře jako na lásce, se na
holičkách neocitl!). Konkrétně při radě, aby se radovali s radujícími
a plakali s plačícími, má na mysli svůj všeobjímající stav lásky ke
všem. Ježíš, ten dovršený vnitřní klid, bere na sebe tíhu veselí a
zármutku svých učedníků, a činí z těchto návalů rozptýlení
příležitost milovat nerozlišeně a nestranně, učí této lásce z oné
vznešené pozice rovnodušně milujícího. Aby mně bylo snáze
rozumět, považujte Ježíše i s jeho učedníky za příklad pro
každého jednotlivce, jak si má počínat na cestě a o koho kdy se
má opírat. Nejhlubší nezrozené nitro člověka je představováno
samotným Ježíšem. Vede-li on člověka k radostem nebo k
bolestem, jak nám to předváděl se svými učedníky od svých 30 do
33 let, pak to nejlepší, co člověk může dělat, je radovat se s
radujícími a plakat s plačícími. Je to jedna z bezpečných cest
vyvádějících člověka ze sebe, tedy specifický způsob sebezáporu,
který Ghos obecně nemůže radit. A pak východisko hinduistických
vůdců není kolektivní, nýbrž individuální. Tohle je v Ježíšově
zvěstování nové. Aby bylo také správné, k tomu je třeba, aby
člověk překročil Jordán. Tam se přechází z individuální cesty ke
kolektivní, k vedení událostmi, okolnostmi, lidmi a věcmi. Před
Jordánem člověk něco takového vůbec nepochopí. A nevkládá-li
hinduismus do svého pojetí cesty křest, myslím duchovní křest,
zastupuje ho jiným prvkem jemu obdobným, ale ne stejným.
Všechny tyto zákonitosti, které se od Jordánu začnou oživovat a
působit jen v kolektivním prostředí, nemají smyslu na individuální
cestě za zdmi kláštera, ašramu nebo na poušti, a také se
neprojeví a nemohou člověku pomoci. Člověk v ašramu nebo na
poušti nerozvíjí všechny své schopnosti, naopak některé ubíjí, a
proto se nerozvinou ani pomocné zákonitosti, jejichž splněním se
člověk dostává až zase ke kříži, a tak bych tu řadu oživených
zákonitostí mohl vést dál. Ghos to dobře ví a rozlišuje exkluzivní
jogy od integrální jogy, která je vlastně celým naším životem.
Mějme však na paměti, že člověk ašramu, pouště, kláštera nemá
víru v pomoc světské společnosti a světských vztahů. Ani Ghos k
ní nevede. Ale Ježíš, který vyvedl své učedníky z užšího
rodinného kruhu do společnosti neznámých cizích lidí, přibližuje
člověka k Bohu z pozice intenzivního styku s lidmi podle formulky
"kdo je má matka, kdo jsou mí bratři?" čili podle absolutní
nestrannosti, totožné s nestranností boží. Je to postup odvážnější
než Ghosův, ale účinnější a rychlejší, Ježíš rozeznává lidi dvojího

druhu: většinu, která neví, co činí, a nepatrnou menšinu, která ví
co činí. Toto rozlišení však nevede k opomíjení jedněch, té většiny
(Naopak tito lidé jsou nemocní jejich nevědomostí a k těmto
nemocným Ježíš přichází, aby je z jejich nemoci vyléčil), a ke
stranění druhým, té menšině, nýbrž k uznávání různých potřeb
jedněch i druhých, ať o nich sami vědí nebo nevědí. Ježíš zná
potřeby lidí a vychází jim všestranně vstříc. Chromí chodí,
nemocní se uzdravují atd. Kdyby se byl některý z učedníků Páně
uchýlil na poušť a tam zažíval rovnodušnost nebo zničení ega, byl
by ho Ježíš vykázal ze řad učedníků. Mohl si to dovolit, protože byl
se žáky osobně, a tento osobní styk musel zobrazovat osobní styk
s Bohem, dříve než se stane bezobrazným stykem po seslání
Ducha svatého. Ghos se proti tomuto postupu nestaví, naopak jej
podporuje:
"Je to období filosofické přípravy na rovnodušnost a je to
způsob neokleštěný a vznešený. Lhostejnost nesmí vést ke
ztažení se z činnosti a ze zkušenosti do nějaké nehybné
sraženiny, nesmí to být averze vzniklé z únavy, nechutě nebo
odporu, nesmí to být stažení se pro zklamané přání nebo z
přesycenosti, ze špatné nálady nebo z opotřebovaného a
nespokojeného egoismu, pro které bychom se stáhli ze zaujatého
jednání. Takovými úniky by se duše vůbec nemohla stát úplně
zralou; tyto způsoby sice mohou pomoci k pokroku, protože
odstraňují chtivost vitální přirozenosti hnané touhou, ale není to ta
dokonalost, ke které se má mířit. Indiference a nestrannost, které
máme hledat, je klidná nadřazenost duše nad stykem s věcmi
(Udásína); ta je pozoruje, je přijímá nebo odmítá, sama
neochvějná, když musí odmítnout, a jimi nezotročená, když s nimi
souhlasí."
Rozumějte dobře: Tuto úlohu za učedníky ve svém nitru
zastává a plní Ježíš a nikdy z této pozice nevybočuje, ničemu se
nevyhýbá a přitom ničím z toho, co dělá, není ujařmen. Ježíšův
život ve světském prostředí a pak mezi učedníky rozkladem faktů
na jednotlivé části ukazuje na úkoly jednotlivých činitelů, na jejich
meze, rámec, který je proměnlivý vzhledem k příslušnému
vývojovému stupni, tak aby nedošlo k nerovnovážným stavům
všude tam, kde nerovnovážného stavu není nutně zapotřebí pro
další vývoj nebo pro zničení ega - my bychom řekli k dalšímu
ústupu z vlastnění, protože ono to vlastnící ego se nedá jen tak
zabít bez chybných následků. Jsem rád, že Ghos rozlišuje mezi
egem a malým já. Ego je ta část jáství, která vlastní, proto musí
být zničeno, kdežto pocit jáství se stále znovu obnovuje až do
konce lidského vývoje zde na zemi.

"Ona se cítí být blízká a úzce spojená s Já nebo s lidským
duchem, existujícím sám o sobě a lišícím se od činnosti Přírody,
kterou podporuje a jejíž činnost umožňuje."
Cítíte tu jednotu poznání! Ježíš podporoval učedníky svou
obrovskou mocí, kterou do nich vlil, když v něj uvěřili a tak živě
uvěřili, že opustili všechno své. Přitom Ježíš zůstával vnitřně
nehnutý v pozici poslušného božího Syna, ničím nespoutaného,
ani propůjčenou činností se všemi jejími aspekty, např. i propůjčenou schopností rozlišovací, pomocí níž káral farizeje, vyháněl
penězoměnce z chrámu a pomáhal nezištně bližnímu podle
kvalitativního stupně jeho potřeb, které znal. kvalitou potřeb
rozumím např. tohle: Přál-li si někdo být vyléčen z nějaké choroby,
vyléčil ho a nenaléhal na něj, aby z vděčnosti hledal království boží, vyšší kvalitu.
"Člověk začíná být součástí Skutečnosti klidné a nehnuté,
té, která přesahuje pohyb a činnost vesmíru, a spojuje se s ní.
Dobrodiní tohoto období vysoké transcendence je mír duše,
neotřesená ani lahodícími vlnami ani prudkými bouřkami
kosmického pohybu."
"Nezastavíme-li se však ani v první ani ve druhé etapě,
můžeme překonat obě tyto etapy vnitřní reformy a otevřít se
božské rovnodušnosti a klidné vášni štěstí a rovnodušné extázi
dokonalé duše, která všemu rozumí a vše vlastní; plné a
intenzivní navršení bytosti, která vše obsahuje. Je to nejvyšší
období; a stezka, která vede k tomuto stavu, prochází radostí z
úplného odevzdání sebe Božskému a universální Matce. Síla se
ověnčí radostnou vládou, mír se prohlubuje až k blaženosti a
vláda božského Klidu se zdvihá až ke stavu poznávání božského
Záměru. Ale aby se dovršila tato velká dokonalost, k tomu je
třeba, aby nestrannost duše, která zhůry pozoruje tok forem,
osobností a sil, se pozměnila a přeměnila svůj stav v nový pocit
tiché a silné poddanosti. Tato odevzdanost nebude resignovaným
souhlasem, nýbrž radostným uznáním, neboť smysl utrpení a
pocit, že neseme břímě nebo kříž, už nebudou mít platnost,
nebudou potřebné. Láska a blaženost, radost ze sebevzdání
budou tvořit světlou podstatu odevzdanosti. Toto odevzdání se
neuskuteční jen v božské Vůli, ale také v božské Moudrosti, v této
Vůli, v božské Lásce, v moudrosti a lásce nejvyššího Ducha, nebo
v Já našeho já a všech já, jemuž se odevzdáváme, uskutečňujíce
v tomto odevzdání dokonalou a šťastnou jednotu. Mír, nehnutost a
síla jsou posledním slovem filosofické rovnodušnosti mudrce; ale
integrální zkušenost duše se musí osvobodit od tohoto stavu, jí
samou stvořeného, a musí přejít do oceánu nejvyšší extáze, která

v sobě všechno obsahuje, do bezdůvodné blaženosti Věčného.
Pak nabudeme schopnost vstoupit do jakéhokoliv styku se
šťastnou neochvějností, s absolutní radostí, vždy se skrývající v
srdci věcí. Dospějeme k vysokému vrcholu klidného a
universálního unešení, které je blažeností duše; otevřou se dveře
nekonečné Blaženosti a Radosti, které překonají veškeré
chápání."
+++
"Dříve než toto zničení žádostivosti může dospět ke svému
vrcholu a než rovnodušnost může přinést výsledky, musíme se
vypořádat s jednou těžkostí, musíme zrušit pocit ega. Pro toho,
kdo zůstává ve světě činů, je nejdůležitější, aby se vzdal
egoistické činnosti, protože i když se vymaníme z egoismu
radžasických přání a ponecháme Mistru Oběti ovoce svých činů a
tužbu po ovoci, může v nás zůstat ještě zbytek egoismu: víra, že
jsme sami činiteli, původci činů a za ně zodpovědní. Ještě pořád
já vybírá a určuje, bere na sebe zodpovědnost za činy, přičítá si
za ně zásluhy i poklesky. Odstranit tento pocit ega, který z nás
činí oddělené bytosti, je hlavním cílem naší jogy. Má-li ego ještě v
nás po určitou dobu zůstat, nechť je vědomě jen formou, která má
zmizet, jakmile se projeví a v nás upevní pravý střed vědomí.
Tento pravý střed bude skvělým upevněním Vědomí a průchodem
čistoty , čirým nástrojem Existence, oporou individuálního projevu
činnosti universální Síly, ze kterého se postupně za naším jástvím
rozvine pravá Osobnost v nás, věčné a nepomíjející bytí
Nejvyššího, moc a úloha transcendentní Šakti (Amša sanátanah,
pará prakrtir dživabhútá)."
"Také při tomto pokroku, za něhož se duše postupně svléká
ze svého ponurého šatu, vývoj se ubírá ve zřetelných stádiích.
Pánu už nenáležejí jen výsledky naší činnosti, nýbrž i samotná
naše činnost. Už nestačí, abychom tohle přijali do svého způsobu
myšlení, nýbrž aby se úplně uskutečnilo všechno v našem vědomí
a vůli. Sádhaka musí nejen myslet a vědět, ale i vidět a konkrétně
a intenzivně cítit i při své práci, od začátku až do konce, že činnost
vůbec není jeho, nýbrž že jím jen prochází na cestě z nejvyšší
Existence. Musí si být neustále vědom Síly, přítomnosti, Vůle,
které jednají pomocí jeho individuální přirozenosti. Tento postoj
však představuje velké nebezpečí, že sádhaka bude považovat
své vlastní ego, zamaskované a zjemnělé nižší schopností, za
Pána s jeho nejvyššími požadavky. Je snadné upadnout do tohoto
klamu nižší přirozenosti a jednat za předpokladu, že jde o
podřízenost nejvyšší Moci, a zatím holdovat nezměrné a
neuspořádané osobní vůli a svým přáním a vášním. Je tedy

nezbytná velká upřímnost, a ta musí působit nejen ve vědomé
mysli, nýbrž ještě více ve zjemnělých částech naší bytosti, kde se
stále hemží skryté záměry. Ve vaší podvědomé vitální přirozenosti
existuje šarlatán a nenapravitelný herec. Je třeba, aby žák velmi
pokročil ve vyřazování vlastních přání a v pevné neměnnosti duše
ve všech činech a za všech okolností dříve než dokáže úplně
složit břímě činů do rukou Božského. Neustále musí bděle čelit
možným klamům ega a svůdným záludnostem Mocí Temna, které
se vždycky vydávají za jediný zdroj Světla a Pravdy a berou na
sebe božskou podobu, aby se snáze zmocnily duše hledajícího."
Tyto nástrahy na cestě víry dobře znají křesťanští mystikové,
dokonce i s převleky ega do vábných tvarů a považují je za klamy
ďábla. Ostatně i z předešlého Ghosova podání se dovídáme o
Mocích Temna. A tady bych chtěl ukázat, jak bezpečné bylo
Ježíšovo vedení po dobu tří let. Učedníci byli svědky Moci, o které
věděli, že nemůže pocházet z nich nebo z ďábla. Proto Ježíš dbal
na to, aby po celou dobu tří let jeho osobní spolupráce s učedníky
tito dělali zázraky téměř s takovou lehkostí jako on, a tak se
neustále přesvědčovali, že nejsou původci těch činů. Přitom Ježíš
přechodně, na dobu těch tří let, se snažil o to, aby do nich pronikala obrozující síla, kterou ustavičně přijímal od Otce, neboť tuto
sílu potřebovali k tomu, aby vydrželi jeho ukřižování a úplně
neodpadli, dále k tomu, aby se mohli stát nositeli Pokoje, který pro
ně na dalším kroku vývoje připravil a bez kterého by na cestě víry
nemohli přijmout Ducha svatého Osvětitele. Na cestě víry, kterou
líčí i Ghos, největší míra osvícení přichází opožděně, protože
dlouhou dobu jeho místo zaujímá víra, a vedle ní není v člověku
na ně místo. Kdežto na cestě postupného poznávání správného
se dostavují osvícení ruku v ruce i s drobnými krůčky k poznání
Pravdy, ale protože jde opravdu o krůčky a kroky, o poskoky a
skoky, také tam dochází k omylům. Mají však povahu ochranných,
řekl bych správných omylů. Bez nich by pokrok vůbec nebyl
možný. Vizte mou zkušenost ze 17 let, kdy jsem při skoku, který
se nazývá extází, propadl dojmu, že život do 17 let byl planý a
ničemný. Tento omyl způsobil, že jsem mohl naráz změnit smysl
života, odvrátit se od světských cílů k cíli božskému, který jsem
před tím vůbec neznal, který však v té chvíli mi byl vnuknut a který
nepocházel ani v nejmenším z mé vůle. Ta byla vnuknutím úplně
přemožena, a měl bych si stěžovat, že kořistnickým způsobem,
jako by ostatní snažení a ostatní život vedle tohoto světlého cíle
vyústění lidského života do věčnosti, tedy normální lidské funkce
neměly vůbec žádnou platnost. Bylo to vedení stravující
pomíjejícího člověka. Ještě že nejsme oddělenou bytostí. Byla tu
má starostlivá matka. Starost, kterou jsem neměl já, měla za mne

matka. Ta zvala na sebe břímě mého odpadu od světa, umožnila
svému synovi přežít a uvést kořistnictví Věčnosti na pravou a
únosnou míru. Ona byla onou něhou Ježíšovou, o které se Ježíš
vyjádřil, že koho mu Otec svěřil, toho bezpečně vedl k cíli. A
matka přitom nepůsobila sama. Působily také okolnosti okolo mě a
události včetně koncentračního tábora, takže bylo nutno přízemní
povahu matčiny lásky dokonce radikálně zjemnit a utlumit. Asi
čtrnáct dní před zatčením jsem mamince z vnuknutí, které
nečekaně přišlo, řekl: "Mamičko, budeš-li mě mít raději než Boha,
zabiješ mě, neboť mě čeká velké utrpení, při němž půjde o život, a
které je způsobeno také tebou. Jsme spojité nádoby. Podřiď se
Bohu za všech okolností!" Plakala, protože ani já, ani ona jsme
neznali nic ze způsobu utrpení a nebezpečí, jež na mě číhají.
Nedostavilo se žádné vnuknutí o tom, jakou formu to utrpení na
sebe vezme. Jen jsem věděl, že přitom půjde o lidský život. Tak
vypadá cesta poznání. Dostavuje se na ní nezbytná míra poznání,
ale opravdu jen jeho nezbytná část, aby se nedalo uniknout tomu,
co např. představuje ukřižování já, a ničemu, čemu se nedá
rozumět, a co se může jen vědět rámcově.
"Zároveň musí žák učinit další krok a zaujmout postavení
svědka. Jsa oddělen od Prakriti, neosobní a bez přání, bude
pozorovat prováděcí Přírodu-Sílu v něm a chápat její činnost;
pomocí této odpoutanosti se naučí rozpoznávat hru universálních
sil v lůně Přírody a vyznat se ve směsici světel a v tom, co je
božského a co jím není; objeví strašné Moci a Bytosti, které
zacházejí s nevědomou lidskou bytostí. Příroda v nás působí,
praví Gítá, pomocí tří kvalit: kvality světla a dobra, kvality vášní a
žádostí a kvality temnosti a netečnosti (Tři způsoby neboli guny:
sattva, radžas, tamas.). Pomocí bludiště jejich postupů a přes
jejich jemné a neviditelné převleky, musí se člověku podařit
uvědomovat si jejich činnost a znát i nejvzdálenější záhyby
samotného bludiště. Čím více postoupí v této znalosti, tím snáze
bude schopen buď opustit sebe nebo dále používat nevědomý
nástroj Přírody. Musí začít přesvědčovat Přírodu-Sílu, když působí
v různých částech bytosti, aby působení svých dvou nižších kvalit
podřídila kvalitám světla a dobra; a pak ji musí přesvědčit, aby
sama sebe nabídla takovým způsobem, aby její tři kvality mohly
být proměněny nejvyšší Mocí v jejich božské ekvivalenty:
Netečnost se promění v nejvyšší spočinutí a klid, světlo a dobro v
božské osvícení a blaženost, a vášeň aby se proměnila ve věčnou
božskou energii, tapas. První část této discipliny může být
uskutečněna pomocí vůle naší mentální bytosti; ale úplné
uskutečnění a přeměna, která po něm následuje, nemohou být
dokončeny, dokud patřičně nevzroste vláda hlubiny naší

psychické bytosti nad naší osobní přirozeností a dokud ve vládě
nenahradí mentální bytost. Když se to stane, hledající bude
připraven k úplné odevzdanosti: odevzdat svou činnost do rukou
nejvyšší Vůle, což učiní nejen ze své touhy, úmyslu a z
postupujícího opouštění já, nýbrž uskutečněním co nejintenzivněji
možným a způsobem co nejkonkrétnějším dynamickým dáním
sebe. Postupně lidská bytost obdařená nedokonalou inteligencí
učiní místo duchovní osvícené mysli, a ta potom bude moci
vstoupit do světla supramentální pravdy; od té chvíle už žák podle
trojího způsobu nevědomé přirozenosti nebude jednat s její
zmatenou a nedokonalou činností, nýbrž podle božštější přirozenosti, utkané z duchovního klidu, světla, moci a blaženosti. Jeho
činnost už nebude řízena nevědomým amalgamem myšlení a
vůle, poháněným ještě nevědomějším srdcem a emocemi,
tužbami vitální bytosti, tělesnými impulsy a instinkty, nýbrž bude
řízena napřed duchovním Já a zduchovnělou přirozeností, později
Vědomím supramentální Pravdy a božskou Energií."
"V tomto bodě je možný poslední krok: rouška Přírody se
trhá a hledající se ocitá tváří v tvář Pánu všech existencí. Jeho
činnosti jsou ponořeny do působení nejvyšší Energie vždy čisté,
vždy pravé, dokonalé blažené. Pak může úplně předat svou
činnost -její plody, supramentální Šakti a jednat pouze jako
vědomý nástroj věčného Činitele. Nebude se už dále rozhodovat,
nýbrž jako nástroj dostane božský příkaz, který provede rukama
Šakti. Už to nebude on, který by uskutečňoval činnost, nýbrž ta je
jeho prostřednictvím prováděna stále bdělou Silou Šakti. Nebude
se už snažit, aby se uskutečnily jeho mentální konstrukce a
uspokojily jeho vlastní emotivní přání, nýbrž bude poslušen a
bude se podílet na všemohoucí Vůli, vševědomém Poznání, na
tajemné magické a nevyzpytatelné Lásce, na věčné Blaženosti
existence široké jako oceán bez břehů a bezedný."
Celé toto pojednání o rovnodušnosti nám připomíná výrok
svaté Terezie z Avily: "Nejednám už já, nýbrž mýma rukama
pracuje Kristus, mýma nohama chodí Kristus."
I na vrcholu její cesty její malé já zůstávalo zachováno, ale
nejednalo ani z vlastní vůle ani z vlastní moci, nýbrž poslouchalo
jediného činitele, Krista, a bylo samovolným svědkem jeho
činnosti. Její někdejší víra v Krista se proměnila v jistotu, někdejší
chtěná spolupráce s ním se proměnila v trpnou poslušnost až do
poslední nitky její osobnosti. Zevní pozorovatel ji viděl vrcholně
činnou, a ona přitom tvrdila, že nic nedělá, lépe řečeno: sama nic
nedělala, nýbrž byla průchodícím domem Síly a Moudrosti boží.
Zůstal u ní zachován osobní vztah ke Kristu a nepřekážel v

rozmachu její osobnosti, naopak jej konkretizoval, činil absolutně
reálným. Přitom Kristus neměl tvar lidské osoby. Terezie totiž
prozradila své vědění o něm, že od dob jeho nanebevstoupení
nikdy nepřišel na zem. On tedy zůstával (v jejích zjeveních) ve
stavu nebe, který byl konkrétnější, než kdyby byl začal být
pozemský. Padalo rozlišení "ve tvaru a bez tvaru" a bylo
zastoupeno Tereziným svědeckým rozlišením. Věděla o tom, že je
právě ona svědkyní jeho výkonné Moci. Její malé já se při tomto
svědectví dokonale vlilo do Velkého Já, které nazvala Kristem,
protože jejímu malému já bylo toto pojetí nejbližší. Ejhle, jak
vypadá lidská individualita v jednom z příbytků u Boha. Vrátila se k
východisku své cesty, ale už znovuzrozená.
Bez znovuzrození není nikdo opravdovým nezaujatým
svědkem, protože žije především v sobě a ne v Bohu. Pocit
svědectví je záludný a klamný, zavání sebeobalamucováním,
sebeobelháváním. Podaří-li se člověku vmyslit se do pozice
nezaujatého svědka, může být z ní vymaněn jen šokem, jakým
např. Ramakrišna vymanil Totapuriho z jeho klamného pocitu, že
je dál než Ramakrišna, protože vyprázdnil mysl od všech tvarů
Božství. Tvar Božství nebo jeho beztvarost souvisejí někde mezi
sebou, mezi nebem a zemí. Obojí je tu s námi, zhora nerozděleno
od nás. Když Totapuri s Ramakrišnou zapálili posvátný oheň z
vděčnosti nad vítězstvím nad Matkou Kálí, někdo, kdo nevěděl, že
jde o posvátný oheň, zapálil si od něj svůj oheň. Totapuri se
zaujatě rozčílil nad tím zneuctěním, a přece my všichni, i to
stvoření s nejmenší dávkou vědomí, zapaluje si je od Posvátného
Ohně Vědomí. Ramakrišna upozornil Totapuriho na tuto jednotu
Bytí, Poznání a Lásky. Totapuri už neřekl ani slovo a zahanben
odešel neboť poznal, že sebe klamal. Také svatý Pavel chtěl
zvítězit nad Kristem jako Totapuri nad Matkou Kálí, a víte, co se
stalo, jak byl Kristem pokořen. Byla mu dřívější extáze něco
platná? Jistě že ano. Měl za sebou kus cesty, ale ne tak veliký
jako svatá Terezie nebo Šrí Ramakrišna. Ani ona, ani on by byli
nepřisluhovali při zabíjení odpůrců jejich víry. Co však bylo
největším nedostatkem Pavlovým, ukázalo se být největší
předností, jakmile se svatý Pavel poddal, jakmile ztratil svou vůli a
už nežil sám, nýbrž žil v něm a působil v něm Kristus. Rozdělení,
nebo pocit rozdělení mezi lidmi a Bohem trvá jen v naší malé a
nedokonalé mysli, je klamem, který může být překonán jen
zkušeností a ta se nedostaví dříve než člověk sebe opustí. Na
cestě postupujícího poznání se kráčí od hloupějšího k méně
hloupému člověku a tak to jde dál. Uznání té hlouposti člověk
opětovaně potřebuje, aby mohl nenávidět to, co dříve miloval nade
vše (vizte Ježíšův požadavek: nenávidět se). Kde je v člověku

místo pro Boha, má-li sebe rád? Sebeláskou se nutně začíná, ale
se sebeláskou se nevystačí až do konce (Vizte sublimovaná
sebeláska učedníků Páně, toužících po osobní sebespáse.). Ghos
se snaží vysvětlit na příkladu filosofujícího hinda, jak u něho
probíhá znovuzrození. Nedejte se odradit složitostí jeho
filosofického myšlení. Větší část západních filosofů se ze své
složitosti myšlení nevymanila, kdežto Ghos z ní našel východisko,
protože neprošel jen filosofováním, nýbrž i obrozující zkušeností
jako svatá Terezie, svatý Pavel nebo Šrí Ramakrišna.
10. Tři způsoby přirozenosti
"Chce-li být duše osvobozena od svého vlastního já a od
svých činů, je nutné, aby byla překročena míra přirozené činnosti
Prakriti. Harmonické pořízení sebe universální Přírodě je
nepochybně podmínkou dokonalé práce přirozených nástupů v
mysli, v životě a tělem - ale nemůže být ideální podmínkou pro
duši; ona by měl být podřízena především Bohu a jeho Šakti, a
přitom ovládat vlastní přirozenost. Ve své funkci průvodiče
(kanálu) nebo zástupkyně Nejvyšší Vůle má pomocí vlastní úvahy
určovat, jak používat nashromážděné energie, schvalovat
podmínky prostředí nebo je odmítat, a totéž činit s celkovým
rytmem záměrů Prakriti prostřednictvím svých přirozených
nástrojů. Aby mohla ovládnout tuto nižší přírodu, je nutné, aby
stála nad ní a používala ji zhora, a to se může stát, nepředčí-li ji
svými silami, kvalitami a způsoby jednání; jinak zůstane závislá na
jejích podmínkách a je-li jimi neúprosně ovládána, nemůže být
duchovně svobodna."
Než Ghos rozvine tento fakt podle staré indické filosofie,
přidejme si několik poznámek ke stavu lidské duše. Za tím účelem
budeme muset na chvíli opustit Ghose, a to z toho důvodu, že on
ve svých vývodech se drží starověkého védantského učení, a to
bez výhrad, jak jen lze učinit ve 20. století, a toto učení, do té míry
jak na ně stačili, převzali starořečtí filosofové - o tom u soudného
a poučeného člověka o obou filosofiích nemůže být pochyb - a od
řeckých filosofů přebírala celá západní filosofie, jak nenáboženská
tak náboženská (např. sv. Tomáš Akvinský). Už většině
starořeckých filosofů a pak všem pozdějším filosofům chybělo
něco, co jediné mohlo zabránit tomu, aby se neocitli v džungli
víceméně duchaplných nápadů a nezačli se vzájemně napadat ze
své pozice a ze své míry nevědomosti. To něco, co jim dodnes
chybí, je zasvěcení aspoň takové, jaké měli ještě někteří řečtí filosofové v Evropě naposled. Bylo to zasvěcení dost ubohé (také

zasvěcování má své stupně), ale stačilo k tomu, aby zasvěcení filosofové jako Sokrates, Platon, Empedoklés, Pythagoras a ještě
někteří stoikové a novoplatonikové vysoce zářili nad filosofickým
průměrem své doby. Zasvěcovalo se tehdy mechanickým, řekl
bych technickým způsobem. Ten byl převzat z geograficky bližších
pramenů než je Indie (např. z Egypta). Právě v tomto technickém
provedení zasvěcení je jeho největší slabina. Kdo z něho vyšel a
nevzdělával se dál, např. Cicero a Caesar, ten sice vynikl ve svém
světském oboru nad ostatní, ale po linii spojovacího systému
nešel dál, a tím se veškeré zasvěcení minulo svým pravým cílem.
Měla v něm být podána pomocná ruka každému, kdo chtěl za
lidského života přejít do vědomě žitého věčného života. Ale i tak
se stala velká chyba, že i toto polozasvěcení úplně zmizelo s
povrchu země. Stalo se to po roce 324 n. l., kdy se křesťanská
církev stala po dohodě s Konstantinem Velikým jedinou státně
uznávanou formací v celé římské říši. Křesťané pak začli kácet s
veškerou možnou krutostí trůny pohanských bohů včetně všech
zasvěcovacích zařízení, a byly to stavby velmi nákladně a
důmyslně vybudované. Nejznámější z těchto zařízení se
nacházelo v Eleusině (Eleusis). Přijdete-li tam, máte dojem, že
tam řádilo hrozné zemětřesení, jak je tam všechno rozmetáno. I
zemětřesení tam učinilo své, zrovna jako v Korinthu a jinde, ale
nejvíce se o zničení Eleusiny přičinili křesťané. Dobře věděli, že se
nezbaví konkurence starého vědění jinak, než když zabijí jeho
představitele a zničí všechno, co jejich existenci připomínalo. A tak
povraždili i všechny jeho kněze do posledního muže. A pak
nastala velká mezera v poznání staré duchovní kultury. První, kdo
se odvážil po mnoha staletích z této studnice čerpat, byl sv.
Tomáš Akvinský (1225-1274), odhlédneme-li od přímo
nevysloveného vlivu dřívějších myslitelů, jako sv. Augustina a
jiných, kteří rovněž čerpali ze starověké filosofie. Starověcí
zasvěcenci byli vázáni mlčením o tom, jakým způsobem a v čem
byli zasvěceni, a to pod trestem smrti. I Platon se držel toho
příkazu a nic neprozradil. A tak nám nezbývá nic jiného, než
abychom z toho, co říkali, usoudili, co věděli a nesměli říci. Je to
dost obtížné, a tuto úlohu může zastat jen ten, kdo je
přinejmenším natolik zasvěcen jako byli oni mlčenliví. A protože
takových mezi západními filosofy nemohlo být, došlo k planým
hádkám o pravdě, na kterou každý hleděl zvnějšku, a tedy každý
na jinou její část, kterou začal potírat jinou její část, ke které neměl
přístup vzhledem ke své předpojatosti. Zde mně napadá jedinečné
podobenství Ramakrišnovo: Slepci ohmatávají slona a dohadují se
o tom, co je to slon. Jeden stojí při noze slona, ohmatává ji a tvrdí,
že slon má podobu sloupu, jiný při chobotu říká, že slon je hadice

atd. Tak je tomu odedávna se západními filosofy.
Naneštěstí a zároveň na štěstí se stalo něco, s čím nepočítali ochránci starověkých zasvěcovacích tajemství. Roku 79 n. l.
byly Pompéje zasypány popelem z Vesuvu. I zasvěcovací dům
tzv. Casa dei Misteri, se ocitl pod několikametrovou vrstvou
popele, a byl vykopán teprve v 19. století. Na stěnách tohoto
zasvěcovacího domu se zachovaly celkem neporušené obrazy,
znázorňující postup při zasvěcování. Zasvěcovalo se tu týráním a
strachem před smrtí. Vše bylo duchaplně propracováno tak, aby
se člověk sebe vzdal, když nabyl dojem, že ho chtějí beztak zabít
a že svým tyranům neujde. V těch případech, kdy dospěl k tomuto
závěru a odevzdal se bez lítosti svým "katanům", vyprázdnil se od
sebe, byl prázdnou nádobou, která je užitečná, jak se vyjádřil Laoc . Vešlo se do něho i poznání, ve kterém mu před tím překážely
smysly a rozum a především člověk sám svým uchvatitelským
způsobem a postojem vůči životu. Dělo se s ním něco podobného
jako se mnou v koncentračním táboře, když jsem nabyl jistotu, že
budu zabit. Také tam se objevilo nové poznání. Rozdíl byl v tom,
že řečtí a římští zasvěcovaní neměli za sebou onu přípravu od
mých 3 a 1/2 let do 26 roků, takže půda nebyla u nich připravena
jak se patří. Byl jsem připraven i po stránce studijní, protože na
doporučení mého vysokoškolského profesora dr. Josefa Macka
jsem studoval filosofii a předtím jsem si přečetl soustavné dějiny
filosofie od Windelbanda (Windelband: Lehrbuch der Geschichte
der Philosophie, asi vydání z roku 1904). Přišel jsem k názoru, že
evropští filosofové sice mnohé objevili na cestě do věčného života,
ale že jejich nauky nemají návodný charakter, který by vedl k
vědomému spojení s Bohem, a to z toho důvodu, že nezastavují
rozumovou úvahu v pravý čas a míří s ní někam, kde se už nedá
dál kupředu proniknout a kde rozum je neadekvátním prostředkem
poznání. Filosofové Západu se dají velmi zhruba rozdělit na dvě
skupiny. Jedni používají rozum do krajnosti, a když zjistí, že s ním
dál nic nezmohou, rezignují na další pokrok, a druzí, a těch je
mnohem méně, cpou se kupředu intuicí, ale už tehdy, kdy se ještě
nenaučili používat rozumu a kdy intuici nemohou rozeznat od
osobních domněnek a rozumových názorů. Musíme si je tedy
opatrně přebírat. Toto varování platí i pro Ghosovy vývody,
protože on si v ničem netroufá překročit normy stanovené Védami,
i když sám tvrdí, že Védy jsou jediným svatým písmem, které o
sobě prohlašuje, že není dokonalé a že je určeno pro začátečníky.
Ghos píše Upanišadu k Védám, to znamená, že nově vysvětluje
učení Véd, ale to je maximum, za které nejde, protože "novinky"
jako je křesťanství, ho nemohly nadchnout, když se podíval
zblízka na křesťany a na jejich ubohý stav poznání. Oprávněnost

jeho postoje si prověříme na pramenech, ze kterých Ghos
nečerpal, když mluví o lidské duši. Tento pojem volá po vysvětlení.
Už jsme si toho o ní mnoho řekli, ale ještě se dá o ní říci mnohem
více.
Beru si do ruky knihu Vladimíra Neffa: Filosofický slovník
pro samouky neboli Antigorgias, Družstevní práce 1948. Na knize
mne zaujal její podnadpis "Antigorgias" a pak dovětek, kde se autor vyznává ze svého dosavadního neosobního a nadosobního
postoje a prozrazuje, že přestává považovat za správné být
neosobní a nestranný, nýbrž že je naopak zapotřebí stranit. Toho
času přešel Neff na dialektický materialismus a straní marxismuleninismu. Ale to teď není pro nás rozhodující. Před námi stojí ten
minulý Neff. Proč zní podnadpis Antigorgias. Čteme v IES, díl I.,
str. 742:
"Gorgiás z Leontin, asi 483 - asi 380 př. n. l., řecký filosof,
sofista, skeptik, učitel řečnictví; jeden za zakladatelů řec. um.
prózy. Dokazoval téze: 1. nic není; 2. je-li něco, nemůžeme to
poznat; 3. je-li to možno poznat, nelze to sdělit."
Tomu říkám poctivé přiznání. Byl žákem Empedoklovým
(493-433 př. n. l.) a tenhle moudrý muž byl zasvěcencem, který se
dostal za rámec onoho technického způsobu zasvěcení. Od něho
se Gorgiás dověděl, že základní jsoucno se nám jeví jako nic, čili
jako by nebylo. To je ono. Nic přirozenosti boží, o kterém mluví
mistr Eckhart. Je možno to poznat, staneme-li se vědomými právě
takového Nic, ale pak toto své poznání nedokážeme rozumově
sdělit. Empedoklés přisuzuje lidským duším materiální podstatu, a
proto míní, že se převtělují. Nyní budu citovat chvíli bez uvozovek
Neffa a své poznámky budu klást do závorek:
Empedoklés z Akragantu (dnešní Agrigento na Sicilii). Lidé
sic "za celý život zhlédnou jen zlomek jsoucna a jako dým letí
rychle ...do všech stran a každý věří jen tomu kousku, který zná, a
chlubí se, že objevil všechno," praví tento veliký filosof, lékař,
básník, jasnovidec a divotvůrce starověku ve své básni O podstatě
světa (český překlad J. Pokorného), člověku nelze svět
prohlédnout, vyposlouchat ani rozumem obsáhnout," ale kdo dá
pozor a "všemi smysly vnímá tak, aby poznal každou maličkost,"
pozná přece leccos. "Především pamatuj: jsou čtyři kořeny světa:
Zeus - oheň planoucí a Hera - země, jež život dává, pak
Aindoneus - vzduch a Nestis, jejíž slzy studnice smrtelných vodou
napájejí." Jak tedy vidíte, za základ světa vzal živly jonských
filosofů, jež doplňuje Herakleitovým ohněm a Xenofanovou zemí a
takto dospěl ke čtyřem prvkům, jež se udržely až do doby

Lavoisierovy (Lavoisier, francouzský chemik 1743-1794, jeden z
tvůrců moderní chemie.) (Konec citátu z Neffa.)
Zdá se téměř nepředstavitelné, že se nauka o čtyřech
živlech mohla dožít tak dlouhého věku. Naše učenost nám
pomohla k tomu, že jsme se dověděli, odkud Empedoklés vzal své
pojetí čtyř živlů, ale už ne k tomu, co Empedoklés nesměl říci a co
zastíral mytologií, což bylo tehdy běžné mimikri zkušenosti daleko
závažnější: Rovné s rovným se dokáže setkat, země se zemí,
voda s vodou, oheň s ohněm, vzduch se vzduchem. Empedoklés
nám vlastně odhaluje svou znalost lidského transformátoru, jemuž
říkáme tělo. Tento transformátor může fungovat jen za známých
nám podmínek: 1. že země, hmotnost je oživena, 2. že je
udržována teplá, to je ten oheň v ní působící, to je opravdu pravá
Hefaistova výheň, vydrží dodávat oheň po celý lidský život; 3. že
je tělo provzdušňováno, že dýcháme, také vydatně a vytrvale bez
přestávek; a konečně 4. že celý systém je napájen vodou, bez níž
by záhy vyschl a zničil by se. Opravdu není třeba vědět o ničem
více, než jak správně vládnout těmito čtyřmi živly, aby ten, kdo se
ocitne za těmito živly - a to může dosáhnout jen svým
osvobozeným vědomím, jako Empedoklés - také věděl, že kdo žije
jen ze živlů, jehož transformátor užívá jen služeb živlů, může si být
vědom jen jejich prostředí a pak věří jen malému kousku jsoucna
jako jediné skutečnosti a chlubí se, že objevil všecko. Učením o
čtyřech smyslech se mířilo jinam než ke vševědoucnosti. Mířilo se
tam, kam dospěl např. Empedoklés, který věděl, že skutečnost
smysly předváděná je jen malou částí jsoucna. Divím se, že
filosofové nespojili tyto pravdy s Empedoklovým tvrzením o
nedostačujícím poznávání jsoucna a nešli za dokonalejším
poznáním. Empedoklés vidí příčinu dění v protikladu, říká sváru
lásky a nenávisti. (Jak jednoduše vystihl základní pár dvojic, na
kterém je postavena celá zákonitost dualismu, a hlavní důvod,
proč v této zákonitosti žijeme a z ní se nedokážeme vymanit. Vím,
že když jsem smazal nenávist vůči tomu, který mě chtěl zabít,
přestal mít platnost i protilehlý prvek dualismu po celou dobu
pobytu v koncentračním táboře, jakoby právě úmyslně za
nejtěžších životních podmínek jsem nežil pod zákonem dualismu.)
Empedoklés dále odhalil, že páry dvojic jsou příčinou dění. Bez
jejich funkce děj mizí a zůstává holá skutečnost, nezávislá na
dějovém rozvoji. Jakou obrovskou duchovní zkušenost měl: "Brzy
se láskou spojí veškeré údy, jež dospěly tělesnosti, v jediný celek,
v květ plného života - brzy se zase rozpadnou zásahem zlého
sváru. Tak se vše trmácí - i ryby, jež v hlubinách sílí, zvěř z hor a
chocholaté potápky." (Opět Neff, op. cit. str. 110-111:) V této
spekulaci nelze nevidět smělou anticipaci evoluční ideje - Darwin a

Spencer - přežití nejsilnějšího. Boha, "odpočívajícího v skrytu
harmonie," vidí Empedoklés jako sfairos, kouli: "Kulový sfairos,
jenž vládne s hrdostí a v samotě vůkol... neboť mu nerostou ze
zad dvě haluze křídel a nemá nohy, kolena rychlá, pohlaví plodné
- byl zakřiven v kouli a všude sám sobě roven ..." (Už Pythagoras,
v šestém století před Kristem, považoval za největší svůj životní
úspěch, že zkonstruoval vzorec pro povrch a obsah koule a dal si i
s koulí tyto dva vzorce napsat na svůj náhrobek. Až do 21. 11.
1939 jsem nevěděl proč. Obvod kruhu nemá konce, kde začíná,
kde končí? Je tedy jedinečným matematickým vyjádřením
nedějové věčné existence, kdežto koule je symbolem převodu této
nedějové jsoucnosti do dějové, je to zdůvodnění existence
vesmíru a všeho stvořeného, v němž "kulový sfairos vládne
vskrytu.")
V boji lásky s nenávistí, ač v přítomné době převažuje
nenávist, láska nakonec zvítězí. (Řekové mají ve zvyku jedním
axiomem uvozovat celý systém. Mluví-li teď Empedoklés jen o
dvojici láska - nenávist, má na mysli všechny páry dvojic, celý
systém dualismu. Nejzávažnějším párem charakterizuje všechny
páry. Tento systém se dobře osvědčil v matematickém způsobu
myšlení. Např. východiskem Eukleidovy geometrie je prvním
základním axiomem, rozuměj článkem víry pro rozum snadno
pochopitelným: "každým bodem lze vést k dané přímce jedinou
rovnoběžku." Tento systém myšlení se zdá být dlouhou dobu
nepřekonatelný, ale pokud byl překonán zase jen rozumem, ocitá
se jen v konkurenci s jinými rozumovými systémy, např. s
neeukleidovskými geometriemi apod. S vítězstvím lásky nad
nenávistí je tomu jinak. Tam se porušuje protilehlost a vznikem
dosažené nerovnováhy může vzniknout vakuum, které se zaplaví
silnějším prvkem. Proč je nakonec láska tím sinějším prvkem,
dověděl se ve svém nitru např. Empedoklés, jinak by byl k
takovému tvrzení nedospěl. Byl absolutně poctivým ve svých výrocích. Věděl, že jednou ze základních úloh lidského života je
naučit se altruismu pomocí dualistického sváru, v daném případě
pomocí napřed rozvinuté sebelásky, která mocně přispívá k rozvinutí pomíjejícího života, a z něho se dá dojít k vědomí o nepomíjejícím životě apod. Dualismus je do všech důsledků ničím jiným
nenahraditelným prostředkem nadlidského poznání.) Otázka
vznikání a zanikání, bod to, v němž se filosofové oněch dob
nejostřeji rozcházeli, prohlašujíce jednak, že není vzniku ani
zániku - Parmenides - jednak, že není nic než vznikání a zanikání
- Herakleitos - rozřešil Empedoklés pozoruhodně: Parmenides měl
pravdu, když tvrdil, že není vzniku a zániku ve smyslu přechodu
nicoty do bytí a bytí do nicoty, ale nelze souhlasit s jeho učením,

že jsoucno je nehybné a neměnné: vznik a zánik je slučování a
rozlučování věcí neboli prvků, jak se říkalo později. (IES II, 813:
"Parmenides z Eleje, asi 540 až 470 př. n. l., řecký filosof považovaný za zakladatele elejské školy - eleaté -. Jeho báseň o
přírodě má dvě části: učení o pravdě a učení o zdání. Podle
Parmenida je jsoucno jediné, věčné, nehybné a nedělitelné, nejsoucno není, pohyb není možný. Jeho protidialektické a
deterministické učení významně ovlivnilo další vývoj řecké
filosofie, zvláště atomismus." Tak je tomu s lidskou duší. Ona je
zdánlivě, od chvíle narození člověka na svět, vyloučena z
neměnného jsoucna a může se měnit. Představuje delší cyklus
téhož typu jakým je výdech a vdech. Kdybychom si představili, že
ten, kdo dýchá, může dýchat věčně, a takovým je základní
jsoucno, pak musíme přijmout Empedoklův názor, že není vzniku
a zániku ve smyslu přechodu nicoty do bytí a z bytí do nicoty.
Dualismus je výrazem binárního střídání nuly s jedničkou; ve
stvořeném probíhá současně soustava binárních cyklů pomalých,
velmi pomalých i velmi rychlých, a proto nemohl Empedoklés
souhlasit s Parmenidovým učením o nehybnosti a neměnnosti
jsoucna. Kdyby takovým bylo, nebylo by nic existujícího v času a v
prostoru. Lidská duše je jsoucnem v pohybu, a protože je ve svém
základu sjednocena s Bohem, nemůže Empedoklés souhlasit s
názorem, že jsoucno je nehybné a neměnné. Empedoklés měl
zřejmě za sebou zkušenost, že z Boha pochází a do Boha se
vrací. Tato hluboká pravda jej však neuchránila před omylem,
kterého se dopustil, když skočil do kráteru Etny a tam zahynul.
Tím se stal bohužel vzorem pozdějším stoikům, Zenovi z Kitia
(336-264) a dalším, kteří páchali sebevraždu jakmile prošli extází.
Osobně se tomu nedivím, protože už při své první začátečnické
extázi v 17 letech jsem se cítil být na světě zbytečným, a kdyby
nebylo bývalo mé matky, tak jsem se svým postojem k životu ze
světa odvolal. Když se potom u mě dostavovaly stále hlubší extáze, poznal jsem, že jsem se mýlil a že bych byl odešel od rozpracovaného díla, a k takovému odchodu jsem neměl právo. Ono
další vzdání života o devět let později v koncentračním táboře
mělo jinou povahu. Ani v nejmenším jsem se nepřičinil svou vůlí o
to, abych byl zabit. Smrt se mi jevila nevyhnutelná, a jen proto
jsem se jí podřídil, zkrátka opustil jsem sebe.) Něco podobného
tvrdil Empedoklův současník Leukippos, zakladatel atomismu.
Kdežto však u Leukippa se to slučování a rozlučování dělo
mechanicky, Empedoklés je vysvětloval, jak už řečeno, svárem
lásky a nenávisti. (Tím se velmi přiblížil k Herakleitovu - 535-475 neustálému boji protikladů v přírodě, což je základní formule
marxistické přírodovědy. Avšak jen se přiblížil, nic víc, protože

kdyby se byl s tímto učením ztotožnil, byl by musel zapomenout
na svou vnitřní zkušenost.) - Poznání chápal naivně realisticky,
zcela hmotně, jako styk drobných částeček, oddělujících se od
vnímaných předmětů, s vnímajícími orgány: "... neboť zemí
vnímáme zemi, vodou vodu, vzduchem jasný vzduch, ohněm
ničivý oheň, láskou lásku a neblahým svárem svár..." (Byl tehdy
někdo z okolí Empedokla, kdo by byl chápal člověka jako vesmír v
malém, mikrokosmos? Nevím. Ale ze zkušenosti své i joginů vím,
že lidský mikrokosmos je dynamickým transformátorem
kosmických sil tak, jako by do něho po maličkých částečkách
vcházely a v něm se proměňovaly na konkrétní lidský život. Člověk
není odkázán na to, aby transformoval a do lidského vědomí
přenášel jen úzký okruh časoprostorových záležitostí, nýbrž aby
narůstající rozlišovací schopností pomohl lidskému vědomí, aby
se ze svého úzkého úseku AB rozšířilo nakonec do stavu
nekonečného dosahování, čemuž se říká stav nebe, nebo z lidského hlediska přebývání v příbytku u Boha.) Nicméně
Empedoklés neodmítá intuici, jíž můžeme dojít poznání
nejvyššího: "toto poznání se rozrůstá do všech duší a všem je jako
zákon přírody. Jestliže však se honíš za něčím jiným, tak jako baží
tisíce bědných lidí s duší otupělou, brzy se otupí v kolotání času a
půjde za hlasem touhy k vlastní podstatě rodné. Neboť věz, že vše
má vědomí a podíl myslící duše..." (Konec citátu z Neffa).
Empedoklés si dobře všímá, že co má v člověku povahu
hmotnou, tj. země, vody, ohně a vzduchu, nemůže si být vědomo
ničeho jiného než toho, čemu je rovno. Mluví vlastně o oživených
nervových centrech, pomocí nichž jsme ve styku se světem.
Protože však neodmítá intuici, pomocí níž můžeme dojít
nejvyššího poznání, je zřejmé, že věděl o jiných nervových
střediscích, než o těch, která nám otevírají brány do hmotného
světa. Je na nás, abychom otevřeli tato dosud uzavřená střediska
svého transformátoru. A tu bych se rád zmínil o jednom důležitém
způsobu takového rozšíření osobnosti:
Francouzský filosof Jean Marie Guyau, narozený 1854 v
Lavalu ve Francii a doživší se jen 34 let, stal se prorokem
altruismu. Ve své knize Esquise d une morale sens obligation ni
sanction vytyčuje dvojí smysl lidského života. Obojího se dosahuje
propojením lidské snahy:
1. Nese-li se tato snaha k dokonalejšímu a láskyplnějšímu
spojení s lidmi, je to snaha, která vede ke službě sobě i bližnímu.
Důležitou úlohu zde hraje také umění. Uvádí Neff op. cit. str. 157:
Guyau praví: "Hledám v umění bohatší a plnější život než je ten
všední, skutečný... Nazíráním uměleckého díla vzniká přání stát

se tím, co pozorujeme, a je strastí básníkovou, že se nemůže
ztotožnit s celou plností života." (Cituje Neff, op. cit. str. 157). Pro
Guyaua je příznačné, že nepovažuje užitečné za neslučitelné s
krásným.. Zvíře jedná jen užitečně, pro sebe užitečně, a člověk
podobně začne svůj život, ale u člověka užitečnost je jen prvním
stupněm krásy; až se člověk stane opravdu člověkem, hodnoty
mravní se spojí s hodnotami estetickými a vyvedou člověka z
utrpení.
2. Je-li lidská snaha propojena náboženským ideálem, jeví
se Bůh člověku jako svrchovaný ideál mravnosti a člověk
vyhledává styk s ním. Tady se Guyau neměl čas propracovat dál.
Přesto však jsou jeho vývody velmi zajímavé. Cituji Neffa (op. cit.
str. 152):
"S těmito názory souvisí Guyanova filosofie náboženství.
Náboženství není antropomorfismus tak jak si představuje
Feuerbach (1804-1872), nýbrž sociomorfismus, což znamená že
člověk si vytváří své náboženské představy podle obdoby se
společností, v níž žije. Čím dokonalejší společnost, tím vyšší mívá
představy náboženské. Vrcholem je, když se Bůh jeví jako
zosobněný ideál mravnosti; společenskost náboženství záleží v
tom, že člověk vyhledává společenský styk s bohy. Rozvojem
průmyslu a vědy náboženství upadá, bude upadat tak dlouho, až
bude vystřídáno beznáboženstvím (irreligion), jež však nebude
protináboženstvím (antireligion),neboť naopak přijme do sebe ryzí
obsah náboženského citu, totiž obdiv ke kosmu a jeho
nekonečným silám, tak jako etika splyne s estetikou, víra splyne s
vědou. O čem stará náboženství snila v představě o
nadpřirozených bytostech, bude uskutečněno na této zemi. Vzejde
pokolení bohočlověků, kteří dosáhnou mravních ideálů, na něž
nynější člověk nestačí. V tomto bodu se Guyauova příbuznost s
Nietzschem projevuje nejnázorněji." (Konec citátu z Neffa)
Tyto myšlenky o budoucnosti náboženství se plní, ale jen
zčásti,
protože
sociomorfismus
je
pouhou
obměnou
antropomorfismu, a ani v jednom ani v druhém nelze spatřovat
vrchol náboženství, kterého Guyau neměl čas dosáhnout pro
krátkost svého života. Bude-li smetena antropomorfická i
sociomorfická maska náboženství, pravému náboženství, které je
za těmito maskami, se nic nestane. Naopak, ono povstane
očištěno od t. č. zbytečných nánosů. Ghos se zabývá podrobně
těmito nánosy, aby za nimi pro nás objevil čistou pravdu. K tomu
má ještě mnoho co říci:

"Toto pojetí, které předkládáme o třech hlavních způsobech
působení Přírody, bylo vytvořeno starými mysliteli Indie; jeho
pravdivost není hned zřejmá, ale dá se zjistit dlouhou
psychologickou zkušeností a hlubokou vnitřní zkušeností. Je těžké
přesně vystihnout tuto pravdu a s jistotou ji použít bez dlouhé,
hluboké vnitřní zkušenosti, bez vnitřního sebepozorování a bez
intuitivního chápání sil přírody. Nicméně několik jejích obecných
znaků může vést hledajícího po Cestě Činů a pomoci mu, aby
porozuměl kombinacím vlastní přirozenosti, aby je analyzoval a
vypořádal se s nimi pomocí souhlasu nebo odmítnutí. V indických
textech se tyto způsoby působení nazývají gunami, a jejich jména
jsou sattva, radžas a tamas. Sattva je síla rovnováhy, která se
projevuje kvalitativně dobrem, harmonií, štěstím a světlem; radžas
představuje sílu pohybu a projevuje se kvalitativně bojem,
napětím, vášní a činností; tamas je síla nevědomosti a netečnosti,
způsobuje temno, neschopnost a nečinnost. Tato rozlišení se
obvykle používají v psychologické analýze a jsou stejně tak platné
ve fyzické Přírodě. Každá věc a každá existence v nižší Prakriti
obsahuje tři guny, a projevy Přírody, jakož i dynamická forma, jsou
výslednicí zásahu těchto tří kvalitativních mocí."
"Každá forma oživená či neoživená je neustále udržovanou
rovnováhou přírodních sil v pohybu, a podléhá nekonečnému
proudu příznivých, rušivých nebo nepodstatných styků s jinými
kombinacemi okolních sil."
"Naše mentální, vitální a fyzická přirozenost je jen tvářící
kombinací, rovnováhou toho typu. Pomocí rozporu a následujících
reakcí ve styku s okolím, tyto tři způsoby určují povahu toho, který
je jejich příjemcem. Jsme-li neteční a neschopní, můžeme jim být
vystaveni bez nejmenší reakce, bez známek obrany a bez
schopnosti se s nimi vypořádat a jim se přizpůsobit; tak působí
tamas svou netečností. Znakem tamasu je zaslepenost a
nevědomost, neschopnost nebo nedostatek inteligence, lenivost a
netečnost, nečinnost a mechanické počínání, duševní nepružnost,
ospalý život a malátnost duše. Kdyby nedocházelo k opravám ze
strany jiných prvků, tamas by osudně připravil rozklad formy a
rovnováhy, protože je neschopen nových kreací, nové rovnováhy
a progresivní energie..." (A I, 210)
"Ale ten, kdo podléhá vlivu Přírody, kdo je podněcován nebo
napadán jejími silami, může reagovat na tento tlak a oponovat mu.
Příroda mu dovoluje, aby se bránil, povzbuzuje ho a nutí ho, aby
vyvinul úsilí, aby si její vlivy přizpůsoboval podle okolností a chopil
se vlastní vůle, aby bojoval, tvořil a dobýval. To je způsob
radžasu, způsob vášně a činnosti, způsob žíznivého přání. Boj,

změny, nové tvoření, vítězství a porážky, radost a utrpení, naděje
a zklamání jsou dětmi radžasu, které vytvářejí mnohostranné
životní obydlí, ve kterém má radžas zalíbení. Jeho poznání je
poznáním nedokonalým nebo klamným, vleče se za omylem, za
nevědomým úsilím, za trvalou neschopností se přizpůsobovat,
ruku v ruce s připoutaností, se zklamanými iluzemi, s nechutí ze
ztrát a pádů. Dar radžasu je dynamickou silou, energií, činností,
mocí, která tvoří a jedná a může vítězit, ale která se nachází uprostřed klamných světel a v polostínu nevědomosti, kažena vlivem
Asurů, Rakšasů a Pišaků (neviditelné bytosti, titani nebo démoni
ovládaní egem, nevědomostí a vášní.). Drzá nevědomost lidské
mysli, její nestoudné zvrhlosti, její domýšlivé omyly, pýcha a nároky, ukrutnost a tyranie, zuřivost a zvířecí násilnost, egoismus,
nízkost, pokrytectví, věrolomnost, chlípnost, násilnost, které
znetvořují pozemskou přirozenost, jsou přirozenými dětmi tohoto
způsobu Přírody, sice nepostradatelné, ale dost nebezpečné."
"Ale bytost, která je oděna tělem, není omezena na tyto dva
způsoby Prakriti; ještě existuje jeden lepší, osvícenější, určený k
tomu, aby se jím čelilo nárazům a prostředí a aby se jím řídily
proudy světských sil. Převládá-li tento způsob, je možno reagovat
s jasným porozuměním, uvážlivě a vyrovnaně... To je způsob
sattvy, jasný a uvážlivý způsob jednání Přírody, zaměřený k
dobru, poznání, štěstí a kráse, k radosti a ke správnému
pochopení, pravé rovnováze a pravému řádu.."
"Žádná existence není odkázána jen na jediný znak
kosmické Síly; všechny tři její způsoby jsou obsaženy v každém, a
všude... Podle menší nebo větší naléhavosti, s níž jeden nebo
druhý způsob převládá... mluví se o člověku sattvickém,
radžasickém nebo tamasickém; ale zřídkakdy se setkáváme s
někým, kdo by náležel stabilně jen jednomu způsobu. I mudrci
nejsou vždy jen moudří, inteligenti nejsou vždy jen inteligentní;
svatý potlačuje mnohé pohnutky, které nejsou svaté, a zlotřilec
není úplně zlý... Převaha té nebo oné guny, není tedy podstatným
znakem typu duše, nýbrž jen výrazem momentálního stavu
jednotlivce v časovém rozvoji." (A I, 212)
+++
"Stačí, aby se žák držel lehce oddělen od Prakriti, když ona
v něm nebo na něj působí, aby přitom ani nezasahoval ani
nepozměňoval, nezakazoval, nevybíral ani nerozhodoval, aby
nechal rozvinout hru, zůstávaje přitom pozorovatelem, který
analyzuje proces, aby záhy mohl zjistit, že způsoby Prakriti jsou
nezávislé a fungují jakoby fungoval stroj jednou rozběhnutý podle
složení a druhu hnací síly, které mu náležejí. Síla a pohon

pocházejí z Prakriti a ne ze stvoření. Tehdy pochopí, jak chybný
byl dojem, že jeho mysl je původcem činů, zatímco je jen malou
částí výtvoru mechanismu Přírody."(A I, 212)
Tyto poslední řádky představují jedno z nejdůležitějších
zjištění, které Ghos v tomto spisu vyslovil. Stojím za jeho slovy
svou zkušeností, kterou jen málokteří z těch, co ji nabyli, ji také
přežili.
Lékařům se podařilo v mém dětství opakovanými operacemi
při vědomí, oddělit, dokonce mechanickou cestou, vědomí od
smyslů ale i od toho, co nazýváme myslí. Mysl, jak ji známe, po
jejich zásazích přestala fungovat, vědomí zůstalo, nejsouc už
nadále vázáno na smysly a na zmíněnou část mysli, a bylo vázáno
jen na živé tělo. To znamená, že transformátor zůstal nedotčen
(odpadla transformovaná mysl) a pracoval mechanicky dál jako
stroj jednou spuštěný. Zůstávaly zachovány všechny jeho funkce,
o kterých normálně ani nevíme (tep srdce, dech atd., a lékaři tyto
funkce hlídali), a ty umožnily přenos vědomí do lidského
organismu, zredukovaného na čirý automatismus (1) a protože
organismus nepřekážel, ani smysly, ani rozumem, ani pamětí, ani
zpracovatelskou myslí přenosu vědomí do automatismu, vyšel
tento přenos bez tvaru v tom nejširším slova smyslu, a to byl pak
základ, východisko celé další cesty. Jako nevíme nic o
automatismu (1) a přece funguje, tak jsem ovšem také nic nevěděl
o vjemu, který se k němu přidal, teprve postupně jsem se o něm
přesvědčoval, že byl přidán, že je můj automatismus o něj bohatší
- byla to schopnost rozlišovací, opatřená obdobnou mocí, jakou je
obdařen celý automatismus (1), čili nic nadpřirozeného. Také jsem
tu schopnost nikdy za nic nadpřirozeného nepovažoval.
Ghos však nabyl tyto zkušenosti jinak než já, za méně
dramatických, za to však umírněně přirozenějších podmínek. Ví,
že jsem objevil při tom operačním dramatu, jak stačí lehce
odstoupit od té mašinérie smyslů a kolotoče změn myslícího
principu, a objeví se samočinně moudrost, která číhá na pozadí
dění. Jen nepronásledovat ty mechanické proměny! To bychom se
ocitli na scestí, tj. v pouhém pohybu dějových proměn. Tak jemně
se navozuje supramentální stav, tj. stav za myslí, ovšem bez
ztráty vědomí. Člověk se i při své tzv. mystické koncentraci chová
jako hrubý násilník. Tím poruší rovnováhu sil a ty se začnou
bouřit. Mělo by být jedno, kde jsem se svou myslí a se svými
smyslovými schopnostmi, vždycky právě odtamtud, ať je to
kdekoliv, vede přímá cesta k Bohu. Jen umět odstoupit. Jako by to
byl dost jasně nenaznačil Ježíš: "Nechť ať mrtví pochovávají
mrtvé." "Ty pojď za mnou!"

Ghos si mě pozval jako svědka jeho zkušenosti. Vždyť on
věděl, že mé svědectví bylo dávno připravováno, sotva jsem se
narodil. Proto jsem znal způsob vnitřní modlitby dříve než jsem si
ho vyčetl z knihy atd. Přátelům jsem tvrdě odporoval a tvrdil jsem
jim, že jsem jej vyčetl. Nakonec mě donutili, abych jim ho v té
knize našel, a tím mě konečně přesvědčili, že jsem jej nevyčetl.
Musel bych vám dlouze vyprávět, kdo všechno spolupracoval na
tom nevyčteném poznání. Znělo by to neuvěřitelně, a proto raději
o tom pomlčím. Co ti lékaři navodili! Podivuhodnou řetězovou reakci. Indická jogická technika je jemnější a tisíciletími vyzkoušená,
ale tohle byl případ, o kterém by se indičtí jogini mohli vyjadřovat
jen velmi stydlivě. Čeho indický jogin dosáhne po mnohaletém
perném úsilí, toho dosáhli nevědomí lékaři několikrát opakovaným
odvážným zákrokem během necelých dvou let a na tak malém a
křehkém organismu. Já bych tomu doktorovi Kafkovi a jeho
kolektivu, který měl tu odvahu, navrhl vyznamenání nejvyššího
stupně in memoriam: "Zde v tomto domě na Betlémském náměstí
v Praze se jako prvnímu dr. Kafkovi podařilo u malého dítěte oddělit vědomí od smyslů v létech 1914 až 1915 při čtrnáctinásobné
operaci za vědomí a tím dokázal, že vědomí není vázáno na
smyslovou činnost." A jaké vyznamenání by potom náleželo
Ghosovi a jemu podobným! Postupme však kousek dál v čase:
Když jsem na počátku své vnitřní modlitby v roce 1930 začal
při ní všelicos pociťovat, jako např. procházení jakýchsi přílivových
nebo elektrických vln celým tělem a později jsem měl tamtéž pocit
kvašení, bylo mně jasno, že jsem uvázl na vedlejší cestě, neboť
vstup do království božího nemůže být smyslovou záležitostí.
Zkoušel jsem se zbavit těch pocitů silou soustředění, ale rozpoutal
jsem ještě intenzivnější pocity. Teprve když jsem lehounce, ale
velmi jemně odstoupil od této činnosti Prakriti, která je slepá a
působí při podmínkách třeba nevědomě zjednaných také slepě,
pocity zmizely. Mé soustředění muselo být tak jemné, aby svou
jemností vysoce překonalo jemnost těch pocitů. Obsahem té
jemnosti byl můj vztah k Bohu, nad nějž nebylo nic jemnějšího a
něžnějšího. Tam už smysly neměly místo. I v tomhle mně první
lekci uštědřili lékaři, jinak bych se byl nezbavil bolesti, kterou mně
způsobovali svými krutými zásahy. Lékaři pro mě našli správné
východisko směrem do vědomí bez pomoci smyslů a mysli.
Vědomí totiž je k dispozici v každém živém organismu nezávisle
na funkci smyslů a myslícího principu.
Ještě před začátkem cesty pomocí vnitřní modlitby musel
jsem se vypořádat s odchodem ze studia přírodních věd. V té
době jsem neznal vnitřní modlitbu, jen svou vlastní vůli, a ta mně

velela "nedej se." Nuže nedal jsem se. Skrytě jsem studoval, za
zády normálního, mně rodinou přisouzeného studia, ve vědecké
knihovně, tak dlouho, až ten můj hrubý nátlak přešel do jemného
chtění a z něho do neutrálního postoje, do smíru mezi mou vůlí a
stavem věcí. Jak jsem už psal. Ve chvíli, kdy jsem bez lítosti
rezignoval na existenci přírodovědce, našel jsem v téže vědecké
knihovně, za tímtéž stolem, za kterým jsem ještě před chvilkou
studoval, přesný pokyn k přechodu z pozemského cíle, který mě
před tím úplně zaujal, na cíl věčný. Dostavil se tedy onen jemný
odstup od dosavadního zaměření já.
"Byla to Příroda, která ani na chvíli nepřestala jednat podle
svého způsobu a uvádět do pohybu ony tři hlavní obecné kvality,
jako holčička, která si hraje se svými panenkami. Naše ego je pro
ni jen nástrojem a hračkou. Jeho povaha, inteligence, mravní
kvality, duševní mohutnost, jeho kreace, díla, chrabrost, hněv a
trpělivost, jeho krutost a jeho milosrdenství, jeho láska a jeho
nenávist, jeho hřích a jeho ctnost, jeho světlo a jeho zatemněnost,
jeho radostná chtivost a utrpení v jeho bolesti jsou hrou Přírody,
ke které dává trpně souhlas duše přitahovaná, dobývaná a
podřizovaná. Ovšem tento determinismus Přírody a síly není
všechno; duše má k tomu co říci - ale je to duše utajená, Puruša,
nikoliv mysl a ego, protože nikdo z těch dvou není nezávislý, nýbrž
je součástí Přírody. Ke hře musí dát svolení tato duše, a ona
může, jako pán, který uděluje povolení, používaje přitom tichou
vnitřní vůli, určit zásady hry a zasáhnout do jejich kombinací, i
když provedení myšlenky, vůle, činu a podnětu zůstanou nutně
úkolem a privilegiem Přírody. Puruša může vnuknout harmonii,
kterou Příroda provede; nezasahuje do funkcí Přírody, nýbrž
vědomě na ni pohlíží a mění ji buď ihned nebo po mnohých
obtížích v ideu, dynamický podnět, ve významnou formu." (A I,
213)
"Uniknout z činnosti dvou nižších gun zdá se být zřejmé a
nevyhnutelné, chceme-li proměnit svou nynější přirozenost v moc
a formu božského vědomí a učiniti ze své přirozenosti nástroj jeho
sil. Tamas zaclání božskému světlu poznání, aby mohlo proniknout do temných koutů naší přirozenosti. Zasévá neschopnost a
pozbavuje nás schopnosti odpovídat na božské pozvání, deptá
energii, která oživuje vůli po změně a pokroku, které z nás činí
kujné nástroje větší Šakti. Radžas kazí poznání a z našeho
rozumu činí spoluviníka lži a podněcovatele ke všem chybným
krokům, mate a zohyžďuje naši vitální sílu a její podněty, porušuje
rovnováhu a zdraví těla. Zmocňuje se vznešených myšlenek a
všech inspirovaných pohnutek, aby je použil egoisticky; božská

Pravda a tytéž božské vlivy, když sestupují do pozemských
oblastí, nemohou se vymanit z tohoto uchvácení a zneužití. Dokud
tamas není osvícen a radžas obrácen, není možná božská
nadvláda a božský život." (A I, 213)
"Uchýlit se výlučně o pomoc k sattva by se zdálo být
jediným společným východiskem, ale také zde je těžkost, která se
dá vyjádřit faktem, že žádná ze tří zmíněných kvalit nemůže
zvládnout kteroukoliv ze dvou zbývajících. Považujeme-li
například kvalitu přání a vášně za příčinu nepořádku a utrpení,
hříchu a bolesti a pracně se snažíme ji udusit a podřídit si ji,
radžas se stáhne, ale tamas se zdvihne. Princip aktivity je
paralyzován, netečnost zaujme její místo. Mír, štěstí, poznání,
pokojná láska mohou být nositelem světla, nedostává se však
radžasu, nebo jestli je úplně potlačen, pak se klid duše stane
klidem nečinnosti, nikoliv pevným základem dynamické změny.
Naše přirozenost bude myslet správně, také bude jednat správně,
bude dobrá, jemná a nestranná, ale neúčinná; její dynamické zóny
budou mít tendenci stát se sattvicko-tamasickými, být neutrální,
bezbarvé, bezmocné a bez tvůrčí síly..."
"Jestliže se naopak obrátíme k radžasu, abychom opravili
tento omyl, a zařídíme, aby se připojil k sattvě... zjistíme, že se
sice naše činnost zlepšila, ale že se topíme v netrpělivosti a v
rozrušení. Může být, že takové počiny mají vyšší smysl, ducha, a
že jsou účinnější, ale bude jim chybět klid, svoboda, moc a
sebevláda, po které se touží. Kde hledá úkryt přání a ego, tam se
uchyluje i vášeň a nerovnováha, neodluční druzi prvních...."
"Je zapotřebí...., aby přestala činnost gun... Sattva musí být
překonána právě tak jako radžas a tamas. Aby se dosáhlo tohoto
cíle, předpisuje Gítá novou metodu sebekázně. Musíme zůstat
uvnitřněni, odděleni od tří způsobů a pozorovat ten nepravidelný
tok, který bdí, ale zůstává nestranný a nezúčastněný, sice na jejich úrovni, ale také od nich oddělen, jakoby nad nimi. Zatímco se
zdvihají a poklesají velké vlny, Svědek pozoruje, ale neslučuje se
s nimi, aspoň dočasně, nezasahuje do jejich pohybu. Abychom
nabyli kontrolu Mistra, Išvary, musíme napřed dospět ke svobodě
neosobního Svědka.
+++
"První výhodou tohoto procesu rozdělení je, že se může
začít rozumět vlastní přirozenosti a celé Přírodě. Svědek je
schopen vidět celou hru způsobů nevědomosti, aniž by byl přitom
zaslepen egoismem, a sledovat ji v celém jejím rozvětvení, ve
všech jejích pošetilostech a převlecích, protože hra je plná

přestrojování, zatajování, léček, zrádností a lstivého jednání.
Guny mají dlouhou zkušenost, jsou si vědomy toho, že všechny
činy a všechny okolnosti jsou následky jejich zásahu. Jsme-li si
vědomi jejich způsobů, nenecháme se jimi lapit do sítě, nedáme
se oklamat jejich maskami, úskokem, pákou, která drží jejich
vzájemné akce, a tímto vjemem se osvobozuje od iluze nižší
egoistické Přírody. Vyhýbá se sattvickému egoismu altruisty,
světce a myslitele, setřásá ze sebe radžasický egoismus toho,
kdo myslí jen na sebe...... světlem poznání potírá tamasický
egoismus omezeného, trpného, neinteligentního člověka,
připoutaného k rutině života. Člověk, který je přesvědčen a je si
vědom toho, že smysl jednání ega v celé naší osobní činnosti je
svou podstatou neřestný, nesnaží se polepšit nebo osvobodit
pomocí radžasického nebo sattvického ega, nýbrž upíná svůj zrak
dále, za nástroje a činnosti Přírody, k Mistrovi činů a k jeho
nejvyšší Šakti, k nejvyšší Prakriti. Jedině tam se může lidská
bytost osvobodit a ověřit si vládu Pravdy." (A I, 215)
Čtenáři asi bude vadit, že Ghos často mluví o třech gunách
jako o třech bytostech s určitou omezenou pravomocí. Ve
skutečnosti je si vědom toho, že naše lidské já má mnoho velmi
živých tváří, které zevnímu pozorovateli nepřipadají být podobou
jedné a téže bytosti. Stává se nám přece někdy, že se za něco
stydíme, co jsme provedli, a snažíme se to buď napravit nebo se
aspoň od toho distancovat, pokud je to morální. Podobně se
stává, že z nějaké své činnosti máme radost a potěšení. Oba tyto
pocity jsou propojeny v jediný základní pocit vlastnění nebo
potřebu vlastnit nejen hmotné statky, ale i statky nehmotné, jimiž
jsou např. zmíněné pocity. Ghos nepřeceňuje rozlišovací
schopnost člověka, takže ví, že se člověk na sebe dívá jen jako
zevní pozorovatel, jako pozorovatel zvnějška, a ví, že tento pohled
jeho je velmi plodný, protože je aspoň trochu nestranný, čímž
může kladně zasáhnout do uspořádání hodnot vnitřního života
člověka. Ghos je si přitom vědom toho, že ani chvíli nejsme jednou
a toutéž osobou, nýbrž že jsme svým založením součástí
vývojového procesu, který představuje tok pronikající do nás a
vytékající z nás. Ví, že ať chceme či nechceme, nejsme tolik sví,
jakými sobě připadáme být. Náš klamný pocit oddělenosti
nedokáže, i přes svou sugestivní vtíravost, nás osvobodit od
zevních vlivů, které nezačínají působit teprve od chvíle, kdy si
jejich působení uvědomujeme, nýbrž jsou to vztahy, ve kterých
pokračujeme zvláštním způsobem: Nevíme odkud, kde, a nevíme
kam pomocí nich spějeme. Ghos nám prozrazuje, že staří indičtí
mudrci věděli např. o třech gunách, které obecně působí přes
hranice pocitu oddělenosti mezi jednotlivými, např. lidskými

bytostmi. Guny jsou jakási tykadla přírody, nebo ramena chobotnice, schopné se chopit všude a všeho, co je svým vývojem
připraveno k tomu, aby bylo uchopeno. My pak, prolezlí gunami,
kráčíme si světem v blahém domnění, že jsme sví. Tento pocit je
jediným pravým a neklamným pocitem, protože dobře slouží k
sebezáchově ega, pokud je ho zapotřebí, a právě tak klamným a
nesprávným pocitem, pokud už není třeba ego zachovávat. Guny
sice představují velmi zjednodušující pohled na činnost Přírody v
živých bytostech, avšak Příroda je tímto pohledem jednostranně
charakterizována jen jako věznitelka lidského vědomí v určitých
zdech a mezích, v úseku AB. Ghos radí správně ve shodě s
moudrostí starých rišiů, že se musíme od gun osvobodit.
Podíváme se teď na kroky, které radí podniknout:
"Na této cestě prvním krokem, který se má uskutečnit, je
získat určitý odpoutaný nadhled vůči těmto třem způsobům
Přírody. Duše, vnitřně oddělená a oproštěná od nižší Prakriti,
nezávislá na svých nouzových východiscích, zůstane indiferentní
a šťastnou. Příroda se nepřestane beze změn točit v
trojnásobném kruhu svých starých zvyklostí: přání, bolest a radost
budou i nadále útočit na srdce, nástroje upadnou v nečinnost, v
temnotu, únavu, a pak se zase do srdce vrátí světlo a mír; ale
duše odpoutaná od třech způsobů, zůstane nezměněna,
nepřístupná těmto změnám. Bude pozorovat bez pohnutí
zármutek a přání nižších částí bytosti a usmívat se nad jejich
radostmi a napětími, bude zaznamenávat, aniž se jimi dala sklíčit,
pády a zatemnělé myšlení, nesrovnalosti a slabosti srdce a nervů,
bude nahlížet bez neklidu a připoutanosti osvícení mysli, a na její
pocit úlevy nebo posily; jestliže se znovu dostaví světlo a štěstí,
nechopí se ukvapeně žádných z těchto pohnutek, nýbrž vyčká
neochvějně výzvu vyšší Vůle a intuice pocházející z vyššího a
jasnějšího poznání. Pevně ustálena v tomto postoji, duše nakonec
se osvobodí i ve svých dynamických částech, zbaví se konfliktů
třech způsobů, vymaní se z jejich nesprávného hodnocení a z
jejich dusivého krunýře. Již od prvních chvil a postupně stále více
nižší Prakriti si začne uvědomovat tlak pocházející z vyšší Šakti.
Staré zvyky, ke kterým lnula, nebudou se už setkávat s jejím
obvyklým souhlasem, začnou se postupně ztrácet a slábnout.
Duše nakonec pochopí, že je volána k vyšší činnosti, k lepším
podmínkám..."
"Není-li duše už jen pouhým svědkem, který poznává, její
statická svoboda nabude vyvrcholení v dynamické přeměně
Přírody. Pokračující zásahy tří způsobů, jejich chaotické a
vzájemně působící na naše tři nástroje - mysl, život a tělo -

ustanou ve své obvyklé činnosti a přestanou též v neurovnané a
zmatené činnosti vůbec. Nastoupí jiná správná činnost,
osvícenější a přirozenější, která lépe odpovídá božské hře mezi
Purušou a Prakriti, i když se naší nedokonalé přirozenosti bude
jevit jako hra nadpřirozená a nadnormální. Tělo, až dosud
podporované fyzickou myslí, nepoutá se více touto tamasickou
setrvačností, která opakuje do nekonečna tentýž nevědomý
pohyb, nýbrž stane se akčním polem a trpným nástrojem větší síly
a většího světla, odpovídá na všechny příkazy duchovní síly,
podpoří všechny změny a intenzivní tažení nové božské
zkušenosti. Vitální a dynamické části naší přirozenosti, naše
nervová a emotivní bytost, nadaná smyslovou činností a vůlí,
rozšiřují své schopnosti a jsou schopny jak neúnavné činnosti, tak
i blažené radosti a zkušenosti, a zároveň, aby se nevzdálily od
základu plného míru, vyrovnané sebevlády... inteligence, přemítající a uvažující mysl, se zřeknou svých sattvických omezení a
otevřou se podstatnému světlu a míru, přičemž člověk ani neplesá, ani se netrápí nad nevhodnými přáními a podněty. Nekonečné
poznání se odhalí ve své skvělé šíři nekonečného života,
neomezeného sattvickým dosahem, nezávislé na nejisté logice a
na smyslové opoře, ...zmocní se naší přirozenosti, aby ji
přemodelovalo podle božštějšího obrazu.) (A I, 217)
"Tak končí disharmonie trojího způsobu naší nižší existence
a začíná trojí způsob větší Přírody. Temno tamasu a jeho
setrvávání na místě končí. Tamas vystřídá božský klid a tiché
spočinutí. Radžas postoupí svou moc nad naším já síle bez
hranic... Mizí světlo čistě mentální, které věznilo Pravdu; zmizí jak
bezdůvodná drzost, tak i lenivost. Sattva postoupí své místo
osvícení a duchovní blaženosti, které jsou ve spojení s hloubkou
nekonečné existence duše a jsou živené přímým poznáním
pocházejícím z tajné Vševědoucnosti. Takové je naše nejvyšší
vědomí, ve které se má proměnit naše nižší přirozenost.
Nevědomá, neklidná a nevyrovnaná činnost třech způsobů má se
změnit na nadpřirozenost...Aby se to mohlo stát, musíme se
napřed osvobodit od tří gun, musíme zůstat odpoutáni a bez
strachu, nistraigunya; tato podmínka není ničím jiným než
návratem do přirozeného stavu duše, Já, svobodného Ducha,
který ve své klidné nehnutosti pozoruje hnutí Prakriti a její moc ve
světě Nevědomosti. Jestliže se hnutí Prakriti opřou o tuto
přirozenou základnu, musí se stát svobodná, a to se nemůže stát
jinak než v činnosti prováděné v osvíceném stavu pokoje, kde se
všechna potřebná hnutí uskutečňují bez zásahu mysli a vitální
bytosti, bez vědomého podílení se na nich, bez nejmenší reakce,
bez nejmenšího zneklidnění, bez nejmenší myšlenky, bez

nejmenšího záchvěvu vitální bytosti; všechno musí proběhnout
pod vlivem, iniciativou a ze hry neosobní kosmické Síly nebo
transcendentní Energie. Přitom budou jednat Mysl, Život a
kosmická Substance, Moc a Blaženost transcendentního Já, které
je něčím jiným než naší osobní bytostí a jejím lešením. Bude to
stav svobody, který může vzniknout z jogy činů (karmajogy) přes
vzdání se ega a přání, přes zřeknutí se osobní iniciativy a
podřízení lidské bytosti kosmickému Já a universální Šakti; může
vzniknout z jogy poznání (džnana jogy) pomocí zastavení
myšlenek, mentálního ticha a otevření vnitřní bytosti kosmickému
Vědomí, kosmickému Já, kosmické Síle a nejvyšší Skutečnosti;
může vzniknout z jogy oddanosti (bhakti-jogy) pomocí obětování
srdce a vnitřní přirozenosti Blahoslavenému a zbožňovanému
Mistrovi naší existence." (A I, 218)
Zde bych chtěl dodat, že stav svobody může vzniknout také
pomocí hathajogy, pomocí vědomí přeneseného napřed do celého
lidského těla, pak pomocí odstoupení od pocitu tělesnosti a
zjištění nezávislosti vědomí na těle. Tato nezávislost vědomí na
lidském těle je jen relativně úplná. Kdyby tělo zemřelo před
ukončením tohoto poznávacího procesu, tento pokus by se zmařil.
Nazývám tuto cestu cestou existenční. Dobře ji ovládali
starozákonní zasvěcenci a Ježíš, který přišel Starý zákon naplnit a
ne zrušit. Musel proto svým ukřižováním a vzkříšením ukázat
principy této cesty, a ukázal je tak podrobně a jedinečně, že popis
žádné jiné jogy není tak pečlivě obrazem proveden jako tento.
Nedivím se, že se dosud zachovala víra v těla vzkříšení, i když
toto vzkříšení v těle je dnes mylně kladeno až do doby po fyzické
smrti nebo po konci světa. Také Henoch by měl k tomu co říci,
když se mylně zmrtvýchvstání Kristovo považuje za něco
nadpřirozeného a zázračného.
"Aby se však mohla uskutečnit nejvyšší změna, je třeba dojít
k pozitivnější a dynamičtější transcendenci, je nutná proměna nebo převod do vyššího duchovního stavu, trigunátíta, v němž se
stáváme účastníky větší duchovní dynamizace; pak se neúměrné
tři způsoby nižší Přírody promění na rovnovážný trojitý způsob
věčného klidu, síly a světla; na odpočinek a osvícení božské
Přírody."
"Této nejvyšší harmonie lze dosáhnout jen pomocí vyřazení
vůle, výběru a egoistické činnosti a uklidnění naší omezené
inteligence. Individuální ego musí přestat válčit, mysl se musí
utišit, vůle a přání se musí naučit vzdát se iniciativy. Naše
osobnost se musí spojit se zdrojem, a každá myšlenka, veškerá
iniciativa musí přicházet zhora. Tehdy tajný Mistr naší činnosti se

probudí v našem vědomí; s jistotou nejvyšší Vůle a Poznání dá
svůj souhlas božské Šakti, aby v nás uskutečnila všechny své
činy pomocí nástroje očistěné a zjemnělé přirozenosti; individuální
středisko bude už jen prostým opěrným bodem a nástrojem
činnosti božské Šakti, její skrýší, její nádobou; bude zračit její moc
a bude se podílet kladně na její moci, na její radosti; bude jednat
aniž by jednala a netkne se jí žádná reakce nižší Prakriti. Překonat
tři způsoby Přírody je první podmínkou znovuzrození, jejich
přeměna je rozhodujícím momentem; teprve pak se Cesta Činů
vymaní z naší omezené lidské přirozenosti, aby se zdvihla až k
volné šíři vyšší Pravdy a Světla." (A I, 218)
Ani já, ani nikdo přede mnou netušil, že musí přijít Ind, aby
obhájil, co křesťanští teologové nedokázali obhájit, a to zásah
Ježíšův na jeho učednících po jeho zmrtvýchvstání, zásah, který
Ježíš dokumentoval slovy "Pokoj svůj dávám vám." Z hlediska
zevního pozorovatele, a tím byli učedníci Páně ve chvíli, kdy jim
byl Pokoj předáván, byl to osobní zásah Ježíšův. Z hlediska, jímž
se vystihuje fakt Předání, byl to akt přemožení zevního člověka
vnitřní silou Ducha, která je přítomna v každém člověku, ale nemůže působit tak mocně, dokud člověk neprojde toutéž cestou
vývoje, jakou prošli učedníci Páně od chvíle vstupu do učednictví.
Tomuto převratnému vývoji se však nedá porozumět, dokud
nepřijmeme ukázku Ježíšova života jako celek, jako vzorec, do
kterého dosazujeme své konkrétní postavení. Ghos nám
dopodrobna líčí, co při tomto vývoji je překonaného. Mně se nic z
toho nezdá být nemožné z hlediska vnitřního pozorovatele, ale
domnívám se, že zevní pozorovatel, v tomto případě čtenář, jemuž
chybí vnitřní zkušenosti (jimiž by se stal vnitřním pozorovatelem),
jako třeba být přemožen Bohem, bude se dívat na vývody
Ghosovy velmi skepticky. Bude se domnívat, že cokoliv z toho, co
Ghos v této kapitole rozvádí, se může uskutečnit jen v
laboratorních podmínkách lidského nitra za současného
odstranění rušivého vlivu zevního světa. Mýlí se: kdyby to byla jen
extatická záležitost dosažená rozvojem vnitřní modlitby, neměla by
dynamickou povahu, jak soustavně požaduje Ghos. Co tím myslí?
Neměla by své pokračování v celém rozsahu lidského života.
Uvedu zde vám už dobře známou zkušenost:
Jakmile jsem odešel z místa, kde mě chtěl esesman zabít,
po poznání, které se dostavilo bez nároků na zpracování v čase,
rozrůstalo se jiné poznání, a to se mohlo projevit právě jen tehdy,
když jsem přišel do styku se svým okolím, např. se spoluvězni.
Kdybych se byl stáhl z tohoto styku nějak do sebe, jako jsem měl
tendenci učinit v 17 létech za obdobných vnitřních okolností (tehdy

jsem se konečně vzdal bez lítosti přírodovědce, jímž jsem se před
tím chtěl stát, a obdobně v koncentračním táboře jsem se bez
lítosti vzdal lidského života jako kdysi v raném dětství při zásazích
lékařů). Nebyl bych se vůbec dověděl, že např. žiji i v jiných
bytostech než ve své atd. Ještě že jsem nemohl ani nechtěl z této
dynamiky stavu utéci. Fyzicky nebylo kam. Dnes vidím, jaké to
bylo výborné zarámování okolnostmi. Híc Rhodus, híc saltá. Je
nutno se osvědčit v plavbě před nebezpečnými skalisky a za
bouře. Tam se prověří, kam až ta bouře může vejít a kam nemůže.
Viz bouře na jezeře a podmínky, za nichž bouře rostla a za nichž
se ztišila. Všimněme si, že Ghos mluví o vnitřním působení Mistra,
o tom, za jakých okolností může být nezřetelné, za jakých
okolností částečně patrné a kdy konečně ničím neomezené. K
tomu jsem získal toto vysvětlení událostí:
Včera se ke mně dostavila jakási paní K. H., která u mě ještě nikdy nebyla a kterou jsem před tím neznal. Dostavila se ke
mně v přesný čas, v němž jsem potřeboval určitá zjištění, která
bych bez zásahu "zvnějška" neučinil. Tak ke mně přicházejí lidé,
dostávám do ruky knihy, ale také přede mnou defilují události,
které se mě zdánlivě nedotýkají, ale mají mě poučit. Ta paní mně
říkala, že se jí soustavně stává, že se jí podivným způsobem
prozrazuje, co se stane. Tak koncem druhé světové války měla vidění, že jde po točitých schodech do podzemí i se svou dcerou.
Za několik dní opravdu po těch schodech šla před nemocničním
ošetřením v krytu. Obě ženy pak dostaly spálu. To není věštění
budoucnosti, jak např. vypadají tvrzení Ghosova, nýbrž
všestrannější znalost věcí, které se připravují na jiné než hmotné
úrovni, a pak se třeba realizují hmotně nebo také jinak, na tom už
nezáleží. Také v operní předehře, kterou ovšem hudební skladatel
píše až po napsání opery, se zračí melodie vlastní opery. Než
jsem se dostal do koncentračního tábora, už byla napsána
partitura celého průběhu tamního žalářování, ale mně bylo do ní
dovoleno nahlédnout jen proto, abych se při hře nedopustil
závažných chyb, protože hrát z jedné vody načisto, není snadné.
Předurčenost se tedy jen nevědomému člověku jeví jako
předurčenost. Nebylo by možno dosáhnout Pokoje, kdybychom
neznali podmínky, za kterých vznikl, a kdybychom se byli už
dávno jimi, třeba nevědomě, neřídili, než nastal. Ovšem toto
zařizování se podle podmínek vstupu se děje způsobem, o němž
zevní člověk, rozum, cit, jáství, ego, nejsou informováni, aby
neovlivňovali nežádoucím způsobem vývojový proces.
11. Mistr činnosti (A I, 219 - 237)

"Jediný, Universální, Nejvyšší, Věčný a Nekonečný, to je
Mistr a Moc naší činnosti."
Jsme sice činni, aniž jsme si toho vědomi, kdo nám dodává
sílu ku provedení čehokoliv, i toho nejnepatrnějšího hnutí prstem
nebo myslí, ale v případě této naší nevědomosti výsledky naší
činnosti jsou buď nepatrné nebo dokonce skličující.
Měl jsem možnost od tří a půl roku svého života srovnávat
průběh činnosti prováděné buď z vlastní vůle nebo z vůle
společnosti, ve které jsem žil, s činností, která nebyla podnikána z
mé ani ze společenské vůle, nýbrž z poznání, co je správné, aby
to bylo vykonáno, z poznání, které nepocházelo z rozumové úvahy
a uchopovalo mne svou mocí. Nevěděl jsem ovšem, že touha
jednat správně jako nástroj, ne jako prvořadý činitel, byla součástí
projevu moci Mistrovy. Ani když se tato moc projevila i jinak,
jistotou, že jednám správně, i když proti své vlastní vůli. Prostě
jsem jednal z jiné vyšší moci než normální člověk rozhodující se
podle sebe nebo podle vůle společnosti, a nebyl jsem vděčen za
tento způsob inspirace ani v nejmenším jako za něco
mimořádného. Byl jsem jen této inspirace více poslušen než při
své úvaze o správném, protože jsem věděl podle postupného
mnohaletého srovnávání, od první inspirace toho druhu, že
samovolně se dostavující poznání, bez přičinění rozumu neb citu,
je účinnější pro svou uskutečňovací moc v něm obsaženou. Ani
když se v 17 létech v extázi projevila jistota, že člověk má k
dispozici nesmrtelnou podstatu, tedy vlastně onu moc, ze které
jsem nevědomky čerpal už od tří let, nepřišel jsem na to, že jsem
byl už tehdy, od tří let, veden touto mocí, která si nekladla
nejmenší nároky na vděčnost za svou pomoc. Naopak život do 17
let se mi jevil jako plytký a promarněný, protože jsem do té doby
nevěděl, že člověk je tu proto, aby se vrátil k Bohu, a ne jen proto,
aby jednal správněji než z rozumu, když už mu to rozumem
nevychází. Byl jsem však velmi smutný, že jsem jednal tak
nevděčně a stejnou měrou jsem litoval všechny lidi, že jsou takoví,
jakým jsem byl já, že promarňují svůj lidský život a sráží ho na
pouhý užitkový objekt jako zvířata. Tady se začal projevovat první
náznak onoho plnění požadavku "milovat budeš bližního jako sebe
sama," i když jsem si musel počkat na splnění tohoto požadavku
až do 21. 11. 1939, a pak jsem zjistil, že ne lidskou silou a vůlí je
takové lásky člověk schopen. Dnes také vím, že člověk je za
určitých okolností, a ty jsou velice tvrdé, schopen dojít bez víry v
Boha dále než s vírou v něho a že bychom neměli lámat hůl nad
nevěřícím lidstvem. Řekl jsem, že ty okolnosti, za kterých se
dospívá dále než vírou (a ty jsou bezvadně naznačeny situací

učedníků při smrti Mistrově, když ztratili víru v Něj), jsou okolnosti
velmi tvrdé, jak víte i z mého životopisu. Lidská společnost však,
aniž ví, co činí, připravuje každého člověka k velmi vznešenému
odosobnění.
Součástí Mistrovy všemohoucnosti je také, že nevíme, jak a
proč nám vládne a že vůbec nám vládne. Teprve při úplném
sebevzdání 21. 11. 1939 jsem zjistil, že jsem byl veden, jako
každý jiný člověk (ovšem i jako celý vesmír) s jemnou nevtíravostí,
tak jemnou, že jsem si svými hrubými smysly a nedokonalým
rozumovým zpracováním vjemů nemohl být tohoto vedení vůbec
vědom. Zároveň jsem si tehdy uvědomil, že tato nevědomost
moudře úměrná duchovnímu vývoji, je jedním z nejohleduplnějších
zařízení, jaké existuje v rámci dualistické zákonitosti.
"Transcendentní Neznámý nebo nepoznatelné Absolutno,
Nevyjadřitelné našimi prostředky, nevyslovitelné a neprojevené,
Já všech bytostí, Mistr světů, který přesahuje všechny světy,
Světlo a Vůdce, Veškerá Krása a Veškerá Blaženost, Milovaný,
Milující, Kosmický duch je Tvůrčí Energií, která nás obklopuje;
Imanentní uvnitř nás. Všechno, co je, je On, On je všechno, co je,
a je něčím více než to, co je; my sami, i když si toho nejsme
vědomi, jsme bytostí jeho bytosti, silou jeho síly, vědomím z jeho
celého Vědomí pocházejícím; dokonce naše smrtelná existence
pochází z jeho podstaty; uvnitř nás přebývá nesmrtelná jiskra
věčného Světla a Blaženosti. Málo záleží na tom, zda jsme si
schopni to uvědomit pomocí činnosti, poznání, lásky nebo
kterýmikoliv jinými prostředky; důležité je uskutečnit tuto pravdu
naší bytosti a učinit ji aktivní. To je smysl všech jog." (A I, 219)
Buďte si dobře vědomi při tomto Ghosově výkladu, že on
vede čtenáře i své žáky, a to od prvního kroku, cestou víry, tak jak
vedl Ježíš své učedníky. Takové východisko je pro mne sice
snadno pochopitelné, ale sám jsem nikdy odtamtud nevyšel, neboť
lékaři pro mne připravili jiné východisko ještě v době, kdy jsem
vzhledem ke svému útlému věku ani nemohl dospět k nějaké víře.
Vidím jasně, že z tohoto východiska vede cesta k těmže cílům, ale
jinými končinami, u Ježíšových a Ghosových učedníků končinami
víry, u mne od začátku končinami poznání. Jako bylo u ne dlouho
omezeno poznání na minimum, které právě stačilo k podněcování
duchovního růstu, tak také víra žáka začíná nezbytně nutným
minimem, které musí být chráněno jako nejdražší poklad. A
nejlepší ochranou je aktivně pojatá poslušnost toho, v co věříme
(u mě poslušnost toho, co poznávám). Děje-li se to, pak platí pro
cestu víry tytéž podmínky jako pro cestu poznání, a přestávají být
tvrdé, je-li poslušnost žákova důsledná a okamžitá. To je

významný požadavek Ježíšův. Víte, kam vedly zprvu jen malé
výhrady Jidášovy.
+++
"Dlouhá je cesta, namáhavá je práce dříve než Jej můžeme
spatřit očima pravdy, a ještě delší a namáhavější je úsilí po
sebepřebudování podle jeho pravého obrazu. Mistr činnosti se
hledajícímu nezjevuje snadno. Jeho je moc, která zastřeně působí
pořád, ale projeví se jen tehdy, když se zřekneme egoismu
hledajícího, a jeho přímé působení je tím více zřejmé, čím
skutečnější je zmíněné zřeknutí."
Co prováděli na mně lékaři při operacích za vědomí,
nepocházelo pochopitelně ani v nejmenším z mé vůle, naopak
nevědomé dítě jejich zásahy považovalo za nežádoucí a
zpěčovalo se. A tak opravdu od nejútlejšího mládí se mi
odhalovala Moc, ne tvář jediného Činitele jen tehdy, když jsem
samovolně napodoboval, co na mně napřed chtěli lékaři, abych se
zřekl své vůle, kterou Ghos nazývá sobeckou, i když málokdo by ji
sobeckou nazval, neboť např. pomocí rozumu a citu vede k
relativně správné činnosti. Musel jsem být neschopen řešit
záležitosti konkrétního života, abych sebe opustil, jak mne před
tím opakovaně nutili lékaři. Byla to fáze nedokonalého
sebevzdání, jakého byli schopni učedníci Páně od chvíle, kdy
opustili své, ale ještě ne sebe. Jako oni hledali v té době spásu
pro sebe, já, který jsem ji nehledal, nebyl jsem proto o nic lepší.
Vládla nade mnou Moc boží (která byla silnější než já. Vyjádřil
jsem ji matce slovy. "Chci jednat správně" hned po přestálých
operacích. Byl bych se měl vyjádřit dokonaleji: "Vím, že musím
jednat správně." To nebyl projev mé vůle! Ježíš se ve svých
dvanácti létech vyjádřil mnohem dokonaleji, protože jeho poznání
bylo rovněž mnohem dokonalejší: "Co nevíte, že musím být v tom,
co je mého Otce?" Společného mezi námi bylo, že ani On
nepotřeboval nikdy věřit, protože od začátku svého pozemského
života poznával, v co jiní museli věřit.), obdobné té, ze které
učedníci Páně dělali zázraky, a poznával jsem ji jen jako Moc,
kterou jsem nijak nehodnotil jako boží, nýbrž jako moc přirozenou,
která ovšem nastupovala nebo se projevovala jen tehdy, když
jsem se přestal snažit zařizovat se podle své úvahy. Kdybych byl
Moc neposlechl, byla by se ztratila. O tom jsem měl důkazy.
Kdybych byl před tím nevyčerpal všechny své lidské možnosti
vůle, rozumu, citu, nebyla by se ani objevila. Tomu říkají katolíci
velmi výstižně hříšné spoléhání na pomoc boží. Když však jsem
nevystačil se svými lidskými schopnostmi, měl jsem právo zastavit
jejich funkci, ne si přát, aby pomohl Bůh. To jsem ani nemohl

učinit, protože jsem v něj nevěřil. A Bůh zakročil svou mocí a byl s
ní při mně tak dlouho, dokud jsem neprovedl co mně jeho moc
poznání radila a dokud jsem přidával ze všech svých lidských sil
všechno bezvýhradně, co k tomu provedení bylo zapotřebí. Tato
stránka provedení, byla rubem jednoho a téhože sebezáporu.
Jenom pomocí ní bylo mé sebezřeknutí úplné, ovšem jen po dobu
provádění, takže k trvalému sebevzdání jsem měl ještě velmi daleko. Bylo to chvilkové podřízení se Šakti:
"Jen když naše podřízení se Šakti je absolutní, dospějeme
skutečně k životu v přítomnosti Mistra činů; jen tehdy naše dílo
nese přirozeně, prostě znak boží Vůle."
"Přibližování k této dokonalosti se musí dít stupňovitě v
etapách, jako kterýkoliv jiný proces zdokonalování na všech jiných
úrovních Přírody. Vidění úplné slávy se může dostavit předem,
náhle nebo pomalu, jedenkrát nebo mnohokrát, dokud však
základy nejsou úplné, půjde o zkušenost souhrnnou a
soustředěnou, nikoliv o trvalou zkušenost, která všechno
obsahuje, nikoliv o Přítomnost, která by se nezrušila. Hloubky
božího Projevu a jejich nekonečný obsah následují po Přítomnosti
a rozvíjejí postupně svou moc a svůj význam."
Protože nemohu předpokládat, že by si většina čtenářů
mohla být vědoma dosahu Ghosových slov, měl bych slovo za
slovem komentovat, ve smyslu: doplňovat zkušeností, abyste mně
uvěřili. Mohl bych vzít do rukou knihu Martina Bubera: Extatická
vyznání, nebo jinou jí podobnou, ale spis by příliš narostl. Zhostím
se úlohy daleko jednodušším způsobem. Ona Přítomnost se
objevila v mém životě poprvé jasně tak, že překryla ostatní
zkušenost smyslů a rozumu, teprve v 17 létech (přesněji počátkem
dubna 1930), přestože jsem už před tím třináct let občas
nevědomky pro její projev "vytvářel" základy, když jsem se
vzdaloval od své vůle, ale nejen v mysli, ale i v činech, tj. v aktivní
poslušnosti. Byla to však Přítomnost jen souhrnná, řečeno jinak,
obecně zavazující svou Mocí, už ne jen k určitému konkrétnímu
činu, nýbrž obecně k novému smyslu celého života. Byl jsem
chycen, nechytal jsem. Muselo následovat všestranné
prohlubování projevu této Přítomnosti, a toto prohlubování neslo
sebou nečekané nároky na sebevzdání, tak velké, že jsem
mnohdy před nimi ulekaně ustupoval. A když jsem konečně byl
přemožen onou Přítomností a ustoupil jsem, kam se ode mně
chtělo, abych ustoupil, ukázalo se, že jsem to učinil jen uvnitř své
modlitby, nikoliv vně ní. Takže teprve za devět let (21. 11. 1939)
jsem byl přemožen úplně i v celé šíři lidské činnosti za bdělého
stavu vědomí. Muselo tedy dojít k sebevzdání nejen ve stavu

vnitřní modlitby, nýbrž i k odevzdání fyzického života bez lítosti,
takového, jaký je v celé své šíři, v bdělém, nemodlitebním stavu
vědomí, aby se vůbec Bůh mohl projevit jako jediný Činitel, aniž
bych tomu potřeboval věřit. Poznával jsem to na konkrétních
faktech v rozsahu celého bdělého vědomí.
"Zření Přítomnosti může ozářit vrcholky naší přirozenosti, ale
dokonalá odpověď našich nižších složek se dostaví jen postupně.
Ve všech jogách víra a trpělivost jsou proto základní nutností.
Zápal srdce a prudkost netrpělivé vůle, které by rády ztekly
útokem království nebeské, mohou mít žalostné následky,
vzepřou-li se pokorní pomocníci, kteří musí snášet jejich prudkost.
V integrální joze, tak dlouhé a tak obtížné, musíme se opatřit
integrální vírou a trpělivostí za všech okolností." (A I, 220)
Dalo by se užít o víře tohoto obrazu: Víra je jednou z
nesčetných úžin, ve kterých proud časoprostoru, na širém moři
téměř neznatelný, zde v této úžině se stává prudkým proudem,
protože narazil na odpor živé hmoty. Tou úžinou se snaží protlačit.
Vesmír je Bůh převedený do tekutého stavu, a protože už není
nehnutým stavem, není Bohem. V úžině lidského organismu se
stává větrem, někdy uraganem právě pro odpor kladený
organismem. Ventilem víry může být propouštěn pravidelně a
stále, a pak se stává vanem, o kterém sice nevíme, odkud vane,
ale za to pociťujeme, že nás unáší, a dříve nebo později
zjišťujeme kam. Veškeré dění ve vesmíru je předobrazem víry.
Pobyt živého organismu ve vesmíru je jejím zdrojem. Každý
organismus věří jak ve svou existenci, tak i v její smysl, i když si
tento smysl vykládá po svém a velmi omezeně podle povahy
fyzické omezenosti. Člověk např. neví, co činí, když se žene za
něčím konkrétně představitelným. Myslí si mylně, že se žene za
tím, co je schopen poznávat, a zatím se žene za něčím, co vůbec
není schopen poznávat, jak krásně prozrazuje Čhandogya
Upanišad, mnohokrát mnou citovaná. Pozastavovat se na cestě
víry je velmi bolestné, protože věřící jednou dospěl k potřebě věřit,
a poznávající k potřebě poznávat, asi tak jako milující dospěl k
potřebě milovat. V organismu se objevil otvor, a neprohání-li se
jím proud nekonečného, vzniká tam tlak Čekajícího, tlak tiše
Čekajícího, který by zůstal opravdu potichu, kdyby se mu
nenaskytla příležitost, aby se uplatnil tokem. Tomuto vnitřnímu
hnutí víry se nedá zabránit, protože je tu v podobě živého
organismu příležitost k jeho projevu. Řekli jsme si, že lidský
organismus je transformátorem universálních sil na čistě osobní
schopnosti individua. Víme-li však, že universální síly tu nejsou jen
pro sebe, nýbrž proto, aby se vrátily ke zdroji, je víra (jedna z

individuálních schopností člověka) také k tomu, aby nejen
uspokojila člověka, nýbrž aby ho vedla k Bohu. Věříš-li v to nebo v
ono, třeba v něco zcela přízemního a velmi konkrétního, nevíš, že
se tím chápeš příležitosti být přitažen k Bohu, Bohem k Bohu. A
protože úroveň víry je kolísavá, hodně se při ní trpí, takže by se
málem dalo říci, že utrpení je nedílnou součástí cesty víry. Ježíš
ukazuje kdy a za jakých okolností cesta víry probíhá bez utrpení.
Provází-li ji vzdání se všeho svého, má to za následek, že kdo se
takto všeho svého vzdal, stává se učedníkem Páně a Pán potom
soustavně provádí dozor nad úrovní víry v podobě "zázračných"
zásahů v životě věřícího. Nikdo jiný tuto jeho roli nemůže zastat,
protože člověk je na cestě víry, jako na každé jiné cestě,
připravován k vědomí, že Bůh je Činitelem. To ovšem není nic
zázračného, nýbrž je to dorůstání do vědomí o pravém stavu věcí.
"Je těžké získat nebo praktikovat tuto víru a tuto vytrvalost
na úzké a příkré cestě jogy, a to z důvodu netrpělivosti srdce a
mysli, a také z důvodu žhavé ale kolísavé vůle naší radžasické
přirozenosti. Vitální přirozenost je pořád žádostivá ovoce své
práce, a když jí připadá, že je jí ovoce odmítáno nebo jí není
dlouho přiznáváno, člověk ztrácí víru v ideál a ve vůdce. Lidská
mysl posuzuje všechny věci podle jejich zevní stránky, nebo
takový je vžitý zvyk rozumu a člověk chová k němu neomezenou
důvěru. Není nic horšího než obviňovat Boha v hloubi svého
srdce, když dlouho trpíme nebo tápeme v temnotách, a nic
horšího než zavrhnout ideál, který jsme si stanovili. Říkáme: "Měl
jsem důvěru v Nejvyššího a byl jsem zrazen; jen jsem uvízl v
utrpení, hříchu a omylu." Nebo: "Riskoval jsem svůj život za ideu,
kterou krutá skutečnost zkušenosti povalila a mě odradila. Bylo by
bývalo lépe, kdybych si byl počínal jako jiní lidé, kteří jsou si
vědomi svých omezených možností a ubírají se cestami normální
zkušenosti." V těch momentech někdy dlouhých a opakujících se,
zapomínáme na nejvyšší zkušenost a dáváme se strhnout svou
zatrpklostí. Je možno uvíznout v těchto temných přechodech a
odpadnout od božské práce."
Zde bych měl vsunout poznámku o méně známé zkušenosti
a souvislosti v lidském životě. Že jsem v útlém věku přežil týrání
od lékařů, byl dar, ze kterého jsem musel vydat počet, aniž jsem si
byl toho vědom, a naopak, vládl-li jsem s ním jako s hřivnou, která
mi nepatří, musel přijít okamžik kladného zúčtování s Hospodářem
a za jednu hřivnu jsem musel dostat město, aniž jsem věděl, že
toto rozmnožení hřivny nastane, kdy nastane a jaké bude mít
následky a ovšem, aniž jsem zištně hospodařil s hřivnou. Od
sedmnáctého roku jsem vládl se životem jako s hřivnou, která mně

nepatří, ještě bez znalosti o podobenství o hřivnách. Ukázka o
hospodaření s touto hřivnou: Pomocí pana Viktora Nezbedy jsem
se seznámil s panem Richardem Lisým, který se nacházel v plzeňském chorobinci, neboť byl ochrnutý na půl těla. Kromě toho, že
se šoural jen kolem stěny, drže se jí jednou rukou, našlapuje jen
jednou nohou úplně na zem a opíraje se druhou rukou o hůl, měl
občas tak strašné bolesti v těle, že mu připadaly být nesnesitelné.
Obdobu těch bolestí jsem potom zaznamenal až u své manželky
umírající na rakovinu roku 1981. Pan Lisý byl člověkem věřícím a
vděčným i za stav své chromosti, pokud při něm nemusel trpět ty
hrozné bolesti. Tehdy proklínal i Boha a rouhal se i všem svatým,
kteří mu nepřicházeli na pomoc. Na stole měl lahvičku s opiem,
kterou mu svěřili lékaři. A on ty kapky nikdy nezneužil, nikdy se
nestal jejich otrokem. Jejich hladina na jeho stolku neubývala. Byl
to velký hrdina, ale lidské síly mají své meze. Jakmile však bolesti
v jeho těle pominuly, přestože se téměř nemohl hnout, už
odprošoval Boha, že se mu rouhal, pěl na jeho oslavu žalmy a
vlastní chvalozpěvy. Tak málo měl k dispozici, a tolik byl vděčný.
Bylo mně hned jasno, že je to člověk, na němž se má ukázat
záměr boží, o jehož obsahu jsme nic nevěděli, a že mám být
živým důkazem o relativnosti platnosti hříchu, kterého se dopouštěl ve chvílích bolestné krize. Chodil jsem k němu vytrvale a
napsal jsem pro něho spis Utrpení a láska. Ale jeho choroba se
nezlepšovala a jeho provinění se stupňovala. Byl jsem si však pořád vědom toho, že zatím žije nějakým meziživotem, ne pravým
celým životem, ve kterém se dá realizovat poznání. Byl jsem přesvědčen, že ten pravý Život u něho čeká za dveřmi. Pořád jsem mu
vštěpoval víru v tento život a on blahosklonně přijímal mou snahu.
Byl však přesvědčen, že je to marné. Až jednoho dne přestal být
přesvědčen o této beznadějnosti. Dal si říci, našlápl na nohu, na
kterou nikdy nenašlápl, v tutéž chvíli začal chodit a začal pomáhat
svým spolutrpitelům v chorobinci. "Už nejsem pouhým hnojníkem,
Bože, děkuji ti." To byl jeho nejdokonalejší projev vděčnosti.
Věděl, že ne svou mocí se postavil na nohy a ne svou mocí přišel
o bolesti, které ho vyprovokovávaly k rouhání. Byl ještě žil v době,
kdy jsem se dostal do koncentračního tábora, ale nevěděl, že
všichni věřící kolem mě, i já, jsme se chovali podobně jako on ve
chvílích své neodvratitelné bolesti. Nikdy jsem neslyšel tolik kleteb
pronášených k nebesům, jako od věřících, kteří ani v nejmenším
nepociťovali pomoc boží. Já sám jsem se k těmto kletbám
nepřidal, protože jsem si byl vědom, že jsem si svůj stav zavinil
sám. V tom jsem se mýlil obdobně jako pan Lisý, který přičítal
utrpení karmě z minulého svého života: Tento omyl jsem mu
netrpěl, protože za milion mrtvých by byl musel trpěn milion životů

a já ho potřeboval dovést k víře, že přece je tu nějaké boží
milosrdenství, které ho jednoho dne vyvede z jeho utrpení. Kdyby
se mi ho nebylo podařilo přesvědčit, že mám pravdu, nebyl by
začal chodit. A tak mne pan Lisý naučil ctít víru, protože víra,
kterou nabyl, ho uzdravila. Byl jsem toho očitým svědkem, za
několik let vytrvalé námahy.

"Jestliže však se pokračuje vytrvale a bez slabosti, víra
srdce zůstává nedotčena i při mocném protitlaku; i když se víra
skrývá nebo se zdá být pohřbena, vzbudí se při nejbližší
příležitosti. Podporuje ji něco vyššího než srdce a než rozum, i při
chybných kročejích a dlouho trvajících neúspěších. Také u
sadhaka s dlouhou zkušeností tato kolísání a tato zatemnění
zpomalují postup a jsou velmi nebezpečná pro začátečníka. Je
proto třeba být si od samého začátku vědom krajní obtížnosti
cesty a nezanedbávat nutnost víry, která se zdá rozumu být slepá,
která však je moudřejší než naše uvažující inteligence. Tato víra
pochází zhůry a je to centrum skrytého poznání, které se neztrácí
ve zvůli bezprostředních dojmů. Vydrží-li naše víra, činy ji
ospravedlní a ona nakonec povstane a promění se v projev
božského poznání. Dbejme vždycky příkazů Gíty a používejme
jich v joze "se srdcem stojícím nad slabostmi a sklíčeností."
Vždycky máme rozumu, který pochybuje, připomínat slib Mistrův:
"Nermuť se, buď si jist, že tě osvobodím od hříchu a od zla." Dny
kolísání ve víře se skončí, a uvidíme Jeho obraz a budeme si
vědomi Jeho Božské Přítomnosti ustavičně." (A I, 221)
Podívejme se kolem sebe na přírodu, uprostřed níž žijeme,
že všechno v přírodě je naplněno vírou v život, třebaže měl jepičí
povahu. Přestaneme pak rozdělovat lidi na věřící a nevěřící. Víra
nezačíná tam, kde si děláme představu o Bohu a o věčném životě,
nýbrž tam, kde vidíme, že cokoliv zdvihá hlavu, aby žilo. Každé
hnutí trávy ve větru je projevem víry, za kterou nic živého nemůže,
neboť je jen jejím nositelem, nikoliv jejím původcem. I zde je Bůh
ustavičným Stvořitelem, a to Stvořitelem Víry, o které ani nevíme,
že tu je. Je to jedna ze skvělých nauk věčnosti a jejího vedení,
abychom neviděli a nevěděli, že se nám vládne a měli dojem
svobody na kterémkoliv stupni vývoje. Tento dojem svobody je
dechem věčnosti, je předzvěstí pravé svobody, která má sídlo jen
ve věčnosti. Avšak pro potřebu téže klasifikace víry, se kterou svůj
výklad vede Ghos, považuje za nutné rozlišovat víru neuvědomělou a tu nazývat i nadále za něco jiného než víru uvědomělou,
která má svůj program a cíl. Kdokoliv četl Védy a Upanišady a pak

indické pověsti a seznámil se s tradičními projevy hinduistického
náboženství, mi dá za pravdu, že Ghos z toho nepřeberného
množství obrazů vybral a použil ve svém výkladu jen to
nejpřiléhavější, co by se dalo nazvat správnou uvědomělou vírou,
v níž se předkládá k víře jen to, co člověka vede co nejpříměji
kupředu na paralelní cestě poznání. Ježíš naplňoval starou tradici,
Starý zákon v tom smyslu, že jej vnitřně prožil, jak naznačil v
proměnění na hoře Tabor v jeho ústředních vývojových
závislostech (proto se setkal s Mojžíšem a Eliášem) a že z něj
potlačil věci nepodstatné nebo překážející vývoji ("Nikoliv oko za
oko, zub za zub, nýbrž...milosrdenství.,") ("Ne oběti, ale
milosrdenství". Potlačoval přílišnou tvrdost Mojžíšových předpisů,
protože věděl, že byly stanoveny jen pro přílišnou tvrdost srdce lidí
atd.) a zcela jemně poukázal na svůj příklad, který nám dal svým
životem, tak jemně, jak vypadá vláda boží, že si křesťané dodnes
neuvědomují její existenci a tedy na ni ani nedbají. Ježíš svým
životem ukázal, co ze staré tradice je účelné, aby se sledovalo, a
kam tato cesta vede. Pro tyto paralely mezi Ghosem a Ježíšem
doplňuji Ghosův výklad poukazy na učení Ježíšovým životem s
jeho poučeními. Ježíš měl rovněž úkol vychovávat k duchovní
dospělosti věřící a doplňoval své příkazy (a věřícím je nutno
přikazovat, protože nevědí, co mají činit a jak mají myslet (svým
životním příkladem ("Příklad svůj dal jsem vám."). V tomto
poskytování osobního příkladu správně zůstává v pozadí.
Můžeme sice z jeho příkazů vyčíst, jakým osobním příkladem
motivoval své příkazy, ale výslovně o svém příkladu nemluví, a to
zcela oprávněně, protože by musel ukázat na řadu relativně
správných případů ze svého života, které jsou vhodné jen pro
situace a vývojovou řadu, jimiž procházel. Já mohu tuto správnou
zásadu porušit poukazováním na svůj případ, protože mluvím k
dospělým lidem, jimž se nemůže stát nic z toho, co se stalo se
mnou v mém útlém dětství, protože, kdyby se to nestalo právě v
dětství, bylo by už pozdě. Je však velmi snadné z toho, co se se
mnou v dětství stalo vyvodit, že sebezápor je bezpečným
stimulem duchovního pokroku, a že si tedy mohl Ježíš dovolit
bezvýhradně navrhovat "Chceš-li za mnou přijít, zapři sebe
sama..." Osobní příklad je tedy nutno popisovat i s okolnostmi, za
kterých probíhal a nevynechávat záporné stránky příkladu, které
jsou stejně důležité jako kladné. Kromě toho je zapotřebí mít stále
na mysli obecně platný příklad Ježíšův, který má vlastnost děje, tj.
rozvíjejícího se procesu bez osobních chyb probíhajícího. To je
ohromná, ničím nenahraditelná výchovná pomůcka. Vždyť Ježíšův
život byl ukázkou přebývání království božího mezi lidmi se všemi
důsledky z toho vyplývajícími, protože to království je tu s námi

skrytě se všemi pořád. Život Ježíšův ukazuje na poměr
nestvořeného ke stvořenému, který by nám jinak zůstal utajen.
Nevěděli bychom jak z nestvořeného vzniká stvořené (viz narození
Ježíšovo na zemi v Betlémě ve stáji. Vysvětleno jinde) a jak zase
stvořené spěje a za jakých okolností spěje do nestvořeného (Viz
nanebevstoupení Páně a celý pozemský Ježíšův život, který tomu
předcházel).
Člověk, i když bez příkazu poznává, co je relativně správné,
poznává to jen v hranicích nutných pro praktické použití
poznávaného, nic víc. Podle příkladu Ježíšova však poznával
spojitě, a to až do krajnosti. Tak na příklad: jakmile jsem 21. 11.
1939 poznal symboliku Ježíšova života, věděl jsem i všechno
potřebné o stvoření světa a jeho konci a obojí jsem na sobě
zažíval mocí Kristovou, mocí Spasitele a mocí ducha svatého. V
malém jsem poznával své postavení, jeho smysl, a to nejen jako
něco osobně ohraničeného, takže jsem konečně mohl z moci boží
(ne své!) milovat bližního jako sebe.
Ještě jednou porovnám jednání Ghosovo s jednáním
Ježíšovým a starozákonních proroků vůči věřícím. Mojžíš např.
nařizuje ve jménu božím "nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš"
atd. a podobně nařizuje Ježíš. Věřícímu se musí stanovit praktické
uplatňování víry skutky, aby se vůbec jeho víra udržela. Jestli je to
nutné, stanoví se sankce za přestupky proti zákonu a odměny za
jeho dodržování. Se vším tím se shledáváme u Ghose v nové
přijatelnější podobě.
+++
"Mistr našich činů šetří naši přirozenost a mezitím ji
přeměňuje; jedná pomocí ní a nikoliv podle svévolných vrtochů.
Tato naše nedokonalá přirozenost obsahuje prostředky k naší
dokonalosti, i když nedůsledně užívané, špatně použité,
neuspořádaně a dohromady smíchané. Všechny tyto materiály
musí být trpělivě zdokonalovány, očišťovány, reorganizovány,
nekouskovány, neničeny a nezmrzačovány, nesmí být
vyhlazovány násilím nebo prostým popřením. V tomto světě, a my
v něm žijeme jako kreace Mistra činů a projevů, se s námi jedná
způsobem, který nemůže naše nevědomá a omezená mysl
pochopit, dokud se nestane mlčenlivou a dokud se neotevře
božskému."
Otevírat se božskému vám možná připadá být moc náročné
a nepředstavitelné. Nenechte se ale odradit tím slovním výrazem
tolikrát Ghosem opakovaným. Od tří a půl let jsem přece nic nevěděl o božském, ani mne nikdo nepoučil o tom, jak se otevírat bož-

skému, a přece jsem se mu otevíral, když jsem nechával svou vůli
stranou a zařizoval se podle vůle, která pak začala přitékat volně,
nejsouc zadržována lidskou vůlí. Božské do nás vstupuje tak jako
tak, neboť z něho jsme živi, a nevstupovalo by jedině tehdy,
kdybychom fyzicky umřeli. Božské do nás však vstupuje jen do takové míry, jak mu to lidské vlastnosti dovolí. (Vynechávám v tomto
výkladu obecně platné zábrany nebo omezení vstupu, jakými je
fyzická povaha lidského organismu. Definoval jsem je už jako
mokrý písek, pod jehož povrchem je voda). Jednou z takových
vlastností s restrikčním (omezujícím) účinkem je polidštění vůle.
Lékaři mě naučili rezignovat na život, to znamená, že podťali kořeny polidštěné vůle do té míry, že když jsem pomocí ní a pomocí
rozumu nemohl řešit a vyřešit své osobní problémy (obdobně jako
tomu bylo při operaci za vědomí, kdy jsem se musel lékařům
vzdát), opustil jsem osobní vůli daleko snáze než jiní lidé. Ale
proud boží Vůle nezastavit, proudí do nás dále. Pozastaví-li se
egoistická vůle, božská vůle nepřestane do nás vtékat a my z ní
můžeme načerpat více síly než z polidštěné vůle. Mám vždy chuť
prohlašovat, že celá Cesta je záležitostí správné manipulace s
tokem vědomí, jenže lidská přirozenost je tak složitá, že není příliš
užitečné tak jednoduché prohlášení. Ovšem kdyby se člověk
naučil dobrovolně pozastavovat své chtění, aspoň tehdy, když se
jím nic nedokáže, a kdyby se přitom nezneklidňoval a kdyby to nedělal z vypočítavosti, jak toho bylo schopno jen malé dítě, byl by
velmi blízko království božímu, jak sliboval Ježíš.
"Naše omyly obsahují substanci pravdy, která se snaží
projevit podle možností naší nejisté inteligence. Rozum potlačuje
omyl a s ním i pravdu, a nahrazuje ji poloviční pravdou a
polovičním omylem; božská Moudrost dopouští, abychom
pokračovali ve svých hloupostech až do chvíle, kdy budeme
schopni dospět k pravdě skryté a chráněné obalem, který ji
zahaluje. Dokonce i naše hříchy jsou špatně řízenými kroky Moci,
která hledá a nemá za účel hřích, nýbrž dokonalost, něco, co
bychom mohli pojmenovat božskou ctností."
Bylo by dobře podepřít tato slova příklady z Ježíšova života.
Když dovolil, aby se někteří lidé stali jeho učedníky jen proto, že
se vzdali svého, nikoliv ještě sebe, a byli tedy ještě dokořán
otevřeni všem druhům omylů a doslova bylo nutno je hlídat na
každém kroku, aby neuklouzli, tehdy Ježíš ukazoval, že Moc boží
netápe, nýbrž ví, co si může dovolit za daného stavu věcí. Zrada
Jidášova, zapření Ježíše Petrem, utrpení Ježíše na kříži se nám
jeví jako projev nejvyšší moudrosti, která svými prostředky
nastupuje v pravý čas, v pravé míře a pravým způsobem. Proč

Ježíš ušel zástupu, který ho chtěl kamenovat, a pak, když nastal
příhodný čas, sám se zmařil? Nazvat prostě Jidášovo počínání
hříchem a Petrovo počínání proviněním, je příliš zjednodušující a
rozumářské. Vystihuje polopravdu a ponechává člověka v
polovičním omylu. Byly to prostředky, za jejichž pomoci se mohla
plně projevit božská ctnost, čili Ježíš měl přitom možnost ukázat,
co je to božská ctnost na rozdíl od ctnosti lidské, jak vypadá obraz
naší cesty na určitém stupni a mnoho dalšího.
Připomeňme si znovu, co se stalo při poslední večeři Páně.
Ježíš vkládá první sousto do úst Jidášových (První sousto je dosud symbolem velké úcty projevené obdarovanému a jím
vyznamenanému k obecnému uznání, kdo je tím poctěným.
Uvědomte si, že Ježíš podává sousto úcty člověku, o kterém
nedlouho před tím řekl, že by bylo lépe, kdyby se nenarodil.) a
předává Jidášovi moc ke zradě slovy: "Co chceš učiniti, učiň
rychle!" Připomeňme si, jak Ježíš věděl, že ho Petr zapře.
Neusuzujme chybně, že měl Ježíš věšteckého ducha. Tím
bychom ho degradovali. Znal vůli Otcovu, sám se jí dokonale řídil,
jí se podřizoval a pomocí ní poučoval jiné v pravé míře a v pravém
čase. Proto také lehkomyslně neodsuzoval, co má dělat člověk,
který poznává vůli boží.
"Jsou zmíněné závoje v mnohých případech takové povahy,
aby tato kvalita mohla být přeměněna a zbavena hrubosti a
nečistoty. Vždyť přece v prozřetelnosti věcí by neměla existenční
smysl, kdyby svým způsobem nebyla nutná. Mistr činů není
neobratným zmatkařem, ani svědkem bez zájmu; je
nepravděpodobné, že ztrácí svůj čas přepychem neužitečných
rad. Je největší bystrostí našeho rozumu a naší nejmoudřejší
ctností." (A I, 221-22)
Ghos svými výrazovými prostředky říká, že rozum není
zavrženíhodný proto, že se často mýlí. V Gítě praví Bůh o sobě:
"Já jsem jasností plamene, já jsem schopností soustřeďovací."
Nezapomínejme, že na úrovni, na které se cítíme žít svým
rozsahem vědomí, jsme vychováváni protiváhou párů dvojic a že
je to způsob, kterým se v dualismu (ve vesmíru) projevuje
milosrdenství boží.
Mějte za to, že Ghos se necítí být uzavřen v časoprostoru,
že jeho vědomí je svobodné a dívá se do zahrady časoprostoru,
kde vidí působení párů dvojic. Ví, že kdyby se člověk chtěl zbavit
toho dotěrného působení relativního zla a dobra a spáchal by
např. sebevraždu - a ono stačí jen umřít i bez sebevraždy - nezbavil by se působení všech druhů párů dvojic, nýbrž jen by si

znemožnil výchovu pomocí nich. O čem Ghos ví svou zkušeností,
my se můžeme dovídat jen obrazně. Proto příklady Jidáše, Petra a
Pavla jsou pro nás nevyčerpatelnou studnicí poznání. Z předeslané ukázky o Ježíšově jednání s učedníky také vidíme, co je
moudrost boží a vůle boží, že ji nelze jednou provždy pochopit z
momentálního jednání lidí, kteří jsou vždycky povahy dynamické,
nikoliv statické. Pro nás je ovšem pohodlnější udělat si o člověku
obrázek podle jeho momentálního duševního profilu, pak ovšem
takto hodnocenému člověku vždycky křivdíme, ať v dobrém či ve
zlém. Člověk je co chvíli příjemcem jiné části moudrosti boží. Z
tohoto dynamického pojetí života pak hodnocení vypadá jinak.
Např.: I když jsem od útlého mládí zachycoval jen malé zlomky boží moudrosti, osvětlovala mně - aniž jsem si byl toho takhle spojitě
vědom - dokonale cestu v určitém úseku vývoje. Jakmile jsem jej
překročil, bylo nutno se opřít o novou podobu téže moudrosti,
přetvořené podle dané situace, a neřídit se bývalou její konkrétní
podobou. Nemusel jsem spekulovat o jakou podobu moudrosti
boží se opřít, dokonce jsem ani nemusel vědět a nevěděl jsem, že
jde o přímější pomoc boží než běžnou. Stačilo se vyprázdnit od
nevědomého rozumu bez lítosti, že jím nic nezmohu. Pak se
objevovala vždy nová síla ke vzniku ctnosti, a nebyla to ctnost má,
protože byla postavena na síle, která by se vůbec nebyla objevila,
kdybych byl pro ni neuprázdnil místo. Dokonce i Jidáš musel
zaměnit svou vůli za rozhodovací sílu Ježíšovu, která tenkrát byla
totožná se slabou vůlí Jidášovou, ale obsahovala navíc sílu k
uskutečnění, která v Jidášovi samém nebyla obsažena. Síla,
kterou máme k dispozici při běžném způsobu jednání podle vlastní
vůle, je tak nepatrná, že se vedle vůle boží vůbec nemůže uplatnit,
jakmile ona nastoupí. Odpadne a je zastoupena vůlí boží. Zevní
pozorovatel si myslí, že jednající člověk se náhle zmohl sám ze
sebe na kvalitně lepší výkon.
"Naše přirozenost se mýlí ve své vůli, je nevědoucí ve svém
poznání a její moc je slabá. Ale boží síla je tu, aby nás vedla
pevnou rukou, jestliže jí důvěřujeme; použije našich vlastností a
dokonce našich nedostatků, a to pro božské účely. Jestliže
upadneme při plnění konkrétního úkolu, děje se to proto, že On si
ten pád přál; často neúspěch nebo chybný výsledek jsou nejlepší
cestou k dosažení správnějšího výsledku, který by byl jinak mimo
dosah našich možností, kdyby byl úspěch bezprostřední a úplný."
Kolikrát, prostě nesčetněkrát nepatrné úspěchy spojené s
nepatrnými nebo většími neúspěchy, přinesly jakýsi ucelující
částečný úspěch, po němž zase následovaly další krůčky k
dalšímu úplnějšímu úspěchu apod. a tak dále až dodnes a za

dnešek dál. Nedohlédneme nikdy konce, protože je to cesta
nekonečná v dosahování. Přesto, co bylo kdysi úplně nemožné,
dnes v tom není ani známek nemožnosti. Nastane jednou doba,
kdy už bez otřesů se budeme umět řídit silou (opakuji: silou)
Ježíšova příkladu. Vím,
1. že do třiceti let žil z následků tisíciletého odříkání a zápolení židovského národa s hříchem a v usilování o ctnost,
2. že ve třiceti létech vyčerpal tu tisíciletou zásobu zásluh
svého národa a
3. musel přemoci já, které přitom hrálo nezastupitelnou
úlohu podněcovatele a přisluhovače, aby
4. mohl jednat z vůle Otcovy bez ohlížení se po sobě. Co si
člověk musí zopakovat mnohokrát, až se v tom naučí otáčet, to (1,
2, 3, 4) šlo u Ježíše jednorázově, i když ráz (1) trval napřed třicet
let, a pak když dočerpal zásluhy, které se za ním hlásily (2), trval
další ráz už jen čtyřicet dní (3) a podrobené já (4) mohlo tři roky
nést jho až na kříž přes události, které zevnímu pozorovateli
nepřipadly být ani v nejmenším cestou ke kříži. Jen Ježíš věděl,
kam ta cesta vede, znal bližší a vzdálenější prostředky pokroku.
"Jsme-li sklíčeni bolestí, znamená to, že něco v nás se musí
připravit na nějaké vzácné štěstí. Klopýtneme-li, je to proto,
abychom se poučili o nějakém dokonalejším a vyšším tajemství
cesty."
Jakou příležitost mi tu poskytuje Ghosův výklad k tomu,
abych vysvětlil velmi důležité tajemství Ježíšova utrpení z hlediska
cesty každého člověka, čili že cesta Ježíšova je do všech
podrobností cestou lidskou, kterou se musíme dát a nesmíme se
divit, že na ní má své významné místo i malomyslnost a dočasná
ztráta toho nejcennějšího. Ježíš, který o sobě tvrdil, že je jedno s
Otcem, před smrtí na kříži, a ne najednou, ztrácí i pocit této jistoty
a jednoty, to nejcennější, bez čeho by byl nemohl vést své
učedníky a svítit světu. Touto ztrátou se v něm připravovala sláva
vzkříšení, a bez ní by se nebyla dostavila. Nezapomínejme, že
Ježíš nepotřeboval věřit, protože od začátku své cesty věděl vše
potřebné pro další kroky na cestě. Řekli byste, že už v tom se
cesta Ježíšova totálně lišila od naší životní pouti. Ale není tomu
tak. Také my poznáváme, co je únosné pro náš úsek vědomí AB,
a to stačí k provedení dalšího kroku. Nepotřebujeme věřit, že
existujeme, protože víme, že existujeme a můžeme se toho
dovědět ještě mnohem více o tom, co potřebujeme na dalším kroku. Nás mýlí jen to, že předešlý krok, který není obsažen v Ježíšově životě, učinil za něj před jeho narozením židovský národ, a

zdá se nám, že my tento krok máme teprve před sebou! Není
tomu úplně tak. Také za nás provedlo veškeré tvorstvo mnohé
kroky, jejichž trvání přesahuje miliardy let. Kdesi jsem si toho všiml
při rozboru prenatálního stavu embrya v matčině lůně. Zopakujte
si to. Kromě toho je tu a) genetický záznam, závislý na vlohách
předků, ten za námi také stojí svou vahou, a za b) stav rozpracovanosti návratu do Otcova domu, a to je skutečnost tak živá, že si
ji všechny východní národy už od starověku potřebovali zjednodušit naukou o převtělování, aby jí lépe a snáze porozuměli. Ovšem právě zde porozumět není ještě vědět nebo znát pravdu.
Porozumění je jen přechodný stav polopravdy, a to ještě jen
obrazné pochopení, čili ne skutečnost. Cesta Ježíšova byla od
začátku po jeho narození na svět poznamenána takovou měrou
vědění, že např. šel vědomě z věčnosti a do věčnosti se zase
vědomě vracel. Proto muselo v jeho životě vše pomíjet (jako v
našem, ale tam ne tak prudce a jednou provždycky
neodvolatelně). Jeho život je předobrazem celého smyslu vzniku a
zániku vesmíru ve velkém i v malém, smyslu jak drobného utrpení,
tak i utrpení celých národů, smyslu velkých pohrom apod.
Člověk ovšem nikdy nevchází na cestu zpět do věčnosti
uvědoměle. Tu si nevystačíme jen s líčením a vysvětlením
Ježíšova života. Musíme se uchýlit k Ježíšovým slovům, jimiž
vysvětluje, že ho můžeme následovat. Ovšem toto jsem v mládí
nevěděl. Ale přesto drobné i větší těžkosti přinášely téměř
bezprostředně sebou pokrok, i když jsem nevěděl, že největší
spočívá v tom, že jsem aspoň na chvíli odstupoval od sebe a v té
prázdnotě se dovídal, jaký je další správný krůček na cestě.
Dlouho mně však unikala spojitost těch posuvů na cestě a smysl
cesty jako takové. Později mi tohle vše ozřejmoval stále se
opakující sen, dokud jsem byl závislý také na snovém vedení.
Dnes má tzv. duchovní sen vždy jen výstražný charakter, když
jsem tuze neposlušný. Nuže k tomu opakujícímu se snu: Vždycky
jsem v něm nastupoval tutéž cestu, a znovu ze začátku. Jenže
zprvu to byla cesta úzká, téměř neznatelná a strmá, později se
stávala schůdnější až tam, kam jsem ji před tím prošlapal, až se z
ní stala autostráda, lemovaná ještě vlakovým spojením, a já jsem
po ní nešel, ani nejel, nýbrž jsem se nad ní vznášel, a přece jsem
jejího konce nedohlédl. (Tedy symbol toho, že další cesta byla
cestou, po níž nelze kráčet. Krok je příliš pomalý, než aby se jím
mohlo dojít do supramentálního stavu). Ježíš měl tímto způsobem
vyšlapánu cestu pozemského života až do třiceti let svého života.
Jeho národ po tisíciletí tuto cestu šlapal za něj. Jordán a co potom
za ním se dělo, musel si prošlapat téměř sám, šel s ním už jen
Jákob, který vybojoval svůj zápas s Bohem na břehu řeky, pak

Mojžíš a Eliáš, tedy jen špičky národa. Ti s ním šli mnohem dál, ti
šli jeho cestou před ním. Obdobně s Jordánem jsem musel
požádat matku, aby mě přestala mít ráda tak, jako má mít ráda
jedině Boha. Vím tedy, že o totéž požádal Ježíš Pannu Marii než
se odebral k Jordánu, a že by byl nemohl bez tohoto Mariina
svolení projít Jordánem a vším pozdějším, ani smrtí na kříži až ke
vzkříšení.
Ovšem Kristus svým pozemským životem Ježíšovým nás
předešel zvláštním způsobem všechny, i Mojžíše a Abrahama.
Napadlo vám, jak mohli starozákonní proroci znát napřed
podrobnosti z Ježíšova života, když se narodil třeba 1000 let
potom, co oni žili? Byli tak výtečnými proroky? Bylo tak dokonale
všechno předurčeno? Nebyli proroky a nebylo nic předurčeno.
Platí jedna jediná zákonitost vývojového procesu, to není
předurčenost, nýbrž to je dáno povahou lidského duševního a
tělesného organismu. Člověk zůstává už po drahnou dobu tím
člověkem, jak jej známe dnes. Zvláště jeho fyzická základna
prochází jen velmi pomalou změnou. Proroci, kteří prozrazovali,
jak bude vypadat život Mesiášův, věděli, že zůstanou-li Židé věrni
svému Hospodinovi a jeho zákonům, přivolají svým jednáním
Mesiáše, a ten že půjde nebo bude muset projít týmiž vývojovými
fázemi jako oni, protože bude mít k dispozici lidské tělo se všemi
jeho omezeními, které bude muset rozuzlit. A protože sami v
tomtéž lidském těle rozvazovali jeden uzel po druhém, mohli bez
věštění s pouhou znalostí své cesty říci téměř všechno o
budoucím příchodu Mesiáše. Kdo však jste četli ta podobenství,
pozastavíte mne u některých, která se dotýkají konkrétních míst v
Palestýně a nikoliv vnitřních stavů. Co s nimi? Např. "Betléme,
zajisté nejsi nejmenší mezi městy judskými atd." Jak mohli zasadit
narození Ježíšovo do Betléma? Nebyla to přece jen věštba a
předurčenost? Řeknu-li ano, tohle bylo proroctví v pravém slova
smyslu a také předurčenost, budu muset škrtnout všechna
předešlá tvrzení, že nešlo o věštbu. Řeknu-li ne, nebylo to proroctví, budu muset své odůvodnění potvrdit nebo zdůvodnit
nějakým pádným výkladem. My však už víme, že na světě jsou
místa se zvlášť příznivým zářením. Takové jedno místo znali
starozákonní proroci, byl to Betlém. Měl-li se tedy Ježíš narodit na
území židovského národa, muselo to být v Betlémě. (Viz kniha
Louis Chartentier: Les Jacques et le Mystére de Compostela,
Edions Robert Laffont, S. A. Paris 1971. Mám tu knihu španělsky
pod titulem El mister de Compostela, Barcelona 1976) Jinde než
na území Palestýny se nemohl narodit, protože Židé si ho svým
jednáním přivolají. Zase žádná věštba. (Na našem území už staří
Keltové znali místa s takovým výjimečným zářením. Mám seznam

asi dvaceti z nich. Navštívil jsem jen tři z nich, abych se
namátkově přesvědčil, je-li tam takové záření: Lomec, Skočickou
horu a Albertov v Blánském lese, kota 928. Záření všude má jinou
povahu, ale na těchto místech je zvláště silné.). Zkrátka Ježíš
dodatečně, po zkušenostech starozákonních proroků, nám
oznámil, jakou zákonitostí prochází člověk na cestě k Bohu. Dík a
čest i Ghosovi, že šel přede mnou a před vámi svým osobitým
způsobem. V jeho životě už neplatí všechno obecně jako v
Ježíšově životě, a proto svůj pozemský život nestaví vedle svého
filosofického výkladu. Podobně je tomu s každým z nás. Chci-li
zobecnit některé záležitosti svého života, musím se odvolat nejen
na konkrétní události z něho, ale i na obecně platný zákon
Ježíšova života. Kdybych si počínal jinak, mohl bych budit dojem,
že si přeji, aby lidé následovali mě a ne Ježíše. To by byla
odstrašující záměna. Představte si, že by např. matky nechali týrat
své děti v předškolním věku operacemi při vědomí atd.!
"Snažme se tedy neuspěchat se příliš ve snaze dosáhnout
míru, čistoty a dokonalosti. Mír musí být získán, ale nesmí to být
mír prázdné a poničené přirozenosti, dosahovaný tím, že je naše
přizpůsobovací schopnost zabíjena nebo znetvořována nebo se
stává neschopnou pohybu, protože ztratila svou intenzitu, oheň a
podobu. Naše čistota má být smyslem našeho života, ale nemá to
být čistota bezobsažná a toporně studená a opuštěná. Dokonalost
je žádoucí, ale nikoliv dokonalost neschopná existence a živořící v
omezeném prostoru, nebo stojící proti záměru Nekonečna, který
se rozvíjí bez konce. Smyslem našeho života je přetvořit naši
přirozenost na přirozenost božskou, ale božská přirozenost není
povahy mentální nebo mravní, nýbrž duchovní podmínkou,
obtížně následovatelnou, těžko pochopitelnou naší inteligencí.
Mistr činu jogy ví, co má být provedeno, máme ho nechat
provádět jeho dílo v nás jeho prostředky a způsobem, jaký on si
vybere."
"Pohnutky pocházející z nevědomosti jsou v zásadě
egoistické, a nic není těžšího pro nás než vymanit se z egoismu
postupně tak, jak počínáme uznávat osobnost a začínáme jednat
v polosvětle naší neúplné přirozenosti. Není tak těžké zabít ego
vysílením, opouštěním od jakéhokoliv akčního popudu, nebo zabít
je odstraněním všech osobních pohnutek. Ještě snazší je
přepadnout je až k zapomenutí na sebe a vrhnout se do extáze
míru nebo božské Lásky. Náš problém, který máme řešit, je však
mnohem náročnější, protože si přejeme osvobodit pravou Osobu
a dosáhnout božského lidství, čistého nositele boží Síly a
dokonalého nástroje boží činnosti." (A I, 222)

Zde asi bude nutno přidat několik vysvětlení. Co míní Ghos
osvobozením pravé Osoby? Ten, kterého považujeme za sebe,
není tou pravou Osobou. Pravou Osobou je věčná individualita,
onen příbytek od věčnosti připravený pro člověka u Boha. Tato
Osoba je vnitřně svobodná, protože však vůči pomíjejícímu lidství
má závazek, který plní vskrytu, musí se s ním vypořádat, a to je
možné jen za spolupráce toho, co z ní vyprýštilo, zevní pomíjející
osobnost. Zkrátka máme vrátit do zdroje, co jsme z něho dostali k
dispozici, a nemáme s tím dále hospodařit pro sebe, pro toho,
kterého známe, nýbrž pro věčný život. (V podobenství o hřivnách
pro toho, který nám sice hřivny, náš život svěřil, ale vzdálil se,
odešel z oblasti našeho vjemu.) Tímto vracením a vrácením osvobodíme pravou Osobu od jejího závazku! Nevěděl jsem o tom
právě tak jako jiní lidé ani v době, kdy jsem už začal věčnosti
vracet nekonáním své vůle. Ghos požaduje, aby si byl člověk
tohoto vracení sebe Bohu vědom aspoň ve víře. Vizte Ježíšovo:
"Cokoliv jste učinili nejmenšímu z bratří, mně jste učinili," i když
nevíme, že tomu tak je. Porovnal bych s tím, co navrhuje Ghos,
vědomou službu Bohu, s mým počínáním od tří a půl roku do
sedmnácti. Ježíšovi učedníci potřebovali k vývoji, který se u mě
dovršil za 13 let, pouhé tři roky. Mluvím-li tu o dovršení, nemíním
tím nějaké konečné vítězství, nýbrž vrchol prvního stupně. Rozdíl
byl v tom, že učedníci byli po třech létech duchovně nevědomí,
kdežto po těch 13 létech u mě duch pronikl mé lidské vědomí dost
hluboko bez pomoci zázraků. O tom si budeme moci říci více až
na cestě poznání, která bude následovat po tomto dílu o
karmajoze. Už od těch čtyř let do 17 jsem se potřeboval ptát jen
nepřímo, např. lidí. Přímé vysvětlení přicházelo odjinud než od lidí,
a to i s realizační mocí. Po 17. roce jsem se už vůbec neptal,
protože jsem byl vychováván událostmi, které ke mně začaly
mluvit stále zřetelnější řečí; od 21. 11. 1939 už byly události
pouhým pozadím nedějové existence, ze které pocházela moc nic
nedělat a být přitom velmi výkonný přímo z moci boží. To je
postup na cestě poznání, nikoliv její vyvrcholení. Je to totéž, o
čem mluví Ghos: "stát se pouhým nástrojem božské moci a
dokonalým nástrojem boží činnosti." (A I, 222)
"Musí se postupovat pevně krok za krokem, překonávat
jednu překážku za druhou, a všechny překážky úplně rozpustit.
Pouze božská Moudrost a moc mohou tak těžký úkol dovést až do
konce. Všechno bude jimi dovršeno, jestliže sebe opustíme s
úplnou vírou a budeme souhlasit s tím, aby v nás působily, a
učiníme to trpělivě a s neutuchající odvahou." (A I, 223)

Jistě jste si všimli, že té odvahy na mé cestě nebylo zapotřebí, nebo aspoň z mého výkladu bylo zřejmé, že bez nejmenší
odvahy jsem překračoval každý stupínek ne svou ale boží mocí,
napřed ohraničenou, ale čím dále bezmezněji a mě porážející.
Odvaze mě však učila poutanost, která nepocházela ze mne a
která přinesla napřed vítězství ve vnitřní modlitbě. To platí pro
dobu od 17 let. Do 17 let má cesta byla úplně neodvážná a
kráčelo se po ní po malých krůčcích, které by se daly označit
nejlépe jako kroky konané s mou vůlí a kroky konané bez mé vůle,
a ty byly větší a závažnější, ale ani prvé nebyly zanedbatelné nebo
nedaly se vyloučit. Ale od těch 17 let, kdy jsem poznal smysl
vnitřní modlitby, tj. její smysl spojovací a odosobňovací, a kdy
jsem tuto modlitbu prováděl soustavně denně, a to jednak
vědomě, jednak nevědomě (nevědomě svým způsobem života a
myšlením; nevědomě proto, že jsem život mimo vlastní modlitbu
neklasifikoval jako modlitbu, přestože jí tento život byl, a vědomě,
když jsem denně před spánkem vyhražoval čas pro modlitbu
samotnou), odpadly malé krůčky a proměnily se ve skoky, a to
chtěné a zároveň nechtěné (Chtěné proto, že jsem si živelně přál
odejít od sebe k Bohu, nechtěné proto, že mě odnesly daleko dále
než jsem lidsky předpokládal, a já dopadl na místo neznámé, nebo
vešel do hloubky, která mě děsila, takže jsem dlouho utíkal z
unášivé boží moci.). Kdykoliv jsem utekl od moci boží, protože
mne lekala, jakmile úlek a strach pominul, už zase na jeho místo
nastupovala poutanost, pomocí níž jsem se vrátil tam, odkud jsem
utekl, ale nikdy jsem se nevrátil na totéž místo, nýbrž o kousek
dál, asi tak, jako když se někdo osměluje při vstupu do stále hlubší
vody, a činí to tak dlouho, až se konečně celý ponoří. Tam už
odvaha hrála velkou roli.
"Prvním krokem na této dlouhé cestě je oběť všech našich
činů, z nichž děláme oběť všech našich činů Božskému v nás a ve
světě. Je to postoj srdce a v myšlení, kterého nedosahujeme příliš
těžce, ale přetěžké je učinit jej absolutně upřímně a úplně,
integrálně. Dalším krokem je vzdání se připoutanosti k ovoci
skutků, protože jediným ovocem oběti, nevyhnutelným a zcela
žádoucím, jedinou nutnou věcí je božská Přítomnost, boží Vědomí
a moc v nás; po provedení tohoto kroku se dostavuje nádavkem.
Jde tedy přitom o přeměnu egoistické vůle naší vitální bytosti,
přeměnu naší žádostivé duše, naší žádostivé přirozenosti; je to
cyklus mnohem těžší než minulý. Třetím krokem je osvobození od
egoismu a od smyslu ega. Ze všech přeměn je tahle nejtěžší, a
nelze ji dosáhnout dříve než jsou provedeny první dva kroky; ty
však se nemohou prodlužovat, nejsou-li doprovázeny třetím, který
dovršuje jejich pohyb zrušením egoismu a vymýcením původu

přání. Pouze když i malé přání ega je vykořeněno a vzdáme-li se
jakékoliv hnací síly, která by nebyla vůlí božské Šakti, můžeme
dospět k poznání pravé osoby, která nás nese vzhůru v nás
samých, částečka a moc Božské moci."
Už jsem kdesi použil onoho podobenství o vodě pod
hladinou vlhkého písku. Objevila se vždycky, když jsem na břehu
Vltavy vmáčkl důlek do jemného a vlhkého písku. Na povrchu byl
jen písek, těsně pod povrchem písku byla voda, dokonce vzlínala,
byla vyšší než hladina řeky. Tak je to s hnací silou Šakti. Je všude
pod povrchem věcí, ale začne být patrna na povrchu až po
zmáčknutí a porušení povrchu. Tohle poprvé za mě učinili lékaři.
Pak jsem to napodobováním po nich dělal sám a přál jsem si
jednat správně, to bylo ono zmáčknutí na povrch. Ale pak jsem
ustoupil od své vůle, a tu se sama od sebe objevila Moc Šakti,
podle které jsem se trpně zařídil, protože byla daleko mocnější
než má vůle. Při zásazích lékařů a při zásazích husích se tato
moc jevila jako žluté, nerozlišené, tj. také neohraničené světlo,
odnikud nevycházející, nikam nezapadající, ale přinášející první
stopy poznání, založeného na odstupu od vlastní vůle. Smyslový
vjem žlutosti není podstatný, je jen doprovodný, nemusí se
vždycky vyskytovat. Byl později vyměněn bílým světlem, náhle a
velmi krátce vzplanuvším, ale i tento vjem odpadl po 21. 11. 1939,
protože od toho dne došlo k soustavnému podrobování sebe Moci
Šakti, už bez zmáčknutí, bez předchozí vlastní vůle. Šakti je
připravena pod povrchem všech věcí a má za úkol plnit vesmírný
úkol boží, vést všechno stvořené do nestvořeného, zpět ke zdroji.
Hadí síla leží složena celkem trpně na konci páteře (totiž jogin ji
nachází trpnou, protože její postavení způsobuje bdělý stav, ve
kterém provádí své meditace. Mohl by je také provádět z jiného
stavu vědomí a do každého stavu vědomí by jej doprovázela Hadí
síla. Bez ní by nebyl v těle možný žádný stav vědomí. Onen trpný
stav hadí síly má tedy dynamickou povahu, a tedy není v pravém
smyslu slova trpný.) a jogin by měl vědět, že obdobnou trpnou
silou Šakti (jen rovné s rovným se slučuje) se otevírá muladhara a
další lotosy a neměl by si všechno slibovat od svého tlaku a neměl
by si myslet, že jím zvítězil. Tlak ve formě představy působí jen na
úvod, jako ono vtlačení prstu do mokrého písku, a vždy znovu je
na úvod, při otevírání kteréhokoliv lotosu. Vůli musíme uplatňovat
v celém denním životě, ale stejně tak bychom se měli naučit od
vůle kdykoliv odstupovat, jinak se nedostaneme pod povrch věcí a
naše činnost nebude mít spojovací účinek.
+++

"Tato poslední integrace prochází různými stupni; nemůže
se dosáhnout najednou a bez dlouhé námahy přibližování, které ji
přivádí až k našemu dosahu a nakonec nám ji umožňuje. První
postoj, který je nutno zaujmout, je přestat sebe považovat za
původce díla a jasně si uvědomit, že jsme jen nástroji Kosmické
Síly. Ze začátku se nám zdá, že nás nepopohání jediná síla, nýbrž
mnohé síly. Tento náhled osvobodí mysl, ale nikoliv zbytek naší
přirozenosti, protože kosmické síly mohou být používány pro
posilování ega. Dojít k pochopení, že všechny tyto síly jsou dílem
jedné jediné kosmické Síly a že Bůh je za ní, nepomáhá ještě
nutně k tomu, abychom se osvobodili. Je možné, že přímý
egoismus zmizí, ale že je nahražen i nadále egoismem v jiném
přestrojení. Život ve světě je pln egoismů tohoto druhu; a tento
poslední typ egoismu může být ještě mohutnější a víc pro sebe
pracující; ani joga není imunní proti tomuto nebezpečí."
Jestliže učedníci Páně opustili své rodiny, slibovali si od toho
větší užitek, osobní spásu. A jim dokonce připadalo, že od tohoto
nového mocnějšího egoismu (v němž egoismus ani nespatřovali),
kterým potřeli první, nic je nemůže odradit. Petr měl dojem, že by
šel za Ježíšem, který mu sliboval ten větší užitek, i na smrt. Ale
naštěstí se mýlil. Ježíš mu tento omyl neměl za zlé, protože věděl,
že až se ho zbaví, oprostí se od egoismu, ze kterého by se jen tak
podobrém málokdo vymanil. Víme přece, že dlouho nedokážeme
nic jiného než nahražovat zřejmější egoismus jiným méně
zřejmým a dokonce slabý silnějším. Neměli bychom být z toho
zoufalí. To je zákonitost cesty, ze které se nevymkneme, dokud ji
nepřerosteme. A ten růst přichází zvnitřka a nepozorovatelně a
najednou je tady, na povrchu našeho vědomí nová rostlinka nepodobná těm dřívějším. Mokrý písek přece není voda. Konání
správného není přece samotným pravým jako takovým! To bylo
pro mne překvapení v těch 17 létech.
"Známe lidi, kteří se stávají vojevůdci jiných a vedoucími
skupin více či méně důležitých, a jsou vybaveni mocí, o které tuší,
že přichází z mnohem větší dálky než jejich egoistické síly; mohou
si uvědomit fatalitu, která jedná jejich prostřednictvím, nebo
tajemnou a nevyzpytatelnou Vůli, nebo zářící vnitřní Světlo. Jejich
myšlenky, jejich činy a jejich tvůrčí genius přinášejí mimořádné
následky. Také mohou způsobit hrozné katastrofy, které přetvářejí
cestu lidstva, nebo zase zřizují nějaké velké dílo, které v té chvíli
poslouží jako odpočinek mnoha lidem. Jsou to metly nebo přínosci
světla a zdraví, stvoření krásy nebo poslové poznání. I když jsou
jejich díla a výsledky omezené a zůstávají omezené na úzké pole,

je v nich obsažen živý pocit, že jsou vybranými nástroji pro určité
poslání nebo dílo." (A I, 224)
"Lidé, kteří se řídí těmito mocnostmi, snadno uvěří a také to
prohlašují, že jsou prostými nástroji v rukou Boha a Osudu; ale v
samotných jejich prohlášeních lze snadno vypozorovat, že se do
nich vetřel, nebo že v nich našel útočiště silnější a přehnanější
egoismus, než ten, kterého jsou nositeli běžní lidé. Často, mluví-li
tito lidé o Bohu, je to proto, aby z něho učinili neúměrný stínový
obraz svého já a své přirozenosti, zbožštěnou a přehnanou
podstatu své vůle, svých myšlenek, kvalit a síly. Mistr, jemuž
slouží, není ve skutečnosti nic jiného než obrovský obraz jejich já.
Je to zjev, k němuž často dochází i v joze, u těch, kteří mají
mocnou ale hrubou vitální přirozenost nebo mentalitu, která se
nechá příliš snadno unést a dovolí pýše a velikášství, aby se
vetřely do duchovního hledání a pokazily tak čistotu záměrů;
nabubřelé já vkládá filtr mezi to, co dělají, a jejich pravou podstatu
a používají pro osobní účely sílu, která pochází z větší neviditelné
moci božské nebo démonické, a jednají pomocí toho, čeho jsou si
více či méně vědomi. Intelektuálně zjišťovat nebo vitálně pociťovat
Sílu větší než je naše a vědět, že jsme jí poháněni, nestačí ještě k
tomu, abychom se zbavili svého já." (A I, 224)
V padesátých létech tohoto století byl jsem svědkem
takového příkladu člověka, který byl filosoficky na výši, ale měl se
nesmírně rád. Jezdil jsem za ním do Brna, abych ho vypáčil z jeho
sterilní pozice, a pomáhal mně v tom výtečný duchovní praktik B.
H. Po mnohaleté námaze jsme ho upustili tam, kde jsme ho před
léty našli. Bylo marné chtít ho vypáčit z jeho filosofické, intelektuální pozice, o které si myslel, že je rovnocenná pravému odstupu od sebe. Teprve jeho požehnané stáří ukázalo jeho okolí,
ale ne jemu samému, že se chybně odhadl. Nepronikl za své ego,
měl sebe doposledka úžasně rád a pak už z dětinskosti svými
počiny dokazoval, že je na scestí. Protože však přece jen poctivě
filosofoval, objevil se v něm prvek, který nám něco důležitého napověděl: Měl radost, že nás oba dva svou řečí a svým
dialektickým umem obelstil. Věděli jsme o tom, a on se s tím
smířil, že ho budeme pořád přemlouvat, aby to, co uznává za
správné jako my, také vnitřně uskutečnil. Byla to hra, o které by se
Mark Twain vyjádřil takto: "V Havaně v muzeu vystavují dvě lebky
Kryštofa Kolumba. Jednu, kterou nosil, když byl chlapcem, a
druhou, kterou nosil, když byl dospělým mužem." Tím vtipem
samozřejmě Mark Twain chtěl říci, že ani jedna lebka nebyla
pravá.

Je to stav dnešní západní filosofie, nic v ní není pravé, ale
ona se přesto drží svých nepravých pozic a drze je vyslovuje. To
je také stav všech náboženských kazatelů, za jejichž řečmi nestojí
jejich duchovní zkušenost. Jeden poctivý katolický kněz P. F. K.
mi napsal: "Divím se, že nás Pán Bůh ještě trpí u oltáře." Troufám
si psát o svých vnitřních zkušenostech hlavně proto, aby věřící
věděli, co jim chybí, zůstávají-li jen u své víry. F. K. byl o těch
zkušenostech mnou soustavně informován po desítky let. Dnešní
doba je tak náročná na myšlení, že věřící musí najít záštitu i za
myšlením, jinak neodolá bludným myšlenkám a ztratí svou cennou
víru. Je až dojemné, jak se Ghos snaží věřícího člověka přemluvit
k tomu, aby na sobě pracoval dál a jakým způsobem.
"Toto pochopení, tento pocit Moci v nás, která se pohybuje,
větší a nad námi, není halucinací ani velikášstvím. Ti, kdo mají
tento pocit a prozřeli, mají vskutku vědění širší než obyčejní lidé;
učinili krok kupředu za lidskou omezenou inteligenci. Ale ne pro
tuto jejich zkušenost je jejich vidění úplnější. Jejich mysl není
jasná a jejich duše není probuzená. Probudili se spíše ve vitálních
částech jejich bytostí než v duchovní substanci Já, a proto
nemohou být vědomými nástroji Božského, ani se nemohou
ocitnout tváří v tvář Mistru. Jednají ještě pomocí chybující a
nedokonalé přirozenosti. Co maximálně mohou spatřit z
Božského, je Osud nebo nějaká kosmická síla, pokud ovšem
nepřisoudí jméno Božského nějakému menšímu božstvu nebo
ještě hůře nějaké titanské či démonické moci. Někteří zakladatelé
náboženství vytvořili tímto způsobem boha sekty nebo národního
boha, moc hrůzy a trestu nebo božstvo lásky, milosrdenství a
sattvických ctností, ale není pravděpodobné, že viděli Jediného a
Věčného. Božské bere na sebe obraz toho, co oni si z něho dělají
a prostřednictvím toho plní své dílo; avšak protože Síla se dá
pociťovat a jedná v jejich nedokonalé přirozenosti intenzivněji než
v jiných, základ egoistického jednání v nich může být ještě
mocnější než v jiných. Jsou dosud vězni výstředního radžasického
nebo sattvického ega, které sebe vkládá mezi ně a integrální
pravdu. Přece však i to je vždy jakýsi základ zkušenosti, i když
vzdálený od pravé a dokonalé zkušenosti. Může se přihodit něco
horšího těm, kteří rozbíjejí lidské svazky a nemají dostatek čistoty
a poznání; mohou se stát nikoliv nástroji Božství, nýbrž pod Jeho
jménem a Jeho maskami a Jeho temnými protivníky, mocí
temna!"
"Naše přirozenost se tedy musí stát nástrojem kosmické
Síly, ale ne nástrojem jejích nižších aspektů radžasických nebo
sattvických pohnutek, musí dospět k tomu, aby sloužila

universální Vůli v širším světle osvobozujícího poznání. Je nutné,
aby do postoje nástroje se nevloudil ani nejmenší stín egoismu. ...
Každý člověk, ať je si toho vědom nebo ne, je nástrojem
universální Moci, a v tom není podstatného rozdílu mezi lidmi,
kromě toho, že v nich působí též nižší Přítomnost, případ od
případu, v té neb oné činnosti, v tom neb onom nástroji s
egoistickou pýchou lidské hlouposti. Rozdíl mezi poznáním a
nevědomostí tkví v milosti Ducha; dech boží Moci vane kam chce
a brzy se uplatňuje dnes zde, zítra tam. Jestliže hrnčíř uděluje
formu nádobě takovou či onakou, není to zásluha nádob, nýbrž
toho, který nádobu zhotovil. Postoj naší mysli nesmí být "to je má
síla" nebo "ve mně vidíte, jak působí Moc boží,", nýbrž spíše boží
Moc, která pracuje v této mysli nebo v tomto těle, je toutéž mocí,
která pracuje ve všech lidech, i ve zvířeti, rostlině a kovu, ve
věcech živých a vědomých, jako v těch, které nám připadají být
nevědomé a neoživené". Jestliže toto zření nám dovoluje,
abychom viděli Jediného v činnosti ve všem a svět jako nezaujatý
nástroj božské činnosti a výraz pokroku směřující k Bohu, dojde
ke zralosti naší zkušenosti, která vyloučí v nás radžasický
egoismus a také to, co z něho zbude v sattvickém vědomí."
Ghos nám zde předložil jedinečné měřítko správnosti.
Vyslovme je jinými slovy: Čím více svévole a klamného pocitu
oddělenosti je obsahem našeho myšlení a naší činnosti, tím méně
je svobodná a tím méně nás osvobozuje. Kdybych toto měřítko
nastavil sobě, dopadl bych takto: Od dob operací až do 17 let
jsem jednal především pro sebe a z ohledu na sebe a svůj
prospěch nebo podle svých zálib. Až sem to byl egoistický způsob
jednání nesený hnutími radžasickými a sattvickými. Jen v těch
poměrně řídkých okamžicích, kdy mně v tomto běhu konané pro
sebe došel dech a kdy jsem přestal litovat, že mně došel a totálně
jsem odstoupil od svého chtění, objevila se, nebo dovolil jsem
nevědomky, aby se objevila Moc boží v kombinaci se schopností
rozlišovací, a z nich jsem čerpal sílu k provedení záměrů, které se
sice málokdy shodovaly s mými původními záměry (vlastně nikdy
ne úplně), za to však jsem si byl jist, že jsou správné. Tato jistota
byla součástí Moci boží. Bylo nutno, abych k prosazení této Moci
činem použil tzv. svých rozumových, smyslových a osobních
schopností. Ty už jsem jasně považoval za své, což nebylo
správné. Tím jsem vždycky beze zbytku vyčerpal boží Moc. Ona
se ztratila. Měl jsem vědět, že i ty čistě lidské schopnosti, se
kterými jsem dříve bez Moci nepochodil, a nyní s Mocí uspěl, také
pocházejí od Boha a nejsou mé. (Opakuji, že jsem v té době na
Boha nevěřil a také jsem ani nepomyslil na to, že ona jistota a
moc, se kterými jsem se setkával je božího původu.) Ale pocitu

přivlastnění se člověk zbavuje jen po dlouhé praxi duševního oka
nebo po dlouhém praktikování schopnosti rozlišovací. Vynechám
prostřední článek vývoje od 17 do 26 let, abych výklad zkrátil.
Potřebuji, abyste vy pochopili, v čem byla ještě chyba i po 21. 11.
1939, která se mi stala po pěti měsících, ne hned osudnou. Stav
úplného sebezáporu, jakého je relativně (relativně proto, že sebe
dokonale nepoznává) člověk schopen, byl stavem statickým. Byla
to obdoba toho pozastavení běžně lidského, tedy božích sil
působících v rámci AB, ke kterému jsem dospíval už od tří let, jen
míra sebezáporu nabyla podobu sebeopuštění, jako bych pro
sebe umřel a nevzpomněl si ani na toho, kdo už vykonal před tím
kus cesty ke kříži. V celé šíři té statiky však stav nepřešel do
dynamiky, nepokračoval dále ani po dobu pěti měsíců po onom
zásahu, kdy jsem sám nic nedělal. Samotný stav poznání se vlil
do úzkého koryta osobních styků podle potřeb těch, kteří byli v
tom styku mými partnery, a podle potřeb mých, ačkoliv jsem je
neměl ani na chvíli na mysli. Např. o stvoření světa a jeho konci
jsem už jen pamětně věděl, ale nic z toho už mně nepřicházelo na
mysl atd. Člověk kdyby chtěl, by proti těmto změnám nic nezmohl,
a právě proto by nic nezmohl, kdyby chtěl něco zmoci. Boží duch
vane kam chce. Zřejmě chyba byla už v tom, že jsem v té statické
fázi stavu sebe dobře neznal, a co jsem ze sebe nepoznával, také
jsem nemohl obětovat. Dnes také vím, že i oběť se musí trvale
zvětšovat, že nesmí ustrnout na kterékoliv úrovni. Stane-li se to,
přestáváme náležet do stavu nebe. Jen ti zůstávají v nebi, kdo
plně přistoupili na Vůli boží a jsou ochotni ustavičně se společně s
Bohem obětovat. Že jsem potom podlehl klamnému pocitu
svobody po opuštění fyzického vězení, už byl jen důsledek oněch
vnitřních nedostatků, o nichž jsem mluvil. Zdánlivou příčinou mého
úpadku bylo, že jsem podlehl přemlouvání lidí, že jsem propuštěn
na svobodu, ale tento vnější popud byl jen výrazem vnitřního
nedostatku. Všechno se rodí zvnitřku, i pád. Nepodlehněte
skrupulím. I Ježíš o sobě řekl, že je menší než Otec, a tím nám
dal najevo, že toho pocitu je zapotřebí, aby se zachoval pravý řád
hodnot.
"Pouze vyloučení této formy ega vede k pravé činnosti
nástroje, k samotnému základu dokonalé karmajogy, protože
teprve když přijmeme za správnou myšlenku, že ego je nástrojem,
můžeme uvěřit, že jsme vědomými nástroji Božského a snažit se
vždy činit ze Šakti nástroj našich přání." (A I, 226)
Porovnejte postup na cestě vedené narůstající vírou a
cestou vedenou narůstajícím poznáním. Na této druhé cestě jsem
byl od začátku. Je to srovnání velmi užitečné pro člověka na cestě

víry. Na cestě víry dlouho ego, tj. já, které si chce přivlastnit plody
činnosti, hraje hlavní roli podněcovatele. To má za následek velké
prodloužení termínů, prodlužování a odkládání pokroku, někdy až
k beznaději, že se vůbec nějaký pokrok dostaví. Když jsem opakovaně opouštěl své ego, protože se ukazovalo být neschopné
řešit události správně a účinně, tj. bez uchopování, nikdy jsem to
nečinil proto, abych nějakou lstivou záměnou působení ega
přivolal působení Šakti a tím se dostal rychle ke správnému
řešení. To by byl zase jen egoistický způsob počínání. Jenomže
ego nemůže zjistit, jak se podřídit vládě Šakti, ani ji nemůže
přivolat, protože se jí nepodřizuje, nýbrž naopak chce ji podřídit
svým záměrům. To se mu nikdy nepodaří, nehledě na to, že si ani
neumí představit, co je to být podřízen Šakti a že je to moc, které
se nedá nařizovat. Zbývá jen jediné, úplně vyřadit ego:
"Pokud ego není úplně vyřazeno, nýbrž pouze podřízeno,
můžeme být nástroji božího díla, ale zůstaneme nástroji
nedokonalými, neboť budeme činnost pozměňovat a činit
nedokonalou vlivem našich mentálních omylů, vitálních deformací
a tvrdošíjné neschopnosti naší fyzické přirozenosti. Jen když ego
zmizí, můžeme se stát čistými nástroji, které vědomě souhlasí s
každým pokynem boží Ruky a přitom si zůstáváme být vědomi
pravé své přirozenosti a stáváme se vědomou částicí Jediného
Věčného a nekonečného, vyzařujícího z Nejvyšší Šakti, aby
vykonal své činy."
Ještě jednou se mnou sledujte, jak jemňounce jinak tomu
bylo u mne na začátku cesty poznání od těch tří a půl do 17 roků.
Lékaři mě naučili, nebo učili opouštět ego (obojí: naučili i učili!),
které chtivě toužilo po životě. Tedy neopustit život, nýbrž opouštět
chtění, Ghos by řekl tvrdě - sobecké chtění. A já jsem pokračoval
v tom, čemu mě naučili. Dověděl jsem se přece od lékařů, že
odporovat jim bylo marné. Oni prosadili vždycky svou. Operovali ať
to bolelo jak chtělo. Byli v tomto smyslu, ne v jiném, bezohlední.
Stejně bezohledná je Příroda. Neposkytuje žádnému tvoru, ani
člověku, možnost, aby svými schopnostmi prosadil vše, co si
přeje. Myslím, že jsem už uvedl pro mne zdrcující obrázek, kdy
prvořadá slepice ubíjí druhořadou. Člověk se často cítí být
druhořadým a bezmocným. Někdy zase tvrdě doplatí na to, že si
hraje na pána, kde jím není. Lékaři mě naučili odstupovat od nepravého pána činů, od ega, takže jsem potom od něho odstupoval
samovolně, bez zneklidňování. Nevěděl jsem ovšem, že se tím
učím zabíjet ego, toužící po svém panství. Ale bylo tomu tak. Ego
tolikrát přesvědčované od těch tří let do 17, že na všechno nestačí
a že nemá cenu vždy prosazovat svou vůli, aspoň se uklidilo do

pozic, z kterých ještě mělo právo vládnout vůlí, kterou si rovněž
přivlastňovalo, a naučilo se bez hlesu odejít, kde nemělo co dělat,
kde mu totiž ani při nasazení silových rezerv nezbývalo sil k řešení
aktuálních situací. Mé egoistické snažení končilo konstatováním:
"na toto nestačím." Nic více. Chyběla vůle najít v sobě nějakou
vyšší sílu, která by záležitost dotáhla dál. Hledal jsem pomoc
mimo sebe, dával jsem si poradit. Byla-li mezi radami, které jsem
vyslechl, rada správná, chopila se jí Síla, o které jsem nevěděl, a
která nebyla má, tedy nebyla sobecká, a proto v ní byla obsažena
obrovská moc, ihned snadno rozeznatelná. Ta síla byla
inteligentnější než já i než ten, kdo radil. Rozeznala i při provedení
vnuknutí správný postup a přidala se k němu svou mocí. Pak už
zbývalo jen jediné: Radostně se přidat k ní všemi lidskými silami,
aby mohla bez překážek provést vše, co chce. Byl to vždycky
slavný vjezd Ježíšův na oslíčku (na lidském těle) do Jeruzaléma,
který slavíme na Květnou neděli. On vyjížděl a já mu jen radostně
házel květy na cestu a oslavoval ho činem, zkrátka upravoval mu
cestu. Ovšem, tehdy, až do 17 let, jsem nevěděl, kdo vjíždí v tak
velké slávě. Nic jsem nevěděl o Ježíši, jen jsem pociťoval tu
přemáhající velikost okamžiku. Teprve 21. 11. 1939 jsem poznal,
co se se mnou dělo od dětství a že pravá moudrost se dostavuje
samovolně i dveřmi malého utrpení, jako je neschopnost řešit své
záležitosti. Pravá moudrost přitéká blaženou mocí, která se
rozlévá do našeho života a ze které se pak odvozuje naše činnost.
+++
"Podřídíme-li jednou své ego božské Šakti, je nutno provést
další důležitý krok. Vždyť nestačí jen vědět, že tato Šakti je
kosmickou silou, která hýbe námi všemi a veškerým stvořením na
různých úrovních mysli, života a hmoty, protože tam působí pořád
ještě jen v nižší Přírodě, kde Poznání, Světlo a Moc sice jsou, ale
skryty a v zajetí díla Nevědomosti, aby tam působily k jakémusi
částečnému poodhalení závoje nad jejich pravým charakterem,
nebo Šakti sestupuje zhůry, aby tato díla vylepšila; nestačí
uvědomovat si Jediného zduchovnělou myslí, nebo pomocí
zduchovnělého tělesného vědomí, neboť nedokonalost se ještě
zachová v dynamických částech naší bytosti. Odpověď Nejvyšší
moci bude váhavá, závoj ještě bude zakrývat tvář Božského,
Nevědomost se bude stále přidávat k našim činům. Jen tehdy,
když se otevřeme božské Šakti v pravdě její síly, která je větší než
nižší Prakriti, budeme se moci stát dokonalými nástroji její moci a
jejího poznání." (A I, 226)
Z vyprávění o mém životě víte, že jsem se sice vlivem
tréninku, který u mě zavedli lékaři, "dokázal" otevřít síle Šakti, ale

jen na bezčasový okamžik dokonale. Dynamika tohoto otevření
byla nepatrná. Zastavila se v okamžiku, kdy jsem z tohoto požehnaného otevření dočerpal všechnu sílu, která v něm byla
obsažena. Možná, že bych byl více nesnesl, ale nechci se tím
omlouvat. Jen chci doplnit Ghosův výklad o tuto významnou
maličkost, která z jeho výkladu není dost zřetelná, že duchovní
zkušenost roste a pomalu si podmaňuje člověka a jeho nižší
přirozenost. Chvilkové sebeotevření vesmírové síle je velmi
významné, ale nedostačující, je to první vyšlehnutí plamene ze
závoje dýmu nevědomosti a bezmocnosti. Těch plaménků
vyšlehovalo přemnoho, než se člověk celý natrvalo rozhořel.
Výhodou tohoto vývojového procesu bylo, že jsem intelektuálně
nic nepředjímal, nic nevěděl o Šakti, vesmírové moci apod.
Nemohl jsem tedy podlehnout klamu, že když uznávám boží moc,
tak ji také umožňuji, aby ve mně vládla. Tohoto rozporu mezi
uznáním a uskutečněním u mě nikdy nebylo, ale za to je u
každého věřícího. Jak říká sv. Pavel: "Duch zajisté je připraven,
ale tělo je slabé." O sobě bych v tomto duchu mohl říci: "Duch
připravuje pomalu nižší přirozenost a ta se mu váhavě podrobuje."
Je to obdoba fyzického růstu a dospívání. Jenže dospělost
mentální většinou zaostává za dospělostí fyzickou a tím více
dospělost duchovní zaostává jak za fyzickou tak za mentální dospělostí. Stav duchovní dospělosti jsem zažíval po 21. 11. 1939 po
dobu pěti měsíců, a jistě vám napadlo, že tak křehká, jak byla,
musela být podporována (!) okolnostmi, za kterých jsme v
koncentračním táboře žili. Uměle byly zevní poměry tak
vykonstruovány, aby nepředčily vnitřní svobodu. Jakmile se zevní
poměry vylepšily tím, že jsem byl propuštěn z vězení, upadl jsem
do starého klamu, že v zevním světě času a prostoru, v rozkladu
neděje do děje, jsem také svobodný. Kdybyste tomu klamu
nepodléhali, cítili byste se hrozně nešťastní a tolik byste toužili po
návratu do Otcova domu, že by vás nic nemohlo zdržet od tohoto
pohybu. Ovšem on to pohyb v běžném slova smyslu není, je to
spíše neodolatelné tažení ze strany boží, netušená dynamika
stavu, který se projevil napřed staticky 21. 11. 1939, pak po dobu
pěti měsíců pokračoval v jiné dynamické podobě než jakou na
sebe vzal po propuštění z koncentračního tábora. Zvláštní na této
nové podobě dynamiky bylo, že zatímco jsem po dobu zmíněných
pěti měsíců o tom pokračování stavu z 21.11. 1939 věděl, pak
jsem si myslel, že se zastavil, neboť jsem mylně strádání
nepovažoval za pokračování stavu. Stav by se byl zastavil jen
tehdy, kdybych ho úplně přestal postrádat, a to se dodnes nestalo.
"Účelem karmajogy nemá být jen osvobození, nýbrž také
dokonalost. Božské jedná pomocí naší přirozenosti a podle ní, a

jeli ona nedokonalá, také dílo bude nedokonalé, nečisté, neúměrné. Karmajoga může být znetvořena hrubými omyly, lžemi,
mravními slabostmi a odvádějícími vlivy. Přesto vše dílo boží vůle
bude pokračovat, ale bude omezeno našimi slabostmi. ...
Nehledáme božské uskutečnění v nehnutosti Ducha, nýbrž též v
pohybu Přírody. A to nebude úplně možné, nebudeme-li schopni
pociťovat přítomnost a moc Boží na každém kroku, při každém
hnutí, v každé podobě naší činnosti, v každé situaci naší vůle,
našich myšlenek, našich citů a podnětů. Nepochybně až do určité
míry můžeme mít takové pocity, i když jsou nevědomé, ale v
takovém případě jde o převlek, o zmenšení a ponížení božské
Moci a Přítomnosti. Naše aspirace jsou však mnohem větší;
přejeme si, aby se celá naše přirozenost stala mocí Božského v
božské Pravdě, ve Světle, v Síle věčné Vůle vědomé si sebe
samé, v nesmírnosti Poznání bez konce." (A I, 227)
Jak k tomu dochází, o tom mohu být až dodnes přímým
vědomým svědkem, neboť jsem přibližně od těch čtyř let zažíval
střídání vůle s mocí (která pocházela z odstupu od vlastní vůle), s
vůlí bez moci (která pocházela z prosazování vlastní vůle bez
inspirace), takže až do 17 let se střídaly řídké chvíle odstupu od
sebe, spojené s realizační mocí, s dlouhými pasážemi jen lidsky
málo mocného a tápajícího postupu za lidskými cíli. Tento druhý
postup se mi zdál být přirozeně správný a připomínal mi kolébavý
pochod husí po souši, která není tak úplně jejich domovem. Husy
jdou nebo jsou hnány na pastvu a co chvíli se ujišťují určitými
signály, že jdou na pastvu, aby se v nich nic nebouřilo proti tomu
těžkopádnému pochodu. Osobní vůle musí být ustavičně
podpírána různými vnitřními i hlasitými podněty, aby vydržela, a
děje se to tak jako na sebe volají italští vojáci při útoku: "coraggio"
("odvahu"), aby nepřestali postupovat proti nepříteli. V lidském
životě tím nepřítelem je topornost hmoty, přečetné vzájemně si
odporující vlivy a stejně roztodivné a často nepředvídatelné
pohnutky složitého lidského já. Kdyby někdo dupl za stádem hus,
rozutekly by se na všechny strany. Taková je také slabost lidské
vůle. Naproti tomu síla oné nikoliv vlastní vůle nemusí být
upevňována ničím jiným než poslušností. Pak síla k uskutečnění
připlývá samovolně.
"Je-li jednou protržena rouška ega, zbývá roztrhnout závoj
Přírody a jejích nižších projevů, které řídí naši mysl a naše tělo.
Jakmile začnou mizet omezující činitelé našeho ega, můžeme
vidět, z jakého tkaniva je tento závoj utkán a objevíme činnost
kosmické Přirozenosti v nás; v ní nebo za ní zpozorujeme
přítomnost kosmického Já a dynamismus Išvary, který naplňuje

svět. Za všemi těmito procesy stojí mistr nástroje, a také
uprostřed jejich činnosti je jeho ruka jako páka velkého Vlivu, který
řídí a disponuje se vším. Pak už nejsme sluhy ega nebo jeho síly,
nýbrž posloucháme Mistra světa a jeho evoluční tažení. Na
každém kroku si budeme opakovat, co je psáno v sanskrtském
verši: "Takovým způsobem je načrtáván můj soud tebou, který
sídlíš v mém srdci, a takovým způsobem jednám, ó Pane." Ale
tato činnost může na sebe vzít dvě kvality značně se od sebe
lišící, jednu pouhého osvícení, druhou nadpřirozeného
znovuzrození. Můžeme pokračovat na cestě činnosti podle naší
přirozenosti, jak jsme dělávali, když jsme se řídili podle ní a podle
její egoistické iluze a "točili se dokola jako na kolotoči"; ale
můžeme též dokonale pochopit mechanismus a jak jej používá
mistr činů, který stojí za vším tím, abychom mu umožnili
uskutečnit jeho záměry ve světě. Většina velkých joginů
nepřekročila hranice zduchovnělé mysli; ale ani není třeba, aby se
dostali dále, přestože existuje vznešenější supramentální
možnost. Je zcela dobře možné povznést se nad zduchovněnou
mysl a jednat spontánně za živé přítomnosti nejvyšší Matky a
božské Pravdy - Síly. Když se naše pohnutky sjednotí s Jeho
záměry a budou vycházet z Něho, když se naše vůle sjednotí s
Jeho vůlí a naše energie se osvobodí v Jeho energii, ucítíme Jeho
činnost, jak námi prochází jako božský projev nejvyšší Moudrosti Moci a budeme pozorovat, že mysl, život a tělo, jakmile jsou takto
podřízeny, stávají se kanály Světla a nejvyšší Síly... Ale
nestaneme se jen kanály a nástroji tohoto Světla a Síly, nýbrž i
jejich částí ve zkušenosti nejvyšší, vznešené a pokračující." (A I,
228)
"Dříve než dosáhneme této poslední dokonalosti, můžeme
dospět ke spojení s Božským v činnosti, v nejširším smyslu slova,
i když ne ještě až k nejsvětlejším vrcholkům; protože se už
neřídíme jen Přírodou a jejími způsoby projevů, začínáme si být
vědomi až po základy fyzického pohybu, ve svých vitálních a
nervových reakcích, ve svém myšlení, Síly větší než tělesné,
myšlenkové a životní, síly, která se zmocňuje našich omezených
nástrojů a řídí jejich pohyb. Už nebudeme mít dojem, že ony
jednají, myslí, pociťují, bude to Ona, která v nás bude jednat,
pociťovat a myslet. A je to universální Síla Božského, a je skryta
nebo zahalena, ať už jedná přímo nebo ať dovoluje kosmickým
bytostem, aby používaly její moci, zůstává jedinou Energií, která
umožňuje veškerou činnost vesmíru i činnost individuální. Je to
Božské v aspektu moci; moci akční, moci myšlení, moci vlády,
moci radosti a lásky. Vždycky a ve všem, jsouce si vědomi Mistra
Činů v sobě i v jiných, majíce a přebývajíce v této síle, která je

Jím samým, užívajíce věci a jejich existenci vznikající touto Silou,
dosahujeme božského spojení pomocí činnosti, a tímto dovršením
jsme dobyli všechno, co se dá dobýt na cestě absolutní zbožnosti
a čistého poznání. Je však ještě jiný stupeň, k němuž můžeme
dospět, vzestup, který nám dovoluje vyjít z kosmické totožnosti a
dosáhnout totožnosti božské Transcendence. Mistr naší činnosti a
našich existencí není pouze Božstvím, které je tady a v nás, není
to jen kosmický Duch a vesmírná Moc. Svět a Božské nejsou
jednou a toutéž věcí, jak si to zjednodušuje určitá forma
panteismu. Svět je emanace (vyzařování); je závislý na něčem, co
se v něm projevuje, ale co jím není omezeno; Božské není jen
zde, nýbrž je také za tím vším; věčná transcendence. Ani
jednotlivec není jen formací kosmické existence, jakou je naše
ego, naše mysl a náš život; je též neměnným duchem,
nesmrtelnou duší v nás, pocházející z Transcendentna."
+++
"Původcem a Mistrem naší bytosti, zdrojem našich činů, je
transcendentno za světem přírody, je vládcem světa a přírody, do
které sestoupil a vnesl do ní něco ze sebe samého a podpořil ji
podle svých záměrů." (A I, 229)
I Ghos občas zapomene, že mluví chybně podle indických
tradic, v minulosti, místo aby mluvil o těchto věcech v přítomnosti.
Jinde se nemýlí a zase důsledně zastává emanační hypotézu.
(Pro mne to není hypotéza, zrovna jako pro Ghose, je to
zkušenost). Opravte si laskavě větu: "...do které sestoupil a vnesl
do ní sebe samého a podpořil ji podle svých záměrů" na větu."..do
které ustavičně sestupuje a vnáší do ní sebe samého a podporuje
ji podle svých záměrů." Tuto opravu by Ghos schválil, protože se
tu setrvačností dopustil stejného omylu, jakého se dopouštíme my,
když čteme náboženský text a zapomínáme, že jde vždycky o
obraz, protože je to vyslovená pravda, která jako něco skutečného
není vyslovitelná, leda chabě obrazem představitelná jako postava
v pokřiveném zrcadle. Např. čteme Genesi, podle níž Bůh stvořil
svět za šest dní a sedmý odpočíval. V tomto způsobu čtení
vnitřního zážitku, vymykajícího se z časovosti jako všechny
obdobné zážitky, ve kterých je člověk vyvrácen z časoprostoru, je
chyba ve čtení. Takový zážitek se čte jinak a dá se číst správně
jinak, než když je člověk vysazen z časoprostoru. Tak jsem právě
jmenovaný zážitek četl poprvé 21. 11. 1939 v koncentračním
táboře, kdy jsem se svým opuštěním života vyvrátil z
časoprostoru. Najednou jsem zažíval jak stvoření světa tak jeho
zánik. Protože pisatelé Starého zákona nemohli předpokládat, že
jejich výroky bude někdo takhle číst, museli vždycky na údaje

pocházející z jejich vytržení z našeho pojetí a pojímání času a
prostoru upozorňovat např. slovy "ruka boží byla nad ním," nebo v
Novém zákoně se praví, že po Jordánu byl Ježíš veden na poušť
Duchem, a co tam potom zažíval, nemohl zažívat na naší úrovni
vědomí. Jak by byl mohl z nějaké výšiny spatřit všechna království
světa? Pak ovšem si musíme dávat pozor na to, abychom věděli,
kdy zase musíme číst obvyklým způsobem čtení. Kdybychom toto
rozlišení nečinili, považovali bychom právě nejzávažnější
myšlenky ve Starém a Novém zákoně za pouhé nezávazné
obrazy, zatímco právě jde o různá poselství z druhého břehu, na
která bychom se při "normálním" čtení života vůbec nezmohli a tím
bychom se zřekli velmi významné pomoci moudrých, moudřejších
než jsme my. Proč však před líčením obsaženým v Genesi I. až 3.
kapitole chybí prohlášení, že ruka Boží byla nad tím, který to psal,
nebo že ho Duch tam zavedl, kde mohl číst jinak než my? To není
nedopatření, nýbrž zřetelný důkaz o tom, že líčení v I. až III.
kapitole Genese, tj. první knihy Mojžíšovy nepochází od Mojžíše,
nýbrž Mojžíš je jen převzal z mnohem starších mezopotamských a
jiných pramenů, jak o nich víme a jak jsou po rozluštění starých
písem známy, a jen je doplnil svým osobním zážitkem. Je možno
srovnávacím způsobem dokonce přesně říci v čem je doplnil.
Považoval se oprávněn tak učinit, protože obraz o jedné a téže
skutečnosti se mění podle zevní poučenosti, ovšem ne podle
vnitřní neměnné podstaty; a tu je nutno vyčíst nebo umět vyčíst i
pod jakkoliv se měnícím oděvem (obrazem, symbolem).
"Sídlo transcendentního vědomí je vysoce v dokonalosti
božské existence, kde sídlí absolutní Moc, Pravda a Blaženost
Věčného, o nichž si nemůžeme učinit ani nejmenší představu
pomocí mysli, a dokonce nejvyšší duchovní zkušenost nám o nich
může poskytnout jen matný obraz, odvozeninu, vybledlý odraz
promítnutý na zduchovněnou mysl a srdce. Z těchto výšin se však
snáší jakýs zlatistý druh Světla, Moci, Blaženosti a Pravdy, jak jej
jmenovali starověcí mystici, Gnose, Nadmysl, s níž náš úsek
umenšeného vědomí a nevědomé činnosti je tajně spojen: udržuje
jej v úpadkovém a chaotickém světě v pocitu oddělenosti.
Mohutnosti, které rádi nazýváme gnosí, intuicí, osvícením, jsou
jen omezenými záblesky, pocházejícími z onoho plného a
planoucího zdroje. Mezi nejvyšší lidskou inteligencí a touto
Transcendencí jsou rozestavěny různé, četné úrovně rozšiřujícího
se vědomí mentálního nebo supramentálního, a těch je nutno
dosáhnout před dosažením zmíněné velikosti a slávy. Ať je to
sebetěžší, tento vzestup a tato sláva jsou cílem lidského ducha a
toto světelné vyzařování božské Pravdy na zem je předurčeným
cílem strastiplného vývoje pozemské Přírody, vrcholem a

ospravedlněním naší existence. Je-li transcendentní Božské zde
na zemi, Purušottama v tajném středu našeho tajemství, je přesto
zastřeno četnými hustými vrstvami nekonečných převleků jejich
Yoga-Maji, rozsáhlých jako svět. Jen tímto vzestupem a vítězstvím
Duše zde na zemi, v těle, převlek může odpadnout a moc nejvyšší
Pravdy může rozplést tkanivo polopravd, které jsou opravdovými
tvůrčími omyly, a může osvobodit Poznání od nevědomosti, takže
ono se zponenáhlu znovu vynořuje, aby se pomalu navracelo do
vlastního zdroje."
"Gnose ve světě nejedná, i když je skrytě umístěna za
existencí." (A I, 230)
Myslím, že tomuto výroku mohu vlivem předškolní a potomní
zkušenosti dobře rozumět, a protože jej považuji za velmi důležitý,
zastavím se u něj. Gnosí odjakživa rozumíme poznání skutečnosti. Gnostikové byli ti, kdo věřili, že lze poznat zdroj a původ
všeho. Toto poznání ve světě "nejedná", přestože je "skrytě
umístěno za existencí". Protože mi lékaři podle mé dětské představy, které jsem byl schopen, brali existenci, poodhalili, aniž si to
přáli závoj lpící na samotné existenci. To byl také obsah
starověkého středomořského zasvěcování. Zasvěcovaný byl tak
doopravdy strašen, že musel dospět během zasvěcování k jistotě,
že ho zabijí. Kdo k této jistotě nedospěl, nemohl být touto cestou
zasvěcen, tj. uveden do vědomí o skrytém věčném základu lidské
existence. Sám jsem nabyl už tři dny po uvěznění v
koncentračním táboře jistotu, za okolností, které jsem mnohokráte
popsal, že vzápětí budu zabit. Základem zasvěcení byla má
představa, kterou jsem nepovažoval za představu, nýbrž za jistotu,
že budu vzápětí zabit. Kdyby té nebylo, nebyl bych vnitřně opustil
svůj život, a také by se nedostavila Gnose a nezačla by jednat.
Obdobně tomu bylo s pěti z 1200 vysokoškoláků. Když nabyli
jistotu, že v koncentračním táboře zemřou, také u nich začala
jednat Ghose, také oni byli zasvěcováni, kdežto ti, kteří věřili, že
se z vězení dostanou, i když jejich víra byla nepatrná, nepustili
Gnosi ke slovu, nebyli zasvěcováni. Byl tu také ještě kvalitativní
rozdíl v přípravě k zasvěcení. Když jsem byl esesmanem
bezprostředně ohrožen na životě, měl už jsem strach za sebou,
kdežto těch pět procházelo jetě obdobím strachu, když byli
postupně zasvěcováni. Ghos plným právem mluví o postupném
zasvěcování, i když každé, i to nejmenší zasvěcení představuje
skok kupředu. Poprvé jsem byl zasvěcován čtrnáctkrát za sebou v
období dvou let při každé operaci při vědomí v předškolním věku,
a zase za těchže podmínek jako v dospělosti, že jsem totiž nabyl
ve své představě jistotu, že budu zabit. Jenže malé dítě neuneslo

větší míru poznání než žluté světlo, protože ještě nebylo hotovým
vyspělým lidským organismem. Ono strašení vedoucí k
přesvědčení, že dále nebudu naživu, nemusí mít jen vražednou
povahu. Mezi čtrnáctým a patnáctým rokem jsem vypadl ze studia,
do něhož byl zamontovány též přírodní vědy, má jediná láska.
Když se ukázalo, že jim nebudu moci holdovat, upadl jsem do
takové beznaděje ohledně obsahu mého budoucího života, že
bych byl raději nežil, než bych se musel věnovat něčemu jinému
než co jsem měl rád. Do roka a tři čtvrtě jsem se vzdal naděje i
sebeuplatnění, a už konečně bez lítosti. V tomtéž okamžiku se
dostavilo poznání, které překonalo veškeré běžné lidské postupné
poznávání. Přišlo náhle, nečekaně a obrátilo můj život naruby. Ten
začal mít nový smysl, ve kterém jsem nepotřeboval podle své vůle
být tím či oním, nýbrž jsem potřeboval být člověkem, který spěje k
Bohu celou svou bytostí, a jen proto, že je to správné. Tato změna
smyslu života měla svůj precedens v předešlých létech, začínaje
operacemi, a to tehdy, a vždycky znovu tehdy, když jsem už dále
nemohl nic pořídit svými silami a schopnostmi a odstoupil jsem od
své vůle provést, co se nedalo provést. Následoval pak záblesk
poznání, co je správné a co se má učinit a zároveň se dostavila
moc, to učinit. Mohu tedy odpovědět na otázku, kdy Gnose v
lidském životě jedná a kdy a proč nejedná, a vy si ji už také sami
dovedete zodpovědět. Přesněji by se dalo říci než jak se vyjádřil
Ghos, že sice zdánlivě Gnose ve světě dualismu nejedná, ale
nepřímo přece jen zasahuje, a to soustavně a skrytě. Ostatně
další část Ghosova výroku to potvrzuje:
"Magie
Poznání
Nevědomosti,
nepředvídatelná
supramentální Maja, se projevuje zevně jako mechanismus.
Viděno z určitého aspektu, Božské se nám jeví jako nečinný a
neosobní Duch Svědek, pro nějž všechno je stejné; jako nehnutý
a souhlasící, nepodléhající kvalitám, ani prostoru, ani času, a
nestranně podporující nebo dávající souhlas ke hře činností
veškerých energií, které jednoho dne transcendentní Vůle pověřila
k uskutečnění Vesmíru."
Ani zde, pomocí tohoto výkladu o vzniku vesmíru nemůže
dojít ke zjednodušenému a srozumitelnému pohledu na vesmír, na
čas a prostor a na všechno, co obsahuje, jestliže přistoupíme na
ono tradiční "Vůle pověřila", se kterým se setkáváme např. také v
Genesi. Ale onen výrok "Vůle pověřila" nebo v Genesi: "na
počátku stvořil Bůh nebe a zemi" (Gen I, 1), je pouhým obrazem
toho, co se skutečně děje, obrazem, tedy ne skutečností. Bližší
skutečnosti, ale opět ne skutečností samou, by byl obraz, tentýž
obraz vyjádřený v přítomném čase: "Vůle pověřuje" nebo "Bůh

tvoří". Nebudu už podobné výroky převádět do přítomnosti, nýbrž
jen se odvolám na svou zkušenost: 21. 11. 1939 jsem zároveň
zažil stvoření i konec světa a dověděl jsem se, za jakých okolností
svět (časoprostor) vzniká a zaniká. Obojí jsem na sobě zažil
najednou a předchutí toho jsem prošel už v 17 létech. Od té doby
jsem oprávněn tvrdit, že Bůh není nezúčastněným svědkem, nýbrž
působícím aktivně prostřednictvím vývojových úrovní, do kterých
patří též úroveň a rozsah lidského vědomí. Působí-li On skrze
celou úroveň časoprostoru, kde vládne zákonitost dualismu, budí
to na nás dojem, že buď vůbec nejedná, nebo že jedná zmateně,
nebo můžeme najít východisko v tvrzení, že ten zmatek působí
nějaké přírodní síly, tedy např. samotná zákonitost dualismu.
Jakmile však bychom se třeba jen nepatrně šíří vědomí dostali za
dualistickou zákonitost, jak se stalo např. u mě 21. 11. 1939 na
dobu pěti měsíců, zjistili bychom, že ani jednání v rámci dualismu
není nejednáním nebo jednáním zmateným, nýbrž něčím
nevyhnutelným, nemá-li být ta úroveň zrušena. Ghos často mluví
o závojích, do kterých se halí věčnost. Pomocí těch závojů vzniká,
uchovává se a ruší se všechno současně v patřičném rozsahu, a
dalo by se říci, kdyby to nebyl obraz příliš ponižující - velmi
moudře. Housenka, kukla, motýl, zdlouhavé, ale moudré tak, že
nikdo z lidí na tu moudrost nestačí. Mám také poněkud rozdílný
náhled na Nezúčastněného Svědka, ať už je jím Puruša, nebo
lidská napodobenina tohoto stavu, snaží-li se o ni člověk. Osobně
nemohu radit, aby se někdo vmýšlel do stavu Nezúčastněného
Svědka, neboť vím, že vmýšlením bych se byl do toho stavu
fakticky nikdy nedostal. A když jsem se do něho dostal ve vnitřní
modlitbě, ovšem bez touhy takový stav docílit (!), ukázalo se, že
jsem z něho dosáhl velmi málo, dokud po opuštění sebe se tento
stav nepřelil, aspoň v koncentračním táboře, do bdělého stavu a
hlavně do plné a dokonce do plnější než plné činnosti, konané bez
námahy a nezúčastněně jako asi průliv funguje jen jako propust
vody a nezáleží mu na tom, zdali na povrchu teče voda jedním
směrem a vespod opačným a uprostřed se zastavuje.
"Tento Duch svědek, toto nehnuté Já ve věcech, zdá se, že
nic nechce a nic neurčuje; nicméně můžeme pozorovat, že tatáž
jeho trpnost a tichá přítomnost nutí osoby a věci, aby se hýbaly i
přes svou nevědomost směrem ke splnění záměru božího, táhne
prostřednictvím oddělenosti k jednotě dosud nedosažené." (A I,
230.)
Tady by bylo dobré dodat něco dalšího z osobní zkušenosti:
Věřící v koncentračním táboře, se kterými jsem přišel do styku,
buď přestali na Boha věřit, protože zjistili, že se jich v ničem

nezastává, nebo si říkali, že Bůh svět stvořil a pak ho opustil a
přestal se o něj zajímat. Tak se mi naskytla příležitost se dovědět,
jak tomu vlastně je. Jakmile jsem se ocitl na úrovni, na které byli i
věřící, to znamená zcela v oblasti důsledného dualismu, který
především pro člověka je vychovatelnou přerůznými páry dvojic, z
nichž nejznatelnějšími jsou relativní dobro a zlo, radost a žal atd.,
dostával jsem rány jako ostatní věřící i nevěřící. Jakmile jsem
ztratil svůj život odstoupením od něho (ještě že se nedalo utéci!),
vyšel jsem rázem z úrovně dualistické zákonitosti a ocitl jsem se
na jiné úrovni, na které jsem nebyl dále vychováván bojem mezi
páry dvojic a mezi součiniteli uvnitř samotných párů dvojic, nýbrž
živým svědectvím o působení božím jak uvnitř dualistické
zákonitosti, tak za jejími hradbami a omezeními. Dříve jsem se
musel starat, abych nepřišel o život a byl jsem si přitom dobře
vědom, jak málo účinná je taková starostlivost, nyní jsem se
nemusel starat a má bezstarostnost - ovšem dokonale zastoupená
Péčí boží - byla větší ochranou než největší starostlivost. Tehdy
jsem se naučil rozlišovat mezi nezaujatostí a nestranností. Bůh je
zaujat svým tvorstvem, miluje je, ale je přitom nestranný, miluje
celé tvorstvo, a máme-li říci, zda červa více než člověka, pak
správně odpovíme, že ne více nebo méně jednoho než druhého,
ale jinak, jak mu to dovoluje jím stanovený řád a z něho vyplývající
postavení příslušného tvora. V koncentračním táboře nejvíce
vězňům škodili esesmani, a mně nejvíce prospěli, ačkoliv jsem
zdánlivě patřil mezi vězně a měli mě týrat a ne mě zásadně
opomíjet při kterémkoliv týrání vězňů. Čili: "Království boží násilí
trpí a násilím je dobýváno." Zařadí-li se člověk svým zrozením v
těle na úroveň zvířete, na úroveň, ze které má právo povstat a
které je jen východiskem, z něhož může být vykročeno, a on to
neučiní, jedná-li pořád jen účelově, jako zvíře a rostlina, pak
království boží, tj. vláda boží v člověku, se stává trpná, trpí násilí.
Taková obrovská moc, a přece může být v životě člověka až do
jeho smrti znásilňována lidskou bezmocností (bezmocností ve
srovnání s mocí boží, říkám tomu vůle bez moci). Jsi zvířetem,
rostlinou nebo kamenem v lidském rouše a daří se ti zázrak zastavit přímé působení boží moci tak, jako bys neměl k dispozici
všemocný lidský transformátor, kterým všechno lidské se může
vrátit do božského stavu. Prosím tě, odstup od zvířete, které
všechnu svou moc bere od Boha, a rázem se před tebou objeví
zdroj, ze kterého tvá vůle prýští, království boží, moc boží se
začne projevovat přímo prostřednictvím téhož lidského
transformátoru, jímž před tím byla zadržována. Nebudeš ani
přitom vědět, že tentokrát činíš království božímu opačné násilí,
neboť je páčíš z celého vesmíru, z celého časoprostoru, před

tebou padají závory času, ruší se stvořené a ty se dereš do
nestvořeného a nenarozeného, jako bys pohrdal vším, co Bůh
tvoří. Opravdu, často se stává, že lidé, kteří se oddají cestě za
Bohem, "vystříhávají se všeho stvořeného", jak říkají svému
ústraní. Je to nepochopení pravého smyslu stvořeného a
především nepochopení neokleštěného lidského života.
"Zdá se, že neexistuje žádná nejvyšší a neomylná boží vůle;
jediná skutečnost, která se dá vnímat, je Kosmická Energie
kdekoliv působící nebo série mechanických procesů: Prakriti. To
je tvář kosmického Já; a jinak se projevuje též jako universální
Božství, Jediné v bytí, mnohonásobné v individualitách
(osobnostech, bytostech) a schopnostech, a když vejdeme do
sounáležitosti s jeho universálními silami, způsobí to vnímání
kvality, vůle a činnosti bez konce, poznání tak široké jako je sám
svět, štěstí bez omezení, protože pomocí Něho se spojujeme se
všemi existencemi a nejen v jejich podstatě, nýbrž i ve hře jejich
činnosti."
Jinými slovy, dokážeme spolupracovat s lidmi a se všemi
tvory ze širší základny, než jsme s nimi spolupracovali dříve.
Pamatuji se, že jsem první tři dny v koncentračním táboře myslel
především na sebe a viděl jsem především své utrpení. Jakmile
jsem však odstupem od sebe nechal v sobě působit Boha, mohli
se všichni kolem mě unadivit, kde jsem bral tu klidnou sílu
spolupráce s nimi. Viděli mě neustále podnikat něco pro ně,
zatímco jsem vlastně nic nedělal.
"Vidíme se ve všem a vidíme všechno v nás. Vnímáme
poznávání, myšlení a city jako hnutí jediné Mysli a jediného Srdce,
energii a činnost jako vzlet jediné Vůle, jediné Moci; hmotu a tvary
jako částice jediného těla, všechny osobnosti jako projekci jediné
Osoby, všechna ega jako znetvořeniny jediného Já."
Vím, že kdybych byl nenáviděl esemana, který mě chtěl
zabít, byl by mě viděl jako někoho, kterého smí zabít a byl by mě
zabil, nebyl by ode mne utekl. Člověk ve stádiu spojení s Bohem
vnáší kolem sebe mír, který má takovou moc, že nutí všechny, aby
složili zbraně.
"V Něm nejsme už odděleni, v něm rozpouštíme aktivně ego
v universálním pohybu, tak jako rozpouštíme statické ego v
universálním míru Svědka..."
"Existuje ovšem protiklad mezi dvěma termíny: mezi
božským klidem nahoře a božskou činností, která všechno
obsahuje.."

"Ve skutečnosti existuje ještě třetí aspekt Mistra činnosti,
aspekt silně vnitřní a osobní... Vlivem tohoto aspektu
transcendentní a universální osobnost se přizpůsobuje naší
zindividualizované osobnosti a vchází do vztahu s námi,
ztotožňuje se s námi a stává se naším nejvyšším Já a zároveň se
deformuje, avšak zůstává blízký nám a stává se naším Mistrem,
naším Přítelem, naším Milovaným, naším Učitelem, naším Otcem,
naší Matkou a naším Druhem ve hře velké světové partie, skrývá
se za přítelem i nepřítelem, za podpůrcem a odpůrcem. Ve všech
vztazích a činnostech, které se nás týkají, vede naše kroky k
dokonalosti a svobodě."
"Tento individuální vztah k Božskému nepřináší vždycky,
aspoň ne vždy od začátku, doplnění naší bytosti nebo překonání
jáství. Zprvu Božství, blízké naší osobnosti nebo imanentní v nás,
může být pociťováno naší přirozeností a naší osobní zkušeností
jen omezeně, třeba jako Vůdce a Mistr, Přítel a Milovaný, Moc,
Přítomnost, která nás pozdvihuje a rozšiřuje vzhůru energií své
skryté skutečnosti, která přebývá v našem srdci a která zhora řídí
naši přirozenost způsobem převyšujícím naši inteligenci." (A I,
233)
Takhle jsem zažíval boží vedení od dob, kdy jsem přežil
operace za vědomí. Přitom jsem neměl nejmenší tušení, že jde o
vedení boží. Dodnes však mohu toto vedení definovat jako Ghos,
jako schopnost převyšující lidskou inteligenci, a mohu dodat: jako
moc, převyšující lidskou inteligenci i tehdy, když člověk nemá
žádné osobní představy, nebo je nevěřící, jako jsem byl já. Tato
Moc si v případě, nemá-li člověk lidské představy o Bohu, neosobuje žádná práva, ani vděčnost za pomoc, kterou poskytuje. Je tak
velká, že může, ne-li musí být ihned poslechnuta ve svých konkrétních cílech, a u mě to byla čím dál tím neodolatelnější pohnutka: jednej správně. Poslechl-li jsem bez otálení, následovala i
nevyslovitelná moudrost, která zaplavovala nebo odplavovala mysl
s vůlí jí příslušnou, tj. oponující. Ona moudrost byla velmi prostým
věděním: "ano, tak je to správné i bez mých úvah a bez mého
schválení." Ovšem byl v tom vývoj obdobný tomu, co praví Ghos.
Jenže všechno, co říká Ghos, platí i tehdy, když člověk nehledá
dokonalost, nýbrž když se dá k ní vést. A v tomto druhém případě
je tažení boží ještě mocnější než když je rušeno lidskou
egoistickou vůlí.
"Je to Moc, která, jak se zdá, používá omezené poznávání a
která se maskuje za nevědomým povrchem hledajícího, který
zůstává v nedokonalosti nebo v přechodné dokonalosti... Z jedné
strany existuje svobodný Svědek, ale nedynamický, a z druhé

strany uvězněná vykonavatelka činů, které připadá, že jsou jí
všechny prostředky k výkonu povoleny."
Ghos má potíž, aby tohle vysvětlil toužícímu věřícímu, aby
vysvětlil, že musí nastat smír mezi osobně toužícím a
Neprojeveným. Utéci za Neprojeveným a vyhovět své vůli je
rovněž chybné. Řešení, ke kterému mě přiblížili lékaři, je zastavit
se, neočekávat nic a jednat podle Moci, která se objevila,
neočekávat žádného zjevení. Ghos mluví v pasáži, kterou
nepřekládám, o jakémsi "hiátu". To je gramatický pojem, který
znamená sousedství dvou samohlásek na rozhraní slov nebo
slabik, např. ve slově "poeta". Nacházíme se na rozhraní
Transcendentna a stvořeného nebo tvořeného, neboť je v nás
obsaženo obojí. Vyhovujeme-li stvořenému, uniká nám
nestvořené, vyhovujeme-li Nestvořenému, uniká nám stvořené. A
protože Moc nestvořeného je větší než odvozená moc projevující
se ve stvořeném, a to je jiné povahy, máme z nepochopení
tendenci unikat ze stvořeného, čímž se problém poznání nevyřeší.
Je zapotřebí hiátu, jemného průzevu, jemného nenásilného
přechodu z jednoho do druhého. Vidím ten rozdíl: "Lékaři přivodili
násilné odtržení vědomí od smyslů, rozumu a vůle po životu, a
protože opakovali tento násilnický proces mnohokráte, naučili mě
už dobrovolně zastavovat sebe (vůli, rozum, pocit tělesnosti) a
dopřáli tak věčnosti, aby se pomocí vědomí, které se nepřestávalo
vlévat do lidského organismu, projevila i Vůle boží, i když jsem ji
nepoznával jako boží, a jako vyšší jsem ji poznával jen z projevu
její Moci. V pooperačních stavech byla moc lékařů nahražena
mocí boží. Ta nestála o to, abych ji nějak nazýval (ani tak jsem
neznal lékaře, kteří mě operovali), nýbrž stála o to, jako oni, abych
se jí podvolil. To potřebovala k provedení operace mnohem
závažnější. A tu je třeba říci, že tato operace (právě jako ta, která
před tím byla lékaři prováděna na fyzickém těle) byla úspěšná jen
postupně, po mnohokráte prováděném jejím opakování, a trvala
ve své první fázi (až k životu pro Boha) do 17 let. Zprvu při ní
pomáhalo ve mně, aniž si bylo této nenahraditelné, ničím jiným
nenahraditelné pomoci vědomo, i mé zvířecí (má vůle), i cizí
zvířecí (vůle matčina, abych se uzdravil, vůle husí, abych s nimi žil
pospolitě). Všimněte si vyslovování slova poeta. Nevyslovujeme
po-eta, ani nevkládáme souhlasu mezi "po" a "eta", jako činíme ve
slově idea, když je převádíme do plurálu "ideje". (Husy vedle mě
vyslovovaly "e" "e" "e", přetržitě, protože jejich hlasový orgán jim
nic jiného nedovoloval, ale já jsem se při nich naučil přecházet z
jednoho "e" na druhé neslyšným hiátem, takže E ve mně znělo
nepřerušovaně, asi jako tón v umírajícím sluchu Bedřicha
Smetany, tón, který vedl nebo byl předzvěstí ohluchnutí mistra a u

mne vedl k přehlušení lidské vůle a předtím nastupujících rušivých
procesů v těle, např. horečnatého stavu. Počínal jsem si jako
kdyby se řeklo "ideje" bez vloženého "j" a bez přetržení slova,
spojitě jsem vyslovoval eeee. Samozřejmě obraz hiát je jen
obrazem, ne skutečností, která se má provést nebo ke které se
má dospět. Protože však i velmi vzdálené, od sebe vzdálené začátky vedou ke spojitým koncům, prosím, abyste se mnou pozorně
četli rozbor dalšího obrazu.
Karel Weinfurter ve svém Ohnivém keři doporučoval
vyslovovat v nohách IEOUA. Neřekl nic podrobného. Já jsem
přeříkával jiné mantram a jinak spojitě zároveň s odstupem od
sebe, totiž s odevzdáním sebe Bohu, jako když ve slově poeta
přecházím od "po" k "eta" bez přerušení a bez vložení "j". Když
mě pak mí přátelé odradili od mého mantramu, abych se přiklonil k
IEOUA, nevěděli, že budu k tomu IEOUA přistupovat v jiném
duchu než oni. Nejen, že jsem nevyslovoval odděleně "I", "E", "O",
"U", "A", nýbrž už předem před vyslovováním jsem byl připraven
tím slovem odejít od sebe k Bohu (hiát mezi stvořeným a
Nestvořeným). Nepustil jsem je před sebou, ani jsem je
nenechával za sebou, nýbrž šel jsem s ním. Snad se mi podařilo
toto svázání mantramu se sebou a zároveň s Bohem jen proto, že
jsem měl za sebou krátkodobý kurs hathajogy, při kterém
nezáleželo tolik na pozici (i když musela být takové povahy, abych
co nejméně pociťoval tělo. Takovou pozicí je např. poloha vleže)
jako na manipulaci s vůlí a pozorností (zaujetím). Systém byl
takový: Zvládnutí pozice, dechu, mysli, upnutí pozornosti výhradně
na některou malou část těla, dýchání tou částí oběma směry,
uvědomování si celého těla, vypouštění pociťování těla, a to opět
celého atd. až po stav netělesnosti, ale bez pohybu vědomí vně
těla (např. chybou by bylo, kdybychom si uvědomovali, že se na
tělo díváme odněkud z nějakého postavení mimo tělo. To by
znamenalo, že jsme se vymýtili z hmotného těla např. do
astrálního těla, s ním jsme se ztotožnili a odtamtud hleděli na
hmotné tělo. To by byl směr zcela opačný než žádoucí
nasměrování, jímž má být překonán čas a prostor). Tato technická
předehra před vědomým spojením s Věčným se odehrávala
společně se spojovacím procesem. Přechod na IEOUA asi v 18
létech znamenal sice prodloužení pochodu asi o pět let, ale
samotné prodloužení vneslo do procesu též mnoho kladů. Ne
vždycky rychlý postup je ten nejlepší. Nebylo by bývalo tehdy
těžké např. utéci ze světa do ústraní, ale bylo by to přineslo sebou
okleštění života i redukci činnosti, odklon od integrální jogy celým
životem, takovým, jaký je. Neoddělovat život od modlitby! Jednat
přirozeně spojitě, učit se tomu třeba nevědomě při správném

provádění a vyslovování IEOUA. Tane mi na mysli ono "všechno
je živé" - matčino napomenutí vedlo k tomuto pojetí jednoty všeho
stvořeného a později k pojetí spojitosti stvořeného s Nestvořeným.
Ještě jednou: V našem životě při omezeném vědomí existuje
něco, co se podobá setkání dvou samohlásek na rozhraní dvou
slov, např. ve spojení "o sobě" (průzev, hiát). My se takovým
spojením dvou slov vyhýbáme, protože říkat "oosobě" místo "o
osobě" by bylo nesrozumitelné. Tak je tomu i s naším
společenstvím s duchovním světem. Vyhýbáme se pospojování
pozemského s nebeským, přecházíme dokonce i na nižší úrovni
spojovací od jednoho ke druhému, jedno opustivše a druhého se
chopíce. Zvykáme si na to při přechodu ze spánku do bdělého
stavu a naopak, ze světla do tmy a naopak, z hladu k sytosti. Už
při vyjmenovávání těch protiv vidíte, že jsem střelil vedle. Nelze
uchopit tmu, světlo apod. Jsou protivy také toho druhu, že dokud
se držíme jedné z nich, druhá nám uniká, o jedné z nich
přestáváme vědět. A tak je tomu s Transcendentnem a jeho
průmětem do ohraničených existencí. Žijeme-li se svým vědomím
v těch svých ohraničených existencích, opustili jsme dokonale
vědomí o neohraničeném a Nestvořeném. Naštěstí obapolně bez
našeho vědomí jedno přetéká do druhého, a to neustále (obrazně
oběma směry).
Berme tohle na vědomí a zaveďme trénink obdobný tréninku
lékařů, který prováděli se mnou, a potom navazujícím tréninku
rozeznávání správného, a pak bude možné, abychom jednoho
dne byli dokonale připraveni vědomě se spojit s Bohem nebo
aspoň s Jeho Mocí, která nás bezpečně povede. Dokud o ní
nevíme, ona nás také vede, ale my jdeme se zavázanýma očima a
klopýtáme.
Trénink: Snažme se považovat život za pospojovaný proud
něčeho tekoucího z věčnosti do časovosti a naopak z časovosti do
věčnosti. Neberme události tak, jak se nám jeví, jako rozdělené
jedna od druhé, sebe jako odděleného od druhého. Prakticky:
Aspoň trvale se snažme přiblížit se ke správnému jednání tím, že
budeme milovat bližního jako sebe, ne víc, ne méně. Tuto
klasifikaci "ne víc ne méně" potřebujeme ke kontrole, kam jsme se
svou láskou pokročili. Nepokročíme svou vůlí až k vytčenému
ideálu rovnodušnosti v lásce, ale budeme-li se snažit podobnou
jednotu spatřovat mezi věcmi neživými a živými tvory, mezi láskou
a nenávistí a mezi všemi páry dvojic, dospějeme přece jen k jakés
takés přípravné rovnováze a především k velkorysé tolerantnosti
bez rozčilování nad zbědovaností poměrů, tělesného stavu apod.
Nikdy se nemůžeme tak moudře starat jako boží Moc:

"Její starostí je náš individuální vývoj ...modelování naší
přirozenosti k obrazu božímu, objevení vnitřní dokonalosti."
Ghos vykládá pak o zjemnělém způsobu egocentrismu:
"Zevní svět zdá se neexistovat, leda pro tento vzestup a též
proto, aby dodával materiály nebo síly, které by nám pomáhaly
nebo vytvářely překážky během naší vývojové cesty. Díla, která
uskutečňujeme v tomto světě, jsou Její díla, a i když slouží
časným cílům, jejich hlavním smyslem je, aby zevně učinila
dynamickým náš vztah k imanentnímu Božskému, nebo aby mu
dodala vnitřní orientaci. Mnozí hledající si nežádají více, nebo si
myslí, že pouze na nebesích po smrti se toto dílo dokončí
duchovním vyústěním... To však nestačí k soustavnému
hledání...Nastane čas, kdy osobní se otevře neosobnímu..." (A I,
232)
+++
"V joze vnitřně žité na mentální zduchovněné úrovni, je
možné a také normální, že tři základní aspekty Božského Individuální nebo Imanentní, Kosmické a Transcendentní - se jeví
jako od sebe oddělené uskutečnění..."
"Avšak ani jedna z těchto realizací není dostačující pro toho,
kdo hledá širokou a úplnou dokonalost integrální jogy. Nedostačuje individuální spása, protože otevře-li se člověk kosmickému
vědomí, které ve své plnosti a nesmírnosti vysoce převyšuje
omezenou intenzitu individuálního snažení, téměř podlehne výzvě,
že má překročit všechny oddělující hranice, rozšiřovat se v
kosmické přirozenosti a vnořit se do vesmíru. A pak z výše naléhá
dynamické uskutečnění - a je to tlak Nejvyššího na tento svět
živoucích bytostí - a teprve když člověk překoná kosmické
vědomí, projeví se mu jas Nejvyššího. Ani kosmické vědomí není
dostačující, protože není celou Božskou Skutečností, úplnou
skutečností. Za osobností se skrývá tajné božské, které máme
objevit, a ve kterém je skryto tajemství vtělení Transcendence, a
ta čeká, aby byla osvobozena a zapnuta do Času." (A I, 233)
To je podobenství velmi přiléhavé pravdě. Zapne-li se
Transcendentní do Času (Chronos), rozpustí jej. My pak se
osvobozujeme z děje, Indové říkají z koloběhu zrozování a smrtí,
ale ten výrok se mi zdá být velmi vzdálený skutečnosti, neboť
rozpuštění Času se stane teď a v tu chvíli zapojení, takže už
vědomě přestáváme být dočasnou existencí, tj. časově
vymezenou existencí, a začínáme být skutečně svobodní,
absolutně nezávislí na času a na prostoru. Kdyby naše tělo v té
chvíli odešlo ze společenství živých těl, svoboda by nepominula.

Kdybychom však přitom páchali sebevraždu, jako činili stoici, bylo
by zřejmé, že jsme dosud pociťovali tíhu časoprostorové existence
a hleděli jsme se jí zbavit, čili že jsme přes všecky své vznešené
pocity ještě hodně vzdáleni od osvobození.
"Konečně v kosmickém vědomí zůstává jakýsi hiát,
nerovnice mezi nejvyšším Poznáním, které může osvobozovat, ale
ne tvořit, a Mocí, která se zdá používat omezeného poznání a
která se maskuje za nevědomým povrchem hledajícího a zůstává
nedokonalá nebo přechodně dokonalá, omezená a spoutaná."
Jako by Ghos se mnou prožíval mé zkušenosti z dětství a z
pozdějšího věku. Schopnost rozlišovací vymaněná z vlastnění vůle
mne na chvíli osvobozovala od lopotné nevědomosti, tolik
příznačné pro každé lidské snažení, vyprovokované egoistickou
vůlí, a pak zase zapadla, neboť dění, ve kterém žijeme, není rovné
neději, ze kterého ta Moc pocházela. Vždycky jsem přešel, sám si
toho nejsa vědom (hiát) zase do nesvobody. Teprve když opět
míra nesvobody překročila únosnou mez, a na tuto mez jsem byl
citlivě nastražen vlivem těch operací při vědomí, uchyloval jsem
se, bez znalosti metody, k Moci, znovu jsem z Ní chvíli žil a jednal
a tak stále dokola. To byl můj individuální koloběh opravdových
životů a zdánlivých smrtí. Na rozdíl od věřícího v nějaké osvobození nebo spásu, nebyl jsem nikdy hledajícím osvobození a tak také u mne neexistovala ona forma nevědomosti, kterou Ghos
nazývá "nevědomým povrchem hledajícího". Lékaři si počínali
velmi názorně: opakovaně spoutávali mou plačící nevědomost.
Z jedné strany existuje svobodný Svědek, ale nedynamický,
a z druhé strany uvězněná Vykonavatelka činnosti, a té není
dovoleno používat všech prostředků činnosti. Usmíření těchto
dvou pojmů, přátelských a sobě oponujících, jak se zdá, zůstává
tajemstvím Neprojeveného, které sídlí ještě nad námi."
Asi by u většiny čtenářů prošlo bez povšimnutí ono
vznešené prohlášení o dvou poměrech, dalo by se říci pólech, vůči
sobě přátelských a přece si oponujících. Ghos nám zde
prozrazuje, že co se nám jeví zvnějška jako nelítostný boj uvnitř i
vně párů dvojic, je ve skutečnosti přátelskou hrou, kterou Ghos už
nechápe jako boj, nýbrž jako pomocnou ruku podávanou tvorstvu.
"Nicméně, ani zde, prostý a jednoduchý útěk do absolutní
Transcendence zanechává nedovršenou osobnost, nezpůsobuje
opravdové dosažení vědomí o pravé osobnosti, ani nezpůsobuje
uspokojující završení vesmírové činnosti; a to nemůže uspokojit
integrálního hledajícího. Ten zjišťuje s jistotou, že věčná Pravda je
mocností, která má jak moc tvůrčí, tak i statickou Existenci; a že

není jen tvůrčí Mocí iluzorního a nevědomého projevu. Věčná
Pravda může projevit své pravdy v čase; může tvořit v Poznání a
nejen v nevědomí a neznalosti. Sestup Božského je stejně možný
jako vzestup k Božskému; je zcela možné, aby sestoupila sem k
nám v budoucnosti dokonalost a okamžité osvobození. Jak se
postupně rozšiřuje poznání hledajícího, tak on stále zřetelněji
postřehuje tento záměr Mistra činů, který zde promítl Svou duši,
zapálil Jiskru Svého ohně v naší temnotě, aby mohlo dojít v duši k
založení střediska Světla."
"Transcendentní, Vesmírové a Individuální jsou základní
Trojicí; tyto tři moci jsou klenbou, základnou i substancí celkového
projevu. V rozvoji vědomí jsou to tři základní termíny, a žádný z
nich nesmí být přehlížen, chceme-li dospět ke zkušenosti o úplné
Pravdě existence. Vyjdeme-li z individuálního, probudíme se v
kosmickém vědomí, které je širší a úplnější; ale vyjdeme-li z
kosmického, z jeho komplexu forem a mocí, musíme se vnořit s
větším přemožitelným úsilím ve vědomí bez hranic, založeném v
Absolutnu. Ve skutečnosti při tomto vzestupu nezrušíme nic z
toho, o čem jsme si mysleli, že jsme to za cesty opustili; poneseme to všechno sebou nebo spíše to přepodobníme, protože
existuje bod vzestupu, kdy všechny tři žijí věčně jeden v druhém,
vrchol, kdy jsou blahodárně spojeni v uzlu harmonické jednoty.
Tento vrchol se však nachází nad nejvyšší zduchovněnou mentalitou, i když tato něco z něho může zrcadlit; abychom jej dosáhli a
žili v něm, musí mysl překonat sama sebe a dát se přeměnit ve
světle, moci a v supramentální gnostické podstatě. V našem
nižším vědomí zajisté se lze pokusit o harmonii, ta však zůstane
vždy a nutně nedokonalá; koordinace je možná, ale ne integrální
splynutí. K vyššímu uskutečnění je nutný vzestup za naší mysl,
nebo lépe řečeno, je třeba, aby se tento vzestup spojil s
dynamickým sestupem v sobě existující Pravdy, která věčně
přebývá ve vlastním světle, za myslí, věčná, předcházející projev
života hmoty." (A I, 234)
Zde je vhodné připojit vysvětlení podle osobní zkušenosti.
Roku 1937 před mou návštěvou Francie, kde jsem se osobně
setkal s Ghosovým žákem a začlenil se do Ghosova díla, v němž
stále pokračuji bez své vůle, neboť jsem nechtěl více než poznat
Ghosovo dílo, tedy tehdy někdy na jaře 1937 jsem při společném
soustředění se čtyřmi lidmi (Ladislavem Cimbálem, Josefem
Nesvorným, Viktorem Nezbedou a Antonínem Šuchmou), ke
kterému jsem byl pozván a na kterém jsem se nepodílel z vlastní
vůle, nýbrž jen jsem poznával, že je správné, abych se přidal,
tehdy jsem poprvé, po hodinovém soustředění, za kterého každý

postupoval svým způsobem, přešel i po skončeném soustředění
do stavu, ve kterém jsem poprvé v bdělém stavu a za normální
činnosti poznával Vůli boží, Existenci boží, Lásku boží a Poznání
boží, jak sestupovaly do lidského vědomí a do všech lidských
schopností. Ani lidská vůle se tímto procesem zhora dolů
nezrušila, ale byla stejně jako ostatní lidské schopnosti přece jen
trochu postavena do ústraní, téměř tolik jako svědek, ale ne jako
svědek úplně nezúčastněný. Viděl jsem např. vrabce, jak se na
živé ulici slétávají ke mně, a věděl jsem, že příčinou toho je stav
spojení zhora dolů, který vědomě zažívám. Tento stav zřejmě
vyzařoval i do těch okolních ptáčků, a protože procházel mnou,
přáli si být co nejblíže jeho zdroje. Ale člověk se svými strachy a
ohledy sebe nezrušil ani tímto požehnaným stavem. Nepřál si, aby
okolní lidé poznali, že se tu děje něco mimořádného. Vyslovil jsem
vnitřně přání, aby se ptáčci rozlétli pryč. A protože jsem byl i se
svou myslí a vůlí napojen na proud boží Moci, sestoupivší na mě,
napojen také v protisměru, smí-li se to tak říci (obapolnost tady
zřejmě byla), vrabci se okamžitě rozlétli, jako když do nich střelí.
Podobně jsem zapůsobil na dva ze jmenovaných přátel, které
jsem doprovázel. Ti se ovšem nerozutekli, ale jakmile jsem je
vnitřně politoval pro jejich povrchní způsob myšlení, které
vyjadřovali slovy (Konkrétně kam půjdou odpoledne na fotbal. Byla
patrně sobota nebo neděle a v Plzni se hrála první liga), ihned
velmi prudkým a nepředvídatelným způsobem obrátili svou mysl k
Bohu. Vytržení z toho, na co se tolik těšili (na fotbal) bylo tak
nepříčetně mocné, že se mně pokorně přehnaně osobně
omlouvali, čili poznávali jako ptáci zdroj, ačkoliv jsem se jim o
svém stavu nezmínil. Pak jsem je vnitřně v duchu politoval, že jim
jejich světská radost byla překažena, a oni se zase okamžitě vrátili
ke svému světskému způsobu myšlení (ale o fotbalu už nemluvili,
nýbrž lidsky si všímali okolí.) O sobě mohu říci, že stav
obapolného propojení (Bůh - lidské vědomí, a lidské vědomí Bůh) trval asi hodinu a půl a pak se ztratil. Srovnám-li tento stav s
dalším obdobným stavem po více než dvou rocích v
koncentračním táboře při odstoupení od života, je tu mnoho
rozdílností a zároveň organických shod. Zmíním se jen o jednom
páru dvojic. Roku 1937 po krátké době stav vědomého spojení s
Bohem začíná být neznatelný a nelze jej uměle prodlužovat, nelze
jej podržet, podchytit. Kdežto 21. 11. 1939 má stav mnohem širší
popředí i pozadí, a původní stav poznání, který neprobíhal s
nárokem na čas, byl vystřídán, jako by přelivem z bezčasovosti
postupným pronikáním, jakousi kontaminací, do nitra duší lidí kolem mě a ve mně, do nic nedělání, které se zevně jevilo jako
vrcholná, ale velmi klidná činnost. (Viz spis Cesta vědomí v ka-

pitole Obrácení světel)
Ještě dodám, že vždycky hloubka spojovacího stavu se
řídila mírou sebezáporu nebo odstupu od sebe. Sebedokonalejší
sebevzdání ve vnitřní modlitbě nemůže zastat úplně sebevzdání v
činném životě. Nároky na sebevzdání při vnitřní modlitbě jsou
velké. Musí odpadnout všechny záchytné body, kterých by se
umírající já chopilo. Jaké povahy je toto umírání jáství? Zvláštní.
Na této úrovni se neumírá nám známým způsobem obdobným
fyzické smrti. Vývoj obsahu a rozsahu vědomí už pokročil do té
míry, že se já převádí do nové podoby a do nové funkce, v nichž
už nejedná jako něco odděleného od všeho ostatního stvořeného i
nestvořeného, nýbrž jako něco nebo někdo, kdo bere samovolně a
vědomě ke své existenci, poznávání a lásce z Nestvořeného.
Nechová se kořistnicky podle typu "všechno nebo něco pro sebe",
nýbrž jako "sloužím" a v této funkci může zůstat až do smrti na
kříži. To však ještě není konec vývoje možného na zemi a v
lidském těle, jak nám krásně velmi názorně ukázal Ježíš od své
smrti na kříži až po nanebevzetí Panny Marie. Člověk tedy už nic
nedělá pro sebe, a v tomto smyslu je mrtev pro sebe, umřel pro
sebe, má však ještě daleko k úplnému znovuzrození.
"Mysl je Maya, sat-asat. Vskutku existuje vláda, při níž se
střídá správné a nesprávné, existující a neexistující, a v této
dvojznačné vládě, zdá se být mysl vládcem; ale i v této vládě
představuje menší vědomí, nikoliv integrální součást věčné Moci,
která je původní, zdrojová a tvůrčí." (A I, 234)
O tom by se dalo říci také toto: Existuje pravda, která se
Pravdou stává, do ní dorůstá, a existuje Pravda, která je a z níž
vyrůstají různé dílčí pravdy, které však nejsou součástí Pravdy,
která je, nýbrž zplodinami Pravdy, majícími funkci pomocníků a
nikoliv Pravdy samé. I když jsem od tří let do 17 poznával vedle
rozumem navozeného pojetí správného též správné, které nebylo
vyprodukováno rozumem nebo citem, přece ani toto vyšší správné
nebylo Pravdou samou, nýbrž něčím relativně správným pro
danou situaci a pro daný vývojový stupeň. Moc za tímto silnějším
správným byla součástí Síly Pravdy. Tato mimořádná síla se
vypotřebovávala uskutečněním správného ve světě jevů, přešla do
nějakého jí pozměněného jevu, asi tak, jak je celý vesmír
ustavičně po všech stránkách tvořen a dotvořován. Tak jsem se
měl dovídat, jak např. člověk spolupracuje s Tvůrcem a
Spasitelem a s Duchem svatým, Osvětitelem. Jenže k tomu jsem
byl až do 26 let příliš nezralý. Ale i když člověk o tom nic neví a nic
se nedovídá, je spolupracovníkem božím a nemůže jím nebýt.

"...Všechno, co může mysl učinit, je sbírat kousky a
vyvozovat z nich nějakou jednotu; v mysli je pravda jen pravdou
částečnou nebo zlomkem záhady. Mentální poznávání je vždycky
relativní, částečné a málo výsledné; jeho zevní činnost a tvoření
jsou ještě daleko zmatenější v jeho postupech a jsou přesné jen v
omezené míře jako nedokonalé sešívání kousků. Přesto i v tomto
nižším vědomí se Božské projevuje jako Duch v mysli, jako tentýž
duch, který jedná v životě a který ještě skrytěji přebývá ve hmotě;
ale zde se neprovádí úplná dynamická realizace, zde nevzniká
dokonalá totožnost s Věčným."
Ježíš tohoto Ducha v mysli dobře rozeznával a když se plně
projevil u Petra jeho výrokem o Ježíšovi "ty jsi Syn boží", poznal,
že tělesná mysl Petrovi tohle nezjevila a že Petr bude výtečným
zástupcem Kristovým na zemi.
"Jen když se překročí hranice a vstoupí se do úplnějšího
vědomí, do substance, která je si sama sebe vědomá, tam kde
sama Pravda přebývá, objevuje se Mistr v naší existenci v
integrální a nepomíjející Pravdě svého bytí, své moci a ve svých
dílech. Pouze tehdy jeho díla v nás nabývají perfektní rytmus jeho
neomylného supramentálního předsevzetí." (A I, 235)
Než se tohle stane, a ono se to stává zatím jen u
nepatrného počtu lidí, má např. člověk dojem, že hmota v tom
složení, jak ji poznává, plodí vědomí, a na tom je postaven celý
materialistický filosofický systém. Zatím je to jediná zkušenost
běžného i velmi inteligentního člověka, a všechny výmysly lidské
mysli, postavené proti této materialistické hypotéze, jsou chabé a
zůstanou chabými, protože člověk má právo usuzovat podle své
zkušenosti (já také!). Jinak by v tomto světě neobhájil svůj život
(ani já bych ho byl neobhájil před násilím ze strany lékařů při
opakovaných operacích za vědomí!) už však nepatrně
pozměněnou výchovou smyslů (a tou bylo např. zastavení
smyslové činnosti a osvobození vědomí od ní) a nepatrně
pozměněnou manipulací s vůlí ("když vám nedokážu vzdorovat
svou vůlí, vzdám se vám"), ke které však také zřídkakdy dochází,
objeví se nová zkušenost, jejíž rozvoj jsem mnohokráte popsal na
ukázce ze svého života. V něm totiž výchova probíhala
netradičním způsobem: Po zcela běžném sebezáporu, způsobeném narozením na tomto světě, nepřešlo se u mě k
nepoměrně drobnějším sebezáporům, ke kterým je nuceno každé
malé dítě (a rodiče dělají všechno možné, aby se moc netrápilo),
nýbrž opakovaně docházelo ke stejně vynucenému sebezáporu
velkého rozsahu, jakým je narození člověka. Tato příležitost se
vyskytla při opakovaných operacích za vědomí. Zkrátka duševní

organismus obstál, zároveň jako tělesný, za abnormálně těžkých
podmínek, a tím že obstál, stal se mnohem pružnější, rozsah jeho
odolnosti se zvětšil téměř na maximum ve hmotě možné. Do tak
zvané "normální" zkušenosti se občas vešla zkušenost další
"nenormální" o původním hmotou nekráceném vědomí. Co se za
normálních okolností zdá vyplývat ze schopností organismu, to
začlo vyplývat z neschopnosti organismu, z pozastavení jeho
normálních funkcí. Jestliže jsem nepodlehl přitom panice a
nezneklidnil se svou neschopností, dostavila se zkušenost, která
vyznavačům materialismu chybí, že zdroj vědomí, ani původ
vědomí není ve hmotě, ani ve hmotě tak vrcholně organizované
jako je lidský organismus, nýbrž ve vědomí samém, a že hmota je
nejen výplodem tohoto zdrojového vědomí, nýbrž i výplodem
zdrojové existence, zdrojového poznání, zdrojové lásky. Člověk
žije z ovoce utrženého z tohoto zdrojového stromu života. Moje
zkušenost "navíc" má povahu vývojového procesu a tento proces
nikdy nekončí, ani únavou organismu, když usneme, ani fyzickou
smrtí.
+++
"Ale to je konec dlouhé a nesnadné cesty, a Mistr činnosti
nečeká až do té chvíle, aby se spojil s hledajícím na cestě jogy a
aby pomohl jemu, jeho vnitřnímu životu, jeho skutkům Svou
skrytou rukou. Byl již ve světě Pramenem a Adresátem činnosti za
pouhým závojem nevědomého, maskovaného v životní síle,
viditelný pro mysl pod symbolem božstev a obrazů."
Stojí za uváženou tato má životní zkušenost: Rok a tři čtvrtě
jsem se nedokázal vyrovnat s faktem, že nebudu přírodovědcem.
Ale v tu chvíli, kdy jsem se přestal litovat a kdy jsem už v klidu
rezignoval na přírodovědeckou kariéru, už tu byla náhle, nečekaně
přítomnost Věčného s takovou Mocí, že ji pociťuji i dnes po
padesátišesti létech od té událost, z čehož vyplývá, že je tu pořád,
je stálá bez ztráty času a bez nároku na čas a jen čeká, až se
bude moci projevit. Z této Moci žijeme i když o tom nevíme. Tato
Moc je nejen Pramenem naší činnosti, ale i adresátem téže
činnosti. A tomuto adresátu bez ztráty času přichází "pošta od
nás", ví okamžitě o kvalitě a povaze našeho rozhodnutí a neprodleně na ně reaguje. Věděl např. ihned, kdy jsem opustil božstvo přírodní vědy, kterému jsem se klaněl. Ale kdybych se byl nevycvičil v horlivosti klanění svému božstvu, nebyl by se mohl
chopit mé horlivosti, jakmile se uvolnila. Tak si vysvětlujeme, proč
velcí hříšníci, kteří tolik holdovali hříchu, se stejnou vášní sloužili
Bohu, proč Pavel, tak horlivě pronásledující křesťany, se stal tak
horlivým jejich zastáncem atd. Podobně je tomu s postupným

převlékáním. Jako by nás někdo pobízel "ještě a znovu se
převlékni!"
"Je možné, že první setkání s duší, určenou pro život
integrální jogy, se projeví v jednom z těchto převleků, nebo se
zahalí ještě neprůhledněji, a dá se pochopit ve formě ideálu nebo
jako abstraktní moc - moc Lásky, Dobra, Krásy, Poznání - ;
začneme-li se ubírat po stezce, může se nám zahalit do Lidství
nebo jako Vůle ve věcech, která popohání svět, aby se vymanil z
tíživé temnoty, z klamu, smrti a utrpení, z velkých to čtvrtohor
nevědomosti. jakmile však jednou vstoupíme na stezku, Mistr nás
obklopí svou mocnou a osvobozující Neosobností, nebo nám vyjde vstříc ve formě nějakého osobního božstva. Pak v sobě
pocítíme Moc plnou lásky, která nás obklopuje a miluje; uslyšíme
Hlas, který nás vede; ucítíme sebe si vědomou Vůli, která je
silnější než my a nám vládne; pocítíme velitelskou sílu, která hýbe
našimi myšlenkami, vede naše činy a samotné naše tělo; Poznání
stále širší, které asimiluje naše; živé Světlo a poznání, která osvětlují vnitřně; Blaženost, která nás zaplavuje; Velikost tlačící zhora,
konkrétní, mocná, neodolatelná, proniká a rozpíná se v podstatě
naší přirozenosti; usadí se v nás Mír, Světlo, Blaženost, Statnost,
Vznešenost. Proniknou do osobních vztahů... Přítel kráčí po
našem boku, Milovaný je s námi v komůrce našeho srdce; Mistr
činnosti a zkoušek nám ukazuje cestu, Stvořitel věcí nás používá
a činí z nás své nástroje - jsme v náruči Věčné matky. Všechny
tyto aspekty setkání s Nevyjadřitelným jsou pravdivé, nejsou
pouhými symboly nebo svatými představami; a zatímco činíme
pokroky, zprvu nedokonalé naše zkušenosti se ztáhnou před
dokonalejší vizí Pravdy, která je za nimi. Na každém kroku se
svlékáme postupně ze všech mentálních masek, které nabývají
širší,
uvnitřněnější
a
hlubší
význam.
Na
hranicích
Supramentálního božstva smísí dohromady své tvary a spojí se,
aniž by přestaly existovat. Na této cestě se božské aspekty
neprojevují jen proto, aby byly potlačeny; nejsou dočasnými
duchovními posly nebo kompromisy iluzorního vědomí, ani nejsou
snovými obrazy tajemně podanými pomocí nesdělitelného
nadvědomí, nýbrž jejich moc se zvyšuje a jejich absolutní povaha
se projevuje stále zřetelněji, jak se přibližujeme k pravdě, ze které
pocházejí." (A I, 236)
Má-li se v tomto spise ukázat, že lidstvo mělo vždycky - kam
až sahá paměť - k dispozici spojovací systémy, vedoucí k
vědomému soužití s Bohem, není možno vynechat ani
náboženství vyloženě postavená na mýtech. Jak tato náboženství
splňovala spojovací úkol? Jsem přesvědčen, že jej splňovala na

výbornou, i když dnes se usmíváme nad řeckými bájemi a
myslíme si, že kdovíjak jsme od těch dob pokročili v náboženském
myšlení, respektive jak jsme zmentalizovali a zjemnili naivní formu
mýtů. Něco málo jsem o tom řekl v M I. Přidám opět něco málo,
abych ukázal kolik hloubky a jaké moudré vedení se skrývalo pod
fabulí mýtu. Vyberu z bohaté řecké mytologie jeden příběh, a to
takový, aby se na něm dal ukázat obyčejný lidský život se všemi
špatnostmi i přednostmi, jak jej domněle žili řečtí bohové. Potom
připojím výklad o spojovacím smyslu toho vyprávění. Předešlu
ještě, že k tomuto výběru mě inspiroval Platonův výrok, že v jeho
společnosti se o bozích nemluvilo. Málokomu asi napadne, že
tento výrok je obdobou zákona platícího v Izraeli, že hlavní jméno
boží se nesmělo vyslovovat. Tento zákaz je nesrozumitelný proto,
že dnes už lidé neví, proč tedy byl Bůh vůbec pojmenován, např.
Jehovah. Vysvětlil jsem jinde, nebudu se opakovat.
Ještě jednu připomínku než začnu s vyprávěním: Báje o
řeckých bozích zásadně ponižují jednání bohů na úroveň jednání
lidí, čili nelíčí jednání bohů, nýbrž lidí, kteří přesto, že jednají
chybně nebo nemravně, jsou uvnitř podstaty božské a z té je
možno provést také mnohé, co by se z pouhé lidské podstaty, jak
ji známe nemohlo provést. Je jedno, kterou báj si vyberu. Vždycky
je v ní líčen člověk, a to je na ní nejen příznačné, ale i velmi návodné, a to nikoliv navádějící ke špatnostem, které vyplývají z
lidské omezenosti, nýbrž i k nejvyššímu relativnímu dobru, jaké je
člověk schopen pochopit svým rozumem a jej se chopit. Kdo si
vybere z báje jen relativně chybné a najde v ní uspokojení, že i
bohové jednají chybně a nemravně, kdo v ní najde podporu pro
své slabosti a slabůstky, ten je bájí veden oklikou větší, než kdo v
ní najde návod ke konání relativního dobra, při kterém se musí
pořádně zapírat. Jsou lidé, kteří se dokáží zapírat jen nepatrně
nebo vždycky jen za odměnu; jsou jiní, kteří se dokáží zapírat
proto, že dávají přednost relativnímu dobru před sebou, ti se
dovedou zapírat účinněji ve smyslu duchovního účinku. Kterákoli
báj navádí k tomu, aby se člověk zapřel podle svých možností, a
to je na ní přirozené spojovací povahy. Vyberu si jednu z mnoha
bájí, ale kdybych si vybral kteroukoliv jinou, na každé bych mohl
najít obdobné rysy a obdobný návod pro člověka, jehož nejvyšším
cílem je vědomě se spojit s Bohem. Nuže, ještě jednou: Líčí se
člověk v rouše božském a báj doprovázející starověké zasvěcení
působilo v opačném smyslu: odhalovalo Boha v rouše lidském (Viz
Ježíšovo: "bohové jste"). Zasvěcovací obřady se děly na příklad
na ostrově Délos. Zatímco na jiných místech Řecka zasvěcovací
mystéria měla povahu méně obecnou, ba dokonce výlučnou, tam
na Délos se putovalo neustále jako na pouť a jednou za čtyři roky

se konala na Délu Apollónova slavnost, na níž vysílali Athéňané
poselstvo o 100 mužích na zvláštní, k tomu účelu postavené lodi.
Byly to vůbec největší poutě, jaké se vůbec kdy konaly v této
kulturní oblasti ve starověku. A teď k mýtu ve zkratce:
Zeus, vládce olympských bohů, býval své manželce Heře
nevěrný, a ona mu tu nevěru jen tak snadno nepromíjela. Protože
však on se nedokázal bez nevěry obejít, všelijak unikal před
hněvem manželčiným. Tak se stalo i tenkráte, když čekal dítě s
Létó, dcerou Titana a nymfy. Musel svou milenku ukrýt někam
daleko od Olympu, na místo těžko zjistitelné. A takovým místem
byl neobvyklý malý ostrov v Kykladách, Délos. Neobvyklý proto, že
to byl ostrov bloudící po moři, nezakotvený na dně moře. Zeus jej
zakotvil a trvale usadil mezi dvěma většími ostrovy, aby snadno
unikl Héřině pozornosti. Tam se Lété narodila dvojčata Apollón a
Artemis, významná božstva v řeckém Pantheonu bohů. Apollón se
stal bohem světla, umění a věštby. Nejslavnější jemu zasvěcená
věštírna byla v Delfech nedaleko Athén (Jiné byly v Milétu,
Didymách, Argu a na Délu). Věštby vynášela Pýthia, která při
věštění seděla na trojnožce. V historické době věštila v extázi, do
níž upadala buď působením omamných výparů vody z posvátného
pramene nebo žvýkáním vavřínových listů. Kněží zaznamenávali
zvuky, které Pýthia na jejich dotazy vyrážela, a sestavovali je v
odpovědi, většinou dvojsmyslné. To je z duchovního hlediska
velmi významné. Pravda lidsky vyslovená má vždycky dvojí
povahu (Vizte Ježíšův obraz mince, na které na jedné straně byla
podoba císařova: "Dávejte císaři, co je císařovo, a Bohu, co je
božího.")
Artemis, vládkyně přírody, jejíž vláda nad přírodou byla
označována v jejím vyobrazení jako lovkyně s lukem v ruce a
doprovázena zvěří, zejména jelenem. Byla bohyní panenskou.
Jako vládkyně přírody měla i plodivou moc, v Efesu byla uctívána
jako Matka živitelka. Tam stál také její nejvýznamnější chrám v
jonském slohu, Artémision, který pro svou nádheru a velikost se
počítal k sedmi divům antického světa. V tomtéž Efesu podle
tradice skončila svou pozemskou pouť Panna Maria nanebevzetím
a tam vznikla už za císaře Konstantina svatyně zasvěcená Panně
Moudrosti. První stavba za vlády Konstantina 313 až 337, za
Justiniána 532 znovu přestavěna. Sama symbolika kolem Artemis
se shoduje se symbolikou kolem Panny Marie, především tím, že
Artemis je bohyní měsíce a šlape na hada, kterého zabíjí.
Výklad báje trochu pod povrchem děje a zevní skutečnosti:

Délos, bloudící ostrov, je symbolem člověka před jeho
narozením v hotovém lidském těle v dnešním zevním i vnitřním
vzezření. Mluví se zde o oné fázi vývoje, která je znázorněna
obdobným obrazem v Genesi před pádem člověka z ráje. To je
ono moře, ze kterého během svého vývoje třikrát vstoupil,
naposled z mateřské vody, která jej obklopovala v matčině těle. (A
když toto všechno se s ním stalo, měl by dobrovolně opět vstoupit
do vody Jordánu a dát se pokřtít, jak ukázal člověku Ježíš a jak
aspoň povrchově - bohužel jen povrchově - chce na člověku
křesťanská tradice. Obdobně se plavalo přes moře na ostrov
Délos. Křest však má být základem duchovní nadstavby lidského
vývoje, který jsme ve chvíli narození na svět stihli ve fázi
transformace hmoty na dokonalý transformátor všech vesmírových
sil, ve fázi lidského těla. Byli si tohoto vědomi i někteří staří
Řekové?) My už nevíme, co se ještě v této báji o Létó dobře
vědělo, že se nezrozujeme jen z vůle rodičů, nýbrž i z vůle
nesmrtelné duše (Létó), která je nositelkou vývoje člověka, ale
onoho skrytého, který je naznačen zakotvením Délu na mořském
dnu. Člověk - Délos je kromě viditelného založení ve hmotě
zakotven též pod hladinou vědomí (pod hladinou moře) do dna, do
základů země. Tento skrytý základ, jak bychom už dnes aspoň
povrchně dokázali sledovat, není původu pozemského, nýbrž
vesmírového, a co dál, to už nevíme, nevíme do té doby, než se k
těmto základům hmoty dopracujeme. V Indii to dokáží hathajogini
a jiní, v Izraeli to dokázali jejich mudrci (jako např. Henoch,
Melchisedech, Eliáš). Řecké zasvěcování se provádělo se znalostí
skrytého smyslu lidské a pozemské existence: "Pojď na Délos, aby
ses naučil, co dál s člověkem!" My všichni jsme na té pouti k
člověku, na Délos, ale nevíme, jak si tam máme počínat,
především jak hospodařit se svou činností. Na Délu se Řekové
učili těm nejspodnějším, nikoliv nejhlubším a nejvyšším základům
lidského počínání, oněm základům, které mají svou záminku v pudech, jako u zvířat. U zvířete je např. pohlavní pud záminkou
přírody, aby tato zabezpečila zachování příslušného zvířecího
druhu. U člověka už je především boží záminkou v tom smyslu,
aby se narodil člověk, který by mohl dospět vědomě zpět ke zdroji
svého života, k Bohu. A tomuto druhému se učili poutníci přicházející na Délos. Bůh (Zeus) se musí stát, symbolicky řečeno, nevěrný svému božství (Héře), aby se mohl narodit člověk, který by
byl ve svém jádře Bohem (Apollonem, Artemidou). S poutníky na
Délu se zacházelo velmi názorně, aby pochopili a též věděli, jak
nastolit vládu Boha uvnitř sebe. Především si museli být vědomi,
že tak jak sebe dosud znají, jsou velmi vzdáleni sídla bohů, od
Olympu, od vlády Boha v sobě, a že je to nutné, aby se vůbec

mohli narodit jako lidé, kteří v sobě objeví Boha. Měli se ztotožnit
napřed s oním ostrovem, zakotveným v základě existence. A pak
se jim napovídalo, jak si mají počínat dále. Dosud na Délu
spatřujeme místo, kde je za sebou seřazeno "sloupořadí" lvů,
velmi si vzájemně podobných, jako je jeden člověk podoben
druhému. Poutníkovi se napovídalo. V tomto sloupořadí lvů jedním
z nich jsi ty lev - člověk. Popadni svého lva (zvíře) a jdi s ním před
oltář Boha (Apollóna. Nejstarší ze tří Apollónových chrámů je
prokazatelně ze šestého století před Kristem, z čehož je patrno,
že tato zasvěcovací pomůcka sloužila Řekům po celou dobu
vrcholného rozkvětu jejich kultury), obětuj mu svého lva, aby jej
mohl proměnit ve svou podstatu. Skrytě už jí jsi, ale až se obrátí
Bůh k tobě se svou milostí, pak budeš vědomě vycházet z jeho
podstaty na každém kroku svého života. Už nebudeš tápat a jeden
lidský život ti bude dokonale stačit k tomu, abys vědomě přešel do
věčného života, který není jen tvou existencí, nýbrž i tvou
vrcholnou láskou a poznáním. Délos je vzkazem jednoho jediného
Boha. Proto u Platóna se nemluví o bozích, nýbrž se jde k Bohu,
(a to není Bůh chybující,) pomocí tak zvaných chyb, vlastně
pomocí zákona dvojnosti, vedoucí člověka k Jedinému. Jsme tedy
na Délu, připutovali jsme svým zrozením k člověku, do lidské
existence, ale také do lásky odvozené z Lásky boží a do poznání,
odvozeného a stále odvozovaného z Poznání božího. Dostali jsme
se ke všemu jako slepí k houslím (nevěra Zeova), a teď nevíme,
co s nimi. Nikde jinde než na Délu, ve člověku rozvinutém po
stránce existenční, poznávací a smilovné, se můžeme dostat za
povrch, za lidskou kůži. Vždyť přece člověk kůží nekončí, nýbrž
ohrádka kůží mu umožňuje, aby se v této zahradě znovu vnitřně
narodil, a znovu z vody a z Ducha, jak radil Kristus. Ne náhodou je
Délos ostrovem původně plujícím po vodě, nyní stojícím uprostřed
vod. Nech si napovědět! Středem poučení z Délu dodnes zůstává:
Popadni svého lva, bez něho bys k Bohu nedošel. Je to návod k
oběti činností, nikoliv k útěku ze světa.
Člověk dneška, zrovna jako starověký člověk v Řecku, vždy
znovu zapomínal, že jeho lidská činnost je možná jen
podivuhodnou transformací činnosti boží na činnost s chybami a
správnostmi, na dualistický zákon živě prožívaný v lidském životě
v událostech přicházejících zdánlivě zvnějška a pocházejících z
podstaty všeho, z Boha. Délos hlasitě volal k člověku: "Nezoufej si
nad sebou a nad lidmi a nad poměry, ve kterých žiješ! Všechno to
představuje dláždění na cestě vedoucí do Věčnosti."
Délos a všechna ostatní řecká mystéria učila člověka, jak
prohlédnout tajemství lidské existence a jak se pomocí běžného

klopotného života dostat k činnosti vycházející s vědomím člověka
z věčnosti, k činnosti, která už není ustaraná a těžkopádná, protože spočívá v onom "nicnedělání", jakého jsme svědky,
připojíme-li se k činnosti boží, k té činnosti, kterou považujeme
omylem za neexistující. Ježíš léčil bez námahy, aby ukázal
povahu boží činnosti, na které je zázračné to, že všechno řídí, ve
všem je obsažena, ale právě proto, že je obsažena uvnitř, máme
za to, dívajíce se zvnějšku, že jí vůbec není. Nesnažme se
vmýšlet do toho, co Bůh zamýšlel tím nebo oním vnějším nebo
vnitřním děním. Touto metodou bychom na to nepřišli, protože už
v samotné metodě by byla chyba. Bůh nezamýšlí, ani nepřemýšlí,
a ani my se nemůžeme přemýšlením dopátrat smyslu jeho činnosti
nebo činnosti z něho vyplývající. Naučme se však z toho co
vidíme kolem sebe a co se děje uvnitř nás trochu větší
tolerantnosti vůči nepravým činitelům, protože ani oni, ani my
nemůžeme vědět, co vlastně činíme, jsouce slepými nástroji vůle
boží, i když jednáme s krajním rozmyslem v dobrém či ve zlém.
Vizte Ježíšova slova k cizoložné ženě: "Nikdo po tobě nehodil
kamenem, ani já po tobě nehodím. Jdi a nehřeš více!" Až budeme
svědky této síly boží, propůjčované nám k tomu, abychom
nehřešili, začneme též vědět, co činíme a jaký je toho tajný smysl
a kdo je základní hybnou silou našeho konání. (Vizte dále
Ježíšova slova týkající se katanů, kteří ho popravovali, dělili se o
jeho šat atd." "Bože odpusť jim, neboť nevědí, co činí.") Dovedu si
představit, co by se bylo stalo, kdybych se byl postavil proti
samovolnému prominutí esesmanovi, který se chystal mě odpravit.
Nejenom že by mě byl zabil, ale nebyl bych zjednal nezbytnou
podmínku k tomu, aby se dostavilo poznání vyšší než rozumové,
poznání, které se najednou nečekaně dostavuje v plné šíři a
zanechává trvalé stopy ve vědomí.
"Toto Transcendentní nadvědomí je Moc a Existence.
Supramentální Transcendence není prázdný zázrak, je to něco
nevysvětlitelného, co obsahuje odevždy a navždy podstatu všeho,
všech věcí, které z něho vyšly; obsahuje je v jejich nesmrtelné a
nejvyšší skutečnosti a v jejich absolutní povaze. Zmenšení,
rozdělení a degradace, které zde dole vznikají, umožňují jen
nedostatečný pohled na věci, způsobují tajemství Máje, avšak
mizí a padají během našeho vzestupu; božské Moci berou na
sebe v našich očích skutečné tvary a jeví se vždy jako konečná
Pravda právě se uskutečňující. Duše Božského už zde je, ale
probouzí se pomalu ze své involuce a povstává ze své hmotné
nevědomosti, ve které byla skryta. Mistr našich činů není Mistrem
iluze, nýbrž nejvyšší Skutečností, zpracovává skutečnost, kterou
díla vyjadřují; pomalu tyto skutečnosti vyvstávají ze zámotků

nevědomosti, v nichž byly dočasně ponechány ve stavu dřímoty
za účelem evolučního projevu. Supramentální Transcendence
není něco, co by stálo absolutně stranou bez vztahu k naší
nynější existenci. Je to nejvyšší Světlo, ze kterého všechno vyšlo,
a dobrodružství duše od jejího pádu do nevědomosti až po její
nové vynoření; a jelikož dobrodružství ještě probíhá, ono
nadvědomí dosud čeká nad naší myslí na chvíli, ve které se bude
moci stát v nás vědomou. Tehdy se toto Světlo odhalí a
probudivši se, odhalí nám úplný význam naší existence a našich
činů, protože našim očím předvede Božské a tento úplný projev
Božského ve světě osvobodí a zjeví našim vlastním očím tajný
smysl naší existence."
"Tímto projevením se transcendentní Božské dává nám
poznat stále více jako nejvyšší Existence a dokonalý zdroj všeho,
čím jsme; zároveň však uvidíme, že On je Mistr činů a tvoření,
stále ochotnější přebývat na poli Svého projevu. Kosmické
vědomí a jeho činnost se už nebudou jevit jako nesmírný a
zorganizovaný zázrak, nýbrž jako pole božského projevu; uzříme
také, že Bůh je kosmický Duh, který všechno řídí a naplňuje, který
všechno přebírá z Transcendence, a co sestupuje, přetváří do
tvarů, které dosud mohou být neprůhlednými maskami, ale jsou
určeny k tomu, aby se staly průhlednými projevy. Individuální
vědomí nabude svůj pravý smysl a svou pravou činnost, protože v
podstatě je to forma vyzáření duše z nejvyššího Zdroje, v němž
přes všechna zdání božská matka připravuje v čase a ve hmotě
vítězné vtělení Božského bezčasového a bez tvaru. To se pomalu
projeví v naší vizi a zkušenosti a my prohlédneme, jaká je v
podstatě samotná vůle Mistra činů a jaký je její nejzazší význam.
On jediný dodává význam a světlo při tvoření světa a smysl naší
činnosti ve světě. Celá podstata Cesty božských činů v integrální
joze spočívá v poznání této pravdy a v nabytí nutné poutanosti,
aby se vtělení uskutečnilo." (A I, 237)
Vzpomeňme, jak starozákonní proroci byli poutáni do té míry
vizí příchodu Mesiáše, že nasazovali i své životy, byli kamenováni,
vyháněni z vlasti, a to hlavně proto, že ohlašovali tvrdé požadavky
velmi nepříjemné pro běžné lidi. Lid chtěl uniknout ze jha, které na
jeho šíji vkládali jeho zasvěcenci. Mohli umlčet hlas proroka, ale
nemohli uniknout jeho vědění se všemi důsledky.

12. Božská díla (A I 238 - 249)

"Má osvobozená duše ještě nějaký úkol, který má splnit? A
co má provést a za jakým účelem? Rovnodušnost převzala vládu
nad přirozeností hledajícího a řídí jej..."
"V Indii je značně rozšířen názor, že pak už nezbývá nic
učinit, všechno je pak v klidu. Panuje názor, že může-li duše žít ve
věčné Přítomnosti nejvyššího, spojí-li se s Absolutním, je tím
automaticky splněn účel existence ve světě. Člověk osvobozený z
neštěstí být odděleným já a z prokletí Nevědomosti, je zároveň
osvobozen i od další kletby, od práce. Každá činnost by byla
ponížením nejvyššího stavu a návratem k nevědomosti."
Hned doplním tyto řádky zajímavým odstrašujícím zjištěním,
které jsem převzal od své babičky a které mě stálo ztrátu víry už v
předškolním věku. Babička mě vodila do kostela na mši svatou.
Ptal jsem se jí, proč tam chodí. A ona mi řekla, že kdo tam
nechodí a nevěří na Boha, že přijde do pekla, kdežto ten, kdo plní
příkazy církve, přijde do nebe. Ovšemže jsem se všetečně ptal, co
v tom nebi člověk bude dělat. Babička řekla: "Tam už nebude
dělat nic. Bude blaženě hledět na pána Boha a na jeho svaté."
Prozradil jsem babičce, že do takového nebe bych tuze nerad. Byl
jsem za to přísně pokárán a k tomu ještě i nadále nucen chodit do
kostela na mši. Můj proud otázek však neměl konce a babička na
žádnou z nich neodpověděla tak, aby mé nitro souhlasilo "ano, to
je správné". Tak postupně odstranila u mě víru i v to, že kněz říká
něco dobrého, když mu babička a nikdo kolem nerozumí. Mluvil
tehdy ještě jen latinsky. Pokud kázal česky, tomu jsem také
nerozuměl, protože horlil proti hříchům, ke kterým jsem ještě
nedorostl, a vyhrožoval peklem za něco, co jsem nedělal. Nadto
jsem byl velmi sláb, a pokud jsme museli stát, měl jsem co dělat,
abych neomdlel. Celou dobu pobytu ve chrámu jsem obvykle
bojoval za pouhé zachování vědomí a všechno ostatní šlo kolem
mě hluše stranou.
Teď jsem opravdu zvědav, jak se podaří Ghosovi vysvětlit, i
proti běžnému indickému názoru, že nebe klidu pro člověka není
přichystáno. Vidíte, že tentokrát z jeho knihy nečtu ani řádku
napřed.
"Tento postoj vůči životu tkví v omylu naší vitální
přirozenosti, pro níž činnost se zdá být založena výlučně na třech
momentech nižší povahy, které působí společně nebo každý
zvlášť: potřeba, impulsivní pohnutky a instinkty a přání. Jsou-li
instinkty a impulsy uklidněny a přání uhašeno, jaké zdůvodnění
má práce? Může být, že přetrvává ještě mechanická nutnost, která
přestane působit, jakmile zmizí tělo. Ale pokud je tu tento náš život, činnost je nevyhnutelná. Pouhý fakt myšlení, nebo za

nepřítomnosti myšlenky fakt života, je aktem a příčinou
nesčetných následků. Existence ve světě je prací, úsilím a mocí, a
pouhá přítomnost v tomto světě souvisí už s dynamickou silou,
která reaguje na všechno, i na nehybnost hroudy země nebo na
nehybný klid Buddhův na hranici nirvány. Zůstávají tedy dvě
otázky. 1. o způsobu činnosti a používaných nástrojích, ať už jich
používáme, nebo ať už jednají samy pro sebe, a 2. o duchu a
znalosti toho, kdo jedná."
"Ve skutečnosti žádný člověk nepracuje; Příroda pracuje
jeho prostřednictvím, aby vyjádřila vnitřní Moc, která pochází z
Nekonečného. Jediné potřebné je, abychom si byli toho vědomi a
žili v přítomnosti a v existenci Mistra přírody, prosti přání a iluzí,
které pocházejí z osobního podnětu. V tom je pravé osvobození a
ne v ustání činnosti těla; znát tento proces znamená osvobodit se
z otroctví. Můžeme zůstat sedět dokud si přejeme, tiší a nehnutí, a
být přitom spoutáni nevědomostí jako zvíře a hmyz. Jestliže však
se uschopníme k tomu, abychom dynamizovali toto větší vědomí,
pak mohou všechna díla všech světů procházet hledajícím aniž by
změnila třeba jen v nejmenším tento klid a porušila absolutnost
jeho klidu a míru; zůstaneme osvobozenými od veškerého
otroctví."
Tady se opět odvolám na svou zkušenost z předškolního
věku. Lékaři umrtvili mnohokrát za sebou mou veškerou činnost.
Od chvíle přestálých operací za vědomí musel jsem i po této
zkušenosti pracovat a snažit se jako jiní lidé. Přesto však v mé
námaze byl dvojí až trojí rozdíl oproti jiným lidem:
1. Něco mi šlo hůře a dosud jde hůře oproti ostatním lidem
vlivem zmrzačené ruky, také lidské ohledy vůči mně a
bezohlednost vůči mně byly větší než jaké sklízejí ostatní lidé.
Možná že až staří méně schopní lidé zjišťují tyto rozdíly, ovšem až
ve stáří nebo v nemoci. Já jsem je pociťoval od útlého mládí a
nejtíže tam, kde jsem měl zakázáno táhnout za jeden provaz s
ostatními. Tak např. lékaři nařídili, že si nesmím hrát s dětmi, a mé
okolí dbalo, aby se tento příkaz dodržoval. Píši o tom proto, že
nikdo z lidí nepostačí ve všem ostatním. V něčem je lepší a
schopnější, v něčem je méně zdatný. Obojí extrémy by neměly
hýbat lidským nitrem, neměly by člověka zneklidňovat v obojím
směru, jak nadměrným uspokojením se sebou, tak i
poraženectvím. Příroda obvykle, ubere-li na jedné straně, přidá na
druhé. A tam kde přidala, měli bychom její dary využít do krajnosti,
tj. až do samovolnosti. Příkladem by nám mohli být virtuózové v
kterémkoliv oboru. Po nabytí virtuozity mohou přidat ke svému
výkonu ještě entusiasmus, který je nadstavbou samovolnosti a

převádí ji z úrovně, na které je i v automatismu (1), na úroveň
automatismu (2). Vyhnu se obšírnému výkladu a použiji beze
změny a bez doplňku citátu z Encyklopedie antiky, Akademia
Praha 1973: (str. 170):
"Enthusiasmos ( z řec. en, v, theos, bůh), duševní stav, v
němž se ocitá člověk, do něhož vstupuje božstvo. Vše, co člověk v
tomto stavu dělá nebo o čem mluví, je prý třeba chápat jako projev
božstva, jehož je člověk tlumočníkem. Je to idealistický výklad
různých duševních pochodů."
Ještě z téže encyklopedie ze str. 60 z pojmu Apollón:
"Při léčení mělo v nejstarších dobách významnou úlohu
zaříkání. Proto se Apollón mohl stát ochráncem těch povolání,
jejichž příslušníci tvořili z enthusiasmu, jako byli hudebníci,
básníci, rapsódi nebo věštci. ...Za helénismu proslul Apollón
především jako bůh léčení; na delfských nápisech se zachovaly
záznamy o jeho zázračných léčebných zákrocích..."
a příkladu nějakého virtuózního provedení uměleckého díla
se ukazuje spolupráce lidské duše s Mistrem. Takhle a ne jinak to
dopadá ve stavu nebe. Činnost se v něm stane samovolným
koncertem, s tím rozdílem oproti normálnímu zaujetí v těle, že
toho těla už není zapotřebí, neboť by na úrovni nebe (ne dříve!)
překáželo v nepřetržité činnosti, kterou ve stavu nebe
předpokládám.
2. Byl jsem svědkem toho, za jakých podmínek se dorůstá
do vnitřní svobody, a to za a) ve zvoleném nebo daném
spojovacím prostředku, a za b) v činném životě.
Ad a) Ve vnitřním životě modlitby se dá postupovat buď vůlí
bez moci nebo vůlí s mocí. Je to obdoba toho, jak si člověk může
počínat v činném životě. Řídí-li se v modlitbě vlastní vůlí, výsledek
na duchovní úrovni je tak nepatrný, že takovou vůli nazývám vůlí
bez moci. Úsilí však není přesto marné. Je nepostradatelnou
základnou pro zpřístupnění Vůle Boží. Co je totiž na lidské vůli
upřímně dobrého, nevypočítavého, ponechává volnou ruku právě
té stránce vůle, kterou nazýváme dobrou vůlí. Může být přitom
dokonale nevědomá, pokud se týče znalosti vůle boží, užívá však
"látky boží," a to je na ní správné a osvobozující.
Ad b) V činném životě dochází při užívání vlastní vůle k ještě
větším oklikám, k přechodům přes propastě, srázy i přes vrcholy.
Promluvím ještě o nepostradatelné základně pro
zpřístupnění boží Vůle. V činném lidském životě se člověk má a
jedině v něm též může naučit jednat samovolně a nezaujatě,

neprotekčně. Prochází škálou kroků, od jednání převážně s
ohledem na sebe, přes ohled na životního druha, na všechno své,
k ohledu na lidskou společnost až k ohledu na duchovní smysl
činu. Tomuto poslednímu ohledu jsem nerozuměl a byl jsem mu
bez ohledu na porozumění do 17 let učen odstupováním od vlastní
vůle, jak jsem už mnohokráte vysvětloval. To se nemusí dít za
cenu vyprazdňování se od vlastní vůle, jak tomu bylo u mě, nýbrž i
láskyplným jednáním. Člověk ovšem po celou dobu přípravné
cesty ke spojení neví, že se připojuje k oběti boží, nebo že dává
najevo souhlas s ní. Mezitím člověk mentálně dozraje, tj. pozná,
že mysl a s ní celý lidský život jsou prostředkem k přechodu do
věčného života, a začne se podle toho chovat jako dospělý k
3. nalezení věčného života v celé jeho šíři působnosti, tj.
jako jediného zdrojového činitele. (Toto počínání bylo ovšem hned
po operacích za vědomí úplně nevědomé. Považoval jsem sice
tělo za nástroj, nikoliv za střed své bytosti, ale považoval jsem je
za nástroj toho, který myslí a rozhoduje se. Bylo to jakési nalezení
zamaskovaného Slova. Teprve mnohem později jsem zažil, že: Na
začátku bylo Slovo a nic není, co by bez něho bylo stvořeno. A
protože mnoho je, a nebylo by toho, kdyby On za tím nestál svou
tvůrčí silou, svým věčným začátkem každého projevu lásky a
poznání, je také za každým začátkem činu, a bez něho by čin
nepovstal. To je však pouze aktivní stránka boží existence, a to je
její ustavičný začátek. On je též Mocí našich činů, lásky a
poznání. To jsem začal naplno zjišťovat až v koncentračním
táboře. Svatý Pavel by řekl, že co jsem prožíval během pěti
měsíců v koncentračním táboře, bylo předchutí nebe. A v tomto
pojetí chci právě podpořit Ghose. I v té předchuti byla činnost, ale
ne bezmocná vůči vládě dualismu. Bylo možno intenzivněji
pracovat bez námahy nebo dokonce aniž by člověk věděl, že něco
dělá (Viz Ježíšovo: "Ať neví levice, co dělá pravice."). Člověk,
který se dře a pachtí, člověk trpící, je příkladem člověka, který
neví nic o boží Moci. Ale pozor, budete-li se na člověka dívat
zevníma očima, nepoznáte, zda se pachtí či zda jedná spontánně,
jako si počíná např. klavírní virtuóz, ovšem po dlouhém a
úmorném tréninku, nebo kouzelník po důkladné přípravě svého
kousku. Dokonalou přípravou na duchovní cestě je úplné opuštění
sebe... A teprve od 21. 11. 1939 v koncentračním táboře jsem
poznal, jak v mém případě království boží násilí trpělo, jak je
milosrdná tato vláda boží a jak učiní vše pro toho, kdo se jí otevře.
Ochrání ho i v nejtěžších životních podmínkách, a jen za to, že se
člověk vzdal sebe.

Ježíš radí: "Zapři sama sebe a vezmi svůj kříž." Jenže
zapře-li člověk sebe úplně, shledá, že už nemá co nést, neboť jeho kříž nese Kristus... a tak dokonale, že nedoléhá ani nejmenší
jeho váha na člověka. Jen za takových podmínek se člověk stane
schopným nebo tak zvaně je schopen spolupracovat s Bohem
neustále bez únavy a bez pádu. Před tím nic takového není
možné, protože byl svůj. Za to - být svůj - se platí veliká daň, a o
ní platí slova Písma, že člověk neodejde ze světa, dokud z této
daně nezaplatí poslední haléř. Kdo splatil poslední haléř, to
znamená, kdo přestal být svůj a přestal žít pro sebe, ten už není v
tomto světě, i když ho všichni vidí mezi sebou žít. Přesvědčil jsem
se však sám na sobě, že pokud má člověk živé lidské tělo, může
se do světa vrátit, a i jako svobodný se může dát zotročit. Těžko
by se to mohlo stát z nějaké zamilovanosti, ale může se to lehce
stát vlivem síly lidské představy, kterou si dá člověk vštípit. Tento
objev jsem učinil a prožil sám na sobě, a je to jedno z nejcennějších poučení na duchovní cestě, poučení o velké síle lidské
představy. Dovoluji si dokonce tvrdit, že jsme všichni bez svého
vědomí vnitřně svobodní, ale mrak našich představ dokonale a
soustavně zakrývá slunce této Svobody. Nikdo by neměl
podceňovat své představy. Jsou opravdovým tvůrčím elementem,
a čím kdo dále postoupil na cestě k Bohu, tím více se jeho
myšlenka a představa přibližuje skutku (!), skutečnému zásahu (1)
do věcí tohoto světa. Přesvědčuji se o tom třeba jen tak žertem.
Ten žert vysvětlím, protože můžete být svědkem jeho váhy. Když
někdo z mých přátel oponuje nevědomky pravdě (=projevuje
nehoráznou duchovní nevědomost, o které vím, že je zaclánějící
nevědomostí, a bylo by dobře, kdyby byla zprovozena ze světa,
řeknu: "Ty bys za to potřeboval střelit." Myslím přitom na tu
stránku jeho já, které je nositelem té zaclánějící nevědomosti. Pro
jistotu nemířím po člověku, nýbrž jen po jeho nevědomosti, a
abych měl jistotu, že se nestrefím také do člověka samotného,
mířím přitom třeba na žárovku, a ona praskne, nebo na skrytou
chorobu v dotyčném člověku, a ona okamžitě propukne. (Např.
zánět žlučníku je druh choroby, která trvá, i když se t. č.
neprojevuje záchvatem. Namířím-li např. na člověka s chorobným
žlučníkem, okamžitě dostane záchvat žlučníkové koliky a musí být
lékařsky ošetřen apod.). Ale to je nic proti tomu, jak jsem si
uškodil, když jsem přistoupil - vím jakým nedopatřením - na
lidskou představu, že když jsem se vrátil z koncentračního tábora,
jsem na svobodě. Jakmile jsem přistoupil na chybnou představu o
svobodě, ztratil jsem onu příchuť nebe, kterou jsem před tím
nepřetržitě zažíval pět měsíců. Bylo nutno si prověřit sílu lidské
představy. Karel Čapek, jak se dovídám z jeho Cesty na sever,

zmizel zrakům všech přítomných, když se mu podařilo, aby se
svou představou ztotožnil s krásou severského kraje v blízkosti
moře. Došel neviditelný až do města, kde ho potom našli. Ovšem,
že si nepřál být neviditelným, ani se nedovedl stát neviditelný, ale
byl prostě tou krajinou po určitou dobu a nebyl člověkem.
Člověk podle své tělesnosti také hned po narození není
člověkem ztotožňujícím se bez výhrad se svým tělem. Mohu to
tvrdit bez nejmenších pochyb, protože lékaři "včas" mě mnohokrát
vybavovali z mé sounáležitosti s tělem a nechtěně mě naučili jen
daleko volněji se ztotožňovat s tělem než jiní lidé. Přistoupil jsem
na kompromis, že tělo je nástrojem toho, který myslí. Tento omyl
mi byl až do 17 let velmi prospěšný, a to po mnoha stránkách, ale
kdybych se ho byl přidržoval i po zážitku v muzeu v 17 létech, byl
by se stal nepřekonatelnou překážkou pro další duchovní vzestup.
Buďme si vědomi toho, že Ghos může jen přibližně odhadnout,
jakých představ je nám třeba na tom kterém stupni duchovního vývoje, protože každý ze čtenářů se nachází na jiném stupni vývoje.
Jeho poučení, jak on se rád vyjadřuje, musíme brát dynamicky,
rozvojově ne staticky, jako předepsané jednou pro vždycky. Volně
se řiďme jeho podáním hinduistických představ jemně
přizdobených křesťanstvím. Jen tak nám budou velmi užitečné.
Buďme si stále vědomi dialektiky Ježíšova příkladu. Nic ho
nedoprovázelo na jeho pouti od začátku až do konce stejnou
měrou a se stejnou předností. Dokonce jeho pocit spojení s
Bohem se ztrácel (ovšem ze všech prostředků až nakonec) na
kříži. Napřed se ztratil v učednících (v jednotlivých lidských
schopnostech) a teprve nakonec v jeho vědomí (neboť musel
ukázat, že i lidské vědomí je pouhým prostředkem, ne cílem);
kdyby bylo přetrvávalo jeho lidské úsekové vědomí AB, pomocí
něhož i On žil mezi námi a s námi po lidsku prožíval náš život,
nemohlo by se dostavit zmrtvýchvstání. Je to velmi náročná
transformace vědomí. Po narození na svět probíhá v opačném
sledu a velmi dlouho, ne tři dny. V přípravné fázi probíhá devět
měsíců v matčině těle (prenatální stav) a přibližně sedm let po
narození (postnatální stav, který pořád ještě není roven
normálnímu stavu vědomí člověka).
U mě postnatální stav byl prudce a opakovaně pozměňován
a přesouván do jiných pozic, takže vedle smyslové zkušenosti
vstupovala do mého vědomí zkušenost, která může do lidského
vědomí AB proniknout jen tehdy, je-li zrušena smyslová bariéra,
což se nestává ani ve spánku v té míře jako u mě při operacích za
vědomí. To mě naučilo, abych si nečinil apriorní představy o
budoucnosti, jako činí jiní lidé. Vždycky totiž, když jsem si před

operací činil nějakou představu, byla to představa, o jejíž
bezmocnosti jsem byl přesvědčen. Představa o budoucí
nesnesitelné bolesti mně uvědoměle nepomáhala k tomu, abych ji
překonal. Byl jsem vždycky opakovaně bezmocný, a když se
dostavilo něco kromě bolesti, byl to zkušenostní objev. Člověku,
který chtěl věřit v jedinečnost pozemského života, se opakovaně
vnucovala zkušenost, že tomu tak není. Stejně se choval Ježíš k
učedníkům, kteří věřili podle starozákonních předpisů, a ty nebyly
postaveny jen na slepě se kupředu ubírající tradici, nýbrž na
zkušenosti starozákonních zasvěcenců, o kterých přinejmenším
učedníci byli poučeni. Ježíš ctil tuto zkušenost a stavěl na ní.
Podobně si počíná Ghos. Ctí védskou tradici a vykládá-li téměř
všechno také podle ní, současně se opírá o vlastní zkušenost a
mě má k tomu, abych se opakovaně o svou zkušenost ve svých
výkladech a komentářích k němu se čtenářem dělil.
Lékaři mě naučili jedné důležité věci: Považovat bezmocnost
za průvodní zjev lidského počínání, pokud toto probíhá jen za
pomoci vlastní vůle. Vlivem toho jsem se neznepokojoval touto
bezmocností jako činí jiní lidé, nýbrž jsem vždy znovu bez
znepokojování opouštěl bezmocnou vůli, kdykoliv se ukázala být
bezmocnou, ale ne dříve (!). Toto je nejzávažnější rada, kterou
mohu jiným lidem než jen sobě poskytnout. Kdyby dbali aspoň jí,
zajistili by si snadný přístup k vyššímu poznání za rozumem, který
by vyústil až do něčeho, co Ghos nazývá supramentalismem.
Promiňte, že ještě jednou budu opakovat: Ghos mluví k
věřícím lidem a snaží se, aby jejich víru upevnil a rozšířil i tam,
kde dosud nevládla, aby se stala doprovodným činitelem v celém
lidském životě, nejen v tak zvaných otázkách víry. Má k tomu právo, neboť ve svých výkladech se přísně drží své zkušenosti, nejen
víry, a vnitřně víru schvaluje jen potud, pokud odpovídá jeho
zkušenostem, které nepovažuje za zkušenosti osobní, nýbrž, jak
se přesvědčil, za zkušenosti obecně platné, za jakési mezníky na
cestě a ukazatele směru. Ví, že všechny cesty do věčnosti mají
tyto mezníky, a proto má právo vědomosti o nich vštěpovat lidem i
za cenu, že si učiní předběžně představu o něčem, co potom prožijí a poznají vždycky tak, že jejich představa jen vzdáleně vystihovala skutečnost. Jsou to obdoby s proroctvími starozákonních
zasvěcenců o budoucím životě Mesiáše mezi lidmi. Mistr žil a žije
v životě Ghosově, a proto Ghos má právo o tomto soužití mluvit.
Tak berte jeho tvrzení. Víme-li, jakou moc má představa - a víra je
také postavena na představě -, poznáváme, jak se Ježíš snažil o
to, aby jeho učedníci nabyli aspoň vzdálenou představu o krá-

lovství božím, a jak nešetřil přitom podobenstvími, protože
správně řízená představa je mocným pomocníkem na cestě.
"Činnost ve světě je nám umožňována jako osobní vývojový
prostředek a jako osobní úkol. Ale i když dosáhneme nejvyšší a
božské plnosti duchovní, činnost zůstává i nadále prostředkem,
kterým se uskutečňuje záměr boží ve světě, naše činnost slouží k
rozšiřování vlády vesmírného Já, jehož jsme všichni nepatrnou
částí, která sestoupila z Transcendence toho času na svět."
"V jistém smyslu, když jedinec dosáhl stanovený cíl v joze,
činy přestanou mít význam pro něho, protože už nejsou pro něho
osobní nutností, ale zbývá mu ještě, aby nabyl vědomí, že činy
neprovádí on a že se nemá utíkat k činům, aby pomocí nich získal
nějaký blažený klid. Napříště bude jednat stejným způsobem jako
božská Existence, nebude se cítit vázán potřebou nebo nebude
nucen nevědomostí. Bude jednat aniž by jednal, a bez osobní
iniciativy. Božská Šakti v něm pracuje prostřednictvím jeho
přirozenosti. Jeho činnost pak vychází ze spontánnosti nejvyšší
Síly, která se ho chápe jako lidského nástroje. Jeho vůle je částí
této Síly a je totožná s Její vůlí, jeho schopnost je totožná s její
mocí. Duch v něm podporuje a pozoruje činnost, řídí dílo, není jím
chycen na lep, ani jím není poután, není vázán touhou po ovoci,
není otrokem pohybu nebo impulsu."
"Je značně rozšířeno mínění, že činnost není možná bez
lidského zdůvodnění nebo bez lidsky pochopitelného jejího
smyslu... Největší část činností probíhajících ve vesmíru se
provádí bez zásahu přání; díla pocházejí vskutku z klidné nutnosti
Přírody a ze spontánního zákona." (A I, 240)
Už maminka se zastavovala nesčetněkrát nad tím, koho
jsem to vlastně poslouchal, když jsem prováděl něco, co mně ani
ona ani někdo jiný nemínil poručit, ale co jsem si nějak, jak se jí
zdálo, vymyslel jako důvod k činnosti, důvod pro ni zcela
nepochopitelný. Pak se ale ukázalo, že taková nepochopitelně
motivovaná činnost měla přinejmenším tak velký kladný účinek
jako činnost rozumná. Napřed bránila takové činnosti, která nebyla
rozumově zdůvodnitelná, přestože nebyla vyloženě bláznivá,
později zachovávala spíše vyčkávací stanovisko, kam to povede,
co dělám. Kdyby se mě byla dotazovala, proč dělám to neb ono,
byl bych odpověděl: "Vím, že je to tak správné." Byl to slabý
náznak toho, co učinil Ježíš ve 12 létech, když se ztratil svým
rodičům na pouti do Jeruzaléma a věnoval se přednostně tomu, co
bylo Otcovo. Je nejvýš důležité, že jsem nepotřeboval vědět, proč
dělám něco, k čemu jsem se nerozhodl z vlastní vůle, daleko
důsledněji, než co vedle toho dělám z vlastní vůle. Teprve od 21.

11. 1939 tedy téměř sedmadvacetiletý, jsem jasně věděl, že Vůle,
která mne aspoň chvílemi vedla od dob operací, byla Vůlí boží a
že lidské zdůvodnění této Vůle je nepatřičné, zbytečné, nic na Vůli
nemění, ona si jde svou cestou, i když nenachází lidského
prostředníka. Vládne celým vesmírem, vládou, do které člověk
ještě nikdy nepromluvil. Po 21. 11. 1939 jsem se k této Vůli
samovolně připojoval, tak kam až sahal můj individuální úkol,
ovšem nepatrný vedle počínání Mistra. Ježíš konal obrovské
zázraky, křísil mrtvé, odpouštěl hříchy, a přesto se nepovažoval za
dobrého, protože dobře věděl, že se jen připojuje k Moci boží a že
Ona je tím dobrem, které se zdálo vycházet z Ježíše. Všimněte si,
jakým zvláštním způsobem věděl, co činí - na rozdíl od lidí, kteří
nevědí, co činí - věděl, že se připojuje k Otcově vůli, a to
soustavně a do všech důsledků bez ohledu na sebe. I věřící
člověk se mu do jisté míry podobá, a proto jeho víra je spasitelná,
ovšem za okolností, kterými procházeli učedníci Páně. Věřícímu
se nedá nic lepšího doporučit než aby napodoboval Ježíše Krista
podle symboliky jeho života a podle doporučení, která pronesl k
věřícím.
"Samotný člověk stále provádí velmi rozličné práce a přitom
je podřízen přirozené poslušnosti a zákonu sil, aniž si předem
načrtl mentální plán nebo předem napřáhl vůli nebo zdůvodňoval
svá přání. Velmi často čin je v opozici k jeho záměrům a přáním.
Je uskutečňováním, ale vyrůstá z potřeby nebo z podivného
donucení, je podřízen impulsům pocházejícím ze síly v něm, která
ho nutí k vyjádření a pochází z nějakého vyššího principu. Přání je
jen přídavným vnadidlem, na které má Příroda nárok pro svou
účast na oživených bytostech, aby způsobila určité radžasické
činnosti ke svým bezprostředním cílům, ale není to jediná hybná
páka, ani není nejdůležitější. Je velice důležitá po dobu svého
trvání, pomáhá nám k tomu, abychom vyšli z nehybnosti a
přemohli četné tamasické síly, které v jiných podmínkách brání v
činnosti. Ale hledající, který dlouho kráčí cestou činů, překonal
zprostředkovatelné stádium, ve kterém je přání užitečnou
vzpružinou. Není už nevyhnutelně třeba podnětu k činnosti
přáním, ono je spíše smutnou překážkou, zdrojem všech
chybných kroků, neschopnosti a pádů. Běžný člověk je nucen
podřídit se osobní volbě, ale hledající se musí naučit jednat s
myslí neosobní nebo universální nebo jako nástroj nebo jako část
nekonečné osobnosti. Podstatnou podmínkou k tomu, aby se
mohlo provést účinné dílo nebo aby se mohla provést nějaká
správná a pozitivní činnost, je nezúčastněný klid a radostná
nestrannost, jakási požehnaná odpověď na božskou Sílu. Ani
přání, ani poutanost nás k Ní nemohou dovést, nýbrž jen Vůle,

která povstává v božském Míru, Poznání, které pochází z
transcendentního Světla, z radostného podnětu Síly, která přišla z
nejvyššího Ananda." (A I, 240)
Konečně se našel někdo, kdo odpověděl mé mamince na její
dotaz, proč jednám jak bez jejího podnětu, tak bez jakéhokoliv
podnětu (přicházejícího zvnějška. O vnitřním podnětu se nemohla
nic dovědět, ani při pozorné účasti na mém životě. Pod rukama
lékařů jsem jí aspoň ve vybraných příležitostech unikl z okruhu
jejích mateřských starostí o dítě. To však pro její duchovní vývoj
nestačilo. Musela navíc zažít několikaměsíční odloučení dítěte od
sebe, když jsem byl internován v koncentračním táboře a nemohla
přímo zasáhnout v můj prospěch, jako učinila v mém předškolním
věku, kdy mě odebrala z rukou plzeňského lékaře, který mi chtěl
amputovat levou ruku, a přivedla mě k pražským lékařům, kteří se
na její přání pustili do mnohonásobné operace za vědomí. Také
ona potřebovala dorůst do vyššího vývojového stádia na své cestě
činnosti. Muselo jí být znemožněno stát fyzicky při mně.
Převeďte si ten obraz na obraz ze svého života. Spojte
matku s dítětem do jedné osoby, a pochopíte bezmocnost lidské
vůle, když jde o to, aby vám bylo sděleno poznání za hranicemi
rozumu, poznání, bez kterého byste nemohli jednat a dokonce
vrcholně správně jednat bez zásahu svého přání a své vůle. Po
této stránce je můj život učebnicí, kterou nesčetněkrát před vámi
otevírám, abyste z ní vyčetli, co jste se neodvážili vyčíst ze života
Ježíše Krista. Asi pro vás neplatí podmínka, která zastupovala
vaši víru, a tou podmínkou byl trpný stav navozený lékaři v
předškolním věku. Víra vede člověka rovněž k trpnému podřízení
sebe tomu, v co člověk věří a považuje za správné.
Byl jsem od útlého mládí svědkem, ovšem neuvědomělým
svědkem toho, jak na mně zapracovali lékaři, když mě pozbavovali
opětovně sama sebe a tím ve mně navodili schopnost vyjít ze své
vůle i tehdy, kdy už neoperovali. Řekl bych, že mně natrénovali v
trpnosti. Operatérskou úlohu převzal život s živými, často
neuvěřitelnými událostmi, tak jak se vyskytují v životě každého
člověka. Jenže jiný člověk trvá na své vůli, neboť si myslí, že ona
je zárukou správnosti jednání i tam, kde jak se dodatečně
přesvědčuje, jí vůbec není. Lékaři odstranili omyl, který vám teď
velmi duchaplně vysvětluje Ghos. Ukazuje, kde je zdroj naší pravé
Moci. Ježíš to říkal otevřeně, nic neměl ze sebe, všechno měl od
Otce. promluvím obrazně: Dal se od Otce stvořit jako člověk je od
Boha stvořen, a protože to učinil uvědoměle a nikoliv kvůli sobě,
nýbrž kvůli lidem, nedopouštěl se chyb, kterých se dopouštíme
my, konajíce všechno pro sebe nebo aspoň pro udržení svého.

Ježíš ukázal, kdo má právo se připojit k jeho dílu, a to především
na svých učednících, a do jaké míry má právo se připojit, a kdy.
Podívejte se, jak vzdáleně jsem ho sledoval, a ještě z
úvodního přinucení. To může být odstrašující ukázkou toho, jak
málo je ochoten správně jednat i člověk, který nevěří jako věřili
učedníci. Za jakých krajních podmínek jsem zůstával indiferentní,
stranou se svou vůlí, a přece se právě tehdy dělo něco navíc, k
čemu bych byl dobrovolně nedal souhlas, i když to bylo správné.
Ježíš ukazuje v Getsemanské zahradě, jak je těžké se vzdávat za
všech okolností, a kdy už vůle nemůže být ani doprovodným
prostředkem. Před tím jím byla do všech důsledků i u Ježíše.
Indiferentnost je tedy jiného druhu než netečnost. Ježíš nebyl
netečný ani k rodičovské péči matčině ve svých 12 létech, ani na
kříži, když matce věnoval nového syna, Jana Evangelistu. Nebyl
netečným vůči trpícím, vůči nejnepatrnějším potřebám svých
učedníků, takže jeho péčí jim po tři roky nic nechybělo, atd. Jeho
vzorová indiference byla osobní nezúčastněností jen do té míry,
do které mohla být ohrožena sebeláskou Vůle Otcova, Vůle boží.
(Ohrožena, to je nepřesně řečeno. Odstavena stranou, je
správnější výraz. Lidská vůle nesmí překročit mez nezbytného
pomocníka Vůle boží. Jsme živými bytostmi a musíme se jako
takové chovat. Mít živé tělo je největší dar, bez kterého se
nemůžeme proměnit ve vědomě božskou bytost konající Vůli
boží.)
+++
"V pokročilejším stádiu zůstane hledající indiferentní k
činnosti, kterou provádí nebo neprovádí, a to v tom smyslu, že
ničemu nebude dávat přednost; zda jednat nebo nejednat, nebude
záviset na jeho výběru a na jeho pocitu, zda je mu to příjemné.
Cokoliv bude dělat, bude vždy podněcováno k tomu, aby to bylo
ve shodě s Pravdou, tj. bude dělat všechno, co si žádá Božské od
jeho přirozenosti."
Víte, že k tomuto otevření se Božské vůli mě násilím dopravili lékaři, ale nikdo mi přitom neřekl, že když poznávám, co je
správné, a to zase jen občas, v případě dalšího nového odstupu
od sebe a od své vůle, že je to projev boží Vůle. Nicméně
nemohlo být v poznání této Vůle omylu, protože znalost o Ní byla
vždycky doprovázena obrovskou realizační Mocí, takže bylo pro
mne radostnou úlevou, že jsem mohl poslechnout, co jsem před
tím nepředpojal. U věřícího člověka, a také o tom mám vlastní
zkušenosti, je tomu trochu jinak, může dojít a také dochází k
omylům i při poctivé indiferenci prováděné v pravém duchu, nikoliv

lajdácky nebo netečně. Také já, i když jsem od počátku (tj. od 3 a
1/2 let) nebyl na cestě víry, nýbrž na cestě poznání, dopouštěl
jsem se častých omylů, a to z jiných důvodů než věřící. Začal jsem
si občas pamatovat, jakými prostředky jsme něco provedl správně,
a mylně jsem se domníval, že týmiž prostředky něco obdobného
opět provedu. Začal jsem se řídit pamětí a ne Silou, kterou jsem
vypotřeboval při minulé realizaci, a tedy jsem ji neměl. Člověk má
asi tendenci provádět všechno cestou nejmenšího odporu a je k
tomu vychováván nejen svou pohodlností, nýbrž i samotným
automatismem (1), jemuž jde všechno samo podle připraveného
modelu (tj. podle stavu organismu). Měl jsem však znovu odstoupit
od své vůle i od své pohodlné vyšlapané cesty (není to cesta
pravá, opírá-li se na ní člověk jen o lidské vlastnosti, jako je např.
paměť, rozum apod. Zdalipak nám Ježíš jemně a přitom velmi
důtklivě nenaznačil symbolikou svého života, až dokdy potřeboval
lidské vlastnosti - učedníky - mít po svém boku, a kdy i ty
nejvybranější usnuly a nemohly mu dále pomoci - viz událost v
zahradě Getsemanské. A naopak, kdy tytéž lidské vlastnosti
mohly být svědky - svými smysly a rozumem - jeho proměnění na
hoře Tabor), k tomu jsem však vždy znovu musel být donucen,
např. tím, že po staru to nešlo dál, avšak přece jen jsem si
zachoval vnitřní potřebu jednat správně. Tato vnitřní potřeba, aniž
jsem to věděl, nebyla pomocí odvozenou zdola, nýbrž zhora, od
Boha. Byl to pramen, který otevřeli lékaři a který se už nikdy úplně
nezavřel. Budiž jim sláva a čest!
Řekl jsem dříve, že správné proto nešlo provést po staru, že
se vyčerpala Moc, která stála za poznáním správného, lépe
řečeno, která byla součástí správného. Důvodů však bylo více.
Jedním velmi důležitým důvodem, proč po staru nešlo provádět to,
co před tím hladce šlo, byla změna v kultivačním médiu, řekl by
přírodovědec. Tento svět a v něm tělesný člověk jsou kultivačním
prostředím, v němž se pěstuje duše. Toto kultivační prostředí se
neustále mění, a proto musí být neustále měněna i metoda a
obsah kultivačních prostředků. Nikdo to lépe neukázal na lidském
životě, který měl k dispozici, než Ježíš Kristus. Svolení Panny
Marie, zrodit ze sebe Syna Božího mělo platnost devět měsíců.
(Mé zastavení vlastní vůle se podobalo přivolení Panny Marie). K
čemu by potom bylo, po porodu. Muselo vzít na sebe novou
podobu i nový obsah. Panna Maria se musela starat o narozené
dítě novým způsobem. (Pokračuji ve srovnání: Po poznání
správného, i když se týkalo vždycky jen maličkosti, muselo nastat
používání vůle a rozumu, kdežto před tím se obojí pozastavilo).Tady má největší potíže nadekretovaná víra! Ne skutečná víra,
která je vždycky postavena aspoň doplňujícím způsobem na

předešlé zkušenosti. (Vizte zázrak v Kani Galilejské, po kterém
učedníci Páně znovu uvěřili! S naučenou vírou si postačíme jen
za cenu velkých omylů a zbytečného, někdy nadlidského utrpení,
kterým jsou neblaze proslulí mnozí křesťanští světci.
Tedy: Provedl-li člověk něco správného při zastavení vlastní
vůle, pozměnil, aniž k tomu přímo mířil a aniž o tom věděl, prostředí, ze kterého provedení onoho správného vzešlo. Nejzřetelnější mi to bylo, když jsem se dostal s husami do žlutého světla. Byl
jsem v něm obsažen netělesně, na rozdíl od některých svědků
Moodyho, kteří se v tomto světle tělesně stýkali s něčím nebo s
někým. Tato netělesnost, třebaže netrvala dlouho, byla něčím, s
čím jsem se ztotožňoval, třeba jen na krátkou dobu, a tím jsem se
posunul na vývojovém žebříčku duše. Kultivační médium (lidské
tělo, hmotné okolí) začaly plnit novou funkci, kterou dříve neměly.
Zpětně jsem působil, aniž jsem si byl toho vědom, na změnu
tohoto prostředí. Něco ono žluté světlo také zachovávalo, co by
bylo nevydrželo, např. vylepšovalo můj tělesný stav, a dnes je mi
jasno, že bez tohoto vylepšení bych byl tělesně nepřežil (např.
zaplašovalo lavinovitě se řítící horečnaté stavy). Ten, kdo mi
ukazoval, co je toho času správné, znal též všechno o změnách v
kultivačním médiu a věděl, jak mu přizpůsobit jednání. Přitom
nemusel nic slovně sdělovat. Komu se něco sděluje slovem, tomu
se tím předává jen velmi malá moc k uskutečnění. Ovšem je také
rozdíl v tom, kdo slovně sděluje. V Ghosovi pouštíme ke slovu
někoho, kdo ví. Styk s ním beze slov je účinnější a mocnější než
slovo, které napsal. (Ještě malou poznámku pod čarou: Napsal
jsem, že netělesnost, v níž jsem se stýkal s husami, netrvala
dlouho, a že jsem se s tímto netělesným stavem ztotožňoval. Ano,
jakmile jsem se ocitl s husami ve žlutém světle, prolínal tento stav
mou duši tak dokonale, že když jsem se v něm ohlédl po sobě,
neviděl jsem se a neviděl jsem ani husy. Jen jsem o nich věděl, že
tam se mnou jsou v témže žlutém světle. Ztotožnění se žlutým
světlem nebylo takové, jaké bývá běžně ztotožnění člověka s
tělem; pohlédne-li na sebe, vidí své tělo, může je hmatat, může je
vnímat kterýmkoliv jiným smyslem podle povahy toho kterého
smyslu. Tělo se z jeho vědomí neztrácí, kdežto má-li vědomí svůj
střed ve žlutém světle, jako bylo v mém případě, pohlíží očima
duše na tělo, třeba je i hledá, ale nenachází je. Podobně se
proměnily husy ve žluté světlo. Čím je to, že se něco takového
nepřihodilo svědkům Moodyho za klinické smrti? Především v tom
transu jsem neprožíval klinickou smrt. Tu jsem měl už asi
mnohokráte za sebou při operacích za vědomí. A pak právě
vlivem toho, jsem se už před setkáním s husami ve žlutém světle
od dob operací za vědomí nikdy neztotožňoval s tělem jako jiní

lidé. Představa, že jsme jen tělesní, zamezuje setkat se
netělesnou duší. Mám za to, že v tomto smyslu jsou zvířata dále
než my lidé. Jejich představivost vyvěrá odněkud odjinud než
lidská. Je tak nerozlišeně spojena s automatismem (1), že ji
nemusí doplňovat, mají ji téměř ucelenou bez vlastního přičinění.
Říkám téměř, ne zcela ucelenou. Proto můžeme zvířata něčemu
přiučit, ovšem mnohem méně než lidem, Přičítáme to mylně
něčemu, co bychom mohli nazvat insuficientia mentis nebo
nedostatkem rozumu, úsudku, paměti apod. Ve skutečnosti
zdánlivá neschopnost zvířat v oblasti intelektuální činnosti je dána
především jiným druhem zaujatosti než kterou má člověk. Zvíře,
pokud není přímo ovlivněno člověkem, jedná přísně podle
účelovosti, která je v něm zapsána mocnějším způsobem než
psaný zákon. Jedná podle genetického záznamu a neodchyluje se
od něho, leda ve zcela výjimečných případech. Do toho
genetického zákona patří též upadání do transu husí a jiných
živočichů. Mluvím o zákonu, ne o záznamu. Nebudu dál rozvádět.)
"Někdy se dojde k mylným závěrům... Trvat na nějakém
zvláštním účelu nebo pracovat pro nějakou světskou účelovost,
znamená úpadek do iluze vlastních činů. Opět se tu nacházíme
tváří v tvář velké teorii iluse, která je vlastně popřením Boha ve
světě, i když teoreticky tato idea uznává jeho přítomnost. Božské
je i zde ve světě, a nejen staticky, ale také dynamicky, nejen jako
duchovní já, nýbrž jako moc, síla, energie; božské dílo je možné i
v tomto světě." (A I, 241)
Víte, i když se tato moc projevovala od útlého mládí v mém
životě mimořádně, nepřišel jsem na to, čí je to moc. člověk
nedomýšlí situaci svého automatismu, který jen udržuje v chodu,
ale který nevytváří. A on je pořád bez přestávky vytvářen.
Nemáme ani možnost se pokusit žít bez něj. Kdyby se nám to
podařilo, okamžitě bychom umřeli.
"Není tedy možné předepsat karmajoginovi nějaký ustálený
postup, ani nějaký okruh jednání, ve kterém by se měl uzavřít. Je
totiž pravda, že jakákoliv práce, i nejméně důležitá, může posloužit
k pokroku směrem k osvobození a k disciplině nutné na této
cestě. Je také správné, že dosáhne-li se jednou osvobození,
člověk může zůstat v nějaké sféře existence a může provádět
nějakou činnost a realizovat takovou formou svou existenci v Božském." (A I, 241)
Těžko bych mohl předpokládat, že každý čtenář pochopí, co
tím chtěl Ghos říci. Mluvil o své zkušenosti, že v Bohu, ve vědomém soužití s Bohem, se člověk uchovává jen činností, která je v

absolutní shodě s Vůlí boží. Tak vypadá stav nebe: Nepřetržitá
činnost vyplývající z Moci boží. To je ovšem jen zevní podoba
vnitřní skutečnosti. Zmiňuji se o ní jen proto, že právě tato zevní
podoba nebe se dá poměrně snadno vystopovat i ze strany lidí,
kteří nejsou osvobození, za to však se obracejí s prosbou k
různým svatým a zjišťují, že ti svatí jim někdy pomáhají. Tento
účinek může mít dvojí původ.
1. prosebníci vycházejí z vlastní vůle tím, že se odevzdávají
domnělým svatým. Jakmile vyjdou z vlastní vůle, děje se s nimi
něco podobného jako se mnou od dob operací při vědomí, že totiž
občas vstupují se svým vědomím do široké oblasti samovolnosti
automatismu (2) a odtamtud se jim dostane pomoci, která by se za
existence nesamovolné vlastní vůle nemohla projevit;
2. nebo jde opravdu o pomoc individualit již svobodných.
Víra v ně otevřela k nim cestu a dokázala, že oni svatí jsou a
působí.
+++
"Dost rozšířená představa by nás ráda přesvědčila o tom, že
osvobozovací činnost spočívá v tom, že se duše zbaví nutnosti
převtělovat se v nestálém fyzickém prostředí... Vyváznutí z
převtělování, které je tak pevně zakotveno v indickém způsobu
myšlení jako nejvyšší cíl duše, toto vyváznutí z převtělování je v
jiných náboženstvích nahraženo příslibem blaženosti v ráji, což
má být atrakce pro mentalitu věřících. Za dávných dob, kdy se z
védských hymnů znalo jen hrubé zevní podání, právě ono se
zachovalo u indických dualistů a ti je použili k posílení svých
duchovních snah. Také v Indii vyvolalo náboženství tyto nižší
pohnutky. Nepochybně, být svoboden od mentálních a tělesných
omezení a vstoupit do věčného míru Ducha, do jeho klidu a ticha,
představuje něco vznešenějšího než co nabízí nebe složené ze
zvěčnělých mentálních a fyzických radostí, ale i to je jen vábení."
(A I, 242)
Jak víte, toto vábení jsem odmítl už v předškolním věku proto, že jsem za mocného přispění lékařů rozeznával, že v něm není
nic správného. Po spáse tohoto druhu jsem nikdy netoužil. A tak
se stalo, že jsem k náboženství nabyl kladný poměr teprve tehdy
(po 17 roce věku), když jsem zjistil, že jsou v něm obsaženy stejné
prvky společné s mou zkušeností. Pak ovšem se stalo něco, co
mne dokonale přesvědčilo, že převtělování existuje. Kdo by měl
tak pádné důkazy o převtělování jako já, který náhle, bez svého
přičinění, začal mít důkazy o svém vlastním minulém životě, ten by
nikdy od tohoto pojetí života neustoupil. Poznával jsem např.

krajiny, domy a věci v místech, kam jsem domněle v tomto životě
vstoupil poprvé. Např. přímo na místě ve Francii jsem svému příteli prozrazoval, co právě poznávám, a on si mohl okamžitě prověřit, že mluvím pravdu. Byl tím šokován a chtěl vystoupit z katolické
církve, protože ona neuznává převtělování. Život dotyčného
minulého "mého" vtělení zůstal totiž zaznamenán do všech
podrobností nejen v literatuře, ale i v kamenných deskách na
různých místech ve Francii i v Československu. Prozrazoval jsem
obsah těch desek svému příteli dříve, než jsme k nim došli, např.
toto je rodný dům toho a toho, tamto v Paříži je dům, kde zemřel
atd. A přece jsem se mýlil. Ne v těch důkazech, že ten dotyčný
tam a tam žil, nýbrž v tom, že jsem nic nepředpokládal o živé síle
myšlenek, které přetrvávají fyzickou smrt člověka. Nadto jsem věděl, že můj omyl mi byl tak užitečný, že máloco v životě bych mohl
považovat za užitečnější. Měl výchovný charakter. Vyvaroval jsem
se toho, čeho se dotyčný mrtvý nedokázal vyvarovat, napravil
jsem, co dotyčný mrtvý nedokázal napravit, a teprve až jsem to
všechno provedl, přišel 21. 11. 1939, kdy jsem se dověděl, že
přitahujeme myšlenky dávných lidí, že jsme jimi někdy dokonce
posedáni, někdy v dobrém, někdy ve zlém. Jejich personifikace
není pouhým jejich dovětkem a následkem, nýbrž součástí jejich
obsahu. Vtělují se s celým širokým okolím, se kterým kdysi
souvisely, dokonce i s obdobnými dobovými poměry a osobami.
Dr. Fiore ve svém spisu "Už jsme tu jednou žili" dokumentuje, aniž
si je toho vědoma (viz můj překlad), tuto posedlost tím, že dokáže
pacienty posedlé různými maniemi přemluvit, a oni se vyléčí,
pokud nejsou napadeni jinou představou, ze které zase dovede
pacienta nanovo vyléčit, tedy vyléčit z převtělené myšlenky.
Někteří lidé se mě ptají, proč jsem propagoval nauku o
převtělování ještě po 21. 11. 1939, když jsem věděl, že šlo o omyl.
Rád bych odpověděl takto: Na opačné straně řady omylů stojí
omyl, že tato naše pozemská hmotná existence je jedinou
existencí skutečnou. Bez tohoto omylu by nikdo nedokázal z této
odvozené skutečnosti vyjít dál na cestě k osvobození. Jsme
zkrátka posouváni kupředu jak relativními dobry, tak relativními
zly, přerůznými páry dvojic, které proti sobě zdánlivě stojí v krutém
rozporu, ale ve skutečnosti mezi nimi panuje vnitřní soulad, sice
na velmi nízké úrovni stojící na úrovni boje, ale co je na něm
důležitého a nepostradatelného, je pokrok, který svým bojem
zavádějí. Je to dialektická záležitost, kterou můžeme nejsnáze
vystopovat v dějinách evropského myšlení počínaje starým
Řeckem. Lenin definoval dialektiku jako "učení o tom, jak mohou
být a jak bývají (jak se stávají) protiklady totožnými ...proč lidský
rozum nemá chápat tyto protiklady jako ztrnulé, nýbrž jako živé,

podmíněné, pohyblivé, proměňující se z jednoho na druhý". (V. I.
Lenin, spisy 38, Bratislava 1961, str. 115 - 116). To je velký přínos
k myšlení především pokud se týče ztrnulých představ. Všem
řeckým bohům vládl všemocný Chronos - Čas. Mytologie nešla
dál, ale ti kdo ve starém Řecku věděli, čeho je mytologie výrazem,
ukazovali život plný proměn jako nezbytný článek vývoje. Vím,
kolika lidem prospívá nauka o převtělování. Těm nechci jejich víru
brát. Vím, kolika lidem tato nauka zabraňuje v pokroku, a ty chci
upozorňovat na další proměny představ, jako na užitečný nástroj
pokroku. I hračky vychovávají dítě, a není třeba dramatizovat
moment, kdy dítě hračku odhazuje nebo nahrazuje jinou.
"Naléhavost odporu ke světu, který může zažívat duše, nebo
ustrašený odpor, který může pociťovat vitální bytost při pomyšlení
na nutnost převtělení, rozezvučí strunu slabosti a v žádném
případě nemůže být známkou nejvyšší pohnutky. Touha po osobní
spáse, ať je její forma jakkoliv vznešená, je produktem ega, které
se opírá o pocit naší oddělené individuality, o jeho potřebu
osobního blahobytu, o vzdechy po osvobození od utrpení a o
nářky, aby toto utrpení v budoucnosti skončilo. Má-li se potlačit
základna ega, je zapotřebí pozdvihnout se nad své přání osobní
spásy. Hledáme-li Božské, má se to stát z lásky k Bohu, z tohoto
nejvyššího volání naší bytosti. Osvobození, svoboda duše,
uskutečnění našeho pravého a nejvyššího Já, spojení s Božským,
nemohou se ospravedlnit jinak než jako zákon naší nejvyšší
přirozenosti, protože nízké tíhne k vyššímu, a taková je božská
Vůle v nás. To je jediné ospravedlnění naší touhy; všechny ostatní
důvody jsou parazitujícími motivy, menšími a přídavnými
pravdami, užitečnými pravidly, která musí duše umět vypustit,
jakmile jejich užitečnost je překonána a jakmile stav jednoty s
Nejvyšším a se všemi bytostmi se stal normálním stavem našeho
vědomí, naší normální duchovní atmosféry." (A I, 243)
Pak tedy jsou po jisté stránce na tom lépe nevěřící, protože
nemohou toužit po věčné blaženosti, takže nemohou svému egu
dopřát nejzazší naději na přežití. Bylo by tomu tak, kdyby
1. to nejvyšší sobectví, jakým je touha po osobní spáse,
nezavazovalo k velmi přísné disciplině, kterou se člověk
převychovává, a
2. kdyby si ego nevěřícího člověka nedokázalo najít
mnohem konkrétnější náhražku za ráj nebo za nebe, a kdyby se jí
nevěnovalo při nejmenším se stejným úsilím, s jakým kráčí věřící
do království božího pro sebe.

Rozhodnout, kdo je na tom lépe, se nedá jen tak snadno.
Mějme však za to, že člověk má vrozenu touhu v něco věřit. To
něco nemusí být náboženské povahy. Kdyby např. politický vůdce
pominul tuto potřebu svých přívrženců, se zlou by se potázal.
Neměl by co jim nabídnout a nebyl by přitažlivý, neuspěl by
pouhou správnou myšlenkou. Kdo však dovede velkoryseji
slibovat a přitom ještě ukazovat cestu ke splnění slibů, ten je
nepřekonatelný, pokud jeho cesta je sledovatelná a nepřežije se
změnou podmínek cesty. Např. kdyby nebylo proletářů, nebylo by
ani přitažlivé řeči o osvobození proletářů z jejich podřízenosti.
Každý nevěřící je si však také sám sobě vůdcem. Uvedu znovu
svůj případ, protože je obecně užitečný aspoň po určité stránce, a
pak že byl prožit, čímž nabyl svou váhu.
Vybral jsem si za životní cíl přírodní vědy. Kdyby mě byly
"okolnosti" nepřipravily o tento cíl, nebyl bych přešel na duchovní
cíl. Můj světský cíl měl povahu výhradní připoutanosti, a to na něm
bylo dobré. Vedle něj jsem neměl jiného cíle, jiné lásky.
Nejzajímavější je přitom, že nikdy schopnost, daná mi shora, mi
neřekla nic proti tomuto pozemskému cíli. Vždyť jinak i v
maličkostech jsem byl odváděn od nepatřičných zájmů, a tady ve
velkém jsem neměl a nedostal nejmenší upozornění, až na ty
"okolnosti", které mi náhle zatarasily cestu. Z toho vyvozuji totéž,
co Ježíš vyvodil pro své žáky. Ponechal jim víru v osobní spásu
jak dlouho to šlo. Beztak nepřišel Starý zákon zrušit, nýbrž naplnit,
jak se vyjádřil. Praví-li se v desateru "V jednoho Boha věřiti
budeš", nemohl se s tímto příkazem rozejít. Ovšem řekl patřičným
způsobem svým učedníkům, že Bůh není dojná kráva, a že se
tedy nemají k Němu chovat jako k někomu, kdo je tady pro ně,
nýbrž jako k někomu, pro nějž my tu jsme. Převracel na ruby své
učedníky mistrovským způsobem. Přijal je do učení jako lidi
milující sebe a své. Utvrdil je napřed v jejich sebelásce, neboť
věděl, že sebeláska je jedním z prostředků, kterým lze nejsnáze
sjednotit boží sílu, která nás živí. Nahradil jejich nižší sebelásku
sebeláskou vyšší, počítající už s věčnou blažeností a ne jen s
pomíjejícím štěstím na tomto světě. Mluvil o brzkém konci světa
jako mnozí jiní významní lidé té doby, ale myslel tím konec něčeho
jiného, fyzický konec světa. Co tím myslel, vysvětlil jen v
obrazech, kterým málokdo rozuměl, za to velmi konkrétně ukázal,
jak šťastně projít tím koncem světa. Jeho líčení konce světa
zřejmě sugestivní, že dodnes se najdou nevědomí lidé a očekávají, že právě teď nastane doba fyzického konce světa. Ježíš
musel ukázat, jak se má žít pro Boha. Tento pojem byl však učedníkům velmi vzdálen, nebo spíše nadneseně mlhavý. Proto Ježíš
řekl: "Cokoliv učiníte nejmenšímu z bratří svých, mně jste učinili."

Tomu učedníci dobře a konkrétně rozuměli, a proto byli ochotni
opustit své rodiny, aby pomáhali bližnímu, ovšem v naději na
věčný život, tedy v naději na pořádnou výslužku. Když je upevnil
ve víře, že si zaslouží vejít do království božího, vzal jim jejich víru
svou potupnou smrtí na kříži, kterou si sám přivodil. Pak už
následoval jeden krok za druhým velmi rychle. Především jim
přinesl Pokoj, o kterém praví Ghos, že je velmi vznešený, ale není
konečným cílem. Bez něho však není možné dospět k vrcholnému
kroku, k přijetí Ducha svatého, vlastně ducha celé cesty k Bohu,
smyslu celé cesty k Bohu. Teprve potom se učedníci dověděli, co
je to spása a že to není záležitost pouze osobní. Je charakteristické, že učedníci po seslání Ducha svatého začli mluvit různými
jazyky. Také symbol jedné známky toho, jak odešli od svého a od
sebe, a přiblížili se ke všem lidem, byli jejich, jako je Ježíš Kristus
nás všech.
"Toto přání osobní spásy je pak často vystřídáno přitažlivostí náležející k nejvyšší tendenci naší přirozenosti, jakou nám
ukazuje duch činnosti, kterou má duše provést. Máme o tom
příklad ve velké legendě o Buddhovi Amitábha, který ustoupil od
sebe ve chvíli, kdy jeho duch právě vstupoval do Nirvany a učinil
slib, že nepřekročí práh, dokud třeba i jediná bytost ve světě
nezůstane v bolesti a v nevědomosti. Je to totéž, co se říká ve
vznešeném verši Bhagávaty Purány: "Nepřeji si nejvyšší stav a
osm siddhi, ani ukončení převtělování, nýbrž přeji si pouze vzít na
sebe těžkosti všech tvorů, kteří trpí, a vejít do nich, aby mohli být
osvobozeni od bolesti." (Siddhi má obvykle smysl uskutečnění,
splnění úkolu. Zde je užito ve významu okultních sil, kterých může
dosáhnout jogin.) Je to tentýž vzlet ducha, který inspiroval
pamětihodnou pasáž z jednoho dopisu Swámi Vivekanandy:
"Ztratil jsem touhu po spáse," píše velký mistr Vedanty, "kéž by mi
nebe dopřálo, abych se znovu a znovu zrozoval a mohl snášet
nesčetná utrpení, abych jimi mohl ozdobit jediného Boha, který
existuje, jediného Boha, ve kterého věřím: vrchol všech duší a
nad vším stojící, můj ubohý Bůh chudých a zlých všech ras a
všech druhů. Ten je předmětem mého zbožnění. Zbožňovaný,
který sídlí nahoře i dole, který je svatým i hříšníkem, bůh a larva,
viditelný, poznatelný, všudypřítomný, ničící všechny ostatní bohy.
Ten, který nemá minulé životy, ani smrt, ani příchod a odchod.
Ten, ve kterém jsme vždycky byli a vždycky budeme spojeni v
úctě k němu, který kácí modly."
"Tyto poslední věty obsahují celou podstatu problému.
Pravé osvobození z řetězu převtělování a pravá spása se
nedosahuje potlačováním pozemského života nebo individuálním

proniknutím do duchovního anulování; zrovna tak pravá
odevzdanost nepozůstává ve hmotném opuštění rodiny nebo
společnosti. Pravá spása, pravé osvobození spočívá ve vnitřním
ztotožnění se s Bohem, v němž mizí všechna omezení minulých
životů a budoucích zrození a zůstává nedotčena jen věčná
existence Atmy, který je nad zrozením (nezrozený). Kdo je vnitřně
svobodný, nejedná i když jedná, říká Gítá, protože v něm jedná
příroda, jsouc řízena Pánem přírody. A vezme-li na sebe tělo
stokrát, zůstane osvobozen ze řetězu zrodů nebo z mechanického
kola existence, protože nežije v životě těla, nýbrž v životě Ducha,
který se nikdy nezrozuje ani neumírá. Vlivem toho žít v únikové
myšlence o převtělování, je podléhat jedné z model, které musí
být zničeny a kterým musí být zabráněno, aby se přiblížily k
sadhakovi integrální jogy, existuje-li u něho vůbec ještě podobné
pouto. Jako jogin už se neomezuje na oddělený lidský život..." (A
I, 244)
Nevím, zdali je Vivekanandovi a Ghosovi dobře rozumět,
když oni nemohou a nechtějí porazit tisíciletou víru v převtělování
u svého národa. Ono totiž jim nejde o to, aby zakázali tuto víru
jako víru v něco, co nazývají modlou, která musí být pokácena.
Tou modlou, kterou chtějí zničit, je pocit oddělené existence, ze
kterého vychází mnoho jiných předsudků jako převtělování. Zničit
tuto modlu, o to se pokoušel především Vivekananda. Klaní se jedinému Bohu, s nímž se před tím ztotožnil, s nímž se svobodně
vtěluje kamkoliv jeho Bůh chce, aby se vtělil. Jsem toho svědkem,
že Ghos nepotřebuje na sebe vzít hmotné tělo, aby mohl působit v
kterémkoliv těle, kde se mu otevřou brány pro jeho působení. To
je víc než oddělenost kůží těla. Integrální joga je přece také proto
integrální (úplná), že proniká nejen celým pozemským životem
člověka, nýbrž i proto, že zhora, mnohem snáze než zdola z
lidského těla, může proniknout všude podle Vůle boží. Ghos si
nepřeje nic více, než aby se člověk nezatěžoval myšlenkou na
převtělování, protože ta ho uvádí zpět do pocitu bytostné oddělenosti od jiných lidí a ulamuje hrot jeho snažení, aby teď v přítomnosti překonal pocit oddělenosti, nikoliv až někdy v nějakém
budoucím vtělení. K tomu Ghos dodává:
"Božské dílo nemůže být omezováno jakýmkoliv pravidlem
mentálního původu, ani jakoukoliv lidskou normou. Vědomí žáka
se vzdálilo zákonu a lidským omezením, aby přešlo do božské
svobody; vzdálilo se od vlády vnějšího přechodného, aby proniklo
do spontánního vnitřního řádu a do věčného, aby opustilo
podřízenost tvarům konečného, aby žilo ve svobodném určení
nekonečného., "Ať žije a působí v jakémkoliv způsobu, jakýmkoliv

způsobem" praví Gítá, "žije a jedná ve Mně." Pravidla ustanovená
lidským intelektem, nenacházejí užití v osvobozené duši; taková
bytost nemůže být posuzována podle kritérií soudců a lidských
vládců a podle jejich mentálních asociací; ocitá se za právnickými
omezeními omylných soudců. Nezáleží na tom, zda si oblékne
oděv asketa nebo zda žije jako hlava rodiny; ať stráví všechny své
dny takové, jaké lidi nazývají svatým konáním nebo uprostřed
mnohotvárné činnosti tohoto světa; ať se zasvětí vedení ke Světlu
takovými lidmi jako Buddha, Kristus nebo Šankara, nebo ať
vládne jako Džanaka, ať je politickým vůdcem nebo kondotiérem
lidí jako Šrí Krišna; málo záleží na tom, co jí a co pije, jaké jsou
jeho zvyky a zaměstnání, má-li úspěch či nikoliv, zda je jeho dílo
konstruktivní nebo destruktivní povahy, zda podporuje nebo
obnovuje nějaký antický řád nebo pracuje na tom, aby ustavil řád
nový, ať jsou jeho druhy lidé milí a ctění, nebo proslulí
farizejstvím, ať jsou jeho díla a jeho skutky schvalovány
současníky nebo odsuzovány jako kazící lid, nebo povzbuzující k
nábožnosti, mravnosti či k herezi, soud lidí ho nemůže ovládat, ani
zákony stanovené nevědomci; poslouchá vnitřní hlas a je řízen
neviditelnou Mocí. Jeho pravý život je život vnitřní, který se dá
definovat jediným způsobem, že žije a hýbe se z Moci boží, jedná
v Bohu, v Nekonečném."
"Není-li však jeho činnost řízena nějakým zevním řádem,
znamená to, že bude poslouchat vnitřní řád; jeho činnost nebude
diktována žádostivostí, žádným osobním cílem, nýbrž bude
diktována božskou činností ve světě, která je vědomě a dobře
uspořádána, protože v sobě obsahuje samotný řád. Gítá praví, že
činy osvobozeného člověka nemají být řízeny tužbou, nýbrž mají
sloužit a sjednocovat svět, řídit jej a zachovávat si svůj vzlet a
udržovat ho na správné cestě. Tento výrok byl vysvětlován v tom
smyslu, že svět je iluzí, ve které většina lidí ještě musí pobývat,
protože ještě není připravena k osvobození, a svobodná duše má
za tyto lidi jednat tak, aby je přidržovala v jejich poutanosti k
navyklým činnostem, které jsou jim přisouzeny sociálním řádem.
Kdyby tomu bylo jenom tak, byl by to ubohý řád, který by zavrhlo
každé vznešené srdce, aby dalo přednost hlasu Buddhovi
Amitábhovi, vznešené modlitbě Bhágaváty nebo vášnivé aspiraci
Vivekanandově. Naopak, přijmeme-li myšlenku, že život je
pohybem Přírody božsky řízené a že se v člověku tento pohyb
noří do Boha a že toto dílo Pána Gíty je vždy posvěceno, a jak on
sám prohlašuje, Pán netouží něco dostat, co už nedostal, pak se
objeví pravý a hluboký smysl tohoto přikázání: Podílet se na tomto
božském díle, žít pro Pána světa bude pravidlem karmajogina, ať
už jeho pouť vede kterýmkoliv prostředím, bude žít pro Pána ve

světě a bude jednat způsobem, ve kterém by se mohla Božská
vůle stále více projevovat a svět se mohl bez ustání přibližovat k
božskému ideálu." (A I, 245)
"Způsob karmajogina nebude moci být určován nějakým
obecně platným pravidlem. Něco se musí vyvíjet a sebe určovat
vnitřně, rozhodování musí probíhat mezi Bohem a naším já, mezi
nejvyšším Já a individuálním já, nástrojem činnosti, která se má
provést. Rozhodování, duchovně určovaný výběr se dostaví před
osvobozením, jakmile se staneme vědomými svého vnitřního Já.
Znalost činnosti, která se má vykonat, má se projevit jen vnitřně.
Neexistuje zvláštní činnost ani zákon nebo neměnná forma práce
nebo forma činnosti, které by mohly být určeny zvnějška a o nichž
by se dalo říci, že představují vědomí osvobozené bytosti.
Myšlenka, které používá Gítá, aby definovala práci, která má být
vykonána, byla pochopena v tom smyslu, že máme konat svou
povinnost a nestarat se o následky. Toto pojetí vyšlo z evropské
kultury, spíše mravní než duchovní, spíše zevní než vnitřně
hluboké. Co je označováno obecně jménem Povinnost, nemá
reálnou existenci; ve skutečnosti povinnosti si vzájemně odporují,
neboť jsou určovány prostředím, sociálními vztahy a naším
vnějším postavením v životě. Mají velký výchovný význam pro
mravní uvědomělost, pokud tato není dost zralá, a dodávají
formule, které odrazují od našeptávání egoistických přání. Řekli
jsme už, že pokud hledající nemá vnitřní světlo, má se řídit
nejlepším světlem, kterým disponuje; a povinnost, zásady,
vznešené důvody jsou částí způsobů, jimiž se má řídit. Ale přitom
všem povinnosti jsou zevní věci, nepocházející z duše, a na cestě
ducha se stávají neschopnými k tomu, aby diktovaly pravidla
jednání. Bít se, je povinností vojáka a také střílet do vlastních
příbuzných a přátel, ale takový způsob se velmi liší od způsobu
osvobozeného člověka. Avšak milovat, být soucitný, poslouchat
nejvyšší pravdu svého bytí, vykonávat příkazy boží, to nejsou
povinnosti, nýbrž je to zákon naší přirozenosti, a obrátí-li se k
Bohu, je to činnost, která prýští ze stavu mysli, ze vznešené
skutečnosti ducha. Jakmile je svobodný, karmajogin má jednat z
toho nadbytku duše; tato přemíra má prýštit z něho jako přirozený
výsledek jeho duchovního spojení s Božským a nemá vznikat jako
myšlenková stavba mentální vůle, jako lešení praktického rozumu
nebo sociálního cítění. V běžném životě nějaké pravidlo, formule
nebo osobní nebo tradiční ideál jsou vůdci, ale jakmile s nastoupí
duchovní cesta, všechno to musí ustoupit před pádem a
způsobem vnitřního i vnějšího života, kterým je možno udržovat
naši osobitou disciplinu, naši svobodu a dokonalost, usnadňovat
cestu, kterou spontánně sledujeme a která je předepsána vůdcem

nebo duchovním Mistrem, Guruem, který sídlí v nás. A
dospějeme-li k nejvyššímu stavu, jímž je nekonečnost a svoboda
duše, všechna zevní pravidla mizí; zbývá jen spontánní a integrální poslušnost Božskému, se kterým jsme spojeni, a činnost,
vykonávaná spontánně ze zdroje integrální duchovní pravdy naší
bytosti a naší přirozenosti." (A I, 246)
Měli bychom si při této příležitosti vzpomenout, jak tvrdě a
vůči sobě bezohledně se zachovával Ježíš během celého svého
pozemského života, který nám má být zářným příkladem. Ve
dvanácti létech se ztratil Matce a Josefovi ve chrámě, protože
musel být v tom, co je jeho Otce, ale dobře věděl, že nenastala
chvíle, kdy se měl s rodinou rozloučit, a proto se k ní pokorně
vrátil. Ve třiceti létech ji však opustil, a z lidského hlediska to
nebylo snadné. Jenže lidské hledisko nebylo pro Ježíše
rozhodující, pokud šlo o něho samotného. Pokud šlo o někoho
jiného, který nešel jeho cestou, byl velmi ohleduplný. Tedy ve 30
se dal pokřtít člověkem, který sám o sobě věděl, že není hoden
ani rozvázat Ježíšovi topánky a tím méně se cítil být hoden mu
předat duchovní sílu a uvědomění. Symbol: Lidství má právo
spolurozhodovat, pokud rozhoduje správně. Rozhodovat o
duchovně správném už není záležitostí lidství, nýbrž v člověku
skryté moudrosti, která je zdrojem správného způsobu rozlišování.
To je moc onoho vnitřního řádu, o kterém mluví Ghos. Ježíš se
nedá kamenovat, ani se nedá prohlásit za krále, protože to není
obsaženo v příkazu vnitřního řádu, který pochází od Boha, ale dá
se ukřižovat, opouští své milované učedníky, náleží-li tento příklad
do série poučení o vnitřních pochodech, které probíhají v lidské
duši na cestě k Bohu.
+++
"V tomto hlubokém smyslu máme rozumět slovům Gíty,
slovům, která definují zákon našich činů jako činnost regulovanou
a určovanou naší přirozeností. Jistě tu nejde o povrchový
temperament, ani o povahu, ani o zvykové podněty, nýbrž o "naši
Bytost" v doslovném smyslu sanskritského slova, které má
znamenat naši podstatnou přirozenost, podstatu boží naší duše.
Všechno, co vychází z těchto základů nebo prýští z Jeho
pramenů, je hluboké, podstatné a správné; ostatek - názory,
impulsy, zvyky, přání - představuje pouze povrchové formace,
náhodné zájmy bytosti nebo konstrukce vnějšího původu. To jsou
věci, které se ustavičně mění, zatímco naše podstatná přirozenost
zůstává neměnná..."
"Není ovšem snadné rozlišit pravý vnitřní zákon od naší
zvykové bytosti; ten zákon nám zůstává skryt dokud naše srdce a

náš intelekt nejsou očištěny od egoismu; dokud tento cíl není
dosažen, budeme se i nadále řídit povrchovými a proměnlivými
ideami, impulsy, přáními, nápovědmi, donuceními, které pocházejí
z prostředí, nebo přiznáme oprávněnost určitých forem své
dočasné mentální, vitální a fyzické osobnosti, onomu svému
přechodnému já... Jak se postupně očisťujeme, pravá vnitřní
bytost se začne projevovat stále jasněji, naše vůle je méně
vázána zevními vlivy a méně vězněna povrchovými mentálními
konstrukcemi. Jakmile se zřekneme egoismu a očistíme svou
přirozenost, dospěje k nám příkaz, abychom jednali z duše, a o
činnosti se bude rozhodovat z hloubek ducha nebo bude vedena
Pánem, který odevždy tajně přebývá v našem srdci. Posledním a
nejvyšším slovem Gíty určeným pro jogina, je, že má opustit
všechny konvenční formulace - o víře a činnosti - všechna ztrnulá
pravidla chování, všechny výtvory zevní povrchové Přírody,
dharmu, a utíkat se jedině k Božskému. Prost přání a pout, v
jednotě se všemi bytostmi, žije v nekonečné Pravdě a Čistotě a
jedná z hloubek oceánu svého vnitřního vědomí řízeného
nejvyšším Já, jímž je jeho vnitřní nesmrtelné a božské Já. Od té
chvíle všechny jeho činy budou řízeny touto vnitřní Mocí, která
jedná prostřednictvím jeho ducha a jeho podstatné přirozenosti,
jedná i při jeho bojích, práci, lásce a vědění, zůstává stále božská
a tiše odevzdaná aktivním projevům Boha ve světě a projevům
Věčného řádu v čase." (A I, 247)
Dnes, když se dívám zpět na ty počátky projevu zmíněné
Moci, která mne zprvu řídila jen občas v osobních maličkostech a
teprve mnohem později se rozlila do významnějších činů a od 21.
11. 1939 na dobu pěti měsíců do veškeré činnosti, zůstávám vždy
znovu v údivu stát nad moudrou trpělivostí této Moci. Kdybychom
se nad ní aspoň občas pozastavili, nemohli bychom být netrpěliví
a nedůtkliví při jednání s bližními, při neposlušnosti dětí a při
rozmarech vlastní nižší přirozenosti. Byly doby, kdy jsem neměl
ani zdání, co je to odpoutanost a k čemu by byla, a přece už tehdy
ona moudrá Moc neslyšně a nehmatatelně s velkou jemností a
taktem přistupovala k mému každému dechu, zdvihala nohu do
kroku, strážila každý můj pohyb, nechtíc být přitom viděna, aby nepokazila tu hru lásky. A tak se chová u vás všech, ať se radujete z
úspěchů nebo malomyslníte nad neúspěchy, ať spíte či bdíte, ať
jste shovívaví nebo neoblomní a tvrdého srdce, ať jste zvídaví
nebo neteční, svěží nebo unavení až k smrti.
"Božská činnost, která vyrůstá spontánně, svobodně a
neomylně ze světla a síly našeho duchovního já spojeného s
Božským, představuje nejvyšší stav integrální jogy činů."

Než k tomu dojde, musí se splnit řada podmínek, které Ghos
vyjmenoval během tohoto spisu. Především bych chtěl říci, že
karmajoga je ze všech indických jog nejpřirozenějším
východiskem k duchovnímu poznání, k osvobození duše. Člověk
se zrodil v tomto světě do činnosti ať tělesné či duševní, bez ní
nemůže zůstat naživu, ale bez ní se také nedostane k nejvyššímu
možnému stavu svobody. Ovšem činnost má být úměrná věku,
zdraví a životním podmínkám. Dbá-li se tohoto nenásilného
přístupu k činnosti, je splňována jedna z hlavních tendencí života přecházet ke spontánnosti podobné tomu jak se spontánně dýchá.
Vedle tohoto nenásilného přístupu k činnosti však musí paralelně
prolínat ta lidská činnost, která jaksi v předstihu k první samovolné
je prolnuta opouštěním vlastní egoistické vůle; nazvu ji trpnou
činností.
Nevadí, že jsem byl k trpné činnosti přiveden lékaři při
operacích za vědomí. To byl jen vzdálený začátek opravdové
trpné činnosti, která může být navozena stejně dobře, ba
dokonaleji a nenásilněji osobní disciplinou. Tento objev je pro
karmajogina, který žije mezi lidmi a nikoliv stranou v ašramu nebo
v klášteře, nejen velmi důležitý, ale pro své důsledky
nepostradatelný. Navrhuji, abychom svůj život považovali
převážně za jogu činů a zavedli v něm řád této jogy. V nejvyšším
stádiu to bude činnost boží, ale k tomuto prožívání života se
nemůže dospět skokem, nýbrž malými krůčky. Zrekapituluji aspoň
počáteční krůčky, abyste poznali, že tato cesta je připravena pro
každého člověka, i pro nevěřícího. Vždycky nakonec vyústí v boží
činnost, která prolne celý lidský život, nejen činnost, do všech jeho
záhybů a podrobností, a právě v té poslední fázi zcela bez
přímého lidského přičinění, pokud byla zavedena trpná činnost
jako první nepostradatelný krok. V mém životě se to stalo vám už
známým opakovaným zásahem lékařů v podobě operací za
vědomí. Bránil jsem se sice vždycky znovu jejich bolestivým
zásahům do mého těla, ale vždycky marně, opakuji - vždycky
marně. Pokaždé provedli svou vůli a znovu a znovu vybírali hnis
až od kosti. Bojoval jsem s nimi za život, který jsem chtěl žít bez
bolesti, ale marně, až jsem pokaždé opustil vždy znovu sebe, toho
který pociťoval bolest. Nevymýtil jsem se ani nevymístil jsem se
ven z těla, neviděl jsem např. tělo, jak je operují, jako někteří
svědci Dr. Moodyho, nýbrž zůstal jsem se svým vědomím v těle,
ale už necitlivém pro bolest. To byl důležitý činitel pro pozdější
navození trpné činnosti už v době po operacích.
Opakuji: Když člověku něco nevychází nebo nejde, a on si
přeje, aby to šlo, zneklidní se tím a činí někdy zoufalé pokusy, aby

prosadil svou vůli v dané záležitosti. Tím však nenavodí k
duchovnímu pokroku tolik potřebnou trpnou činnost. Zatarasí
cestu vyšší realizační síle a moci. Kdežto já jsem věděl od lékařů,
že někteří lidé mají větší moc než já a že mi nedovolí, abych
prosadil svou vůli, a v tom případě je nesmyslné se jim bránit.
Dosadil jsem analogicky, místo konkrétních lidí s jejich mě přemáhající vůlí, okolnosti a poměry, schopnosti a neschopnosti individua a ocitl jsem se na správné stopě za trpnou činností. Stávalo se mi často a nejvíce v předškolních létech, kdy jsem si z
nařízení lékařů nesměl hrát s dětmi (abych neupadl na měkkou
kost), že události a radosti jiných lidí se kolem mne řítily a
nacházely mne bezmocného. Měl jsem se proto vztekat nebo
zuřit? Nic by to nepomohlo k lepšímu řešení věcí a událostí.
Nezkoušel jsem to klidem, na to jsem byl příliš mladý a
nerozumný, nýbrž daleko prostším způsobem: odstoupil jsem od
problému jako kdyby se mě netýkal. (Postoj navozený lékaři.)
Tedy bez zneklidňování. Ještě jednou: Vyčerpal jsem všechny
osobní možnosti provedení bez zneklidňování. Jakmile jsem se
ocitl na hranicích zneklidnění, věděl jsem (zase od lékařů), že
takové počínání začíná být nerozumné a nesprávné, a přestal
jsem jednat i přemýšlet o tom, jak jednat. Všimněte si, že jsem se
nevzdával předem bez osobního úsilí! I to by bylo nesprávné.
Pokud má člověk vlastní vůli, musí ji umět v klidu ale do krajnosti
používat, jinak se ocitne nejen ve vzduchoprázdnu, ale dokonce
"nemá právo" získat vyšší pomoc. Této chybné a předčasné
trpnosti se dopouštějí nejen lenoši, ale i věřící. U nich tomu říká
katolická Církev hříšné spoléhání na pomoc boží. Ocitají se v
jakémsi druhu vzduchoprázdna, které rádi nazývají pohodlně
"temnou nocí", ovšem nedospěli přitom k temné noci sv. Jana z
Kříže. Míjejí se s prvním krokem a k dalšímu kroku je daleko. Bylo
by nutno učinit skok, a ten je možný za určitých okolností jen na
cestě poznání, jak ještě o tom bude v další Ghosově knize řeč.
Popisoval jsem už, jak se bez mé vůle navozovala po
zastavení vlastní vůle vyšší rozlišovací schopnost spojená s
realizační mocí a s radostí. Obojí přesahovalo mou normální
lidskou schopnost, se kterou jsem nedokázal před tím věc řešit,
takže jsem nabyl jistotu, že teď začínám z této moci jednat
správně, třebaže tak, jak by si má lidská vůle nepřála, abych
jednal. Ta moc se dostavuje nežádána! To je na ní
nepochopitelné. To znamená, že je v každém člověku připravena
k zásahu, ale člověk jí nedává nejmenší šanci, aby se uplatnila,
protože je bez přestávky pln vlastní vůle a pro nic jiného v něm
není místa. Tak velká moc, a přece proti ubohé lidské vůli nic
nezmůže. Čím to je? Protože lidská vůle je ustavena namísto této

moci a pochází z ní, je její pouhou chabou odvozeninou, ale mající
zákonité oprávnění a postavení v řádu dualismu. Kdykoliv však
překročíme třeba jen na chvíli tento řád - a tato schopnost je
privilegiem člověka - přivoláváme bez své vůle nadlidskou Moc.
Řídíme-li se pak touto moudrou Mocí, která ví, co je správné,
vstupujeme do trpné činnosti, nejsme to my nebo jenom my, kteří
jednáme. A tak se dorůstá k božské činnosti zcela přirozeným
způsobem. Je nutná jen disciplina a poslušnost, nikoliv apriorní
zásah lidské vůle. Dostaví-li se na pomoc víra, je to dobré, ale
např. Ježíš se nespoléhal, že se sama dostaví, a proto ji
navozoval a upevňoval skutky, a své učedníky vedl k tomu, aby
tak rovněž činili. Ježíš také ukázal na důležitou pomůcku na cestě,
na vedení událostmi. Bez tohoto vedení by ani jeho vlastní cesta
nebyla bývala možná. Je to specifikum Ježíšova příkladu, tedy pro
člověka žijícího ve světě a ne v ústraní a pro člověka ve světě
působícího, a naplno působícího! Také tu platí obdobně s
dřívějším výkladem: Jednat do krajnosti, ale bez zneklidnění. Ani
Ježíš, kdyby byl nenasadil všechny lidské možnosti, nebyl by měl
právo na Otcovu pomoc a na spojení s Ním. Všimněte si, že když
lidské možnosti dočerpal, a to se stalo až na kříži, když byl
událostmi, kterým přisluhoval, ukřižován, teprve tehdy ztratil
spojení s Otcem, a to byla v tu chvíli fáze nejvyšší oběti a nejvyšší
zkouška, kterou podstoupil.
Považoval jsem vždycky nebo lépe řečeno vydával jsem
vždycky svou cestu především za cestu poznání, a na samém
jejím začátku vždy znovu za existenční, ale kdybych byl zároveň
neprocházel všemi cestami, a to bez přebíhání z jedné na druhou,
byl bych nemohl dojít k integrálnímu pojetí cesty od 21. 11. 1939.
Zatímco však hathajoga mne vedla k zažívání Existence a dovedla
mne k ní, cesta poznání mne vedla ve skocích, přičemž u každého
z nich jsem dokonce poznával novou stránku téže Skutečnosti, o
které jsem před tím neměl ani tušení, protože jsem nebyl schopen
ji unést pomocí osobní discipliny a poslušnosti. Považoval jsem se
vždycky za vrcholně neposlušného, a za takového mne
považovala i vlastní matka, protože ona, právě jako dlouho i já
jsem nevěděl, koho vlastně přednostně poslouchám a že bych ho
také neposlechl, kdyby bylo vůbec šlo ho neposlouchat. Trvalo to
dlouho, než jsem poznal, že vlastně dávám přednost trpné
činnosti.
"Pravý důvod, pro který máme hledat osvobození,
nespočívá v tom, že chceme být individuálně osvobozeni z utrpení
světa, i když i toto osvobození je nám dovoleno, nýbrž být jedním
s Bohem, s Nejvyšším, s Věčným. Pravým důvodem, pro který

máme hledat dokonalost a nejvyšší stav čistoty, poznání, síly,
lásky a schopnosti, není, že bychom si přáli, abychom se mohli
osobně těšit z božské přítomnosti nebo byli podobni bohům,
ačkoliv i tato radost je nám dopřávána, nýbrž že toto osvobození a
tato dokonalost jsou božskou Vůlí v nás, výsledný stav odevždy
předvídaný progresivním projevem Božského ve vesmíru. Božská
přirozenost, svobodná, dokonalá, blahoslavená, musí se
projevovat v jedinci, aby se mohla projevit ve světě. Na druhé
straně, i když je ponořen do nevědomosti, jedinec žije ve vesmíru,
proto i v tom, že sleduje záměry a přání ega, je nucen Přírodou,
aby se svými egoistickými skutky podílel na dílech a záměrech
Přírody ve světech, jsou to však skutky prováděné bez vědomého
záměru, nedokonalé, a proto jeho podíl je rudimentální
(začátečnický) a polovědomý, pohnutky jeho jsou hrubé a
nedokonalé. Uniknout egu a spojit se s Božským znamená
osvobodit naši individualitu a učinit ji úplně dokonalou; tímto
způsobem osvobozen, očistěn, dokonalý jedinec - božská duše žije vědomě a úplně v Božském a pro Kosmické Božství, v
Božském a pro Božské transcendentální a pro jeho Vůli ve
vesmíru podle věčného zákona."
"Na cestě poznání můžeme dospět k bodu, kdy je možno
učinit skok a vyjít z času osobnosti a z vesmíru, zbavit se
myšlenky, vůle, činnosti a různým způsobům Přírody, a jsouce od
té chvíle chyceni a pohlceni Věčností, můžeme se ponořit do
Transcendentna. Je to jedno z možných řešení, ale nikoliv nutné,
pro toho, kdo zná Boha, je-li takové rozhodnutí duše a účel, který
sleduje v nás. Na cestě oddanosti můžeme naproti tomu intenzitou
své radosti spojit se s nejvyšší Láskou a přebývat neustále v
extázi její přítomnosti...Ale na cestě činnosti ...jsme spojeni s Ním
nejen v duchovním stavu, nýbrž také ve své vůli a ve svém
aktivním já; přirozeným výsledkem tohoto spojení je božský
způsob jednání. V integrální joze se tyto tři cesty spojují,
nevylučují se vzájemně nebo vychází jedna z druhé. Až se
osvobodíme z mentálního závoje, pod kterým se skrývá Já,
budeme žít v Transcendentnu, ale vstoupíme také prostřednictvím
úcty srdce do jednoty s Láskou a do její nejvyšší blaženosti; a
všechny síly naší bytosti probuzené a spojené v jediné Síle,
všechna naše díla vůle budou podřízeny jediné Vůli, jediné Moci a
vezmou na sebe jednající dokonalost božské Přirozenosti."

13. Nadmysl a joga činů (A I, 250- 25
(Tato kapitola měla dále pokračovat, Šrí Aurobindo Ghos ji
však nechal nedokončenou.)
"Prvkem životně důležitým, nepostradatelným pro integrální
jogu a pro její nejzazší a konečný cíl je vrácení celé bytosti do
vyššího duchovního vědomí a do širší božské existence. Všechny
naše schopnosti: vůle, činnost, poznání, myslící bytost, citová
podstata, vitální bytost, celé naše já a naše přirozenost, mají
hledat Božské, mají vstoupit do Nekonečného, spojit se s
Věčným. Současná lidská bytost je však omezena, rozdělena,
nestejnorodá; je pro nás daleko snazší soustředit se na účinnější
součásti naší přirozenosti a řídit se vývojovou linií, která odpovídá
naší přirozené povaze. Pouze málokteří lidé mají takovou sílu, aby
se bez váhání přímo ponořili do oceánu božského Nekonečna. A
proto jsou takoví, kteří se chápou jiných východisek, soustředění
myšlenek a rozjímání a snaží se pomocí mysli najít v sobě věčnou
skutečnost Já; pro jiné je snazší najít Božské, Věčné v zátiší
srdce; opět jiní, kteří mají dynamičtější a aktivnější povahu, dávají
přednost soustředit se na činnost a rozšířit své bytí činy. Spojení s
Já, pramenem všeho, podřizují se vůli jeho nekonečnosti, řízeni ve
svých činech skrytým vnitřním Božstvím, nebo podřízeni Pánu
kosmického dění, spatřují v něm učitele a hnací sílu všech svých
myšlenek, citů a činů a dokáží pomocí tohoto rozšíření svého bytí,
zbaveného závislosti na egu a vesmíru, dojít svými činy k
duchovní plnosti. Ale ať má kdokoliv jakékoliv východisko, jeho
cesta má vyústit do širší oblasti, má nakonec pokračovat v úplnosti integrálního vědomí, v integrální citlivosti, v dynamické
integrální činnosti, ve zdokonalování bytosti a celé přirozenosti."
Ghos nám tady vlastně napovídá, že člověk přichází na svět
nehotový pro vyšší duchovní úkoly a že k nim má během života
dorůst. Hotová je jen základna, ve které se postupně ujímá vlády
jáství, nikoliv ihned. I k samotné jeho vládě se dorůstá. Když se
konečně já dostane k vládě, drží se jí pevně a nechce svou vládu
postoupit vyššímu Já. Vláda našeho nižšího já trpí především
rozděleností úkolů, před které je postavena, proto jí nezbývá nic
jiného, než aby se sama rozdělila na řadu malých jáček, a
každému z nich přidělila určitý úkol. My si toho rozdělení já
nejsme v bdělém stavu ani příliš vědomi a způsobuje nám
dokonce bolest, že se musíme stále více dělit. Říkáme. "Já jsem
jako na roztrhání" a neuvědomujeme si, že jsme přitom vlastně
svědky toho dalšího trhání osobnosti. Ale ve spánku se snem se
naše rozdělení osobnosti jeví daleko zřetelněji. Jednotlivé části,
nejsouce zaměstnány v zevní činnosti, tj. v činnosti, obrácené

navenek, se pak najednou z dlouhé chvíle mezi sebou honí. A tak
ve snu jsem tím, který mne honí, i tím, který je honěn, i těmi, kteří
té honičce přihlížejí. Správný výklad snu není možno provést
podle snáře, nýbrž podle znalosti vlastních problémů jak
duševních tak tělesných, zdravotních i psychických. Sen nám
dokáže, při tomto přístupu k němu, vysvětlit i mnohé závady na
vyšší cestě, příčiny různých nesrovnalostí, které jsme dosud
mylně přičítali zevním činitelům, za které jsme vinili okolí, zatímco
jsme měli hledat prvotní závadu v sobě a pak v zevních
přisluhovačích vidět jen přirozenou přitažlivost souvislostí. Škoda,
že Ghos nemá čas, aby se věnoval tomuto pozadí lidského života.
Všechno popředí, a tím je bdělý stav, má své pozadí, a tím je sen
a všechny procesy odehrávající se v lidské duši i v lidském těle.
Bez zmíněného pozadí bychom nemohli existovat, nebylo by
popředí. Podívejme se na život Ježíšův po této stránce. Anděl ve
snu zvěstuje sv. Josefu, že si má vzít za manželku Marii, těhotnou
z Ducha, pak že s ní a dítětem má uprchnout do Egypta. Ježíš by
bez této zákulisní stránky života nemohl zůstat naživu. A tak je
tomu i s námi. Třetinu života prospíme, někdy jako dřeva bez vlády
a bez vědomí, ale i tehdy tu třetinu života žijeme a nemůžeme být
o ni zkráceni. Vysvětlení ve snu se nám nahrazuje vysvětlením v
bdělém stavu událostmi. Při soudu nad Ježíšem před Pilátem
Pontským se setkáváme se zajímavou episodou. Manželka
Pilátova šeptá Pilátovi, aby nic neměl s tím mužem, kterého soudí,
neboť se ve snu dověděla, že je nevinný. Vlivem toho Pilát opouští
od vlastního rozsudku a ptá se lidu, co má s Ježíšem učinit a
podle hlasu lidu se zařizuje a sám si myje ruce na znamení, že
nemá nic společného se soudem lidu. Víme dobře, že všechno se
rodí zvnitřku navenek. Neměli bychom podlehnout dojmu, že tím,
když vyšel člověk z lůna matčina, je už hotovým, třebaže malým a
nedokonalým člověkem. Člověk zůstává až do fyzické smrti
rozpracovaným tvorem. Ježíš nás o tom svým pozemským
životem soustavně poučuje. Všiml jsem si jen začátku a konce
jeho pozemské pouti abych ukázal, že člověk je vývojovým
procesem. Jeho nedokonalost spočívá v tom, že vývojový proces
není v něm dokončen. Pohled na lidské slabosti a hříchy je velmi
povrchní. Gítá: "I kdybys byl největším hříšníkem mezi hříšníky,
přeplavíš se přes oceán svých hříchů na loďce poznání." "Gnóthi
seauton", poznej sám sebe, věděli už Řekové, že v tom je základ
moudrosti života.
"V supramentálním vědomí, na úrovni supramentální
existence je tato integrace spotřebována; v ní poznání, pravda,
citlivost, dokonalost já a dynamické přirozenosti se pozdvihují
všechny k Absolutnu a společně k božské dokonalosti."

Tady by mohlo čtenáři snadno uniknout, co není obsahem
jeho zkušenosti, a proto na to neklade ani důraz, ani tomu
nevěnuje náležitou pozornost. Mám na mysli myšlenku: "V
supramentálním vědomí, na úrovni supramentální existence je
integrace spotřebována."
Vzpomínám si, že už na samém počátku mého pronikání za
mysl, Moc propojující (integrující) mou bytost, se spotřebovávala
uskutečněním nebo použitím té Moci v zevním světě. Byla to
obdoba každého lidského života ve zkratce, vypotřebuje se i ten
pomalu prýštící pramének vytékající z věčné Existence a člověk
umírá vypotřebováním této Síly k životu. Neměla to být jen síla k
pozemskému životu, nýbrž síla k uskutečnění vědomě žitého
věčného života zde na zemi. Mezi mým spotřebováním oné Síly a
Moci navíc, které se dostavily, jakmile jsem se přestal angažovat
svou vůlí v životě, a mezi používáním a opotřebováním sebe v
životě řízeném odvozenou lidskou vůlí, zeje velká propast.
Nepřesně řečeno (protože pro stávající úroveň výkladu je tato
nepřesnost dostačující, vím-li o míře její nepřesnosti a počítám-li s
ní): Žije-li člověk jen pro sebe a pro život ve světě, ztratí jej v
okamžiku smrti a nemá z něho nic dalšího, kdežto ztratí-li člověk
svou vůli v ústupku Vůli vyšší, přestože spotřebuje zdánlivě
všechnu sílu, která se dostavila, něco z ní zbude, jakási
podvědomá stopa, jakýsi vnitřní nepozorovatelný nárůst, jakési po
kapkách přilévání do "nádoby zásluh", a pokračuje-li ten proces
sebesevzdávání, ta "nádoba zásluh" jednoho dne nečekaně
přeteče svým obsahem do zevního vědomí a její obsah trvale
obrátí lidskou pozornost k Věčnému Životu. Není tedy spotřeba
jako spotřeba. Podobnou povahu jako spotřeba Moci při
vykonávání správného bez uvedení vlastní vůlí, dostavuje se při
extázi spotřeba pro extázi. Extáze končí také proto, že se
vypotřebovala Síla do ní vložená. Z extáze však vteče už mnohem
více do "nádoby zásluh", takže člověk je po extázi blíže k další
extázi nebo k trvalému spojení s věčným už bez extází. Tento
poslední přechod je velmi důležitý, protože jím dosloužil pomíjející
lidský život na cestě do Věčnosti, a pak už ho není třeba a spojení
jde dál bez přestání. Tady bych radil k velké opatrnosti při
vynášení soudu o tom, kdy se tento bod překročil. Fyzická
existence, jak věděl sv. Pavel, klade velký odpor plynulému soužití
s Věčným, a člověk by si mohl snadno zamanout, všimne-li si
tohoto odporu, že by bylo nejúčelnější spáchat v tomto bodě
sebevraždu, jako činili stoikové. Jenže vláda samovolnosti,
automatismus (2) musí rozšířit svou vládu tak, aby tento odpor
nebyl na závadu. Je-li na závadu, není dovršeno a není dosaženo
cíle vědomě žitého věčného života. Lidská existence musí být

trvale a trpělivě oblomována, a nikoliv za účelem jejího oblomování nebo zlomení, nýbrž aby se vyhovělo nepostradatelnosti
hmotné existence až kam tato nepostradatelnost sahá. Také i tato
nepostradatelnost se ukáže být jen relativně nutná a spotřebuje
se. Tuto výstrahu jsem musel dát, protože jsem měl dojem od 21.
11. 1939 po dobu pěti měsíců, že spojení s Věčností v činnosti,
lásce i poznání je definitivně dosaženo, a přesvědčil jsem se, že
bylo smeteno s povrchu mého vědomí chybnou lidskou
představou. Tento fakt se dá vysvětlit jen tím, že i stav nebe je
stavem ustavičného dosahování, ale už ne na úrovni končící
integrace.
Ještě jednou: Ghos praví, že integrace se spotřebovává.
Mluví tedy o správném postupu: napřed zintegrovat, ale ne
samoúčelně pro integrování samo, nýbrž aby se ono spotřebovalo
v dalším dosahování. Už v útlém mládí mně byla předkládána Moc
jako potrava pro inspirovanou činnost. Naštěstí se na místě a v
čase spotřebovala. A protože jsem zase neměl onu Moc, mohl
jsem se osvědčit jen v malém, a nikoliv ve velkém a natrvalo.
Ukázalo se však, jak jsem mnohem později pochopil, jaká
moudrost je skryta ve slovech Ježíšových: "Kdo se neosvědčí v
malém, neosvědčí se ani ve velkém". K tomu se ještě vrátím.
"Nadmysl je Vědomí Pravdy, ve kterém se božská
Skutečnost plně projevuje a nejedná už pomocí nevědomého
nástroje. Statická pravda Bytí, které je pravdou absolutní, stává se
dynamickou v pravdě energie, a v činnosti Bytí, dokonalou a
soběstačnou. V tom bodě každé hnutí je hnutím pravdy Božského
Bytí, pravdou plně si sebe vědomou a v každém ohledu úplně
harmonizující se vším."
Tohle jsou další myšlenky, které by mohly projít bez
povšimnutí k velké škodě čtenáře. Pravda v pohybu, toť celý
vesmír se vším všudy, toť i drobný tvor, jako je člověk. A protože
absolutní pravda je bez pohybu, tento dynamický pohyb z ní dělá
něco jiného. Symbolicky v oblasti mikrokosmu je to vyjádřeno
jednáním marnotratného syna v Ježíšově podobenství. Všimněme
si v tomto podobenství výsledku té "proradné" činnosti. Tam se
také napovídá, že prostý lidský život bez ambicí na věčný život má
ničím nenahraditelnou cenu. Čím intenzivněji se žije, tím "v krajině
snáze nastává velká bída a není tam co jíst", a to je příležitost,
aby si člověk konečně vzpomněl na Otcovský dům. Převedeno do
symboliky mého života, musel jsem opustit všechno, co jsem měl v
této fázi vývoje rád. To se dovršilo u mě do 17 let. Všechno se
připravovalo napřed vnitřně, tajně, takže jsem neměl nejmenší tušení, co se připravuje a co vyjde na povrch. Nevěřil jsem na Boha,

neměl jsem na zřeteli nic jiného, než co mě bavilo (přírodní vědy)
a to mně bylo upřeno. Zvnitřku se vyvalil pramen věčného života,
jasná vzpomínka na Otcovský dům. Také druhý krok byl připraven
napřed vnitřně, ve vnitřní modlitbě, s nástavbou zbožného života
po dobu devíti let. 21. 11. 1939 jsem neztratil jen něco, co jsem
měl rád, nýbrž přímo sebe. A opět jsem se domníval, že i v těch
devíti dalších létech jsem všechno promrhal, nevěděl jsem ale jak,
jakou chybu jsem dělal. Ale zase jsem se mýlil. Tento omyl mně
umožnil nenávidět sebe, jak požadoval Ježíš. Byl to výtečný omyl.
Nevěděl jsem, jak blízko jsem u Otcova domu a už jsem netoužil
se tam vrátit, protože jsem si byl jist, že tam nepatřím. Člověk
opravdu není hoden se vrátit domů ze žádného jiného důvodu,
než že Bůh po něm touží. Kolikrát jsem musel být na to
upozorňován vždy znovu, promiňte, že mluvím jen heslovitě.
Nevím, zda je mi rozumět. Důležité na tom všem je obecně jen to,
že jednat správně a relativně dobře není bezcenné, ale myslet si o
tom, že za to máme být odměněni, kazí všechno. Tento kaz bych
měl chuť nazvat kšeftařským jednáním, něco za něco, a dokonce
honem! Člověk rád se točí v malém kruhu "od sebe k sobě", ale v
tom kruhu se nesetká s věčností.
"Ve Vědomí Pravdy i nejnepatrnější činnost krátkého trvání
se stává pohybem Věčného a Nekonečného a podílí se na
dokonalosti a absolutní moci Jemu vlastní."
O tom se člověk nemůže přesvědčit dříve, dokud se svým
vědomím nepřekročí práh Věčnosti. Pak tuto pravdu pozná z
opačného konce, ze zdroje, ze kterého se vlévá boží moc i do
nejnepatrnějšího dění.
"Vstup do supramentální Pravdy nejen pozdvihne naše
duchovní a podstatné vědomí, ale způsobí i vzestup Světla a
Pravdy do celé naší existence a do všech částí naší přirozenosti.
Všechno se stává součástí božské Pravdy, prvkem nejvyšší
jednoty; tento vzestup a sestup, oba jsou cílovým znakem naší
jogy." (A I, 251)
Řekl bych to takto: Stát se průlivem, průtokovým místem
(vlastně stavem) boží Vůle, která se podle jejího řádu samovolně
vlévá a stejně samovolně odtéká, být listem ve větru božího
Ducha, vyrůstat na jedné straně ze stvořeného, jako list patří ke
stromu, na kterém vlaje ve větru, ale na druhé straně se spojovat
po kmeni stromu se Životem, jehož je strom součástí. Tato
vzájemná transformace plynule probíhající, tento ustavičný návrat
do zdroje a ustavičné vystupování ze zdroje, to je pravá podstata

Svobody neomezené tvarem, nýbrž tvarem, časem a prostorem
podporovaná. Co dříve brzdilo, právě to má podporovat Svobodu.
"Spojit se s božskou Skutečností naší existence a všech
bytostí je základním předmětem jogy. Je nezbytné na to
nezapomínat, že naše joga se nemá provádět za tím účelem, aby
se dospělo k nadmysli pro naše blaho, nýbrž pro samotné Božské;
nemáme hledat nadmysl pro radost a velikost, nýbrž abychom
spojení učinili absolutním a úplným v každém záhybu naší
přirozenosti. Mnozí lidé mají sklon si myslet, že cílem
supramentální jogy je dospět k mocné velkoleposti, k božské
velikosti, k božské moci nebo k oslavení osobní individuality. Tato
koncepce je falešná a neblahá, protože v nás vzbuzuje pýchu,
ambice a marnivost vitální radžasické mysli, která, nebude-li
rychle přemožena a překonána, přivede nás nevyhnutelně k
duchovní zkáze; je falešná, protože je to egoistická koncepce a
protože prvním předpokladem supramentální přeměny je zbavit se
ega. Je zvlášť nebezpečná pro aktivní a dynamickou povahu lidí
činné a silné vůle, kteří mohou snadno zbloudit, dají-li se za mocí.
Se supramentální změnou se zajisté dostaví i moc, a je to nutná
podmínka pro její funkci; ale je to božská Šakti, která sestupuje a
chápe se naší přirozenosti a našeho života; je to moc Jediného,
která jedná skrze duchovní individuum; není to zveličení osobní
síly, triumf mentálního ega a oddělený vitální komplex. Smyslem
jáství je dospět k výsledkům v joze, ale nikoliv oslava jednotlivce;
cílem je duchovní zdokonalení, objevení pravého Já a spojení s
Božským, které se dosahuje, když si oblékneme šat poznání a
božské přirozenosti (Sádharmya mukti). Všechno ostatní je jen
zvláštní uvedení do chodu a pomocná okolnost. Egocentrické
podněty, touha po moci a velikosti a všechny motivy, které se
mohou objevit, aby upevnily vlastní vůli, jsou cizí tomuto
rozšířenému vědomí, a vztyčují nepřekonatelnou překážku
možnostem supramentální změny a brání jakémukoliv jejímu
přiblížení. Je třeba ztratit sama sebe ve prospěch nejvyššího Já.
Spojení s Bohem má být jediným a nejvyšším motivem; objevení
pravdy o naší existenci a pravdy o všech bytostech, život v této
pravdě a v tomto širším vědomí a dosažení dokonalosti naší
přirozenosti jsou přirozené následky spojení. Jsou to
nepostradatelné podmínky, aby spojení bylo úplné, nenáležejí
však k centrálnímu cíli, nýbrž jsou to souvztažnosti a představitelé
vlastního vývoje a jeho zřejmých následků."
"Nemá se též zapomínat, že supramentální proměna je
obtížná, vzdálená a představuje poslední fázi; je považována za
vzdálenou perspektivu; nemá se z ní dělat bezprostřední cíl, ani

cíl, který bychom měli mít pořád na paměti, nebo ji považovat za
krátkodobou záležitost. Supramentální přeměna se může dostat
do pole možností až po opakovaném dobytí Já, po namáhavém
překonání sebe na konci četných, dlouhých a úmorných etap
těžkého vývoje naší přirozenosti. Napřed je třeba nabýt vnitřní
jogické vědomí, jímž se nahradí běžné vidění věcí, přirozená hnutí
a pohnutky k našemu životu; je nutno úplně převrátit nynější
strukturu naší bytosti. Pak je třeba kopat ještě hlouběji, objevit
naši skrytou psychickou podstatu, a za jejího vedení používajíce
jejího světla, oduševnit vnitřní i zevní části naší bytosti, změnit
naši mentální přirozenost, naši vitální přirozenost, naši tělesnou
přirozenost a všechny naše činy, hnutí mysli, životní a fyzické
pohnutky na vědomé nástroje duše."
Ani nedovedu dost ocenit, že lékaři ve mně způsobili pocit,
že tělo je nástrojem toho, kdo myslí. A ten, kdo myslí nebylo přece
mé tělo. To mně lékaři dokázali čtrnáctkrát a později se mi toho
důkazu už dostávalo jako pokračování v sérii nesčetněkrát. I když
je pravda, že jsem se tím nedobral pravé podstaty duše, přece jen
jsem mohl snáze oduševnit svůj život než jiní lidé, kteří mají spíše
tendenci si život ztělesnit. Lékaři mě však naučili též zastavovat
povídavou mysl a mysl nerozlučně spojenou s lidskou vůlí. Tato
rozluka - na jedné straně zastavení projevů mysli a vůle, na druhé
straně uchování těla bez mého přičinění, nýbrž jen přičiněním
automatismu (1), který pracuje bez naší vůle - byla velmi důležitá
na cestě za poznáním skutečnosti. Jogini tuto rozluku dosahují
správně zavedenou relaxací ve spojitosti s dechem a pozicí.
Těchto pomůcek nebylo u mě zapotřebí. Relaxace takto navozená
bez Moci, jen vůlí a jejím opuštěním, vede ovšem do neznáma, ne
vždycky tam, kam má vést. Lékaři poskytli Moci právo vstoupit do
mého vědomí, a tou podmínkou je "zapři sama sebe". Při jogické
relaxaci člověk sebe nezapírá, nýbrž jen harmonizuje poměr mezi
myslí, pohybem a tělem. I to je krok kupředu. Chybí tam však jiná
pohnutka než navozená vlastní vůlí, a to je velká slabina tohoto
počínání. Relaxace nejde proti egu, nýbrž může je jistým
způsobem někdy i posilovat.
"Hned potom nebo též současně se musí zduchovnit bytost
ve své úplnosti, nechávajíc se prostupovat božským Světlem,
Silou, Čistotou, Poznáním, Svobodou a Nesmírností. Je nutno
překročit hranice osobní - mysli, osobního života a osobního
fyzického života, rozpustit ego, vejít do Kosmického Vědomí,
uskutečnit Já, dobýt zduchovněnou a zuniversalizovanou mysl a
srdce. Tehdy, a pouze tehdy se začne otevírat průchod do
supramentálního Vědomí a umožní se vůbec, avšak také tehdy

začne obtížný výstup, jehož každý cyklus představuje velmi
rozličné, obrácené a komplexní uskutečnění."
Přeruším sled Ghosových myšlenek, ale vy v nich pokračujte
hned po přečtení vsuvky. Vzpomeňte si teď se mnou, jak život
Ježíšův je příkladem onoho etapovitého, velmi rozličného,
obráceného ale vždy komplexního uskutečnění nějaké etapy
vývoje. Do třiceti let je oddán rodině a svému okolí. Zvládne úplně
toho zharmonizování s ním, jakoby nepomýšlel na nic víc. Pak
odejde od toho, co zvládl. To je úplný obrat o stoosmdesát stupňů.
Oddá se křtu stejně komplexně, jako byl před tím oddán rodině.
Komplexnost této oddanosti zaznamenal i Jan Křtitel už před
křtem samým a pak během křtu. Na to opustí Jana Křtitele a už se
s ním vícekráte nesetká, a ne z nevděčnosti, protože přijímá z
rozkazu Otcova dva z učedníků Janových a poskytuje jim určitá
privilegia. Žák Jan Evangelista směl např. se zdržovat neustále v
blízkosti Ježíšově, takže ho ostatní nazývali miláčkem Páně. Pak
se Ježíš po čtyřicetidenním půstu na poušti vypořádá se Satanem,
a ten už od něho odchází navždy poražen. Pak se tři roky věnuje
službě lidem zázračným způsobem bez rozdílu na osobní, rodinné
a náboženské svazky. Svou zázračnost už dokáže přitom přenést
na své učedníky, které pak dramaticky opouští vstupem na kříž,
na kterém si šel pro sebezmar. Tím fakticky lidsky své učedníky
opouští tím nejbolestnějším způsobem. Jaká gradace byla v tom
opouštění. Opouštěl toho, koho nejvíce miloval, aby ho vůbec
mohl spasit.
"Joga je zahuštěný, rychlý a vědomý vývoj bytosti - vývoj,
který kdyby se ponechal jen v mezích prostředků Přírody, zabral
by staletí, tisíciletí a mnoho stovek životů - ale i když se může co
nejvíce zrychlit, i když může být proveden za jediný život, ani
největší rychlost a sebesoustředěnější pohyb by nestačily k tomu,
aby překonaly všechny jeho stavy a zvrátily celý přirozený proces
spojením konce se začátkem. Netrpělivá a nevědomá mysl, příliš
nezkrotná síla, rády zapomínají na tuto nutnost, ženou se za
nadmyslí jako za bezprostředním cílem a doufají, že k sobě
přitáhnou svými malými háčky největší výšky Nekonečna. Je to
nesmyslné počínání, plné nebezpečí, že vitální touha uvede do
pohybu temné a násilnické vitální síly, které budou slibovat
okamžité splnění úkolu, ale pravděpodobně se tím splní jen
příznivé podmínky pro vznik všech možných klamných iluzí, lživé
zotročení a pokušení ze strany temných sil, honba za
nadnormálními schopnostmi, vzdálení od božské přirozenosti a
přiblížení se k přirozenosti asurické (=nepřátelské božskému.
Asurové jsou bytosti nepřátelské mentálnímu světu), osudový

nárůst já, které může končit nelidskou ničemností přebujelého
nepřirozeného protibožského ega. Je-li bytost malá, je-li
přirozenost slabá a bez velkého obsahu, není pravděpodobné, že
by došlo k takovéto hrozné pohromě, ale může dojít ke ztrátě
rovnováhy, k rozvrácení mysli a k zbláznění nebo k vitální poruše,
která sebou nese nějakou mravní úchylku, vykolejení, které by
mohlo končit v nějaké chorobné anomálii přirozenosti. Naše joga
nepřipouští žádné anomálie, ani ty nejmenší, jako prostředky k
duchovnímu úspěchu. I když se vstoupí na pole nadnormálních a
nadracionálních zkušeností, nesmějí vést k nerovnováze; člověk
musí zůstat klidný a pevný v celém svém vědomí. Mysl s vyššími
zkušenostmi musí zůstat klidně uvažující, jemná, se správnou
schopností rozlišovací, pevná, s koordinovaným pohledem na
věci; je třeba, aby se uchovalo vždycky zdravé chápání věcí a
pozitivní zduchovněný duch. Pomocí irracionality nelze se dostat
za běžnou přirozenost a dospět k nadpřirozenému, nýbrž z rozumu
se má přejít do většího světla nadrozumu. Tento nadrozum
vychází z rozumu a poskytuje mu možnost, aby dospěl k vyšším
oblastem překonáváním omezení. Rozum se neztrácí, nýbrž se
přetváří na pravé Já bez mezer na supramentální koordinovanou
moc."
"Docházíme ještě k dalšímu omylu, do kterého upadá naše
mentalita a kterého je nutno se vyvarovat. Považovat za nadmysl
některé zprostředkovatelské vyšší vědomí nebo nějaké jiné
nadnormální vědomí, toho je nutno se stříci. Abychom dosáhli
Nadmysli, nestačí pozdvihnout se nad normální hnutí lidské mysli;
nestačí dosáhnout většího světla, moci, radosti nebo vyvinout
schopnosti poznání, vidění, vůle, které překračují akční radius
normální lidské bytosti. Ne každé světlo je světlem Ducha, a tím
méně světlem Nadmysli; mysl, vitální a fyzické tělo mají svá
vlastní světla, i když dosud skrytá, která mohou být pramenem
inspirace a exaltace, mocným pramenem informací a činnosti.
Otevření kosmického vědomí může být nositelem nesmírného
rozšíření vědomí a moci. Otevření podprahového vědomí pro
mysl, vitální a fyzický život může uvolnit a uvést do pohybu
abnormální a nadnormální schopnosti poznání, činnost a
zkušenosti, jaké může nedostatečně poučená mysl snadno
považovat za zjevení, inspiraci nebo duchovní intuici. Otevření
vzhůru k rozlohám vyšší mentální bytosti, může způsobit vstup
velkého světla a velké síly a probudit intenzivní činnost
zintuitivněné mysli a vitální moci; může se též stát, pozdvihneme-li
se k podobným výšinám, že se dobereme pravého světla, ale
bude to ještě světlo neúplné, jehož složení se snadno zakalí, že
světlo původně duchovní se neudrží vždy na téže úrovni, když

sestoupí do nižší přirozenosti. Nic z toho není světlem
supramentálním a supramentální mocí; ty mohou být dosaženy
jen za vrcholky mentální bytosti, když jsme vstoupili do nadmysli
dosáhli hranice vyšší hemisféry, nejširší hemisféry duchovní
existence. Tam vskutku končí nevědomost a temná nepoznalost,
které jsou základnou materiální Přírody pomalu prorůstající do
polopoznání; tam čisté diamantové Vědomí pravdy bez omezení je
samotnou podstatou a čistotou veškerého bytí. Představovat si,
že jsme dosáhli podobných podmínek, když jsme ještě občas
zmítáni dynamicky osvěcovanou nevědomostí, znamená ocitat se
na scestí, zastavovat se ve vývoji naší bytosti. Zaměňujeme-li
nějaký nižší stav za nadmysl, vystavujeme se nebezpečí, do
kterého se dostávají ti, kdo hledají dokonalost s egoistickým a
domýšlivým spěchem. Jestliže omylem svou situaci hodnotíme
výše než jaká ve skutečnosti je, můžeme i tehdy, kdy náš vývoj je
už velký, zastavit postup dříve než dosáhneme opravdové výše; a
to proto, že jsme-li spokojeni se svým přiblížením k dokonalosti,
ztrácíme skutečnou dokonalost. I když dosáhneme úplné vnitřní
osvobození a vysoké duchovní vědomí, nepůjde o nejvyšší
proměnu, ponecháme-li dynamické prvky našlí přirozenosti v
rukou mysli, přestože je osvícena a zduchovněna. Jelikož
všechno, co pochází pouze z naší mysli, činí naši činnost
chybnou, a totéž platí o našem poznání a schopnostech, ať jsou
sebevětší, jsou částečně zastíněny zatemněním, omezeny
nevědomostí, které proniká do všeho."
Těmito slovy končí Šrí Aurobindo Ghos svůj první díl
Syntézy jogy. Už z něho je vidět jeho záměr: Ze všech přerůzných
východisek dospět k jedinému cíli, k soustavnému životu v
nadmysli. Klade přitom požadavky, které se nám na první pohled
zdají být nesplnitelné, kdyby se však někdo jimi řídil ne z konce,
nýbrž ze začátku krok za krokem, zjistil by, že disciplina, kterou
Ghos požaduje jak v myšlení tak v činech, je-li zachovávána, vede
ke stanovenému cíli. Chtěl bych především dodat, že k tomuto cíli
vedou i přes činnost dvě cesty, jedna zdlouhavá a plná nebezpečí,
druhá mnohem kratší a jistým způsobem bezpečnější.
Na té první člověk jedná cílevědomě, jde za stanoveným
cílem, a volí prostředky takové, jaké k cíli vedou, a také jejich
účinnost posuzuje podle znaků svědčících o tom, že se k cíli
přibližuje. Tato cesta nám připadá být velmi rozumná a také jen
rozumná je. Zdá se, že i Ježíš dával této cestě přednost, když
radil, abychom především hledali království boží, a že nám bude
vše ostatní přidáno. Ale tu jde jen o mylný výklad Ježíšových slov
nebo přímo o nevědomost o tom, co je království boží. Kdyby se

totiž království boží vykládalo jen podle jeho některých znaků, a ne
podle všech, které Ježíš vyjmenoval jak ve svých Podobenstvích,
tak v podobnosti svého života, který byl na rozdíl od statického
pohledu podobenstvími slovními dynamickým procesem dosahování onoho království, tak by se nepřišlo na to, že království
boží je nastupující dynamická moc vládnoucí člověkem, a hledalo
by se mylně někde v dálce, možná že dokonce ve vzdálených
končinách vesmíru. Nastupuje-li moc boží v člověku ve vývojovém
procesu duchovního vzestupu, a chceme-li být o tomto nástupu
informováni, nestačí si všímat jen Ježíšových podobenství, nýbrž
bude nutno se poradit s průběhem Ježíšova života a použít jej na
sobě, vpravdě následovat Krista, celého Krista podle slov i činů. Z
tohoto souhrnu vyplyne něco nečekaného. Řád uvedený v
Otčenáši dává přednost posvěcení jména božího před příchodem
božího království. Jinými slovy: člověk nemá ani právo ani
nejmenší naději, že by přišlo království boží, kdyby neposvěcoval
jméno boží, a ze své zkušenosti vím, že právě posvěcování tohoto
jména samo zavádí království boží do našeho života. Ovšem má
zkušenost může mít subjektivní povahu, nemusí být ani
všeobecně platná, ale ze života Ježíšova víme, co je to
posvěcovat jméno boží a jak toto posvěcování jména božího bere
v duchovním vývoji na sebe stále náročnější podobu. Jistě vám
neuniklo z mých komentářů ke Ghosovi, že jsem do sedmnácti let
na Boha vůbec nevěřil. Přesto jsem však nevědomky tak uctíval
jméno boží, že bez tohoto uctívání bych se byl nemohl ocitnout
tváří v tvář Přítomnosti boží v sedmnácti létech. Osvědčoval jsem
se totiž do té doby občas v malém, že jsem dovolil Moci, aby
mnou vládla v mých činech. Postup jsem v komentářích popsal.
Druhá cesta spočívá v tom, že se jedná jen podle toho, jak
radí Ghos (ovšem i paralelně Ježíš, s tím rozdílem, že Ježíš ukazuje na svůj život jako na příklad. Můžeme však mít za to, že ani
Ghos neradil něco, co by byl sám neprováděl a neprožil) bez ohledu na to, co za to slibuje. Jednat tak, protože je to správné. K
tomuto způsobu jsem byl přiváděn okolnostmi vesměs silnějšími
než jsem byl já, a nebylo jim vyhnutí. Vlivem toho jsem nepotřeboval nic vědět o spáse nebo o nějakém jiném duchovním cíli,
např. o schopnosti soustřeďovací apod. A dodnes jsem se bez
těchto cílů obešel. Mí přátelé jdou na věc zcela opačně, potřebují
vědět, jak se modlit, jak se soustřeďovat, jak myslet, jak jednat,
zkrátka potřebují znát tisíce věcí, které se nikdy nedají poskládat
tak, aby byly v harmonickém souladu. K těm mluví Ghos a
předkládá stále tíže dosažitelné úkoly, že se mi z nich točí hlava.
Řeknete: Tobě se to mluví, když jsi byl hned na začátku svého
života při vědomí týrán až k smrti, naučil ses vzdávat se svého

života, a z toho jsi pak vyvodil poslušnost moudrosti, která se
sama objevila i při maličkostech, a právě při nich, a dodala ti moc,
abys ji mohl uskutečnit. Čím však zastoupit tento první článek v
řetězové reakci, nemá-li se na lidském mláděti provádět
vivisekce? Všechna vina je na vychovatelích: Slepý slepého vede
a nemůže správně vést! Kdyby si byl vychovatel vědom toho, že
dvojí násilí se s ním stalo hned jak přišel na svět, daleko větší a
moudřejší, než jaké na mně páchali doktoři, vychovával by děti
jinak. K prvnímu násilí došlo u člověka tím, že se z věčnosti
přerodil na ubohé pomíjející stvoření, a nemohl proti tomu hnout
ani prstem; a ve druhém násilí stále žije, neboť automatismus (1)
řídí do všech maličkostí jeho tělesné a z části duševní funkce, a
člověk nemůže proti tomu hnout ani prstem, a také by bylo krajně
nesprávné, kdyby se vzepřel např. sebevraždou. Co jsou ty
opakované operace za vědomí proti těmto dvěma násilím. Z nich
se dá daleko snáze vyvodit moudrost, která je v nich založena. Ve
zmíněných dvou násilích království boží násilí trpí (neboť se jeho
panství nemůže projevit a ono místo aby vítězilo, je v područí
hmoty, smyslů a rozumu) a dokonce si je samo ukládá. Pak
ovšem jaksi recipročně je také násilím dobýváno, opravdu podivným a opět nesrozumitelným způsobem, přestože velmi
moudrým. Ježíš celé toto dobývání ukazuje celým svým životem.
Nespokojil se s tím, že se ocitl na tomto světě jako bezmocný
tvoreček vydaný zvůli Heroda a dalších. Veškeré jeho násilí
spočívalo v tom, že byl vždy novým způsobem oddán Otci. Tím
porážel krok za krokem ona dvě násilí nastražená Stvořitelem při
hře lásky.
Ghos vidí jediné reálné řešení: Učí víře, že tomu tak je, učí
zachovávat se podle této víry, protože je si vědom toho, že se v
lidské společnosti nenajdou lidé v takovém množství a kvalitě, aby
už své děti mohli vychovávat a připravovat pro krátkou cestu.
Totéž před ním činil Ježíš. Vychovával k víře v to, co dělal. Člověk,
který vede k víře, má však méně prostředků k tomu, aby dokázal
správnost víry, než měl Ježíš. O slovech Ghosových by řekl
nynější člověk totéž, co řekli učedníci na slova Páně: "Tvrdá je
tvoje řeč, kdo ji má poslouchati." Ježíš proto nemohl zůstat u slov
a musel soustavně dělat zázraky, aby své učedníky přesvědčil. A
víme dobře, že jakmile je přestal dělat a jakmile fakta
přesvědčovala učedníky o tom, že Ježíš je bezmocen, odpadali od
víry. Zbývá tedy zodpovědět několik otázek, na které bude muset
Ghos odpovědět v dalších dílech svého spisu:
1. Nedějí-li se zázraky, nebo nevidí-li člověk, že se dějí,
protože všechno zázračné, co se děje, např. samovolnou funkci

automatismu (1) považuje za přirozenou a dokonce si ji ani
neuvědomuje, je nutno člověka od útlého mládí vychovávat na té
úrovni, kterou lidé považují za přirozenou. Pak je nutno klíč k
otevření začarovaného kruhu zázračnosti, ve kterém se člověk od
narození točí, hledat v samotném organismu člověka, respektive v
mezích jeho vědomí.
2. Za meze vědomí nejen považujeme, ale víme, že jimi jsou
smysly na straně vstupu vjemů do vědomí, a na druhé straně
zpracování smyslových vjemů v rozumu a v citech. V této věci se
nepotřebujeme na nic ptát, neboť víme, že není nic v rozumu, co
napřed nebylo ve smyslech. V rozumu vzniká představa, kterou
zařazujeme a přiřazujeme k sobě smyslové vjemy tak, abychom z
nich vytvořili ucelený obraz o světě. S tímto obrazem pak těžko
někdo hne. Člověk věří svému obrazu, který si vytvořil o světě, tak
pevně proto, že se jeho obraz v podstatě v ničem neliší od
obdobných obrazů ostatních lidí. Může se přesvědčovat na
každém kroku, že jiní lidé jednají podle těchže představ jako on, a
protože se nemůže přesvědčit o ničem jiném tak pevně, než o
zmíněném společenství představ, je v této víře obrněn a zároveň
uzavřen, takže netouží z tohoto světa představ vyjít. Kde je výstup
z tohoto kruhu?
3. Je reálná naděje, že by se člověk opět známou přirozenou
cestou dostával za mříže představ a tím si otevřel cestu k
rozšířenému vědomí? Vím, že je, a ví to Ghos a před námi to
věděli mnozí jiní, ovšem i Ježíš. Křehčí způsob, jak vybřednout ze
zmíněného žaláře představ, je správně s nimi manipulovat, a to
činí Ghos, a činil by každý, kdo by člověka informoval slovy. Tento
přístup je proto křehký, protože nutí člověka slovním
přesvědčováním, vlastně vírou. Jistější by bylo, kdyby se člověk
naučil sám přicházet na to, že v jeho představách jsou povážlivé
mezery, a že ty mezery nejsou jen pouhými mezerami, nýbrž okny
do velkých dálek. Indové se někdy snaží tyto mezery zaplnit
technickými pomůckami, jakýmisi brýlemi, jimiž se nastavuje zrak
tak, aby člověk začal o těch mezerách něco vědět nebo jinak s
nimi zacházet než dosud. Příkladem by nám mohla být radžajoga.
Naštěstí existuje v každém lidském životě, a to denně, velká
mezera ve vnímání, a tou je spánek. Je to mezera způsobená tím,
že vlastně žijeme v extatickém stavu, který nazýváme bdělým
stavem, a z každého extatického stavu se padá. Spánek je
takovým pádem trvale se opakujícím, ale naštěstí zase není
jedinou mezerou v bdělém stavu. Tvrzení, že žijeme v jakémsi
nepřirozeném extatickém stavu, ze kterého neustále padáme a do
kterého se neustále vracíme, je postavena na skutečnosti, že

mnozí lidé objevili svůj trvalý stav za stavem extatickým. Tomuto
trvalému stavu říká Ježíš Otcovský dům.
4. Dá se Otcovský dům bezpečně objevit a občas, dokud
jsme závislí na extatickém stavu (tj. na stavu vně domu), aspoň do
něho nahlédnout? Přesvědčil jsem se o tom, že se do něho dá
nahlédnout, i když o něm nevíme a netušíme, že do něho
nahlížíme. Pro tuto zkušenost spolupracuji při překladu Ghose s
jeho metodou víry. Opakovaně mnohokrát jsem se snažil své
zkušenosti v tomto ohledu vyjádřit, nejčastěji v komentářích k
tomuto spisu. Spíše by vás zajímalo, jak na to. Též o tom byla
mnohokráte řeč, ale pokud jste ji ani nezaznamenali, pak jen
proto, že vaše dosavadní víra vytváří zatím nepřekonatelnou zeď.
5. Kdy se dá vírou uspět? Nejednáte-li v záležitostech víry
jako zvířata v záležitostech života. Ona nedělají nic, co není
účelné. Třebaže si nejsou vědoma míry užitečnosti toho co dělají,
jednají jen užitečně pro svůj rod a pro sebe, občas pro sebe, občas pro svůj rod. Jestliže člověk takhle zachází s vírou, má-li mu
být víra jen něčím užitečným, možná, že mu poslouží ke splnění
dočasných cílů pozemského života, ale nikdy mu nepomůže ke
vědomému spojení s Bohem nebo k návratu do Otcova domu.
Myslíte si, že toto tvrzení odporuje účinnosti víry marnotratného
syna. Přál si v určité chvíli, aby se vrátil do Otcova domu, aby
mohl být aspoň tím posledním služebníkem, a jeho víra se splnila
neočekávaně dobře a vrchovatě. Vzpomínka na Otcovský dům,
bylo bídou navozené poznání, nikoliv víra. Do víry se poznání
teprve převléklo. Těším se, že v následující džnanajoze budu mít
příležitost tyto věci podrobněji vysvětlit.
6. Proč tak málo lidí dosahuje osvobození duše už během
lidského života? Protože žádná metoda, ani tak dokonalá, jak je
navržena Ježíšovým životem a jeho počínáním, sama o sobě
nevede k tomuto cíli. Ale bez metody se člověk k cíli také
nedostane. Jde tedy o to, aby člověk jakoukoliv dobrou metodu
bral vážně a opřel se o ni celobytostně. Pak jednoho dne a nejen
jednoho dne, vždy znovu a znovu se ukáže, že metoda
nedostačuje, a že je třeba umět od ní upustit, vždy znovu ji použít
a vždy znovu ji opustit. Vždyť jen tak se člověk odnaučí milovat
sebe více než Boha. Musí se člověkem cloumat, vytřepat z něho
egoismus jako se vytřepává prach a moly z kožešiny. Tou
kožešinou je lidské tělo, které má totiž dva úkoly: posloužit k
rozvinutí pozemského života a zároveň k rozvinutí duchovního
života. Dvojí nezbytnost pozemského života, z nichž zdánlivě
jedna potírá druhou.

Otec jednoho velkého hudebníka denně budil svého malého
syna, a nutil ho, aby hrál na klavír. Hudební založení a denní
podnapilost udělaly z dítěte jednoho z největších hudebních geniů
světa. Rozumějte tomu jak chcete.
7. Jakou úlohu při nejvyšším lidském snažení o spojení s
věčným životem hraje lidská představa? Ghos se nesnaží skrývat,
že bez představy se člověk nikam nedostane. To není jen tradiční
indická koncepce - napřed s představou a pak bez představy
(Gítá) - nýbrž i přirozeně navazující postup na lidský život, jak se
vyvíjí od prvních okamžiků vstupu člověka do pozemského života.
Člověk neprodleně po narození a téměř bez zábran si začne
vytvářet představu o světě, do kterého vstoupil svým vědomím,
rychle, nebo poměrně rychle vymezí vlivem prostředí, ve kterém
žije (a tím prostředím není jen fyzické a duševní milieu, nýbrž i
funkce jeho smyslů a tuto činnost hodnotící rozum), z celého
vědomí "svůj" úzký úsek vědomí, v němž se pak už "bezpečně"
pohybuje pomocí nabytých představ. Nezapomínejme, že komplex
představ, který si člověk takto vytvořil pomocí prostředků, které má
bezpracně k dispozici (smysly, rozum, cit, lidské přírodní
prostředí), není jeden a tentýž u všech lidí. Vykazuje od
jednotlivce k jednotlivci nekonečný počet obměn, a to je jeden z
důvodů, proč se lidé nemohou mezi sebou jen tak snadno
dohodnout. Proto Šrí Ramakrišna měl právo říci, že dosavadních
náboženství je málo, že by měl mít každý své vlastní, pokud by
jeho představy byly dost vyhraněné, aby mohly vytvořit základnu
pro vlastní náboženství. Ježíš a s ním nebo bez ohledu na něj
všichni náboženští reformátoři, z nichž nejúspěšnější je Buddha a
Šankara (čarya), se snažili z různých představ vytvořit jedinou
soustavu představ, která by svou silou a domyšlenou skladbou
zatlačila do pozadí slabší představy a pak pomocí víry v tuto
soustavu představ, předváděnou obvykle jako jedině pravou, se
snažili člověka dostat za představy k podstatě všeho, k Bohu, k
plnění Zákona apod. To je velmi realistický způsob zacházení s
člověkem, který je v zajetí svých představ. Může se však stát, a to
jen v ojedinělých případech, že se v člověku naruší jeho osobitá
soustava představ o světě, v němž žije. Musí se to stát hned v
útlém mládí, jak tomu bylo u mě, a k tomuto narušení nesmí dojít
jen jednou, nýbrž musí představovat stejnorodou zkušenost stále
opakovanou, jak tomu bylo u mě po dobu dvouročního narušování
nebo protrhávání úseku vědomí, běžného u všech lidí. Lékaři, kteří
toto způsobovali svými operacemi za vědomí, měli oprávněnou
obavu, že má mysl se rozdvojí a bude jednou stránkou přivolovat k
běžné soustavě představ ostatních lidí, a druhou se bude stavět
za novou osobitou, v pravém smyslu slova vlastní představu,

nabytou opakovaným únikem z běžného obsahu lidských představ
nabízených smysly. Nestalo se to. Byli špatně informováni, vlastně
ani nemohli být informováni o něčem, v čem byli pionýry, prvním
předvojem v sérii zkušeností zcela neběžných. Říkám, že
zkušeností, nikoliv představ. Ty se mohly z nové zkušenosti
vytvořit a nevytvořily se jako opozice k běžný představám jen
proto, že nová zkušenost, nabytá za operací při vědomí, nevedla k
představám, nýbrž za představy, překonávala všechny představy o
světě, pocházející z úsekového vědomí. Když jsem se ocitl za
představami potom i po operacích, dostavil se nový druh
schopnosti rozlišovací, který normálně nemůže vzniknout, protože
rozlišení je bez mezer diktováno rozumovými představami, které
tento nový druh rozlišení nepřipustí ke slovu. A tak vzniklo u mě
"náboženství" bez víry v náboženské představy zděděné po
předcích. Ukázalo se, že tímto "náboženstvím" bez představ je
možno daleko snáze dojít k poznání skutečnosti než rozumem s
jeho představami. Vznikl neklasický přístup k náboženství.
Poznání bez představ bylo poznání Moci, která člověka přemáhá,
obdobně jako lékaři přemáhali ve mně malé dítě. Když se např.
nyní setkávám s vírou, kterou propaguje Ghos na základě jedné z
klasických soustav náboženských představ, rozeznávám jasně, co
je v této soustavě totožné s mou zkušeností za představami, a
musím říci, že Ghos se dopracoval do sféry za představami vírou
tak dobře jako já bez představ. Nemůžeme si proto oponovat, jen
máme jiné východisko.
Teď dávejte dobře pozor: Počínání lékařů - opakované
operace za vědomí - je vskutku nenormální a běžně nepřijatelný
způsob, jak se dostat za představy. Podařil se, ale opravdu
výjimečně. Nic takového nemůže radit Ježíš. Upozornil svým
životem, ve kterém si od počátku uvědomoval, že pochází z
věčnosti, že je správné vytvořit u člověka víru, a tedy také
představu, že také on pochází z věčnosti a do věčnosti se má
vrátit. Tato víra však má být nejen vštěpována slovem, ale hned
od začátku opatřována důkazy, že je správná. Ježíš ovšem tyto
důkazy mohl podávat až dospělým učedníkům, dobře však věděl,
že děti mají blíže do království božího než dospělí lidé ("Nechte
maličkých přijíti ke mně neboť jejich je království nebeské"). Čili
prozradil, že děti se snáze vracejí do království božího, ale musí
jim být umožněno, aby se setkaly s někým, kdo je vědomým
nositelem tohoto království, tj. Moci a Vlády boží v člověku, a tím
byl Ježíš Kristus. Čili, kdyby byl vychovatel dětí živě si vědomým
zástupcem božím na zemi svým poznáním, mohl by děti
přesvědčit nikoliv jen vštěpováním náboženských představ, ale
přímo svým poznáním, tj. svým postojem vůči světu a především

vůči živému tělu jako prostředku, kterým se umožňuje poznání
skutečnosti. Rozdíl mezi Ježíšem a takovým vychovatelem: Ježíš
si byl vrozeně vědom své věčné podstaty, kdežto člověk musí k
tomuto poznání během života dospět. A právě Ježíš ukazoval jak.
Ukazoval také, že samotná metoda k tomuto poznání nevede,
nýbrž jen a jen ve spojitosti s celým životem. Řeknou-li Číňané, že
nabytí Satori se nedá dokázat žádnou metodou, ale bez metody
také ne, odradí tím jen ty, kteří si tuto řeč neumí přeložit do
pochopitelnějšího znění: "Jde to s metodou a bez metody zároveň,
ale nikoliv jen pomocí jedné složky z těchto dvou." Proč? Metoda
kteréhokoliv druhu je záměrným počínáním, do kterého musí být
zapojena lidská vůle. Kdybychom ve věcech duchovních chtěli
působit jen pomocí vlastní vůle, vzdávali bychom se už napřed
pomoci samovolné, která není závislá na lidské vůli, vizme v nás
působící automatismus (1), a to by znamenalo absolutní krach na
poli duchovního rozvoje. Tam popuštěním nebo odstraněním sebe
- nebo aspoň odstoupením od sebe a od vlastní vůle - dovolujeme,
aby se automatismus (1) spontánně rozrostl na mnohem širší
automatismus (2) a ten aby nakonec převzal nad člověkem a jeho
vůlí vládu. Tím se dostaneme na pole tzv. zázračného, že z
pomíjejícího se samovolnou mocí stane nepomíjející, nebo lépe
řečeno, že se pomíjející vrátí do nepomíjejícího dříve než pomine.
Ale to je pochod zcela nezázračný, protože všechno pomíjející
stále vychází z nepomíjejícího, je s ním vnitřně dokonale spojeno
právě tímto ustavičným vycházením z něho. Je to však spojení
jednostranné: z toho, co ono věčné stále investuje do časného, se
zatím zpět do věčného nic nevrací, nýbrž působí na poli časného
a tam nese plody dobré i zlé. Viz skvělé podobenství o rozsévači,
který zasel jen dobré semeno, ale pak vzrostl i plevel. Obilí i
plevel měly být ponechány až do žní pohromadě a pak měl být
plevel spálen. Jinak řečeno: dualismus má svůj ničím nenahraditelný význam po celou dobu vzrůstu dobrého (obilí) uvnitř a
pomocí něho.
Proud z věčného do časného, řečeno teoreticky, se dá
velmi snadno obrátit, protože pořád teče, a není-li ničeho, kam by
tekl, narazí na stěnu tohoto Ničeho a obrací se samovolně svým
proudem nazpět. Anulujeme-li spotřebitele - ego - obracíme proud
z věčného do časného zpět do věčného, protože proud se
neuplatnil v časném, kde by byl zanikl v nedohlednu, a někam téci
musí, protože pořád teče. "Kdo hledá svůj život, ztratí jej, kdo jej
ztratí, nalezne jej." Říká vám to také něco, jak máte používat vlastní vůle?
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