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Psáno pro rodinné potřeby, jak patrno z věnování. Původní spis
napsán 1969, poznámky k němu o devět let později.

Věnování

Milá Dano,
máš jednu důležitou, řekl bych klíčovou vlastnost, pro kterou
budeš předmětem mého stálého zájmu, i když vím, že někdy proti
Tvé vůli.
Začal jsem se o ní dovídat hned ve Tvém útlém mládí a měl
jsem příležitost stále znovu se s ní setkávat na všech Tvých cestách životem. Stal se z ní Tvůj osobní způsob řešení životních
situací i úkolů. Je v ní tedy ukryt i klíč k životnímu úspěchu či
neúspěchu.
Žádný horoskop, žádný odhad budoucnosti nikomu nikdy
neřekl tolik jako znalost sama sebe.
Tato kniha nebyla napsána z žádného jiného důvodu, než
aby Ti usnadnila poznat Tvé životní možnosti a pomohla Ti vždy
znovu se pozdvihnout k dalšímu útoku na životní překážku, až do
jejího zdolání. Pro dosud nevyslovenou Tvou klíčovou vlastnost
mnohá překážka se Ti bude jevit jako nepřekonatelnou. Je třeba,
abys věděla, proč se Ti takovou zdá být.
Neboj, se, nečeká Tě hluboké psychologické pojednání. Je
malá naděje, že bys je toho času přečetla. Ostatně, těch jsem už
napsal dost a Tys vždycky hrdinně odolávala, když jsem Tě vybídl,
aby ses seznámila aspoň s jedním z nich.
Tvá maminka tvrdí, že my dva se často nemůžeme
dohodnout, protože oba máme tvrdou hlavu a nedokážeme
ustoupit od jednou pojatého stanoviska. Vypadá to tak, ale příčina
je někde jinde, a to je na celém našem dohadování nejzajímavější,
neboť to dokonce přesahuje rámec našeho života. Budu Tě
napřed učit číst v ději života. Kdo v něm dovede číst, ušetří si
mnohá zklamání a je-li poslušen toho, co pochopil, dostane se v
životě dále než ostatní lidé, třeba oni měli mnoho výtečných
vlastností, kterými vysoce vynikali nad tím čtenářem děje, jímž jsi
Ty svým přirozeným sklonem a jímž jsem já svou životní
zkušeností, kterou Ti zde dávám k dispozici.
V Plzni 23. listopadu 1969
V době, kdy jsem psal tento spis, jsem se uchyloval k
některým povrchním řešením, kterými jsem se snažil obejít

některé záhady života bez velkého vysvětlování. Netušil jsem, že
Tě tímto způsobem spíše poděsím než uspokojím. Proto přibližně
po devíti letech usedám znovu k tomuto spisu a doplňuji jej
výkladem, který jsem původně nezamýšlel provést. Zajišťuji tedy
už předem spis vysvětlující kapitolou a pak průběžnými
poznámkami. Budu Ti spis posílat po částkách, abys mohla
zaujmout ke každé části stanovisko, jímž bych se mohl řídit. Budu
psát tak, abych byl úplně srozumitelný a nevzbuzoval v Tobě
obavy.
V Plzni 19. října 1987
Vysvětlující kapitola
Tato kapitola v původním spisu nebyla. Jejím smyslem je
skloubit všechno, co je dále napsáno, jakýmsi ucelujícím pohledem, který obvykle následuje po celém spisu, zde však spisu
předchází, aby se předešlo nedorozuměním, která, jak jsem si
zjistil, u tebe vznikala.
Mělas chybný dojem, že člověk je nějakou hříčkou
nevyzpytatelné, z tvého hlediska strašidelné moci, proti které je
člověk z mnoha hledisek a v mnohých ohledech zcela bezmocný.Pravý opak je pravdou. Co člověkem cloumá v době, kdy svůj život
nedokáže udržet na opravdu lidské úrovni, jsou jeho chtíče všeho
druhu. A v tom není nic záhadného. Dáme-li se vést různými druhy
chtění a osobních přání, nejsme s to udržet nějakou životní linii,
ustavičně odbočujeme, brzy pro plášť a nové boty - ty ovšem také
musí být -, jindy pro náročnější potřeby. V takovém případě je
téměř nemožné, abychom byli svědky toho, čeho jsem byl
svědkem od útlého mládí, a čemu jsem v tomto spisu pohodlně
říkal režie. Musíme-li totiž stále něco mít, pořád do této režie
mluvíme, stále ji narušujeme, až se stane úplně neznatelná.
Mluvíme-li o režii a nemíníme-li jí nepřímé náklady na výrobu nebo monopol státu na využití určitého příjmového zdroje, pak
máme na mysli uměleckou činnost divadelního, rozhlasového,
filmového nebo televizního pracovníka - režiséra - řídícího
inscenaci dramatického nebo hudebního díla - opery, operety - s
cílem dosáhnout jeho ideové a stylové jednoty. Přidržme se zprvu
tohoto uměleckého pojetí režie. Pomůže nám při výkladu. Kdyby
hra na divadle nebyla režírována, došlo by na jevišti k řadě
vyšinutí ze záměru původce hry. Možná, že by se někdy ani
nepoznalo, co chtěl autor říci. Obdobně je tomu s naším životem.

Není-li režírován, rozkouskuje se do malých částí, říkáme jim
starosti nebo povinnosti, a v nich se dokonale ztratí celkový smysl
života. Myslím, že dost jasně napovídám, že režii svého života má
provádět člověk sám. Není to však ani zdaleka jen otázka
prosazování osobní vůle. Řídí-li člověk svůj život nějakou dost
obsáhlou myšlenkou, která se týká pokud možno všech stránek
života a do všeho má právo mluvit, všechno ovlivnit a se vším více
či méně souvisí, pak se stane svědkem něčeho, co sám pak
nazývá režií, která zdánlivě přichází z vnějška, která však není
ničím více než něčím přidaným k tomu, co člověk narežíroval, asi
jako v souhlasu s režisérem se chovají herci na jevišti. A dá se
říci, že čím dokonalejší režie, tím snáze herci uplatnili své
schopnosti. Špatně se jim hraje, když jeden strká do druhého a
jeden druhému překáží. O důsledcích správné režie života
jedinečným způsobem promluvil Ježíš, když řekl: "Hledejte
především království boží a vše ostatní vám bude přidáno." Oním
hledáním království božího myslel velkorysé a všestranné
podřízení celého života ústřednímu smyslu života, pojetí života
jako návratu do Otcova domu, a také neopomněl uvést konkrétní
prostředky, jimiž se tento návrat má provádět. Člověk se za
určitých podmínek může vracet do Otcova domu, rozuměj může
přecházet z pomíjejícího života vědomě do věčného života i nevědomky tím, že plní podmínky návratu. Pak nemusí ani věřit na věčný život, ani nemusí být nábožensky založený. Návrat, o němž je
tu řeč, neměl by být záležitostí výlučně náboženskou, nýbrž přirozeným přáním všech lidí žít a neumírat. Není nic přirozenějšího
než právě toto přání. Pokud člověk neplní podmínky pro splnění
tohoto přání, žije ve strachu před smrtí, ve strachu někdy podivně
zakukleném do drobných strachů a ustrašení.
A protože jsem se zbavil těchto strachů, smím zde být pro
tebe, Danuško, se svým případem, který vykládám v tomto spisu,
a jehož realizaci jsi jaksi zdálky přihlížela, majíc pochopitelně své
osobní zájmy, které pro tebe byly důležitější. Mnohé ti pak
připadalo v mém životě záhadné, nebo dokonce strašidelné,
protože jsi neznala příčiny a spatřovala jsi jen nejokatější následky
vytržené z kontextu daleko méně záhadných a nápadných jiných
následků.
Buď bez starosti, nikdy se s tebou nebudou dít věci, které
se děly se mnou, protože jsi k nim nedala souhlas, nestala ses
jejich režisérem. Ovšem nebyl dobrovolný ten první souhlas, po
němž se rozpoutal řetěz těch pro tebe záhadných věcí, o nichž je
dále řeč. Šlo o souhlas zvláštního druhu. Lékaři mě operovali, jak
sis už dříve přečetla, bez mé vůle, a způsobili začátek mého

sebezáporu. Proto i z mé strany šlo o souhlas, o kterém lidé nevědí, snad jen někteří lékaři se o něm přesvědčují u svých těžce
nemocných pacientů, kteří ztratí zájem o život a tou chvílí se
stávají nevyléčitelní. Dítě, kterým jsem byl tehdy já, nemohlo ztratit
zájem o život, který ještě ani kloudně nepoznávalo, mohlo se však
postavit mimo jeho strasti oním samovolným souhlasem, pomocí
něhož my dospělí naopak souhlasíme se životem, do něhož jsme
zasazeni. Tehdejší dítě pochopilo samovolně, i když se v tom mýlilo, že ho lékaři odhánějí od života. Vyhovělo jejich zdánlivému
přání a odešlo od sebe. (Všimni si, jak jsem potom už jako dospělý člověk byl schopen se vzdát života, který jsem nemohl hájit, jak
sis přečetla o tom v dalším spise.) Lékaři je donutili k sebezáporu,
kterého by byl těžko schopen člověk, který se už dokonale
ztotožnil se svým tělem. Plnil jsem tehdy nevědomě podmínku
návratu do Otcova domu, kterou vyslovil Ježíš slovy: "Chceš-li kdo
za mnou přijít, zapři sama sebe..." Tím jsem začal kráčet do
věčného života, aniž jsem potřeboval na něj věřit, aniž jsem potřeboval o něm vědět, aniž jsem měl k tomuto počínání nějaké
náboženské nebo jiné důvody. To je pro věc návratu velmi důležitý
poznatek.
Důležité však je, abys věděla, že můj život se dostal uměle
na úroveň, na které běžný lidský život není, a když se na ni dostane, zase z ní odejde. U mě se to nestalo z mnoha důvodů, které
pro nedostatek místa nebudu uvádět. Těmi viditelnými důvody byly
okolnosti tak důležité jako že jsem si nesměl hrát s dětmi, že jsem
vůbec nemohl začít s normálními dětskými hrami i s normálními
dětskými pokušeními. Nic takového se ve tvém životě nestalo, a
proto sis nenavodila režii událostí, které jsem si navodil já.
Co lidé považují za normální život dobře využitý, to je po mé
zkušenosti jen nepatrným využitím toho, co člověk může do svého
života vnést z toho, co je pro něho připraveno, aniž zatím o tom ví,
aniž zatím, za běžného způsobu jednání, může s tím disponovat.
Toto jiné další, co nevstupuje do vědomí člověka, neučiní-li,
co jsem učinil já, je sice připraveno, ale musí být nejen nějakým
klíčem otevřeno, ale i ustavičně používáno, aby se to nestáhlo
zase do své ulity, ze které to bylo vypuzeno. (Viz Ježíšův výrok:
"Království boží násilí trpí a násilím je dobýváno.") Tohle všechno
už lidstvo dávno po mnohá tisíciletí zčásti obecně provádí, např.
když vychovává své děti podle vzoru otců a matek. Vždyť umí-li
člověk např. mluvit, musel si otevřít tuto možnost soustavným
napodobováním těch, kteří už umí mluvit. Kdyby se mu nenaskytla
příležitost slyšet lidskou řeč, nezačal by mluvit, a kdyby nebyl
nucen napodobovat chování okolních lidí, nikdy by se nezačal

chovat jako lidé. O všem tom jsem se přesvědčil už v předškolním
věku, když jsem byl převážně vychováván zvířaty. Ona ve mně
otevřela připravené zálohy, které by se nebyly nikdy otevřely
pomocí lidí. Samozřejmě, jako dítě jsem si nebyl vědom toho, co
se mnou zvířata prováděla, právě jako dítě dost dobře nechápe,
proč se má učit od dospělých tomu nebo onomu a mnohdy se učí
s pláčem a s odporem, ba, dá se říci, vždycky musí překonat
odpor, který kladou při otevírání nádoby s poklady v něm připravenými. A teď konkrétně k dalšímu textu, který jsi už přečetla a
který tě strašil. Jak mohlo dojít k setkání s mužem, kterého jsem
převážel přes řeku Vltavu? Za jakých okolností k takovým
setkáním dochází? Jen tak mimochodem: Když jsem líčil setkání s
oním mužem, zamlčel jsem některé body tohoto setkání, z nichž
aspoň jeden musím prozradit, aby můj výklad o příčinách setkání
byl vůbec srozumitelný. Tím, že jsem tento bod vynechal v původním textu, odsoudil jsem se k tomu, že zatím nevyložím, co nyní
považuji za nutné vysvětlit, nejen napsat. Jsou věci, které když se
pouze píší nebo vyprávějí, vypadají jako román a jsou chápány
jako román. Kdežto tohle všechno, co je v této knize, není románem, nýbrž neromantizovanou skutečností, která by také tak měla
být chápána, aspoň tebou.
Co jsem ve vyprávění s oním mužem vynechal? Připomenul
mně, že mně za převoz přes řeku nezaplatí, ale nakonec mi dal na
památku, jak se vyjádřil, mnoha jiným známou plaketu svatého
Kryštofa, jak přenáší Ježíše přes řeku. Než odpovím na předešlé
otázky, musím něco říci o svatém Kryštofovi.
O sv. Kryštofovi se ví velmi málo. Jeho mučednická smrt se
stala za vlády císaře Decia. Decius, jeden z krutých
pronásledovatelů křesťanů, se narodil v Pannonii v obci Bubelii, žil
201-251 a římským císařem byl v letech 248 až 251. Sv. Kryštof
byl často zmiňován ve starých řeckých a latinských seznamech
svatých mučedníků, i v litaniích devátého století. Na jeho počest
bylo ve Španělsku, Itálii, Francii, v Německu a v jiných zemích
postaveno mnoho chrámů i klášterů, a důvěra lidu jej vřadila do
sboru čtrnácti sv. Pomocníků jako patrona proti náhlé a nenadálé
smrti. Proto jej dnes jako talisman nosí automobilisté a lodníci,
nevědouce co činí.
Kryštof (Kristoforus, Christoforus, nositel Krista) vyznával
Ježíše Krista v Lydii na jižním pobřeží Malé Asie. Legendu o něm
přejímám z knihy Životy svatých a světic z roku 1896 od Františka
Ekerta, svazek třetí, str. 274 až 276.

Ve třetím století žil na Východě muž obrovského růstu, jenž
silou a obratností si získal v mnohých půtkách a bojích slavné
jméno. Jsa si vědom své nepřemožitelnosti, umínil si posléze, že
bude sloužit jen nejmocnějšímu pánu na zemi, jenž nikomu
nepodléhá a nikoho se nebojí. Šel hledat takového pána, ale
dlouho po něm pátral marně. Bloudiv takto dlouho světem, nalezl
stařičkého křesťanského poustevníka, jenž mu vyprávěl o Ježíši
Kristu, oslavenému Synu božím, všemohoucím Pánu na nebi i na
zemi. Příchozí vojín, jímž byl Kryštof, se otázal, jakým způsobem
by mohl Kristu sloužit, a poustevník mu poradil, aby se postil,
horlivě modlil a zbožně rozjímal. Na to vojín řekl, že půst je mu
věcí neznámou a nemožnou, a že jsa člověk neučený, nedovede
se mnoho modlit a rozjímat. Tu mu dal poustevník tuto radu: "Když
tedy se nemůžeš postit a nedovedeš trvat na modlitbách a v
rozjímání, prokazuj Kristu služby jiné, služ mu svou tělesnou
silou." A ukázal mu blízkou dravou řeku, která nebyla překlenuta
žádným mostem. V té řece byl na jednom místě nebezpečený
brod, jímž lidé procházeli z jednoho břehu na druhý, ale mnozí se
tam už utopili. Poustevník poradil vojínovi, aby tím brodem
přenášel lidi, čímž bude sloužit samému Kristu, jenž pravil, že
každý milosrdný skutek, který prokazujeme bližnímu, jemu
samému prokazujeme. Podle rady poustevníkovy měl si tento silák
takovým milosrdenstvím získat lásku všemohoucího Pána a dojít
od něho osvícení světlem pravé víry a milosti k věčnému životu.
Vojín poslechl této rady, odložil vojenský šat i zbraň, usadil se u
řeky a sloužil obětavě dnem i nocí chudým lidem, které přenášel
přes dravou řeku. Jednou večer zaslechl ve své chýši dětský
hlásek. Když vyšel, spatřil milostné pacholátko, jež prosilo, aby je
přenesl na druhý břeh. Převozník vzal ochotně chlapečka, zdvihl si
jej na šíji, a opíraje se o silnou hůl, sestoupil opatrně do vody. Ale
sotva učinil několik kroků, začala voda stoupat, dmula se výš a
výše, a chlapeček se stával každou chvíli těžším, jako jinoch, muž
a velikán, až toto břímě bylo tak těžké, že silák převozník pod ním
v rozvodněné řece umdléval a jen s největší námahou se dostal
na druhý břeh. Tu složil své břímě, oddechl si a řekl s úžasem:
"Milé dítě, jaký div se stal s tebou? Bylo mně, jako by celý svět na
mně spočíval." A pacholátko odpovědělo! "Nesl jsi více než celý
svět, nesl jsi toho, jenž celý svět stvořil! Konal jsi lidem milosrdné
skutky, a proto jsi došel milosrdenství. Tvé hříchy jsou ti
odpuštěny." A jak to dořeklo, pacholátko zmizelo, a silák
převozník, jenž na své šíji přenesl Ježíše Krista, nazýval se od té
doby Krištof, Kristonoš. Legenda dále vypravuje, že Krištof potom
horlivě hlásal Ježíše Krista, mnoho lidí obrátil na víru a posléze byl
pro svou víru vsazen do žaláře, mučen a sťat mečem. (Konec

citátu) Po tomto legendárním vyprávění mohu snad prohlásit, aniž
bych byl v podezření, že nadsazuji, že onen muž mě chtěl
informovat o smyslu života tak, jak mu dnes málokdo rozumí.
Podle této verze má lidský život smysl přechodného stádia mezi
pomíjejícím a věčným životem a dá se ho použít pro nalezení
věčného života. Zde na světě už se nemusí zemřít, nýbrž zde se
může vědomě vejít do stavu nezávislého na pomíjejícím těle, ale
nikoliv bez pomoci živého, pomíjejícího těla a příslušného
životního prostředí: Jak jsem tomuto poučení muže rozuměl?
Vůbec ne. Proč mi je tedy přednesl? Nevěděl o tom, že mu
nemohu rozumět?
Toto poučení bylo jiného rázu než jiná školní a rozumová
poučení. Jeho pravý význam tkví v tom, že člověku je jím předávána síla k uskutečnění toho, čemu třeba ještě nerozumí, ale k čemu
už směřuje, přestože o tomto směru svého života nemá zdání.
Lékařský zásah v raném dětství mě přesunul do úrovně značně
vyspělého sebezáporu. Na této úrovni jsem setrvával zřejmě bez
nějakého vyššího posvěcení a bez duchovních znalostí, jen proto,
že se mi na ní zalíbilo. Proto jsem mohl mezi třetím a čtvrtým
rokem života učinit některá předsevzetí, která dodnes dodržuji, a
která obvykle činí až dospělý člověk. Zveřejňuji z nich jen dvě: nepít alkohol a nekouřit, protože některá další jsem později nedodržel, a také ne všechna byla rozumná, např. žít bezpohlavně. O
některých dalších bys však měla vědět, protože se týkají tebe. Asi
proto, že mě mamička stále měla k tomu, abych ji nezlobil,
pochopil jsem, že mám naopak dělat lidem radost. O dalším předsevzetí ses mohla dovědět aspoň mezi řádky z následujícího
spisu: neškodit.
Abych se ztotožnil s celým smyslem toho, co mi onen muž
napověděl, k tomu bylo zapotřebí obdobného nárazu, jaký mi
způsobili lékaři opakovanými operacemi za vědomí. Ten náraz se
dostavil až v koncentračním táboře. Možná, že jsem se i tehdy
mýlil, že by mě byl gestapák nezabil, jako mě nechtěli zabít lékaři.
Události simulovaly zabití, a to je důležité. Něco podobného se
dělo při zasvěcovacích obřadech ve starověkém Řecku, Egyptě, a
jinde na Blízkém východě. Jednu takovou velmi významnou
simulaci známe ze života sv. Františka z Assisi. Vstoupil do
polorozbořeného chrámu a slyšel z obrazu ukřižovaného Krista
hlas: "Zbuduj znovu tento chrám." Mladý František předtím neměl
vůbec duchovní zájmy a žil světsky. Pak však začal stavět jeden
chrám za druhým a stále nebyl spokojen, protože podvědomě
tušil, že hlas mluvil symbolicky. Teprve když se osvědčil v

sebezáporu, poznal, že hlas na něm chtěl, aby opravil chrám
svého nitra.
V tomto spisu ustavičně vykládám o dvou typech událostí,
které jsem se už naučil luštit (V dalším spisu podle jiného hlediska
rozeznávám tři typy):
1. Události, při kterých probíhající děj, mající pro běžného
pozorovatele jen takový význam, jaký je možno pochopit bez
symbolického pochopení, ale pro člověka, který dovede proniknout
do symbolismu události, znamená ochranu. 2. Druhým typem jsou
události, které symbolizují poučení. Takovou událostí bylo mé
setkání s mužem, kterého jsem převezl přes řeku. Samozřejmě
vždycky tak trochu oba významy se prolínají. Tebe takové
události, pokud ti neušly, musely strašit, protože jsi nevěděla, že
mají jen smysl ochranný nebo poučný, nebo obojí, a někdy bylo
zapotřebí, abych byl chráněn např. i před tebou a před rodinou,
kdykoliv jsem měl v pořadí hodnot, jak jej mám v sobě ustáleno,
provést něco přednějšího než se věnovat rodině. Nebylo třeba,
abych přemýšlel o tom, jak splnit takový přednější úkol. Tato
starost, právě jako jiné, mně byly odnímány někdy velmi
zajímavým způsobem.
Uvedu příklad: Psal jsem výklad evangelia sv. Jana a seděl
jsem uprostřed vás u okna. Neměl jsem možnost nikam se uchýlit,
a myšlenka, která se mě zmocnila, byla tak naléhavá a
neodkladná, že její zapsání nebylo možno odkládat. Zůstal jsem u
psacího stolu uprostřed vaší hlučné společnosti a zachycoval jsem
myšlenku na papír. A tu sis právě ty všimla, že tam nejsem. Začali
jste mě hledat. Teprve, když jsem myšlenku zapsal, zase jsem byl
pro vás viditelný. Promiň, neumím se odhmotňovat. Kdybys mě
vybídla, abych to učinil, nedokázal bych to. A proto nemusíš mít
strach, že tě přijdu strašit. Zmizení mělo povahu čistě ochrannou.
Také vy jste pro mě neexistovali. Zmizení bylo obapolné, ne
takové, jak jsi je vnímala. Není však náhodou, že právě tys přišla
na to, že mezi vámi nejsem, když jsem mezi vámi byl. A to se v tvé
přítomnosti nestalo jedinkrát, a proto právě tobě jsem dlužen
vysvětlení. Před tím, roku 1931 něco podobného zjistil už strýc
Emil, a dnes už vím, proč právě jemu se to muselo stát. Také on
nebyl ochoten něčemu uvěřit, o čem se nepřesvědčil. Je to tentýž
strýc, na jehož pohřeb kdybych byl nezajel do Plzně v únoru 1960,
nebyl bych se dostal do Plzně a Tvůj osud byl by úplně jiný. Znáš
tu zajímavou historku? Teď však k výkladu:
Pokud budu hledat především království boží, a dnes už
nejen pro sebe, ale stejnou měrou pro jiné, bude mi všechno

přidáno, co budu potřebovat pro plnění tohoto úkolu, a to do všech
podrobností, o které bych se nikdy sám nedokázal postarat.
Onen muž, kterého jsem převezl přes řeku, byl jedním z
těch, kteří mi byli přidáni při hledání království božího už v době,
kdy jsem je hledal nevědomě jen tím, že jsem plnil podmínky tohoto hledání.
Jak mohl vědět, že právě já potřebuji jeho pomoci? Mohl
bych odpovědět velmi jednoduše. Žil na určité úrovni sebezáporu,
a ta představuje svět pro sebe právě tak jako tento svět daleko
menšího sebezáporu. Jako se setkáváme v tomto světě s lidmi,
kteří žijí vedle nás a s námi, tak přirozeně se setkáváme s těmi,
kteří žijí na jiné úrovni sebezáporu, pokud se na ni dostaneme.
Kdo tam nově vstoupí, podobá se tam novorozenci, neučiní tam
ani krok, jen si dává sloužit. Kdežto ten, kdo tam už vyspěl, ví o
tom, kdo se tam právě narodil a přichází za ním, neboť se to událo
jakoby v jeho rodině. Netřeba si ty věci vysvětlovat nábožensky,
nýbrž zcela přirozeně, i když náznaky o tom, bez jakéhokoli
přirozeného vysvětlení nacházíme jedině v náboženských spisech,
protože málokdo se sebe zříká z jiných důvodů než
náboženských.
Tak např. víme, že svatá Terezie z Avily (18. 3. 1515 - 1582)
se po mnoha letech sebezáporu dostává do styku s františkánským mnichem sv. Petrem z Alcantary (1499 - 18. 10. 1562).
Nedostala se s ním do styku hned na začátku své cesty, nýbrž až
dosáhla určitého stupně sebezáporu a z něho vyvěrajícího
poznání.
V takových setkáních, kterých jsem svědkem velmi často, je
ještě jeden prvek, který se dá vysvětlit jen příkladem. Také já
poznávám lidi, kteří potřebují mé pomoci, asi tímto způsobem:
Roku 1973 jsem byl s výpravou v Itálii v Římě. Ve Villa
Borghese jsem se procházel mezi obrazy a více jsem poslouchal
římskou italštinu návštěvníků než jsem hleděl po obrazech. Tu za
sebou slyším ženský hlas, který oslovoval nějakého muže, zjistil
jsem, že manžela: "Tento obraz má zvláštní téma, kterému
nerozumím." Také já jsem byl zvědav, oč jde, a obrátil jsem se
tváří k obrazu. Byl to obraz Carravaggiův: Madona s Ježíšem a
hadem. Panna Maria šlape na hlavu hada a přitom drží před
sebou za ruce Ježíše, chlapce asi osmiletého. Má ho k tomu, aby
šlápl napřed na její nohu, která už bezpečně stála na hlavě hada.
Zřejmě pak mínila nohu odtáhnout a naučit tak Ježíše, jak má
hadu stoupat na hlavu. Tento obraz se vykládá, jak jsem se
později dočetl (Kočka: Krev na paletě), jako církev - Panna Maria -

bojující proti protestantské reformaci - hadovi. Tento výklad jsem
však neznal. Jenže mně se tehdy při prvním pohledu na obraz
stalo něco, co se se mnou děje, když něco - v tomto případě smysl
obrazu - má pro mě nebo pro někoho přítomného zvláštní
důležitost. Jde-li o poučení, rázem znám skrytý význam. Jde-li o
pomoc či ochranu, vím, co mám učinit. Začátky těchto zkušeností
líčím na dalších stránkách. Nuže dovolil jsem se obou manželů,
zdali jim smím vysvětlit význam zobrazené události. "Vysvětlil jsem
jim plynulou italštinou, jaké jinak nejsem schopen:
"Člověk, i kdyby byl vtěleným Bohem, sám by nikdy nezvládl
své vášně, kdyby mu nepomohla jeho nesmrtelná duše, na obraze
znázorněná Pannou Marií." Tento výklad vzbudil u obou manželů
nejen velký údiv, ale zřejmě též je poučil o něčem, s čím si nevěděli rady. Stejnou měrou však jsem toto vysvětlení potřeboval já a
dostalo se mi ho tak jako jim. Dříve jsem je neznal.
Vysvětlení takového podivného úkazu, že se setkají lidé se
vteřinovou přesností na určitém místě, je také takovéhle: Mylně se
považujeme za bytosti oddělené od sebe těly, časem, prostorem,
způsobem myšlení, jednáním, zvyky a věkem. Říkám-li věkem,
nemyslím tím jen, že jeden je stár a druhý mlád, nýbrž že jeden žil
třeba před pěti sty roky a druhý žije dnes. Je tu mezi námi spojení
přes věky, přes prostory a přes všechno. V určitých okamžicích se
může ukázat, že toto spojení je skutečnější než tělesná
oddělenost. Ony okamžiky, kdy si toto spojení uvědomujeme, jsou
chvíle absolutní svobody, chvíle nesmírně povznášející a
nezapomenutelné.
Tak ještě jednou: Zvíře si nemůže vybrat osud proto, že
nemůže sebe přerůst. Člověk si může zvolit životní dráhu, myslím
vzestup z úrovně, na které se nachází, svým vnitřním postojem k
životu, především soustavným sebezáporem. Jen ten může
vypozorovat, že je událostmi veden, jakoby režírován. Ve
skutečnosti se přemístnil na úroveň, na níž události probíhají jinak,
(podle obdobných, ale nikoliv stejných zákonů) než na úrovni, na
níž se těká nebo přešlapuje na místě. Budu mít příležitost tyto věci
blíže vysvětlit v dodatcích k původnímu textu.

I. část: Vyhnání z ráje
Začalo to na kočárku na cestě z nedělní vyjížďky
(Doplňky k původnímu znění budu psát v závorce)

Následující prostá příhoda pro mne takovou nebyla. Spadala
do doby, kdy jsem měl už značnou zkušenost se čtením událostí,
větší než jakou jsem měl před zvýšenou měrou sebezáporu,
kterou jsem byl nucen prokázat v koncentračním táboře.
Schopnost číst v událostech jako v obrazovém symbolickém
materiálu je dost neznámou lidskou vlastností, která se dá docílit
pokud se za ní nejde, ale pokud se plní podmínky pro její růst.
Proto je tak vzácná. Jsem přesvědčen, že kdybych se snažil číst v
událostech, abych se dověděl o jejich skrytém významu, že by se
mi to ani jednou nepodařilo. Ani jednou jsem si nic takového nepřál, ani jsem po něčem takovém netoužil. Co jsem hledal, a za čím
jsem šel, k tomu je prostě přidáno vždycky všechno, čeho je zapotřebí.
Ne vždy je přidáno totéž. Záleží na osobním zabarvení cesty
a na úkolu, ke kterému člověk dorůstá. Víš, rostlina nemusí vědět,
jaký ponese květ a jaký z něho vydá plod, ale nikdy se proto
nestane, že by se zmýlila a vydala jiný květ a jiný plod než jaký
náleží jejímu druhu.
Věci a události jsou předurčeny jinak, než jak se má primitivně zato. Přiblížím pochopení toho podobenstvím: Žalud nese v
sobě předpoklady k tomu, aby se za příhodných podmínek vyvinul
v dub. Proti tomu se žalud nemůže vzepřít, ale též nemůže mnoho
učinit k tomu, aby se splnily podmínky, ze kterých vyklíčí a vzroste
do podoby dubu. Ne z každého žaludu vyroste dub. Dalo by se
spíše říci, že z málokterého žaludu vyroste dub. Podobně je tomu
s lidskými vlastnostmi. Máme v sobě připraveny zárodky
schopností, které nikdy nerozvineme, ale na rozdíl od žaludu, můžeme přispět k jejich rozvoji. Jsme více než žalud. Některé vlastnosti můžeme rozvinout pouhým tlakem. Tomuto způsobu říkáme
výchova k určité schopnosti. Při jiných, jako je schopnost číst v
symbolismu událostí, nic bych nepořídil výchovou k takové
činnosti. Jmenovaná schopnost je jednou z přidaných schopností,
které se vyvíjejí opravdu jen ve stínu jiného snažení, a jen proto,
aby se vůbec ona snaha mohla realizovat dosažením cíle. Bylas
ještě příliš malá, než abys dokázala dojít vzdálenost mezi Vršavou
a naším bytem, tam a zpět (asi dva kilometry). Tvá sestřička ještě
nebyla na světě a Tvůj bratřík Jan bez odmluvy klusal, házeje
střapatou hlavou, před nebo za kočárkem.
A tehdy na zpáteční cestě z Vršavy jsme tě ve spěchu příliš
nedbale posadili do kočárku, takže jedna ruka se ti přitlačila k jeho
stěně a zůstala jaksi pod tělem. Když potom jsme dojeli až na

Podvesnou a tys chtěla na kočárku změnit tělesnou polohu,
kleknout si tváří kupředu, abys viděla na cestu, zjistili jsme, že se
přidržuješ horního okraje vozíku jen jednou rukou, zatímco druhou
necháváš bezvládně viset. Marně jsme tě vybízeli, aby ses chytila i
druhou ručičkou. Vůbec jsi jí nevládla. Kdykoliv jsme ti ji vyzdvihli,
klesla bezvládně dolů. Ani prsty jsi nehnula. Nejhorší nám na tom
připadalo to, žes ruku vůbec nepotřebovala, žes jednala a
zacházela se zbývající rukou, jako bys měla jen tu jedinou, jako by
ses nikdy nechtěla vrátit se svým vědomím ke druhé ruce. Zkrátka
dokonale jsi odvrátila vědomí a pozornost od jedné ruky.
Tehdy nepomohly domluvy, prosby a výhružky, ty ses o ruku
přestala zajímat. Druhý den však, když jsi zapomněla na svou
rezignaci, začalas rukou bez prošení znovu vládnout. Tato událost
se opakovala ještě dvakrát. Poohlédněme se však trochu kolem té
doby. (Z této události, hned jak se stala, poprvé, mi bylo jasno
toto: Tato Danuška zůstane dítětem, i když bude dospělá. Lidé,
kteří nepochopí smysl její dětinskosti, budou ji možná považovat
po určité stránce za pošetilou, po jiné stránce za dětsky veselou,
umějící se radovat z mála nebo z ničeho, nebo z něčeho, z čeho
by se vážný dospělý člověk nedovedl radovat. Při trošce fantazie
bys jistě i ty našla obdobu mezi touto událostí a tím, co se mnou
učinili lékaři, když mě při vědomí operovali, jak bude dále
vysvětleno. Ale mně ta událost řekla více: Stýkám se s řadou
přátel, kteří mají nejlepší úmysl vejít do království božího, a řečeno
nenábožensky, ale psychologicky: popadnout své lidské vědomí,
osamostatnit je tak, aby nebylo závislé na pomíjející tělesnosti a
ocitlo se tváří v tvář skutečnosti, že ono odněkud vyvěrá.
Tělesnost, tj. živé lidské tělo vybavené určitými vývojovými prvky,
určitou genetickou základnou, je pro ně příležitostí k tomu, aby si
uvědomili, že stav živého člověka je vhodný k tomu, aby se člověk
se svým vědomím vrátil k jeho zdroji, který ovšem není někde na
nebesích, nýbrž pouze v zákulisí, uvnitř genetické základny všeho
živého, ale odnikud odjinud nedosažitelný, než odtamtud, kde se
živý tvor může rozhodnout odebrat se k základům vědomí, a to
může ze všech živých tvorů učinit jedině člověk. Známe mnohé z
nich, kteří tak učinili. Nejvýznamnější z nich, Ježíš Kristus,
ukazoval cestu náboženskou, jiný, Buddha, ukazoval cestu bez
lidského pojetí Boha, řekl bych stroze, psychologicky, ale lidé proti
jeho vůli z něho Boha udělali. Tito oba dva měli následovníky a
předchůdce, z nichž mnozí byli výtečnými znalci věčného života. A
nebyli to jen lidé nábožensky založení, nýbrž i vědci, státníci, a
vždycky nejlepší z nejlepších, i když byli prostými, všemi dnes
zapomenutými dělníky věčnosti. Přečti si příležitostně něco o králi
Ašokovi, abych jmenoval aspoň jednoho největšího následovníka

Krista. Teď však se chystám ti říci něco o těch svých výtečných
přátelích, kteří se snaží poctivě dostat se na základnu života,
Ježíš by řekl: Hledají království boží. Ježíš nezůstal u rady
"hledejte", nýbrž tuto radu rozvedl kromě jiného slovy: "Chce-li kdo
za mnou přijíti, zapři sama sebe..." Středověcí asketi a mystikové
pochopili tuto radu tak, že člověk má opustit svět, odejít někam do
ústraní, postit se, modlit se apod. Kupodivu málokdo z takto
smýšlejících dospěl k oné základně. Ale dospěl tam právě tak
dobře švec Jakub Bohme, otec pěti dětí, jako don Bosco (1815 1888), asketa, protože oba v mrzačení a oklešťování života
neviděli správný vývojový prostředek, nýbrž drželi se rovnováhy
mezi aktivní a trpnou stránkou lidského života.
Mí přátelé výtečně chápou v čem spočívá cesta do věčného
života nebo přesněji cesta k osobnímu svědectví o tom, že jsme
věčnými bytostmi, ale každému z nich, někomu více, někomu
méně chybí schopnost onoho trpného dosahování onoho cíle. Na
všechno jdou jako když plní světské povinnosti, jako při běžném
zaměstnání, podle vzorce: tady máš úkol, dělej to a to, abys jej
splnil. Kdežto na této cestě platí stejnou měrou jako "dělej to neb
ono" také "nedělej to neb ono." A tady jsme u zásadního
nepochopení věcí. Odevždy si lidé mysleli, že tuto trpnou stránku
věci splní tím, že n e b u d o u hřešit. Ne že bych měl něco proti
takovému poctivému snažení, ale ono samo o sobě představuje
žalostně málo na této cestě. Marně Ježíš po lopatě napovídal, že
nestačil naprosto čistý život mladíkův, aby tento chtěl a mohl
následovat Ježíše. Na druhé straně nebyl překážkou nečistý život
Maří Magdalény. Stala se učednicí Ježíšovou atd. Je třeba něčeho
daleko většího: umět se vzdávat svého, ať už je to život, ať už je
to přesvědčení nebo úmysly, ať jsou to schopnosti nebo neřesti.
Umět opouštět sebe, dá se říci krátce. A právě popsanou událostí
jsi mi napověděla, že toto umění, které znají jen děti, bude tvou
silnou stránkou života, abych se zbytečně nesnažil pumpovat do
tebe všelijaké duchovní praktiky, nýbrž abych při nejmenším nepřekážel v rozvíjení této tvé schopnosti. Jakým právem ti vykládám
o těchto věcech, nestačím znovu vysvětlit. Stala ses dcerou člověka, který se přesvědčil, že lidské vědomí lze osamostatnit, učinit
nezávislým na těle - to se stalo už při operacích prováděných za
vědomí - pak nezávislým na času a prostoru - o tom jsem se
přesvědčil poprvé v sedmnácti letech - a tím se člověk dostává ze
zajetí vesmíru. Setkal jsem se s lidmi, kteří poznali totéž a
mnohem dokonaleji než já. První z těch setkání líčím v tomto
spisu. Těchto setkání se nemusíš bát. Dochází k nim tak přirozeně
jako k jiným setkáním. Nejsou určena k tomu, abychom se začali
bát, nýbrž abychom se poučili a nabyli sil, kterých se nám nedos-

tává. Nadto tě mohu ujistit, že k nim nedochází náhodně, nýbrž,
že jsou samozřejmou výslednicí toho způsobu života, který vede k
osvobození nejen od všech druhů strachu a starostí, ale také od
nevědomosti nejzávažnějšího druhu, od temnoty, kterou Ježíš
nazval temnotou vnější světa plného pláče a skřípání zubů.
Také jsem se setkal s tebou a dověděl jsem se toho o tobě
mnohem více než jsem ti řekl a než ty se zatím o sobě můžeš
dovědět, pokud patříš sobě. Proto jsem ti aspoň na jedné události
z tvého života ukázal, jak ke mně události mluví a jak mi vyprávějí
o těch, kteří v nich hrají nějakou roli. Jen na počátku této cesty
bylo zapotřebí, abych slyšel, symbolicky řečeno, zaklepat na dveře
svého vědomí. Teď už nikdo neklepá, protože sedím na břehu
mohutné řeky, jejíž vody se valí neustále kolem mě tokem
událostí, z nichž každá jejich vlnka, každé zrníčko písku přenášené proudem po toku vypráví o cestě do moře, které nikdy ještě
nespatřily. Vyprávějí o tom, co právě zakoušejí, ale já v tom, co se
zdá být místní, poznávám kus cesty do moře, neboť vím o moři a
dovídám se o něm i z nejdrobnějších událostí. Kdo ví o moři, toho
neuvede v omyl vyprávění kohokoliv o tom, co právě dělá, čím
strádá, o co se stará nebo z čeho se raduje. Je přece každý z nás
stéblem unášeným kupředu. Zavadíme občas o břeh, postojíme v
postranních tůních, nebo se točíme ve vírech až se nám zatajuje
dech, ale než se nadáme, zdvihne nás znovu milosrdná vlna. Ne
vždycky přicházela zvířata k řece, na jejímž břehu jsem sedával v
předškolním věku. Někdy byl břeh pustý, ale živá řeka tekla dál a
unášela malé i velké předměty a stříbřitou pěnu. Co jsem se
nasledoval těch malých kousků dřev plujících po řece. Kam asi
plují. Scéna se opakovala pořád. Byl jsem však příliš malý a nevědomý. Litoval jsem dřívka, která se zarazila o břeh a odnášel
jsem je do proudu, aby mohla plout dále. Totéž dělám dosud s lidmi. Po řece však také splouvaly vory. Na jednom z nich plul občas
můj strýc. "Až budeš větší, popluješ se mnou," sliboval mi. A tak
každý další vor se stal zaslíbením mé dospělosti. Také tvůj život je
takovým zaslíbením.
Přál bych si, abys pochopila, že osvobození, o němž tu píši,
není útěkem ze světa, nýbrž účastenstvím na veškerém dění na
vyšší úrovni. Bližším vztahem k lidem a k přírodě, vůbec plnějším
způsobem života po všech stránkách. "Toto všechno, co činí život
člověka bohatý i tam i tehdy, kdy jiní strádají nudou z jednotvárnosti, toto všechno je jen něčím přidaným, jakýmsi komentářem
k tomu, co člověk zažívá v duši, nebo kořením, kterým ochucuje
všechno s čím se setkává.)

Okolozubatý Jenda
V té době, v roce 1950 až 1951 jsme všichni chodili společně. Ty ses přitom obvykle vezla na sportovním kočárku, jak se
tehdy říkalo onomu vozítku, určenému pro dětičky vyšlé z plének,
tedy pro opravdu rychlé sportovní přesuny rodinného člena na
dosti dlouhé vzdálenosti.
Jeden takový tvůj přesun jsme podnikli na zubní
ambulatorium. Já jsem pojížděl s tebou před budovou a tvá
maminka s Jendou se nahoře dohadovala s lékařem, zda bude
vhodné zaplombovat dvě kazící se Jendovy stoličky. Domluvili se
tak, že stoličky necháme otevřeny, protože jinak by bolely.
Stalo se tehdy, že Jenda na chodbě ambulatoria uklouzl,
upadl a pustil se do neutišitelného křiku. Lékař byl z toho zoufalý a
chtěl Jendu poslat na nervové oddělení. V tom maminka přišla na
spásnou myšlenku: "Mám před domem manžela, hlídá tam
dcerku. Zavolám ho, snad ho utiší."
Pohlídali na chvíli syna a manželka běžela pro mě.
Zeptal jsem se Jendy, proč tak křičí. Prozradil mně tak
trochu šibalsky, aby ostatní neslyšeli: "Já jen tak ze švandy." A
hned přestal plakat a dal se odvést z budovy.
Lékaři si mnuli oči údivem nad tím zázračným obratem. Řekli
mi, jak to bude s těmi stoličkami. Po schodech jsem Jendovi
vysvětlil, že mu nechtějí zuby spravit, že bude asi brzy kolozubý.
Jenda tento výrok hluboce zapustil do své dětské hlavy, a
dosavadní životní zkušenost, spojená s určitou znalostí rodné řeči,
mu stačila v mysli vyloudit vábnou představu, že kolem jeho úst
nebo dokonce kolem celé hlavy naroste kolo zubů.
Vyšli jsme spolu ven před budovu. Jenda se mi vytrhl z ruky
a běžel k tobě, Dano, s vítězoslavným pokřikem: "Budu brzy
okolozubatý!"
Jaks to pochopila, když jsi ještě neuměla mluvit, těžko říci,
ale dala ses do dlouhotrvajícího smíchu, jakým dovedeš uvolňovat
svou bytost jen ty a tvá maminka.
Od té doby se s tebou stala zvláštní změna. Smála ses až
do úplné znalosti řeči každému výroku, který k tobě pronesl
Jenda.
Umět se radovat a smát,

komu to umění dnes zbylo?
Nám nikoliv, jen dětem snad,
a víc než truchlivým je milo.
(Tato událost, doprovázená ještě jinou, o níž ti budu vyprávět, div se jak chceš, zavdala podnět k tomu, abych napsal výklad
evangelia sv. Jana, takový jaký až dosud je, s věnováním Jendovi.
Ovšem zároveň se stalo něco jiného mezi mnou a Jendou, i když
ze strany Jendovy ve spánku. Od dob koncentračního tábora, tedy
od chvíle, kdy jsem opustil svůj život z příčin dále vysvětlených,
události kolem mě, pokud je toho zapotřebí, mluví ke mně jejich
vnitřním smyslem. Upozorňuji tě, že nemám nejmenší přání, aby
se tak dělo, ani si nevšímám událostí více než dříve, nýbrž jsem jimi upozorňován jinak než před koncentračním táborem, řekl bych,
že daleko přirozeněji a srozumitělněji. Jsem-li např. před nějakým
důležitým rozhodnutím, je-li toho zapotřebí, tkne se mě některá
událost tak, že ve mně vzbudí jistotu o tom, co mám dělat. Řekl
bych ještě jinak: úvahy a osobní názory mám možnost, pomocí
tohoto vstupu vnitřního významu události do mého života, opustit a
zaměnit za jistotu o tom, co mám učinit. Nuže rozmýšlel jsem se
napsat Výklad evangelia sv. Jana, pro koho a v jaké hloubce. A tu
do tohoto rozhodování vstoupil malý Jenda s tímto snem: Zdálo se
mu, že má hlava hořela bílým světlem. Hned nato, druhý den ráno,
se na mě Jenda přišel podívat a divil se: "Tobě hlava neshořela?
Ty ji máš?" a vysvětlil mi, proč se tomu diví. Tou chvílí jsem věděl
jak mám psát Výklad a pro koho. Zbývalo mi vysvětlit, zdali tu
knihu Jenda také přečte. A z události se zuby jsem pochopil, aniž
jsem si to přál a očekával tak nečekanou odpověď beze slov, že
knihu nebude číst dříve než já se vypořádám s jeho základní
povahou vlastností, která je skvěle vysvětlena tou událostí.
Mezi lidmi duchovně založenými se mnoho mluví o zákonu
odplaty, karmě. Něčemu takovému věří jak Indové, tak i křesťané
a mohamedáni, jenže každý po svém, a málem se pro toto různé
pojetí víry rozcházejí. V podstatě by se dalo říci, že všichni tito lidé
věří, že všechno nese své následky, dobré nebo zlé, podle povahy
příčin, podle dobrých nebo zlých skutků, podle dobrého nebo
zlého smýšlení. Na tom není nic záhadného, až na to, že si tento
zákon představují jako něco samočinně, nezávisle působícího,
prostě tvrdě, zákonitě, čemuž tak není. Tento zákon je živý, a má
mnoho živých pomocníků, aby mohl vůbec se prosadit. Těmito
nevědomými pomocníky a jeho vykonavateli jsou především lidé, o
nichž Ježíš řekl, že nevědí, co činí. "Stejným způsobem jsi hrála ty
v kočárku s rukou, nebo Jenda v zubním ambulatoriu. Nevěděli

jste, co činíte, že mi kromě jiného napovídáte. Samozřejmě člověku, který také neví, co činí, události nic nenapovídají o svém
vnitřním, skrytém smyslu. Takovému člověku i všechno to málo, co
je mu dáno, je mu zase vzato, jak se vyjádřil Ježíš. To znamená,
že také jemu se předkládají události, ono málo - žít dočasně v
probíhajícím čase - jako tomu, kdo v nich dovede číst, ale zase
hned jsou mu vzaty, neboť tím, že nepoznává jejich vnitřní smysl,
stává se pouhým nevědomým přisluhovačem v těch událostech,
jde z jedné do druhé, z jedné služby do druhé. On tomu říká: z
jedné starosti do druhé, až do opotřebení pozornosti a zbavení
akceschopnosti únavou nebo nezájmem.
Ježíš užil výrok o lidech, kteří nevědí co činí, ve chvíli, kdy
byl jimi křižován a přál si, aby lidem, kteří ho mučí, se nedostalo
za to trestu, neboť nevěděli, co činí, že přisluhují něčemu, čemu
vůbec nerozumějí, ukřižování, které je symbolem sebezáporu, a
bez toho by nebylo možno vstát z mrtvých, což platí pro nás
všechny, kteří jsme zatím, rovněž podle slov Ježíšových mrtvi.
Kdyby byl nemohl Ježíš dějem svého života ukázat, za jakých
podmínek se vstává z mrtvých, zůstali bychom mrtví, neboť by
nám chyběl návod ke znovuzrození. Ani jeden z těch, kdo křižoval
Ježíše, nevěděl, jakou vlastně hraje úlohu. Ani dnes lidé, kteří
hrají svůj děj života, nevědí, v jaké hře vlastně vystupují. Myslí si,
že dělají jen to, co chtějí učinit, nebo co musí provést, protože se
musí živit, nebo ukojit své tělesné potřeby nebo s někým
spolupracovat.
Byl bych rád, kdybys věděla, jaký je rozdíl mezi jednáním
lidí, kteří nevědí, co činí, a mezi těmi, kteří vědí, co činí. Ti první
se snaží všechno dělat z vlastní vůle a v tom smyslu patří sobě.
Druzí nejednají z vlastní vůle, a v tom smyslu sobě nepatří. Vlivem
toho ti první si o sobě myslí, že čím více jednají z vlastní vůle a
podle vlastní úvahy, tím jsou svobodnější. Mýlí se a třeba do smrti
na to nepřijdou, že se mýlí. Člověk sice může mnohé věci dělat z
vlastní vůle, ale protože, aniž o tom ví, m u s í vždycky
spolupracovat s jinými lidmi, dokonce s celou přírodou, ať už
pozitivně nebo negativně, a celá podstatná část této spolupráce
mu zůstává skryta, neví o ní, jen z malé části jedná svobodně, a je
s touto mírou svobody spokojen, protože neví, co všechno přitom
dělá nedobrovolně.
Ten kdo nekoná vlastní vůli v tom smyslu, jak ji nekonal
Ježíš, ví o činiteli spolupráce, ví i z čí vůle něco koná. Poslušnost
vůči tomuto vědění zastupuje jeho vlastní vůli.

V celém dalším spisu se kromě jiného snažím vysvětlit
hlavně na příkladu vlastního života, jak se člověk postupně učí
nabývat zmíněná vědění. Podmínkou ke vstupu do této školy a
pokračování ve "studiu" na ní je dobrovolný a soustavný
sebezápor. Není podmínkou víra v Boha. Ta je včas a v pravé
míře zastoupena nastupujícím věděním. Je ovšem možno do této
školy se dostat též cestou víry v Boha. Zjednodušuji však svůj
výklad převážně na podmínku sebezáporu, protože mluvím k tobě,
která se dovedeš zapírat. Kdo sebe soustavně, ne však
trýznitelsky zapírá, ocitl se na úrovni jednání, které odpovídá
vstupu do této školy. Udělal přijímací zkoušku, a proto je
vyučován, poučován, čím dále vědoměji řízen. Neděje se s ním nic
jiného, než co se děje s každým jiným člověkem, jenomže se to s
ním děje na jiné úrovni. V zásadě lze říci, že se člověk dá poučit a
je poučován svým okolím a vlastní existencí svou genetickou
základnou tím, že používá své vrozené vybavenosti a ji rozvádí a
zdokonaluje. Tak jako tak je učen svým okolím sebezáporu, neboť
při styku s lidmi a s přírodou se nemůže řídit jen vlastní vůlí,
nemůže dělat jen co si přeje, nýbrž musí brát ohled na okolí, jinak
by se stal pro ně nebezpečným a při nejlepším nežádoucím
partnerem.
Teď ti předvedu na jednom příkladu, jak je člověk poučován,
jestliže se dobrovolně zapírá. V sebezáporu mám určitou praxi, o
jejíž začátcích je zde v této knize mluveno dále. Beru však příklad
z dneška, ze stádia vědomého, soustavně po léta trvajícího
sebezáporu.
Jsem t. č. zaměstnancem Pražské informační služby jako
tlumočník. Tato PIS - Pražská informační služba - mě půjčuje
Polytechně, podniku zahraničního obchodu v Praze v kvalitě
tlumočníka, a Polytechna v téže kvalitě mě půjčuje Škodovce v
Plzni, kde tlumočím podle smlouvy československé-kubánské
Kubáncům v technice, které se zaučují v Plzni. V tomto složitém
soukolí ovšem občas něco zaskřípe. Není divu, je velmi složité a
ani nemůže vždycky být přesně propočteno. A tak se stalo, že
před několika týdny jsem doprovázel do Prahy dva Kubánce, kteří
se měli v Praze ubytovat po skončení stáže v Plzni a přemístit se
do Přerova. Musel jsem v Praze jednat s Polytechnou a nemohl
jsem ujít povinné péči této instituce. Když příslušná referentka v
Polytechně zjistila, že PIS mně už několik měsíců neplatí za mé
tlumočení, poslala mě do účtárny PISu na Betlémském náměstí v
Praze, kde mám jít urgovat plat. Dokáži se obejít bez platu PISu,
protože beru důchod. Poslechl jsem však onu referentku z
Polytechny spíše proto, že jsem měl zajít na Betlémské náměstí,

na němž jsem byl v útlém mládí mnohonásobně při vědomí
operován v tamní dětské klinice, a od té doby jsem v těch
končinách Prahy nikdy nebyl. Ale tento podíl vlastní vůle nyní byl
nepatrný, měl spíše charakter přivolení. Než jsem však vybavil
všechny záležitosti s Kubánci a pro několikahodinové zpoždění
rychlíku z Plzně měl jsem jen velmi krátkou dobu k dispozici,
abych se dostavil do kanceláře PISu dříve než skončí jejich
pracovní doba. Věděl jsem přibližně, kde je Betlémské náměstí,
neměl jsem se plán Prahy, ani jsem před tím do něj v Plzni
nenahlížel, protože jsem netušil, že se budu potřebovat dostat na
Betlémské náměstí.
Jakmile mi ona referentka řekla, že mám zajít na Betlémské
náměstí, poznal jsem důležitost přivolení k tomuto návrhu ne pro
peníze, které v PISu váznou, ale protože událost měla mně známý
charakter vtíravosti, o níž už vím, že představuje něco zcela jiného
než mou vůli, že představuje součást poučení, kterého se mi
dostane, poslechnu-li. Vím, že jakmile se něco takového stane,
ocitám se ve škole, kde se musím chovat disciplinovaně. Stal jsem
se tedy trpným nástrojem této vůle, asi jako žáček přijímá poučení
učitele, ne méně, ne více. On musí zůstat při vědomí tak, jak jsem
zůstal při vědomí, když to všechno začalo před více než šedesáti
léty, když jsem byl operován při vědomí, nikoli v narkóze. Znám
další pravidlo hry, že mám-li být bez námahy poučen, musím
vypustit z hlavy všechny starosti. Protože jsem potřeboval v Praze
koupit ještě technický slovník německo-španělský, který jsem
mohl dostat jen ve Spálené ulici, zašel jsem ještě napřed tam,
protože také tam slovník dávno objednaný vázl. Všechny
objednávky vyřídili už před dvěma měsíci a na mou zapomněli,
prostě ji ztratili. Všimni si obdoby toho, co se potom dělo na
Betlémském náměstí. Vůbec výchova k analogickému myšlení,
konkrétně schopnost chápat správně obrazy, z nichž se skládá
náš životní děj, hraje významnou roli na úrovni, na které je člověk
už vědomě poučován o vůli ne vlastní. Šel jsem na Betlémské
náměstí jako poslepu. Vždyť jsem tam v době mezi jedním a půl
rokem a třemi roky šel s mamičkou nejméně dvacetosmkrát. Ale
možná, že bych se byl musel tentokrát strefovat, a tím bych byl
zmeškal ten na vlas spočtený čas, který mi zbýval do uzavření
kanceláře PISu. Na Perštejně jsem se však potkal s opilcem, který
mě zastavil a začal mi říkat, ukazuje přes Konvitskou ulici:
"Představte si pane, že já tu chodím padesát let a nikdy jsem si
nevšiml, že tamhleta ulice se jmenuje Průchodní. Jak je to
možné?" Pro mě bylo důležité, že jsem se dověděl, že mám projít
onou Průchodní ulicí a že jsem jí procházel na Betlémské
náměstí. "Ale ten opilec začal vyvádět: "Představte si, lidičky,

tamhleten pán mi řekl, že ta ulice se jmenovala jinak. Na to bych
byl nikdy nepřišel. Už tu chodím přes padesát let... atd." Zda tomu
tak skutečně bylo či nikoliv, na tom nezáleží. Prošel jsem
Průchodní ulicí a ocitl jsem se zčista jasna na Betlémském
náměstí. Zamířil jsem do čísla dvě. "Ale tam mě řekla jedna starší
zaměstnankyně, že účtárna je v čísle šest a že na místě, kde
jsem, před PISem tam bývala dětská klinika. Nuže, šel jsem z
místa své operace dále. Musel jsem se ještě informovat o čísle
šest v Betlémské kapli, kde provázeli zaměstnanci PISu. Také tuto
kapli jsem viděl uvnitř poprvé, ačkoliv možná, že se tam mamička
se mnou zastavovala, modlíc se tam za zdárné provedení
operace. Nějak mě ten interiér něco připomínal. "Ale to je vedlejší.
Mohl bych napsat celý román, kdybych mluvil o všech
souvislostech, které poznávám při každé činnosti, kterou nekonám
z vlastní vůle, a měl bych říci, že konám-li vlastní vůli, přicházím o
mnoho vědění a vlastně nevím, co činím, právě tak jako ostatní
lidé, kteří si ovšem myslí, že vědí, co činí. Stavím se v tom smyslu
za Sokrata, který o sobě řekl: "Já vím, že nic nevím.." a tuto
moudrost považoval za nejvyšší, kterou lze nabýt na cestě
poznání na tomto světě. Sokrates věděl, že ten člověk, který si
myslí, že něco ví, ani neví, že nic neví o tom, co je podstatou
vědění, o zdroji, který není lidský a který si nepřivlastňoval ani
Sokrates, ani Ježíš, protože oba věděli o věčném zdroji moudrosti,
kterou udivovali. Nemohli z tohoto údivu lidí zpychnout, protože
lidé, kteří se divili, nevěděli, že mají svou moudrost odjinud než ze
sebe, že sami opravdu nic nevědí.
Napovídám ti však těmito událostmi v Praze více, než že
jsem nic nevěděl o přímé cestě na Betlémské náměstí, ale že bez
nápovědy opilce bych byl trochu bloudil nebo se musel zeptat na
cestu, obojí se ztrátou drahocenného času. Opilec zahrál svou
úlohu bezvadně, a myslel si, že slouží sobě. Rovněž tak pro mě
bylo důležité, že za číslem pěst na Betlémském náměstí není
bezprostředně číslo šest, nýbrž Betlémská kaple, kde kázal mistr
Jan Hus, což pro mě není bez významu, a pak je nějaký dvůr,
čímž náměstí končí a na druhé straně začíná jinými čísly. "Číslo
šest, číslo člověka, je už v přilehlé ulici. V kanceláři v čísle šest
nebyla přítomna paní, která obstarává můj plat, ale jiná, paní
Svobodová, si vytáhla mou kartu a tu jsem viděl na vlastní oči, že
v Praze existují ještě dva jiní Karlové Makoňové, kteří rovněž
pracují pro PIS. Mohlo se tedy lehce stát, že můj plat předali
omylem jinému Karlu Makoňovi. Řekl jsem: "To nevadí, zůstane to
v rodině, neboť není na světě jiné rodiny Makoňů, než ta jedna."
Pozdravil jsem a odcházel. Ve skutečnosti jsem jen srozumitelným
způsobem symbolizoval, že o peníze mi nejde, že je nevymáhám z

vlastní iniciativy. Paní S. se přesto zeptala: "Počkejte, vy si k těm
Makoňům pro ty peníze zajdete? Nedělejte to, my vám je pošleme
a rozdělíme na několik částek, aby daň nebyla příliš velká."
"Nepůjdu pro ně, protože jsem tam ještě nikdy nebyl a nikoho z
těch Makoňů neznám.“ „Pak ale nechápu", řekla ta paní, "jak se s
tak klidným svědomím můžete vzdát několika tisíc. Připadáte mi
zcela normální. Ostatně, kdybyste nebyl normální, nemohla by vás
PIS potřebovat, že?" Na to jsem mohl odpovědět jen úsměvem s
němým projevem uznání. Tato žena zahrála také něco pro sebe,
neboť na tuto ukázku nezainteresované činnosti do smrti
nezapomene.
Takové události jako tato, které mně něco důležitého
připomínají, mívají kromě poučení ještě své větvení. Žádná
událost totiž sama ze sebe nezačíná, z nějaké jiné vyvěrá, a sama
sebou také nekončí, do nějakých jiných událostí se přelévá, je
ovlivňuje a předurčuje jejich úroveň.
Aplikujme teď tuto novou událost na onu starou, kdy Jenda
tvrdil, že plakal jen tak ze švandy. Také nevěděl nic o tom, co
vlastně dělá. Nevěděl, co mi svým pláčem a náhlým utišením
prozrazuje. Opilý na Perštejně byl stěží padesátiletý, ale tvrdil, že
tamtudy chodí už padesát let. Obrátil se na mě uprostřed mnoha
lidí na rušné pražské ulici. Nevěděl, co mi napovídá tou padesátkou. Řeknu jen, co je únosné v rámci tohoto spisu. Pětka před nulou znamená lidský život, nula, jemuž dominuje pět smyslů. Tím
pojmenoval Průběžnou ulici jinak. Cesta k místu, kde se se mnou
provedla první manipulace se smysly a s vědomím v rámci lidské
existence. V této manipulaci se potom během mého života
pokračovalo v tom smyslu, že aniž jsme to chtěli, smysly se
zavíraly při bdělém vědomí a zůstávalo samotné vědomí nerušené
smyslovým vnímáním, čehož jsem velmi potřeboval k nabytí
určitých zkušeností. Jenda také nevěděl, že přestal křičet přesně v
tom okamžiku, kdy jsem poznal skrytý význam jeho křiku a tímto
pochopením jsem se ho zdánlivě zbytečně ptal. Byla to obdoba
toho, co činil např. Ježíš, když si nějaký nemocný přál uzdravení.
Věděl, co si nemocný přeje, ale přesto se ho ptal, protože svou
otázkou ventiloval jeho nitro, způsobil, že vůle nemocného se
poprvé přelila do vůle Ježíšovy, čili řečeno opačně, Ježíš mohl
jeho stav zvládnout, právě jako já jsem v malém mohl zvládnout
pláč Jendův jedině proto, že jsem se ptal v momentu hlubšího
pochopení a poznání významu toho, co se děje. Toto poznání se
zvláštním způsobem mým dotazem přeneslo do vědomí Jendova,
takže on začal mít dojem, že pláč jenom hrál, ačkoliv tomu tak
nebylo. To zase pro mě byla jedinečná odpověď, zdali také jednou

Jenda bude umět život brát jako hru a jako herec z něho těžit.
Účastenství pravého herce na hře není o nic menší než
účastenství člověka na opravdovém lidském dění, jakého jsme
svědky mimo divadelní scénu. Zatím jsem tuto vědomost
potřeboval nabýt jen proto, abych věděl, jakou hloubku odhalení
symboliky evangelia sv. Jana si mohu dovolit.
Zajímavá je také změna v tvém chování, která nastala od
chvíle, kdy ti Jenda hlásil, že bude okolozubatý. Něco se z tvého
nitra utrhlo a dostalo se ven a má to stále volný přístup ke světu.
Jsi o to bohatší.
Nezapomeň : Ve chvíli, kdy událost s Jendovým pláčem a s
jeho odpovědí rozšířila mé poznání, také já jsem byl radostný, jako
vždycky, když se zvýší úroveň mého vědomí, ale přestože jsem o
své radosti nic neříkal, transformovala se v podivné, řekl bych v
radostné Jendovo pochopení události a z Jendy se přenesla na
tebe tak, že v tobě se uvolnila síla se radovat, síla, která by byla
možná zůstala u tebe dlouho nebo nadobro skryta. Poznání, o
kterém ti v této knize budu vyprávět, má vždycky nakažlivou povahu, projeví se vždycky jako řetězová reakce, ale každý po svém
se s ní sveze. Jeden s pocitem vnitřního uspokojení - ten mi říká,
že je mu u mě dobře - jiný ve formě rozluštění, problémů které
jsem mu ani slovem neluštil apod. To jsou však jen zevní znaky
toho, že kus niterní blaženosti a moudrosti se u lidí s těmito pocity
vylilo navenek. V každém člověku jsou zavřeny poklady, o kterých
člověk neví, protože k nim nemá klíč.

U mne to nebylo tak snadné
Jak ty ses dostala ke zkušenosti, že ty nejsi rukou, a proto
se jí můžeš vzdát, bylo velmi snadné. I mě lidé učili témuž, ale
jaksi ve velkém a nadosmrti mě svým zásahem i fyzicky
poznamenali.
14. srpna 1913 zemřel můj otec na tuberkulózu. Do
poslední chvíle svého života dbal úzkostlivě na to, aby se mě ani
nedotkl, a tak se stalo, že jsem se přímo nenakazil. Ztratil jsem
otce ve věku osmi měsíců, a jediné, co mi ho dnes připomíná, je
chromá ruka (levá).
Už před vánocemi 1913 na jedné návštěvě u známých
mamička - víš, že tak jmenuji tvou babičku - si všimla, že

ustavičně soustředěně tluču levou rukou do stolu. Patrně jsem při
každém úderu pociťoval slabou bolest v ramenním kloubu a tento
objev mě upoutával.
Zanedlouho se objevil na rameni malý vřídek a pohyb ruky
ustal, neboť se stal bolestivý. Při každém pohybu rukou, při oblékání a mytí jsem se bránil pláčem každému sebemenšímu pohybu
rukou.
Doktor Střízek řekl, že jde o pouhý furunkl, nevymačkal ho a
čekal asi, až dozraje. Koncem února, když už ramenní kloub byl
celý zanícený, prohlásil, že bude třeba ruku amputovat.
Mamička k tomu nedala souhlas a zajela se mnou do Prahy
na dětskou kliniku, někam na Betlémské náměstí k primáři
Kafkovi. Ten rozhodl rameno operovat uvolněním hnisu. Mamičku
nechali za dveřmi. Jen jí řekli, že mě neuspí, protože operaci bude
nutno několikráte opakovat, a tak časté uspávání by mělo neblahé
následky na mé duševní vlastnosti.
A pak se stalo něco daleko důležitějšího než že byla zničena
ramenní vzrůstová ploténka a ruka od ramene k lokti nemohla
růst.
Jakmile mi začali rozřezávat okolí ramene zpředu i zezadu,
začal jsem pochopitelně nehorázně křičet. Všimni si, že se na mě
šlo trochu jinak než na tebe. Avšak nakonec účinek byl obdobný.
Až jsem se vykřičel - snad to nebylo při první operaci, nýbrž až při
některé z následující - odešel jsem od své bolesti pryč, vzdálil
jsem se od ní svým vědomím. Prostě lékaři po určité době mohli
se mnou dělat co chtěli, už jsem na bolest nereagoval pláčem.
Hrozná, každý týden dvakrát, později jedenkrát opakovaná
bolest mě naučila jí čelit způsobem, který jinak ovládají jen joginové. Naučila mě stáhnout vědomí z oné části těla, která byla
drásána. Nikdy jsem to nedokázal hned, vždycky jen z přinucení, a
vždy znovu se to opakovalo. Omdlel jsem, nebo jsem se přestal
ztotožňovat se svým tělem? Mnohem později jsem poznal, že
jsem se naučil neztotožňovat se se svým tělem. Proto asi už v
útlém mládí mě napadaly myšlenky a otázky, na které jsem si
nedovedl dát odpověď. Byly to otázky např. tohoto druhu. Kdo
jsem já? Jak jsem se tu objevil v tomto těle? Proč se jinak s tímto
tělem ztotožňuji? Nejhorší bylo, že když mi začali v náboženství
poprvé odpovídat na tyto otázky, nebyl jsem s jejich odpověďmi
spokojen, neshodoval jsem se s nimi, záhy jsem jim přestal věřit.
Slyšel jsem, že zde na zemi se rodí jak mé tělo, tak i má duše.
Před tím neexistovalo ani to, ani ono. S tím jsem se nemohl smířit.
Což zde na světě není nikdo, kdo by mně mohl dát správnou

odpověď? (Pozn.: Tehdy jsem ovšem odpověď nedostal a musel
jsem se smířit s tím, že nikdo z mého okolí se nemohl opřít o
zkušenost, kterou mi připravili lékaři. Protože ani ty si nemůžeš
představit, o jaký rozpor u mně šlo, a nepřeji si, aby i tebe jednou
obtěžoval, třeba to bylo až v hodině smrti, považuji za svou
povinnost ti říci něco o něm. Měl jsem přece dojem, proti
opačnému dojmu ostatních lidí, že já nejsem tělo, nýbrž že je mi
tělo nějak propůjčeno, nevím jak, nevím proč. Neklame-li mě tento
pocit priority mého vědomí nad prioritou těla, pak to, čemu lidé
říkají duše, musí být starší než tělo, nemůže vznikat v okamžiku
narození těla. Ovšem přemílal jsem si tohle v hlavě v dětských
pojmech. Zmíněné povědomí bylo temné, nevysvětlitelné, nikým
nepodporované, ani knězem, kterého jsem se na to ptal ze své
druhé lavice u okna, když jsem chodil do druhé třídy obecné
společně s Aulickým. On mně byl až dodneška nejzáhadnějším
žákem třídy. S tímto A. jsem někdy chodíval ze školy. Bydlel v
Prokopově třídě v Plzni. Nikdo s ním nechodil, nikdo ho
nedoprovázel, protože on na nikoho nemluvil. Ani si nepamatuji,
že by byl ve škole promluvil. Nevím, jak mohl tak dobře prospívat.
Patrně měl přes svou mlčenlivost normální inteligenci. Právě jsem
se o něm dověděl, že dostudoval v Plzni gymnázium. Jemu
jedinému jsem se mohl svěřit u vědomí, že on jediný nic
neprozradí a nebude odporovat svými názory. Je zajímavé, že od
toho okamžiku začalo uhasínat vědomí o přednosti vědomí před
tělem, takže jsem bezmála začal zacházet s tělem jako ostatní
lidé, jako s něčím, čím jsem já. Teprve mezi sedmnáctým a
osmnáctým rokem mého života jsem náhle nabyl vědomí o lidské
nesmrtelnosti, která ovšem přesahuje existenci těla a je na něm
nezávislá. Tehdy jsem " n a b y l " jistotu, že jsem ve své skryté
podstatě věčnou bytostí. Tuto jistotu jsem už nikdy nepozbyl. Od
té chvíle jsem však začal s uskutečňováním trvalého spojení s
věčným životem, namísto onoho chvilkového, které jsem poprvé
zažil v těch sedmnácti letech, nebo jak jsem se vyjádřil, které jsem
tehdy "nabyl". A teď něco velmi důležitého, i když chovám jen
pranepatrnou naději, že mi porozumíš. Vysvětluji slova "nabyl
jsem" ve větě: tehdy jsem nabyl jistotu. Byl to tehdy první okamžik
v tomto mém životě, kdy jsem něco nabyl, o čem jsem okamžitě
měl jistotu, jakmile jsem to nabyl, že jsem to věděl už dříve, tedy
že jsem to tou chvílí nenabyl. Neklamný znak toho, že jsem
vstoupil do věčnosti branou poznání. Nenašla bys totiž nic z toho,
čemu ses učila postupně rozumovou nebo citovou cestou, o čem
bys mohla říci, žes to už znala dříve než ses tomu začala učit.
Všechno, čemu ses postupně naučila ve škole nebo od svého
okolí, jsou vědomosti, s jakými nás všechny častuje svět od chvíle,

kdy se zde na světě narodíme, a nepřestane dokud nezemřeme.
Jsou to vědomosti, se kterými se do věčnosti nevstupuje, nýbrž se
z ní vystupuje. Proto se mohl Ježíš vyjádřit o těchto vědomostech
jako překážce k poznání věčnosti. Neznamená to však, že bychom
měli opovrhovat učením se světským věcem. Je pro mě nejvýš
výmluvným svědectvím, že jsem jednal chybně, když jsem přestal
stát o světské vědomosti, jakmile jsem nabyl jistotu o věčném
životě, neboť: 1. Vědomí o věčném životě vyplynulo na povrch ve
chvíli, kdy jsem definitivně pohřbil možnost ve světě poznávat, co
jsem tam chtěl poznávat. Kdyby nebývalo co pohřbívat, čeho se
zříci, a kdyby to, čeho jsem se zříkal nebylo pro mne tak důležité,
důležitější než všechno ostatní, nebyl bych nabyl vědomí věčného
života. Ostatně trvalo asi rok a třičtvrtě než se mé zoufalství
změnilo v klidnou, jinak neuskutečnitelnou touhu.
2. Mělo se mně tím dostat důkazu, že člověk může projít
branou poznání teprve tehdy, když projde branou světského
poznávání až k nejzazší mezi, kterou je schopen dosáhnout
lidskými prostředky.
První takovou mezí je fyzická dospělost, jinou duševní
dospělost. Proto až z těchto mezí lze přejít nejdříve do vědomí
věčného života. Staří národové o tom věděli, a proto spojovali
plnoletost s jakýmsi druhem zasvěcení. U některých, tzv.
primitivních kmenů se tento zvyk zachoval dodnes.
Dnes už vím, že na cestě poznání se mohu odříkat také tím,
že dále nabývám vědomosti lineární cestou, studiem, světskými
zkušenostmi, a že kdybych s tímto odříkáním přestal, ztratil bych
přirozenou základnu k odstartování do věčnosti. Odříkáním je pro
mne světské poznání proto, že samo nikdy nevede k tomu, po
čem toužím, po nepřetržitém přebývání ve věčném životě, nýbrž
jen připravuje pro ně půdu. V prvních měsících po proniknutí
vědomí o věčném životě do mého vědomí mně však toto známo
nebylo. "Dnes jsem - oproti oněm prvním měsícům opozice proti
všemu světskému - pro poznávání aspoň něčeho světského,
nejlépe toho, co člověka poutá, až do největší hloubky, jaké lze
dosáhnout bez trvalého zneklidňování, neboť z této hranice je pak
možno nenásilně vstoupit do věčnosti branou poznání. Jde přitom
vlastně o nabytí svým způsobem nebo způsobem žádoucím
duševní dospělosti, a tím o vybudování další startovací základny
do věčnosti. Abych tak řekl, dobrý řemeslník vstupuje se svým
řemeslem do věčnosti, a odtamtud, aniž si to přeje, si přináší zpět
do světského života dokonalejší znalost řemesla, především ono
jeho samovolné zvládnutí a ztvárnění.

Do věčného života je možno vstoupit různými branami, ale
brána poznání se liší od všech ostatních tím, že v ní odpadá vše,
co jsme před tím na tomto světě nabyli. Ovšem jen po dobu
vstupu. Vstup skrze ni není totiž doprovázen ani jediným obrazem,
ani tím nejsvětějším, ani jedinou myšlenkou, ani tou nejčistší a
nejvznešenější, neboť všechny obrazy a všechny myšlenky jsou
hluboko pod tímto vstupem, i když zatím nejde o nic více než o
vstup. Protože dříve než jsme vstoupili do tohoto světa jsme
vědomím bez představ a bez myšlenek. Mluvím-li tedy o tom, že
myšlenky a představy jsou pod vstupem do věčného života,
myslím tím, že musí být v okamžiku vstupu spláchnuty, nesmí
zůstat onou neprodyšnou přikrývkou vědomí o věčnosti, jakou
jsou, nevstupujeme-li.
Než budu pokračovat v opisu původního textu, ještě jednou
ucelím pohled na události v mém životě od jednoho a půl roku až
po ten první vědomý vstup do věčné podstaty člověka, který se
uskutečnil mezi mým sedmnáctým a osmnáctým rokem mého
života.
Oněch čtrnáct operací za vědomí mezi jedním a půl až
třetím rokem vneslo do mého vědomí první neobvyklý postřeh, že
jsem tím, který myslí, a ne tělem, které je jen nástrojem toho, který
myslí. Tento postřeh byl potřebný pro další vývoj mého poznání,
ale nebyl ani správný ani nesprávný, asi jako se nedá říci, že
vidění a vůbec vnímání tohoto světa, ve kterém žijeme, je klamem,
nýbrž že je potřebné, a že je jenom částečným, omezeným
pohledem na skutečnost. Tato částečnost našeho pohledu na
skutečnost je způsobena naší tělesností, kterou nejsme vinni.
Vědomí, jehož jsme nositeli, se přenáší odněkud z centra, do
kterého jsem na okamžik pronikl mezi sedmnáctým a osmnáctým
rokem. Mezi centrální vědomí, o kterém pro svou tělesnost
nemáme zdání, a svět, ve kterém žijeme, se vkládá od chvíle
narození filtr, jemuž se říká živé lidské tělo, konkrétně jsou to
smysly, rozum a city tohoto lidského těla.
Za určitých okolností, ale stává se to velmi zřídka, může
dojít k obtoku lidského vědomí mimo smysly a paměť, mimo
produkty rozumové činnosti, a pak vědomí, které obteklo filtr, se
ocitne tváří v tvář svému zdroji, vrací se ke zdroji, přestože už
jednou přeteklo nebo z něho proteklo přes zmíněný filtr. Teď se
vrací, protože ho na zpáteční cestě obteklo - by pas -. Kdyby ho
neobteklo, nemohlo by se vrátit.
Znám-li však nyní okolnosti, za kterých vědomí procezené
filtrem, tj. vědomí tohoto světa, může obtéci filtr, není problémem

tyto okolnosti navodit a znovu vědomím obtéci. Jestliže se cesta
tohoto obtoku jaksi pročistí, jestliže se tamtudy vytvoří jakési nové
řečiště vědomí, pak nebude třeba nějakého transu nebo extáze,
aby se člověk ocitl na tzv. druhém břehu, nýbrž bude nakonec
moci stát rozkročmo na obou březích. Tuto skrytou kapacitu lidské
vědomí má. Ber to na vědomí.
Jediná potíž tkví v tom, že člověk tíhne do té míry k onomu
částečnému poznávání přes smysly a rozum, že je začne vlastnit,
že je pak začne hájit jako něco jemu nejdražšího proti průniku
něčeho, co v něm zatím není obsaženo. Tento odpor způsobený
vlastněním momentální úrovně poznání, zažívá už dítě, když od
něho dospělí chtějí, aby se dostalo na jejich šíři a úroveň
zkušeností. Proto člověk musí odumřít tomuto vlastnictví,
minimálně tak, aby byl jako dítě, jak od nás chtěl Ježíš. Tuto
podmínku jsem nechtěně splnil mezi sedmnáctým a osmnáctým
rokem, takže došlo k něčemu, co bych nazval prvním obrácením,
a čemu se nábožensky říká nebo dá říci narození Ježíše v
Betlémě.
Je při nejmenším zajímavé, že během tohoto opisu Umění
žít, kdy chci tento spis doplňovat poznámkami, aby byl
srozumitelnější, jsem uváděn nějakým způsobem znovu zdánlivě i
zevními událostmi, na něž nemám vliv, jak se mylně zdá, do dějů,
které mi mají připomenout, čím mám text doplnit. Jednu takovou
událost s Betlémským náměstím jsem zde vypsal. Ale musel bych
napsat toho mnohem více, kdybych ti měl vysvětlit třeba jen vznik
jednotlivých poznámek. Událost s Betlémským náměstím ti měla
připomenout, že cesta jde přes Betlém, přes zrození vědomí o
věčném životě v člověku, v jeho stáji, v jeho těle, jak se kdysi stalo
v Betlémě. Pak ovšem celá symbolika Ježíšova života nabývá
nového smyslu, stává se detailním návodem k Umění žít tak, aby
člověk nezemřel na věky, nýbrž už zde na světě vstal z mrtvých
tak, jak vstal z mrtvých Ježíš Kristus. Je to ovšem cesta, která
začíná Betlémem a probíhá všemi vývojovými fázemi přes
poddanost okolí, tj. od pokorného učení se od světa, přes Jordán
na kříž a ke zmrtvýchvstání a nanebevzetí. Je zajímavé, že
všechny tyto symboly převzalo křesťanské náboženství ale jen tak,
že vzalo na vědomí historickou existenci Ježíše, ale neaplikovalo
je na lidský život, jak mělo. Uchýlilo se k nesmyslnému
východisku: "Ježíš Kristus nás spasil svou krví na kříži." Šlo tehdy
v Ježíšově životě k prozrazení věčné záležitosti a toto prozrazení
na sebe vzalo formu děje. Ježíš ukázal, jak se má obtéci zpět do
zdroje vědomím, které vyprýštilo ze zdroje přes tělesnost. Řekl:
vejít do Otcova domu. V tomto smyslu a ještě jinak se stal

spasitelem, ale ne jen tím, že jeho krev tekla na kříži. Tekla marně
za všechny, kdo se nechopí jeho příkladu od Betléma až po
zmrtvýchvstání, ale konkrétně, nikoliv pouhým přijetím této ukázky
cesty za správnou. Ježíš totiž neřekl o sobě jen, že je Cesta,
nýbrž že je též Pravda a Život, a tím naznačil, že jen toho může
spasit, kdo se chopí celého jeho příkladu, který nám dal.
Správné východisko není tedy: "Ježíš Kristus nás spasil
svou krví vylitou na kříži", nýbrž i "Ježíš Kristus nám svým
příkladem poskytl sílu a pochopení, jak máme za ním přijít".
Nejdeme-li, nejsme spaseni, tj. nevejdeme natrvalo do vědomí
věčného života, a tím naše vědomí někde okolo fyzické smrti
zhasne. Jestliže vědomí vyprýštěné ze zdroje se nevrátí zpět ke
zdroji, nic nepomůže příklad Ježíšův.
Rozuměj mi dobře: Na křesťanském východisku "Kristus nás
spasil", je nesmyslné jen to, že se to ještě nestalo, ale správné je,
že kdokoliv bude Ježíše následovat podle jeho příkladu a slov,
bude spasen. Proto i pro mě je Ježíšův život majákem, bez
kterého jsem se obešel jen v první fázi cesty, jsa daleko od břehu,
do těch sedmnácti. I když pro mě jeho světlo naplno nesvítí až
téměř do mých l7 let, přece jen, jak jsem se blížil ke břehu, kde
maják stál, byl jsem nucen stále více se orientovat jeho světlem,
abych správně vplul do přístavu a nenarazil na okolní skály, které
přestože jsou na břehu, na kterém stojí on, maják, jsou
nesprávným a nebezpečným místem přistání.
Dnes si dovedu odpovědět na otázky uvedené před touto
poznámkou. Napravím ještě aspoň jeden svůj omyl. Duše se
přece jen rodí v okamžiku narození člověka na tento svět, ale není
to duše nesmrtelná, nýbrž jako všechno, co vzniká, tak také ona
zaniká. Je to smrtelná duše, pouhá vyslankyně nesmrtelné duše.
Dokonce se nejen rodí, ale i nabírá zkušenosti, které si pak po
smrti odnáší do jemnějšího světa, kde pak ještě nějaký čas prodlí,
než umře onou druhou smrtí, o níž se mluví v Písmu. O tuto
smrtelnou duši se stará křesťanské náboženství a myslí si, že je
pro ni připravena spása nebo zatracení. Zde někde začínají omyly
našeho náboženství, zaviněné tím, že s touto duší se dá poměrně
snadno komunikovat i po smrti člověka, jemuž patřila, a kladná
vzpomínka na ni svým způsobem jí pomáhá, ale nemůže jí pomoci
k věčnému životu, neboť ten pro ni není určen. Dokonce i ve
Starém zákoně se mluví jen o této duši, protože tento Zákon často
nepředstavuje více než lidové, vulgarizované podání pravdy. Měl
jsem však zároveň pravdu, když jsem předpokládal, že duše se
narodí v okamžiku narození na svět, protože máme nesmrtelnou
duši, pro kterou je určena spása v tom smyslu, že má být

osvobozena od pout tělesnosti a má jí být prostřednictvím
smrtelné duše umožněno použít živého těla jako prostředku k
tomuto osvobození. Kdyby totiž člověk byl oddělenou bytostí od
vesmíru, ve kterém žije, nebylo by této akce zapotřebí. Protože
však je úzká spojitost mezi ním a prostředím, ve kterém žije, může
člověk plnit spasitelský úkol též vůči vesmíru tím, že sám se vrací
do Otcova domu. Popotahuje vývojově celý vesmír tímto vstupem
a přibližuje ho k Otcovu domu. To je cesta, kterou jsem nastoupil
po oněch l7 letech života.
Chtěl bych ještě při této příležitosti ukázat na rozdíl mezi
touto cestou a běžnou křesťanskou cestou. Křesťané po celý
středověk a potom až do l9. století se kojili bláhovou nadějí, že
budou-li zbožně a poctivě žít, přijdou do nebe. Tento způsob myšlení se opravdu dá nazvat opiem. Velmi přispěl k tomu, že mocní
tohoto světa snáze ovládali poddané, odvolávajíce se na dobrodiní, které na věky kyne ubohým a plačícím po smrti. Nekyne, protože duše, která to všechno zažívala, zemře. Sami dobří křesťané
se uchylovali k názoru, že pravá láska k člověku je láska k duši,
která má být spasena bohabojným životem, a pak opomíjeli
konkrétní sociální péči strádajícím tělům ubožáků. Tělo přece není
duše a mnoho na něm nezáleží, říkali. Beztak zahyne. Tyto omyly
právem odstranily toto náboženství z místa, které neprávem
zaujímalo. Ježíš hlásal něco úplně jiného. Aby to nevyšlo najevo,
bylo dokonce nutno zakazovat znalost celého Ježíšova učení. Tak
daleko to došlo s úpadkem v náboženství. Devatenácté století
propadlo jinému nehoráznému omylu. Myslelo si, že věda a
technika odstraní všechno lidské utrpení. Dvacáté století ukázalo,
že pravý opak je pravdou. Ani věda, ani technika, tak jak jsou
zneužívány, obdobně jako bylo zneužíváno náboženství, nemohou
zajistit štěstí člověka. Ježíš hlásal zkušenostní náboženství a není
nic snazšího než to dokázat na způsobu jak vedl své učedníky.,
Nezkušené v tom, co hlásal, nazval právem slepými, kteří když
vedou slepé, všichni padnou do jámy. Proto se snažím
prohlédnout, ne až po smrti. Tím se liší má cesta od tupé
poslušnosti. (Konec poznámky) Tuhle palčivou nejistotu jsi ty nikdy
nezažila. Okamžik, přestože opakovaný, myslím onen zážitek s
rukou, které ses vždy znovu vzdala, nezanechal v tobě rozpor,
protože ses mohla ihned vrátit ke svým hrám, k dětem, které
neměly tvou zkušenost, které se mohly bez mezer ztotožňovat se
svým tělem. Poznal jsem však, že máš stejné schopnosti jako já
dopátrat se v tomto životě, že nejsi tělem, nýbrž svobodným,
věčným duchem, který toho času jen podlehl klamu, že se tu
teprve narodil a že je tělem, čímž se stal otrokem nejen své
tělesnosti, ale i všech událostí a dějů, ve kterých si sebe

uvědomuje, a prostředí, do kterého je zasazen. Protože jsem se
přesvědčil, a to ne bez velkého trápení a námahy, že se všichni
lidé klamou a že všichni bez rozdílu, nejpozději však v okamžiku
smrti, jsou úmrtím zbavováni tohoto klamu, zamanul jsem si, že
bys mohla být jednou z mála bytostí, která by nešla z jednoho
zklamání ke druhému, od jedné bolesti ke druhé, od jednoho
nepatrného opuštění sama sebe ke druhému nepatrnému
slevování z ulpění na svém těle a na všem, co souvisí s jeho
životem ve světě jako na jediné skutečnosti. Je to vůbec možné za
dnešních okolností? Ty se domníváš, že chci příliš mnoho, nebo
že hodnotím lidské vztahy k okolnímu světu příliš škarohlídsky a
že lidská krása těchto vztahů je tak líbezná, že stojí za to, aby byl
člověk i občas zklamán, a musí-li jednou všechno na tomto světě
opustit, aspoň si bude moci říci: žil jsem plný život, neboť jsem
bral, co mi nabízel. Tady si ale právě nerozumíme. Jsem pro plné
rozvinutí člověka a jeho života ve světě, ale nikdy za cenu
zapomenutí toho, kdo jsem. Jsem individualizované vědomí a tělo
je jedním z mých nejdůležitějších nástrojů, neboť bez něj bych
vůbec nemohl zažívat tento svět, a co hlavního, nemohl bych z
něho vytěžit všechno vědění o své existenci, která přesahuje
hranice tohoto světa. To ti nepředkládám k věření, nýbrž jen proto,
abys pochopila, proč jednám tak, jak mě znáš. Přejděme teď z
pasivní stránky života k činorodému životu. Zjistil jsem, že na
tomto poli se u tebe vyvinula jedna výtečná vlastnost. Jak to s ní
začalo?
Vlastní řeč
Již od útlého mládí, dávno před tím, než ses naučila mluvit,
jsi zjistila, že se u nás čte nahlas z knihy pro celou rodinu. Tuto
službu jsem obvykle obstarával já, abych tvé mamince a babičce
umožnil při mechanické práci - a těch je v domácnosti celá řada věnovat pozornost rozvíjejícímu se ději nějakého čtivého románu.
Byla jsi přítomna takovému čtení, ale nemohla jsi ještě
rozumět čtenému textu. Pozorovala jsi však dobře nás všechny ve
svém okolí. Občas ustaly v práci a chvíli naslouchaly bez hnutí.
Dělala sis úsudek, že to čtení je při nejmenším náramně důležité,
a zatoužila ses mu naučit. Brzy jsi uměla pod celými sbírkami
dětských obrázků nazpaměť stohy podtištěných říkánek. Ale ještě
před tím, kdys nebyla schopna řeči, slyšelas matčinu píseň při pití
polívčičky z láhve. Zpívanému textu jsi ještě nerozuměla, ale
snažila ses napodobovat podobné počínání jak slovy, tak melodií.
Tak vznikl tvůj první nápěv s těmito notami:

gé gé é é ef ef dé
ete či ti ma nyt ku
a to se te me ne ne
Bylo to v době, kdys ještě nemluvila. Byla to tvá vlastní řeč,
které jsi sama nepodkládala žádný smysl, ve které jsi však často
celé minuty rozprávěla k věcem, knihám, z nichž jsi předstírala
čtení, a k lidem, kteří nebyli přítomni.
Uvědomoval jsem si tehdy, že tato tvá výrazová
nedočkavost by se byla vyvinula ve vlastní řeč, které by byl kromě
tebe nikdo nerozuměl.,
U mě se tak stalo proto, že v době, kdy jsem se učil mluvit,
jsem se ocitl ve výjimečných životních podmínkách. Když mně
bylo něco přes půldruhého roku, nastala první světová válka.
Mamička tu stála sama bez pomoci a bydlela se mnou u svých
stárnoucích rodičů. Vydělávala si šitím, ale za první světové války
nebylo nic platné, když si něco přivydělala ke své malé pensi. Lidé
jí sice ochotně dávali peníze, ale měští lidé, právě tak jako ona, za
ně nic nedostali. Musela se tedy se mnou nastěhovat na venkov,
do Radavy pod Orlíkem, kde měla sestřenici, někdejší kuchařku a
služku v jedné osobě spisovatelky Růženy Svobodové, která o ní
také napsala jednu ze svých povídek. Nikdy jsem se nedověděl,
jakým způsobem se dostala z města do této malé vesničky, kde
se provdala za chalupníka a voraře Václava Kicla, s nímž měla tři
děti.
Tam v Radavě jsem trávil své rané mládí od jara až do
podzimu, a nutno říci, že velmi málo mezi lidmi, velmi mnoho v
přírodě a mezi zvířaty. Mamička byla celý den zavalena prací pro
celou vesnici a ještě něco pro Chrást, půl hodiny odtamtud z
Chrástu pocházela jak teta Kiclová, tak její blízký příbuzný, otec
maminčin, Josef Pinta - také šila pro Velký Vír, na druhé straně
řeky. Na mě neměla mnoho času. Občas mi dala do ruky kus
výborného domácího chleba, na jehož chuť do smrti nezapomenu,
a pustila mě s patřičnými upozorněními na různá nebezpečí do
okolí chalupy, která stála padesát kroků od Vltavy. Jednu ruku v
sádře od ramene až po loket, a tam překříženou obvazem přes
prsa, v pravé ruce obvykle s kusem chleba, jsem se pomalu trousil
- měl jsem nařízeno, abych neutíkal - k řece buď rovnou průhonem
pro krávy nebo zadem kolem nádherně kvetoucí voňavé stráně,
plné jemných zvuků hmyzu a včel, kolem zahradního plotu až pod
stavení Zahradníčkových, kde jsem obvykle, pokud mě nezavolali
k nim, a to se stalo málokdy, zase zahnul k řece, sešel opatrně z
královky, postavené za Karla IV., mezi oblázky ohlazené šumícím

tokem řeky. Malé rybky prchaly přede mnou do větší hloubky, větší
jsem pozoroval jen zdáli. V celé Radavě asi na délce dvou
kilometrů bylo celkem jedenáct stavení, roztroušených podél
pravého břehu řeky. Ves začínala pro mě na horním konci u skal,
kam se chodilo pást, a končila mlýnem, kam jsem s mamičkou
chodil ve sváteční dny odpoledne na návštěvu k mlynářce. Tam
bylo útulno a poklidný klapot mlýnského kola hnaného vodou z
masného rybníka byl pro mě znakem vrcholné techniky, které
jsem se velmi obdivoval. Mlynářka měla pro mě vždycky něco
dobrého přichystáno. Nikdy toho nebylo více než buchta s čajem,
ale obojí bylo tehdy velmi vzácné. A ten čaj měla s rumem, a jeho
vůně se rozlévala po celé světnici. Obě ženy, jak mamička, tak
mlynářka, si měly vždycky co říkat. Těm jejich řečem jsem ještě
nerozuměl. Ještě se občas chodilo k Budínům, a to byla celá má
příležitost ke konversaci. Se svými bratranci a sestřenicí jsem sice
chodil denně na pastvu, ale oni se mnou mnoho řečí nenadělali.
Považovali mě asi spíše za přítěž, neboť mě měli opatrovat, abych
si neublížil. Přitom bez vědomí mé matky mě učili lézt po skalách.
Jakmile mi sňali obvaz - a ten jsem nosil asi dva roky - nebylo pro
mě výšiny a skály, kterou bych byl neslezl, ovšem bez matčina
svědectví.
Nejkrásnější stránkou těch let, a pro mě nejdůležitější, byl
styk se zvířaty. Stýkal jsem se s nimi daleko důvěrněji než kterékoliv venkovské dítě.
Sedával jsem na samém břehu řeky Vltavy a jednou rukou
stavěl hráze rybníčků, do kterých jsem nechával naplavat potěr,
kterému jsem pak zahradil cestu zpět do řeky, nebo jsem zaváděl
proud vody několikametrovými kanály, které jsem hloubil podél
břehu a jimiž jsem potom pouštěl lodičky z kůry stromů. Ke mně
se přicházely napít slepice, kohout, u mě začínaly svou veselou
pouť po řece husy a kachny, a tu se napájely i krávy. Celý den
kromě rána, oběda, svačiny a podvečerního času, kdy se chodilo s
krávami na pastvu, jsem se s lidmi nesetkal. Zato jsem byl často
oslovován signály zvířat. Je zajímavé, že když jsem seděl u řeky,
a byl jsem tedy patřičně malý, ne o mnoho vyšší než kohout nebo
husy, všechna ta drobná havěť přicházela až ke mně a oslovovala
mě svými jednoduchými signály, jejichž znalost je jim vzrozena.
Vedle jejich "řeči" mi čeština připadala být dlouho cizí. Brzy jsem
rozuměl všem těm signálům, ať je artikulovala kočka nebo husa.
Jen psímu štěkání jsem se naučil porozumět jen tak, jako dobrý a
pozorný chovatel psa. Věděl jsem, který štěkot znamená radost,
který žal nebo hlad. Avšak u hus jsem rozeznával všechny jemné
rozdíly jejich štěbetání, dovedl jsem je napodobovat a štěbetal

jsem s husami jako s dobrými známými. Časem jsem jim začal i
radit. Musím však říci, že na mé rady mnohdy nedaly. Husám je
třeba mnohokrát opakovat radu, kterou jim dáváte, a chcete-li je
vést pomocí štěbetání, musejí pořád slyšet váš hlas, jinak se dohodnou na něčem jiném. Později jsem přišel na to, že na mě
nedají prostě proto, že mám příliš vysoký hlas. Čím starší husa,
tím má hlubší hlas. A takovou ty mladší poslouchají. Ze všech
zvířat především husy byly mými prvními učitelkami. Co ty mně
toho řekly o přírodě, o nebezpečí, která tam na tvory jejich druhu
číhají, o radostech plavby a pastvy, pití, běhu a dokonce letu, o
jejich poměru k ostatním zvířatům a lidem.
(Husa nepřijde na to, že jí lidé nerozumějí. Oslovuje je jako
husy a jednání lidí si vysvětluje jako druh bezohlednosti nikoliv
nepochopení.)
Přestože jsem už mnoho zapomněl, mohl bych o tom
napsat celou knihu. Stále více jsem si jich vážil pro jejich znalost
pastvy a jedinečný instinkt při hrozícím nebezpečí, ať už ze strany
počasí, nebo ze strany zvířat. Jen vůči lidem byly bezbranné. Ta
tisíciletí, která žijí vedle lidí a pro lidi, ještě nestačila k tomu, aby
cokoliv přidaly k moudrosti, které se naučily v dobách, kdy žily
ještě divoce. Na člověka nebylo spolehnutí, člověk jim byl po
mnoha stránkách nevyzpytatelnou bytostí. Malému se mohly za to
mstít, velkým jen spílaly, a to dost krutě, vysmívaly se jim, když
přešli kolem, jako by ti lidé před jejich stádem utíkali strachem. To
víš, nahánět strach umějí husy výtečně. Husy mi pomáhaly
překonávat nebezpečí, o kterých lidé nemají ani tušení.
Jednou jsem je vedl do skal na pastvu. Každý by se byl
podivil, kdyby byl viděl, jak jsem se přitom choval. Šel jsem
obvykle nikoliv s prutem za nimi, nýbrž se štěbetáním před nimi a
vedl jsem je signály od nich naučenými. Tady na úzkém pruhu
země mezi navigací, postavenou ve středověku, nad níž se pnuly
pro husy nedostupné skály a mezi řekou rostla na dosti strmém
svahu jen sporá tráva mezi balvany napadanými přes navigační
stezku ze skal. Končina ta byla plná hadů, a to nejen užovek, ale i
nebezpečných zmijí. Husy už daleko předem upozorňovaly na
přítomnost hada. Tehdy jsem šel před nimi a ony mě upozorňovaly
na nebezpečí a rozcházely se ode mě na obě strany. Díval jsem
se dobře před sebe, ale i při nejlepší snaze jsem žádné nebezpečí
nepozoroval, až jsem šlápl na kámen, kde stočená zmije výhružně
vztyčovala hlavu. Tehdy jsem jen o vlásek unikl uštknutí. Od té
doby jsem poslouchal husí upozornění. Brzy jsem se přesvědčil,
že instinkt husy nikdy nemýlí. Po této stránce jako ony, tak i
ostatní zvířata, vědí více než lidé.

Škoda, že jsem se nemohl s husami pást. Často mě k tomu
vybízely, a musím si přiznat, že jsem se o to ve své dětské
nezkušenosti i pokusil. Samozřejmě, že bez úspěchu a se
špatnými následky. Rád jsem však lehal uprostřed pasoucího se
stáda. Škubaly trávu i zpod mého těla, příjemně mě lehtajíce
zobáky kolem rukou, nohou i trupu. Zavřel jsem oči a poslouchal
jsem jejich řeč. Zvíře se při dobré pastvě částečně a při kladném
odpočinku úplně vrací do svého zvířecího ráje, kam mě také husy
nejednou zavedly. Při každém uškubnutí trávy husy chválí dobrou
pastvu a člověk cítí, jak jsou ti tvorové blažení za to málo, co mají.
Přiznám se, že jsem byl blažený s nimi a že potom, když jsem se
definitivně, od začátku povinné školní docházky, vrátil mezi lidi a
stal se znovu lidským dítětem a lidským žákem, už nikdy jsem se
necítil tak šťastným a tak bezpečným, jako uprostřed jejich stáda.
Mladé husy rády létají a za tím účelem neváhají vyšplhat se
třeba na vysokou stráň, aby mohly vzlétnout. Taková stráň byla
nad chalupou v Radavě, a když na ni vylezly, rozběhly se jako letadla na rozjezdové ploše, letěly i přes řeku a tam přistály na
protější stráni. Bylo třeba je potom odtamtud zahnat přes řeku.
Dobře jsem rozuměl, co zamýšlejí dělat. Protože však nahoře na
stráni byla rovinka až k lesu, a rostlo na ní obilí nebo něco jiného,
spojovaly husy užitečné s krásným, pastvu s letem. Jakmile se
začaly dohadovat, že vylezou na stráň, ihned jsem to šel hlásit
některému členu rodiny, aby zakročil. Zpočátku jsem vzbuzoval
svým hlášením pochybovačný úsměv, ale později na mě dali a
husy v takovém případě ihned zavírali na dvoře. Jestliže se husy
domluví na něčem, co chtějí udělat, pak se snaží své rozhodnutí
prosadit všemi možnými prostředky. V tomto případě se snažily
prolézt plotem nebo jej přeletět. Tato vlastnost společně s jinými
asi umožňuje tažným ptákům, aby po určitém, dost těžkopádném
rozhodování, nastoupili velice odvážný let na jih, a to velmi disciplinovaně a jednotně.
Často jsem dělal soustavně tlumočníka mezi zvířaty a lidmi,
ačkoliv ani jedna strana o to nestála. Nejvíce mně bylo líto slepic,
které uměly náramně naříkat, když měly hlad. Tak jsem nepřestal
naléhat na tetičku, aby jim dala žrát. Neměla z toho velkou radost,
když jsem se jí pletl pod nohama, protože sama věděla, co má
dělat, a měla jinou práci než ustavičně krmit hltavé slepice. Kdysi
měli kohouta, který za mnou chodil, jakmile jsem měl v ruce chléb,
a loudil i vyhrožoval, že mě klofne, nedám-li mu jej. Obyčejně jsem
utíkal před ním do domu, a tam už se mi smáli, že zase mám
strach z kohouta.

Jak se za těchto okolností vyvíjela má lidská řeč? Naučil
jsem se mluvit brzy jako ostatní děti, ale lidská řeč mi byla stále
více cizí, vzdálenější než ty prosté signály zvířat. A protože jsem
měl dost času, není divu, že jsem hledal něco mezi lidskou řečí a
zvířecími signály, nějaký kompromis, který by lépe vystihl mé
soužití se světem zvířat i se světem lidí.
Škoda, že z celého toho rozsáhlého slovníku, z něhož
mnohá slova jsem si zapsal ještě v prvních letech školy, dokud
jsem je nezapomněl, dnes si nic nepamatuji. Ani mé deníky se
nezachovaly. Živě si vzpomínám, jak hořce jsem plakal, když je
mamička pálila. Dnes si pamatuji jen jedině "koura", které
znamenalo "dudlík". Asi proto, že u dudlíku jsem se zdržoval dost
dlouho. Lékaři nařizovali, abych pil hodně mléka, a mně jeho pach
byl protivný. Přes dudlík z lahvičky jsem však byl ochoten vypít
každé rozumné množství mléka. Schovával jsem se před tetičkou
a před dětmi se svou lahvičkou mléka ještě dlouho v předškolním
věku, asi jako ty.
Principy té řeči nebyly ničím náhodným. Od začátku jsem si
rozkládal slova na pouhé zvuky, nebo lépe řečeno, vhodnost slov
jsem posuzoval podle hlásek, ze kterých se skládala. Začal jsem
někde u zvolání na tažný dobytek: "PR", jako prvek zastavení mi
připadal velmi výstižný. Přirozenou povahou hlásek "p" a "r"
zadržoval zvíře. Dodnes je pro mě "r" drsná - kupodivu vyskytuje
se i ve slově vyjadřující drsnost. Že "r" je i pro tebe drsné, o tom
nepochybuji. Předchází-li tomu "r" ještě hláska "p", po jehož
vyslovení se zvuk přesouvá dozadu na patro, aby se vyslovilo "r",
člověk vlastně napodobuje svým zvoláním zabrzdění pohybu,
nebo zpětný pohyb, naopak "hýje", které jsem slýchával k
povzbuzení zvířat ke kroku, vzniká v hrdle a utíká ústy kupředu.
Podobně jsem schvaloval české sloveso "otevřít", pro postup
zvuku od hrdelního "o" k zubnímu "t", ale s mnoha českými slovy
jsem nesouhlasil, a dodnes s nimi nesouhlasím, jen je trpím jako
vskutku umělý, nikoliv přirozený dorozumívací prostředek (Uvedu
příklad, kdy dávám přednost cizímu jazyku před českým. České
mrholit, ačkoliv je nesmírně barvité, neodpovídá tak dobře tomu,
co vyznačuje, jako německé nieseln. Některé slovo je naopak ve
všech jazycích v pořádku, jako např. hladký, glatt, liso atd.,
protože "l" je opravdu hladké. V duchu se dá podržet, nahlas
nikoliv, to dovedou jen někteří Španělé při vyslovování "ll",
dvojitého l. A protože se dá podržet aspoň v duchu, dá se tím i
vnitřně hladkost navodit. Dokonce do té míry, že jsem odjakživa
tímto písmenem vyrovnával vnitřní stavy, dokonce asi i slabší
infekce, začínající horečku jsem zaháněl vyslovováním el v těle,

ovšem v celém těle najednou. Tomu jsem se naučil od zvířat v
předškolním věku.)
Pokusím se ti vysvětlit, na jakých principech spočívala ta má
řeč, neboť i u tebe jsem zažil, žes její začátky zvládla. Oba dva
částečně z nedočkavosti, neboť ti dospělí nás dost rychle neučili
své řeči, neměli na nás dost času.
Tedy tato "přirozená" řeč byla založena na mém
individuálním pochopení souvztažnosti mezi barvami, zvuky a
tvarem, a do jisté míry i na účelu a povaze věcí, zvířat a osob.
Rád bych ti přiblížil situaci, za níž začaly ty osobité zkušenosti, které pak tak výrazně poznamenaly celý můj život, a rozhodly o tom, že jsem se nikdy nemohl zařadit mezi ostatní lidi, i
když jsem si to upřímně přál.
Řeknu ti "patrně", ačkoliv bych klidně a správněji mohl říci,
že člověku je také něco z toho, co jsem zažil, vrozeno, podobně
jako zvířatům, která začnou od narození z tohoto skrytého pokladu
přirozeně a bez údivu čerpat. My lidé nikoliv, protože jsme příliš
složitými bytostmi, takže samozřejmá prostota zvířat nám připadá
být znakem jejich nedokonalosti.
Patrně - a to je ono slovo, na které jsem upozornil - jsem
začal poslouchat řeku a její hučení jsem spojoval s její barvou.
Hučela do "O" nebo "U", takže těmto písmenům jsem přisoudil
temné barvy, zelenou a modrou. Zrající obilí jsem slyšel znít jako
"E", a protože bylo žluté, přiřadil jsem k "E" barvu žlutou.
Tak nějak podobně jsem "I" začal považovat za bílé a
konečně "A" za červené. Když jsem potom ještě za první světové
války (1914 - 1918), tedy maximálně v mých pěti až šesti letech,
se dostal do Prahy k Sedláčkovým, kde měli v domácnosti klavír, a
mohl jsem na něj denně po dobu několika neděl brnkat, byly to pro
mě pravé sluchové a barevné hody. Začal jsem míchat barvy ve
dvojzvucích a trojzvucích.
Nejzajímavější na celém tom pronikání do podobných
souvztažností bylo, že jsem dokázal podle barvy a nepatrně
odlišného chování všem slepicím na dvoře v Radavě dávat
zvláštní jména, poznal jsem je podle nich a ony začaly na ně
slyšet. Vznikala opravdová řeč, která byla jakýmsi spojovacím
článkem mezi zvířecími signály, jimž rozuměla jen zvířata a já,
který se stal vlastně jedním z nich, a mezi lidskou řečí, které
zvířata pro její složitost rozumějí jen málo.
Pokud mohu usoudit, řeč ta měla také svůj vývoj. Na začátku
vznikala slova hlavně z barevného dojmu, který hraje patrně i u

zvířat velmi významnou roli, později začala převažovat zvuková
stránka řeči. K barvám jsem měl vždycky velmi blízko, blíže než
jiné děti, a to proto, že po několikanásobných operacích jsem trpěl
nedokrevností, zvláště ráno jsem viděl bílou stěnu světnice v
duhových barvách, před mými zraky tančila barevná kola a k
omdlení mi zbýval jen malý krůček. V mládí, ještě ve školním
věku, jsem mnohokrát omdlel. To byla zkušenost, na jejímž okraji
ses ty sice mnohokrát ocitla, ale za něj jsi vědomím nedošla.
(Vložka: Každé zlo má své dobro. Labilní stav mého
vědomí, které nekolísalo jen mezi bděním a spánkem, nýbrž i mezi
bdělým stavem, bezvědomím a stavem spánku, tyto trojí přechody
měly za následek, že jsem nenabyl zkušenosti jen s přechodem
do spánku jako jiní lidé, nýbrž také jsem nabyl zkušenosti s
přechodem do mdloby, do bezvědomí. Ovšem teprve později jsem
domyslel, čemu jsem se při těch častých přechodech naučil.
Vysvětlil bych to srovnáním: Člověk se naučí usínat, musí se tomu
naučit. Také se tomu může ve výjimečných případech odnaučit
nebo aspoň, aniž ví jak, může se naučit porušovat přechod mezi
bděním a spánkem, a pak těžko usíná a bere prášky k uspání.
Přirozený způsob přechodu do spánku nahražuje umělým. To je
chyba. Už si netroufám říci, že je chybou, nenaučí-li se omdlévat
se všemi náležitostmi. Není k tomu dost často příležitost, jakou
jsem měl já, a není toho zapotřebí. Ale v mém případě umění
omdlévat jinak, než jak se obvykle omdlévá, mně přineslo
zkušenosti, které jsou, řečeno ústy dnešního člověka, ne člověka
budoucnosti, velmi zajímavé. Uvedu jako příklad dvě omdlení ve
zralém věku i s jeho neobvyklými průvodními zjevy, které byly
možné jen proto, že jsem "omdlévání natrénoval" už v útlém
mládí.
V prvních dnech pobytu v koncentračním táboře, než jsem
si zvykl na hrubé zacházení s lidmi, na kruté maření lidských životů, při kterém tekla krev, mě toto divadlo přivádělo na okraj
mdloby. Věděl jsem však, že omdlím-li v přítomnosti gestapáků,
potká mě stejný osud jako jiné, že mě odtáhnou a spálí v peci bez
ohledu na to, že jsem ještě živ. Probudím-li se na mrchovišti, dají
mi možná z útrpnosti ránu revolverem do hlavy. Proto, když jsem
začal omdlévat, snažil jsem se tento moment využít. Toto se stalo
např. na shromaždišti před hlavní branou tábora: Omdléval jsem a
bránil jsem se tomu aspoň tím, že jsem poklekl na jedno koleno.
Tím se mi podařilo nepřejít do úplné mdloby, nýbrž se z ní vybrat a
odejít s ostatními.
V té chvíli, kdy jsem klesal do pokleku, jsem si zamanul
podívat se na mamičku v Plzni. Byl jsem v té chvíli v

Sachsenhausen-Oranienburgu, asi 4O km severně od Berlína.
Podařilo se mi přejít určitým kvantem vědomí k mamičce do její
místnosti, kde připravovala na stole, jsouc obrácena zády ke mně,
keksy, které vykrajovala z těsta do balíčku pro mě. Byl to první
balík, který mně do tábora došel a obsahoval opravdu tyto vykrajovánky. Mamičky jsem se potom po návratu z tábora ptal, kdy ten
balíček připravovala. Bylo to opravdu večer. Nikoliv, že bych věřil,
že jsem se u ní ocitl. Vím, že jsem u ní byl, ovšem nikoliv tělesně,
nýbrž určitým kvantem vědomí. Tento přenos vědomí, jak vím z
jiných případů, které jsem si zaprotokoloval, nevyžaduje vůbec
žádného času. Bylo by chybné, kdyby se řeklo, že je stejně rychlý
jako např. přenos světla nebo elektrické energie po drátě. Je to
nadčasový přenos, který jistě v budoucnosti nahradí časově
náročné přesuny na jiné planety nebo do jiných galaxií. Nebude k
tomu zapotřebí času. Vím, že čas se dá při tomto kvantovém přenosu překonat nebo obejít ještě jiným neméně podivuhodným
způsobem. Kdybych se např. potřeboval poradit se sv. Terezií z
Avily, která žila v 16. století, mohl bych se pomocí tohoto
kvantového systému s jejími zkušenostmi setkat teď bez ztráty
času, nedá se dokonce říci, že za okamžik, protože ten přenos do
minulosti netrvá, vůbec nevyžaduje času. Ovšem pro přenosy
tohoto druhu musí být upravena "cesta" dvojím způsobem:
Zkušenost sv. Terezie musí být živa a úroveň mého vědomí musí
být totožná s úrovní těchto zkušeností. Upozorňuji, že do oblasti
těchto přenosů patří též setkání, o kterém vyprávím v další
kapitole. Ještě uvedu druhý případ kvantového přenosu vědomí,
jen proto, že jej mám zaprotokolován. Jednoho večera roku 1941
jsem šel s kolegou Josefem Láskou ve Zlíně do velkého kina.
Protože jsme měli málo času, rozběhl jsem se od tržnice do toho
mírného vršku až k pokladně biografu. To způsobilo pozdější
srdeční ochabnutí, jak už mám až do nynějška s tím zkušenosti.
Lístky jsem dostal. Až ke konci představení jsem začal pociťovat,
že omdlím. Seděl jsem s Láskou, jeden vedle druhého, takže jsem
mu mohl říci, aby mě hlídal, abych nespadl z křesla, že omdlím.
Na to jsem omdlel oním mně známým "pomalým" způsobem, že
totiž jsem měl čas ještě odskočit domů do Plzně k mamičce.
Napsal jsem jí v dopise, jak jsem ji zahlédl v Plzni, hodinu, minutu
a vylíčil jsem, co dělala. Potvrdila mně dopisem, že tomu tak bylo
do všech podrobností, které nebyly běžné.
To je ovšem ten nejprimitivnější převod vědomí na začátku
mdloby. K tomuto převodu může dojít i za plného vědomí bez
přechodu do mdloby. Uvedu příklad paní J. z Plzně za druhé
světové války. Měla svého bratra na frontě před Leningradem.
Byla to poziční fronta, kde se jen střílelo, ale žádné ze stran se

nepodařilo postupovat. Bratr paní J. zjistil po pásce, která existuje
mezi příbuznými a přáteli, že se jeho sestře narodila holčička. V
dopise udal den a hodinu a navrhl její jméno Vladěnka.)
Vrcholem všech těch zkušeností bylo jejich promítnutí do
vlastního těla. Nejnaléhavěji jsem tyto zkušenosti uplatňoval v
sobě, lépe řečeno v těle, když se o mě pokoušela horečka. Od
vidění mnohobarevnosti přecházelo mé vidění blížící se horečky v
hrozivou, valící se jednobarevnost, která odpovídá jedinému
písmeni, hlásce, a z tohoto závalu jsem měl takový strach, že
mnou procházelo zimomřivé chvění, jak je tomu u všech lidí na začátku horečky. Ze zimnice se rodí mnohá horečka. Kupodivu
představou, dodám opět ono "patrně" instinktivní představou teplé
barvy jsem se často vymanil ze zimnice a tím jsem zahnal i
horečku, a kdož ví, možná i začínající infekci. Mnohem později,
když jsem už jako dospělý užíval těchto prostředků uvědoměle,
přesvědčil jsem se o jejich účinnosti. Hrozila-li mi např. valivá šeď,
pomohl jsem si žlutou barvou a písmenem "E", které jsem spojil s
"L", abych tu drsnotu uhladil. Užívám tohoto příkladu jen jako
ukázku toho, co jsem vysvětlil v této kapitole.
Představ si, co se potom dělo, když jsem se s těmito
vědomostmi dostal do první třídy. Mým štěstím bylo, že jsem
dostal velmi citlivého učitele, profesora Melku na cvičné škole v
Plzni, a ten si ihned po začátku vyučování zavolal mamičku a ptal
se jí, čím by si mohl vysvětlit mé zkušenosti např. s barvami,
hlásek a tónů. Když totiž psal na tabuli samohlásky různými
barvami, barevnými křídami, ale podle mé zkušenosti nevolil
přiléhavé barvy, ozval jsem se asi takhle: "Pane profesore (byl
jsem ve cvičné škole, kde učili profesoři), "I" není červené, nýbrž
bílé, atd. Profesor Melka si mě za několik dní z těchto mých
zkušeností vyzkoušel a zjistil, že nešlo u mě o nějaký chvilkový
výmysl, nýbrž že jsem trvale spojoval určité samohlásky s určitými
barvami. Od mamičky se dověděl jen tolik, že jsem měl těžký život
za sebou, že jsem se nemohl stýkat s lidmi, takže jsem si zvykl
mluvit se zvířaty, a ta mně podivuhodně rozuměla. Mluvil jsem k
nim jejich signály nebo jí neznámou řečí, kterou jsem si sám
vymyslel, jak se jí zdálo.
Ze zvířecího ráje jsem však byl definitivně vypuzen po
absolvování první obecné třídy. Nástupce profesora Melky,
profesor Ferbas, otec známé filmové herečky, neměl nejmenší
pochopení pro mé extravagance, přísně mě potrestal za mé
nápady a nikdy mně už nedovolil vybočit z obvyklých zkušeností
ostatních dětí. Jedině spolužáci na mě neustále pohlíželi jako na
jiného, má vyprávění je lákala do té míry, že se obvykle poprali o

místo vedle mě na cestě ze školy. Nikdy přede mnou nemluvili
jako jinak mezi sebou. Nikdo si především nedovolil přede mnou
mluvit oplzle nebo sprostě. Něco tehdy přece ještě ve mně zbylo z
toho čistého života zvířat, z něhož jsem vyšel, z toho ráje, ze
kterého jsem byl tak bolestně vypuzen a do něhož jsem se už
nikdy neměl vrátit.
Teprve tehdy jsem začal být člověkem jako ostatní, ale
bohatství, které jsem si přinesl ze života zvířat, ještě dnes nese
své plody.
Bylo to v pořadí už druhé vyhnanství, nepočítám-li bolestné
zrození na tomto světě, které je nám všem společným údělem.
Prvním vyhnanstvím bylo ono vyhánění vědomí z těla při
operacích při vědomí, které mi nedovolilo klidně se usadit a
ztotožnit se s tělem, jako je dopřáno téměř všem lidem.
Druhé vyhnanství mě tvrdě upozornilo, že nepatřím mezi
zvířata a že i jejich zkušenosti mi mají být cizí. Dodnes jsem se s
tím nesmířil a zvířata považuji za své bratry.
Později následovala další vyhnanství. Po nich jsem si vždy
připadal jako člověk na mizině, který musí začínat znovu se vším
na jiné úrovni a nesmí se nikdy vracet, nechce-li se proměnit v
solný sloup. Při prvních třech vyhnanstvích jsem ještě toužil dostat
se zpět, při dalších jsem konečně pochopil, že to nejen není
možné, nýbrž že by to bylo i nerozumné.
Také od tebe jsem slyšel, když sis něco zalíbila, že se toho
nechceš nikdy vzdát a že u toho pořád zůstáváš. Zkrátka, zatím jsi
nebyla vyhnána ještě tolikrát jako já, abys pochopila, jaká je
povaha opravdu plodného lidského života.
Mnohokráte jsi prohlásila, že nikdy nepřestaneš číst pohádky. Je už tomu moc dávno. Bylo to v době, kdy ses naučila číst.
Než ses tomu naučila, vypravoval jsem ti téměř denně nějakou pohádku. Pak jsem tě musel předat psanému pohádkovému světu.
To byl ten tvůj jiný svět, ve kterém jsi žila, to byl ten můj svět zvířat, barev a podivných zvuků, ze kterého jsem byl kdysi vyhnán.
Do tohoto světa se nikdy nevrátíš, i kdybys měla děti a vyprávěla
jim pohádky jako já tobě. Děti tam vejdou jinou branou než dospělí. Ti tam vůbec nevejdou. Jsou příliš rozumní, než aby to dokázali,
než aby pohádky brali jako děti.
Lidský život je tak zařízen, že nic se v něm nevrací, všechno je v něm jedinečné. I když by ses tisíckráte setkala s milovaným člověkem, po každé ho najdeš novým, takže se plným
právem těšíš na další setkání.

Je po této stránce velký rozdíl mezi zvířecím a lidským
životem. Zvíře nic nežene kupředu než pud sebezáchovy a pud
zachování rodu. Člověka žene kupředu mnohem více sil, kterým
člověk nadto stejně nerozumí jako zvíře nerozumí svým pudům,
svým hnutím, svým touhám. Ony jsou tu, a je třeba se s nimi nějak
vypořádat. U člověka by tomu mohlo být jinak. Děj jeho života by
mu mohl prozrazovat, co by měl dělat, aby odstranil překážky
pokud možno z té části cesty, kterou se má ubírat. Člověk by se
měl naučit klestit si cestu. Nedokážeš-li to a patříš-li mezi ty lidi,
kteří mají prudší rozběh, tvrději dopadáš na netušené překážky
před tebou. Toho bych tě chtěl ušetřit.
Vím, že se mi to podaří jen v nepatrné míře. Ukážu-li ti však
kolikrát já jsem slepě narazil, najdeš i ty obdoby ve svém životě a
budeš čím dál rozumnější.
Klíč k naší budoucnosti je v minulosti, a to nejen v minulém
našem individuálním životě, nýbrž i v kolektivním, širším životě
lidstva, zvířat, rostlin, v existenci celého vesmíru. Není
spolehlivějšího měřítka toho, co se má stát, než pochopení smyslu
toho, co se stalo. Lehce se stane každý prorokem, ovšem zdánlivě
prorokem, kdo pochopil smysl své minulosti. Dostal jsem se sice
teprve na pokraj tohoto pochopení, ale už to mělo např. tyto
následky:
Čtrnáct dní před tím, než jsem se dostal do koncentračního
tábora (byl jsem zatčen 17. listopadu 1939 v Praze ve studentské
kolonii na Letné spolu s ostatními vysokoškolskými studenty), mohl jsem s naprostou jistotou říci mamičce, že mě čeká bezprostředně velké životní nebezpečí, proč mě čeká a do jaké míry já i
ona jsme jím vinni. Plakala tehdy nade mnou, ale od vstupu do
koncentračního tábora mě nemohla uchránit, protože za tak
krátkou dobu se nedaly odstranit příčiny té události. Ostatně už
jsme se od chvíle toho "proroctví" nespatřili dříve než až jsem se
vrátil z tábora. Jen se dověděla, že i já jsem byl zatčen a
odtransportován do koncentračního tábora.
(Poznámka: Přesto bych nerad v tobě zanechal svým
psaním dojem, že se něco musí nevyhnutelně stát a že z toho
není úniku. Budu proto ti vyprávět jednu událost vlastní a jednu
odjinud.
Tehdy jsem měl tedy jistotu, že se se mnou něco stane, co
bude strašné a znal jsem částečně toho příčiny. Mívám-li nějaká
tušení, téměř všechna jsou chybná. Tehdy jsem měl jistotu, že se
něco stane. Ale i takto jaksi najisto připravená událost může být
odložena nebo zrušena a převedena do úplně jiných kolejí a může

se pak vypořádat na jiné úrovni. Ten týden, kdy jsem byl zatčen a
odveden do koncentračního tábora, jsem měl zrovna před
závěrečnými zkouškami. Bylo jedno, zda se budu učit v Praze
nebo v Plzni. Jezdíval jsem v pátek z Prahy do Plzně, ale obvykle
ne sám. Tentokrát jsem věděl, že kdybych odjel ve čtvrtek místo v
pátek, unikl bych nebezpečí. Navrhl jsem svému příteli Hrdličkovi
z Plzně, který bydlel jinde v Praze, aby pro mě přišel na kolonku,
že pojedeme společně domů. Ve čtvrtek jsem však na něj čekal
marně a zmeškal jsem i poslední vlak do Plzně. On však odjel ve
čtvrtek do Plzně beze mě a pro mě se nezastavil. Kdybych byl
nespojoval své rozhodnutí s jeho, byl bych býval rovněž uchráněn.
Pro mou cestu by to bylo však znamenalo značné zdržení a nadto
mnozí lidé by se nebyli dočkali toho, co jsem jim mohl v
koncentračním táboře říci.
Nyní příklad toho, co se stane, když se obejde bezprostřední
nebezpečí. V Gottwaldově bydleli dva bratři, oba inženýři,
jmenovali se Šťastní. Jednou měli za nějakou úřední záležitostí jet
do Prahy. Bylo možno jet na noc rychlíkem ve spacím voze, nebo
letadlem z holešovského letiště u Gottwaldova. Jeden z bratrů byl
strůjcem změněného postavení svého sourozence a nebýt jeho
působení, nebyli by museli jet do Prahy. Tento do Prahy létával z
Holešova a přemluvil svého bratra, aby také letěl. Jenže Praha
pro špatné počasí nepřijímala a odvolala letadlo do Brna. To je
také nepřijalo a poslalo je do Bratislavy. Ani ta je nepřijala, ale
protože už docházely pohonné látky, byli nuceni za velmi svízelných podmínek přistát znovu v Holešově, odkud původně odletěli.
Samozřejmě druhý bratr lál, protože přece nechtěl letět, nýbrž jet
vlakem. Ale ráno se oba dověděli, že kdyby byli jeli rychlíkem ve
22 hodin do Prahy, jak měl jeden z nich v úmyslu, nebyli by dojeli
a byli by přišli o život, protože na lůžkový vůz, ve kterém měli jet, v
Kolíně n. L. narazil mezinárodní expres a téměř všechny lidi ve
voze zabil.
Víme už, protože od líčené události uplynulo více než dvacet
let, že první iniciativní bratr, který si vymyslel let do Prahy, a který
dodnes žije, neměl pro sebe přichystánu smrt. Ale druhý měl na
sebe přichystánu smrt. Letadlo chudák si nevědělo rady se dvěma
tak rozdílnými osudy na palubě. Jeden měl umřít, druhý jen tehdy,
bude-li podrobovat svou vůli rozhodnutí bratra, čili podmíněně.
Ten který by byl umřel ve vlaku, žil potom ještě asi rok a zemřel
na rakovinu. Bratrova iniciativa mu prodloužila život.)
Minulost stále nedůtklivěji klepala na brány mého vědomí, a
čím dokonaleji jsem jí porozuměl, tím snáze jsem překonával
budoucí překážky. Není rozdílu mezi minulostí a budoucností v

tom smyslu, že se vždy znovu i na vyšším stupínku vývoje
setkáváš s týmiž problémy, se kterými ses už potýkala dříve, a
platí potom, že osvědčila-li ses na nižším stupni, máš velkou
naději při analogickém počínání se osvědčit i na vyšším stupni,
zcela podle formulky Ježíšovy: "Kdo se osvědčí v malém, osvědčí
se i ve velkém. Neosvědčí-li se v malém, neosvědčí se ani ve
velkém."
Dnes po těch mnoha vyhnanstvích, po těch mnoha
násilných odloučení od toho, co jsem si přivlastnil, chápu lidský
život v těle jako něco na čas propůjčeného. Hospodaříme-li s tím
jako se svým, dopouštíme se té největší chyby, jakou v životě
můžeme udělat. Nejpozději v okamžiku smrti musíme všechno
odevzdat tam, odkud jsme si to vzali, vlastně půjčili. Všechna
zklamání na tomto světě pocházejí z toho, že rozeznáváme své a
cizí a s tím "svým" hospodaříme jako se svým majetkem. Máme
své tělo, své schopnosti a nedostatky, své příbuzné a milé, svůj
majetek, svou vlast a možná i své nepřátele a otravy atd., zatímco
je pravda, že jsme jen správci těla a schopností a se svým
správcovstvím žijeme vedle jiných správců, z nichž některým
říkáme příbuzní, neboť jimi spravované statky leží vedle našich a
my chtě nechtě musíme s nimi spolupracovat. Tuto zkušenost o
správcovství jsem nevyčetl z knih dříve než jsem ji začal prožívat.
Vždyť už po svém prvním roce života jsem musel proti své vůli
přihlížet k tomu, jak lékaři vypuzují mé vědomí z operované ruky a
z celého těla. Tato zkušenost se potom několikráte opakovala bez
jejich přímého přičinění, neboť jsem snadno omdléval, a to tak, že
pomalu se mozku přestávalo dostávat krve. V těch okamžicích
jsem se naučil s ním manipulovat podle své libovůle.
Mám tedy zkušenost, že jsem vědomím a nikoliv prvořadě
tělem. Tělo je nástrojem vědomí. Postupně jsem se učil tomu, že
ani toto mé vědomí není mé, neboť jeho náplň a možnosti jsou
dány rozvinutím několika málo schopností základního vědomí, se
kterým jsem přišel na svět. Žiju-li na světě jako ve svém světě,
nikdy neodstupuji od těchto nepatrných zlomků možností vědomí.
Celý život se bavím nebo rmoutím tím, že kombinuji tyto střepy,
všelijak je slepuji a klížím, až nakonec už nemohu v této hře
pokračovat dál a vracím ty hračky zase zpět do základního vědomí
- umírám. Měl bych však ze své vypůjčené, projevující se části
vědomí pohlížet na nástroje tohoto vědomí, tj. na své tělo, smysly,
rozum a celý svět, jako na prostředky, které mi mají pomoci, abych
odhalil celé vědomí a tím se stal vědomě nesmrtelný. Tuto větu
bys musela znovu a znovu číst velmi pozorně, aby ti neuniklo, že
se v ní mluví o celém světě jako o nástrojové jednotě. V této

jednotě nejsem více sám sebou ve svém těle než v těle kohokoliv
jiného, cizí strasti a radosti nejsou méně mé než jejich, mám právo
si jich všímat stejně jako "svých", mám právo se radovat se všemi
radujícími a plakat se všemi plačícími. Prozrazuji, že jsem
nedorostl do plného pochopení těchto věcí, jestliže např. jdu za
osobní spásou a přitom zanedbávám vztahy ke společnosti, k
rodině, k vlastnímu tělu, k duševní i tělesné hygieně. atd.
Považoval jsem za nutné toto předeslat, ačkoliv je třeba
napřed říci, jak jsem k těmto vědomostem přišel. Ve zvířecím ráji
jsem se tomuto naučit nemohl, ačkoliv jsem tam získal ještě
mnoho užitečných vědomostí, kterých dodnes používám.
Nejdůležitější poučkou byla ona vlastní řeč, jejíž kořeny byly
obnaženější než kořeny kterékoliv v lidské společnosti používané
řeči. Tato tzv. vlastní, lépe by bylo ji nazývat individuální nebo
přírodní řeč nebyla nikdy pouhým dorozumívacím prostředkem.
Dovedla např. daleko mocněji ovlivňovat tělesné i podvědomé
funkce než nejsilnější lékařské prostředky.
(Poznámka: Něco by přece jen nasvědčovalo tomu, že
člověk má v sobě tuto řeč možnost rozvinout např. za pomoci
současného soužití se světem zvířecím i lidským, přičemž nesmí
podceňovat zvířata a dávat přednost lidské mluvě. Na zvířecí řeči
nebo lépe signalizaci, je pro člověka nedosažitelná její vrozenost.
Já jsem se např. učil zvířecí signalizaci s veškerou nedokonalostí
žáka. Nic naučeného nemůže být asi tak dokonalé jako něco, co
je vrozené. Ani si neuvědomujeme, jak nízkých poloh dosahujeme
veškerou svou naučeností a jak nízkých poloh dosahujeme
veškerou svou naučeností a jak dokonalých funkcí dosahujeme
tím, co je nám vrozeno a čeho užíváme bezděčně, jako např.
funkci srdce, dýchání, smyslových schopností atd. S jakou úctou
se dnes už dívají vědci, kteří se tím zabývají, na včelu a jiné
živočichy. A nemusí jít ani o živočichy, kterým bychom se měli
obdivovat. Stačí pohled na funkci obyčejné houby - penicilinu atd.,
abychom zjihli úžasem nad dokonalostí jejich vrozené funkce.
Kam se to jen vtělila boží neomylnost a všudypřítomnost a jakým
podivným způsobem, a kdo by je tam našel, kdyby byl vzhlížel jen
k nebesům.)
A tady začíná dobrodružství, o jakém jsem ještě neslyšel, ani
nečetl.

Napřed se setkávám s jakousi legendární bytostí. Bylo to o
prázdninách mezi druhou a třetí třídou obecnou. Nemýlím-li se,
psal se rok 1921.
Byl jsem zase na prázdninách s mamičkou v Radavě. Toho
dne, kdy se to stalo, byly žně v plném proudu. Všichni vesničané
byli na polích, které jsou tam vysoko na stráních. Chtěl-li někdo v
té době převézt přes řeku, marně volal. Nebylo nikoho, kdo by ho
převezl. Každá chalupa sice měla svou pramici, ale všechny byly
přivázány, nikdo nepřicházel, když na druhé straně volal nějaký
muž. Chtěl z Víra k nám na pravý břeh řeky. Měl jsem sice jednu
ruku zchromlou, ale i tak jsem ustavičně nebo velmi často vesloval
podél břehu, kde byla tišina. Tentokráte na zavolání onoho muže
jsem loďku odvázal, nadjel jsem si tišinou u našeho břehu proti
proudu až ke skalám a přeplul jsem řeku. Splul jsem sice až pod
Vír k Políčku, ale bylo to pro mě velké vítězství nad řekou. Tam
jsem naložil cizince, zase si nadjel proti vodě podél levého břehu a
pak jsem s tím cizincem splouval až na naši stranu.
"Počínáš si dobře, chlapče," oslovil mě cizinec. "Není tě na
lodi ani vidět, levou ruku máš polochromou, ale vedeš loď výtečně."
Neříkal jsem nic, ale ještě jsem přidal do vesel. Cizinec mi
mohl pomoci sochorem, ale neučinil tak. Seděl a hleděl na mou
práci a zřejmě s ní byl spokojen. Když jsme přistáli u břehu, neměl
se k odchodu. Zůstal ještě chvíli sedět a řekl toto: "Já také
převážím na druhý břeh, ale na jiné větší, důležitější řece, proto
mohu dobře posoudit tvou práci."
"Která je to řeka?" ptal jsem se zvědavě. Spatřoval jsem ve
Vltavě veletok, nad nějž nikde ve světě není.
jinde."

"Chlapče," usmál se ten muž, "ta řeka tady neteče, ta teče

"Já znám dobře zeměpis, mě velmi baví, jistě o ní vím, když
je tak velká,", vymáhal jsem přiznání.
"Tu zaručeně neznáš. Ale musím ti prozradit, že kdo přes ni
přepluje, je nejšťastnější ze všech lidí."
"Já nejsem nešťastný," pochválil jsem se.
"Dobře pravíš" přitakal cizinec, "ale kdybys jednou byl
nešťastný, nezapomeň, co jsem ti slíbil. Dnes ti nezaplatím, abych
ti zůstal dlužen, abych tě mohl i já zdarma převézt. (A co ti
vkládám do ruky, není něco, čím se platí, nýbrž připomínka úkolu,
který na tebe čeká. Schovej si to dobře."

Ani jsem příliš nevnímal, co mi vkládá do ruky, protože má
pozornost byla zcela obrácena jinam, k té důležité řece.)
"Kde ale najdu tvou řeku a tebe, pane?" zapochyboval jsem
o pravdivosti jeho slov.,
"Ty najdeš i mě, i tu řeku, a v pravý čas."
"Proč zrovna já ji najdu, když nevím, kde teče, a ty mi to
nechceš říci, a když nevím, kde ty bydlíš?"
"Protože od tebe je k ní velmi blízko."
A to bylo poslední kloudné slovo, které jsem od onoho muže
slyšel. Pak se se mnou rozloučil, jako by měl naspěch, prošel
strýčkovým stavením, jako by tamtudy odjakživa chodil. Pes na
něho ani nezaštěkal.
Poznal jsem, že se s našimi asi dobře zná. Zavřel za sebou
obě vrata, dolní do dvora, i horní, z dvora ven, a už se dal nahoru
k lesu směrem ke Chrástu. Tam kdesi nahoře nad Jelení studánkou naši kosí obilí. Jistě se s nimi uvidí a od nich se dozvím,
kdo to je.
Ptal jsem se napřed mamičky, která byla doma, zda zná
toho pána, co šel přes dvůr. Nevšimla si ho. "Musel projít jako
duch," pravila, "protože pes celé dopoledne ani nezaštěkal."
Naši lidé, kteří se vrátili z pole, také nikoho neviděli. A tak
jsem se snažil na toho muže zapomenout.
(Poznámka: Medailonku sv. Kryštofa, kterou jsem dostal od
cizince, si vzala do úschovy mamička, prý abych ji neztratil. Tato
medailonka vždycky na mnoho let někam zapadla a nebyla k
nalezení, ale náhle jsem ji našel uloženou na místě, kde bych ji byl
nikdy nehledal, říká se "na ráně", ale nikdy jsem takové místo
nepovažoval za dost bezpečné, a proto jsem ji uložil bezpečněji,
pak jsem ji zas nemohl najít atd. stále dokola, i když jsem si
vštěpoval do hlavy, kde právě je. Momenty, kdy jsem ji nacházel,
aniž bych ji hledal, byly svým způsobem v mém životě převratné.
Teď už ji vůbec nehledám, protože ani jednou, když jsem ji hledal,
jsem ji nenašel, a když jsem ji nehledal, tak jsem ji našel, nebo
jsem na ni narazil, řečeno lépe. Je tomu obdobně jako s některými
zvláštními sny, na které dlouho nemůžeme zapomenout, zatímco
mnohé zapadnou v zapomnění ihned. Není třeba, abych na takové vtíravé sny zvlášť vzpomínal. Nevzpomenul bych si. Ale ony
nějak souvisí s bdělou skutečností. Když se k nim tato skutečnost,
probíhající děj život přiblíží, vynořují se náhle a poskytují posilu
tím, že jejich děj se organicky připojil k prožívanému ději. Nadto se
sen vynoří v úplně novém světle, lépe mu rozumím a divím se, jak

špatně jsem mu původně rozuměl. Medailonka je tedy symbolem
ustavičné pomoci, které se mi dostává. Někdy však je třeba se o
ni nějakým způsobem opřít, a tu se medailonka objevuje, aniž ji
hledám. Dnes po těch mnoha zkušenostech bych ji vůbec
nehledal, přestože zase nevím, kde je.)
Od té doby se však v mém životě něco změnilo. Ty
prázdniny následovaly po druhé třídě, kdy jsem byl umlčen
přísným profesorem Ferbasem tak dokonale, že jsem se stal
nejtišším a nejpokornějším žákem ve třídě. Zatímco profesor
Melka byl pro mě rádcem a přítelem, pak i on a všichni ostatní
profesoři se pro mě stali nedostupnými bohy, ke kterým jsem
pohlížel s úctou bez nejmenších odmluv. Tento stav trval asi tři
roky.
Avšak přece jen nemělo u toho zůstat. Co se stalo hned
prvního dne nového třetího školního roku 1921 - 22, vypadalo sice
velmi nevinně, ale ve skutečnosti to byl začátek nové hry a režie,
které jsem začal tak trochu rozumět asi za devět let poté, a
dodnes jsem jejím svědkem, s plným ba vzrůstajícím údivem.
Ten den jsem přišel brzy ze školy. Mamička ještě nebyla
hotova s úklidem. Myla podlahu v kuchyni. Překročil jsem umytou
část a postavil se k oknu. Tam bylo mé obvyklé stanoviště. Bylo
odtamtud vidět na ulici, která dvakrát za den ožila lidmi jdoucími
do práce a z práce v dílnách ČSD. Spěchali tudy ráno před šestou
"antuziáci", mnou překřtění "asjznpoňáci", jak se po německu
říkalo u babičky drážním zaměstnancům. V zimě bylo pro mě okno
náhražkou Vltavy. Srážela se na něm pára a já jsem mohl
regulovat stékající páru z více praménků do jednoho. Tak vznikaly
na skle okna potůčky, řeky a veletoky. Drobné smíťky byly lodě,
které pluly někam do vzdálených přístavů. Voda se
shromažďovala dole na římse a odtamtud jsem ji mohl svádět po
nitce do kalíšku. Podobnou, ale krátkodobou zábavu jsem měl s
polévkou nalitou na talíř. Polévka vzlínala až do výše namočeného
talíře nad povrch nalité tekutiny. Teplá proudila nahoru, chladná
dolů. To byl pro mě zázračný zjev, který mně nikdo nedovedl
vysvětlit a který nikdo z rodiny snad nikdy ani neviděl, protože jim
asi lépe chutnalo jíst než mně a pouštěli se do jídla dříve než
polévka vystydla. Bylo to jedno z mnoha mých malých tajemství, o
kterých jsem se po několikanásobném zakřiknutí nikomu
nezmiňoval. Většina těch tajemství se týkala vody. Ta mě
přitahovala, obdivoval jsem ji, ať byla kdekoliv. Nejvíce však
tekoucí. Jakmile začalo pršet, číhal jsem na potůčky pod
chodníkem, tajně jsem vybíhal ven a v dešti jsem hradil vodu. Bylo

se mnou trápení, které také bylo důležitou součástí oné zatím
mnou nepozorované režie.
(Poznámka: Má tajná neposlušnost mě naučila nepřímo
disciplíně, kterou bych byl asi ani nenavodil, ani nenabyl. Jednou
ještě v předškolním věku jsem jako vícekrát před tím
nepozorovaně vyklouzl za deště před dům a začal zahražovat
vodu stékající do kanálu. Mamička mě objevila právě v nejlepším,
když jsem dokončoval hráz až k úrovni chodníku, takže vzdutá
voda by byla musela přetékat přes chodník. Tu hráz jsem nikdy
nedostavěl, protože napřed mě mamička volala po dobrém a pak
s výhrůžkami stále ostřejšími, abych ihned šel domů. Nakonec
jsem s pláčem podlehl výhrůžkám, vstoupil jsem s velkým křikem
do místnosti, odprošoval a očekával výprask. Jenže doma mě
nikdy nebili, jen vyhrožovali. Věděl jsem však, že jiné děti
dostávají výprask a že se jím smaže vina neposlušného dítěte.
Toužil jsem svou vinu smazat, nebýt vinný. Proto jsem mamičku
neodbytně žádal o vysvětlení, co bych za své jednání zasluhoval.
Řekla mi, že bych zasluhoval být přivázán ke stolu a klečet přitom
na hrachu. Našel jsem si tajně provaz a hrách jsem si vyžádal od
nic netušící babičky. Zavřel jsem se do pokoje, nasypal na
podlahu hrách a přivázal se neuměle ke stolu. Objevili mě tam za
dlouhou dobu, když mě před tím marně hledali po domě. Mamička
už potom přestala i s výhrůžkami, protože mé jednání jí nahánělo
strach, jak mně později vysvětlila. Já však pomocí takových
podnětů začínal se sebevýchovou, která měla za účel především
nemít dluhy, ve skutečnosti představovala důsledný způsob
sebezáporu. Podobně jsem si upíral pití alkoholu, neboť těch
podnětů k reformě mého hodnocení a myšlení bylo mnoho a
přicházely z různých stran. Všechny napomáhaly formovat
budoucí vědomou cestu do věčnosti, především mocně působily
jako nevědomá příprava na ni.
Tato série sebezáporů se už v předškolním věku změnila v
tok, ve způsob života, a způsobovala, kromě jiného, že docházelo
u mě k řadě setkání, jako bylo ono s mužem, kterého jsem převážel přes řeku, nebo s panem Parůžkem, o němž bude dále řeč.
Vypravuji to vše proto, abych ukázal, že režie, jejímž jsem byl a
jsem objektem, nevchází do vědomí člověka tehdy, když by vědomost o ní k ničemu nesloužila ů ž . Kdo sám sebe neřídí ,
nemůže být řízen , nejde to, bylo by to zbytečné. V této oblasti
se neplýtvá silami jako v přírodní oblasti. "Podobno je království
nebeské zrnku hořčičnému, které, ačkoliv je jedno z nejmenších
mezi semeny, vyroste ve velký strom.")

Nuže, stál jsem u okna, tehdy ještě nezamlženého, avšak
mou pozornost upoutávala spíše voda na mytí podlahy, než ruch
na ulici, který v té době byl nepatrný.
K mému velkému žalu jsme začali mít v kuchyni linoleum.
Už tam nebyla syrová dřevěná podlaha s léty, mezi kterými se
mohlo špendlíkem rýt do měkké dřevoviny s představou, že jsou to
kolejnice velkého nádraží, na němž se řadí neviditelné vlaky a
přehazují se výhybky. I to šlo udělat s povolným dřevem. Špendlík
v mých rukách projížděl, kam jsem přehodil výhybku. Tato zábava
mého předškolního věku, jak v Radavě za ošklivých dnů, tak v Plzni, končila zde v Plzni natažením linolea. Pak už mě podlaha poutala jen malou chviličku, když ji myla mamička nebo babička. Jaký
rozsáhlý kraj vod se přede mnou rozléval ze džberu na podlahu a
zase zpět. Pokaždé jsem měl radost, že se voda může rozprostřít
po zemi a smutek, že musí zmizet pod hadrem a vejít znovu do
nádoby. I schnutí mělo své půvaby. Tvořily se sušší ostrovy, které
se roztahovaly, až pokryly celou podlahu. I zde mocně působila
má představivost.
Toho zářijového dne mamička právě dokončovala mytí
podlahy. Klečela v otevřených dveřích a horlivě myla poslední část
podlahy. Na trám otevřených dveří zaklepal nějaký pán a ptal se
po paní Makoňové.
"To jsem já," řekla vkleče mamička a ani se nepokoušela
povstat, jen se ohlédla.
"Nerušte se v práci," řekl ten muž elegantního vzezření.
"Jsem Parůžek, bankovní ředitel, otec spolužáka vašeho syna.
Chci dát syna učit francouzštině u rodilé Francouzsky a navrhuji
vám, abyste s ním posílala i svého syna. Pro mé dítě by to mělo
velký význam. Tak si oblíbil vašeho synka, že by bez něho vůbec
na franštinu nechodil. Všechno budu platit, nemusíte se vůbec
starat o finanční stránku věci."
Ovšemže mamička souhlasila.
Chodili jsme pak k Alsasance paní Pichlerové v Nerudově
ulici. Neuměla ani slovo česky. V Plzni vystačila se svou
němčinou. V bytě, kam jsme docházeli, žily dvě sestry Pichlerovy
a obě se živily kondicemi. Byli to jiní lidé než my. Pokoj, ve kterém
se střídali posluchači, byl vkusně zařízen nábytkem z daleké
země, jiným než byl náš, jaksi ozdobnějším a důkladnějším. A
sama slečna Pichlerová dovedla s námi velmi mile zacházet. Od
začátku se s námi domluvila francouzštinou doplňovanou podle
potřeby vhodnými posuňky. Tato epizoda učení trvala tři roky a
způsobila aspoň to, že jsem nikdy franštinu nezapomněl a stále se

k ní vracel. Tam jsem se učil zvláštnímu druhu sebezáporu,
nemluvit česky, nýbrž jinak.
Franština ke mně mluvila zvláštním způsobem, asi jako
vzpomínka na zašlé doby útlého mládí, kdy jsem mluvil se zvířaty.
Byla to řeč někoho, kým jsem tělesně nebyl, a přece jsem jím
nebyl méně než tím, který měl k dispozici toto tělo. Má existence
se touto řečí nesmírně rozšiřovala. Jedno přísloví praví, že člověk
je tolikrát člověkem, kolik řečí ovládá. Pochybuji, že ti, kdo toto
přísloví vymýšleli, věděli, co vlastně říkají. Mnohem později při
svých mnoha zájezdech do ciziny jsem měl možnost poznat, co to
je nebýt chvíli Čechem, být podle potřeby Němcem nebo Francouzem nebo Italem. Zkrátka, přestával jsem být tím, čím jsem se
narodil nyní ve dvacátém století, a tento druh sebezáporu zase
vynesl na povrch mnoho zajímavých setkání, z nichž některá jsem
popsal v jiných spisech. Co však při nich bylo nejdůležitějšího, je,
že se člověk jaksi vyvrátí aspoň na okamžik ze své kolébky z
celého dosavadního života. Začne být nenarozený a má blíže k
tomu, čemu se říká znovuzrození. Nikodém, který mluvil tajně v
noci s Ježíšem, dobře věděl, že se nemůže znovu narodit, jak mu
radil Ježíš, protože už se jednou narodil a nemůže znovu vejít do
matčina lůna. Mnoho životních okolností mě učilo, jak přestat být
narozený, a tak se moci znovu narodit. Jednou z oněch okolností,
která mě tomu učila, bylo setkání s cizinci, se kterými stejnou
měrou jejich přičiněním jako mým, jsem byl nucen mluvit jejich řečí
aspoň chvíli dokonale. Francouzština tedy byla pro mě první
příležitostí nebýt tím, čím jsem se narodil, nebýt sebou, a za to
jsem jí nesmírně vděčen. Učila mně také přehlušovat sebe.
Záhy jsem přišel na způsob, který dnes považuji za velmi
účinné přehlušení planých a nesmyslných myšlenek. Začal jsem si
zpívat, celý den zpívat. Tak jsem prozpíval každou volnou chvíli už
v předškolním věku. Po poznání franštiny jsem zpíval na
shromážděních francouzsko-československé společnosti (Alliance
francaise). Ale také za tu písničku jsem dostával, protože jsem
ještě mnoho melodií neuměl, vypomáhal jsem si vlastní notou,
rozvíjením nějakého hudebního tématu. Kdo měl poslouchat to
ustavičné intonování. Na housle jsem hrát nemohl, protože jsem je
v levé ruce neudržel, klavír jsme neměli, a tak jsem cvičil svůj hlas
v hudební škole, v Alliance Francaise a na různých jiných
vystoupeních, a s dětským sborem až do mutace. Tam to všechno
končilo.
Byl jsem dítětem plným velmi živých tužeb a radostného
očekávání. Jak jsem se dovedl těšit na nedělní loutkové nebo
biografické představení, co jsem o tom napovídal, jaké představy

jsem si napřed navytvářel. Nakonec všechny ty tužby se ukládaly v
představách zvukových. I písnička, když mi odešel dětský hlas, se
přestěhovala do zvukové představy.
Takhle neokázale a všedně začínalo dobrodružství
přesahující dobrodružnost prvního letu na Měsíc. Neměl jsem
tušení, že se u mě vytvářejí postupně zcela výjimečné podmínky
pro takové dobrodružství.
Základní podmínkou pro ně bylo, že jsem se nikdy úplně
neztotožnil s tělem, ve kterém jsem vždy jen žil a bydlel. Rovněž
jsem se nikdy nepovažoval za Čecha, protože mluvím česky. Pod
kritickým rozborem zvuků, tónů a jejich pro mě zjevného smyslu,
jsem některá slova, jak už jsem řekl, nepovažoval v češtině za
vhodná. Dlouho mi byla cizí. Některá slova mi připadala příhodnější ve franštině, ale nepovažoval jsem se proto za Francouze.
Např. "ouvrir!" se mi zdálo být vhodnější než otevřít, asi proto, že
francouzské "ou", vyslovené jako "u" vzniká v hrdle jako české "o"
ve slově otevřít, jenže ve franštině z " u" se přechází na "v", které
je zubní, kdežto v češtině "o" přechází "jen" na "t", které je
patrové, tedy neotvírá dutinu ústní tolik dopředu. Stal jsem se
náramně vybíravý nejen v jídle, ale pro toho soudce, kterého jsem
v sobě vypěstoval, i v zájmech. Jako ty jsem měl vždycky tendenci
podlehnout kouzlu něčeho, čemu jsem se potom oddal, až do
úplného zklamání.
(Poznámka. Byl bych nerad, kdyby sis myslela, že jsem
prováděl jazykové rozbory tak, jak je předvádím v tomto spisu.
Nechci-li být příliš rozvláčný, musím nahrazovat faktický rozbor
srozumitelným rozborem. Napsal jsem, že jsem úplně zapomněl
onu přírodní řeč, která byla jakýmsi kompromisem, mezi lidskou a
zvířecí řečí, a kterou jsem dost nepřesně nazval přírodní řečí.
Nevzpomínám si na konkrétní tvary té řeči, ale zůstal mi zvyk
všechno nazývat po svém. Mám za to, že je to zbytek té přírodní
řeči. S těmito zbytky poměřuji česká slova nebo slova jiných
jazyků. Mamička mi jednou řekla, že také její manžel, můj otec, jí
dával mnohá jména, která si o ní vymýšlel, nikoliv v hanlivém
smyslu, nýbrž spíše tak, aby vyjádřil momentální svůj vztah k ní.
Nedovedla mi ani jedno slovo opakovat, protože to nebyla ryze
česká slova, ale v mém počínání spatřovala obdobu jeho řeči. Z
hlediska linguistického je zajímavé, že ženám přisuzuji oním
přírodním způsobem koncovku "í", tak říkám Aničce Naní nebo
Aní, tobě Daní nebo Danulí, kdežto Jendovi přisuzuji pro mě
mužskou koncovku "a", Jenduša, přesně tak, jak tomu bylo ve
staročeštině, kde např. místo kněžna se říkalo knění, kdežto
chudák sluha zůstal dodnes sluhou s koncovkou a. Podobně je

tomu v sanskritu a v moderní hindustánštině, např. maharadža,
maharání. Takže mám za to, že starý způsob mluvy byl bližší té
mé přírodní zapomenuté řeči, než jazyky moderní.)
Série zklamání
Tehdy jsem těmi zklamáními velmi trpěl, avšak dnes vím, že
všechna byla nezbytná. Byl to krutý výběr a snad ani tomu jinak
nemůže být, má-li se člověk dopracovat k vznešenějším zájmům v
prostředí, které o ně nestojí.
Dlouho, dlouho jsem neopouštěl to nepravé, co lidé
považují za pravé. Vždy jen s donuceními, přičemž některá z nich
byla tak bezohledně krutá, že jsem si myslel, že při nich ztroskotá
celý můj život. Nezapomeň, že na pozadí toho všeho se ustavičně
zblízka nebo vzdáleně rýsovala určitá vyděděnost, stále nově
navazovaná mou chromou rukou, která byla vzhledem k normálně
rostoucí pravé stále poměrně kratší. Nemohl jsem dále veřejně
zpívat a recitovat, takže mně nebylo nic platné, že mám pěkný
hlas nebo že umím recitovat či hrát divadlo. V čemkoliv jsem se
snažil veřejně uplatnit, odevšad jsem byl jemně, někdy bolestivě
krutě odstrčen. Začala se ve mně rodit nespokojenost s celým
světem .I hlásící se vášně mi byly na obtíž. Byl jsem velmi brzy
svým o pět let starším kamarádem poučen o pohlavním životě.
Tak proto se lidé berou a proto se připoutávají k sobě po
celý život? Vždyť jsou to vášnivci, kteří se se svými pudy nedovedou jinak vypořádat než jim podlehnout. Jaké je to ponížení
člověka. A nadto tenhle kouří a tamten pije, a nedovedou se obejít
bez toho nebo bez onoho. Vůbec jsem si nedokázal představit, že
bych takhle skončil. To bych si připadal jako zvíře, které za sebe
nemůže, nebo jako hadr na holi, jímž se mává, jak kdo chce. A tak
jsem si nejen navždy zakázal pít alkohol, ale i kouřit a pohlavně
žít. To všechno se stalo už v předškolním věku. Trochu brzy, co?
Tehdy jsem ještě netušil, jakého výjimečného privilégia se mi
dostává. Jakmile jsem začal být s něčím spokojen, už se mi to
začalo bořit. Stále jsem narážel na nepřekonatelnou zeď lidských
omezeností, jak vlastních, tak celé lidské společnosti a světa
vůbec. A lidé si mezi tím vším žijí, jako by jejich život mohl být
zdrojem veškeré radosti, svobody a nekonečných možností rozvoje. Pohlédl-li jsem nazpět do svého života mezi zvířaty, jevil se
mi jako dokonalejší, protože byl prost klamných iluzí, obsahoval
své prosté jistoty, které můj lidský život neměl. Na druhé straně
nebylo možno se do něho vrátit, protože neposkytoval možnost
rozvoje, byl beznadějně fatalistický, i když ne v tom smyslu, jak se

fatalismus projevuje u lidí. Byl jsem např. svědkem toho, že by se
byla dala jedna slepice uklovat od druhé, kdybych byl nezakročil.
Na druhé straně tatáž slepice se bránila proti dravci.
Musím říci, že odevzdanost do osudu mně byla vždy tím
nejprotivnějším, co jsem na světě znal. Ti starší mě pohrdavě
odsuzovali, že se stavím proti jejich tzv. normálnímu životu, že mu
beztak neuniknu. Nikdo starší mi neřekl nic jiného, nikdo z nich
nebyl takový trucovitý jako já. Později i chlapci a dívky kolem mě
začali mluvit podobou řečí, vyčítali mi, že jsem hloupý, když se
vzdaluji tělesným rozkoším. Někdy jsem začal mít pochybnosti o
tom, zda jednám správně. Byly to pochybnosti kruté a často mě
stály celé bezesné noci.
Nenacházel jsem oporu ani ve víře v Boha. Díval jsem zblízka např. na život své babičky, která byla velmi pobožná a nebyla
by strpěla, abych nešel v neděli do kostela. Nedovedla mně vysvětlit v mém předškolním věku, kdy jsem si už formuloval zásadní
postoje, počínání kněze u oltáře, ani později liturgické vysvětlení
mi nedostačovalo. Kromě toho kostel býval v neděli plný a já
musel stát. Polovinu bohoslužeb jsem zápolil s bezvědomím.
Chodíval jsem do kostela se strachem, zda bohoslužbu přežiji.
Pak není divu, že jsem považoval docházku do kostela za trest a
podezříval jsem kněze z nejhorších věcí. Nikdo z mého okolí
nerozuměl latině, která zněla od oltáře. Tehdy se ještě mnoho
nedalo na to, zda tomu někdo rozumí. Jaká to byla křivda na
lidech, kteří jako já do toho kostela museli. Svěřil jsem se babičce,
že třeba ten kněz cizími slovy nadává, kdo mu to může
zkontrolovat? Když tomu nikdo nerozumí. Řekla mi, že jsem ještě
hloupý., Ovšem byl jsem ještě hloupý, spíše nezkušený, ale
vášnivě jsem se bránil takovému hodnocení neboť jsem nemohl
pochopit, že dospělí lidé mohou něco považovat za dobré, když
tomu nerozumějí. V mých očích oni byli hloupí, protože neměli
vysvětlení toho, co dělají a čemu věří. Vždycky jsem hledal pro
všechno vysvětlení. Nacházel jsem sice často vysvětlení chybná,
která jsem musel časem opravovat nebo bourat, a která byla také
jedním ze zdrojů nepřetržitých zklamání, ale zažíval jsem velké
uspokojení, že jsem nějaké řešení našel.
Dvě události jsem si však nedovedl vysvětlit.
U nás doma se často hledala nějaká drobnost. Bydlel jsem
s mamičkou od smrti otcovy u rodičů maminčiných, u Pintů, v
malém bytě. Nám patřila místnost přes chodbu s pohledem na
hrad Radyni, babiččin byt byl o dvou místnostech, obrácen do
ulice. Tam bylo úplné hemžení lidí. Kromě dědečka a babičky,

kteří vstávali velmi brzy ráno, neboť dědeček chodil do pivovaru,
kde byl bednářem, přicházívali do domu na návštěvu čtyři
maminčini bratři. Všichni se tu pořád cítili jako doma. Jeden z nich
byl ženat, ostatní ještě svobodní. Válka dva z nich poslala na
frontu, kam za nimi mamička obětavě jezdila. Také jsem s ní byl
během první světové války v Linci a v Lambachu v Rakousku. Na
ty cesty si ještě matně pamatuji. Byla to pro mě událost
nezapomenutelná.
Za takových okolností, kdy se u nás objevovali dva nebo tři
strýčkové najednou, vládl v těch malých prostorách živý ruch.
Chodil jsem mezi všemi těmi lidmi a podílel jsem se na tomto
ruchu pasívním přihlížením, jak se myjí, jak si čistí boty a upravují
šaty a rozmlouvají. Nebylo zapotřebí tomu rozumět, ani jsem se
nepokoušel vědět, co říkají. Naučil jsem se spíše vžívat do
atmosféry, která tam panovala, a ta byla lidsky krásná. Babička
byla sice řízná žena, která dovedla všechno rychle rozsoudit, ale
snažila se, aby soudila spravedlivě. Celý dům k ní chodil na radu,
byla soudcem všech nájemníků v domě. I já jsem se jí obdivoval.
Jedině když něco ztratila, celá ta jedinečná harmonie se ztrácela.
Hledalo se a nenacházelo se. Většinou to byly někam nakvap
někým odložené klíče. Všude bylo plno almárek, na otevřené
chodbě byly dvě, dole dva sklepy, půda, dva klosety. Protože
všechno toto příslušenství bylo na otevřených chodbách, muselo
se zavírat na klíč. Těmi klíči disponoval brzy ten brzy onen.
Jednou se ztratily klíče od almárky a nebyly k nalezení.
Když už se prohledala celá domácnost a bez klíčů od spíže se nedal uvařit oběd, který babička nosila denně do pivovaru, přistoupila
ke krajnímu řešení. Pamatuji si asi na tři obdobné případy, které
pak pomocí tohoto krajního řešení vždycky dopadly stejně.
Tenkrát babička začala vzývat svatého Antonína, aby jí
pomohl klíče najít. Vzpomínám si, že to nebylo žádné dlouhé
modlení ani zaklínání. Byla to v krajním případě nouze jedenkrát
vyslovená modlitba, jíž předcházelo delší rozhodování. Babička se
neuchylovala k tomuto prostředku lehkovážně. Věděla, že
zasahuje do nadlidské sféry a vstupovala tam pokorně a jen když
všechna lidská řešení selhala. než k takovému jejímu zvolání
došlo, říkala, že asi bude muset pozvat svatého Antonína na
pomoc. Vykládala mě o tom jako by svatého odprošovala napřed
za svou dotěrnost. A přitom se stále rozhlížela kolem, kam se
snad před tím ještě nepodívala, a teprve když si byla jista, že
prohledala úplně všechno, dodala si odvahu a zavolala světce. Byl
jsem nesmírně zvědavý hoch. Neušel mi ani jeden babiččin pohyb.
Po zvolání "svatý Antoníne, smiluj se nade mnou a pomoz mi!!"

okamžitě přistoupila ke kamnům, vytáhla popelník a ze žhavého
popele vylovila klíče. "Kdepak bych já tady hledala", ulehčila si
plna údivu. Atmosféra byla plna toho zázraku. Babička chodila po
domě jako proměněná. Nalezení takových klíčů bylo pro ni
svátkem, o němž se sice nemluvilo, ale po němž vždycky
následoval sváteční den. Babička udělala oběd, odnesla jej do
bednárny a řekla dědečkovi, co se stalo, už bez sklíčenosti a
únavy z dlouhého hledání. Přitom všem jsem asistoval, neboť
jsem s babičkou velmi rád chodil do bednárny plzeňského
pivovaru. Druhý den ráno na nejrannější jitřní šla babička
poděkovat do kostela ke Františkánům, kde v postranní kapli
dodnes je socha svatého Antonína. Náboženství babičky bylo
prosté, praktické, upotřebitelné v denním životě, ale nikdy nemělo
povahu vykořisťovatelskou. Nikdy se nesnižovala k tomu, aby
prosila za něco, co může vykonat sama. Byla si jista, že by nebyla
vyslyšena. "Přičiň se ze všech sil a Bůh ti pomůže." byl jeden z
nejsympatičtějších rysů jejího náboženství. Její náboženství ji
nikdy nevedlo k pasivitě a ke složení rukou v klín. Druhou událost
znám jen z vyprávění mamičky. Točila se také kolem svatého
Antonín.
Když mamička chodila asi do druhé třídy, rozstonal se na
smrt její mladší bratr Emil. Měl úplavici, se kterou si plzeňský
doktor chudých, MUDr. Zoul, nevěděl rady. Malý Emil ještě nechodil do školy. Nemoc ho tak zdecimovala, že už chvílemi ztrácel
vědomí. Mamička chodila denně ráno před vyučováním ke
Františkánům se modlit k soše svatého Antonína za uzdravení
svého bratra. Spatřila ji tam nějaká paní a podivovala se její vroucí
modlitbě.
"Takovou hodnou holčičku jistě svatý Antonín vyslyší",
oslovila ji při modlitbě a vybídla ji, aby s ní šla na trh. Po cestě si
dala vyložit, oč jde. Na trhu od bab kořenářek dala namíchat čaj a
nařídila, jak se má podávat. Ten den mamička nešla do školy.
Běžela domů a řekla, co se jí přihodilo. Babička si řekla, že už se
beztak nemůže nic zkazit, čaj začala dítěti podávat a choroba
vzala náhlý obrat. Emilek se uzdravil. Mamička s babičkou potom
hledaly tu paní v kostele, na trhu, ale už se s ní nesetkaly. Lék
zůstal nezaplacen, ale pomohl. Mamičce připadalo jednání té
neznámé ženy velmi zvláštní. Nabyla úplnou jistotu, že se její bratr
uzdraví. Ta paní obešla s mamičkou několik bylinářek, než měla
směs všechny náležité složky. Všude bez nároku na odplatu,
sama dobře zaplatila a přála si jen, aby mamička nepřestala být
pobožnou.

Takovéto příklady mě na jedné straně udivovaly, na druhé
straně však skličovaly, protože jsem nikdy nebyl schopen věřit
něčemu, o čem jsem se nepřesvědčil nebo čeho jsem neznal
příčinu. Vysvětlení těchto událostí sice dnes už znám, ale dodnes
nevěřím ničemu, o čem se nepřesvědčím.
(Vysvětlení: V původním textu jsem téměř nic nevysvětloval,
protože jsem se spoléhal na to, že budu mít příležitost odpovědět
na tvé otázky. Protože se mi však za devět let nenaskytla, považuji za správné dodat aspoň taková vysvětlení, která odpovídají
úrovni nezasvěceného čtenáře. Zanedbalas příležitost za mnoho
lidí, jimž by takové odpovědi přinesly světlo, bez něhož těžko za
dnešního jednostranného pokroku vědy a techniky dosáhneme
rovnováhy, bez níž za nynějšího stavu vědomostí hrozí lidstvu
katastrofa. Bez dotazu nemohu bohužel říci více než kolik zde
nebo jinde píši, protože bych porušil i já rovnováhu zase z druhé
strany. Kdo se netáže a nepřeje si, nemůže a nesmí dostat. Viz
Ježíšova slova k Samaritánce, která volně přepisuji: "Kdybys
chtěla život věčný, poskytl bych ti jej.
Jak si vysvětlovala babička pomoc sv. Antonína, o tom je
možno říci, že je to lidově tradiční způsob vysvětlení a je na něm
vlastně postaven celý systém svatořečení. Zatím však stačí mít v
někoho důvěru toho druhu, jako měla babička ve sv. Antonína, a
věřící vykřeše z rezerv, které má k dispozici, pomoc a vědomosti,
o nichž se mu ani nesnilo a které musí považovat za zázrak.
Přesvědčil jsem se o tom na některých svých přátelích, pokud
mně bezvýhradně věří. Mají dojem, že pro ně dělám zázraky, a běda, mohl bych být jednou proto svatořečen. Ale skutečnost je jiná,
taková, jak o ní mluvil Ježíš, když řekl: "Víra tvá tě uzdravila."
Babička, právě jako zmínění mí přátelé, dokázala odstoupit
od sama sebe, dokázala sebe zapřít velmi účinným způsobem,
neboť se začala chovat jako důvěřivé dítě. V tom případě všechny
nánosy našich lidských schopností, všechna užitá uvědomovací
síla se jakoby odplaví s povrchu samotné čisté uvědomovací síly,
ze které je ona částečná, lidská odvozena. Babička tou chvílí
důvěryplné odevzdanosti svým vědomím nabyla schopnost
vstoupit do moudrosti své nesmrtelné duše těmi dveřmi, nebo
nahlédnout na bohatství jejích vědomostí tou skulinkou, kterou si
vybrala. Škoda, že si uměla vybrat jen tak skromnou skulinku,
neboť nevěděla, že toutéž cestou se vstupuje do plného věčného
života.
Dobrý hadač z karet, starověký věštec z letu ptáků a jim
podobní, pokud věřili, že v kartách nebo v letu ptáků je obsažena
nějaká zákulisní vědomost, získali ji ne proto, že byla obsažena v

kartách nebo v letu ptáků, nýbrž že věřili a síla jejich víry byla
umocněna odstupem od sebe samého. Také já jsem kdysi ve
Weinfurterově Ohnivém keři našel odpověď, která tam nebyla
obsažena. O tom jsem byl nucen se přesvědčit společně s
několika přáteli. Stačilo, že jsem byl přesvědčen, že najdu v tom
spise odpověď, abych ji tam našel. Nepochybuji nikterak o
vznešené svatosti sv. Antonína, ale vím, že babička načerpala
vědomost o klíčích ze své vlastní podstaty, která ví mnohem více,
než kde byly klíče.
Poněkud tíže ti už budu vysvětlovat, jak tomu bylo v případě
mamičky, když prosila o pomoc pro bratra. Abys mně mohla
porozumět, musíš se aspoň na chvíli připojit k mému předpokladu,
že náš pocit oddělenosti jednoho od druhého nás klame. Není
takové oddělenosti, leda v našich smyslech, jak nám tuto
oddělenost předkládají. Zažil jsem už stavy, při kterých tento pocit
oddělenosti úplně zmizel. Bylo to ve chvíli, kdy se smysly i rozum
staly
pouhým
prostředníkem
nebo
transformátorem
mimosmyslové skutečnosti. Víra ve svatého Antonína otevřela
mamičce dveře někam jinam než babičce, do nitra té paní, která
strýčka Emila zachránila před jistou smrtí. Víra pomohla mamičce
odstoupit od sebe a být přítomna v duši té paní. Dokud je člověk
jen při sobě, vytváří si tímto přivtělením hráz vůči ostatnímu. Víra
mamiččina byla tak silná, že mamička už nepatřila sobě, nýbrž sv.
Antonínovi. Takovéto patření někomu nebo něčemu mimo sebe
vždycky člověka pouští ze řetězu, jímž je jeho jáství. Touha po
pomoci bratrovi pak měla schopnost vyjít ven z maminčina nitra a
dotknout se připraveného nitra přítomné paní. Tato schopnost
vyjít ze sebe veškerou silou své vůle je tak mocná, že v jiných
případech mění povahy a záměry okolních lidí. Přesvědčil jsem se
o tom v koncentračním táboře, když i ten, který mě chtěl zabít,
náhle to nemohl učinit, protože jsem se nacházel ve stavu
odosobnění, sebezáporu, odstupu od sebe. Vrah odstoupil od
toho, od koho jsem odstoupil i já. Kdežto touha pomoci, už
zbavená osobnosti, už odevzdaná, přitáhla někoho, koho by
neměla moc přitáhnout. Zůstávala-li by u toužícího.
Řekneš si asi, jak mohu nacházet podobnost mezi opačnými
případy. To všechno je nesmírně zajímavé, aspoň pro mě. Síla,
jejíž hranice se uvolnily v jedinci, v tomto případě v mamičce, se
přelévá nejsnáze po osobní pásce. Mám na mysli osobní vztah k
jedinci, ze kterého se síla uvolnila. Nezáleží na tom, jaké povahy
je tento vztah, zdali je silně pozitivní nebo prudce negativní.
Důležité je, že je silný. Ona paní, která se v kostele ujala mamičky, ji pozorovala už několikráte, jak se denně modlí u sochy

svatého Antonína. Nabývala k ní osobní poměr, a ty bys řekla, že
bez jakéhokoliv zázraku tento poměr stačil k tomu, aby se
mamičky ujala. Není však náhodné, že znala složení bylin, že lék
byl vrcholně účinným a že po splnění svého úkolu odešla z jeviště.
Jsem přesvědčen, že úmysl, se kterým byl lék vyhledán a pak
podáván, hrál přinejmenším stejnou roli jako účinnost léku
samotného.
Přesvědčil jsem se o tom nesčíslněkrát u paní Boženy
Kamenické, léčitelky, se kterou se léta stýkám. Právě tebe
odvolala s pokraje smrti tak prostým lékem, že kdyby jej možná
použil neosobně jiný lékař, nebyl by vůbec působil. Vždyť už
nepůsobila na tebe ani antibiotika podávaná v nemocnici.
Nebudeme však prozrazovat ten lék, protože jsme vázání
mlčením. Uveďme však jiný prostý lék, podávaný proti bradavicím
- byl to obyčejný včelí med, který naordinovala paní Kamenická.
Lékaři potom zkoušeli použít medu, ale nikdy neuspěli.
Nevracejme se do středověku, kdy takové počínání bývalo
označováno za čarodějnictví. Paní Kamenická se potřebuje s
pacientem sejít, nabýt k němu osobní poměr. Sama pak musí
umět působit ze dvou stran: po pásce osobního vztahu a pak
lékem, obojím přejít do pacienta a v něm působit. Tomu musí
ovšem u ní předcházet schopnost uvolnit léčebnou sílu v sobě. Jí
stačí znát léčebný aspekt této síly, neboť toho používá, jak vyplývá z jejího osobního, životního zaměření. Řekl bych to ještě
jinak:
Naučila se do oné všemocné síly vstupovat dveřmi lékaře,
a proto tam nachází účinné léčebné metody. Kdyby tam vstoupila
jinými dveřmi, setkala by se s jinými následky toho vstupu. Kdyby
ale vstoupila dveřmi touhy po věčném životě, nebyly by účinky
např. jednostranné léčebné nebo jinak jednostranné, nýbrž celé
její vědomí by přešlo do věčného života, v tom smyslu, že by věděla, že je věčná bytost, a že by o tom nabyla jistoty, nad níž ve
světě není.
Je ovšem pravda, že v tomto posledním případě pohled na
věc příliš zjednodušuji na úkor přesnosti výkladu. Učedníci
Ježíšovi jistě toužili po věčném životě, ale nemohli do něho
vstoupit dříve než se vzdali této touhy jako neuskutečnitelné, jak
se stalo během potupné smrti jejich Mistra. Jedině v případě
Janově, který miloval Ježíše více než si přál vstoupit do věčného
života, nebylo zapotřebí tohoto dvojího, odstupu a vstupu, nýbrž
mohlo dojít hned ke vstupu. Tím se diametrálně liší cesta lásky od
všech ostatních cest, od ostatních vstupů. Pohleďme však, co se

dělo za dob Ježíšových. Kdo chtěl být jen vyléčen, byl jen vyléčen,
kdo chtěl vstoupit do věčného života, mohl vstoupit.)
Ti strýčkové se postupně z našeho domu vytratili. Napřed je
od nás oddělila válka, pak vstoupili do manželského stavu, až na
strýce France. Ten nám zůstal nejdéle věren a stal se mým opatrovníkem. Dokud byl zaměstnán, podporoval nás tak, že jsem
mohl studovat na reálném gymnásiu s nadějí, že se jednou
dostanu na universitu a budu nějakým tím učeným pánem. Na
gymnasiu se mi líbilo jen proto, že jsem se tam mohl vrátit ke své
staré lásce, k přírodě. Přednášel se tam živočichopis a rostlinopis.
K těmto svým zálibám jsem přidal ještě zeměpis. Ostatní předměty
jsem hrubě zanedbával, takže vysvědčení bylo velmi pestré. Ba
dokonce i přírodní vědy jsem studoval po svém. Nestačilo mne, co
mi vykládali. Vědecká knihovna v Plzni byla tehdy v muzeu. Byl
jsem tam velmi častým návštěvníkem, studoval jsem podrobně
savce, antropologii a zeměpis. Dělal jsem si bohaté výpisky, které
jsem potom doma třídil. Nebýt profesora Věženského, který na
škole vyučoval těmto předmětům a znal mé zájmy jdoucí za
hranice předepsaných vědomostí, stěží bych byl procházel. Právě
když jsem byl v nejlepším rozběhu, přihodilo se něco, co mě
vyhnalo ze znovunalezeného ráje. Neměl jsem právo zde na zemi
někde spočinout. Nevěděl jsem však, že na zemi pro mě není
domova, tím méně ráje. Proč zrovna já jsem neměl právo jiných
lidí, proč jsem byl na tom od počátku jinak. Už jen krátce jsem měl
žít v nejistotách.
Zatím se stalo toto. Strýček přišel o místo a rozumně navrhl,
abych přešel do obchodní akademie, odkud po maturitě si půjdu
vydělávat. Zkrátka, v rodině už nebylo peněz na vysokoškolské
vzdělání.
Nezáleží na tom, čím věci a události skutečně jsou, nýbrž
na tom, jakými je člověk vidí. To je rozhodující pro jeho další směr
života. A já jsem tehdy ve vstupu na školu, jejíž smysl mi unikal,
viděl odchod z tohoto života, který mě zajímal, a vstup do žaláře,
ve kterém mám být uvězněn až do smrti. V té chvíli jsem byl
vyhnán z posledního místa v ráji, které tam pro mě ještě zbylo.
Zhroutily se mé naděje stát se vědcem, který by se mohl zabývat
přírodou.
Toto poslední vyhnanství se mi zdálo být tak kruté a já jsem
si připadal tak bezmocný, že jsem už ani v ničem jiném neviděl nic
světlého a dobrého.
Už dávno před tím jsem zavrhl kouření a pití jako otroctví
vášním. Nyní jsem k tomu přidal definitivně pohlavní život i s

manželstvím. Mé tehdejší mínění bylo: Lidé se neobejdou bez
pohlavního soužití a tuto slabost povyšují na svátost manželskou.
Je to lživé ospravedlňování smilství, nic víc. Aspoň zde právě jako
v kouření a pití alkoholu mám možnost se vzepřít.
Bez naděje, že tím něčeho dosáhnu, chodil jsem stále do
muzea studovat přírodní vědy a zanedbával jsem nebývalou
měrou studium, které mi mělo přinést uvěznění v kanceláři.
Zhoršující se prospěch ve škole však znamenal konec těch spádů.
Nepomyslil jsem nikdy na to, že bych si vzal život, který jsem
si nedal. Také bych byl nesnesl pomyšlení, že bych způsobil
mamičce zármutek. Byl jsem tedy i nadále rozhodnut žít. Nedělal
jsem si však nejmenší iluzi o tom, že by pro mě ve světě existovalo něco, co by pro mě mělo význam. Vnitřně jsem se zřekl
všeho užitku, který by mně mohl přinést život ve světě mezi lidmi.
Přestal jsem už i doufat, že by někdy nastal zvrat k lepšímu. Vždyť
jsem se přesvědčil, že jsem musel vždycky opustit všechno, co se
mi líbilo. Proto bude lepší nic nehledat a nic nenalézat, v čem bych
znovu pojal zalíbení. Musel bych se s tím beztak znovu rozloučit
jako vždycky před tím s jinými mně milými věcmi. Loučení s
kamarády z gymnásia bylo stejně bolestné jako loučení se zálibami. Takovým bolestem lze přece předejít, když nebudu
navazovat osobní přátelství a budu se snažit jen o tolik, abych
mohl být se sebou spokojen. Ale ani to se mi nedařilo. Dospívající
mládí je plno rodících se vášní a impulsů, kterým mladý člověk
nerozumí. Byl jsem krajně nespokojen i s vývojem svých tužeb.
Člověk nemůže žít bez přání a tužeb. Kdyby mu všechny cesty
zatarasili, které vedou k uskutečnění tužeb, přece by ve skrytu
osnoval bláhové plány. Naštěstí jsem v sobě vypěstoval soudce,
který tvrdě bojoval s mou bláhovostí, přel se s ní až do únavy. Byl
to boj bez cíle, vedený jen proto, aby nebyl prohrán. Byl by
pravděpodobně vedl k úplnému vyčerpání. Ale řešení už bylo
nasnadě. Chystal se netušený převrat, o kterém jsem neměl ani
tušení ještě minutu před tím než nastal.
Nyní vím tolik, že jsou lidé, kteří po celý život hledají v tomto
světě ráj, avšak kdykoliv ho najdou, zase jsou z něho vyhnáni.
Jsou však nenapravitelní. Znovu hledají trvalé uspokojení tam, kde
je nelze najít. Potkalo mě velké štěstí, které jsem si v té době ještě
neuvědomoval. Poznal jsem, že tento svět může uskutečnit jen
malá a malicherná přání. Ta velká, opravdová se zde na světě dají
uskutečnit jen v oblasti ducha. Přestal jsem sbírat barevné střepy,
z nichž může být jen chvilková radost. Zřekl jsem se bláhovostí,
které většina lidí vydrží dělat až do smrti. S takovým negativním
programem se však dlouho nevystačí. Nastane období vakua, a

tato vnitřní prázdnota se stále prohlubuje. Vydrží-li člověk a
zabrání-li, aby se do ní vlilo něco špatného, nějaká ta náhradní,
nezdravá náplň, je na dobré cestě. Ona vnitřní prázdnota se však
podobá smrti, člověk prudce umírá všemu, i jíst mu přestane
chutnat, a kdyby se v té chvíli nestal zázrak, jeho život by tady ve
světě dohořel jako dohořívá lampa neživená dalším olejem.
Důležité je, aby člověk nepřestal stát o čistý, spravedlivý,
ohleduplný život, aby se snažil aspoň nikoho nezarmoutit a
nikomu nestát v cestě, nikoho nevykořisťovat. Pak se do jeho
vnitřní prázdnoty vlije netušený nový obsah, který převyšuje
všechno jeho očekávání, naprosto nepředstavitelný, přinášející
radost a uspokojení větší a vyšší, než jaké si může přát.
Poutníku,
až ocitneš se jednou v ráji
a řekneš chvíli té, by postála,
netušíš, že jen sny se zdají
ti, marné, liché, plané bezmála.
Sotva jsi vystoupil kams vzhůru,
odkud se vždycky každý zřítil zas,
už nudou znechucen svou vzpouru
schystáš, jež zláme také tobě vaz.
Po zakázaném vztáhneš ruku
ze zvědavosti jen, však směle přec,
jíž, nejsi však víc nikdy vskutku
nasycen, další zase sháníš věc,
až padneš únavou a pak se
na holé zemi vzbudíš zhanoben,
s pohledem nazad ke své spáse,
leč marně, jinde pro tě svítá den,
nevíš kde, neznáš cestu pravou,
tápeš kol, nenacházíš útěchu,
pak věz, že korunován slávou
krok každý k trvalému úspěchu.
Pád napřed, ne však dosažení

tvých tužeb, požehnáním pro tě jest,
zoufalost v naději se změní
a věčně dosahovat tvá je čest,
poutníku.
11. 12. 1969
(Poznámka: Dívám-li se dnes s odstupem mnoha let a po
nabytí určitých zkušeností na dobu, ve které jsem nevěděl nic o
věčném životě, ani jsem naň nevěřil, musím o ní říci, že jsem
během oné nevědomosti velmi často simuloval vstup do věčného
života. Samozřejmě, nevěděl jsem o tom. Dívám-li se na život
jiných lidí zblízka, vidím, že i oni si počínají podobně, někdo často,
někdo řidčeji napodobuje vstup do věčného života.
Na příkladu mám teď příležitost ukázat, co tím myslím. Jsou
lidé, kteří zapomínají na toho, který je smrtelný, roztodivným
způsobem. Chovají se totiž jako nesmrtelní. Nejméně se tak může
chovat, kdo má strach o svůj život. Nejdokonaleji se tak chová,
kdo se něčím zaujme tak, že na sebe, tj. na smrtelné já, zapomíná. Ani nevíš, jak malý krůček dělí zapomenutí na sebe od vzpomínky na věčný život. Vzpomínka ta má různou hloubku. O
nejvzdálenější vzpomínce na věčný život - Ježíš říká na Otcův
dům - , byste nikdy neřekli, že je to vzpomínka na věčnost, ba dá
se říci, že kdyby se člověku, který ji prožívá, řeklo, že se právě
vrací do věčnosti, nebo, kdyby se mu připomnělo jinakým
způsobem, že je věčný život, vzepřel by se, protože takovou víru
nepotřebuje. Nuže, tou nejvzdálenější vzpomínkou je umění
radovat se, tak blízké dítěti. Proto Ježíš nikomu na radosti neubral
a první zázrak provedl na svatbě, kde proměnil vodu ve víno.
Svým učedníkům radil: "Radujte se, opět pravím vám, radujte se."
Mám za to, že ti křesťané, kteří se shlédli především nebo jen v
utrpení Ježíšově na kříži, nemohli pochopit jeho učení a šli velmi
jednostrannou cestou, která je stála mnoho utrpení.
Dalším stupněm vzpomínky na věčný život je smutek nad
něčím zkaženým, promarněným nebo ztraceným. Proto smrt
milované bytosti tolik člověka přibližuje k myšlence na věčný život
a na záležitosti, na které před tím nikdy nepomyslil.
Dalším už velmi hlubokým stupněm vzpomínky na věčný
život je soucit s trpícím nebo láska k bližnímu bez ohledu na sebe.
Tento stupeň už souvisí s pravou, živou vzpomínkou na věčný

život. Jak jsem vděčen mamičce, že mě učila soucitu i s mrtvými
věcmi. Jakou mi dávala školu o věčném životě.
Nejvyšším stupněm vzpomínky na věčný život je o sebe
nezainteresovaná činnost, jejímž nejkrásnějším projevem je
nezištná láska k bližnímu. Ta už, jak jsem uvedl ve III. dílu
Sladkého jha, vede přímo k přesunu vědomí do vděčného života
dveřmi lásky.
Bylo by dobře vzpomenout na tomto místě jiných dveří do
věčnosti, dveří poznání, které se otvírají jen tehdy, když se v
pravý čas smaží veškeré vzpomínky, i víra jakéhokoliv druhu tak,
aby se dostalo "ke slovu" základní bezeslovní, nediskursivní
vědomí, které představuje onu stránku, nebo onen vstup do
věčnosti, který Ježíš označil Pravda.)
(Vidím, že je nutné připojit ještě vysvětlivku o tom, co míním
pod pojmy "simulace" a "vzpomínka na Otcův dům."
Všiml jsem si v mládí třeba u psů, že provádějí některé
pohyby, které jsou dnes ve společnosti lidí zbytečné, ale které
kdysi, když žili volně v přírodě a museli daleko obratněji hájit svůj
život, byly velmi účelné. Dnes svými pohyby simulují podmínky, ze
kterých dělají něco, co dnes už je zbytečné a tehdy kdysi bylo
nejvýš užitečné ba nepostradatelné. Totéž bychom mohli říci o
letu hus. Pokoušejí se o let, kterému je nikdo neučil, ale který
kdysi potřebovaly. Z oněch dávných dob, kdy je nikdo nekrmil,
umí od narození rozeznat jedovatou rostlinu od jedlé atd. Vzpomínají si na všechno, čemu je učily věky, jako třeba na signalizaci, o
níž jsem se přesvědčil, že je stejná u čínské husy jako u evropské,
neboť oběma rozumím. O tom všem dnešní věda už ví. Ale mnohé
ještě neví, protože nikdo z našich vědců neměl příležitost se snížit
do husího života. Lze tak učinit asi jen v útlém mládí, než se
člověk naučí lidské řeči, která pak překryje primitivnější pozadí
zvířecích signálů natrvalo.
Teprve když jsem se poměrně nedávno seznámil s
akupunkturou, ke svému velkému podivu, porovnáním čínských
praktik s tím, co provádějí husy např. po najedění a po vykoupání,
musím přiznat, že husy znají směry nějakých těch sil v těle, takže
oštěchtáváním vlastního těla zobáky způsobují v něm pozměněný
průběh životních sil. Tento uměle navozený průběh sil je přivádí
do stavu blaženosti, ve kterém se dostávají do jakéhosi druhu
transu, který není naším ani lehkým, ani tvrdým spánkem, nýbrž
něčím, co bych nejpřiléhavěji nazval vědomým návratem do
zvířecího ráje. Jsou při něm úplně při vědomí a znovu a znovu si
jej navozují a dostanou-li se do něho, prodlužují ho určitými zvuky,

určitou signalizací. Mohu říci, že husy na jedné straně napodobují
podmínky svého dřívějšího života, kdy žily ve volné přírodě, na
druhé straně nejen napodobují, ale dokonce vstupují do stavů, do
kterých člověk neumí vstupovat, do rajských stavů.
Myslím, že tímhle jsem dostatečně osvětlil u zvířat, co tam
považuji za napodobování, jakési předstírání nějakých původních,
kdysi potřebných úkonů, za simulaci, a co považuji za vzpomínku
na jakýsi Otcovský dům, který však není tím domem, na který si
vzpomíná člověk. Proto Ježíš, který vedl lidi do Otcova domu,
ponechával stranou zvířata, která tam nemohl dovést už proto, že
ony si nemohou vzpomenout na Otcovský dům už proto, že
nevykročily ještě z ráje.
Než pokročím se svým výkladem o kousek dále, musím se
za své výklady ospravedlnit. Člověk má právě jako zvíře k
dispozici také zvířecí tělo, které je schopno zažívat rajské stavy.
Ve smyslu vrozených vědomostí o tom husy věděly, a když jsem
mezi nimi ležel v trávě a ony nejen kolem mě i zpod mého těla
okusovaly trávu a byly si vědomy mého stejně nadaného těla jako
bylo nadáno jejich, někdy ohmatávaly svými zobáky mé tělo
stejným způsobem jako své, patrně proto, že mně přály, abych
zažíval tentýž stav jako ony. Měl jsem ovšem přitom zavřené oči a
nikterak jsem jejich počínání neodporoval ani nejmenším
pohybem, naopak samovolnými pohyby jsem jejich akci
podporoval. Vím dodnes, že např. dotekem zobákem na skráni
vyvolaly v mém těle pocit doteku na stehni nohy apod. Dnes toto
místo na stehnu, po injekci do něho po operaci roku 1970, mám
znecitlivěné právě tak jako od tohoto místa, nebo od stavu tohoto
znecitlivělého místa na stehni, znecitlivělo jemu odpovídající místo
na skráni. Ještě že jsem roku 1970 znal, co se mnou prováděly
husy a měl potom další zkušenosti s tzv. písmenovými cvičeními
vzdáleně podle Weinfurtera. Když mně po injekci ochrnula pravá
noha a byl bych ji musel vláčet za sebou, použil jsem "proudu"
uvnitř těla, v duchu prováděné signalizace, a během několika
minut jsem nervstvo v noze regeneroval. Sám jsem se tomu divil
po pesimistickém výroku lékaře. Mám dojem, ale nic více než
dojem, že jsem tehdy po operaci zažehnal obdobným způsobem
začátek rakovinného rozsevu, který by byl po operaci nastal.
Určité důkazy by tomu nasvědčovaly.
Člověk má rovněž schopnost vyvolávat vzpomínku na ráj.
Rozuměj pod slovem ráj stav, nikoliv místo. Tento stav navozuje
blízce či vzdáleně např. pohlavním stykem, pitím alkoholu,
kouřením a jinými drogami. To však není vzpomínka na Otcovský
dům. Nechci zde rozhodovat, kromě toho, co jsem řekl, proč si

zvířata nevzpomínají na Otcovský dům, na který, aniž to ví, si
vzpomíná člověk. Vcelku by se však dalo říci, že zvíře se jak v
simulacích, tak ve vzpomínkách vrací nazpět, kdežto člověk ve
svých vzpomínkách a simulacích míří kupředu, dá-li se tak říci
pomocí směrového symbolu. Je to jen pomocný symbol, kterým
se naznačuje velmi hluboká myšlenka. Stav nebe je roven pojmu
Otcovský dům. Tento stav je trvalým základem veškeré odvozené
existence, tedy i existence celého vesmíru a všeho živého v něm,
kdežto stav ráje je už jedním ze stavů odvozených ze stavu nebe.
Lze do něho vejít ze stavu nebe, ale nelze spadnout ze stavu
nebe. Stav nebe zůstává utajen i pod stavem ráje, i pod stavem
lidského bdělého vědomí, ale je tu. Vracíme-li se do něho svým z
něho odvozeným vědomím, říkám o tom, vzpomínáme-li si na
Otcovský dům, je to pohyb kupředu v tom smyslu, že se vědomě
nepřechází do něčeho stejně odvozeného jako je lidské vědomí,
nýbrž do zdroje, ze kterého je pak možno vyjít do kteréhokoli
odvozeného stavu. Kdežto přejde-li člověk do kteréhokoliv jiného
stavu než nebe, např. do stavu ráje, je to cesta zpět, neboť v
tomto odvozeném stavu už jednou byl a odtamtud spadl do
lidského bdělého vědomí.
Jak je symbolicky ukázáno v Genezi, ten, kdo byl vyhnán z
rajského stavu, má zakázán vstup do něho vejít. Jinými slovy a z
jiné strany: Kdo nevyšel a nebyl vykázán z ráje, má právo se tam
vracet, a to jsou zvířata. Pro člověka je stav ráje stavem
překonaným, člověk se ocitl už za touto odvozeninou různých
stavů vědomí. Proto je pro člověka návrat do ráje cestou zpět,
kdežto pro zvíře je to cesta kupředu, protože u něho oproti jeho
zvířecímu stavu vědomí, je to značné povýšení jeho vědomí.
Vývojem zvířecího plemene, kterému se říká člověk, se toto
plemeno dostalo za ráj. To je vývoj přinejmenším nesmírně
zajímavý, protože jestliže např. člověk vejde do Otcova domu, do
stavu nebe, zjišťuje svým lidským vědomím, že odtamtud nikdy
neodešel, nýbrž že jeho lidský stav mu pouze nedovoloval, aby si
uvědomoval existenci Otcova domu na pozadí svého vědomí,
řečeno jednodušeji, člověk si normálně neuvědomuje pozadí nebo
zdroj svého vědomí.
I když zkušenosti se vstupem do Otcova domu v lidském
vědomí jsou velmi vzácné, vždycky mají tytéž znaky, jak např.
dobře věděl Mistr Eckhart, a tato skutečnost dokazuje, že lidé,
kteří tam vstoupili, se neklamali. Ostatně Ježíš velmi jemně, ale
také velmi jasně dokazoval ve svém podobenství o marnotratném
synu, že místo pro marnotratného syna bylo v Otcově domě stále
připraveno, i když se on toulal po světě, rozuměj, byl se svým

lidským odvozeným vědomím jinde, nebo jinak řečeno, i když byl n
ě k d e . Být v Otcově domě, není být někde, tj. být někde v času
a prostoru, nýbrž jen být. Už proto nemůže bytí někde zrušit bytí
nikde.
Vlivem vývojového pokroku, kterým je rozdíl mezi stavem
zvířete a stavem člověka, mění se také paměť. Člověk, aniž ví jak
a proč, si pamatuje, že odešel z Otcova domu, z nebe, kdežto
zvíře, že odešlo z ráje, lépe řečeno, že do ráje patří. Podle toho,
protože jsou si všichni samovolně vědomi těchto odchodů - jsou si
jich volně nevědomi, simulují každý něco jiného. Člověk simuluje
návraty do Otcova domu, zvíře návraty do ráje. Zatímco však
zvíře simulací opravdu vstupuje do ráje, člověk simulací vstupu do
Otcova domu ještě tam nevstupuje, nýbrž provádí jen krůček
směrem k tomu domu. Ježíš však svými blahoslavenstvími,
prozrazenými v jeho horském kázání, upozorňuje, že pomocí
těchto krůčků může vstoupit.
Teprve když člověk znovu vstoupí do Otcova domu, zjistí, že
jeho místo, Ježíš říká příbytek v domě Otcově, je ustavičně
připraven, jak Ježíš výstižně líčí v podobenství o marnotratném
synu. To je ovšem jen symbolické vysvětlení, které může pouze
nedokonale vypovědět, že člověk je v Otcově domě stále zdrojem
svého vědomí, zatímco přebývá zde v pomíjivém vesmíru
vyústěním tohoto vědomí do vesmíru a konkrétně do lidského
organismu.
Teprve když člověk vstoupí do Otcova domu, dovídá se, jak
jinde prozradil Ježíš v líčení posledního soudu, že kdokoliv miloval
bližního, miloval Boha, ale nevěděl o tom. Simuloval nevědomě
obětí s Otcem po návratu do jeho domu. A tak je tomu i s méně
komplexnějšími simulacemi, jako s radostí, smutkem atd. I zvíře je
schopno všech těchto simulací, ale v daleko menší míře a nikdy
se stejnými následky jako člověk, protože si nevzpomíná na nebe,
nýbrž na ráj, kde existují už jen obdoby nebeských stavů.
Všechno nasvědčuje tomu, že Genese je pravdivá. Tělesný
člověk je živočich, který se už v ráji vyžil, a proto sáhl po vyšším
stupni života, symbolicky řečeno, zatoužil po zakázaném ovoci.
Zvířata jsou živočichové, kteří se v ráji ještě nedostali ke konci
tamního pobytu, tj. neprodleli ještě dost dlouho a intenzivně ve
stavu ráje, a proto ještě netouží po jiném poznání, než jaké je jim
vrozeno, tj. než jaké souvisí staticky s jejich stavem. Proto zvíře
jak ve svých simulacích, tak i ve vzpomínkách se vrací nazpět k
životu již prožitému, aby jej mohlo hlemýždím tempem zlepšovat
opakováním. Křesťanstvo pochopilo zákaz návratu člověka do ráje

prakticky tím, že zakázalo téměř všechny rozkoše, prohlašujíc je
za hříšné.
Při této příležitosti jsem ti dlužen ještě jedno vysvětlení. Jak
mohu tvrdit, že člověk radostí, zármutkem atd., které zřejmě
projevuje z důvodů světských, ve skutečnosti se raduje z návratů
do Otcova domu a rmoutí se nad zklamáním, že se nevrací, když
nic o Otcově domě neví a třeba na Boha nevěří, stará se jen o
sebe apod.? Nejde u mě o vyumělkovaný názor, nýbrž o poznání,
které před jeho vpádem do mého života bylo zaplaceno sedmnácti
roky života především pro sebe a dalšími mnoha léty života
jemněji zase pro sebe, tak jemně pro sebe, že jsem ani nepoznal,
že vše dělám především zase pro sebe.
Do svých sedmnácti let jsem se radoval nebo rmoutil buď
pro to nebo pro ono, dalo by se říci pro co, jako u každého
člověka, který se nad něčím rmoutí nebo z něčeho se raduje.
Nikdy však to nebyla radost nebo zármutek z celého komplexu
života. Zvrat však nastal, když jsem se jednou radoval z celého
daru života, a to při prvním závanu věčnosti, a záhy na to se
rmoutil nad celým svým životem, jak byl veden do té doby.
Příklad: Plačící matka se setkává s Ježíšem ve chvíli, kdy
jejího milovaného syna odvážejí, aby jeho mrtvolu pohřbili. Pláče
konkrétně nad něčím, co pro ni mělo velkou cenu. Možná, že jí v
té chvíli připadalo, jakoby celý její život odcházel se životem
synovým. Přece však tomu tak nebylo. Fakticky ji rmoutilo, že byl
zmařen tak nadějný mladý život a že ona tu zbude sama. Ježíš
měl pro ni nejen slova útěchy, ale i sílu, kterou vzkřísil jejího
mrtvého syna. Ona pak nalezla znovu svého syna živého a jistě se
radovala více než kdykoliv před tím, ale zase jen konkrétně z
návratu syna. Proto tato událost neměla jiné následky než že
kromě radosti ještě velebila Ježíše a uznávala jeho moc. Ale
Ježíšovi učedníci, kteří opustili dosavadní způsob života a šli za
Mistrem, učinili více, ne však všechno, co mohli, jak se ukázalo při
Ježíšově smrti. Učinili však více než ona žena, protože přestali
souhlasit s dosavadním způsobem života a vyvodili z toho
nesouhlasu pozitivní důsledky, že se přidali k představiteli
věčného života, jímž jim byl Ježíš.
Teď už snadno pochopíš, oč šlo tehdy v těch mých
sedmnácti letech. Napřed jsem se radoval z toho, že můj lidský
život vyvěrá z věčného zdroje a může se ke svému věčnému
zdroji vrátit, a pak jsem se pro toto poznání rmoutil, že jsem do té
doby se svým životem ke zdroji nešel. Nenacházel jsem ve svém
životě zhola nic, o čem bych byl mohl říci, že mě vedlo k věčnému
zdroji, a proto jsem takový život považoval za promarněný. Plakal

jsem nad celým svým životem a proto se mi vrátilo poznání o
celém životě, ne útěcha z nějaké konkrétní věci, jakou např. byla
útěcha matčina při oživení již oplakávaného syna. Toto vlévání
věčného života do mého pomíjejícího muselo ovšem trvat ještě
mnohá léta, než dosáhlo takové hladiny, z níž jsem začal
poznávat, že i drobné radosti a žalosti zvyšují sic nepatrně, ale
přece jen tuto hladinu poznání, a hlavně, že nejsou tím, zač je lidé
mají, že nejsou jen pláčem nebo radostí pro to neb pro ono, nýbrž
že jsou mně skrytou vzpomínkou na Otcovský dům, protože
představují krok směrem k němu. Kdyby jí nebyly, nezpůsobovaly
by ten krok kupředu. Příkladem je mi Ježíš, který toto věděl, a
proto neopovrhoval pláčem matky, prosbou slepého atd., nýbrž
viděl v těchto projevech přibližování se království nebeského.
Vyslýchal lidské těžkosti i souhlasil s lidskou radostí, radoval se s
radujícími, plakal s plačícími, aby nás poučil, že těmito hnutími
mysli vchází věčnost do lidského života a jaké meze jsme schopni
jí klást.
Dokud člověk zažívá jen tu nebo onu událost, dokud se jen
rmoutí nad tím nebo oním, má radost z toho nebo z onoho, osnuje
plány o tom nebo o jiném, zůstává na tom břehu, kde tyto věci
jsou, tak říkajíc mezi nimi. Nemůže je vidět jako součásti celku, asi
jako ten, kdo je v lese, nemůže pro stromy vidět celý les. Jakmile
se však ocitne na druhém břehu, na kterém tyto věci nejsou, ale
odkud jsou přes řeku života dobře vidět všechny na opačném
břehu, nevidí ani jednu oddělenou od druhé, nýbrž všechny
pohromadě, v souvislostech, které mu musely před tím uniknout,
ba které mu byly zcela nepochopitelné. Pak také jednotlivou
radost nebo jednotlivý žal nebude už více považovat za
jednotlivosti od sebe oddělené a kromě toho za oddělené od
zdroje života, nýbrž uvidí, že všechno jako stádo se napájí na
břehu z jediného proudu řeky ...tak volně vyplývají všechny věci z
jediného zdroje.
Z události s opilcem na rohu Perštýna v Praze jsi jistě
usoudila, že ten opilec něco hrál, a to něco bylo něčím jiným, než
co chtěl učinit nebo říci. Také já jsem hrál, ale vědomě, když jsem
mu jeho hru nekazil a na jeho vybídnutí jsem mu odpověděl: "Ta
ulice se patrně jmenovala jinak." Neřekl jsem mu pravdu, kterou
jsem při jeho hře zažíval. Nerušil jsem jeho stav opilosti
neorganickým vpádem do něho, nýbrž zachoval jsem se podle
režie, ve které se ocital a podle úlohy, zcela drobné úlohy, kterou
zahrál v oné hře. Opilec nebo člověk omámený třeba davovou
psychózou, fanda na hokeji nebo na fotbalu, hrají něco, co má
vzezření dramatičtější než všechno ostatní, co hrají střízliví lidé.

Nikdo z nich však neví, co svou hrou naznačují, tím méně koho
hrají, co simulují, koho předstírají, že jím jsou.
Jen ti připomínám, že onen opilec, s nímž jsem se nedávno
setkal na Perštýně v Praze, neměl ani nejmenší tušení, že se stává na chvíli mým duchovním rádcem a že mi vysvětluje, jaký
smysl měla má operace na Betlémském náměstí, a že mi zároveň
připomíná, jak ti mám o tom napsat, neboť událost probíhala v
den, kdy jsem v tomto spisování stál před odpovědí, kterou jsem
potřeboval znát.
Obecně se dá říci, že nikdo neví, co činí, a i když se ocitne v
oblasti vyššího vědomí, ono se stále rozšiřuje a tím i jeho pohled
na lidi, věci a události mu vypovídá více než dříve.)

II. část
Vnitřní uskutečňování

Jenom ti, kdo jsou naprosto odlišní,
mohou v sobě vzbudit nejupřímnější
lásku a nejhlubší touhu po poznání.
Joseph Needham

Ještě jednou v muzeu
(Napsal jsem, že jsem ještě, nikoliv jen z pouhé setrvačnosti, chodil do plzeňského muzea studovat přírodní vědy, ačkoliv
jsem už dávno byl na jiné škole, kde se jim nevyučovalo a kde
jsem měl studovat jiné věci. Říkám měl, protože se často stávalo,
že jsem pro sebe v přírodovědných knihách učinil takový objev, že
jsem vůbec zapomněl na povinná studia, úlohy jsem pak psal ve
škole atd., zkrátka dělal jsem všechno, co prováděli lajdáčtí
studenti. Zanícení pro přírodní vědy tedy dohasínalo za velmi
konfliktní situace, neboť povinnosti, vyplývající ze školní

docházky, se hlásily ke slovu, a nebylo-li jim z mé strany dopřáváno sluchu... dovedeš si představit, co se dělo, a jaké rozpory se
stupňovaly v mém nitru.)
Každý lidský život má dvě stránky: vnější a vnitřní. Měla by
mezi nimi vládnout harmonie. Ve skutečnosti tomu tak téměř nikdy
není.
Převážná většina lidí rozvíjí svůj život vnější, život činný, a
nepatrná část lidí život vnitřní, život myšlenek a představ.
Ti, kdo rozvíjejí činný život, obvykle považují život představ
za méně skutečný a vedlejší. Naopak, kdo rozvíjejí svůj vnitřní
život, považují obvykle vnější rozvinutí života za příliš světské a
povrchní. Pokud takhle myslí, oba druhy lidí se mýlí.
Ve mně máš před sebou člověka, který velmi záhy, za
okolností, které jsem stručně vylíčil v první části, začal s
uskutečňováním vnitřního života. Protože i ty máš předpoklady pro
něco podobného, ale neposkytla sis k tomu příležitost, seznámím
tě se svým případem.
Má rodina trpěla utkvělou představou, že mám hudební
nadání, asi proto, že jsem si snadno pamatoval různé melodie a
sám jsem si další snadno vymýšlel. Na housle jsem hrát nemohl,
protože bych je byl neudržel v patřičné výši a i ve špatné pozici jen
s bolestí, a tak jsem začal chodit na klavír. To byl také celkem
beznadějný případ, protože doma klavír nebyl a já jsem nemohl
oddálit levou ruku od těla. Hra na klavír byla pro mě vždycky fyzickým utrpením. Nicméně na hodiny klavíru jsem chodil.
(Byla to jedna z epizodních scén v celkové hře mého života.
Ještě jsem neměl tušení, že nejde o hru na klavír, nýbrž o záminku režie, aby mě dostala ke zkušenostem, které potom
předznamenaly celý následující život.)
Učila mě paní Božena Šuchmová, která se svým manželem
bydlela napřed v Úslavské a pak v Koterovské ulici v Plzni
nedaleko od nás, v pokoji, kde jsem přehrával u nich na klavír
(Koterovská 66), jsem jednoho dne spatřil knihu "Bhagavadgita,
píseň o božství, přeložil Karel Weinfurter."
Je třeba říci, že jsem dávno vyklidil pole náboženské víry, ke
které jsem byl veden babičkou a mamičkou. Sice jsem musel každý večer vkleče přeříkávat několik naučených modliteb, sotva však
jsem věděl, co drmolím. Také nebylo neděle, kdy bych si nešel
zazpívat do školní kaple. Bylo to místo, kde jsem mohl ještě veřejně vystupovat bez ohledu na chromou ruku, a kromě toho bych
byl nedostal peníze na biograf, kdybych byl nešel před tím na mši.

Jednou jsem byl od oltáře napomenut dobrým knězem Josefem
Limpouchem, abych tolik nekřičel, že v kostele nejsme pro
překřičování jeden druhého, nýbrž pro zbožnou modlitbu a zbožný
zpěv. Ani jednoho ani druhého jsem ovšem nebyl schopen.
Nezbývalo mi nic jiného, než přejít do většího chrámu, kde můj
hlas snáze zanikl. Začal jsem chodit k dominikánům, kam jsem
ostatně vodil dědečka, který by tam byl sám nedošel. Když už
jsem nevěřil, uklidňoval jsem si své svědomí tímto bohulibým
skutkem, opakovaným s velkou pravidelností každou neděli.
Myslím, že jsem už řekl, jakým jsem zvědavým člověkem.
"Jak mohou ti Šuchmovi číst nějakou knížku o Božství," říkal jsem
si s údivem, "když mi připadají stejně normální jako jsem já?"
Náboženská otázka mě nelákala, tím méně náboženská četba, a
nedovedl jsem si představit normálního člověka, žijícího mezi
lidmi, který by dokázal z vlastní iniciativy číst nějakou knížku o
Božství. Netroufal jsem si nahlédnout do knihy na nočním stolku u
Šuchmů, ale měl jsem snadnou možnost se přesvědčit co je to
Bhagavadgita, nebo kdo je to Weinfurter. Měl jsem svou vědeckou
knihovnu, kde přece něco muselo být o Bhagavadgitě nebo o
Weinfurterovi. Musel jsem se přesvědčit, co v té knize je, když ji
čtou normální lidé se všemi normálními lidskými sklony. V
knihovně mě zklamali. Bhagavadgita byla půjčena a já v té době
nevěděl, že je to kniha mnohokráte do češtiny přeložená a i u nás
velmi vyhledávaná , že i nestor české orientalistiky, dr. Čupr, ji
přeložil. Dali mi jen malou knížečku od Weinfurtera, takový
brožovaný sešitek, který nesl nápis "Osobní vliv a jak ho užívat"
nebo tak nějak. Byl jsem zklamán, protože obsah nebude asi
odpovídat duchu Bhagavadgity. O tajných sklonech Šuchmových
se nic nedozvím. Proto jsem jen namátkou ten sešitek otevřel a
mou pozornost upoutala věta, která měla asi tento smysl:
"Nežijeme na tomto světě, abychom tu něco provedli a zemřeli,
nýbrž proto, abychom se pomocí pozemského života stali vědomě
nesmrtelnými bytostmi."
Tahle myšlenka poskytla mému životu dosud netušený
smysl. Tomuto smyslu života jsem od té chvíle nejen věřil, ale byl
jsem mu oddán a do něho vstoupil dosud mně neznámým
způsobem poznávání, o kterém jsem do té doby neměl zdání,
které však se od té chvíle začalo nepřetržitě rozvíjet.
Jak se to stalo, jak jsem k němu přišel, jak jsem si je
zasloužil? Především, co se se mnou dělo v té chvíli, kdy jsem si
uvědomil smysl té věty.

Jako kdyby se rázem vymazaly všechny mé touhy a veškerá
má zvědavost po něčem jiném než po tomto nově poznávaném
smyslu života. Seděl jsem před tou knížečkou v muzeu a nebyl
jsem hodnou chvíli ani schopen dále číst, ba ani se hnout. Jako
bych byl ztratil dech a sílu jednat. V mé mysli zavládla ničím
nerušená jistota, že zkušenost o vlastní nesmrtelnosti je na můj
dosah, a že se už nikdy o nic jiného nebudu starat, než abych se
stal vědomě nesmrtelný. Po nějaké době jsem si uvědomil, že
není třeba číst dál, nýbrž odebrat se domů a dovědět se, jakými
prostředky mohu dojít k takovému poznání. Byl jsem rovněž
skálopevně přesvědčen, že ty prostředky najdu. A nutno říci, že v
žádném z těch jistot, které jsem náhle nabyl, jsem nebyl nikdy
zklamán ani v nejmenším. Toto poznání bylo zkrátka v té chvíli pro
mě připraveno, i když jsem se potom začal přesvědčovat, že jeho
uskutečnění bude stát mnoho námahy.
Nevím, jak se mi podařilo knížečku odevzdat. Točila se mi
hlava. Složil jsem se bezmocně na lavičku před muzeem jako po
dlouhé namáhavé práci a sotva jsem se dobelhal domů. Tam se
mě všichni zhrozili. Mamička se mě ptala, co se mi přihodilo, že
jsem tak bledý a duševně nepřítomný. Myslela si, že jsem prožil
nějakou dopravní katastrofu, které jsem jen o vlásek ušel.
Od té chvíle jsem byl opravdu celý proměněný. Všechny
světské cíle byly ty tam, všechna lítost ze všech ztrát a šrámů,
které jsem dosud utrpěl, se proměnila v nesmírnou radost, že můj
život začíná mít jasný cíl a smysl.
A teď už mi zbývalo jen jediné. Najít prostředky, jimiž bych
mohl projít do vědomí vlastní nesmrtelnosti, uvědomit si sebe nikoliv jako od všeho oddělené a omezené provizorium se všemi
možnými nedokonalostmi, nýbrž jako bytost nezávislou na těle, na
prostoru a času.
Klíč jsem od první chvíle spatřoval v knihovně pana
Šuchmy. Bylo třeba se k ní rychle dostat. Připadalo mi, že řešení
na sebe nesmí dát čekat. Neměl jsem stání nikde, a nic mě
nezajímalo, dokud jsem se nedověděl, co jsem potřeboval vědět.
Neštítil jsem se ani podvodu. Ať mi odpustí můj milý profesor
Skupa, který mě na reálném gymnasiu učil kreslení a chtěl mě
získat pro umělecké povolání. Podařilo se mu získat jen spolužáka
Jaroslava Votlučku. Mně mamička nedovolila věnovat se tak
nejistému způsobu života, jakým byl v jejích očích život umělce malíře. Měla pravdu, aspoň pro mě.
Profesor Skupa měl v Plzni pověst výborného loutkáře, a já
jsem si vymyslil, že na scéně haněl Karla Weinfurtera a říkal o

něm, že je to duchař, kropil jeho ducha kropáčem atd. To bylo na
pana Šuchmu příliš mnoho. Prohlásil, že takové počínání je velmi
nezodpovědné, že Weinfurter není spiritista, a kdyby byl, že by na
tom nebylo nic špatného atd. Horlení jeho nemělo konce. Byl
chycen. Teď mi jistě půjčí nějakou knihu od Weinfurtera, ze které
se dozvím, co mám dělat. A řeknu rovnou, že mi nepůjčil jen
jednu, nýbrž postupně všechny, které měl. Počínal si přitom velmi
zodpovědně. Vložil napřed do mých rukou "Nebezpečí okultismu"
a jiné okrajové knížky, které nebyly návodné, a teprve když se
přesvědčil, že jdu za návodem ke vnitřnímu uskutečnění svého
přání, a že se nedám ničím odradit, půjčil mi Weinfurterův
OHNIVÝ KEŘ. Ten jsem přečetl týden před velikonocemi roku
1930 za odpoledne a za noc při svíčce, způsobem, o němž musím
říci několik slov.
(Poznámka k této kapitole: Tehdy, když se stala tato scéna v
plzeňském muzeu, neměl jsem nejmenší tušení o tom, že jsem ji
dávno do všech podrobností připravoval.
Zdánlivě mě k ní připravily zevní události. Ano, také, ale ty
působí vždy druhotně. Prvořadý vliv má činnost a myšlení člověka. Do úrovně tohoto spisu nepatří výklad o třetím vlivu, o vůli
boží. Ujišťuji tě však, že toto "opomenutí" nečiní ostatní výklad
nepřesný nebo neúplný, nýbrž jen způsobuje, že je úplný jen na
úrovni, pro kterou je zamýšlen. Míra naší nevědomosti v této
oblasti je také měrou soucitu s neposlušnými dětmi, jimiž jsme my
všichni. Míra poznání v této oblasti je přímo úměrná míře
odpovědnosti, a já věru nevím, proč bych měl na tebe svalovat
větší zodpovědnost, než jakou jsi schopna unést. Řekneš si, že za
vůli boží člověk nemůže být činěn zodpovědným, protože to není
vůle jeho a protože to není jeho rozhodování. Jenže tento činitel,
boží vůle, má dvě stránky: jednu obecnou, obecné působení, a
jednu individuální, působení v samotném člověku. Obecnou stránku člověk nemůže nikterak ovlivnit, ale může se na ní různou měrou podílet individuálním přístupem k ní. A tak se stává, že boží
vůle na každého z nás dopadá různým způsobem, i když ve své
původní obecné formě je nerozlišená a působí všeobecně. Tak se
např. stává, že v jedné a téže prekérní situaci, jakou je třeba
válka, různí lidé různě dopadají. Přesvědčil jsem se o tom nejlépe
v koncentračním táboře, neboť tam jsem dopadal zpočátku jako
ostatní, a od určité události zde líčené úplně jinak. Myšlení a z
něho vyvěrající činnost člověka má opravdu prvořadý vliv na
události kolem nás v tom smyslu, jak na nás dopadají. Budeš mít
ovšem chuť mně vytknout, že přece jen na počátku tohoto života
byla zevní událost, naše narození na svět, a na to jsme svým

myšlením a činností neměli nejmenší vliv. To ovšem může říci jen
člověk, který si o sobě myslí, že je od všech oddělenou bytostí.
Spokojme se však s přízemní odpovědí. Jako můj život je
pokračováním života rodičů, čili jejich život je ve mně nějak
obsažen, tak také opačně já jsem obsažen v životě rodičů, a to už
dříve než mě zplodili. Přesvědčil jsem se, že určitý druh
soustavného sebezáporu, který jsem prováděl od svého dětství,
vzdáleně připravilo událost v muzeu. Bezprostředně ji připravilo
vzdání se toho, co jsem měl nejradši, přírodní vědy, vlastně
vzdání se celého způsobu života podle mých představ.
Tehdy v muzeu jsem nahlédl dveřmi poznání do věčného
života, a protože jsem nepřestával vytvářet podmínky pro opětné
nahlédnutí a dokonce jsem hledal účinnější prostředky, které by
mi umožnily ten vstup, nemohlo zůstat u jediného nahlédnutí.
Když se mě však tehdy někdo zeptal, co jsem v muzeu zažil,
nedokázal jsem říci více, než že jsem tam náhle a nečekaně nabyl
jistotu, že jsem věčná bytost, jejíž vědomí, které nepřebývá ve
věčnosti, nýbrž se cítí od ní odděleno, žije tu v trudném
vyhnanství, v krajině, ve které panuje bída. Tohle jsem před tím
necítil. Neměl jsem za sebou vědomou vzpomínku na Otcův dům.
Po této vzpomínce jsem pociťoval touhu jít do Otcova domu a
hledat k němu nejpřímější stezku.)
Přímá stezka
Weinfurter psal o duchovních cvičeních, které měly vést k
vědomému spojení s Bohem, rozuměj k převodu osobního
vědomí, kterým se zatím vnímá jen tento svět, do nadčasové
věčnosti.
Jakmile jsem začal v Ohnivém keři číst o vnitřní modlitbě,
která má vést k takové zkušenosti a která má z člověka učinit
vědomě věčnou bytost, připadalo mně všechno náramně známé.
Přeskakoval jsem stránky, protože jsem knihu četl jen potají.
Mamička se mezitím postavila proti četbě Weinfurterových spisů,
protože nic takového, co chce Weinfurter, nemůže být cílem
náboženství. Teprve po smrti napovídala jí tradice, se člověk
může dostat do věčnosti a s ní se setkat. Prý se z toho nejspíše
zblázním, a prý abych si hleděl raději studia, které nápadně vázlo.
Se mnou však nebyla řeč ani po dobrém, ani po zlém.
Usmyslil jsem si své a šel jsem za svým cílem bez ohledu na
mínění matčino a neúspěchy ve škole. Nebylo síly kromě smrti,

která by mě dokázala odvrátit od mého předsevzetí poznat sama
sebe, tj. svou nesmrtelnou podstatu.
Naopak jsem si uvědomoval od začátku, že dosáhnu tohoto
cíle jen tehdy, když se úplně vzdám života, který má jiný smysl,
života, v němž se jde za dosahováním dočasných, byť mravně
nezávazných cílů. Začal jsem bezhříšnost chápat právě v tomto
nezvyklém smyslu. Co mi bylo platné, kdybych ctil všechna
přikázání a nehledal především spojení s věčným životem?
Největším hříchem člověka není, že nedokáže žít podle desatera a
jiných přikázání, nýbrž že jde za něčím jiným než za svou
nesmrtelností. Bylo mi však přitom samozřejmé, že hříchů jest se
zbavit, neboť ony překážejí na cestě stejně jako starosti, jak
dosáhnout toho neb onoho, co nemá věčný smysl. A jen člověk,
který se dokáže zbavit všech pout, může se ocitnout až za časem
a za prostorem, za rámcem vesmíru.
Proto jsem se rozhodl nezačít s duchovními cvičeními, která
mají vést k vědomému spojení s věčností dříve, než udělám
poslední tečku za dosavadním způsobem smýšlení a jednání a
dokud neučiním rozhodnutí nevrátit se ani k jedné ze světských
starostí a vášní, které táhnou člověka jinam, k dočasným cílům.
Rozhodnutí jsem tehdy dělal rychlá a odvážná. Řekl jsem si,
že jsem vlastně katolík a nabízí se mi generální zpověď při
exerciciích, duchovních cvičeních, která byla většinou třídenní a
konala se na různé úrovni v některých klášteřích.
Určil jsem si prožít svátky velikonoční v Praze v semináři v
Bubenči. Tam jsem také vykonal svou první právoplatnou zpověď
s celoživotním účinkem.
V té době jsem dělal dojem hluboce věřícího člověka,
protože od chvíle, kdy jsem si přečetl onu osudnou větu v
plzeňském muzeu, jsem věděl, že je Bůh a že nejvnitřnější část
člověka, od které se cítím oddělen, je na téže úrovni. Ve
skutečnosti jsem ovšem nikdy nezačal věřit, ani jsem toho neměl
zapotřebí. Vždy jsem se dověděl další kus pravdy tak jasně a
nesmlouvavě, že jsem nikdy, až na několik prvních dnů pobytu v
koncentračním táboře, nezapochyboval o pravdivosti toho, co
prožívám.
Poznání vlastní nesmrtelnosti se mi sice zpočátku jevilo
velmi temně, ale ne proto méně pádně.
(Poznámka: Temně v tom smyslu, že jsem nikomu
nedokázal vysvětlit, co bylo obsahem mého poznání, a dodnes to
nedokáži. Řeknu-li ti, že jsem v té chvíli poznal svou nesmrtelnou

podstatu, mohl bych stejně dobře říci, že jsem poznal, že existuje
Bůh jako zdrojová existence, ale obojí způsob interpretace nikomu
mnoho neposlouží. Kdyby se mi bývalo stalo něco jako sv.
Pavlovi, že uzřel Ježíše Krista v náramném světle a byl jeho mocí
a převahou jeho vědomí sražen z koně k zemi, bylo by to méně
temné a instruktivnější pro zevní svět, ale možná méně obsažné
pro mě a pro naši dobu. Způsob, jakým se mi dostalo tohoto
poznání, pak určil celý způsob prohlubování tohoto poznatku, lépe
řečeno, umožnil mi čerpat do nekonečna z tohoto pramene, který
tehdy ve mně vytryskl. Tento stav propuknutí poznání, ne
nepodobný rozpuknutí pupence na stromě, se potom nesčetněkrát
opakoval v různých hloubkách ve formě náhlých osvícení, která se
dokonce jevila světelně až do pobytu v koncentračním táboře.
Ještě tam první osvícení byla světelného typu. Zablesklo se, a já
jsem věděl něco, o čem jsem před tím neměl ani tušení. Takovým
způsobem jsem věděl hned od prvních dnů pobytu v
koncentračním táboře, za jakých okolností se dostanu odtamtud
pryč.
Temnotou původního poznání myslím
pak jeho
povšechnost, ze které při jednotlivých osvíceních vyvstaly a
vyvstávají jednotlivosti nikoli už temně, nýbrž velmi jasně, avšak
bez nebezpečí, že jednu takovou zjevnou pravdu budu stavět proti
jiné zjevené pravdě, neboť jsem si velmi jasně vědom toho, že
všechny části pocházejí z jediného, svým způsobem chaotického
celku, jímž je z hlediska lidského nekonečná moudrost a
vševědoucnost boží. Částečná objasnění tohoto celku se objevují
vesměs tehdy, když potřebuji někomu něco vysvětlit, na co bych
rozumově nepřišel. Pak třeba nad otázkou některého člověka
samovolně, bez strachu a zneklidňování ustrnu, a z tohoto
zastavení paměti a diskursivního myšlení vyplyne nová, konkrétní
dávka poznání, už tedy ne temného. Přesto však je na ní mnoho
nevysvětlitelného a nevyslovitelného, protože se vždycky objeví v
kontextu, v souvislostech, které se z toho okamžiku nedají
zapamatovat a vrátí se zase do celku, z něhož vzešly. Mohu tedy
říci, že získám-li takto nějaké konkrétní, jasné řešení, vždy je více
toho, co s tímto řešením souvisí, co se jen objeví, naplní mě
nesmírnou úctou k úplné pravdě, lidsky nezbadatelné, ale vrátí se
zase do původního celku, zanechavši jedinou stopu, ničím
nezahladitelný dojem o velikosti a obsáhlosti boží moudrosti.
Mohu pak směle říci, že z toho pramene lze čerpat do nekonečna,
a přece nikdy z něho nic neubude. Tak získávám představu o
stavu nebe. Vzpomeň přitom na Mojžíše, který viděl keř, který
hořel a neshořel.)

Zmocnila se mě od počátku jistota, které jsem se úplně
vzdal a zasvětil, neboť ona dovede překonat i toho
nejtvrdohlavějšího člověka, a já jsem do té doby nepoznal
přesvědčivější síly nad ni. Je to jistota o tom, že jsme všichni
věční, jenže jsme se o tom dosud nepřesvědčili. Kdyby se mi bylo
nepodařilo se o tom přesvědčit včas, dříve než hmotně zemru,
stalo by se, že bych nejen ztratil všechno, co jsem tu na světě
nabyl, včetně vědomí tohoto světa a sebe samého, ale že bych
nemohl ani nikomu pomoci od hrůz smrti, jimiž lidstvo trpí od
svého vzniku.
Ano, narodit se ve věčnosti dříve než zemřeme fyzicky v
pozemském těle, to je pravé vítězství člověka nad smrtí.
Cítil jsem se povolaným od začátku, od chvíle v muzeu, o
níž byla řeč, k tomu, abych přispěl svým podílem k rozřešení
tohoto úkolu, který mi připadá velmi humánní. Od začátku to nebyl
pouhý experiment. Pamatuji si, s jakou jistotou jsem každý den
přistupoval ke svému duchovnímu cvičení, pomocí něhož jsem se
chtěl znovu spojit ve vědomí se svou nesmrtelnou podstatou.
A přece jsem se v určitém smyslu mýlil. Žádné duchovní
cvičení, žádná modlitba, žádné gesto nebo čin samy o sobě
nevedou k vědomému spojení s naší nesmrtelnou podstatou.
(Podrobněji jsem o tom psal ve spisech Mystická koncentrace a
Sladké jho roku 1978). Přesvědčil jsem se o tom sám a dodnes
mě o tom přesvědčují všichni mí přátelé dobré vůle.
Modlitba, duchovní cvičení, gesto, čin, jsou jen nositeli
našeho odhodlání a odvahy, jsou provazem, který mezi námi a
nesmrtelností napíná naše naprostá pozornost, odvaha a vůle. Jak
daleko za námi zůstávají všechny prostředky, kterých jsme použili,
když jsme přešli na druhou stranu jsoucna, na stranu nepomíjivou.
A přece jsou naprosto nepostradatelné. A jak jsou nepostradatelné, tak je třeba se jich umět v pravý čas zříci, abychom došli až na
konec. Jsou jakýmsi odrazovým můstkem, bez něhož se neudělí
lidskému duchu patřičná rychlost, aby se mohl odpoutat od svého
pocitu oddělenosti, tedy od své nedokonalosti všeho druhu.
(Poznámka: Myšlenka, že je třeba v pravý čas se zříci
prostředků, které nám pomáhají, jako např. modliteb, dobrých
skutků atd., tato myšlenka by mohla být špatně vykládána, nebo
by mohla vést k dojmu, že patřím k beckhardům nebo kvietistům.
Modlitba může pro spojení s Bohem učinit mnoho, co nelze
postrádat, ale nikoliv vše. Jako se musí vždy znovu a znovu
začínat modlit a zacházet s modlitbou jako s rukou, kterou
klepeme, tak zase vždycky se musí umět znovu a znovu v

modlitbě ustávat, aby se zmenšila distance mezi člověkem
prosícím a Bohem dávajícím. A to platí o všech ostatních
prostředcích, při nichž ani neprosíme. A takové jsou i některé
druhy modliteb. Tedy nikoliv se vzdát prostředků nadobro, nýbrž
vždy znovu v pravý čas zase po nich umět sáhnout.)
Dnes bychom pro snazší pochopení mohli použít zkušeností
z kosmonautiky. Při určité rychlosti odrazu člověk může oblétávat
zemi, aniž by se na ni vracel. Přesto na něho ještě mocně působí
zemská přitažlivost, která způsobuje, že se nemůže vymanit z
orbitálního letu nad zemi. Mnozí, kteří tohle zažívají ve své vnitřní
zkušenosti, považují to za vrcholné vítězství, neboť se ocitli v
beztížném stavu, nespoutaní tíhou zemské přitažlivosti. Je však
třeba vyvinout daleko větší rychlost, abychom se opravdu vymanili
z pásma zemské přitažlivosti. Toto přirovnání není možno vést
dále, protože onou větší rychlostí nelze rozumět větší nátlak nebo
zapojení dalších odrazových prostředků, nýbrž dočasné opuštění
lidských prostředků použitých původně a zvýšení odevzdanosti.
Vraťme se však k prostředkům, jimiž lze získat aspoň tu
první kosmickou rychlost.
Za ony tři dny mlčení, které bylo nařízeno během exercicií v
Bubenči, ačkoli ještě nemělo povahu požehnaného vnitřního mlčení, vyvstala ve mně jako hrozivý přízrak má planá minulost naplněná boji o pochybné hodnoty, napřed o zvířecí ráj, potom o drobné lidské ráje, od hledání oblíbeného vědního oboru až po uplatnění v umělecké činnosti.
Před mým duševním zrakem vyvstal obraz duševní bídy
člověka, který se pachtí za bezcennými věcmi. Litoval jsem let
prožitých marně, litoval jsem jich tak upřímně, že jsem se při
zpovědi nemohl zdržet hořkého pláče, jehož příčinu kněz nemohl
pochopit. Teprve za chvíli poznal, že nechci dále sedět na dvou
židlích a že míním sloužit jen jedinému Pánu. Tehdejší zpověď
měla všechny náležitosti, které, jsou-li zachovány, vedou k
odpuštění hříchu v tom nejširším slova smyslu. Odpuštění hříchů
je mnohokráte větší dar než vyléčení ze všech tělesných neduhů.
Dává člověku sílu, aby se nevracel k dřívějšímu malichernému
životu, aby mu dal nový směr, který je mu pak tak cenný, že by za
nic na světě nevyměnil tuto cestu a možnost po ní jít.
K dřívějším jistotám po oné zpovědi přibyla další, velmi
důležitá jistota, že jsem oprávněn vstoupit na přímou cestu k
nesmrtelnosti. Do té doby jsem se neodvažoval nastoupit tak
výtečnou cestu, protože jsem se necítil být dostatečně čist, zase v
tom nejširším slova smyslu.

Na začátku jsem se neopíral o Kristovo učení, naopak jeho
nauku jsem považoval za velmi temnou, příliš symbolickou, příliš
trpnou. Jen pomalu a postupně jsem přejímal jednotlivé jeho
poučky. Tyto začátky jsem překonal asi tak za devět let. Dnes se
mi jeví Kristova nauka a především Ježíšův život jako nejlepší vodítko pro vnitřní a vnější uskutečňování sjednocování lidského
vědomí s jeho věčným zdrojem.
Začátkem - myslím - období od podzimu 1929 a především
od velikonoc 1930 po dobu devíti let až do velkého a zásadního
přehodnocování v koncentračním táboře.
(Od chvíle předání odznaku sv. Kryštofa, asi v roce 1921 do
roku 1939 uplynulo více než l8 let.)
Tedy na začátku jsem uskutečňoval poznání vlastní
nesmrtelnosti především uvnitř sebe. Především nutno říci, že
tento proces byl umožněn vším tím, čeho jsem se od útlého mládí
zřekl, ať už správně nebo nesprávně. A také nic z toho, co jsem
zažil od útlého mládí, včetně nezdařených operací, nebylo marné.
Naučil jsem se odříkat tak říkajíc za provozu, nikoliv v ústraní, a to
mi umožnilo být svědkem i toho nejsvětštějšího života a rozvinout
světský život v takové čistotě, jaká odpovídala mým představám.
Dnes mohu bez váhání říci, že kdyby někdo nerozvinul
napřed vnější život, život činnosti (- a já jsem rozvíjel přednostně
život vnitřní - ) život ve zdánlivě jediné skutečné dimensi, jíž je
běžně každému tento zevní svět, nepodařilo by se mu rozvinout
ani život vnitřní, život skrytý za tímto povrchovým, vnějším. A
kdyby se mu to podařilo, pak by jeho zkušenost neznamenala
mnoho ani pro něho, ani pro ostatní. Je pravda, že od samého
začátku mého života zevní uskutečňování bylo vnucováno a
vždycky vázlo za vnitřním, ale i tak bylo pro mě dlouho
nechápaným, ale opravdovým požehnáním. Dnes blahořečím
doktorům, že mě zchromli, mamičce, že mě donutila studovat, že
jsem se potom sám podle stejných principů odosobňování donutil
studovat na vysoké škole, která nebyla nikterak středem mého
zájmu, nýbrž právě naopak středem mého vnitřního odporu,
blahořečím tomu, že jsem se dostal do koncentračního tábora,
ačkoliv jsem mu mohl snadno uniknout atd. Jak bych byl asi
dopadl s tzv. písmenovými cvičeními, kdyby nebýval jim
předcházel donucovací způsob učení o podstatě písmen už v
předškolním věku.
Srovnávám-li užitek, který mi přineslo duchovní cvičení,
jemuž se v mystické literatuře říká písmenové cvičení a v
indických jogách tantrické cvičení, s tím, co přineslo těm, kteří

neměli před tím možnost vniknout do fyzického účinku písmene,
slova, barvy a zvuku, jako jsem měl já v útlém mládí, musím jejich
výsledky hodnotit jako totální neúspěch. Zjistil jsem, že tu jde o
všeobecně platný zákon, který nemá být přestoupen. Pán Ježíš se
stal napřed tesařem a třicet let žil mezi lidmi, tj. rozvinul normální
světský život, všechny lidské schopnosti, jak se používají při
normální světské lidské činnosti. Milarepa, Buddha a s nimi
všichni, kdo se propracovali ke sdělitelnému poznání existujícímu
za poznáním tohoto světa, museli projít dlouhým obdobím
nejpodivuhodnějších zklamání. V každém případě napřed rozvinuli
lidský život, napřed se nějak osvědčili v malém, tj. v této odvozené
existenci, kterou nazýváme lidským životem. Kdo se neosvědčí v
malém, nemůže se osvědčit ve velkém, tj. v poznání, které
mnohokráte překročuje rámec běžného lidského poznání, odvozeného z existence na tomto světě.
Ještě jednou:
Bez rozvinutého lidského života není rozvinutého věčného
života, který se nachází za časoprostorovým vězením.
(V jedné z předešlých poznámek jsem napsal, že prvořadý
vliv na události kolem člověka - my jim rádi říkáme osud - má
činnost a myšlení příslušného člověka. Tomuto tvrzení nikoliv jen
zdánlivě, nýbrž fakticky odporuje např. v mém životě událost,
jakou byla v mém raném mládí několikanásobná operace
ramenního kloubu, která měla dalekosáhlé následky, ty méně
významné ve zchromnutí a vzrůstu levé ruky, ty důležitější ve
stavu vědomí navozeném během opakovaných operací při
vědomí, a ty nejdůležitější v pochopení některých souvislostí, o
nichž právě bude řeč.
Kdyby nesouvisely činy a myšlenky od chvíle narození s
týmiž a jinými faktory před narozením, těžko bych se odvážil právě
já tvrdit, že tito činitelé mají prvořadý význam v lidském životě.
mám však pádné důkazy o těchto souvislostech. O nich po
mnohaletém otálení napíši, přestože vím, že si tímto přiznáním
velmi zadám u mnoha lidí.)

Vložená kapitola o převtělování
Odvažuji se psát o převtělování hlavně proto, že jsem byl
mnoha událostmi podpořen ve způsobu svého nazírání na tento

problém, ve způsobu, s nímž jsem se dosud nikde v literatuře
nesetkal.
Víra v převtělování se k nám dostala v XIX. století z Indie,
hlavně přičiněním Aniie Besantové. Ovšem víra v převtělování ve
starověku a v křesťanství až do zákazu této víry v sedmém století
po Kristu byla téměř všeobecná a tato okolnost se nedá vysvětlit
jinak než zkušeností lidí. Narazil jsem na ni např. v Bretani, kde
víra v převtělování je tak říkajíc doma. Přitom všichni Bretoňci jsou
katolíky.
Ve Starém i v Novém zákoně se shledáváme s narážkami
na tuto víru. Tak např. se v dobách Ježíšových věřilo v brzký
konec světa, před kterým se má znovu narodit Eliáš. Lidé také
kladli sv. Janu Křtiteli otázku, která je zapsána v evangeliu sv.
Jana I, 2l, zdali je tím Eliášem, který má přijít. V tomto případě
mohlo ovšem jít o nějaké výjimečné znovuvtělení před koncem
světa. Ale v evangeliu sv. Jana IX, l-3 se praví o Ježíši:
Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho
učedníci se ho ptali: "Mistře, kdo zhřešil, ten člověk nebo jeho
rodiče, že se narodil slepý?" Ježíš odpověděl: "Nezhřešil ani on,
ani jeho rodiče, ale mají na něm být zjeveny skutky boží..."
Kdyby byli učedníci nevěřili na převtělování, nemohli by se
takhle ptát. Nebyli tedy té víry ušetřeni ani učedníci Páně. Nebyl
jsem jí ušetřen ani já, ačkoliv jsem o ni nikdy nestál a nikomu bych
neradil, aby se snažil nějakými důkazy ji nabýt. K minulosti se
máme vracet jen když potřebujeme z ní načerpat poučení, nikoliv
ze zvědavosti. Takovou zvědavost bychom museli vždycky těžce
zaplatit.
Jak jsem se k této víře dostal, vylíčím jenom cestou zevních
událostí, ačkoliv dobře vím, že ony představují vždy jen stopu
následnou, nikoliv prvotní, čili jsou důsledkem něčeho, co
předcházelo událostem.
Vysvětlující děj se rozvinul po vysvětlení ve snu, který jsem
měl záhy po vstupu na přímou cestu, tedy hned roku 1930.
Zdálo se mi, že mě nějaký muž doprovázel po mořském
pobřeží, po pěkné pláži na jedné straně ohraničené skalisky a
městem, a vykládal mi, že jsem se v minulém vtělení jmenoval
Francois - René de Chateaubriand, že se mám z toho vtělení
mnohému naučit, a bude to snadné, protože všechno potřebné je
zapsáno a já budu mít příležitost se podívat na místa, kde se rád
procházel dotyčný spisovatel a na jiná důležitá místa v jeho životě.

Ráno před školou jsem zašel na poslední moment ke
svému příteli Jaroslavu Tykalovi v Rubešově ulici č. 17 a požádal
jsem ho, abych se směl podívat do Masarykova naučného
slovníku. Ten slovník měl několik dílů, přítel měl zabalen každý díl
v bílém papíru bez označení svazků. Popadl jsem první z nich,
otevřel namátkou a potom ukázal na heslo o tomto autoru. Bez
nejmenšího hledání první vyjití vstříc, přesně tak, jak mi slíbil onen
muž ve spánku.
Tentýž den večer k nám přišel strýček Pepa, nejstarší
maminčin bratr. Chodíval k nám vždycky jen v neděli. Tentokrát
měl nějak naspěch, byl všední den a večer, druhý den musel do
práce. Zaskočil k nám jen proto, že doma našel číslo nějakého
časopisu, kde bylo něco o Francii. A protože dobře věděl, že jsem
se učil franštině, myslel, že by mě to mohlo zajímat. Nikdy před
tím, nikdy potom nic psaného nebo tištěného k nám nepřinesl. V
časopisu se psalo o Francii jen nepřímo, byl tam článek o
Chateaubriandovi. V museu jsem pak našel Jungmanův překlad
Ataly a řetěz informací i bez mého přičinění narůstal až do roku
1937, kdy vyvrcholil mou návštěvou Paříže a Francie.
Tato návštěva byla zvlášť zajímavá. Bratislavští
vysokoškoláci hledali někoho do party, kdo by uměl francouzsky.
Přihlásil jsem se. Mělo se jet do Paříže na světovou výstavu a pak
do Biaritz na koupání. Všeho toho byl svědkem můj přítel JUDr.
Jaroslav Merta, který se mnou jel s toutéž výpravou do Francie.
Několik dní před odjezdem do Francie nám přišel z Bratislavy
omluvný telegram, že se nepojede do Biaritz, nýbrž do Saint Malo,
tedy do rodiště Chateaubriandova. Tak si dodnes myslím, že
všech 30 vysokoškoláků z Bratislavy kvůli mně, že jsem
potřeboval vidět Bretaň a něco se tam dovědět, museli přijít o
krásné lázeňské místo Biaritz. Ve Francii se se mnou děly zvláštní
věci. Tam kde byla Paříž mezitím zbourána a přestavěna, jsem
netrefil, zato však kolem bulváru Saint Germain tomu bylo úplně
jinak. Způsob, jakým jsem už na dálku poznal dům, kde v Paříži
byl tento autor delší dobu nemocen, jistě zanechal v mém příteli
nezapomenutelný dojem, protože jsem mu hlásil: "Pojďme se
podívat na tamhle ten dům přes ulici, chtěl bych vědět, proč na mě
působí tak skličujícím dojmem!" Pak jsme si přečetli na domě
pamětní desku o nemoci toho autora v tom domě. Nebo v Saint
Malo jsem všechno poznával, protože nic se tam od té doby
nezměnilo. Řekl jsem příteli, kde je rodný dům spisovatelův dříve
než jsme k němu přišli atd. Není divu, že můj přítel chtěl vystoupit
z církve, jejímž byl do té doby pravověrným zastáncem, aby mohl
svobodně věřit. Přemluvil jsem ho, aby to nedělal.

Vnucená mi znalost franštiny byla předehrou k tomuto
seriálu informativních událostí.
Daleko důležitější však byly informace o vnitřním životě
Chateaubriandově. Jejich součástí byla znalost duchovního cvičení, které jsem domněle vyčetl z Weinfurtera.
Odvažuji se psát o této víře proto, že zároveň se mnou žil
ve Francii významný státník Charles de Gaulle (1890-1970), který
se nikterak netajil tím, že je znovuvtělením Chateaubriandovým.
Kdo z nás má potom pravdu?
Budeš se divit, ale já tohle tvrzení de Gaulla potřebuji stejně
jako vlastní zkušenosti o životě toho spisovatele, a to pro svůj
revoluční náhled na převtělování.
Než odpovím na danou otázku, přiložím ještě aspoň jedno
polínko do ohně.
Šankaračarja, starověký indický myslitel, je muž, který dožil
jen 29 let v těle, ve kterém dokázal svým novým vysvětlením Véd
prakticky odstranit z Indie buddhismus. Tento podivuhodný muž,
jehož genialita je všeobecně uznávána, o sobě pravil, že tehdy žil
současně ve čtyřech tělech. Kdybys četla jeho moudré výroky,
neřekla bys, že by mohl prohlásit něco tak nemožného. Svým
výrokem však vnesl velmi ostré světlo do způsobu vtělování.
A teď k odpovědi. Nemůže být bohužel stručná, protože
okolo ní je třeba říci několik souvislostí, bez nichž by se odpověď
nedala pochopit.
Dnešními prostředky se dá ve vesmíru vypozorovat něco, co
bychom nejpřiléhavěji mohli nazvat vývojovou tendencí.
Kdybychom svůj pohled omezili jen na projevy života na naší
planetě, shledali bychom, že se tu život hlásí a prosazuje v
nejrůznějších formách, jako by chtěl mrtvou hmotu proměnit v
živou, a přece je toho živého vedle mrtvého pramálo. Jsme svědky
úžasného boje o život na všech úrovních života. Omezme se zase
jen na pohled na tento boj v oblasti lidského života, a tam zase na
propukání vědomí, a uvnitř něho na projevy inteligence. U takto
zúženého projevu se zastavme. Objevuje se tu v lidstvu v určitých
obměnách nějaká myšlenka stále znovu a znovu mnoha nebo
několika jedinci uchopovaná a nesená kousek dále. Můžeme zcela
dobře sledovat myšlenky technického obsahu, myšlenky literární,
politické, náboženské apod. Připadá nám, jakoby každá z těchto
myšlenek měla svůj vlastní život a jen se znovu vtělovala do
různých lidí, aby v nich našla nová a nová uplatnění, nové, někdy

vyšší, někdy nižší způsoby rozvoje, aby se někde vynořila a jinde
opět zapadla.
Bylo mně to jednou předvedeno ve velmi dokumentárním
snu, po kterém zase následovala série dalších zkušeností v
běžném bdělém stavu vědomí tak, jako po snu, o němž byla před
chvílí řeč. Tentokrát jsem se ve snu ocitl v temné místnosti u okna
otevřeného do hvězdnaté noci. Náhle se všechny hvězdy, které
byly v dosahu mého zraku na nebi, začaly shlukovat, vlily se jako
proudem do mé místnosti a po průchodu oknem se pospojovaly v
nádhernou bytost, těžko říci jakého pohlaví. Nazvu ji nesmrtelnou
duší, za jakou jsem ji ve snu považoval. Tato bytost nemluvila, ale
rozuměl jsem, co ode mě chce, bez řeči. Odvedla mě do velké
místnosti, kde za stolem seděli mužové různého vzezření, jak co
do oděvů, tak co do rasy. Všechny jsem považoval za sebe v
různých podobách a v různých dobách. Ona bytost mě vedla od
jednoho ke druhému a dávala mi najevo, že jsem to byl já, že
všechny tyto existence jsou už za mnou, ale mají mi co říci, neboť
oni mužové mezi sebou živě rozprávěli a já jsem jejich řečem
rozuměl, i když ani jeden z těch jazyků nebyl český. Jedině v čele
stolu bylo pro mě uprázdněno jedno místo. Bytost mně pokynula,
abych si tam usedl, sám nemluvil, ale vystavil se toku myšlenek
všech přítomných. Všichni přítomní v té chvíli se obrátili ke mně a
sdělovali mně sebe. Vyplynul z toho nádherný pocit harmonie,
který člověku s pocitem oddělené existence není dopřán.
Asi tak nějak mnohé existence mnoha lidí, ale ještě většího
počtu zvířat, daleko většího počtu rostlin a mnohem většího počtu
buněk je za jedinou stávající lidskou existencí, aniž on si je toho
vědom. Bez této vtělené minulosti by nemohl být člověkem, byl by
něčím neživým, a ani tím neživým by nemohl být, kdyby za tím
vším nestála historie prvků a jejich složek, atomových jader atd.,
zkrátka celá historie stvoření s vytyčenými úkoly do budoucna. Z
jejich nesčetného zástupu, říkám zástupu, abych zdůraznil jejich
vzájemnou závislost a pospojovanost, z tohoto zástupu úkolů
vybírám zase jen jediný, vrátit se tam, odkud se všechno
rozvinulo. Stačí si všímat v mém výkladu jen jeho, aby celý výklad
byl dostatečně srozumitelný, a o víc mi nejde. Tento úkol
představuje konečnou syntézu všeho, co bylo napřed
rozpracováno do nepatrných částeček. Každé lidské bytosti je
svěřeno hospodaření s jedním z nesčetných dílčích úkolů, které
dohromady vytvoří konečnou syntézu, které se v náboženství říká
konec světa nebo poslední soud. Hospodaří-li kdo správně se
svou částečkou, řekněme podle Ježíše s hřivnou, míním tím se
životem, zažije jak konec světa, tak i poslední soud. A protože

jeho částečka, jeho život není oddělen od života ostatních lidí,
prospěje svým správným hospodařením všem lidským, zvířecím i
rostlinným životům na jejich cestě do věčnosti.
Budu vyprávět ještě jednu zkušenost s jistým lidským
životem, jehož jsem dosud aspoň vzdáleným svědkem v
Gottwaldově.
V jedné rodině ve velmi exponovaném společenském
postavení v onom městě se narodila holčička. Do politického
profilu té rodiny se nehodilo náboženské založení holčičky, které
budu říkat Julinka. Ta měla naštěstí nábožensky založenou
babičku a s tou se modlila a chodila do kostela. Jenže rodiče se to
dověděli a zakazovali styk dítěte s babičkou. Od té doby Julinka
chřadla. Marné bylo úsilí jejich rodinného lékaře P., zhasla jako
svíce.
Matka Julinky měla po smrti dcery symbolický, velmi názorný
sen. Zdálo se jí, že Julinka šplhá po žebříku do nebe. Matka ji
volala, aby se vrátila, ale Julinka se jen otočila a řekla: "Jdu tam,
kam jste mně zakazovali jít. Proto se nemohu vrátit."
Rodina se přes paní Boženu Brtnovou obrátila o radu na
mě, co podniknout. Usoudil jsem, že dopřejí-li Julince náboženské
vyžití, že se u nich znovu narodí, protože existují ještě jiné důvody,
pro které se u nich narodila a ty jsou rozhodující pro to, aby se u
nich narodila znovu. Rodiče slíbili a slib dodržují. Znovu se jim
narodila holčička. Ještě v předškolním věku, když byla asi tak
stará jako Julinka, když zemřela, šla s maminkou po ulici a potkaly
lékaře P., ke kterému ztratila rodina důvěru, a proto se svou
druhou holčičkou u něho nikdy nebyla. Maminka chtěla minout
lékaře bez pozdravu, ale holčička slušně pozdravila slovy: "Dobrý
den, pane doktore!" Matka se zhrozila, neboť šlo o doktora, který
podle jejího mínění způsobil smrt Julinky. Ptala se dcerušky, jak
ví, že je to doktor. A tu ta nová Julinka prozradila, že je to přece
ten doktor, který ji ošetřoval jak jí nechutnalo jíst. Pádnějšího
důkazu za pomoci událostí nemůže být. Říkám "za pomoci
událostí", protože důkazy lze provést daleko dokonaleji bez
událostí na jiné úrovni, která přesahuje rámec tohoto spisu.
A teď učiním ve vyprávění úmyslně skok:
...a tak jsme si milého Chateaubrianda rozebrali mezi de
Gaulla a jiné lidi do dílčích úkolů. Úkol náboženský, který si
předsevzal Chateaubriand a který načrtl především ve spisu Génie
du Christianisme, Duch křesťanství, nemohl splnit pro příliš velkou
společenskou angažovanost, ale už před smrtí si nevědomky
zabezpečil pokračování v tomto úkolu.

Žil od 4. září 1768 do 4. července 1848. Vybírám z jeho života jen to nejnutnější, co potřebuji ke svému výkladu. Roku 1833
odjíždí dne 14. května do Prahy jako vyslanec vévodkyně z Berry
u dvora Karla X. Viz pamětní deska na jednom domě, myslím v
Lázeňské ulici na Malé straně v Praze. Během svého pobytu v
Čechách se setkává v Karlových Varech také s doktorem
francouzského původu Jeanem de Carro, který se zasloužil o
zhodnocení tamních léčebných pramenů a metod. Chateaubriand
mu prozrazuje, že kdyby se měl ještě někdy narodit, že by si zvolil
Čechy. Zřejmě se jevily nerevolučně, poklidně. Chateaubriand byl
také velkým nadšencem a vyznavačem nové techniky, kterou
tehdy představovala parní lokomotiva. Byl také v Čechách
přítomen zahájení provozu první parní lokomotivy a železnice.
Nenechal si tu slavnostní příležitost ujít. Jen tak mimochodem:
Jakým já jsem nemožným fanouškem parních lokomotiv od svého
nejútlejšího mládí. Úkol se nedá jen tak beze všeho vyčlenit z
bývalého celku. Také lehce píši, ale snažím se, abych po sobě
nezanechal literární hodnoty, nýbrž jen hodnoty věčné, neboť
pořád mám obavu, abych neskončil jako Chateaubriand. Pro tyto
možnosti jsem přímo prchal např. od divadla, kde se mé veršíky
poprvé objevily na plzeňské scéně právě asi tak v mých osmnácti
letech a hrozilo mně, že budu psát divadelní hry. Tady se
ukazovalo, jakým požehnáním pro mě byla znalost
Chateaubriandova života, v němž jsem chtěl pokračovat jen po
stránce náboženské, kdežto stránku společenskou a politickou
jsem chtěl vypustit. Musel jsem vynaložit značné úsilí, aby se mi to
podařilo. Šel jsem tak daleko, že jsem do nežádoucích úloh za
sebe strkal náhradníky, ovšem jen takové, kteří viděli v takových
úlohách svůj prospěch.
Další, pro můj život důležitou událostí ze života onoho
spisovatele je jeho úraz na levé ruce, který se mu stal 1846, tedy
dva roky před smrtí. Za lehké nehody kočárem si zlomil klíční kost
a tato zlomenina se už do smrti nezahojila. Nosil ruku na pásce,
začal se vyhýbat lidské společnosti, styděl se za svou nemohoucnost a nevyrovnal se s tímto handicapem. Konečně měl
čas myslet na smrt a jeho nemohoucnost mu ji připomínala po celý
zbylý čas.
Indové správně říkají, že s čím se člověk nevyrovná ani v
okamžiku smrti, s tím přejde do dalšího života. Narodil jsem se
zdráv 12. 12. 1912 v noci v l hod. 19 minut, jak si zaznamenal můj
otec, který potom záhy zemřel. Už tehdy však se za mnou plížila
choroba ruky, která propukla zdánlivě jen vlivem nákazy na jaře
1914. Otec, od kterého jsem se domněle nakazil, zemřel koncem

srpna 1913. Má choroba, lépe řečeno úraz s trvalými následky,
pak zůstal úzce svázán s mým náboženským programem, tak jak
tomu bylo u Chateaubrianda jen na konci jeho života. Úraz
vždycky prudce účinkoval jako regenerátor náboženského myšlení
v praktickém, nikoliv teoretickém smyslu. Víš už např. že vliv
událostí okolo operací za vědomí připravil půdu pro náboženské
poznání. Nezáleží na tom, že toto poznání propuklo až roku 1929
a 1930. Bylo připravováno v zákulisí již dávno a podporováno
mým způsobem života a myšlení od útlého mládí, od dětství. Roku
1929 a 1930 prostě přešlo do bdělého vědomí člověka.
Samozřejmě vím o převtělování víc, než kolik toho vyprávím
v této kapitole, ale vcelku bych měl chuť říci, že charakter člověka,
tedy to, co z něho dělá člověka určité povahy a co ho rozlišuje od
ostatních tvorů i od ostatních lidí, a co v něm způsobuje, že se
záhy po narození cítí být zindividualizovaným já, tento charakter
se neskládá jen z dědictví po jednom člověku, nýbrž obecně
řečeno z dědictví po celém lidstvu a po celém tvorstvu, ale v
každém jedinci převažuje složka, podle které se dá do jisté míry
říci, s jistou pravděpodobností říci, zda byl v minulém životě tím
nebo oním.
Kdo žil tak intenzivně jako Chateaubriand, stačil uživit v
následujícím vtělení několik individuí hlavními komponenty svého
myšlení a vůle. Někdo je zase tak mátožnou osobností, že po
smrti nemůže podělit více než jednoho člověka. Jemu přiřknutá
část celkového úkolu nesmrtelné duše, která mu byla svěřena k
dalšímu rozpracování, potřebuje ještě prohníst a prokvasit v
dalších životech. To však neznamená, že by se musel narodit
podle vzoru z minulého života. Nový život se upřádá z celkového
dojmu nesmrtelné duše o uplynulém životě, za přidání nevyžitých
zbytků z mnoha dávných životů. Tento dojem se spřádá za
spolupráce smrtelné duše, tj. za spolupráce individuality, která se
začne znovu formovat pod vlivem životního prostředí od chvíle
konkrétního narození na svět. Protože k tomuto aktuálnímu dojmu
se přidává zbytkový dojem z dřívějších, minulých životů, může se
stát, že některá složka těchto starších zbytků nabude vrchu a
začne se realizovat. Jak jsem zde naznačil, poradil jsem se o tom
se všemi těmi pány, se kterými mě ve zmíněném už snu
seznámila nesmrtelná duše, neříkám už má a mohu říci, že např.
duchovní cvičení, které jsem si zdánlivě vyčetl v Ohnivém keři, jak
o tom bude dále řeč, a které tam není zapsáno, jak mám o tom
svědky, nehrálo tak velkou roli např. u Chateaubrianda jako u
někoho, kdo žil v Persii dávno před narozením Kristovým. Toto
duchovní cvičení pak přečkalo mnoho životů a mělo co říci i v

tomto životě, začalo mít určitého dne klíčové postavení, a proto se
mi jevilo jako teprve v tom okamžiku poznané. Pro jiného člověka,
který nemá toto cvičení ve svém programu, by bylo bezvýznamné,
proto o jeho podstatě nemluvím, všímám si jen jeho ducha, jímž
se snažím přivést na dnešní pravou míru duchovní cvičení
navržená Weinfurterem, nebo sv. Ignácem z Loyoly, Kerningem a
jinými. V jiném velmi instruktivním snu mi bylo ukázáno, že mám
pokračovat v úloze Kerninga, což ani v nejmenším neznamená, že
bych byl nějakým znovuvtělením tohoto mystika. V tomtéž snu mi
bylo velmi názorně ukázáno na portrétu člověka, co na tomto
portrétu je třeba domalovat, abych snáze pochopil svůj úkol. To
jsem se tehdy objevil ve společnosti jiných vybraných lidí, kteří mi
nebyli představeni jako má předcházející vtělení, a také mi nebyli
ukázáni nesmrtelnou duší. Obdobných setkání ve snu i v bdělém
stavu jsem ve svém životě zažil celou řadu. Kerning J. B., vlastním
jménem Jan Křtitel Krebe se narodil r. 1774 v Bádensku, zemřel
1851. Povoláním byl zpěvák a později ředitel dvorní opery ve
Stutgartu. Jeho dílo přeložil a jeho duchovní cvičení propagoval v
Československu ve dvacátých letech XX. stol. - Karel Weinfurter.
Od Kerninga nenápadně opisoval Friedrich Nietsche, 1884 1900, který pojal Kerninga tak jednostranně, že přestal věřit v
poznávací schopnost rozumu a považoval za základ poznání
intuici. Za základní princip života považoval "vůli k moci", která
měla ospravedlnit "právo silných" a připravit příchod "nadčlověka".
Je zajímavo, že jsem se s touto teorií oklikou přes Nietschova
zastánce Hitlera dostal do nepříjemného styku v koncentračním
táboře, dávno po tom snu. Pokračujme však ve výkladu o
převtělování: Takový Šankara musel být už velkým zasvěcencem
dříve než se stal Šankaračarjou, protože si jasně uvědomoval
souvislost mezi složkami svého úkolu rozloženého do čtyř těl, cítil
se být současně ve čtyřech tělech. Nepotřeboval pobýt ve svém
ústředním těle déle než 29 let a přesto způsobil více, než by byly
dokázaly celé generace lidí. Nechci tím říci, že buddhismus, který
Šankara vytlačil z Indie naprosto nebojovým a nekrvavým
způsobem, silou svého duchovního uskutečnění a nemenší silou
vypovídací, že tento buddhismus byl méněcenný ve srovnání s
hinduismem, ale měl právo na život na těle staršího hinduismu jen
tehdy, když byl hinduismus zformalizovaný a zastaralý, když už
přestal poskytovat příležitost k přechodu do věčnosti. Totéž platí o
křesťanské víře. Pokud je zformalizována, je plným právem
potírána jinými věrami jak náboženskými, tak politickými, jako
např. komunismem, nebo někde jinde právě hinduismem,
konkrétně jógou. Kdyby se postavila zase na hlubší základy, byla
by rázem neporazitelná a nedotknutelná, a nikdo by se jí

nepotřeboval zastávat jako nějaké utlačované chudinky.
Protože bylo zapotřebí, abych se seznámil s obsahem
myšlení Chateaubrianda, stalo se toto: Ocitl jsem se roku 1937 v
jednom bretaňském městečku na trhu a chtěl jsem si koupit od
jedné trhovkyně ovoce. Ona se však tak soustředěně ve své
keltštině bavila s jinou ženou, že na mé francouzsky vyslovené
zdvořilé přání vůbec nereagovala. Pochopil jsem, že kdybych
mluvil keltsky, že by mě okamžitě obsloužila. Zatahal jsem ji za
rukáv a prozradil jsem jí, že nejsem Francouz a že je mi velmi líto,
že neumím její rodnou řeč. Hned ožila její pozornost vůči mně a
začala mě obsluhovat. Mezitím jsem měl čas k tomu, abych jí řekl,
že u nás v Čechách také žili Kelti a že dokonce jeden z prvních
vůdců českého národa, Krok, byl původem Kelt. My sice už keltsky
neumíme mluvit, ale také v nás koluje keltská krev. Promiň mi tu
diplomacii. Navrhla, že vím-li něco více o Keltech ve střední
Evropě, abych zašel k nim, že její manžel je odborníkem na tyto
věci. K mému údivu začala sklízet svůj krámek, přičemž druhá
Keltka jí ochotně pomáhala, a zavedla mě ihned domů, neboť její
manžel je zcela výjimečně doma a je třeba této příležitosti využít.
Mnohému jsem se naučil od jejího manžela, ale pro mě
nejdůležitější asi bylo, že mi věnoval Chateaubriandova Ducha
křesťanství a podotkl, že ten autor sice nemluvil a nepsal keltsky,
nýbrž francouzsky, ale přesto je to jeden z nejvýznamnějších Keltů
poslední doby. Tomu mužovi jsem vůbec nic neřekl o svém vztahu
k Chateaubriandovi, jen jsem se divil, pokud jsem se po tolika
zkušenostech ještě vůbec dokázal divit. Byla to jedna z těch
krátkých, ale velmi důležitých epizod ve velké hře života.
Ještě se vrátím k Julince: Takový vyhraněný typ s
jednostranným zaměřením na náboženství, se může objevit na
světě po minulém životě, který končil nějakým extatickým nebo
poloextatickým stavem, jehož vyvrcholení z nějakých fyzických
důvodů už nemohlo nastat. Tento stav pak doznívá v následujícím
vtělení.
Pozastavíš se nad tím, jak slepě a nenáležitě se Julinka
narodila v prostředí, do kterého nepatřila. Kde je moudrost, která
za tím stojí? Zaspala snad tu chvíli? Prvních několik let života
Julinky, po nichž umřela, opravdu nemělo jiný význam, než si něco
vypořádat s rodinou, ve které se narodila a zároveň nechat doznít
svůj extatický stav, své extatické zanícení. Toto obojí splnil její
krátký život. Julinka už dnes není náboženskou fanatičkou, nýbrž
všestranně rozvinutým člověkem. Ostatní složky jejího vývojového
záznamu, už nejsou potlačovány nedožitým zážitkem z konce
předešlého života, a tak je to správné. Indové říkají, že nejhorší,

co může člověka potkat, je náhlá násilná smrt a tady jsme toho
byli svědky. Je zajímavo, že jí z této bryndy pomáhala paní
Božena Brtnová, která sama kdysi za francouzské revoluce
skončila na guillotině. Svět je opravdu malý, vlivy v něm se
vzájemně prolínají, některé střetávají, jiné se doplňují, ale celek je
harmonický podle zákona velkých čísel z počtu pravděpodobnosti.
Dovol mi, abych použil této příležitosti a citoval pro srovnání
několik výroků Chateaubriandových, jak jsou zaznamenány v
knize Pierre Moreau: Chateaubriand. Kniha vyšla roku 1965 ve
Sbírce Spisovatelé před Bohem, Les écrivains devant Dieu. Vydal
Desclée de Brouver, 2. vydání, koupené na zámku Combourg, kde
Chateaubriand prožil kus smutného mládí se svou sestrou Lucilií,
rovněž uvězněnou tamtéž svými rodiči. Matka Františka Renáta
Ch. napsala svému synu před svou smrtí ze žaláře, aby
nezapomněl na náboženství, ve kterém byl vychován. Dopis byl
doručen do zahraničního exilu Františkova péčí jeho sestry Julie
de Farcy a dostal se do jeho rukou ve chvíli, kdy už ani tato jeho
sestra nežila, umřela ve vězení. To bylo jedno z oněch násilných
povzbuzení, kterých i já jsem byl tolikrát ve svém životě svědkem.
Násilná smrt matky potvrzená násilnou smrtí sestry Julie, paní z
Farcy vykonala asi tentýž vliv jako podobné těžkosti v životě
Pascala nebo Racina. O této okolnosti se František vyjádřil slovy
básníka: "Jak někdo může věřit na Boha, kdo nevěří ani ve
skutečnost ctností, ani v pravdu slzí." (str. 34) Není divu, že za
tak těžkých okolností mocně na Františka působil příklad Jobův.
Přesto mnozí lidé, kteří ho znali z knihy Génie du Christianisme,
ho podezřívali, že mu křesťanství jen poskytuje látku k
básnickému vyžití. Nezapomeň však, že každý z nás je též
dítětem své doby. A o ní napsal tento spisovatel: "Zdá se, že
Evropa je zasažena revolucí nebo spíše rozkladem, a Francie je
předvojem tohoto rozkladu." (str. 92). "Svět nezmění svou tvář bez
utrpení. Ale to už nebudou dílčí revoluce, nýbrž velká revoluce,
která zasáhne celý svět." (str. 125).
O postavení křesťana v tomto světě píše: "Křesťan hledí na
sebe jako na poutníka, který zde dole prochází slzavým údolím, a
nenajde spočinutí až v hrobě." (101).
Tímto mladistvým pesimismem častoval i filosofické směry
své doby: "Filozofie vede jen k zasévání jistého druhu
bezbožnosti, ale nekácí přitom modly, dopouští se zločinů a běd
ateismu u velkých a ponechává v pověrách malé." (str. 110).
Pro historizující náhled na Ježíše Krista nachází tato slova:

"... Není třeba si zastírat, že všechny historie o Ježíši Kristu
nejsou takové jakou je historie napsaná páterem de Ligny,
pouhým komentářem Nového zákona. Jsou také nebezpečná díla
toho druhu, která překrucují evangelia." (str. 111). Ch. byl proti jakýmkoliv změnám v Písmech. Konec posudku na dílo p. de Ligny
vyznívá takto: "Páter de Ligny moudře zacházel se svým dílem,
když se omezil ve svém Životě Ježíše Krista na pouhou
konkordenci evangelií... Každý evangelista má svůj zvláštní
charakter, s výjimkou svatého Marka, jehož evangelium se zdá být
pouhou zkratkou evangelia sv. Matouše. Svatý Marek však byl
žákem svatého Petra, a mnozí mají za to, že mu je diktoval tento
princ apoštolů. Připadá nám to jako jemné a dojemné tajemství, že
Ježíš Kristus si vyvolil za představitele Církve přesně toho ze
svých žáků, který ho zapřel. V tom je duch křesťanství: svatý Petr
je Adamem Nového zákona, je provinilým otcem a kajícníkem
nových Izraelitů, jeho poklesek nás nadto poučuje o tom, že
křesťanství je náboženstvím milosrdenství, a že Ježíš Kristus
zavedl svůj zákon mezi lidi podléhající chybám, ne tolik pro jejich
nevinnost, nýbrž pro jejich pokání." (str. )

Písmenová cvičení
O nutnosti rozvinout napřed světský život jsem na začátku
nic nevěděl. Hluboce jsem opovrhoval i tím nejpřirozenějším světským životem, i těmi nejrozumnějšími světskými činnostmi. Prostě
mířil jsem jen za vnitřním uskutečňováním svého přání přejít svým
vědomím přes hranice času a prostoru.
Při četbě Weinfurterových písmenových cvičení jsem nabyl
naprostou jistotu, že vedou k vědomému spojení s nesmrtelnou
stránkou života.
Mohla bys říci: "Ty mi tu tvrdíš, žes nevěřil nikdy ničemu, o
čem ses nepřesvědčil, a najednou jsi uvěřil síle nějakého opakování písmen, která má být tak mocná, že tě může přenést přes
hranice času a prostoru, za hranice vesmíru."
Především: Hranice vesmíru nikdo nenajde, protože nejsou
nikde v času a v prostoru, jsou mimo obojího. Proto není třeba
letět vesmírem až na jeho konec, nýbrž stačí se setkat s vlastní
nesmrtelnou podstatou, zde v lidském těle, či mimo ně, nevím, ale
zaručeně pomocí živého lidského těla, pomocí rozvinutého
lidského života.

Myslím, že se mi dosud nikdy nepodařilo takhle přesně
vyjádřit zvláštní povahu konečnosti vesmíru. Asi proto, že se v
dnešní době začíná létat do vesmíru, máme také vědět, kde jsou
jeho hranice.
Za druhé: Jakým způsobem jsem si přečetl ta písmenová
cvičení, navrhovaná Karlem Weinfurterem. To mi bylo nějaký rok
záhadou.
Přečetl jsem si ta cvičení tak, že jsem začal podle domněle
vyčteného předpisu z knihy Ohnivý keř dělat něco hodně
odlišného od toho, co navrhoval Weinfurter. Ale byl jsem si jist, že
právě já dělám ona cvičení přesně podle předpisu toho autora.
Jisto je, že starší lidé, řídící se již dávno přede mnou
Weinfurterovými pokyny, a byl to pan Antonín Šuchma a pak Josef
Nesvorný, zjistili, že dělám něco jiného než co předpisuje
Weinfurter. Protože oba byli věrnými stoupenci tohoto hnutí, které
bylo tehdy v Československu velmi známé, donutili mě, abych
zanechal svých výmyslů a začal pěkně podle osvědčených vzorů.
Dalo jim hodně práce, než mě přemluvili, ale kdo znal smysl pro
zodpovědnost např. pana Nesvorného, ten si mohl už napřed
spočíst, že mě nepřestane přemlouvat, dokud neustoupím ze
svého názoru a nepřistoupím na jeho návrh. Naštěstí jsem měl už
za sebou zkušenosti, které mi dovolovaly, abych změnil cvičení
bez vážných následků a bez ztráty dechu.
Celý systém duchovního cvičení, kterému Weinfurter říkal
písmenová koncentrace, spočíval v tom, že se do nohou, nejvýše
do úrovně kotníků, vkládalo jméno Boží IEOUA s vyloučením
ostatních i kontrolních myšlenek. Při denním půlhodinovém
opakování tohoto jména nedalo se zabránit zmechanizování
tohoto přeříkávání, a pak nikdo se žádným mechanickým
způsobem nezduchovnil. Všichni, kdo začali provádět tato
písmenová cvičení, měli různé smyslové pocity, od mravenčení v
místech, kam soustřeďovali, až po pocity tepla a žáru, vidění
světla apod. Také se u některých z nich začala projevovat
stigmata a začala se v nich probouzet Hadí síla za cvrkotu cvrčků,
bzučení včel nebo hromobití.
(Poznámka: Teď musím čas od času přerušovat původní
text poznámkami, protože, když jsem psal toto dílko před devíti
léty, měl jsem naději, že ti všechny pojmy zde uvedené budu moci
vysvětlit. Má naděje se ani v nejmenším nesplnila. Protože však z
původního textu nechci nic ubírat, je minimálního rozsahu, musím
teď přidat výklad, který měl být proveden původně ústně. Nebude
toho tolik, kolik svým přičiněním ode mě slyšeli mí přátelé, pro-

tože, jak by mohli dosvědčit, poznámky by musely přesáhnout samotný rozsah dílka mnohonásobně.
Chci tedy teď pouze zodpovědět otázku, co se dělo s lidmi,
kteří prováděli písmenová cvičení.
Pocit tepla v místech, kam se člověk soustřeďuje, je něčím
zcela přirozeným, nikoliv mystickým, jak si myslel Weinfurter.
Mystickými budu nazývat ty stavy, které vedou k vědomému
spojení člověka s věčným životem, kanalizují jeho pomíjející život
zpět do zdroje, ze kterého ustavičně vyplývá jedním směrem. Toto
zpětné zavádění toku života do zdroje se projevuje rozšiřováním
vědomí, kdežto pocity, které přitom jsou, mají více méně rušivý
charakter. Kladl-li na ně Weinfurter nějaký důraz, ba vyžadoval-li
je od svých žáků, uváděl je na scestí. Celý proces se bez těchto
průvodních zjevů neobejde, ale běda, upne-li se člověk na ně. Je
chycen do tenat smyslů, třeba zjemnělých, třebaže do projevů
dosud nebývalých, a přechází do různých transů, při kterých se
jeho vědomí nerozšiřuje, zato však organismus pociťuje buď blaho
nebo hrozně trpí. Středověcí mystikové v Evropě tomuto faktu
rovněž nerozuměli a chybně si ho vykládali. Weinfurter vlastně jen
pokračoval do určité míry v jejich omylech a zaměňoval podstatné
za nepodstatné. Budu muset se s tebou podívat zblízka na
člověka tak, jak je toho pro můj výklad zapotřebí.
Člověk s miliardami buněk, které skládají jeho živý
organismus, a s kilometry nervových tkání, je vlastně velmi složitě
fungující továrnou na výrobu velmi jemných proudů a svého druhu
elektrických nábojů. Lidská myšlenka, působící v těle určitým
způsobem, má moc za určitých okolností, a těmi je také
opakování hlásek v těle, seřadit jednotlivé náboje buněk do série,
zavést v organismu buď podivuhodnou atmosféru harmonie, nebo
celý organismus rozladit. Kromě tohoto vnitřního zařízení lidského
těla pomocí myšlení je tu také ještě napojení těla na všelijaká
záření přicházející zvnějška a na působení různých sil, daleko
mocnějších, než jakými vládne člověk. My např. nevládneme
obrovským napětím v atomech, ani silami, které drží Zemi v oběhu
kolem Slunce, Měsíc v oběhu kolem Země atd. Uprostřed těchto
silových polí si člověk žije a všímá si jen svého. To je idylka,
pohybovat se mezi žentoury a nepřijít k úrazu.
Pro usnadnění tvé představy popíši lidský organismus jako
aparát, který je v provozu, říkáme tomuto provozu život. Energie,
která způsobuje jeho běh, jeho funkci, které říkáme
životaschopnost, přichází do tohoto organismu několika cestami,
vždycky zvnějška dovnitř, např. jídlem, pitím, dechem. Aparát,
lidský organismus, má k dispozici samoregulační zařízení

zamontované uvnitř tohoto zdroje. Tomuto zařízení říkáme hlad,
žízeň, samovolná potřeba dýchat. Vlivem tohoto zařízení se v
organismu udržuje určitá rovnováha potřeb a zařízení, která ji
zajišťují, avizují nasycenost, napojenost, tělesné uspokojení nebo
potřebu rychleji či pomaleji dýchat.
Zjednodušuji výklad na minimum a pomáhám si zkušenostmi
z předškolního věku, dále zkušenostmi s prováděním
písmenových cvičení a ne v neposlední míře zkušenostmi
indických joginů, zen buddhistických mnichů a sufijů, kteří všichni
znají lidské tělo po určité stránce lépe, než např. západní lékařská
věda a psychologie, aspoň pokud se týče té praktické stránky,
pomocí níž výše jmenovaní využívají průběh sil v těle a umějí jím
různě manipulovat.
Síly, které připlývají do těla hmotnými otvory, jako jídlo a pití
ústy, jako zvuky uchem, jako pachy nosem, jako hmatové pocity
kůží, jako světelné zkušenosti zrakem atd., jsou silami, které
pozměňují jak vnitřní silové napětí, tak i tok sil v těle a jeho kvalitu.
Kromě záklopek, o kterých jsem mluvil, jako o ústech,
sluchu, zraku atd., jsou v těle záklopky, které se otevírají a zavírají
samovolně, bez vědomého zásahu člověka. Jedna z těch záklopek např. způsobuje, že jejím otevřením se ocitneme v bdělém
stavu a jejím zavřením a otevřením jiné, protože vnitřní přetlak
vznikající fungováním organismu se musí někam vypouštět, tedy
otevřením jiné záklopky se pro nás otevírá stav spánku. Tyto a jiné záklopky někteří indičtí jogini dobře znají asi už mnoho tisíc let,
a my o nich na Západě zatím teprve dumáme. Stalo se, že jsem
ani necítil potřebu s našimi vědci o nich přemýšlet, neboť již v
předškolním věku vlivem zvířecí moudrosti jsem některé z nich
vědomě otevíral a zavíral. Dodnes se někteří mí přátelé diví, proč
nemusím spát, jíst, pít atd., je-li toho zapotřebí, a to ještě nevědí,
že od roku 1939 vůbec nic nemusím. Je to následek vnitřní smrti,
kterou jsem zažil v koncentračním táboře. Ovšem naučil jsem se
hrát, co ostatní lidé dělají smrtelně vážně, že totiž něco musí mít
nebo něco musí dělat a na něco musí myslet, čeho se nedovedou
zbavit ani ve své mysli, ani ve svých chtěních. Kam by doletěli
ptáci, kdyby usínali za letu na jih, kdyby se nedokázali zbavit
potřeb, je-li toho zapotřebí? A tahleta zkušenost zůstala např.
husám, přestože už dávno na jih nelétají a musejí se chudačky
smířit s naším pekáčem.
Zmínil jsem se o záklopce, přes kterou se zavádí tok sil do
určitých koryt, a výslednicí tohoto průběhu sil je běžné bdělé
vědomí, nebo se proud sil převede jinam, a my pak zažíváme
spánek, jiný stav vědomí. Zůstaňme u slov "jiný stav vědomí". Z

těch mnoha jiných stavů vědomí je nám známé bdění a spánek.
Spánek se nám jeví jako útlum bdělého stavu jen proto, že
nedovedeme své vědomí sledovat na jeho noční pouti. Pro
navození jiných stavů než bdělého a spánku jsou v těle jiné
záklopky. Jednu z nich mi otevíraly husy svými zobáky, jimiž mě
oštěchtávaly. Stav, do něhož sebe i mě přivedly, jsem nazval
zvířecím rájem. Také člověk se do něho cpe všemi možnými
způsoby, protože ho také podvědomě zná a po něm touží. Vždyť
je také zvířetem. Jogini si všechny záklopky v těle, o nichž
nemáme my ani zdání, pojmenovali a v určitém typu jógy, která se
jmenuje jóga Hadí síly, kundalini-jóga, otevírají jednu záklopku po
druhé, až otevřou všechny a tomuto stavu právem říkají žít
naplno! Přesto však bych nikomu nedoporučoval napodobovat
tyto praktiky. Lépe je nežít naplno než se vydávat napospas
amatérským zásahům, jimiž by byly naše manipulace s Hadí silou.
Dosti na tom, že Hadí sílu probouzíme jakýmkoliv vrcholným
zaujetím nebo úsilím, aniž si to přejeme. Jsme např. svědky toho,
jak při běžeckých závodech některých závodník upadne v
okamžiku vrcholného napětí a v některých případech nám připadá
být mrtvý. To není znakem dočerpání tělesných sil, nýbrž otevření
záklopky, která vězní Hadí sílu, a když se otevře, znemožní
pohyb, který souvisí s otevřením jiné záklopky pro navození
bdělého stavu nebo činného stavu. Je mi známo, že zaujetí, se
kterým jsem prováděl zmíněná písmenová cvičení, způsobovalo
kromě jiného zastavení dechu bez potřeby dýchat a bez
nebezpečí odumření mozkových buněk. Ejhle, ony se při tomto
stavu dokonce regenerovaly!
Hadí síla je v těle individualizovaná vesmírová síla, která se
individualizuje tím, že prochází transformátorem - vida, už to není
pouhá záklopka - na konci páteře. Indové tento transformátor
nazývají
muladhara.
Odtamtud
vesmírová
síla
už
přetransformovaná na tělem únosnou frekvenci vyzařuje do
celého těla a způsobuje mimo jiné též výhradné zažívání této
hmotné úrovně jako jediné skutečnosti. To by se lidé divili, kdyby ji
dovedli odtamtud převést do jiného střediska a shledali by, že bez
časoprostorových překážek se mohou setkat s kýmkoliv, kdo na
této úrovni je, a to bez znalosti jazyka se mohou dorozumět
myšlenkovým obsahem. Tomuto jinému stavu vědomí, jinému než
bdělý stav nebo spánek, říkají Indové jóga-nidra.
A už mohu říci, co se dělo s lidmi, kteří prováděli písmenová
cvičení podle Weinfurtera. Málo, malinko hýbali Hadí silou. Zvuky
cvrčka, zvonů, hromu, bzučení včel, zvuky netopýrů při letu, to
jsou známky jen nepatrného hnutí hadí síly, protože hne-li se s ní

natolik, že přejde do jiného střediska, než ve kterém odpočívá a
ze kterého poskytuje sílu ke vnímání hmoty, člověk zažívá
rozšíření vědomí, řečeno lidově, náhle více ví než dosud a bez
učení, nebo náhle dokonaleji miluje bližního než dosud atd.
Prosím, nejde o pouhou intuici, nýbrž o přechod na jinou úroveň
bytí, kde jednak jsou zapsány jiné zkušenosti a odkud se také
jinak čerpají než postupným učením, jednak tam mizí pocit
oddělenosti, takže člověk má blíže ke všemu a ke všem.
Protože by se mohlo stát, že by tento spis četl zkušený
odborník, musím říci ještě pár slov o tom, co rozumím rozšířeným
vědomím.
Nikdo nedokáže vstoupit do věčnosti z jiné strany než z té,
která je mu nejbližší. Je-li mu blízký způsob života, který zde žije
nebo musel-li zaň tvrdě bojovat, už si proklestil značný kus cesty
ke věčnosti tímto směrem, i když nevěděl, co vlastně činil. Označil
jsem tento způsob dokonce za nevědomou vzpomínku na
Otcovský dům. Tomu budou objasněny cesty života, kterými se
dostane dál, získá životní moudrost, naučí se žít už zde na zemi
tak, aby každý krok ho přibližoval k věčnému životu. Bude prostě
vědět co činí, přestane být tím, který neví, co činí. Chceš-li tomuto
výroku rozumět, musíš si umět vysvětlit výrok moudrého Sokrata,
který řekl, že ví, že nic neví, a nemluvila z něj pokora.
Kdo si intenzivně přál milovat toho neb onoho, nezáleží na
tom, kolikrát byl zklamán. Už pokročil na cestě do věčného života.
Všechna hořkost zklamání se mu na přímé cestě obrátí v radost z
nových láskyplných setkání. Vědomí se rozšiřuje také v oblasti
lásky a tam kvete nejen nejkrásněji, ale též nejplodněji.
Podobně bych mohl mluvit o poznání, ale o tom následuje
zvláštní kapitola.
Téměř všichni křesťanští mystici rozšiřovali vědomí až k
vědomému spojení s jeho zdrojem bez pomoci Hadí síly, což mělo
své výhody i nevýhody. Otevírali sice centra v těle, z nichž
pramení vyšší a širší užití vědomí, jako Indové, ale nepřesunovali
do nich sílu z muladhary, nýbrž si uměle vytvářeli proud síly
schopné otevřít ta centra svým zaujetím, vrhaným do těchto
center, jako třeba sv. Markéta-Marie Alacoque (1647-1690), nebo
sbíráním této síly mimo tělo, soustředěním do nebe, jako třeba
naše bl. Anežka Přemyslovna (1208-1282), pod vedením sv. Kláry
(1194-1253), a ta zas pod vedením sv. Františka z Assisi, (11821226). Anežčin styl soustředění při modlitbě vůbec nedbal
zákonitostí vzestupu Hadí síly, kdežto pozdější styl modlitby
Markéty Marie Alacoque otevíral čtvrtý stupeň žebříčku na cestě

Hadí síly v těle, lotos anahata, čakram anahata, a toto počínání
mělo za následek, že jakmile se přestalo se soustředěním na toto
centrum, zase se zavíralo, a tím se zase vědomí začalo zužovat
na původní stav před modlitbou, před soustředěním. Mystikové se
cítili opuštěni, říkali Bohem, ve skutečnosti je opouštěly výdobytky
jejich modlitby a nastupovalo tříbení z toho pocházejícím utrpením.
Indové při kundalini józe propojují natrvalo muladharu s
anahatou. Toto centrum se pak nikdy nezavře, člověk se nemůže
cítit opuštěn.)
Paralelně s tím se všem začaly zdát symbolické sny, kterým
však obvykle v plném rozsahu nerozuměli. (Zda to bylo na škodu,
jsem vysvětlil ve spisu Otázky a odpovědi.) Kdybychom tento
pokrok nějak srovnali s tím, co ukázal Pán Ježíš, řekli bychom, že
v nejlepším případě zažívali zázrak proměnění vody ve víno v Kani
Galilejské, tj. poznali, že žádná ze světských radostí se nevyrovná
radostem, které přicházejí odjinud, z vyšších zdrojů. Jenže
všechny hostiny jednou končí. Většina těch lidí, která je zažívala,
po přejití úžasných smyslových stavů, je dnes zbavena i těch a
nehýbá se z místa.(A nemůže být tomu ani jinak. Jde sice o odliv,
jak charakterizuje Kerning tuto cestu ve spisu Příliv a odliv, ale
nikoliv o krok zpět, nýbrž o krok kupředu přestože za pomoci
utrpení.)
Kde byla chyba? Není třeba, aby člověk smyslově zažíval
umučení nebo povznesení. Nebo lépe řečeno: Je toho velmi málo,
když je zažívá smyslově.
(O smyslovém zážitku tohoto druhu by měl být informován
už napřed jako o následku nebo jako o zbytkovém odpadu, u
kterého je škoda se zastavovat a jehož odchod není hodno
litovat.)
Pravý smysl umučení Páně, přijmeme-li za správné
napodobovat Ježíše, není v tom, abychom smyslově prožívali co
on, nýbrž abychom se jako on zřekli své vůle, sebe samého, ale
tak, abychom se dokonale podvolili vůli boží, ovšem ne nějaké
mlhavé vůli boží, o níž nevíme, co je jejím obsahem, nýbrž té vůli,
která si přeje, abychom byli s Bohem sjednoceni, abychom
převedli svůj život do jeho života, tj. do života věčného, do zdroje
pomíjivého života. Co přitom smyslově prožíváme, je celkem
vedlejší, aspoň by mělo být, a proto nic z toho nemůže být
správným měřítkem pokroku na cestě do věčnosti.
Měl jsem několik výhod před ostatními následovníky
Weinfurterovými. Nikdy jsem nepovažoval tato duchovní cvičení za

cvičení, která se musejí provádět tak dlouho, až se člověk vědomě
spojí s Bohem, nýbrž vždycky jsem je považoval za modlitbu,
kterou voláme po přítomnosti boží. Nebyl to sice jediný můj postoj,
který jsem zaujímal, ale už i jen tohle mělo velkou výhodu v tom,
že když někoho voláme a pociťujeme, že se blíží, přestáváme
volat a začínáme volat až když se znovu vzdaluje.
(Dalším důležitým duševním postojem při tomto druhu
modlitby byla potřeba Bohu patřit. Oba postoje, a ještě jiné méně
časté, jsem střídal podle vnitřní potřeby, takže žádný z mých
postojů nebyl vyumělkovaný, naučený nebo hledaný.)
Jsem přesvědčen, že mnozí z těch, kdo provádějí
písmenová cvičení, mají co dělat, aby zvládli techniku, aby vkládali
písmena do určitého místa v těle a přitom si je představovali.
Pozornost jejich je při nejmenším rozdvojena a tím i zaujatost.
Jednak se upínají na písmena, jednak, a to asi v nepatrné nebo
nedostačující míře, na svou věčnou podstatu. Jejich cvičení po
zvládnutí techniky se stává mechanickým opakováním jména
božího. Spásná je potom už jen jejich víra, že takové opakování
povede ke spojení s Bohem. Je-li dost silná a vydrží-li s ní dost
dlouho, dosáhnou té milosti, že se dozví o své chybě a začnou
dělat něco užitečnějšího.
Weinfurter říká, že hlásky jsou základní tvůrčí síly. Přesvědčil jsem se o tom, že má pravdu. Kdyby byl neradil je přeříkávat tak rychle jednu za druhou, byly by aspoň měly významný vliv
na zdraví člověka na jeho povahu. Zdraví by se upevnilo, povaha
by se zjemnila.
(Vím s jakými nehoráznými povahovými chybami jsem
vstupoval na tuto cestu, a co z nich zbylo bez mého konkrétního
úsilí je odstranit, už během jediného roku. Mluvím o povahových
chybách, ne o hříších. Těch jsem se bál a ty jsem pronásledoval.
Vím také, jak ubohý byl můj zdravotní stav a jak se do roka od
započetí těch cvičení radikálně zlepšil, ačkoliv jsem nic pro to
nečinil.)
Indové praví, že soustředění, které má mít účinky spojení s
Bohem, musí zabránit změnám myslícího principu. (Viz Patandžali: Joga Sutra). Tato zásada je porušována rychlým opakováním
jména božího, jak radil Weinfurter. Naštěstí jsem tuto chybu z
Weinfurtera nevyčetl a v tradici svých zkušeností z předškolního
věku, dovedl jsem jedinou hlásku ztotožňovat s kterýmkoliv
místem v těle a tam ji podržet. Ani mě však neminul další omyl.
Vyslovování hlásek v těle ve mně vzbuzovalo silnější pocity než u
jiných, protože jsem s ním měl už své zkušenosti, a protože jsem

je neměnil, nepředstavoval si jejich tvar, zkrátka technika cvičení
mě nezaměstnávala, nýbrž o každé z hlásek jsem měl od počátku
duševní představu, abych tak řekl, ke každé jsem měl vřelý osobní
poměr. Pomocí nich jsem se kdysi vracel do ráje, odkud jsem byl
vypuzen školou a povinnostmi. Ačkoliv jsem tentokrát vkládal
hlásky jen do nohou, což jsem v útlém mládí nečinil, jejich ohlas
jsem silně pociťoval v celém těle jako kdysi, když jsem je vkládal
do celého těla.
Pochopil jsem, že Weinfurter vyslovil a vysvětlil správně
skrytou pravdu ve slovech Ježíšových: "Budou-li tvé nohy čisté,
bude celé tvé tělo čisté." Celé mé tělo začalo silně kvasit, jakmile
jsem začal s duševním vyslovováním hlásek. A zde jsem se
dopouštěl chyby. Tento proces probíhající v těle jsem považoval
za správný a zcela jsem se na něj upnul. Tehdy jsem poprvé
zaměnil prostředek za cíl, upnul jsem se na pocit jako ostatní
Weinfurterovi žáci. Teprve za několik měsíců jsem pochopil, že
jsem se ocitl na scestí. Pocit se však už natolik vystupňoval, že
bylo velmi obtížné odvést od něho pozornost do té míry, abych ho
vůbec nevnímal a zachoval si výhradní pozornost na Boha, tj.
zachoval si touhu se s ním setkat, prorazit změnami myslícího
principu až k Němu. Výtečnou pomůckou mi bylo, že mě lékaři
naučili už po prvním roce života odstupovat vědomím od své
bolesti. Nyní jsem věděl, že musím přestat vnímat příjemné
kvašení, neboť ono není Jím. Překonat vnímání tohoto pocitu
představovalo dlouhotrvající vysilující zápas, trvající zase několik
měsíců. Na konci toho zápasu jsem se naučil tak jemně se
přidržovat hlásky, která pro mě byla voláním Boha, že jsem
nadobro pozbyl pocit tělesnosti.
(Nastoupil stav, který už u mě existoval při původním
neweinfurterovském způsobu soustředění. Původní soustředění
jsem prováděl maximálně dva měsíce, ale pak trvalo asi pět let,
než se zase dostavily všechny účinky zpět.)
Zažíval jsem noření do bezedné hloubky,
(Toto považuje Paul Brunton za druh extáze, kterou dosáhl v
mládí a o které praví, že kdyby byl neprošel mystickou extází,
nebyl by mohl najít a doporučovat cestu za jógou, kterou
doporučoval jen těm, kteří prošli základními zkušenostmi
mystickými.)
ve které už nebylo místa pro vyslovování čehokoliv. Měl jsem
pocit, že se rozšiřuji jako kdybych neměl tělo, které mě před tím
omezovalo, a v tomto rozšířeném prostoru všude jsem se vědomě
nacházel. A touto zkušeností jsem dospěl k dalšímu mezníku.

Protože ve mně zůstala bezeslovní touha překonat všechny
svazky s tělem a přejít do věčnosti, muselo dojít k dalšímu
pokušení, opačnému než bylo předešlé.
Mé vědomí se cítilo hrozně opuštěné v té bezedné hloubce.
Před tím se mohlo opírat o tělo, o svět, po němž hmatalo pomocí
smyslů. Kdyby bylo mé vědomí zemdlelo nebo zhaslo, kdybych byl
upadal do bezvědomí, byla by bývala situace vyřešena, avšak
nastával pravý opak bezvědomí. Stával jsem se čím dále tím
vědomější, ale nikoliv v těle, nikoliv ve vesmíru. Neměl jsem se o
co opřít.
Vždycky, když jsem se ocitl až zde, zmocnila se mě
nevýslovná hrůza z nicoty, do které spěji.
Tehdy jsem se ještě neuměl modlit s Kristem na kříži:
"Bože, proč jsi mě opustil?" Ale cítil jsem jasně, že jsem opustil
tento svět, do jiného však jsem ještě nevstoupil. Než se mi
podařilo najít ve vědomí sílu, pomocí níž bych se mohl vrátit zpět
do těla, zažíval jsem obtížnost návratu, která zvyšovala hrůzu
vnitřního umírání. Vracel jsem se do těla, které jsem před tím
opustil. Tělo bylo chladnoucí mrtvolou, neschopnou nejmenšího
pohybu, ba i dechu. Zastavily se v něm všechny podvědomé
činnosti, vedle dechu též i tep srdce. Jen strach a velká vůle po
životě mě vracely zpět do těla, když jsem nikde jinde nenašel
oporu.
Nemám přesně zjištěno, kolikrát jsem provedl vzlet vědomí
se chtěným pádem do opětného chtěného ztotožnění s tělem, ale
stalo se to více než desetkrát. Vždycky jsem velmi litoval tohoto
návratu a vždy znovu jsem činil předsevzetí, že příště neuteču
zpět.
Strach se stal největší překážkou v dalším postupu.
Největší pozitivní účinek těchto vzletů spočíval v tom, že
jsem si definitivně prověřil, že nejsme tělo, nýbrž že jsem vědomí,
které může existovat a existuje mimo tělo. Tak jsem se začal
propracovávat k vědomí osobní nesmrtelnosti.
(Tato nesmrtelnost mě ohromila v 17 letech v muzeu a svou
moudrostí, jistotami, které mi vnukla, a prostředky, se kterými mě
seznámila a zprostředkovala opětný přístup k ní lidským vědomím,
změnila především mé hodnocení života a nastolila nový řád,
který kdybych nedodržoval, ztratil by pro mě lidský život smysl
mostu do věčnosti a tím by pro mě přestal mít význam, neboť
bych byl přesvědčen, že jsem zameškal příležitost nade vše
významnou.)

Mluvím-li o vzletech, chtěl bych upozornit, že si pomáhám
tímto obrazem jen jako vzdálenou podobností. Tyto vzlety neměly
nic společného s létáním, které někdy zažíváme ve snu, kdy se
třeba vznášíme vysoko nad krajinou. Ve snu se vždycky vznášíme
v nějakém těle, v tom je ten velký rozdíl, kdežto při popisovaných
vzletech tělo nemáme, také nejde o pohyb, jaký pociťujeme ve
snu. Zkrátka, kdo takový vzlet nezažil, nedovede si ho představit,
kdežto létání ve snu je snadno pochopitelné a představitelné.
Mám prostě ve snu jiné tělo, se kterým se ztotožňuji, takže pocit
tělesnosti neztrácím. Strach, který při tom mohu zažívat z hloubek,
má úplně jinou, tělesnou povahu. Jest sice v tomto tělesném
vznášení také obsažena touha po odpoutání, ale není uskutečněna odtělesněním, nýbrž jen vznášením těla.
Popisovaný vzlet vědomí je jedním z druhů extází, jaké člověk může zažívat. Všechny extáze mají jeden společný prvek:
Jakékoliv vymanění z pocitu tělesnosti zase končí v pocitu
tělesnosti. Pak se však pocit tělesnosti začne člověku jevit jako
stav velmi nedokonalý, někdy i jako vězení ducha. Někteří řečtí
stoikové páchali sebevraždu po návratu do tělesnosti. (Narážka na
Xenona, zakladatele stoicismu.)
Samozřejmě s tímto řešením nesouhlasím. Extáze
představují střední vývojovou fázi při spojení s nesmrtelnou
podstatou a mají vedle negativních následků celou řadu
pozitivních vlivů na život člověka.
V Novém zákoně se líčí dvě takové extáze s pozitivním
následkem. První z nich zažívá Pán Ježíš při křtu v Jordánu a
podílí se na ní obrazně ten, který ho křtí, sv. Jan Křtitel. I on se
dozvídá, že Pán Ježíš je Syn Boží, tj. nesmrtelná bytost, a taková
zkušenost není bez významu. Tato extáze společně s překonáním
pokušení na poušti vytváří předpoklad duchovního učitelství Ježíšova.
S druhým líčením extáze se setkáváme při proměnění Páně
na hoře Tabor. Pán Ježíš si k tomuto obcování s Mojžíšem a s
Eliášem přizval tři apoštoly, rozené extatiky. Ostatní takového
založení nebyli, proto je sebou nebere. Je tím také řečeno, že
cesta k poznání vlastní nesmrtelnosti nemusí jít přes extáze. Jen
tři z dvanácti apoštolů byli extatiky, extaticky založení. Na počátku
extáze projevovali velký strach, potom pociťovali velkou blaženost,
které se nakonec nechtěli vzdát a chtěli v ní setrvat. Pán Ježíš je z
tohoto omylu vyvedl a vrátil je zpět na svět.

Extáze, jsou-li dostatečně vyvinuty, přinášejí vždycky důkaz
o vnitřní spojitosti lidského vědomí se jsoucností boží. Není přitom
rozhodující, zda člověk věří na osobního Boha či nikoliv.
Dalším nesmazatelným účinkem extáze, je, že mění postoj
člověka ke světu, a člověk, i kdyby zažil jen jednu, žije z ní celý
život a pomalu její následky začíná převádět do zevního života, i
když při extázi jde vždycky jen o jednostranné vnitřní uskutečnění.
Člověk takový zůstává spojen neviditelným poutem s oblastí, ze
které je postupně veden k dokonalejšímu pochopení různých životních souvislostí.
Extáze nedělá z člověka světce, který by nebyl schopen hřešit, protože nepředstavuje vrcholné a trvalé znovuzrození ve věčnosti, nýbrž jen jakési nahlédnutí do ní, a to vždy jen z některé
strany, ne ze všech stran, takže poskytuje člověku osobní, jen
určitému jedinci vlastní výklad vnitřní skutečnosti a věčnosti, tj.
Boha. Nicméně se s extází rozsvěcuje světlo individuality na
věčné úrovni, individualita lidská se tam zapisuje nesmazatelným
písmem a nikdy se nevrací při dalším vtělení na tento svět bez
zvláštní pomoci, někdy skryté, jindy zcela zjevné. To je pak jeden
ze způsobů, jímž se účinky extáze převádějí do zevního života ve
světě.
Přiblíží-li se někdo k věčnosti pomocí extáze ze strany
existenční, a to bývá dost často, nikoliv ze strany poznání, vědění,
a to bývá velmi zřídka, nebo ze strany lásky, a to bývá nejčastěji,
nevynese do světa příliš duchaplný výklad vnitřní skutečnosti.
Znám jednoho extatika, který se přiblížil k Bohu ze strany
existence, a mohu říci, že jeho výklady byly velmi naivní, takže
vzbuzoval vždycky dojem, že si něco vymýšlí. Různé existenční
vrstvy jsou tak složitou záležitostí, že by snad nestačilo ani tisíc
extází, aby člověk mohl o této nakupené a stále vrstvené
skutečnosti říci něco kloudného.
Prostým a přitom velmi duchaplným pohledem na věčnost je
přístup ze strany lásky. Mnozí evropští mystikové vynikali tímto
podáním věčnosti. Ze strany poznání pronikla jen hrstka lidí, a
největší postavou mezi nimi je Mistr Eckhart.
(Eckhart Jan, řečený Mistr Eckhart, mystický filosof,
dominikán, žil v Thuringen v letech 1260 - 1327, byl povolán do
Říma jako poradce papeže Bonifáce VIII. v boji s Filipem
Krásným, stal se provinciálem svého řádu pro Sasko a generálním
vikářem pro Čechy, vyučoval teologii ve Strasburgu. Byl obviněn z
kacířství a byl povolán před inkviziční tribunál v tomto městě. Jeho

filosofický a mystický systém pocházel, jak bylo tehdy zjištěno z
panteismu alexandrinských mystiků.)
Vraťme se však k původnímu tématu. Písmenové cvičení,
jak jsem už naznačil, mě nevedlo přímo k zažívání věčnosti, avšak
dopravilo mě až na samotný její okraj. Více není v jeho moci.
Člověk se stýká s věčností jen tím, co nemá pomíjející tvar v tom
nejširším slova smyslu. Také zvuk hlásek je pomíjejícím zvukovým
tvarem. Na hranici věčnosti musí být zaměněn pouhou pozorností
upřenou na zvolený cíl. Jak však upřít pozornost na věčnost, která
je nepředstavitelná?
Je třeba být už předem schopen vytvořit si duševní
představu o věčnosti, třebaže tato představa není ještě vlastní
věčností.
Znamená-li pro mě hláska tvůrčí boží sílu, mohu se pomocí
ní dostat až do stavu takové poutanosti věčností, že nejsem dále
schopen ani duševně nic vyslovovat. Hláska jako prostředek mého
přibližování k věčnosti dohrála pro tu chvíli, nikoliv napořád do
budoucnosti svou roli. Musím mít připraven ještě jiný prostředek,
jímž se dostanu ještě blíže. Čím dále tím více sice za mě pracuje
ona odezva z druhého břehu, ze strany věčnosti, kterou jsem nazval poutaností, mohl bych ji také nazvat stále zřetelnějším zvaním,
kterému se nedá odolat, přesto však vlivem okolností, které zde
nebudu líčit, tato poutanost ustává, takže je třeba mít přístup z
některého z universálních směrů vedoucích ze stvořeného, tj. z
vesmíru do bezčasovosti.
Směr existenční velmi snadno vede naši pozornost. Většina
lidí proniká do věčnosti právě tímto směrem nebo po tomto mostě.
Právě písmenové cvičení je součástí existenčního přístupu k věčnosti. Nitrem těla, nohama nebo kudy to lépe odpovídá naší představě, prodlužujeme svou pozornost do nekonečna. Jak jsme si
řekli, nesmíme přitom hloubku a temno zbavené tělesnosti
považovat již za cíl, nýbrž snažit se proniknout dál. Jakmile si
tímto směrem proklestíme cestu do věčnosti, můžeme po ní
posílat do věčnosti všechny vjemy z tohoto světa a tím způsobem
je přetavovat a proměňovat. (Na tomto principu je postavena
katolická oběť mše svaté.)
Nezapomínejme však, že jaksi přirozenou existenční cestou
do věčnosti je samotný život na tomto světě. Dopouštíme se velké
chyby, že si na světě přivlastňujeme, co jen se dá. Vždyť to, co je
dnes naše, zítra naše nebude, a my přesto na "svém" budujeme
celý řád svého života, tedy řád, který není nikdy definitivně hotov,
je třeba ho poopravovat, něco z něho vypouštět, něco přeřazovat

z prvního pořadí na druhé a naopak, nevíme, že se učíme stavět
most z dočasného do věčnosti. Podobáme se budoucímu brusiči
drahokamů, kterého zaučují broušením skla. Výhrada, kterou si
člověk činí o čemkoliv na tomto světě a která by se dala formulovat slovy "toto je přece mé!", vytváří most mezi lidským vědomím a
majetkem z tohoto světa, most, po němž člověk často pohodlně
přechází ke "svému". Jeho podstata však není hmotná. Je to most
zbudovaný v duši a má nehmotnou podstatu. Je to opravdový
most na jiné úrovni než hmotné, a může být jednoho dne natažen
zcela jiným směrem, směrem do věčnosti. Napřed i tam se buduje
tím známým způsobem jako směrem ke "svému". Slyšíme
křesťanské duše volat zaníceně "Můj Ježíši! apod. Jakmile si však
člověk začne přivlastňovat Ježíše s celým obsahem jeho myšlení,
dospěl již hodně daleko na cestě k věčnosti. Platí však, co řekl
Pán Ježíš učedníkům, když si mysleli, že je jejich. Řekl jim tehdy,
že kdyby neodešel, nemohl by jim poslat Ducha svatého, pomocí
něhož pochopí všechno, co zatím nemohou chápat, rozuměj
nemohou chápat jen proto, že vlastní. Myslím, že ti je jasné, že
situace se musí jen obrátit. Místo abychom vlastnili, musíme
náležet. Srdce boháče náleží jeho bohatství. Tytéž požadavky,
abychom náleželi jí, má na nás věčnost. Proto se Pán Ježíš
opakovaně ptá sv. Petra" "Petře, miluješ mě?" A když dostane od
Petra ujištění, že ho miluje, ustanovuje jej podobným pastýřem,
jakým označil sebe v podobenství o dobrém pastýři.
Proč ti to vykládám? Abys znala od začátku cestu a
prostředky, jimiž se můžeš ubírat směrem k plnějšímu životu. Svět
kolem tebe, a zase míním svět v tom nejširším slova smyslu, tj. jak
ten, jemuž říkáš "já", tak okolní lidé a příroda, stále od tebe něco
chtějí, stále si přejí, abys jim patřila, abys je aspoň trochu měla
ráda. Chceš-li vycházet s nimi, tj. se světem, chceš-li se s ním
stýkat, vědomě v něm žít, stačí mu sloužit, být mu svým
způsobem oddána. Jaká je to skvělá škola v užívání prostředků,
které neomylně vedou ke styku s věčností, jsou-li použity vůči ní
stejně jako byly použity vůči světu. Proto je třeba rozvinout život v
tomto světě. Teprve po rozvinutí styku s ním lze počítat s tím, že
víme, co od nás chce věčnost. Ta od nás chce totéž, co od nás
chce svět, jenže nekompromisně všechno, co světu můžeme
dávat jen částečně. V tom je jediný rozdíl. Je to rozdíl v míře
odevzdanosti. Pán Ježíš odmítal každého, kdo s ním chtěl chodit rozuměj, kdo se chtěl stýkat s věčností, jejímž on byl
reprezentantem - když ještě něco potřeboval někde jinde zařídit.
Jeden člověk mu říkal: "Dovol mi, abych ještě pochoval otce, který
umřel." Ježíš mu řekl: "Nechť ať mrtví pochovávají mrtvé, ty pojď
za mnou."

Napadne ti asi, že nejsprávněji jednali ti, kdo pro Krista
opustili svět a odešli do klášterů a do ústraní. Bylo to často
upřímné a dobře míněné gesto, ale ve většině případů se ukázalo
být nedostačující. Svět šel za nimi v jejich vzpomínkách a tužbách.
Proto jen málokdo z nich poznal svou věčnou podstatu, nebo jak
oni tomu říkali náboženskou mluvou, málokdo byl spasen už zde
na zemi, a po smrti je spása vždycky problematická. Na nich se
ukazovalo, že nelze sloužit dvěma pánům. V duši byl vybudován
most ke světu a po něm se člověk naučil přecházet. Je třeba v duši postavit most do věčnosti a po něm přejít. Dá se postavit
okamžitě, nedělejme si zbytečné starosti, jak ho postavit. Jde
přece o duševní představu právě jako o duševní působení právě
jako ve styku se světem. Ovšem narychlo se dá postavit jen tenká
a uzounká lávka. Stačí k jednomu nebo k několikanásobnému
přechodu, nikoliv k trvalému přecházení, které má být soustavné.
Řekli bychom zjednodušeně toto: Pro vnitřní uskutečnění věčného
života, tj. k tomu, aby si člověk uvědomil, že je věčnou bytostí
vnitřně úplně svobodnou a nezávislou na existenci čehokoliv v
času a v prostoru, k tomu stačí úzká lávka. Toto vnitřní
uskutečnění je zdravým základem dalšího pokroku. Člověk pak už
nepotřebuje věřit, neboť jakmile třeba jen jednou přejde, ví, že
jeho pravá podstata není jeho přemítavá, ustaraná mysl
ztotožňující se s tělem, nýbrž jeho čistá mysl beroucí sílu a
existenci z věčnosti, nikoliv ze stravy, pití a vzduchu. Jak se
člověku potom jde! Zůstane-li však člověk ve světě, a on v něm
zůstává tak jako tak, i když utekl do kláštera, i když žije jako před
tím, je třeba, aby zbudoval důkladný most od sebe do věčnosti,
aby se po něm dalo kráčet oběma směry. Tohle se nedá udělat
naráz, nýbrž časem a s velkou trpělivostí, během celého dlouhého
lidského života. Věřící člověk začíná budovat pomocí své víry
právě tento most, ale pro křehkost své víry jej často přestavuje,
nastavuje, bourá a znovu staví a znovu opouští. Chybí mu ono
předběžné přejití úzkou lávkou. Přes propast má být napřed
nataženo lano, a to se mi stalo v muzeu v oněch l7 letech, po
němž se dá odvážně přejít, přešplhat nebo přelézt. První přechod
je lanem vrženým a zachyceným na druhé straně propasti.
O tom, jak a za jakých okolností se natahuje lano přes
propast jsem už něco řekl, a ostatní je obsahem dalších kapitol.
Zatím však přihlédněme k dalším podnětům. Stačí říci, že k
přechodu pomocí existenčních prvků dostačují písmenová cvičení
nebo koncentrace do nitra.
(Poznámka: Ani jsem si nevšiml, že jsem tě zanechal svým
nedopověděným na rozpacích. Dal jsem sice odpověď v jiných,

jako v Úlohách v kapitole Postavení služebníka, nebo ve Sladkém
jhu, druhý díl v kapitole o činnosti, ale přesto považuji za správné i
zde dopovědět, co jsem napověděl.
Nedoporučil jsem ti sice odejít ze světa, ale nevysvětlil jsem
ti, jak potom uspořádat své vztahy ke světu, aby nestály v cestě
do věčnosti, nýbrž jí naopak pomáhaly.
Místo abych se opakoval podle zmíněných spisů a kapitol,
uvedu příklad z našeho společného života, ze kterého vzešel také
tvůj život na této zemi. Tvou maminku v tomto vyprávění budu nazývat Anežkou.
Před svatbou jsem Anežku včas upozornil, že se bude
muset smířit s jednou závažnou věcí, a to, že si ji nemohu vzít
jako se berou jiní lidé, že ji považuji za propůjčenou od Boha, a
nějak vzájemně já jsem jí propůjčen. Ten, kdo mně Anežku půjčil,
měl však jednu podmínku: Hospodařit s půjčeným jako s jeho,
nikoliv jako se svým. Nepřivlastňovat si ani děti, které z tohoto
svazku vzejdou. Tehdy měla Anežka obavu, že se k ní budu
chovat cize, ale přesvědčila se o opaku. Byl mi propůjčen člověk a
stejně já člověku. Vyvodil jsem vše ze znalosti člověka, který mi
byl propůjčen. Po mnoha letech soužití má Anežka dojem, že jsem
se k ní choval lépe než kdybych ji byl vlastnil. Neosoboval jsem si
nikdy práva vlastníka, ani na peníze a majetek, který jsme užívali
společně. Proto v době, kdy jsem vydělával sám, a to bylo až do
roku 1965, a nebylo dostatek prostředků k tomu, abych si něco
ponechával pro sebe, nedělal jsem si vůbec žádná práva ani na
jedinkou korunu. Při skromném způsobu života nám nikdy nic
nechybělo, a to proto, že jste nedostávali peníze ode mě, nýbrž od
toho, který mě pověřil svým úkolem, a za jeho provádění jsem byl
od něho hoden mzdy. Anežka se sama přesvědčila, že v tomto
systému si nesmí nic přát, co by jí chybělo. Strašidelně se to
vždycky objevilo v domě. Začala věřit v magickou moc své vůle,
ale ve skutečnosti se stala součástí řádu, v němž platí Ježíšovo:
"Hledejte především království boží a vše ostatní vám bude
přidáno."
A co se týče samotného vztahu k Anežce a k vám dětem,
konal jsem i při výchově povinnosti dlužníka vůči tomu, kdo mi vás
propůjčil. A protože jsem si svého věřitele vážil nade vše, víc než
sebe, musel jsem se snažit jednat lépe než lidé, kteří hospodaří
jen pro sebe.
Život na zemi má pro mě povahu svěřených úkolů, o
kterých si lidé myslí, že mi je sami udělují. Nechávám je v jejich
omylu, neboť sami nevědí, co činí. Ovšem že si přebírám úkoly,

které prostřednictvím lidí a okolností dostávám. Také lidské
vlastnosti jak své tak jejich mám propůjčeny, a mezi těmito
vlastnostmi je také používání rozumu. I toho musím užívat v
harmonické souhře s jinou propůjčenou složkou - se srdcem.)
Přechod věděním
Všeobecně se dá říci, že náhle a prudce přejít na druhý
břeh, tj. navázat spojení byť i přechodné, se svou nesmrtelnou
podstatou, se nepodaří nikomu, kdo se před tím nerozhodl
všechno opustit, co ho drželo na tomto světě ve stavu vědomé
oddělenosti od věčného, opustit všechno, co z něho dělalo bytost
probíjející se světem na vlastní pěst a vlastními okrajovými silami
smyslů, rozumu a vědomí.
(Z předešlého vidíš, že mluvím o vlastní zkušenosti, o tom,
co se mně stalo v plzeňském muzeu. Pán Ježíš nám předvádí jen
náboženské řešení tím, o čem bude dále řeč. Je však pro naši
dobu bez víry velmi důležité, že jsem nabyl zkušenost s
kvalitativně tímtéž přechodem bez náboženským úmyslů, ba bez
víry v Boha. Zkrátka, splnil jsem bez jakýchkoliv nároků na spásu
nebo na náboženské poznání, podmínky přechodu do tohoto
poznání, neboť jsem opustil všechno, čím mi do té doby život na
tomto světě byl. A pak už stačila jen malinká jiskřička, a tou byla
věta ve spisku Weinfurterově, aby vzplanulo poznání, o kterém
jsem předtím neměl ani zdání, ani jsem o ně nestál. Člověk nemá
ani tušení, jaké poklady jsou v něm připraveny a čekají na
otevření jednoduchým klíčem.)
Náboženskou odpověď, kdo je toho schopen, nacházíme v
Novém zákoně. Každý, kdo byl ochoten všechno zanechat a jít za
Kristem, byl jím přijat a mohl se s ním stýkat. Není snad třeba
opakovat, že Ježíš Kristus představuje naši nesmrtelnou podstatu,
naše nesmrtelné já. Máme nesčetněkrát ověřené zkušenosti, že
koho odmítne On, toho odmítne i naše nesmrtelné já. Jen proto
jsem ti líčil své mládí, abys pochopila, že jsem tehdy splnil
podmínky přechodu. Na světě se mi nelíbilo, neboť jsem v něm
nenacházel nic, co by mě uspokojovalo, takže jsem svou
existenci, jakmile se o to přihlásila, ochotně předával věčnosti.
Upozorňuji tě znovu, že jsem tehdy vůbec nepomyslel na Krista
nebo na osobního Boha. Jak vidíš, na tom nezáleží. Přešel jsem
však nejen pomocí existence, kterou jsem na požádání s lehkým
srdcem odevzdal, nýbrž i pomocí vědění. Nejvíce mě tehdy trápilo,
že se nemohu věnovat tomu vědnímu oboru, který mě zde na

světě jedině bavil. A tohoto vědění jsem se rovněž vzdal. Dokonce
láska tu hrála, ne-li dominující, pak aspoň jednu z hlavních úloh.
Byl jsem rozčarován tím, že lidé si povětšině věnují lásku
prostřednictvím pohlavního života, a jedině tímto způsobem
navazují příbuzenská pouta. Silnější pouta jiného druhu existují
jen u mála vyspělých jedinců, jimž jsem nedosahoval ani po paty.
Veškeren pohlavní život jsem odevzdával rovněž jako největší
degradaci lásky, jako největší hnusné otroctví, do kterého upadají
všichni lidé až do úplného vyžití.
Všechny tři přechody: existencí, věděním i láskou, byly známy už od starověku.
Pythagoras (4. stol. př. Kr.) např. vědomě používal
matematiky k tomuto přechodu u svých žáků. Prozrazuje to
skutečnost, že prvních sedm let školení museli žáci zachovávat
mlčení. Toho přece vůbec nebylo zapotřebí k tomu, aby se naučili
matematice. Ba, mlčení mohlo být překážkou v učení.
Dovídat se je možno dvojím způsobem:
1. Postupným ohledáváním řešeného problému a posléze
přiřazení jeho řešení k věcem známým. Je to tedy také hledání
spojitostí mezi známým a neznámým.
2. Proniknutím k jádru problému jaksi z druhé strany, když
jsme se už před tím dlouho zabývali řešením, vyvozujíce ze
známých činitelů nové neznámé.
Čím dále se dostává lidské bádání, tím více se vědci blíží k
mostu do věčnosti pomocí vědy, a tím i k řešení nějakého užšího
problému jaksi z druhé strany.
Při tomto vstupu do věčnosti nezáleží na tom, zda někdo
věří, že má věčnou podstatu či nikoliv, zda existuje Bůh či nikoliv.
Víra tu není ani předností, ani nedostatkem. Příkladem takového
vstupu může být uchvácení slavného matematika Blaise Pascala
(1623-1662) něčím, co se dnes zove kosmickým vědomím. Mnozí,
stejně uchvácení, jako Walt Whitmann (1819-1892), William
Buttlerr Yeats (1865-1939) nebyli vědci, nýbrž umělci, básníci,
opět jiní jako Boren Aaby Kierkegaard (1813-1855), byli filosofové.
U většiny z nich život, předcházející onomu záhadnému závanu
věčnosti, nijak se nevyznačoval nějakou zvláštní mravností nebo
speciální připraveností. Jejich připravenost se nacházela na zcela
jiném poli, ve způsobu myšlení, jemuž se lze dokonce naučit. Protože ten, kdo se mu naučí, zákonitě přejde aspoň na chvíli hranice
stvořeného, pokusím se ti vysvětlit systém.

Řekla bys, že čím větší vědec, tím složitěji myslí. Avšak
encyklopedické zvládnutí látky nějakého vědního oboru nedělá z
člověka ještě vědce v pravém slova smyslu. Kdo toho mnoho ví,
nemusí být ještě vůbec jedním z těch vědců, kteří posouvají lidské
vědění kupředu, kteří pomocí vědy prospívají celému lidstvu,
neboť
dovedou
smělou
syntézou
svých
vědomostí,
zjednodušujícím pohledem na dosavadní pokrok přidat k
dosavadním vědomostem další článek, nebo vyplnit článek
chybějící v nějaké soustavě, anebo objevit soustavu nebo
zákonitost, kde jejich předchůdci se shledávali jen s náhodnými
stopami čehosi.
Nejenom vědec, ale i každý člověk, žije-li na této zemi dosti
dlouho, dochází k určitému zjednodušujícímu pohledu na svět a
na život, zvládá ho, abych tak řekl, vědecky, a to ne proto, aby
dokázal dále lépe žít, ale též aby dokázal bez problémů umřít.
Být připraven na smrt, v tom je jedno z největších umění
života. Lidé obvykle ovládali toto umění teprve od chvíle, kdy se
stali světci. Každý člověk, má-li se svým životem na zemi dopracovat nějakého zjednodušujícího pohledu na život, nesmí žít malicherně a musí se naučit na sebe zapomínat.
Vědci, kteří mají za sebou nějaký významný objev,
vyprávějí, že se dlouhou dobu snažili přijít věci na kloub všemi
vědeckými prostředky, veškerým svým vzděláním, pamětí a
kombinačními schopnostmi, avšak marně. Najednou, už ve chvíli,
kdy se vzdávali dalšího bádání, kdy si mysleli, že celé jejich
snažení bylo marné, dostavilo se řešení takového druhu, jaké před
tím nikdy nepředpokládali, které se jim však od té chvíle zdálo být
logické a samozřejmé a které najednou pospojovalo všechny
prvky, které před tím pracně skládali dlouhou dobu k sobě. Řešení
se někdy vynořilo náhodnými shodami okolností, které vznikly bez
vědomého působení jejich vůle, nebo dokonce připadli na řešení
ve spánku a podobně. Nevědí, že ten, kdo za něčím objevným jde,
stává se strůjcem oněch náhod, a v tom, aby dospěl k řešení
úkolu mu překáží jen jeho vlastní já, jeho malé vlastní já, které si
osobuje výhradní právo na všechno přijít samo, zatímco řešení je
připraveno na druhém břehu, kam se dostane jen ten, kdo dovede
od sama sebe odstoupit. Čím větší měrou odstoupí od sama sebe,
tím větší se mu nabízí vědění. Jen nastoupený směr za poznáním
způsobuje výběr z universální pravdy, takže ten, kdo šel za
pravdou matematickou, přináší si z druhého břehu dokonalejší
matematické řešení, než kterého byl schopen, dokud se držel jen
sama sebe atd. ve všech vědních oborech. Kdo šel za filosofickým
poznáním podstaty života, přináší si je z druhého břehu

obohacené do takové míry, do jaké odstoupil od sebe a do jaké
byl vzhledem ke svému předcházejícímu vzdělání a zkušenostem
schopen toto poznání převést do lidské mluvy, do lidského podání.
Příkladem nám může být Gótama Buddha (560-480 př.
Kristem). Po mnoho let se marně snažil rozluštit za pomoci
duchovních mistrů tajemství života a smrti experimentálním
způsobem. Ti, kteří se tehdy domnívali, že našli řešení věčného
života - a o jejich vedení se Buddha ucházel, -, ti všichni mu tvrdili,
že je neschopen něco takového pochopit a zažít. A měli pravdu,
přestože byl potom mnohem větším znalcem života než oni
všichni dohromady. Ve chvíli, kdy se s ním však setkali, vkládal do
úkolu příliš mnoho vlastní vůle, aniž přitom odstupoval od sebe.
Teprve když se znaven mnohaletým plahočením posadil pod
strom, sneslo se na něho požehnání, které nazval nirvánou,
vymazáním já. Nepodařilo se mu sice převést do lidské mluvy, co
všechno zažil, a mnoho lidí zmátlo jeho nedokonalé slovní
svědectví, to však nic neubírá na skutečnosti, že uskutečnil daleko
větší měrou zažití věčného života v sobě než jeho soukmenovci.
Míra poznání tu byla dána a vždycky je dána měrou odosobnění,
měrou, jakou člověk vloží do díla své nejlepší síly, kterých se
nakonec musí vzdát.
Abys to lépe pochopila, neboť zde je základ všeho poznání,
zopakuji ti totéž na příkladě Pána Ježíše. Napřed do třiceti let
rozvíjel náš normální život. V té době se stal tesařem a byl poddán
rodičům. Za poslední tři roky svého života rozvinul svůj život ještě
mnohem dále než běžní lidé. Toto rozvinutí se dá charakterizovat
dvěma slovy: zázraky a moudrostí. Ani jedno, ani druhé ti nemíním
teď vysvětlovat, učiním to jinde. (Napsal jsem o tom spis Umění
následovat Krista, který jsem věnoval Aničce). Teprve po rozvinutí
lidských možností, jaké v historii lidstva nemá obdoby, následuje
postupné ukřižování, při kterém se Pán Ježíš vzdává všech svých
schopností. A protože se tolika schopností vzdal a tak dokonale,
získal dokonalé poznání věčného života, zažíval po třídenní smrti
v hrobě věčný život ve fyzickém těle a byl schopen sdělit tento
poznatek v nejvyšší míře i svým apoštolům.
Chápeš snad, že šlo o obdobný zážitek, jaký v malém
zažívá vědec resignující na vlastní schopnosti. Podmínky tohoto
poznání pocházejícího z druhého břehu, jsou po všechny věky a
pro všechny tytéž. Vědec svůj život vložil do svého kýženého
objevu, a proto i pro něj platí slova Kristova: "Kdo ztratí svůj život,
nalezne jej."

(Vědec samozřejmě nemusí jen objevovat, aby byl vědcem.
Ale povaha jeho práce bývá taková, že pro její komplexnost a
náročnost zapomíná při ní na sebe. Ovšem totéž platí o jiných
pracovnících, totéž se stává i jiným nevědecky pracujícím lidem,
ale uvádím zde jen příklad vědce zaujatého nějakým objevem,
protože hledám paralelu mezi vědeckou činností a duchovním
věděním a pomáhám si nejinstruktivnějším způsobem).
Většina lidí vkládá svůj život do hmotné existence, a proto
mají naději nabýt hlubšího poznání až v okamžiku smrti, kdy už
toho nikdo vně jich není svědkem. Bohužel, většina lidí se nedokáže vzdát svého života ani ve chvíli, kdy je jim jasno, že umírají.
Pro ty není připraveno poznání, o němž je tu řeč. Ideálním by bylo,
kdyby se člověk dopracoval k poznání věčného života dávno před
fyzickou smrtí. Jeho život by se stal požehnáním nejen pro něho,
ale i pro mnohé jiné.
Mnohatisíciletá zkušenost ukázala, že naše úzké vědomí je
součástí širšího vědomí, ze kterého naše malé ustavičně prýští.
Půdou pro život tohoto vyvěrajícího vědomí je živé lidské tělo,
které je zachycuje a s ním hospodaří pomocí pocitu jáství. Hospodářem s tímto vědomím je ten, kdo si ve mně říká "já.
Toto lidské já vzniká postupně od narození člověka na zemi
v lidském těle a není ničím jiným než individuálně zformovaným
vztahem člověka k okolnímu světu, tedy i k sobě. Tento vztah
nabývá postupně velmi jasné formy. Pomocí něho se člověk
ustavičně dotvrzuje v tom, že je oddělenou bytostí, která se musí o
sebe starat. Tyto starosti lidskému já vůbec neumožňují, aby se
přesvědčilo, odkud pochází, neboť s naprostou samozřejmostí
přijímá ustavičný příliv vědomí a usměrňuje jeho proud navenek.
Trochu jiná situace nastává u vědce nebo u umělce, u člověka
rozjímajícího a milujícího. Jejich rozpoložení mysli je jiného druhu
než u sebe jistých lidí. V jejich nitru vznikají představy o vědeckém
problému nebo o milovaném atd., které jsou někdy silnější než
vztah k sobě. Mluvme zatím jen o vědci. Stává se, že je tak soustředěn na problém, který řeší, že zapomíná na sebe. To však neznamená, že by vědomí stále do něho nevtékalo. Vědomí při svém
výtoku z universálního vědomí není ještě zabarveno konkrétní lidskou náplní. Je to průzračný pramének. Kdyby se lidské já, které z
něho žije, dokázalo k němu vrátit, ztratilo by aspoň na chvíli
všechnu pozemskou tíži starostí a zájmů. Vědec to dovede, aniž o
tom ví. Člověk nemusí znát, jak takový návrat zařídit. Na mnoha
stránkách jeho života je na něho obratně a trpělivě nalíčeno, aby
se chytl do zdroje svého života. Princip tohoto chycení je jednoduchý. Aby nastalo, musí být splněny jen dvě podmínky:

a) vyprázdnění od sama sebe, tj. zapomenutí na všechno, co dává
lidskému já opačný směr od pramene do světa a k sobě, než jaký
je třeba v tomto momentu nastoupit,
b) nástup pozornosti směrem ke zdroji vědomí.
Protože onen zdroj představuje přechod z bezčasovosti a
bezprostorovosti do času a prostoru, není možno říci, že je zde
nebo tam, nýbrž lze jen říci, že není nikde, kde se dá hledat
těkáním z místa na místo. Vědec, který po marném bádání o
problému, který chce vyřešit, se konečně neradostně odvrací od
všech svých nabytých vědomostí, tj. od všeho, co bylo přidáno k
vyprýštěnému vědomí během jeho vědecké práce, od všeho, co
se stalo hlavní součástí jeho já, co jej vedlo k řešení
předsevzatého úkolu, najednou uvolňuje velké množství silné a
volné pozornosti jako takové. Její proud se vyčisťuje, neboť už
není zabarven konkrétním cílem, každý konkrétní cíl se zdá být
vědci v tom okamžiku nedosažitelný. A právě tímto připodobněním
již vyprýštěného vědomí k vědomí teprve prýštícímu se
uskutečňuje bezprostorové a bezčasové setkání s věčným
zdrojem našeho života. Řekněme si trochu neomaleně, ale
pochopitelně, že v tomto zdroji je obsaženo všechno, co z něho
vyprýští, je tam i síla k pochopení vědeckého problému, jehož
vyřešení vědec hledal. Vědec předběhne dobu a nalezne ve zdroji
vědomí odpověď na svou otázku, kterou už rezignovaně přestal
klást. Proniknutí kteréhokoliv člověka do zdroje života poskytuje za
podmínek právě podaných tu odpověď, kterou hledal. Další potíž
spočívá v tom, jak ji převést do lidsky srozumitelných symbolů, tj.
do řeči, čísel a lidských vztahů, neboť tam ve zdroji ji člověk
vždycky nachází ještě nevtělenou do lidsky přijatelné podoby.
Náboženský myslitel si přináší odtamtud nový netušený
pohled na Boha, filosof na svou soustavu myšlení, vědec na svůj
problém, milující na svého milovaného. Všichni však tento zážitek
považují za objevný a netušený, neboť jim osvítil cestu na celý
život.
I když po tomto mostě většina lidí nepřejde podruhé,
protože nevědí, jak k tomuto přechodu došlo, přece jen i tito
jedenkráte přešedší se stávají náhle jasnými světly pro všechny,
kteří se ještě ani jednou neodebrali na druhý břeh. Všimněme si
např. proměny, která nastala u Lva Nikolajeviče Tolstého po tomto
závanu věčnosti, nebo u Šavla, který z největšího
pronásledovatele Krista se stal jeho nejodvážnějším a
nejmistrnějším zastáncem - sv. Pavlem.

Tento přechod by se tedy dal nazvat jakýmsi odvrácením
lidské bytosti na ruby.
Čím více lidé odpozorují v čase a v prostoru, tím větší
požehnání jim bude přinášet vstup za čas a za prostor, a to proto,
že ze všeobsáhlé pravdy za časem nikdy nikomu se nesdělí než
to, co napřed do určité míry poznal v oblasti času a prostoru.
Pronikne-li za čas člověk znalý světa, povýší pouze své znalosti
na vyšší stupeň a úroveň. Člověk neznalý nemá, co by povýšil.
Přinese si jen ohromující dojem, který skončí v obdivu toho, co
zažil.
(V jedné z dřívějších poznámek jsem se zmínil o
vzpomínkách na Otcův dům. Jistě ses té poznámce velmi podivila
a stejně tak všichni lidé, kteří ještě vědomě neprošli zpět branou
Otcova domu.
Teprve když jsem se ocitl na druhém břehu, nevím už po
kolikáté, uvědomil jsem si, co už vlastně dávno před tím bylo
vzpomínkou na tento břeh, aniž jsem měl tehdy dříve o tom
nejmenší tušení. Vždyť také já jsem patřil mezi lidi, kteří nevědí,
co činí, a proto nesou za své činy menší zodpovědnost, jen
takovou, jakou jim jejich rozhodnutí a čin napovídají ...a z toho
jsou pak souzeni.
Vzpomeňme si jen, jak musel Ježíš všechno, co se s ním
stalo, po svém zmrtvýchvstání na cestě do Emaus odvozovat z
proroků, aby jeho dva učedníci, které doprovázel, uznali, že se
dělo něco, co mělo jiný význam, než jaký oni tomu z neznalosti
podkládali. Byli např. svědky potupné smrti Ježíšovy a není divu,
že ji považovali jen za popravu. Ježíš však jak jim, tak i nám chtěl
svou popravou ukázat, jak a do jaké míry se máme zříci sebe,
vnitřně umřít, abychom mohli přejít do trvalého vědomí o věčném
životě, řečeno symbolicky abychom vstali z mrtvých, nebo řečeno
ještě jiným symbolem, abychom trvale přebývali v Otcově domě.
Začnu však svůj výklad znovu pěkně odspoda. Popínavé
rostliny nevědí, že se obtáčejí ve směru otáčení země a že tím
napodobují její pohyb. Zvířata nevědí, že napodobují něco, co
potřebovala dělat někdy před mnoha tisíci léty. Lidé nevědí, že
dělají něco, co je vzpomínkou na jejich Otcovský dům. Teprve
když do něho znovu vědomě vejdou, řeknou si: "A já si vlastně
tolikrát vzpomínal!"
Nutno však říci, že všechny ty vzpomínky měly a mají
hluboký smysl. Jsou drobnými krůčky zpět k Otcovu domu v době,
kdy by člověk dobrovolně ještě neudělal ani krok, a ejhle, on už
jde, protože je člověk. Vrátit se, to je jeho jediný nevyhnutelný

osud. Jaké jedinečné zření o zákulisním dění měl pisatel Písma,
když napsal: "Celý svět v těžkostech pracuje ku porodu, dokud ze
sebe nezrodí Krista." My se však vidíme jen trpět, jen strádat, jen
lkát, a nevíme, k čemu tím vším pracujeme, čemu připravujeme
půdu. Zde však nevědět, co dělám je menším zlem než vědět
dříve než vstoupíme. Mohlo by se stát, že bychom byli vůči sobě
bezohlední a řekli: "Tamhleten sice trpí, ale co bych se staral o
jeho utrpení, když on si jenom vzpomíná, že je mimo Otcův dům a
touží po něm." Neobávám se, že prozradím-li ti tyto věci, že se
začneš sama vypořádávat tímto špatným způsobem se
symbolikou dění, ale mám naději, že ti přece jen ve tvém údělu
ulehčím.
Mnoho jsem v této kapitole neřekl o tom, jak přejít věděním
do věčného života, ale ještě bych mohl svou skoupost trochu
napravit.
Připravit vstup pomocí vědění lze podle těchto pravidel:
Od svého vstupu do tohoto světa, tj. od narození se učíme
pomocí koordinace smyslové a rozumové činnosti, tj. vnímáním a
poskládáním vjemů dohromady. Je-li pak toto vnímání a sklad
vjemů záměrně veden za určitým cílem, mluvíme o učení, v
pravém slova smyslu. Tímto způsobem se učíme všemu, co
potřebujeme k životu na tomto světě. Teď se však obdobným
způsobem ode mě učíš, jak pozemského života použít jako mostu
do věčnosti, a to pomocí vědění.
My však jsme schopni se dovídat kvalitativně jinak než zvířata, tj. vyvozovat ze svého poznávání důsledky, které by zvířata
nikdy nevyvodila. Nedošli jsme však obecně ve své vzdělanosti tak
daleko, abychom se pomocí svého vědění vrátili do jeho skrytého
původce. Není divu, protože dostat se věděním do Otcova domu
lze jedině osamostatněním principu uvědomovacího od předmětů
uvědomování. Toto vědění je tedy z lidského hlediska nevěděním.
Vzpomeň si znovu na Sokratův výrok: "Já vím, že nic nevím."
Řekl jsem, že jsem přešel na druhý břeh i pomocí vědění.
Všimni si, co jsem učinil s lidským věděním. Vzdal jsem se ho.
Tím jsem získal aniž jsem to předem tušil, že tomu tak bude, nové
vědění, které zde nazývám jistotou o nesmrtelné podstatě svého
života a o způsobu, jak se s ním natrvalo spojit.
Jenže vědění, které nám poskytuje tento svět, k nám a do
nás stále zvnějška připlývá, a proto by nestačilo jednorázově se
vzdát tohoto vědění, nýbrž je třeba k němu získat nový poměr, aby
nepřekáželo vstupu nadčasového poznání. Než jsem si tento
poměr vytvořil, byl jsem k němu velmi tvrdě vychováván.

Tedy znovu: Po tom závanu věčnosti, zažitém v muzeu,
jsem rázem opovrhoval veškerým světským věděním, a to tak
dokonale, že jsem se nedokázal ani podívat do knih, ze kterých
jsem měl studovat. Předesílám, že tento duševní postoj není
správný, ale v mé situaci přesto představoval jediné možné řešení
rozporu, zda duchovní nebo světské vědění. Světské vědění
všeho druhu má především ten smysl, abychom zde na světě co
možná nejdokonaleji využili a rozvinuli svůj život. Pouhé světské
rozvinutí života zde na zemi představuje stále ještě přihrávání
stvořitelské úloze boží - je to součást cesty od Boha do světa, do
stvořeného. Proto, když se dosáhlo dostatečného rozvoje
světského života a tedy i vědění o něm, začne stát toto vědění v
opozici k poznání, jehož začátky jsem zažil v muzeu. Toto nové
poznání totiž odvádí člověka ze stvořeného zpět ke Stvořiteli. Je to
poznání, které se nabývá jinými prostředky, než rozumovou
činností, naopak, jakmile nastupuje, vyřazuje rozumovou činnost.
Dobře tedy. Nové světské poznatky jsem přestal do hlavy
vkládat, neboť jsem ke všemu světskému pociťoval
nepřekonatelný odpor. Dnes už je vedlejší, jak jsem přitom
dopadal ve škole, ale je i dnes pro tento druh cesty obecně velmi
poučné a významné, jakým způsobem se zatočilo s minulými
vědomostmi. Vysvětlím celý ten systém jen na dvou příkladech z
mnoha méně názorných.
Vyvolal mě k tabuli z němčiny prof. Uhl. Něco mi dal
německy vyprávět. Avšak protože daleko důležitější pro mě bylo,
abych nelpěl na znalostech němčiny, obecně na znalostech
čehokoliv, a já jsem uměl dost německy, začal ten profesor během
mého povídání hrát podivnou hru, aby mi mohl dát nedostatečnou.
Celá třída se nad tím pozastavila. Jakmile mi položil otázku, vytáhl
z kapsy hodinky a začal odposlouchávat tikot hodinek. Napřed je
dal na katedru. Můj hlas ho však zřejmě rušil v poslechu. Tak
zkoušel hodinky přikládat na čelo, i na temeno hlavy, na ústa,
vzdaloval je různě od ucha, střídal poslech levým a pravým uchem
atd. Co jsem říkal, vůbec neposlouchal. Dávno jsem vše přeříkal a
s údivem jsem ho pozoroval. Třída rovněž s napětím mlčela. Tu se
profesor ze svého experimentu probral, pohlédl na mě mlčícího a
hlučně mě posadil slovy: "To je nedostatečné." Ovšem že nebylo,
ale já jsem si šel sednout bez nejmenšího odporu. Nevěděl jsem,
že jsem zaujal stejné duševní postavení jako Ježíš, když se dal
zajmout, odsoudit atd. a neodporoval. Profesor mě zkoušel z
něčeho zcela jiného, netušil z čeho. Chtěl na mě totéž, co chtěl
Ježíš od svých učedníků. Okamžitě zanechat všeho a jít za ním.
Usedl jsem do lavice a pokračoval jsem klidně ve svém rozjímání,

ze kterého mě profesor jen na chvíli vyrušil. Spolužáci mě potom
po hodině vybízeli, abych za tím profesorem šel a dal se znovu
vyzkoušet, když to umím. Ale neposlechl jsem je. Můj zájem o
studium a výsledky v něm úplně vyhasl.
Udělala by sis chybný dojem, že jsem byl bezbranný. Jeden
příklad o té ochraně. Jindy se stalo, že jsme měli celoroční
opakování z ekonomiky. Tentokrát jsem neuměl nic, protože jsem
se nepřipravoval. Profesor Novák každému dával tři otázky.
Zkoušel podle abecedy, takže jsem mohl vědět, že tu hodinu přijdu
na řadu. Když byl zkoušen poslední v abecedě přede mnou,
soused do mě šťouchl a řekl mi: "Tak přestaň číst pod lavicí ty tvé
blboviny a raději se uč!" Poslechl jsem ho oním mně dobře
známým samovolným způsobem, bez chtění, bez odporu. Otevřel
jsem namátkou učebnici a přečetl jsem si pojednání o aukcích.
Jakmile jsem dočetl, byl jsem vyvolán na aukce. Profesor rovněž
kladl otázky namátkově. Protože jsem odpověděl opravdu jako
kniha, sklidil jsem pro mě velmi významnou pochvalu: "Jste
nejlépe naučeným žákem ze třídy. Odpouštím vám další dvě
otázky." Pochopitelně, kdyby mi dal kteroukoliv jinou otázku byl by
zjistil, že nic jiného neumím. Byl jsem odměněn za svou
samovolnou činnost, která se podobá klepotu srdce, o které se
nestaráme.
Takovým způsobem jsem byl poučován o všech pravidlech
té nádherné hry poznání, a to do všech důsledností, a ne jednou,
nýbrž po celá léta, až podnes. Od té doby jsem ovšem na cestě
poznání poněkud pokročil, a mohu říci, že také tato cesta
vyžaduje soustavné oživování různými prostředky ze strany
člověka, který po ní jde. Jestliže se člověk neučí pro sebe, nejde-li
mu o sebeuplatnění, nýbrž o službu Bohu nebo bližnímu či
společnosti tím, čemu se učí, pak jeho rozumem prováděné učení
mu není překážkou na cestě, nýbrž záslužným druhem modlitby.
Pak dokonce není na závadu, že někdo studuje co ho zajímá.
Naopak, je naděje, že co ho zajímá, lépe zvládne. Jen je třeba,
aby toto bohatství neměl pro sebe. Umíš-li myslet v obdobách,
stačí, řeknu-li ti, že se člověk ke svému osobnímu vědění musí
dokázat chovat jako Abraham k prvorozenému synu Izákovi, když
jej Hospodin vybídl, byl ochoten mu jej obětovat. Jen je třeba bez
výzvy sloužit věděním bližnímu, společnosti nebo Bohu, vždy
podle příležitosti, založení a okolností.
O zkoušce z němčiny u profesora Uhla se dá říci, že je to
také po lopatě podaná lekce o tom, jak lidé nevědí, co činí. Onen
profesor mně nemohl jasněji vysvětlit, co si mám počít s vědomostmi již dříve nabytými. Po zážitku v muzeu už nebyly určeny k to-

mu, abych jimi procházel při různých životních zkouškách. Bylo
mně jasně dáno na vědomí, že opřu-li se o ně, už neprojdu, a že
se musím opírat o jinou kategorii poznání, mám-li projít životem do
věčnosti. Ježíš řekl: "Nelze sloužit dvěma pánům," a dodal bych,
že slouží-li se jim, ani od jednoho z nich nelze očekávat zastání.
To ovšem platí v oblasti ducha a o párech dvojic, např. o dobru a
zlu. Ježíš také řekl Petrovi, který byl rybářem, že bude rybářem
duší - rybářem nové kategorie.
Druhá událost se zkoušením u profesora Nováka měla
kromě jiného ukázat, že tato cesta není nelidská, nýbrž nadlidská.
Také na ní je člověku vše ostatní přidáno, hledá-li pomocí ní
království Boží a pokud je nevěřící, hledá-li pravdu a spravedlnost.
Ovšem to může činit i věřící.
Ježíš o sobě řekl: "Já jsem cesta, pravda a život." Většina
lidí je schopna jít za Ježíšem, který je cestou, nebo za Ježíšem,
který je životem. Málokteří dokáží jít za Ježíšem, který je pravdou.
Když se Pilát pontský zeptal Ježíše, co je pravda, Ježíš mlčel,
avšak svým životem vypracoval přesný a podrobný návod, jak jít
za pravdou, nebo při nejmenším za pravdivějším způsobem pojímání života, než s jakým se spokojují běžní lidé. Ukázal, jak stále
prohlubovat a rozšiřovat dosah pravdy do všech koutů života.
Tento způsob vstupu do věčnosti je nadlidský proto, že nic
smrtelného nemůže tamtudy vstoupit, a řečeno snad
srozumitelněji: vstupuje se tím vědomím, které za člověkem stálo
v okamžiku jeho narození, než na sebe nabalilo, stykem se
hmotou živou i neživou, všechno, co potřeboval člověk k tomu, aby
zde na zemi mohl žít a stýkat se se svým okolím. Ještě jinak
řečeno: Vstupuje jen čisté vědomí. Čím obrostlo toto čisté vědomí
svým spojením se smysly a s rozumem, to učinilo z jeho povrchu
ono vědomí, které se cítí odděleno od svého čistého základu.
Říkám tomuto přívěsku smrtelná duše. Proto je třeba při vstupu
všechno smrtelné, rozuměj smrtelnou duši, opustit, aby bylo
možno stanout ve věčném čistém vědomí, které je zdrojem oné
Pravdy, o které Ježíš řekl: "Já jsem pravda." Více o tom napíši
možná ve IV. dílu Sladkého jha. Bylo by však přece jen škoda,
když jsem se jednou ve svém výkladu dostal tak daleko, neříci, že
na cestě věděním je tím nejzávažnějším přídavkem, který musí
odpadnout ve chvíli vstupu do věčnosti, kterákoliv lidská vlastnost,
i třeba schopnost mluvit nebo rozmlouvavě myslet. Je ovšem velmi
problematické nutit se do tzv. tiché koncentrace do nitra, tj.
soustředění beze slov, jak je navrhuje Weinfurter, i když si
musíme přiznat, že teoretické jádro této myšlenky je správné.
Soustředí-li se člověk na nějaký symbol, např. na planoucí srdce

uprostřed prsou, nezbavil se všeho smrtelného, neboť tato
představa je smrtelného původu právě jako kterákoliv jiná
představa. Soustředí-li se člověk do prázdna, buď se mu nepodaří
toho prázdna dosáhnout, protože je plný sám sebe, rozuměj
smrtelné duše, svého já, nebo usíná a ztrácí své vědomí nadobro,
čímž se dokonale minul cílem. Tichou koncentrací by mohl prorazit
jen tehdy, kdyby jeho zaujetí pro ni bylo tak velké, že by porazilo
všechny představy, aniž by bylo třeba je honit, vyhánět, a že by
překonalo spánek a jiné nižší typy transů, včetně rajské
blaženosti. Zaujetí totiž odpovídá onomu nesmrtelnému zaujetí,
pomocí něhož jsme byli stvořeni a na konec nejen posláni na svět,
nýbrž i vábeni zpět do věčnosti. Proto Indové říkají správně, že
bez touhy se tudy a vlastně nikudy neprojde. Buddha byl vzorem
této nikdy neutuchající touhy. Bylo by dobře říci, že se k ní každý
člověk může dopracovat. U mě to nešlo po dobrém, jak jsem ti
dokumentoval svým životem přes operace až do těch sedmnácti
let. Zaujetí pro věčnost je vlastností věčnosti, řečeno nábožensky:
Bůh miluje sebe, a proto toto zaujetí není lidské, je nadlidské.
Napovídám ti, doufám, dost jasně, že toto nadlidské zaujetí
existuje u každého člověka pod vrstvou různých lidských zaujetí, a
také pod vrstvou lidského zaujetí pro věčnost, i pod ní! Lidské
zaujetí není už oním ničím nezabarveným nadlidským zaujetím,
ale je velmi důležité, abychom věděli, že všechna lidská zaujetí,
jelikož vyvěrají z onoho nadlidského, berou z něho sílu, a proto už
tehdy, kdy je tato síla lidského zaujetí vrácena do zdroje, objevují
se první nadlidské známky, první známky spojení s Bohem, s
věčností. Co rozumím oním vracením síly zaujetí do zdroje? Jestliže se něčím zaujímám jen pro své potěšení, nevracím nic z této
síly do zdroje, ale čím větší měrou přestávám brát svou odměnu,
např. uspokojením za to, z toho, že se něčím zaujímám, tím více
této síly vracím do zdroje. Ježíš toto všechno velmi pěkně naznačil
různými událostmi a podobenstvími. O tomhle jsem samozřejmě
dlouho nic nevěděl. V mém případě pro první vstup bylo rozhodující, že jsem se vzdal jediné své záliby, a není náhodou, že zrovna
tam, v plzeňském muzeu, kde jsem před tím této zálibě holdoval,
zrovna tam jsem byl chycen věčností. Proto mohl Ježíš chodit do
hospod s reálnou nadějí, že tam najde někoho, kdo tam holduje
svým zálibám. Podařilo-li se mu přesvědčit jej, jako třeba sv.
Matouše, aby toho nechal a obrátil sílu do toho vloženou do věčnosti, ulovil další duši.
Most lásky

Přechod do věčného života pomocí lásky má svou zvláštní
povahu, kterou se liší na všech stupních od ostatních přechodů.
Zamysleme se napřed nad slovy Kristovými, která vyřkl o
posledním soudu.
O něm se praví v evangeliu sv. Matouše, že Kristus o
posledním soudu shromáždí všechny lidi a ke spravedlivým řekne:
"Pojďte požehnaní mého Otce, ujměte se království
připraveného pro vás od založení světa. Neboť měl jsem hlad, a
dali jste mi jísti. Měl jsem žízeň, a dali jste mi píti. Cizincem jsem
byl a ujali jste se mě. Nemocný jsem byl, a navštívili jste mě. Vězněm jsem byl, a přišli jste ke mně." Tehdy mu spravedliví odpovědí: "Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě? Nebo
kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?" A král jim odpoví: "Vpravdě vám pravím: Co jste učinili jednomu z nejmenších z těchto mých bratří, mně jste učinili."
Pán Ježíš tu líčí případy vrcholné nezištné lásky, které
způsobily, že jejich vykonavatelé se dostali po posledním soudu
do věčného života.
(Poznámka: Použiji této příležitosti k tomu, abych ti poskytl
první lekci v četbě evangelií.
Můžeš předpokládat, že jsem si Nový zákon důkladně
přečetl. Řeknu-li pak, že jsem v něm nikde nenalezl rozpory, které
tam jiní čtenáři tak snadno nacházejí, pak je to způsobeno také
tím, že v lidské řeči mluvené i psané vidím symbol myšlenky, která
je vždycky mnohoznačnější než symbol sám.
Myšlenka, vyjádřená slovním symbolem, pokud se jím
označuje hmotný předmět, dá se celkem bez nesrozumitelného
zbytku slovem člověku přiblížit. Např. řekneme-li "stůl", každý
člověk, který stůl viděl, dovede si představit, oč jde. Horší je to s
abstraktními pojmy. Řekne-li se "láska", nezpůsobíme tím ani u
dvou lidí stejnou představu. Ještě hůře je tomu s celými větami,
které mají pomocí děje symbolizovat třeba tutéž lásku nebo
přiblížit nějaký jiný pojem.
Zužme si lekci zcela konkrétně: Předešlý text o posledním
soudu zřejmě mluví o věčných důsledcích lásky k bližnímu.
Hned při prvním setkání s tímto textem by tě mělo podivit,
jak může Ježíš Kristus slibovat za nějaký časově omezený akt
lásky k bližnímu věčný život, čili jak něco časného, možná
dokonce sporadicky se v životě vyskytujícího, může mít trvalý
účinek. Tento rozpor je tak nápadný, že mnozí kritičtí čtenáři
Nového zákona neberou toto a podobná prohlášení vážně, tj.

nevěří jím, nebo se snaží zlehčit jejich význam různými úvahami
kolem takových výroků. Zde se jim např. hodí myšlenka, že tehdy
se obecně věřilo na brzký konec světa, vnucovala se lidem rychlá
náprava života rychlými prostředky a neúměrně nabubřelými sliby.
Konec světa nenastal, a proto tento výrok pozbývá na významu, je
spíše historickým dokladem myšlení té doby.
Přistupme však k věci bez výmluv a bez zlehčování
významu slov. Víme dobře, že Ježíš přednesl o cestě do věčnosti
několik málo základních požadavků, které potom porůznu, při
různých příležitostech rozváděl a dokumentoval podobenstvími.
Jedna ze základních myšlenek Ježíšových je: "Milovati
budeš bližního jako sama sebe."
Jedno z rozpracování této základní myšlenky je obsaženo v
tomto líčení posledního soudu. Předpokládáme-li, že výrok
"milovati budeš bližního jako sama sebe" není v rozporu s líčením
posledního soudu, nýbrž že jeden vyplývá z druhého a vzájemně
se doplňují, pak výklad důsledků jednotlivých činů lásky líčených v
posledním soudu přestane být těžký a vyumělkovaný. Výčet
jednotlivých činů lásky prokazované bližnímu je ukázkou vybranou
z různých možných projevů lásky k bližnímu, a to ukázkou
dostačující k tomu, abychom si učinili dosti jasný pojem o tom, co
znamená milovat bližního jako sebe. Složíme-li tedy všechny
uvedené příklady lásky k bližnímu v celkový smysl těchto příkladů,
můžeme říci:
Ježíš čtyřmi charakteristickými ukázkami lásky k bližnímu
vystihl reprezentativně a srozumitelným způsobem, co prakticky
myslel, že je dosažitelné v lásce k bližnímu tak velké jako je láska
k sobě. Jedná-li někdo v tomto rozsahu s bližním jako se sebou, je
hoden vstupu do věčného života, nábožensky řečeno, je hoden
spásy.
Protože Ježíši nešlo o líčení fyzického konce světa, nýbrž o
konec světa uvnitř lidské duše, uvnitř smrtelné lidské duše, vyřkl
tímto podobenstvím další velmi důležitou pravdu:
Přes velkolepost činů lásky k bližnímu v tomtéž jedinci
existuje celá řada vad a špatností. dojde-li pak k tomu, čemu říká
Ježíš poslední soud, oddělí se z lidské duše všechno, co vnitřně
narostlo dobrými skutky, od toho, co narostlo špatnými skutky - viz
podobenství o koukolu mezi pšenicí, o tom, že se má oddělit
koukol od dobrého obilí až při žních a ne dříve. Žně - poslední
soud. Co je špatné, nebude už po soudu mít právo na život,
protože toho nebude zapotřebí. Viz výrok sv. Jana, že
znovuzrozený nehřeší /I. Jan III, 9/

Srovnáním výroku sv. Jana s líčením posledního soudu,
poznáváme, že posledním soudem je znovuzrození člověka v
Bohu. Oba citáty se jedinečně doplňují. Pro úplnost budu citovat I.
Jan III, 9: "Žádný, kdo se zrodil z Boha, nedopouští se hříchu,
neboť v něm zůstává jeho semeno, a nemůže hřešit, protože se
zrodil z Boha." A k tomu příslušný výrok z Mat. XIII, 49 o
posledním soudu: "Tak bude při skonání věků: Vyjdou andělé a
oddělí zlé od spravedlivých a uvrhnou je do ohnivé pece." Nebo
jinde říká Kristus o posledním soudu: "Odejděte ode mne,
zlořečení, do věčného ohně, který je připraven ďáblu a jeho
andělům. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi jísti atd. /Mat.
XXIII, 4l-42/.
Nesmí tě mýlit, že se mluví o zlých a dobrých lidech, jako by
nešlo o každého z nás, nýbrž o lidstvo, o něž konec konců jde.
Líčení posledního soudu je provedeno pomocí podobenství. Je to
líčení skutečných stavů pomocí podobnosti. Ježíš si zásadně
počínal tímto způsobem. Mluvil-li třeba o království nebeském,
nemínil jím království, jaké známe na zemi, nýbrž stav, který se
dal znázornit podobenstvím o království, tedy podobenstvím, které
bylo tehdejšímu člověku blízké a něco mu říkalo. Mluvil-li pak v
podobenstvích o tomto Království, řekl např.: "Podobno je
království nebeské králi, který vystrojil svatbu svému synu..." /Mat.
XXII, 2/. Jindy řekl, že je "království nebeské podobno králi, který
chtěl vyúčtovat se svými služebníky!!!" /Mat. XVIII, 23/. Jindy řekl:
"Podobno je království nebeské kvasu, který vzala žena a
zamíchala do tří měřic mouky, až všechno zkynulo." /Mat. XIII,
33/. Jinde opět: Království nebeské se podobá člověku, který
zasel dobré símě na svém poli... " /Mat. XIII, 24/ atd.
Je ti přece jasné, že Ježíš tím nechtěl říci, že království
nebeské je král, který účtuje se služebníky, jindy, že je to král,
strojící svatbu synovi, nebo člověk zasévající dobré semeno, nebo
dokonce kvas v rukou ženy, nýbrž že mluvil symbolicky o
jednotlivých funkcích věčnosti, o působení božím uprostřed nás a
v nás. Zrovna tak, a ne jinak mluvil o posledním soudu nad národy. Aby mohl lidem přiblížit složitost lidského nitra, v němž lidské
já se skládá z tisíců a tisíců drobných složek, podobných národům
nebo zástupům lidí, použil příhodného podobenství.)
Pohlížíme-li na život na tomto světě jako na prostředí, ve
kterém jsme tříbeni páry dvojic (Je to svět přede žněmi, před
posledním soudem, a to ne právě teď v tomto století, nýbrž pořád,
neboť v něm ustavičně někdo dozrává a někdo vstupuje do
posledního soudu. K tomu tady je lidské plemeno a všechno
ostatní, aby tu všechno zrálo a vydávalo plody.), pak poslední

soud je začátek trvalé existence nad úrovní dobra a zla, kam se
lidská individualita má právo dostat až tehdy, když přestane mít
potřebu být tříbena dobrem a zlem a kdy bude moci růst jinými
prostředky o kterých zatím nepotřebujeme mít ani zdání.
Bylo by naivní chtít očekávat poslední soud pro všechny lidi
najednou. Prožije jej každý tak, jak jej symbolicky líčí Ježíš. Mnozí
ho už prožili a nejsou mezi námi. O nich řekl Pán Ježíš, že mezi
jeho posluchači jsou někteří, kteří zažijí konec světa dříve než
fyzicky umřou. Zažili jak konec světa, tak poslední soud, a trvalý
přechod do vědomě žitého věčného života není ničím jiným
charakterizován než tím obojím.
My jsme však dosud mluvili o mostech, které představují
přechod ke spojení s věčností, a řekli jsme si, že taková spojení
vždycky končí vyvržením zpět do stavu a pocitu oddělenosti od
věčnosti.
Také láska může způsobit jen dočasný přechod, avšak, máli patřičné náležitosti, může znamenat trvalý přechod. O takové
lásce se mluví při líčení posledního soudu. O ní zatím ještě
nebudu mluvit.
Podíváme-li se na druh smrti apoštolů Páně, vidíme, že jen
jeden z nich, Jan Evangelista, řečený Miláček Páně, nezemřel
násilnou smrtí, nýbrž přirozenou. Všichni ostatní byli umučeni
nebo zemřeli násilím. On jediný také stál pod křížem s Pannou
Marií, matkou Ježíšovou. Symbolizují-li jednotliví apoštolové lidské
vlastnosti, pak jediná láska nemusí být napřed umučena, aby se
mohla znovuzrodit.
(Každé své tvrzení mám podloženo zkušeností, a bylo by
správné postupovat vědecky a všechna tvrzení dokládat buď
literaturou nebo zkušeností. Snažím se o to částečně v
poznámkách i jinde mimo ně, ale nemohu dodržovat toto pravidlo
pořád, protože bych nebyl s tímto dílem vůbec nikdy hotov.
Ovšem tvrzení o násilné smrti apoštolů si vyžaduje dokumentaci.
Opět se opřu o zkušenost z koncentračního tábora. Když
jsem nabyl jistotu, že v nejbližším okamžiku mě gestapák zabije,
nejen jsem se vzdal svého života, ale bez výhrad jsem odpustil
gestapákovi dříve než se mě dotkl. Vlivem obojího nejen s hrůzou
v očích ode mě utekl, ale stal se i prostředkem k tomu, abych
vstoupil do věčnosti také branou lásky. Zprvu jsem nevěděl, že se
to stalo. Teprve když jsem přišel z místa, kde jsem ušel smrti,
mezi ostatní, najmě ke dvaceti spoluvězňům okolo mého stolu,
zjistil jsem, že se na všechny dívám jinýma očima než
dosavadníma osobníma. Dřívějšíma očima jsem viděl a proto také

cítil především vlastní utrpení, kdežto nyní jsem se nějak viděl v
tom, na koho jsem pohlédl. Jeho utrpení bylo mým utrpením, a
podle toho jsem též jednal. To však nebylo pouhé vmýšlení se do
situace ostatních, nýbrž faktické přebývání v nich. Znal jsem
myšlenky každého, na koho jsem účastně pohlédl, takže jsem mu
jeho myšlenky mohl říci a v několika případech také řekl. Až
dosud, jednám-li ze zdroje této nikoliv mé lásky, děje se ve mně
něco podobného, což znamená, že jsem od té doby nebyl nikdy
nadobro ze stavu lásky vyvržen. Odtud jsem pochopil, že lze
milovat bližního jako sebe, ale že k tomu máme všichni lidsky
velmi daleko, ba že toho lidsky nikdo nejsme schopni. Vždyť vím,
že jen pozorovatel zvnějšku mohl mít dojem, že jsem to já, který
ho miluje, kdežto já jsem dobře věděl, že je to žijící boží láska ve
mně, která miluje více než bych byl kdykoliv schopen já. A tak si
také dovedu představit, odkud pramenila vlastnost svatých, kterou
zevní pozorovatel nazýval pokorou. Nešlo o pokoru, nýbrž o vnitřní
zkušenost.
Už se však mohu vrátit k apoštolům. Sv. Jan tak miloval
Ježíše, že šel pod kříž, kde mu hrozila stejná smrt jako Ježíšovi a
jako hrozila všem jeho učedníkům, kdyby se přiznali ke svému
učednictví u Ježíše. Ti se však rozprchli, aby se zachránili. Jan
vložil do svého vztahu k Ježíši sebe celého bez výhrady a bázně,
a tak se mu podařilo umřít s Ježíšem nekrvavě, a s významným
následkem, že se stal synem Mariiným. Ježíš mu říká z kříže,
mluvě o své matce Marii: "Hle, matka tvá". Myslím, že jsem dosti
jemně, ale zároveň dost zřetelně naznačil, proč ostatní apoštolové
umřeli násilnou, krvavou smrtí.)
Proč je možná tato výjimka z pravidla? Protože nejde vůbec
o výjimku, nýbrž o nejlepší potvrzení pravidla, že je třeba se zříci
všeho, aby se dosáhlo věčnosti. Podrobněji jsem toto pravidlo
rozvedl na začátku kapitoly Přechod věděním.
Chci-li přejít pomocí existence, nezbývá mi nic jiného, než
abych odevzdal svůj život jako oběť věčnosti. Chci-li přejít pomocí
vědění, musím rezignovat na svůj intelektuální úspěch. Ve všech
těchto případech však ve skutečnosti záleží na odevzdání já, jeho
vložení do rukou věčnosti.
Při úkonech nezištné lásky své já obětuji jinému, milovanému, bez nároku na odměnu nebo uspokojení z dobrého skutku. A
jestli tedy dokonce bez nároku na sebeuspokojení, tedy jen z lásky
k bližnímu, pak jsem tím ztratil své malé lidské já, cokoliv jsem
učinil nejmenšímu z bratří, učinil jsem Kristu, tj. přiblížil jsem se
věčnosti, pravému Já, které není "mým". Lidské já tu našlo své
pravé uplatnění, když vypadlo ze své umělé uzavřenosti a začalo

se rozšiřovat směrem k milovaným. To je princip nabývání vědomí
věčnosti.
"Jak můžete milovat Boha, kterého nevidíte, když nemilujete
ani bližního, kterého vidíte", řekl Kristus.
Nezištné úkony lásky vůči bližnímu, často oplácené
nevděkem a opovržením, vyžadují takové míry odosobnění, že
nutně přinášejí také velkou míru poznání.
Protože si však člověk odnáší z dobře vykonaného skutku
lásky aspoň uspokojení, živí tím své já, které potom musí umřít
jako při použití jiných prostředků přechodu. Zkrátka v takovém
případu nebylo všechno odevzdáno, člověk "již vzal odměnu
svou", a proto nebude odměněn v nebi", abychom mluvili v
náboženských termínech Nového zákona.
Protože tedy ani svatý Jan, Miláček Páně, nebyl prost onoho
osobního uspokojení, i on jako ostatní učedníci, se musel spokojit
s vnitřním uskutečněním věčného života, i on musel čekat na
seslání Ducha svatého, s nímž měl potom trvale zůstat spojen s
menší nebo větší intenzitou až do smrti.
Známe však případy v dějinách křesťanské mystiky, kdy
láska jednotlivce byla tak silná, že když pomocí ní došlo k
vnitřnímu spojení s Bohem, tj. věčností, buď vůbec nenastal ústup
tohoto vědomí až do smrti, nebo nastal až za mnoho let. To jsou
však velmi vzácné výjimky.
Můžeme tedy pojednat o lásce jako o prostředku k vnitřnímu,
tj. dočasnému spojení, k osvícení lidského nitra paprskem věčnosti.
Musíme si přiznat, že nejlepším učitelem lásky je život.
Poskytuje ustavičné příležitosti vyjít sama ze sebe a začít milovat.
Už i hra nebo už i hračka může dítě učit milovat, mít rád,
vmýšlet se do postavení druhého, nejen svého.
Záhy po mém narození propukla první světová válka, která
byla horší než ta druhá v tom smyslu, že nefungovalo zásobování
civilního obyvatelstva, přídělový systém nebyl ještě domyšlen a tak
dokonale organizován na lístky jako za druhé světové války.
Pokud jsme nebyli na venkově, museli jsme velice šetřit každým
kouskem chleba. Na hračky vůbec nezbývalo peněz. Všechno se
projedlo. Pak není divu, že mou nejoblíbenější hračkou byla
stolička. Vidíš ji ještě u kamen u babičky zahálet. (T. č. je v
Ošelíně). Jenže ani s tou se nesmělo příliš bezohledně zacházet.
Mamička situaci vyřešila mistrně. Když jsem trochu nešetrně třískl
stoličkou, prohlásila, že ji to bolí, a že jí nemám dělat tak velkou

bolest. Tak jsem se opravdu při veliké mamiččině trpělivosti začal
učit cítit se stoličkou. Netušila však, že logicky rozšířím okruh
života i na další hračky, že si oživím všechno, co dostanu do ruky.
Živý bude hrneček, ze kterého piji kávu, talíř, lžíce, pěkná barevná
kulička. Hlediskem, podle kterého jsem rozlišoval věci neživé od
živých, nebyla schopnost samostatného projevu života, např.
pohybem, nýbrž aby mi něco připadlo živé, stačilo, aby to bylo
oddělitelné od ostatních věcí, aby to mělo svou individualitu v
tomto smyslu. Kámen, který se dal zdvihnout ze země, byl pro mě
stejně živý, jako strom, který byl jiný než jeho okolí. Proč to říkám?
Že jsem procházel skvělou školou lásky, třebaže k životu, který
nebyl skutečný. Na tom tolik nezáleželo. Hlavní bylo, že školení
začalo včas. Ne snad tímto způsobem, balamucením, ale taktním
a soustavným rozvíjením citového života dítěte možno v něm
vzbudit opravdovou potřebu lásky, denní potřebu, bez které není
možno žít. Tato potřeba by se měla navodit už u nejmenších dětí.
Mám obavu, že jesle, do kterých se v tom raném rozhodujícím
věku dávají děti, jsou obvykle tím nejméně vhodným místem pro
rozvinutí citového života. Jesle mají jedinou přednost před
rodinou, ve které je jen jedno dítě, že učí dítě brát ohled na ostatní
děti. Mám obavu, že tam, kde se nezačalo se soustavnou citovou
výchovu už v útlém mládí, bude pozdě s ní začínat v dospělém
věku. Naštěstí ani pro tyto dnes velmi početné lidi není uzavřena
cesta lásky do věčného života. Láska není jen cit, nýbrž trvalý
vztah k životu, vytvořený osobním poměrem člověka ke všem
živoucím bytostem a nesený potřebou být jim prospěšný.
Všimněme si jen, jak - na rozdíl od dřívější východní tradice
- Pán Ježíš se ujímá plačících, jak se raduje s radujícími.
(Tento zdánlivě jen veskrze lidský poměr k lidem, byl ve
skutečnosti motivován též nadlidsky. Byl to přece Ježíš, který vyřkl
blahoslavenství plačících atd., a který učinil první zázrak v Kani
Galilejské, kde proměnil vodu ve víno. Zvláště tímto zázrakem
symbolizoval, jak přispíval k lidským radostem nadlidsky,
nadpřirozeně. Dobře totiž věděl, že lidská radost i lidský pláč jsou
nevědomými vzpomínkami na Otcův dům. Sám přece zesmutněl
nad zemřevším Lazarem, ačkoliv příčinou jeho smutku nemohlo
být oplakávání mrtvého, protože dobře věděl, že ho vzkřísí jako
předobraz svého zmrtvýchvstání. Tehdy se opravdu "jen" přidal k
pláči sester Lazarových, k Marii a Martě, právě tak jako se přidal
zázrakem v Káni Galilejské k radostem tamních svatebčanů, a
přidal se skutkem. Toto přidání skutkem od nás Ježíš chce.)
Indové věří, právě jako my, že Ježíš byl vtělený Bůh. Avšak
hinduistická tradice praví, že Bůh se vtěluje na zem vždycky, když

mravnost poklesne tak, že je třeba nových podnětů zhůry, aby se
lidstvo vrátilo na správnou cestu mravního pokroku. Hindové mají
svou ústní tradici o několika předchozích vtěleních božích avatarech -. Na tomto posledním jim pouze nejde do hlavy, proč
dělal zázraky. Nechybí odtamtud hlasy, které tvrdí, že všechny ty
zázraky jsou později vymyšlené. Indům se prostě nehodí zázraky
do programu duchovního vzestupu jednotlivce, protože se dělají
pomocí siddhis, a o těchto silách se říká, že je-li jich užito k dělání
divů, nemůže jich být použito k vnitřnímu poznání, čili že dělání
divů maří duchovní vzestup. U nich v Indii dělají divy jen fakiři,
kteří se tím vlastně odsoudili k tomu, že se na žebříčku
duchovního poznání zastavují a nikdy nedospívají do konce. Pán
Ježíš však dělal zázraky až po vnitřní přeměně označené křtem v
Jordáně, tedy teprve po poznání sděleném do konce sv. Janu
Křtiteli, že je Synem božím, tj. po poznání vlastní nesmrtelnosti,
zasvěcení Indové by řekli, že až po takovém stupni vnitřního
pokroku, kde už bylo siddhis použito ke všemu, k čemu se jich má
použít při vnitřním vzestupu. Největším argumentem pro zázraky
Ježíšovy jsou však dvě fakta: Pán Ježíš dělal zázraky z lásky k
lidem, a pak proto, že byly součástí jeho učitelského úkolu. Stačí
říci, že zázraky dělá z lásky k lidem a právě láska jej vede k
takovému rozvinutí životních možností, že nám nad tím rozum
zůstává stát. Není pochyb o tom, že též z lásky k lidem se dává
mučit a ukřižovat, ale z lásky k lidem také vstává z mrtvých a
sesílá jim Ducha svatého, který jim poskytl více pochopení než on
sám jim mohl dáti.
Není potom divu, že když kohokoliv přijímal do učení, vznášel požadavek lásky, formulovaný nečekaným způsobem. Máme o
tom doklad v Novém zákoně. Přichází k němu bohatý mladík a ptá
se, jak by získal věčný život. Pán Ježíš chce, aby plnil přikázání a
žil ctnostně. Mladík tvrdí, že tak žije a přikázání plní. Pak mu Pán
Ježíš radí, aby prodal všechno své bohatství, výtěžek rozdal
chudým a následoval jej. Mladík zesmutní a odchází pryč. Příliš
miloval své pohodlí a majetek.
Pán Ježíš mu vlastně radí, aby miloval více věčný život než
svůj majetek. Tím přesně formuloval lidské možnosti na cestě lásky. Pro vnitřní uskutečnění věčného života stačí vzdát se všeho,
co máme, a následovat Krista. Kdo tohle odmítne učinit, nezíská
na cestě lásky nic z toho, čemu říkáme vnitřní uskutečnění. Člověk se musí učit lásce na předmětech a na lidech, ale jakmile se
tomu naučí, musí umět všechno dohromady opustit a vrhnout se
do věčnosti, křesťanští mystikové říkají: do náruče boží.

Proč se onen mladík rozhodl vrátit se ke svému majetku, je
jasné. Jeho láska k bohatství byla větší než touha po věčném životě. Díváme-li se zpět do historie vstupů na cestu duchovního
poznání pomocí lásky, vidíme, že většina úspěšných vstupů
začínala zklamáním v lásce, předcházelo jim zklamání v lásce, do
které předtím onen zklamaný vložil všechny své nejlepší naděje a
tužby. Pán Ježíš si však nevybíral své žáky mezi zklamanými
láskou. Být zklamán v lásce není tedy ani nutným, ani nejlepším
předpokladem pro úspěšný vstup na cestu lásky. Daleko
důležitějším předpokladem je pevné rozhodnutí dát přednost lásce
k věčnosti před láskou k čemukoliv jinému. Jak se ale dopracovat
takové touhy? Připomeňme si, kdo stojí při posledním soudu mezi
spasenými. Ti, kdo milovali bližního, kdo ho dokázali milovat, aniž
by ho přitom vlastnili, aniž by si dělali nárok na odplatu za to, že
milovali. Proto i zklamaní láskou mají snadný přístup na cestu
lásky vedoucí do věčného života. Vždyť jim byly odepřeny plody
lásky, odměna láskou, odplata za to, že milovali. A jestliže se
dokáží zříci této odplaty, pak dochází k tomu, že vycházejí z ulity
svého odděleného já a mohou se ocitnout na širším poli lásky, kde
pravou odplatou je právě spojení s oblastí, kde pocit oddělenosti
mizí a s ním mizí i pocit zklamání láskou. Vy, zklamaní láskou, vy
jste nastoupili nejvyšší školu lásky. Učíte se milovat a nevlastnit,
pokud nezačnete nenávidět.
Ježíš Kristus řekl, že není naděje, že by někdo miloval Boha,
kterého nevidí, nemiluje-li bližního, kterého má před sebou. Dalo
by se říci, že chce-li někdo milovat věčný život, nemůže se tomu
naučit jinak lépe, a dokonaleji, než láskou k bližnímu.
Je to přímá cesta k vnitřnímu zažití věčného života. Projeví-li
někdo někomu lásku skutkem, aniž za ni očekával odplatu nebo
uspokojení, nýbrž jde-li mu zcela jen o to, aby provedl něco, co je
mravně správné, opustil sám sebe v tom nejširším slova smyslu,
neboť kdyby se byl ohlížel na osobní prospěch, nebyl by to
provedl. Protože však odstoupil od sebe a jaksi se vymístil do
bližního, provedl něco, o čem Pán Ježíš řekl při líčení posledního
soudu, že to bylo učiněno pro něho, a to v pravém smyslu pro
něho. Nezáleží dokonce na tom, že vykonavatel nevěděl, že slouží
Kristu. Přeloženo do srozumitelnější řeči, dá se říci: Takový čin má
svou odezvu, je vidět ve věčném životě, čili pomocí takového
skutku nastává aspoň chvilkové spojení s nadosobním životem. Je
to pochopitelné. Existuje-li nějaký nadosobní, vyšší život, a člověk
jednal nadosobně, tj. neosobně, bez ohledu na svou osobu,
vyplouvá z osobního života a pluje plnou parou do nadosobního
života. Vědomý účinek se sice nemusí dostavit hned, ale i tak,

nedostaví-li se, střádá se v člověku zkušenost, která jednou
nabude vědomé síly.
Abys tomu lépe rozuměla, přečti si se mnou kousek děje.
Letos (1969) jsem se ocitl v Toursu, v městě sv. Martina, patrona
Francie. Naskytla se mi příležitost zamyslet se nad obrácením
tohoto člověka. Stalo se to ve čtvrtém století před branami města
Amiense. Martin byl legionářem v římské legii. Před bránou města,
když se vracel na koni se skupinou jiných vojínů z objížďky, uviděl
polonahého žebráka, chvějícího se zimou. Nemaje s sebou nic
jiného, čím by ho uchránil před zimou, rozťal svůj plášť mečem a
polovinu věnoval tomu žebrákovi. Následující noci měl budoucí
svatý Martin sen, ve kterém viděl Krista oděného polovinou jeho
roucha. Z toho snu načerpal sílu k tomu, aby se dal pokřtít a též k
tomu, aby do smrti sloužil Kristu láskou. Sv. Martin zemřel r. 397 v
Candes na Liře.
Pro nás je zajímavá ona okamžitá odezva Kristova na
láskyplný počin Martinův. Třeba říci, že Martin byl proslulý už
předtím dobrým a láskyplným srdcem. Chvíle, kdy věnoval
žebrákovi kus svého pláště a sklidil za to posměch svých druhů, si
vyžadovala zvlášť velkého odosobnění, jímž se právě dovršila
míra, kdy vědomí věčné přechází do lidského vědomí a získává si
je pro sebe. Komu se toto vědomí projeví z přístupu láskou, ten si
odtamtud přináší další posvěcení všech svých skutků láskou.
Nikdo nevytěží z absolutního vědomí všechno, co v něm je, nýbrž
jak jsme si už řekli, jen co je mu nejbližší, pro co má už styčné
body ve svých sklonech a povaze. Milující člověk přejímá opravdu
tu nejkrásnější stránku zpět do běžného života, a protože ji může
přímo uplatnit i v zevním životě, není tu oné propasti mezi vnitřním
a vnějším uskutečněním. Zjevení Krista v Martinově snu
představuje vnitřní uskutečnění, protože však bezprostředně
následovalo po zevním úkonu lásky, Martin pochopil, že milovat
Krista je totéž jako milovat bližního, a svou lásku nadále věnoval
zvýšenou měrou bližnímu, čímž postupně převáděl věčné vědomí
do běžného lidského.
Rozjímavý život dává člověku ještě jinou příležitost, aby
přešel po mostě lásky na druhý břeh. Člověk se může meditací
rozdmychávat v lásce k Bohu až k úplné citové extázi. Tato cesta
čistě vnitřního uskutečnění lásky se však neobejde bez krizí jako
každá jiná cesta, protože neposkytuje možnost rozvinout lásku v
zevním životě, to znamená, že neposkytuje možnost
harmonického rozvoje celé lidské bytosti. Svět nehodný lásky
zůstal daleko stranou, a pak se hlásí o svůj díl. Člověk se nezrodil
na světě, aby popřel své zrození dříve než rozvine všechny

možnosti zrozeného. Kdo nerozvine lidský život, nepochopil, že
právě on, soustředěný na hmotnou úroveň, je tou fází vývoje
vesmíru, bez které nelze přejít k další fázi vývoje, ze stvořeného
do nestvořeného.
Znázornil bych to obrazem takto:
Východisko

Nejzazší mez stvořeného

stvořeného

- individualizace

- Slovo

I.
postupná přeměna
nevědomého v sebe
si uvědomujícího

bez odrazu od krajní meze
nelze překonat celou vzdálenost zpět
II.

Všechno, co jest, od Boha jde a k Bohu se vrací. Co však nedojde
až ke krajní mezi stvořeného, k úplnému rozvinutí individuality,
není hodno návratu ke zdroji, nedozrálo, nemá se od čeho odrazit,
aby se stačilo přehoupnout zase zpět.
Láska představuje jeden z nejmocnějších odrazů od vlastní
individuality. Proto také Pán Ježíš, chtěje sv. Petra ustanovit svým
zástupcem na zemi, se ho neptal po ničem jiném než po tom, zda
ho miluje. Neptal se ho po vědomostech nebo organizačních
schopnostech, neboť jenom ty by nestačily k tomu, aby něho
udělaly dobrého pastýře. Ukázal v jednom podobenství, že dobrý
pastýř, jemuž se ztratí jediná ovce, musí jít hledat ztracenou a
neutěšovat se tím, že mu zbylo ještě ostatní stádo. K tomu je
třeba lásky.

Vnitřní uskutečnění

Co bylo třeba k tomu, aby se z obyčejných rybářů stali
učedníci Pána Ježíše? Bylo třeba, aby byli přesvědčeni, že Pán
Ježíš je vyslancem božím, který si zasluhuje, aby za ním šli,
povolá-li je k tomu, a pak, aby byli ochotni opustit všechno, i své
rodiny, i svůj majetek, a jít za ním.
Hlásil-li se někdo za učedníka Páně, avšak s určitými
výhradami, třeba nepatrnými, byl jím odmítnut. Např. někdo chtěl
ještě pohřbít právě zemřevšího otce. Ježíš Kristus nekompromisně
požadoval aby to nečinil, nýbrž aby nechal "mrtvé pochovávat
mrtvé".
Tady jsou zřetelně vysvětleny podmínky tak zvaného
vnitřního uskutečnění. Symbolicky je vnitřním uskutečněním
setkání se s Ježíšem Kristem a přijetí jím do učení .Nic více, nic
méně. Právě jsme si řekli o podmínkách, za kterých se to stalo.
Nesymbolicky vnitřním uskutečněním je vstup z vnějšího
vědomí do nesmrtelné podstaty člověka, pro toho, kdo věří - do
Boha. Dalo by se říci, že je okamžité, někdy jen okamžikové
setkání s Bohem, které může mít různou hloubku.
U někoho by se nedalo symbolizovat narozením Ježíše v
Betlémě, u jiných ano, opět u jiných dokonce křtem Pána Ježíše v
Jordáně. Dále se ndá vnitřním uskutečňováním jít. Nesymbolicky
řečeno: U každého, v každém případě jde o náhlé obrácení, které
podle toho, jak koho hluboko zasáhlo, buď vynese do vědomí pocit
jako by se právě v člověku narodilo něco úžasně vznešeného,
věčného, hodného všestranné pozornosti, nový střed lidské bytosti
jako by se objevil, nebo vzniká v lidském životě nová hodnota,
vedle níž není vyšší ani vznešenější. Člověk je při nejmenším
naplněn nesmírnou radostí, která nemá příčinu v zevním světě.
Člověk začne mít určitou vnitřní jistotu, kterou však musí ustavičně
hájit proti úkladům zevního světa. V Novém zákoně je toto
vysvětleno vyvražděním mláďátek v Betlémě králem Herodem,
úprkem Ježíšovým s Pannou Marií a se svatým Josefem do
Egypta, jeho návratem do Nazaretu a poddaností rodičům až do
3O let.
Nesymbolicky řečeno: Lidský rozum (Herodes) se především
nesmiřuje, že přímo na půdě jeho království se narodil nový král,
nový střed lidské bytosti, který ohrožuje nadvládu logického rozumu. Všechno, co je pro něho dosažitelné, zbavuje postupně
práva na samostatný život. Je to přirozená vlastnost každého
živého organismu, že se stará o svou jednotu, a všechno, co ji
ohrožuje, považuje za nezdravé a nerozumné. Kdyby ono "nové
já", které se narodilo v Betlémě ve stáji (v lidském těle) nemělo k

dispozici Pannu Marii (nesmrtelnou duši) a něco málo osvíceného
ducha (sv. Josefa), muselo by zahynout ukrutenstvím Herodovým.
Toto první obrácení má nesčetné odstíny podle hloubky, s
jakou může proniknout do lidského vědomí. Nejzazší možnost je
křest v Jordáně, tj. nabytí vědomí, že lidský život i lidské vědomí
pramení nikoliv z hmoty, nýbrž z věčného Ducha, jeho že je
Synem. Ale ani tak vznešené uvědomění nemá právo na život,
neuhájí-li si ho proti "Satanovi", jak je symbolicky řečeno v Bibli.
Abys mi rozuměla. Nechci v tobě vzbuzovat dojem, že se něco z
toho, co je tam psáno, ve skutečnosti nestalo. Vyslovuji- li se o
tamních, biblických událostech jako o symbolických, znamená to,
že jsme odhalili jejich všeobecný význam, že nám jsou proto
něčím, čím jsou matematikovi obecná čísla. Můžeme za ně
dosadit zvláštní čísla, v historii života zvláštní případy, jak
nastávají v životě jednotlivce.
Satan, který po křtu v Jordánu pokouší na poušti Ježíše, není pouhý rozum, nýbrž komplexní vlastní lidská individualita,
vlastní lidské já, které si chce přivlastnit výdobytky vnitřního
pokroku, které se chce stát středem nového duchovního života.
Tady nemá dojít k ničemu menšímu než k odrazu od lidské
individuality. Je-li dosti mocný, přenese nás až ke zmrtvýchvstání.
Arci, i Ježíši tento zpětný let trval tři roky. Průběhem těch tří let se
rozvinuly takové možnosti, že ony nám lidem zůstávají nesrozumitelnými zázraky. To však už je zevní uskutečnění vnitřního přerodu. Lze mít za to, že tři roky byly zapotřebí jen proto, že Ježíš,
jako vtělený Bůh, měl jiné a rozsáhlejší úkoly, které měl provést v
těle, než jaké má člověk. Výklad ten však ponecháme na pozdější
dobu.
Pán Ježíš svým životem ovšem ukazuje ideální příklad
postupu. Vnitřní uskutečnění v něm sice předchází vnějšímu, ale
ihned prorůstá vnějším vědomím a jaksi celým lidským
organismem. V praxi k tomu dochází jen částečně. Jsou lidé, a
nikoliv bezvýznamní, jako např. Miguel de Molinos (1627 - 1697),
nařčený z kvietismu, který dosáhl velmi vznešeného vnitřního
uskutečnění, ale nepovažoval vůbec za vhodné je přenést do
zevního života. Nedivme se, že jeho zevní život zavdával potom
příčiny k pochybnostem o jeho vnitřním pokroku.
Čím hlouběji někdo sestoupí do propasti věčnosti, tím
neochotněji se vrací do zevního světa. To je velký nedostatek
neharmonického přístupu k věčnosti. Vždyť vnitřní uskutečnění
bylo způsobeno prudkým, emotivním, náhlým opuštěním všeho
toho, v čem a pro co člověk žil. Tento odstup vždycky člověku

přinese tak velkolepou zkušenost, že ona zastíní všechny dřívější
zkušenosti, které postupně nabyl v zevním světě. Jak se má zase
vrátit k pracnému a těžkopádně probíhajícímu životu, k
těžkopádným a nedostačujícím smyslům a rozumu?
Myslím, že naše doba je méně příhodná pro hluboké vnitřní
uskutečnění, než byl starověk a středověk, a to z dvojího důvodu:
Žijeme v daleko složitějších poměrech, než tomu bylo dříve, a
působí na nás daleko větší počet dojmů, takže žádný z nich nemá
příliš velkou váhu. Naše rozhodnutí nejsou tak mocná, tak absolutní, všechno nám připadá relativní, přivykli jsme si na ustavičné
kompromisy. Zkrátka lidé, kteří nedokáží hluboce přilnout k
jedinému, mají málo předpokladů k tomu, aby pro nějaký duchovní
ideál opustili vše.
Druhým důvodem je činný život. Nikdy jedinec se nemusel
tolik podílet svou činností na životní úrovni ostatních, jako dnes.
Čím více narůstají požadavky na životní prostředí, na vlastnictví a
na zábavu, tím více je zapotřebí, aby se všichni svým individuálním pracovním příspěvkem přičiňovali na rozmnožování tržního
zboží v tom nejširším slova smyslu. Konsumní společnost
nevyrábí ve velkém jen potraviny, šaty, boty, ale i rekreační
příležitosti, radiové, televizní a divadelní pořady, rozšiřuje
komunikační sítě atd. Člověk se nakonec kromě své práce
obklopuje takovým množstvím věcí a příležitostí k vyžití, že se v
tom všem ztrácí, jeden druhému se odcizuje, a také mu nezbývá
času k tomu, aby sestoupil do hloubky vlastní osobnosti
Tím více pak stoupá význam zevního uskutečňování. Ovšem
vnitřní uskutečnění nezůstává bez kladného vlivu na zevní činnost,
pokud člověk na ni nerezignuje.
Propastný rozdíl v úrovni vnitřního a zevního života v mnoha
případech vede k odchodu z činného života, vždycky ke škodě jak
dotyčného jedince, tak i lidské společnosti. Člověk odchází z
činného života buď do ústraní nebo dokonce do kláštera, ašramu
apod., poněvadž se mylně domnívá, že tam ještě urychlí vnitřní
vývoj. Podaří se mu to jen ve zcela výjimečném případě, a to z
toho jednoduchého důvodu, že podcenil zkušenost, kterou lze nabýt jen ve společnosti, lépe ve společenství s jinými lidmi, tj.
činnou spoluprací s nimi. Opomíjí-li tuto možnost, jeho život se
stává neharmonický, člověk podcenil pozemský život, a ten se nečekanou silou potom postaví proti jeho vnitřní zkušenosti a do
značné míry oslabí její účinky nebo je paralyzuje. Lze doporučit
jen krátce trvající odchody do ústraní. Takových čtyřicet dní Ježíšových na poušti je opravdu maximem ještě únosným pro

harmonický vývoj. Něco jiného je zdrženlivost, abstinence v tom
nejširším slova smyslu. Zdrženlivost podporuje vnitřní růst, a
některá fáze vývoje se bez všestranné především pohlavní
zdrženlivosti, vůbec neobejde.
Předním kladným následkem i sebemenšího vnitřního
uskutečnění dostavujícím se však jen tehdy, když člověk vydrží
být činný v zevním světě, je jisté postupné přenášení vnitřního
přerodu navenek, do vztahů s jinými lidmi, do chápání zákulisních
příčin. Dalo by se říci, že když se někdo odváží s vnitřní
zkušeností znovu vstoupit do světa, ona začne urychlovat vnější
uskutečnění, a to tím prudčeji, čím sveřepěji člověk trvá na činném
životě.
Je tomu tak proto, že jediným mostem mezi věčným a
pomíjejícím je nejen lidská duše, nýbrž dá se říci, že každá její
složka vytváří svůj existenční přechod do věčnosti, a totéž platí o
každé buňce, o každé pravdě jakéhokoliv druhu, o myšlence atd.
Proto Pán Ježíš mohl mluvit o všech lidech jako o svých bratřích,
aniž by používal básnické nadsázky ("Cokoliv jste učinili
nejmenšímu z bratří mých, mně jste učinili.")
Použije-li člověk např. existenčního prostředku jako nositele, jímž se dá přenést do věčné existence, pocítí vliv toho i na své
hmotné existenci. Tzv. písmenová cvičení měla např. u mě vliv na
změnu krevního obrazu a měla rozhodující vliv na změnu mého
zdravotního stavu k lepšímu. Z anemického člověka, trpícího
nechutenstvím, s velkou srdeční vadou, se stal člověk bez těchto
závad během jediného roku. Samozřejmě, kdyby si byl přál tyto
následky, byl bych zmařil nejen je, ale i celé vnitřní uskutečnění.
(Kdo chtěl být jen vyléčen z neduhů, byl jen vyléčen a nebyl
vnitřně přerozen.)
Vnitřní uskutečnění také mocně zacloumá s rozlohou času.
Ačkoliv jsem o to vůbec nestál, začal jsem se dovídat o
minulosti před svým narozením, a toto časové rozšiřování vědomí
dosud nemá konce, i když není tím podstatným rozšířením
vědomí.
Nejvýznamnější vliv má vnitřní uskutečnění na řád hodnot.
Nelze říci, že by přehodnocení, které nastane vlivem vnitřního
uskutečnění, bylo absolutně správné, nýbrž jen tolik, že je velmi
užitečné pro další vnitřní růst, avšak přímo nepřátelské zevním
hodnotám. Člověku s vnitřním uskutečněním dlouho ještě uniká
spojitost nepomíjejícího s pomíjejícím, respektive má tendenci
hodnotit výlučně nepomíjející a nevážit si pomíjejícího.

Vnitřní uskutečnění vrcholí poloextatickými a extatickými
stavy, a tím se dá klasifikovat jako střední část přímé cesty do
věčného života. Po něm má následovat vnější uskutečnění
věčného života, neboli jak se mu říká v náboženství - vědomé a
trvalé spojení s Bohem.
Vnitřní uskutečnění, je-li dosti hluboké, má ještě jeden
následek, který mohou pozorovat i lidé nezasvěcení.
Člověk miluje svět, který našel, nade vše. Řečeno
nábožensky, hledá především království boží, a proto je mu
všechno ostatní přidáno. To podstatně ulehčuje jeho zevnímu
uskutečňování a odstraňuje překážky z jeho cesty. Ověřuje si
postupně, že všechny překážky na cestě, i když se
nezasvěcenému jeví jako překážky přicházející zvnějška, mají
prvotní příčiny ve vnitřním životě člověka. Pochopí-li pak, že
nepřítelem je mu jen ten, koho potřebuje takovým mít pro svůj
vnitřní růst, začne milovat způsobem, o němž Pán Ježíš vyslovil
onen málokdy pochopený požadavek: "Milujte nepřátele své,
dobrořečte těm, kteří vás nenávidí."
Bylo by dobře vědět, že může správně v praxi použít tohoto
požadavku jen ten, kdo se stal jiným než jsou ostatní lidé, kdo
přenesl ono vnitřní poznání do zevního života. Tento přenos mu
umožňuje vidět v každém člověku, bez ohledu na to, jak se tváří,
poslušný nástroj vyšší režie, prováděné jen a jen s láskou v tom
nejvyšším slova smyslu. Tato režie není nic nadoblačného,
protože má kořeny v aplikaci lásky na zevní život mezi lidmi a
stejnou měrou na sebe samého.

III. část

Vnější uskutečnění

Buď bedlivý ve vítězení
nad malými věcmi,
chceš-li zvítězit
ve velkých.

Sv. Filip z Neri
(Florencie 1515-1595)

Sebevýchova
Srovnáme-li lidský život s nižšími formami života, dojdeme k
obecně známému závěru, že člověk má k dispozici něco, co ostatní tvorové mají jen v daleko menším měřítku.
Co rozumíme tím "něco" co má např. lidský život navíc oproti
zvířecímu životu?
Zvířeti ani nenapadne dostat se za rámec možností, které
jsou mu vrozeny. Možná, že se nevyjadřuji dost zřetelně. Dejme
tomu malá koťata si hrají na honičku, schovávačku, zacvičují chytání kořisti, ale tyto vždycky vyústí jen v jediné, v chytání myší a ve
zvířecí pudový život. Pozorujeme-li kotě, s jakou neúnavnou
hravostí nacvičuje budoucí úkoly dospělé kočky, nechce se nám
ani věřit, že se jednoho dne tento hry vývoj zastaví a nehne se ani
o málo kupředu. Dospělí lidé se s obdobným zjevem setkávají u
dospívajících dětí. Většině z nich vlastně škola vnucuje násilím
vědomosti, které by si děti dobrovolně vůbec neosvojily. Jenže
dítěti lze vnutiti nové a nové poznatky za rámcem jeho her.
Ukazuje se tu, že člověk nepředstavuje uzavřenou soustavu
možností - a tohle je to "něco", co lidé mají navíc oproti všem
nižším projevům života.
Kolik je těch možností navíc, ještě nikdo nezjistil, ale jisté je,
že možnost vytvořit z lidského života most k vědomému přechodu
do věčného života, je zatím mezí, kterou nikdo nepřekročil, za níž
nikdo nic dalšího neobjevil. Touhle možností se lidský život
rozrůstá za hranice vesmíru. Jakmile pak jednou přešel přes tyto
hranice, nikdy se do nich nemusí vrátit, je svoboden, je
nesmrtelný. Tuto zkušenost už nabylo mnoho lidí, a právě ti
nejvyspělejší ze všech. Tato jejich zkušenost byla tak důležitá, že
v dobách, kdy se šetřilo psacím materiálem, aspoň tato zkušenost
se zapisovala, aby se zachovala pro budoucí generace. Proto z
doby Ježíšovy nemáme nic tak podrobně a dokonale popsáno,
jako jeho příkladné zkušenosti se znovuzrozením ve věčnosti před
fyzickou smrtí.

Znovuzrodit se - narodit se znovu dříve než umřeme
hmotnou smrtí, však není záležitostí, ke které by se mohly např.
děti donutit ve škole, nedá se jí naučit, získá se jedině
sebevýchovou. A právě možnost sebevýchovy je tím něčím navíc,
co člověk může provádět navíc ve srovnání se zvířaty. Ovšem
vědění, jak si počínat při sebevýchově, je sdělitelné.
Sebevýchova dovedená až po uskutečnění vědomého
života ve věčnosti a s věčností je v tomto spisu nazývána zevním
uskutečněním.
Výchova okolím, zkušenostmi, potřebami, na rozdíl od
sebevýchovy, vede k otroctví podobnému závislosti zvířete na
pudech, fyziologických vlastnostech organismu a na prostředí, ve
kterém žije. Vede k jakémusi zmrazení možností vývoje na jeho
určitém stupni. Jako zvíře napodobuje zvíře, tak člověk
napodobuje člověka. Tady se člověk zastavuje na úrovni, která
není hodna člověka. Člověk je vláčen vlastními a cizími vztahy,
vláčen světem, on sám říká, že vláčen osudem. Avšak doslova
celý osud si vytvořil sám tím, že jen a jen podléhal pudům, hlavně
pohlavnímu a pudu sebezáchovy, vlastnění v nejširším slova
smyslu, tím že vlastnil věci, i přátele, v negativním smyslu
nepřátele, a stal se otrokem módy, společenských předpisů,
konvencí atd.
Pán Ježíš nazval cestu výchovou cestou širokou, která vede
k zatracení. Musíme si říci, proč tomu tak je.
Vysvětlení, kterým si pomohu, bude obrazné. Budu mluvit
např. o nesmrtelné lidské duši jako o nějaké oddělené bytosti, asi
právě tak, jako se mluví o Ježíši Kristu, jako by to byl člověk s
pocitem oddělenosti od ostatních a od Boha, jako my. Už tento
pohled nám nedovoluje, abychom správně porozuměli většině jeho
skutků a výroků. Budeme-li podobně vykládat o nesmrtelné duši,
dozvíme se právě jen to minimum, které nám ještě jakž takž stačí
k pochopení široké cesty. Musíme se však spokojit i s tím, nemá-li
být tento spis zatížen dalším stem stránek. S touto výhradou tedy
přistupuji k výkladu.
Lidský obraz nesmrtelné duše, jak jej zde budu popisovat,
představuje jakousi vulgarizaci tohoto pojmu, lidské a lidové podání něčeho, co se však vymyká lidským pojmům právě jako Bůh.
A teď už mohu používat lidské logiky. Nesmrtelná duše si
přeje projevit svou vůli na člověku, ve kterém se zrodila, aby se
pod jejím vlivem co nejvíce zdokonalil, co nejvíce během pozemského života přiblížil věčnosti. Proto život vedený podle vůle
nesmrtelné duše je tím nejmoudřejším způsobem života, jaký

můžeme vést. Seznámím tě tedy aspoň se všeobecnými principy
její vůle, a pak se pokusím vysvětlit, jaká přání měla ke mně a jak
se snažila je uskutečnit, neboť na konkrétním případě nejlépe poznáš, oč vlastně jde.
Napřed o všeobecně platné situaci u každého člověka, který
se narodí na světě.
Nesmrtelná duše se vtěluje do nástroje, ve kterém může
uplatnit větší část svých dojmů převzatých z dřívějších nástrojů,
do nichž se už před tím vtělila, než kdyby měla k dispozici méně
složitý organismus. Přesto však ani zdaleka nemůže uplatnit
všechny dojmy, které na ní lpí z předešlých vtělení. Z hlediska
nesmrtelné duše je zrození živého lidského těla především příležitostí zbavit se aspoň částečně a s dospíváním jedince stále větší
měrou dojmů, které mají povahu tendence, zaměření k nějakému
způsobu myšlení, k nějakému druhu zájmů a činnosti. Proč se
chce těchto tendencí zbavit? Protože na ní lpějí jako krunýř, jako
lpí stvořené na nestvořeném, a tím ho vězní ve stvořeném, v času
a v prostoru. Nesmrtelná duše je jen proto prostředníkem mezi
nevtěleným nesmrtelným životem a vtělenou smrtelnou formou
lidského života, že na ní lpí představy v ustálené formě, představy,
jejichž náplň se může změnit jen když vyústí do života ve hmotě,
ve které vznikly. Na člověku pak je, aby s těmito představami,
kterým říká vrozené lidské vlastnosti nebo povaha, prošel
sebevýchovným procesem tak, aby z nich vytěžil sílu, která je v
nich obsažena a která jej může dovést ke zdroji života. Právě
nesmrtelná duše touží se vrátit bez pout do tohoto zdroje, ale
nemůže, dokud jí člověk nepřispěje stejným směrem napřeným
úsilím. O poutech, která přenáší nesmrtelná duše pomocí
přirozených vlastností lidského těla do rodícího se lidského
individua, se dá říci, že mohou stejně dobře dále spoutávat
člověka s hmotným světem a činit ho stále více připoutaným k
němu, jako ho mohou zbavovat závislosti na světě, do kterého se
zrodil. Vše závisí na tom, jak jsou síly za nimi stojící použity. Pod
poutaností k čemukoliv nutno vidět sílu, řekl bych všemocnou sílu.
Ona nás může právě tak zaplést do dalších pout, do dalších sil
uvězněných v jiné podobě pout, nebo nás může zbavit všech pout.
Je třeba jen umět ji napřít žádoucím směrem. Bohatý Zacheus
leze na strom, aby zahlédl kolemjdoucího Ježíše. V této touze je
stejná síla, s jakou dříve střádal své jmění. Tentokrát ji používá k
tomu, aby navázal spojení s Ježíšem, a stává se z něho křesťan,
poctěný požehnáním Ježíšovým.
Od člověka se chce, aby veškerou touhu, jíž je schopen,
obrátil směrem k věčnému životu. Toho není schopen najednou,

protože jeho touhy jsou roztříštěny buď mnoha směry, nebo do
několika mocných proudů. Jsou-li jeho touhy rozdělené, má se
naučit je soustředit, spojit nějakou silnou myšlenkou, která ho
zaujme. Soustřeďuje-li se pravidelně za tím účelem, brzy pozoruje
znásobení své vůle, ve skutečnosti však jen spojil malé proudy
vůle v jeden velký. Na vůli nic nepřibylo, jen byla účelněji využita.
Chceme-li pochopit, jak lze nejúčelněji použít vůli a proč je
žádoucí, aby byla použita účelně z hlediska věčnosti, musíme si
definovat věčnost nebo Boha účelově.
Bůh je neustále sebe uskutečňující jsoucno, sebe
uskutečňující láska a blaženost a sebe uskutečňující poznání.
Proto všechno z věčnosti pochází a všechno se do věčnosti vrací.
Ovšem je to proces pomalý, který se z hlediska rozumově dosti
pokročilého člověka jeví jako vývoj, jehož nezná ani začátky, ani
konce. Člověk např. je do tohoto vývoje strháván, je jím jaksi stále
vychováván, nebo může tento vývoj sám podporovat, a to se může
stát právě uvědomělou sebevýchovou.
Takovou sebevýchovou se člověk stává přinejmenším z
obyčejného služebníka sluhou vyznamenaným, a to zvláštním
způsobem. Vyznamenaným možností nevlastnit, postupně nic
nevlastnit.
Pochop, co tím myslím, napřed ze známého podobenství o
hřivnách, které rozdal hospodář třem věrným služebníkům, aby s
nimi hospodařili ne jako se svými, nýbrž jako s majetkem
hospodářovým. Když se vrátil, chtěl od nich nejen hřivny, které jim
svěřil, ale také další hřivny, které mu vydělali pomocí hřiven
svěřených. Tvrdě pokáral služebníka, který jemu svěřenou hřivnu
zakopal. Nazval ho služebníkem nehodným a vyvrhl ho do temnot
vnějších, tj. do další nevědomosti, která je údělem všech, kteří
nevědí odkud mají hřivny a k čemu je mají.
Nejde však jen o překonání základní nevědomosti, že
vlastníme nějaké věci, osoby, vlastnosti, schopnosti atd., nýbrž i o
vlastnictví času. Nestačí odbýt tuto nevědomost, že vlastníme
nějaký život v čase a v prostoru, povzdechem: "Nevíme dne ani
hodiny", čili pocitem nejistoty tohoto vlastnictví. Opravdu je třeba
se naučit nevlastnit čas, abychom se dokázali vymknout z něčeho,
čemu se lidově říká osud, určení. Existuje-li něco takového jako
osud, může to existovat jedině v rámci času a prostoru, nikde
jinde. Pokud se člověku podaří přesunout východisko k událostem
z časového já do bezčasové věčnosti, je problém osudovosti
vyřešen.

(Zkušenost o tom jsem tu už několikráte předváděl na
případě z koncentračního tábora. Všimnu si znovu té události, kdy
jsem měl být zabit. Přesun východiska k této události z časového
já do bezčasové věčnosti jsem provedl jednoduše tak, že jsem
odstoupil od svého života i od hodnocení činu gestapáka. Dá se
předpokládat, že v čase a v prostoru na mě číhala smrt. Protože
však jsem se ocitl mimo tyto dimense, nemohla zasáhnout,
neměla na kom, nikdo pro ni nezůstal v času a v prostoru. Účinek:
Gestapák mě patrně přestal vnímat a s hrůzou nad tímto
zmizením utekl.)
Díváme-li se na celý vývoj vesmíru, pokud jsme toho
schopni v Evropě a ve XX. stol. přidat k tomuto pohledu ještě
určitou dávku vidění spojitostí, které zatím lze zřít jen vnitřní
zkušeností a nikoliv pomocí naučených vědomostí, musíme
konstatovat, že jediným nevyhnutelným osudem člověka je, že už
nemůže být ničím méně, a to osud velmi odpovědný, protože
člověk je zde na zemi nejvyšším vývojovým článkem, a tedy do
značné míry zodpovědný za nižší vývojové články, pokud jimi
může volně disponovat - a on jimi může disponovat stále větší
měrou - a z tohoto osudu nejvyššího vývojového článku proto
vyplývá, že je jakýmsi pionýrem, klestitelem cesty, v každém
případě bojovníkem za další vývoj, ať je si toho vědom či nikoliv,
neboť tak jako tak jeho osudem je, že musí kupředu, že mu není
dopřáno ani chvíli stát. Není přitom rozhodné, zda odmítá věčný
život či nikoliv, musí k němu spět, a všechno jeho vykrucování se
podobá bezmocnému kroucení červa. A jako kdysi Galileo Galilei
(1564-1642) řekl své slavné "E pur si muove" (A přece se točí), je
možno dnes říci: "A přece každý musí usilovat o věčný život."
Kdybych o tom nebyl skálopevně přesvědčen z vlastní zkušenosti,
vůbec bych ti nic nepsal o těchto věcech a věnoval bych se
"užitečnějším" věcem. Kdybys vůbec směla vědět, kolik jsem
musel vytrpět za toto své přesvědčení, usoudila bys, že patrně
musím mít pádné důvody, proč se tak zarputile držím této
zkušenosti.
(Při této příležitosti bych ti měl říci, že má situace je poněkud
rozdílná od postavení většiny náboženských kazatelů a myslitelů.
Ti jsou většinou jen přesvědčeni, že mluví pravdu a hájí pravdu,
kdežto já vím, že ji hájím. Proto můj hlas je velmi nebezpečný pro
mé odpůrce, a proto též nemohu veřejně vystoupit se svými
zkušenostmi. Moji odpůrci, kteří mají už dlouhou dobu "vládu" nad
všemi zeměmi naší planety, si totiž váží právě jen zkušenosti a
nikoliv domněnky. Proto je lépe, když nevědí o zkušenostech,
které se protiví jejich. Museli by se se mnou radikálně vypořádat a

já bych nemohl dokončit dílo, které jsem tu započal. Není totiž ani
v nejmenším v mém úmyslu je zbavit "moci", protože aniž to vědí,
slouží téže věčnosti jako já, s tím rozdílem, jak praví Kristus, "že
nevědí, co činí." Byl bych přesto velmi nerad, aby sis myslela, že
mé zkušenosti jsou méněcenné, protože se vyskytují tak vzácně.
Základní vzdělání je dnes u nás poskytováno všem, maturitu už
všichni nemají a s vysokou školou je ještě méně lidí. Nejsou proto
vysokoškolsky vzdělaní lidé méněcenní. Podobně je tomu s
poznáváním skutečnosti. Hmotnou skutečnost chápou všichni a
považují ji za danou. Někteří z nich si však počínají tak, že
odsuzují ty, kteří se přesvědčili o širší skutečnosti, než je hmotná.
Je to bláhové, ale je nutno jim prominout, protože neměli
příležitost se přesvědčit. Tobě by však nebylo možno prominout,
protože příležitost máš. Stačilo by se mě zeptat, jak na to. V tvém
případě bych věděl přesně, jak máš postupovat. Jenže, všimni si,
ty se nezeptáš, takže jednou si budeš muset mou zkušenost
pracně vydobývat od začátku sama se všemi chybami. Tento spis
tě od nich může uchránit jen zčásti, protože bych si nikdy netroufal
svěřit písmu něco, co bych ti chtěl a mohl jen říci. Mohlo by se stát
totiž něco podobného, co se přihodilo sv. Ignácovi z Loyoly - 1491
- 1556, zakladatel řádu Tovaryšstva Ježíšova, tj. jezuitů, že se lidé
zmocnili jeho duchovních cvičení, která byla určena pro několik
málo lidí, a dodnes jich užívají obecně k užitku daleko menšímu,
než jaký ona měla pro lidi vedené sv. Ignácem.
Ještě bych chtěl k této poznámce připojit další, která by ti
lépe osvětlila nynější stav katolické a vůbec křesťanské teologie,
nauce o Bohu, protože některé mé poznatky stojí proti její úrovni
nebo lépe řečeno neshodují se s některými jejími vývody, které z
její úrovně vyplývají. Za celých dva tisíce let se tato teologie
nezmohla na to, aby poznala zákonitosti mystických projevů, tj.
průvodních zjevů při spojovacím procesu s Bohem, jako jsou např.
extáze a charismata vůbec. Mystika, tj. cesta k vědomému spojení
s Bohem během lidského života, nikoliv až po smrti, je
považována teologií sice za jeden z vrcholů náboženského života,
ale protože jsou teologové svědkem toho, že jen málokdo dospěje
k vědomému spojení s Bohem, i když daleko větší počet lidí svým
životem by si to zasluhoval, vyřkli domněnku, že různé mystické
stavy předcházející spojení s Bohem, i stavy už s ním související,
jsou tajemným způsobem zdarma dány od Boha, a říkají jim
charismata, zdarma z lásky boží člověku udělené dary. Usuzují
dále, že proto by si je nikdo neměl přát a nikdo by neměl o ně
usilovat, nýbrž by se měl omezit na ctnostný život a smířit se s
tím, že málokterý z těch ctnostných bude navštíven láskou boží
tak, jako jí byli záhadně navštíveni mystici.

Skutečnost je jiná. Člověk má být vychováván k vědomému
spojení s Bohem, protože lze člověka k tomu vychovat a lze
ovládnout aspoň řemeslnou stránku tohoto umění, což ovšem
není ještě umění celé. Ne každý bude muset na této cestě projít
všemi charismaty, a není co o ně stát, protože uspokojují člověka
více než cokoliv jiného na tomto světě, a z člověka jimi nadaného
se snadno může stát něco podobného jako z člověka, který se
naučil brát nějaké drogy.
Zvláště v Československu, kde byla mnoha tisíci lidmi teď
ve dvacátém století prakticky překonána teorie o nevyzpytatelné
boží milosti při výběru charismatiků, u mnoha tisíc lidí se
vyskytovaly mystické stavy vyprovokované především meditačním
a soustřeďovacím systémem. Víme tedy o těchto mnohých
zkušenostech velmi těžce placených, že charismata nepřicházejí
zdarma, tím méně nevyzpytatelně. Lidé se začali podrobovat
sebevýchově, navržené Weinfurterem, a ta zákonitě vynesla do
vědomí charismata. Ovšem i mezi těmito praktiky podle
Weinfurterova učení existovali mnozí, kteří přes výbornou snahu,
nic z toho, co Weinfurter nabízel a předvídal jako duchovní
sklizeň, se nedostavilo. Také už víme proč. Přece však velká část
jeho zastánců zažívala ve svém životě něco mimořádného, např.
někteří samovolné zastavení dechu při duchovních cvičeních, jiní
zase se stali nositeli ran Kristových, stigmat, atd. Nebylo těžké, při
tak velkém rozsahu následků duchovních cvičení navržených
Weinfurterem a prováděných jeho stoupenci, dojít k
jednoznačnému úsudku o příčinách těchto jevů. Pokud však vím,
u všech Weinfurterových žáků se proces duchovního vývoje
zastavil na určitém stupni, na stupni zážitků zprvu snových, pak
smyslových, a dále nepokročil. Nelze však hledat chybu u lidí, ani
nelze říci, že přece jen i zde působil nevyzpytatelný výběr boží
milosti, nýbrž chyba je přímo v teorii, o kterou se Weinfurterovo
učení opíralo a pomocí níž se uvádělo do praxe. Weinfurter řekl,
že nejvyšší formou sebezáporu je soustředění na Boha. Za jistých
okolností, je-li člověk opravdu soustředěn, tomu tak vskutku je.
Weinfurter však chybně z tohoto poznatku vyvodil, asi vlivem
studia Molinose, že tedy nic není více třeba pro spojení s Bohem
učinit, než se soustředit na Boha. Sám pak, zřejmě bezelstně,
chodil na hony, kouřil a podléhal mnoha jiným náruživostem, jako
vlastnění, nikomu nic podobného neměl a nemohl mít za zlé.
Protože jeho žáci ho také v dobré víře následovali, nedokázali se
soustředit do té míry, aby jejich vnitřní pokrok přešel až do
vědomého spojení s Bohem. Řeklo by se odborně, že dosáhli jen
nízkého stupně zasvěcení. Zasvěcování u nich začalo sny. Obsah
některých byl opravdu obdivuhodný, ani ne tak dějem, jako silou,

kterou z nich načerpali pro další pokrok, a totéž platilo o
smyslových stavech, které prožívali v běžném bdělém stavu.
Zasvěcování probíhalo také v ději života, jak budu dále líčit na
svém případu, ale ani tam se nedostalo příliš daleko. Byl jsem
svědkem smrti nejlepších z nich, protože mnozí byli starší než já a
předešli mě do hrobu. Byli zklamáni, že ani fyzické umírání jim
nepřinášelo kýžené osvobození nitra od času a prostoru. Naopak
zažívali opuštěnost, která ovšem nebyla tím nejhorším, co je
mohlo potkat. Dopouštěli se stále jedné a téže chyby: jejich
sebevýchova byla příliš jednostranná, týkala se jen soustřeďovací
discipliny, kdežto ostatní život ponechávala bez povšimnutí, a ten
pak stál svou nízkou úrovní jako nepřekonatelná hráz i proti
dalšímu vnitřnímu vývoji.
Mystikové v klášteřích se dopouštěli opačných chyb než
oni, ale oba dva směry se nikdy nesešly a neporadily se o
nápravě. V klášteřích se sice dbalo o čistotu života, ale způsobem
útěku od života, a ve vnitřní modlitbě se neumělo přejít z
rozjímavé modlitby do ticha, nýbrž spoléhalo se na mimořádnou
milost, která měla ve výjimečných případech sama zasáhnout. K
tomuto zásahu docházelo opravdu jen výjimečně, protože i na
cestě milosti je třeba učinit první odvážný krok, ke kterému vlastně
radil Weinfurter. Platí zákon: Nevyčerpají-li se všechny lidské
možnosti, nedosáhne-li se nejvyšší možné lidské úrovně, tedy i ve
vnitřní modlitbě, není kudy přejít do úrovně nadlidské, které se
říká v křesťanské teologii nadpřirozená. Rozvinuté lidství, jak nám
dokazují veškeré přírodní poměry, je jediným mostem do věčnosti.
Jít po něm je ovšem další záležitost. Kdyby obojímu tak nebylo,
mohla by přecházet i zvířata a u lidí by byl styk s věčným životem
něčím zcela běžným. Kdyby však se ctil právě zmíněný zákon,
nebyl by vědomý vstup do věčnosti něčím výjimečným, nýbrž stal
by se pravidlem u každého, kdo by se tím zákonem řídil a
považoval ho za vývojový prostředek, nikoliv za cíl, který se má
dosáhnout.)
Za osudové nepovažuji tedy nic více než že jsem člověkem
a že se musím vypořádat s lidstvím jako takovým. Budu-li např. žít
převážně zvířecím životem v lidském těle - a tak chce žít bohužel
většina lidí -, budu událostmi tažen, vlečen, vláčen, smýkán, a to
tím více a tím nepříjemněji, čím dále budu ve svém vývoji. Nějaký
ten pokrok se přece jen vykřeše z mého lidského života.
Chtěl bych tě ušetřit těch ustavičných zklamání vznikajících
z toho, že od něčeho očekáváme více, než co nám to může
poskytnout, že se k něčemu upínáme více, než čas dovoluje.
Pláčeme při rozloučení, jako by setkání nepředurčovalo

rozloučení. V tom je nevyhnutelný osud: co má začátek, má i svůj
konec. Platí to bohužel jak o lidském štěstí, tak bohudík i o
lidském neštěstí. Naopak, přizpůsobí-li se člověk nejvyššímu
smyslu lidství tak, aby lidství už během života na zemi vyústilo do
vyšší, věčné podoby života, zjistí, že tzv. osud mu pomáhá, aby
své předsevzetí uskutečnil.
Rád bych ti nyní na jednom prostředku představil, jak si
zajistit harmonický vývoj jak vnitřním, tak vnějším uskutečněním
věčného života. Velmi záleží na tom, zda se uskutečňuje věčný život z obou stran, zvnitřku i zvnějšku. Jen tak se maximálně předejde utrpení, které při nerovnováze vnitřního a vnějšího pokroku
by se ještě stupňovalo, a člověk, který by nastoupil takovou
neharmonickou cestu, by byl na tom lidsky - ne fakticky - hůře než
lidské zvířátko.
Vysvětlím ti tento příklad už také proto, žes znala paní Boženu Brtnovou, poctivou a nekompromisní bojovnici za duchovní
pokrok člověka. Byla naším častým hostem v našem bytě v
Gottwaldově. Jde o událost, která se stala 13. srpna 1956,
zároveň ve Vrčeni u Nepomuka i v Gottwaldově v bytě paní
Brtnové.
Toho dne jsem zajel do Vrčeně k přátelům, kteří tam byli
shromážděni okolo Josefa Zezulky, už tehdy velmi proslulého léčitele podle biotronických principů. Je to tentýž člověk, který dva
roky před tím tvou babičku zachránil před jistou smrtí, a to 26.
července 1954 a opakovaným zásahem 30. července 1954.
Babička tehdy už po šest týdnů měla neustálé bolesti hlavy na
levé straně. Prášky brala stále silnější, ale už i ty působily stále
kratší dobu, a navíc ji zbavovaly chuti k jídlu. Lékaři se netajili s
tím, že budou muset přistoupit k injekcím a že všechno skončí
smrtí v dohledné době. Za těch šest týdnů stupňujících se bolestí
dělala babička dojem unaveného, zesláblého člověka, bez zájmu
o cokoliv. Dověděli jsme se tehdy, kde se t. č. zdržuje Pepíček tak říkáme panu Zezulkovi. Babička za ním zajela tehdy do Mariánských Lázní a domů, vlastně do Ošelína, se vrátila jako znovuzrozená. Mohla okamžitě přestat brát léky, protože se bolesti neopakovaly. Hlava ještě trochu brněla, ale po druhém zásahu i to
přestalo, a nikdy už bolesti hlavy neměla. Pepíček řekl, že měla
překrvenou jednu cévu, ze které odvedl krev. Vsunul jsem toto
vyprávění o činnosti Pepíčkově proto, že nepovažuji za nepodstatné, že všechno, co se dále stalo, vyšlo právě z prostředí, ve
kterém on působil. Nebylo by správné vynechat jeho vliv, i když
nebyl tomu, co budu dále vypravovat, osobně přítomen.

Nuže, toho 13. srpna 1956 několik mých přátel ze skupiny
kolem Pepíčka mě požádalo, abych jim vyložil nějaký účinný
prostředek, jímž by uskutečnili harmonicky jak v sobě, tak ve styku
se světem kontakt s věčným životem. Navrhl jsem jim, abychom si
takový prostředek předvedli názorně. Lze totiž užít k vnitřnímu i k
vnějšímu uskutečnění jednoho a téhož prostředku, jen jiným, řekl
bych obráceným způsobem. Není-li zachována tato zásada, rozchází se vnitřní život s vnějším, a to tak, že se člověk buď odcizuje
životu ve světě, nebo zase vnitřnímu životu modlitby. Obojí je
nežádoucí, protože obvykle po velmi tvrdém boji jedna složka
života podléhá druhé. Člověk tomu říká buď ztráta víry nebo ztráta
chuti k životu. Pochopitelně sveze se potom jedno s druhým.
U Vrčeně v lese kromě hájovny a nějakých opuštěných
stavení, ve kterých jsme bydleli, je kostelíček sv. Vojtěcha, místo,
kde pobýval a kázal podle pověsti první pražský biskup
Slavníkovec sv. Vojtěch. Ještě za první republiky to bylo hojně
vyhledávané poutní místo, do kterého byla z pramenů pod
nedalekým kopcem Štědrý 665 m n. m. přiváděna voda. Byly tam
zřízeny i primitivní lázně. Věřilo se v zázračnou moc vody.
Navrhl jsem, abychom si vzali klíč od kostelíka a odebrali se
k němu. Stalo se to už za tmy kolem deváté hodiny večerní. Byla
příjemná vlahá noc, jakých i v létě v této končině nebývá mnoho.
Vzali jsme si přesto kabáty a cestou jsme si vysvětlovali úkol.
"Co teď budeme provádět, je chvíle bezprostředně
předcházející vnitřní modlitbě nebo chvíle před spaním", začal
jsem svůj výklad.
"Jdeme ke chrámu, který nám tu představuje váš vnitřní
chrám. Mnozí lidé si stěžují, že při soustředění do nitra nezažívají
klid, nýbrž že se tam setkávají s vírem myšlenek a že odtamtud
odcházejí unaveni bojem s vlastními myšlenkami, které se marně
snažili zastavit. To je zcela zákonitý stav. Nitro můžeme vyčistit
zhruba dvojím způsobem. Nejjistěji velkým zaujetím k předmětu
svého soustředění. Pak spolehnutím na pomoc boží. Tímto druhým způsobem si budeme tentokrát pomáhat my, protože nemohu
předpokládat stejnou míru zaujetí u každého z vás, ale mohu
předpokládat podobně jako svatý Martin, že Bůh si přeje daleko
více než vy, abyste se k němu přiblížili."
Mezitím jsme došli až ke kostelíku sv. Vojtěcha. Považuji za
vhodné ti říci více slovy, co jsem tehdy lidem řekl jen velmi krátce:
"Lidé vstupují bohužel se svými starostmi i radostmi, které
jsou světské povahy, i do svého vnitřního chrámu, a nedokáží se
odpoutat od svého dosavadního obsahu nitra. Pak po celou dobu

svého soustředění na Boha provádějí dvojí: Jednak zahánějí
nepatřičné myšlenky, se kterými do svého vnitřního chrámu
vstoupili, jednak se snaží o soustředění na Boha. Platí však i zde
varování Ježíšovo, abychom nesedali na dvou židlích. Člověk,
který dělá dvojí najednou, rozdvojuje své síly na dvě poloviny.
Ježíšův požadavek na následování je však velmi náročný. Všeho
nechej, chce od nás. Ježíš si také přál, abychom celí patřili Bohu.
Snažím se vám zde ukázat, za jakých okolností to lze provést.
Proto musíte zde před vstupem do chrámu svěřit všechny své
starosti a všechny své světské myšlenky Bohu, jako kdybyste
svlékali kabát a dávali jej do opatrování svému dobrému příteli,
neboť tam, kam jdete, můžete vstoupit jen bez kabátu, obnaženi, s
nahou duší. Pro vás je téměř nemožným úkolem, abyste udrželi
své podvědomí v šachu, ale Bohu je vlastní jak činnost tvůrčí, v
jejímž rámci vás udržuje ve světě, tak i činnost opačná, v jejímž
rámci člověka táhne k sobě zpět. Má-li člověk snahu uplatnit se ve
světě, Bůh jej podporuje v tom, že mu propůjčuje část své
existence, své lásky i svého poznání, aby se mohl lidsky vyžít. Máli člověk stejně upřímnou snahu odebrat se zpět do Otcova domu,
může se spoléhat, že Otec očekává s otevřenou náručí svého
marnotratného syna nebo dceru. Tohoto jeho láskyplného čekání
můžeme se stát svědky, vložíme-li do jeho rukou svůj život, který
jsme žili zde ve světě jen pro sebe, většinou z nevědomosti. Bůh
jediný má moc nás zbavit nás samých. My tuto schopnost
nemáme. V tomto smyslu svěřujeme všechno své před vstupem
do chrámu do rukou božích, jako bychom se svlékali ze svého
dosavadního smyslu života. A kdyby nás náš dosavadní život ve
chrámu znovu pronásledoval, nelapejme ho, nehoňme ho jako
dříve, nýbrž ještě upřímněji ho pošleme za dveře chrámu k Bohu,
který je všude. Vím, že máte upřímnou snahu k Bohu jít, ale
nevěděli jste, že si v tom sami překážíte dokonce při samotném
úsilí o vstup do něho. Vždyť odevzdáte-li mu svůj dosavadní život,
modlíte se správně a účinně a nemusíte nic více dělat. Vyprázdníli se pak vaše nitro, musíte přestávat Bohu předávat minulý jeho
obsah. To by bylo nereálné počínání. Zkrátka, nikdy nedělejte dvě
věci najednou, neboť byste nešli celí, a není možné, aby polovina
vás byla někde jinde než druhá polovina, a už proto by se vaše
soustředění na Boha nemohlo povést.
A teď vstupujeme do chrámu.- Tam už nebudete ničím více
než dítky božími, ne dítky tohoto světa, svých rodičů, nebo
výplodem svých osobních poměrů a svého životního prostředí.
Jen věčné se může setkat s věčným.

Nebudu vám předpisovat žádnou formu modlitby. I když si
pomůžete opakováním jména božího, nebo nějakou střelnou
modlitbou, třeba "Pane, jsem tvůj", každý podle své vnitřní
potřeby, měli byste vědět, že podobné počínání vás má jen zbavit
netečnosti a vlažnosti, že má posloužit k obnově bdělosti, jako
olej, který se přilévá do ohně, aby mocněji vzplál. Kdybyste se
projevovali soustavně bez mezer, těmito prostředky, vraceli byste
se zpět k tomu, čemu jste se naučili zde ve světě a ono by to
začalo stát mezi vámi a Bohem. Jenom pocit bezeslovného vděku
by mohl obstát a nevzdaloval by vás od Boha. Jeho vzbuzování
však též musí být jen dočasné. A to platí i o buzení jiných
ušlechtilých citů. Pokud jsou vzbuzeny, nevykřesávejme další
jiskry. Teprve až plamen uhasíná, přidává se do něho lidské
buzení. To pak má povahu sebeobětování, povahu zápalné oběti.
Tedy nenaplňovat zbytečně mysl lidským obsahem, aby v ní zbylo
místo pro božský obsah.
Po nějaké době pobytu ve chrámě jsem vybídl účastníky,
aby vyšli zase ven a tam aby si nezapomněli vzít bez nechuti od
Boha kabát, který tam nechali u něho v úschově.
Toto přejímání světského obsahu života z rukou božích je
velmi důležité, a po vnitřní modlitbě stejně nepostradatelné jako
modlitba sama. Je to ono nesení kříže každý den, které doporučoval Ježíš. Při vnitřní modlitbě jste sebe zapřeli podle návodu
Ježíšova. Podle téhož návodu (Chce-li kdo za mnou přijít, zapři
sama sebe, vezmi svůj kříž každý den a následuj mě) se musíte
naučit nést svůj kříž. Jenže nést svůj kříž po provedení sebezáporu je něco kvalitativně úplně nového a jiného než nesení kříže
bez předběžného sebezáporu. Tady se začíná navazovat
harmonie mezi vnitřním a vnějším životem. Tímto způsobem
nejsnáze vnitřní uskutečnění přechází do zevního."
O důležitosti toho, co jsem ten večer vykládal ve Vrčeni, mě
potom při návratu do Gottwaldova přesvědčila paní Brtnová. První
den po mém návratu přišla na návštěvu a měla s sebou
sáhodlouhý zápis o tom, co zažila toho dne 13. srpna o téže
deváté hodině večer.
Nemívala ve zvyku chodit v devět hodin spát a také se jí
nikdy v té době ještě nechce spát. Ten den však se jí náhle tolik
chtělo spát, že se předčasně odebrala na lože a tam pak ještě
před usnutím prožívala celý děj, který jsem líčil v té chvíli ve
Vrčeni, na místě vzdáleném od Gottwaldova několik set kilometrů.
Nenechal jsem paní Brtnovou dočíst její zápis, nýbrž zeptal jsem
se na datum, který opomněla přečíst ze zápisu. Zaprotokolovala si

všechno i s datem, takže jsem mohl provést výklad ještě jednou,
jako bych četl v jejím záznamu. K velkému údivu paní Brtnové
všechno z jejího zážitku se shodovalo s dějem a řečmi, které probíhaly ve Vrčeni. Paní Brtnová pochopila, že má v ruce návod ke
správnému životu:
Člověk by měl co nejdříve skoncovat s obelháváním sama
sebe, že tu na světě má něco vlastního. To především. Ale
neméně důležité je, aby se lépe naučil hospodařit s tím, co je mu
jen propůjčeno, než by hospodařil s tím, co vlastní. Ovšem
základem toho je určitá míra odosobnění, která vedle své trpné
stránky má mít svou vyváženou stránku aktivní. V podobenství o
hřivnách pokáral hospodář služebníka, který sice nehospodařil s
hřivnou pro sebe, ale zakopal ji. Trestem, který mu určil, bylo
uvržení do temnot vnějších, do těch temnot, ve kterých žijí všichni,
kteří neslouží Hospodáři, nehospodaří s jeho hřivnami.
Čtení děje
Nechci mařit tu krásnou hru na schovávanou, která probíhá
mezi nesmrtelnou duší a duchem každého člověka (Duchem
člověka se zde myslí lidská mysl a lidský rozum). Předveďme si
napřed onu hru na pohádce.
Celá řada pohádek vypráví o tom, že se králi ztratila
princezna, načež král slíbil dát tomu, kdo ji najde, půl království a
ještě nalezenou princeznu za manželku. Našel se chudý Honza,
který posloužil princezně tak, že si vysloužil její propuštění ze
žaláře u nemilosrdného čaroděje. Ten se však obvykle v těch pohádkách tak lehce princezny nevzdává, ani když už je Honzou
osvobozena. Pak už je obvykle překonán samotnou mocí
princezny nebo schopnostmi koně, kterého má Honza k dispozici.
Princezna, jsouc jednou osvobozena, zasahuje aktivně do boje s
čarodějem, a konečně napomáhá k návratu do králova domu.
Přečti si ten děj ještě jednou takhle: Král je Bůh, princezna,
budoucí manželka Honzova, je nesmrtelná lidská duše. Ztratila se
ve stvořeném. Jejím žalářníkem je děj, příroda, v daném případě
lidská přirozenost, nevědomost, neznalost věčného života, opozice vůči němu, ať vědomá či nevědomá. Žalářník je zosobněn
čarodějem. Honza je hloubavý lidský duch, ona kladná složka
našeho malého lidského já, toužící po spravedlnosti, nadaná citem
a láskou k trpícím. Tato lidská složka je vlastně vyslancem
princezniným, ve kterého ustavičně doufá, že jednoho dne přijde a
osvobodí ji. Její touhu pěkně oděl do slov Sněhurčiných někdo,
kdo tomu dobře rozuměl: "Jednoho dne přijde můj princ..."

Výstižně se tu vypráví, v co doufá naše nesmrtelná duše od
prvního okamžiku zakletí. Také ty se máš stát tím princem své
nesmrtelné duše, princem, který ji má osvobodit. Chceš-li, můžeš
to obrátit, můžeš se stát Popelkou, na kterou dlouho marně čekal
tvůj nesmrtelný princ. Říkám-li totiž nesmrtelná duše, ani v
nejmenším ji nepřisuzuji nějaké pohlaví. Je bez něho, nepotřebuje
je.
Nejde však o to, abys dovedla vykládat symbolické
pohádky, nýbrž o to, abys dovedla rozluštit děj vlastního života,
neboť on je totožný s dějem zmíněné pohádky o Honzovi a zakleté
princezně. Pochopíš-li, že jsi ve službách nesmrtelné duše, kterou
máš osvobodit, víš vlastně, jaký smysl má tvůj život.
Napřed bych chtěl tu pohádku doplnit: Princezna není tak
bezmocná, přestože ji hlídá všemocný čaroděj a ještě jeho drak,
který je téměř nesmrtelný. Honza je ve službách princezny. Ona o
tom ví dříve, než se to Honza dovídá. Ona vlastně způsobila, že
se Honza narodil a vyvinul do té duševní podoby, ve které ji může
osvobodit.
To je základní vysvětlení lidského životního děje. Rodíme se
z fyzické matky, ale máme ještě jednu matku nesmrtelnou, o které
nevíme. Jen v pohádkách vystupuje jako dobrodějná víla. Tou
nesmrtelnou matkou je nesmrtelná duše. Z ní se rodíme, aniž to
víme, bez jejího poskvrnění, aniž ona poznala muže, právě tak, jak
se o tom píše v Novém zákoně. Z Panny Marie se rodí Ježíš, Syn
Boží, a stejný úkol si klade nesmrtelná duše v každém z nás. To je
jednoduchý recept, podle něhož můžeš porozumět skrytému
smyslu každého děje, který se odehrává ve tvém životě.
Samozřejmě k dokonalému čtení vnitřního smyslu děje tato jediná
poučka nestačí. Nesmrtelné duši se zatím podařilo, že se narodil
člověk. Kdybychom to vyjádřili pohádkou, řekli bychom že někde
daleko od královského zámku v chudobné chýšce (v těle) se
narodil Honza, který má předpoklady jednou osvobodit princeznu.
V záměru princezny (nesmrtelné duše) nyní je, aby přiměla
Honzu, nebo aby jej uschopnila k tomu, aby ji osvobodil. V
pohádce je jinak skvěle vylíčeno, jak málo mohla princezna přispět
k tomu, aby ji začal hledat. Je tu však touha krále, aby měl dceru
svobodnou, a tato touha je rozhodující. Ostatně daleko více než
pohádka napovídá život Pána Ježíše. Podrobně se v něm
vymezuje úloha nesmrtelné duše ve všech fázích postupu člověka
k vědomé nesmrtelnosti.
To jsem líčil už v jiném spise, nebudu se zde opakovat.

Shrnu tyto poznatky už bez odvolávání na Bibli. Zakletí
princezny, věznění nesmrtelné duše má z hlediska lidského
trvalou povahu. Nesmrtelná duše je pověřena velkým vesmírovým
úkolem: Uskutečnit seberealizování Boha v rámci vesmíru, jinými
slovy: Bůh stvořil vesmír, ještě lépe řečeno neustále tvoří vesmír,
vesmír jaksi vychází ustavičně z něho, kdežto ona kromě jiného
přivádí vesmír zase k Bohu. Ovšem mezi ní a Bohem není
rozporů, tato dělba práce, abych tak řekl, je jen výrazem
zkušenosti, kterou s ní máme, nikoliv celou pravdu. Definujeme si
funkci nesmrtelné duše jen proto takhle a ne třeba právě naopak,
protože se právě spolu učíme číst děj, a tento jednostranný pohled
na ni nám umožňuje, abych si své čtení usnadnil.
Bude pro tebe užitečnější, když místo všeobecných pouček
vysvětlím na některých událostech ze svého života jejich skrytý
smysl.
Vracím se znovu k jedné události z minulého života, protože
byla pro tento můj život velmi významná. Minulý život jsem si dva
roky před smrtí zlomil levou ruku v rameni, a tak se už do smrti
nezahojila. Úraz se totiž stal v pokročilém stáří a pochopitelně ani
lékařská věda nebyla tehdy ještě na dnešní výši. Protože jsem byl
tehdy velmi společensky angažovaný, mrzelo mě, že musím nosit
ruku na pásce. Indové říkají, že s čím se člověk nesmíří ani v
hodině smrti, s tím se musí vypořádat v následujícím vtělení.
Přesně tak se stalo mně. Narodil jsem se zcela zdráv. Chyba byla,
že mamička zároveň ošetřovala svého manžela, který zemřel na
tuberkulózu, a zároveň se starala o mě. Lékař jí sice řekl, aby si
myla ruce a nedovolila mi přiblížit se k nemocnému, ale stala se tu
stejná chyba jako když lékaři později mi nedovolili, abych si hrál s
dětmi, ale zapomněli na mé hry se zvířaty, která byla možná pro
mou nemocnou ruku nebezpečnější než zakázané dětské hry.
Není pochyb o tom, že po smrti otcově ve mně zůstalo ložisko nákazy, které si našlo nejslabší místo odporu právě v rameni levé
ruky. Už o vánocích, přibližně čtyři měsíce od smrti otcovy, si
mamička povšimla, že opakovaně tluču levou rukou do stolu. Asi
jsem zatím s obdivem pozoroval, že při každém úhozu to slabě zabolí nahoře v kloubu. Později jsem už nechtěl rukou hnout, plakal
jsem při koupání a při zdvižení ruky. Lékař tvrdil, že jde o vřídek,
který léčil chybně ichtiolovou mastí nebo něčím takovým (MUDr.
Střízek z Plzně, který má náhodou hrobku vedle naší rodinné v
Plzni na skvrňanském hřbitově). Někdy před jarem 1914 už chtěl
dát ruku amputovat. Všechno další, operace při vědomí, jsem už
líčil.

Jakým způsobem se zde projevoval záměr nesmrtelné duše.
V době, kdy jsem ještě nemohl nic vědět o jejích záměrech, a kdy
jsem tedy sám za sebe nemohl rozhodnout, k jakému způsobu
života, k jakému povolání mně dopomůže rodina, prostředí, byla tu
ruka, která mě hlídala samočinně. V rozhodující době pro volbu
povolání a pro angažovanost ve společnosti ona tiše
spolurozhodovala. Začal jsem sice vystupovat veřejně jako sólista
- zpěvák. Vybírali si mě k recitacím při všech oslavách na cvičné
škole. Není divu, měl jsem v tom velkou praxi z minulého života.
Tehdy všechno, co si kdo napsal, aspoň ve Francii, musel si také
přečíst aspoň před vybranou společností. Byl-li kuňkalem, jeho
spisy propadly. Napsal jsem toho tehdy dost, asi tolik jako
tentokrát, nebo o něco méně, a tak jsem měl příležitost naučit své
výplody hájit deklamací, nebo aspoň takovým způsobem psaní,
aby se daly přednášet. Aspoň v duchu jsem si odpřednášel
všechno, co jsem napsal. Tentokrát také objevili, že mám dobrou
francouzskou výslovnost. Tak jsem začal recitovat a zpívat
francouzsky. Jak by ne, vždyť jsem byl minule Francouzem.
Blahoslavená ruka. Ta nerostla jak měla, a tak jsem byl potichu
veřejných vystoupení zbaven. A když jsem se už později zmohl na
vlastní literární projev, byl jsem už dosti stár k tomu, abych snesl
rozdílný záměr své nesmrtelné duše, která měla pro mě připraven
jiný program než postavení společensky exponovaného člověka.
Prozradila mi svůj záměr a zároveň mi odhalila napřed minulý život
a pak mnohé před ním. Upozorňuji tě znovu, že jsem nikdy
netoužil dovědět se něco o minulém životě. U nás v rodině nikdo
ani nevěděl o převtělování.
Dověděl jsem se, že jsem byl spisovatelem, nebo lépe
řečeno, že se mám vypořádat se spisovatelskou úlohou z
minulého vtělení jinak než tehdy, že ji mám plně položit do služeb
věčného života, a měl jsem k tomu použít zkušeností z minulých
vtělení. Ve chvíli, když jsem se to dověděl, právě mé verše poprvé
zaznívaly na scéně plzeňského divadla. Byl nejvyšší čas zakročit.
Zase bych byl skončil ve společenském víru, který by mně byl
nedovolil rozvinout včas a soustavně vnitřní život. Protože záměr
nesmrtelné duše byl pro mě posvátným příkazem, odmítl jsem
přes naléhání ing. Jaroslava Krásného dále psát verše nebo texty
na písničky. Nedokázal jsem ovšem přestat psát. Už jsem byl zase
rozepsán. A tato rozepsanost trvá. Všimni si, kdy jsem tento spis
začal psát, a čtyři neděle po jeho začetí při plné světské
zaměstnanosti a při zastupování ještě jednoho nemocného, tento
spis leží pod vánočním stromečkem. Proč ten spěch, když mi
prozrazuješ, že ho nemíníš číst. Na to ti odpověď nedám. Věděl
jsem však, co mám psát, abych nemohl být slavným, ale abych

mohl být užitečným. Také jsem hrubě opomíjel formu, abych se
znelíbil estétům slova. Musel jsem však nějak nevinně ukojit svou
spisovatelskou pýchu. Dával sem si záležet na školních slohových
pracích, takže je potom dr. Václav Hodr dával předčítat. Tobě a
Aničce bych byl také rád psal takové hezké slohovky, ale vy jste
mě přidržovaly u nevzletného a neduchaplného slohu, neboť jste
samy literárně nevynikaly a nepřály jste si, aby bylo poznat, že
vám někdo ve vašich pracích pomohl.
Jaký zde byl celkový záměr duše? Měl jsem nastoupit cestu
zpět do Otcova domu, do vědomě žitého věčného života. K tomu
měly být zjednány nejvýhodnější podmínky, všestranná možnost
poučení a pomoc nejširšího počtu lidí. Všeho toho se mi vždy
dostalo vrchovatou měrou, pokud jsem ze své strany vložil do hry
všechno, co jsem měl učinit. Měl jsem se např. zbavit úcty k sobě
a nahradit ji úctou k Bohu, měl jsem přestat sloužit sobě, svému
prospěchu, a učit se sloužit Bohu, měl jsem přestat cokoliv vlastnit
a ve všem a se vším se učit jednat jako s propůjčenými hřivnami.
Pomocí těchto dispozic jsem se musel naučit číst skrytý smysl
událostí, protože pro nahrávače měl děj jiný smysl než pro mě.
(Když jsem psal v roce 1969 tento spis, neuvědomil jsem si,
že zevšeobecňuji některé své poznatky své specifické cesty a že
je doporučuji pro všechna východiska. Přesto ponechávám další
text beze změny, jen méně důležité pasáže vynechávám. V další
větě za touto poznámkou by mělo stát: Na cestě poznání by se
měl člověk naučit chápat nejen skrytý smysl svého života atd....
Na jiných cestách toho není zapotřebí, nebo je toho zapotřebí
menší měrou.
Člověk se má naučit chápat nejen skrytý smysl svého
života, ale i skrytý smysl všech souvislostí jeho života s životem
společnosti, do které se zrodil, a má se tomu učit bez rozumového
namáhání, bez přemýšlení. Tomuto smyslu se učíme zcela jinak
než jsme zvyklí ve školách.
Prvním předpokladem toho, aby učení vůbec začalo, je, aby
se rozvinul do určité míry vnitřní život, a to aspoň do té míry, že se
uskutečnění věčného života stane člověku prvním úkolem, který
má přednost vždy a za všech okolností před ostatními úkoly a
povinnosti.
Druhým neméně nutným předpokladem je, že se bude
člověk snažit, aby převedl všechno vnitřní uskutečnění na vnější,
do vnějšího života. To se obyčejně mylně chápe tak, že člověk má
hlásat své vnitřní poznání ostatním lidem. Toho zpočátku vůbec
není zapotřebí. Mlčení je naopak žádoucí. Čeho však je třeba,

vůle k tomu, abychom vydrželi žít v zevním světě s ostatními lidmi
jako dříve, přestože nám začíná připadat život světských lidí
strašně prázdný, plytký a malicherný. V této věci se totiž mýlíme,
protože ještě nedovedeme číst skrytý smysl děje. Všichni pomocí
děje, který se rozvíjí v čase a v prostoru, přijímáme, jako by se
rozvíjela z věčného zdroje, sílu k existenci, lásce a poznání.
Zkrátka milost boží, a to plynule, bez ohledu na to, jací jsme a co s
ní děláme. Jestliže neodstoupíme od života v zevním světě, bez
dalšího našeho přičinění začneme realizovat vnitřní poznání ve
svých skutcích a v myšlení. Kdybychom to dělali záměrně a
chtěně, nikdy bychom nedosáhli tak dokonalého přelití vnitřních
výdobytků do zevní činnosti. Stačí stůj co stůj vydržet v zevním
světě, neodvracet se pohodlně od děje, který se nám občas stává
velmi nepohodlný. Silou tohoto odosobnění začneme rozeznávat,
co máme činit a co nikoliv nebo prostě nebudeme mít příležitost
provádět to, co dříve, stýkat se s týmiž lidmi, co dříve apod. Z naší
strany však nesmí vycházet iniciativa ke změně prostředí, přátel a
činnosti. Obrali bychom se o jednu z nejsnazších příležitostí
zasednout ve škole čtenářů děje.
Třetím předpokladem k tomu, aby čtení začalo, ale i
pokračovalo, aby se porozumění textu děje zlepšovalo, je, že jsme
poslušni toho, čemu jsme porozuměli, neboť porozumění nám
není dáno jen pro radost nebo proto, abychom uvěřili, nýbrž
hlavně proto, abychom i nejvšednější děje posvětili použitím jich
pro vnější uskutečnění vnitřního života.
U člověka, který se stal čtenářem děje, tedy vlastně čtenářem vůle boží, ovšem ne celé, nýbrž jen té její části, pomocí níž je
veden, jde už potom jen a jen o poslušnost vůči poznávané vyšší
vůli.
(Porozumění nemusí být hned dokonalé, ale poslušnost
musí taková být, aby se pochopení a vedení stávalo zřetelnější a
tím celá cesta snazší. Sv. František z Assisi slyšel z obrazu
ukřižovaného Krista v polorozbořeném chrámu: "Postav znovu
tento chrám!". František jej poslušně postavil, a nejen ten, ale i
řadu jiných, než mu jeho poslušnost přinesla pochopení, že šlo o
jeho vnitřní chrám.) Kdo prokáže poslušnost, toho cesty se
napřímí směrem do věčnosti. Jen o poslušném svého vedení lze
říci, že stanul na přímé stezce.
Jak jsem již napsal, v tomto směru byl pro mě rozhodující
vstup do koncentračního tábora. Pro mnohé lidi to byla jistá smrt.
Nebyl jsem bohužel do té míry poslušný, jak jsem měl být.

(Poslušnost má totiž nejen stránku trpnou, ale i činnou, a
tato druhá byla vždycky mou slabinou.) Jakmile jsem např. se
dověděl, že mě potká velká životní zkouška, a zároveň jsem
poznal její hlavní příčiny a rozhodnou dobu i čas, kdy k ní má dojít,
a zároveň mi byla dána reálná možnost uniknout za určitých
okolností zkoušce, mohl jsem se jí vzepřít tím, že bych byl učinil
dalekosáhlá nápravná opatření, abych nepotřeboval tak velkou
zkoušku podstoupit. Já jsem však zvolil z různých možností cestu
úniku, tedy způsobem nejmenšího sebezáporu a zlepšení. Jak
jsem již napsal, svázal jsem svůj únik s domluvou s kolegou
Hrdličkou o předčasném odjezdu z Prahy. Ten, jak víš, nejen
odejel beze mě, ale když jsem se jej potom po návratu z
koncentračního tábora ptal, proč pro mě nepřišel před odjezdem,
jak bylo smluveno, zjistil jsem, že se z jeho paměti tato domluva
úplně vymazala.
Píši ti o těchto věcech proto, aby sis nemyslila, že člověk,
který poslouchá hlasu věčnosti, stává se jeho otrokem. Může mu
kdykoliv účinně odporovat, ale čím se stává poučenější, tím je mu
jasnější, že taková opozice by znamenala nejen návrat do slepé
nevědomosti, v níž už se odnaučil žít, ale znamenala by i konec
života, který se stal od začátku poslušnosti daleko užitečnější než
byl předtím, a to nejen pro poslušného jedince, ale i pro mnohé
jiné lidi kolem.
Jak sis všimla, nejde jen o porozumění vůli nesmrtelné duše,
nýbrž i o odosobnění, jehož měrou narůstá poznání. Je často
velmi nepříjemné znát vyšší nadosobní vůli, protože v každém
případě navádí člověka na cestu nadosobní, zbavenou veškeré
malichernosti, osobní zaujatosti a sebeúcty, odnaučuje strachu a
poživačnosti za cenu pochodu nad samou propastí smrti.
Abych nezapomněl, k takovéto spolupráci s nesmrtelnou
podstatou člověka se lze také dopracovat z opačné strany, určitou
měrou zevního uskutečnění. Mým štěstím bylo, že jsem se k
vnitřnímu uskutečnění dostal právě přes určitou míru zevními
prostředky zavedenému odosobnění. Učinil-li jsem mezi třetím a
pátým rokem svého života předsevzetí nekouřit, nepít jakýkoliv
alkoholický nápoj, žít bezpohlavním životem, neproviňovat se vůči
nikomu, a pokud by to nebylo možné, okamžitě si provinění
odpykávat sebekázní, brzy se můj duševní život vyvinul v
ustavičnou kontrolu těchto závazků. Sám sebe jsem ustavičně
soudil. Dívám-li se dnes zpět, připadá mi divné, že jsem tak těžko
snášel kritiku od jiných lidí. Kritizoval-li mě někdo, byla to má
největší porážka, protože se ukazovalo, že má léta pěstovaná
sebekritika je nedostačující. No, zkrátka, měl jsem se rád. Jedinou

omluvou mi může být, že sebeláska člověku dlouho může
pomáhat, je-li odhalena a správně užita.
Sebekritikou a různými závazky, z nichž některé bylo možno
stále tíže dodržovat, jsem se dostal přece jen na okraj vnitřního
uskutečnění, a když jsem potom mezi sedmnáctým a osmnáctým
rokem prošel určitou jeho fází, byla tu už určitá zevní zkušenost s
odosobněním, která mě uchránila před trvalým odchodem ze
zevního světa, zabránila mi, abych vstoupil do kláštera (Rozhodl
jsem se poměrně snadno, že nebudu ani knězem, ani mnichem,
protože jsem nechtěl být vydržován za to, že sloužím Bohu více
než jiní.). Tomu vděčím za mnoho, protože klášterní, tj. laboratorní
zkušenosti dnes nepotřebujeme tolik, jako zkušenosti nabyté
uprostřed lidí. Té bylo vždycky pořídku, a protože světský živel
převažuje daleko více než dříve, musí tu být pro něj připravována
cesta, po níž by mohl jít. Vracíme se se svými zkušenostmi tam,
kde je uplatňoval Pán Ježíš, mezi ten nejsvětštější lid. Není
správné ponechat právo mluvit k pracujícím lidem jen politiky. Ti
za nás nemohou učinit celou práci, celý obrodný proces činorodých lidí. Socialističtí politikové mohou lidem ukázat jen na jejich
rovnoprávnost s bohatými, ale nemohou je osvobodit od stejného
jha, pod kterým se hroutí boháči, od tíživé touhy po bohatství,
přepychu, od touhy po stále větším a dokonalejším vlastnění
všeho druhu, od hledání nepravého středu života.
Odosobňování před svým sedmnáctým rokem jsem
neprováděl z náboženských důvodů, nehledal jsem pomocí něho
věčný život, dokonce jsem postupně ztrácel víru v Boha. Přesto
však odosobňování neomylně vedlo k vnitřnímu poznání o věčném
smyslu života. Mohl bych z toho klidně vyvodit, že každý člověk,
který se soustavně odosobňuje buď proto, že se obětuje pro
nějakou vědu, pro jiného člověka, pro nějakou ideu, třeba naprosto
odlehlou náboženskému životu, nebo z potřeby vyspěle mravně žít
- u mě šla ruku v ruce kombinace obou prvků - i když nevěří v
Boha, nýbrž jen ve své ideály, neomylně se přibližuje k vnitřnímu
poznání věčného života. Přistoupí-li k tomu jednoho dne ještě
zklamání v činnosti, do které vkládal největší naděje, stojí opravdu
na prahu vnitřního poznání vlastní nesmrtelnosti, události se
kolem něho prudce vyvinou tak, že nejde nové světlo, novou
jistotu, kterou už nebude nikdy zklamán.
Nechci tě a nikoho jiného odkazovat do stáří, ale musím
přiznat, že patřičně dlouhý život sám od sebe, tím, že člověku
ubývají síly a schopnosti vykonávat to, co dříve, vede k tomu, že
se člověk přibližuje k odosobnění, ke kterému se nedopracoval během horečné činnosti a roztříštěné zaujatosti pro zevní svět. S

určitou mírou odosobnění se dostavuje určitá míra moudrosti, jíž
jsou někteří starci a stařenky pověstní. To je ono minimum z
přibližování se k věčnému zdroji poznání, ke kterému by se mohl
dostat každý už v mládí, kdyby nežil jen pro svou zábavu a pobavení, nýbrž pro nějaký ideál, jemuž by musel věnovat své nejlepší
síly. Do jeho života by s takovým odosobněním vstupovalo stále
zřetelněji vedení, které by ho postupně zbavilo oněch běžných
starostí, o nichž v náboženském smyslu praví Kristus: "Hledejte
především království boží a vše ostatní vám bude přidáno." Platí
to do jisté míry o cestě za jakýmkoliv ideálem, jemuž jsme ochotni
věnovat své nejlepší síly. Jdeme-li za ním nekompromisně, brzy
zjistíme, že se z našeho života pomocí nějaké vyšší režie vytrácejí
běžné těžkosti, které v životě soustředěném jen okolo lásky k
sobě jsou nepřekonatelnou hrází postavenou proti přílišnému
rozbujení sobectví. Čili veden je každý člověk. Sobec má
neklamný dojem, že všichni jsou nějak zaujati proti němu. To je
jediná forma láskyplného vedení z vyššího centra, kterého je
sobec hoden a které ho chrání před nekontrolovaným a
neomezeným egocentrismem.
A nyní ještě kousek historie o tom, s jakou nesmírnou
trpělivostí a něhou jsem byl zaučován do čtení děje. Přitom není
třeba, aby si člověk začal nějak jinak všímat událostí kolem sebe,
aby se ve všem nebo v čemkoliv snažil odhalovat nějaký skrytý
smysl. To by bylo zdravému vývoji jen na škodu. Člověk začne být
bez zásahu své vůle, aniž si to přál, upozorňován na některé jevy.
A pak ovšem už musí začít poslouchat těchto upozornění. Poslušnost tohoto druhu nepřináší s sebou další povinnosti, nýbrž
narůstající míru svobody. Posuď sama z několika historek, které
obvykle vyprávím svým přátelům, neboť je považuji za počáteční
svého druhu, oč vlastně jde. Po těch počátečních následovala série dalších neméně poučných událostí a bude následovat tak dlouho, dokud budu poslušen a dokud nenastoupí daleko dokonalejší
způsob vedení. Žádná nová forma vedení se neobjevuje najednou,
každá má svou dobu růstu, zrání, plodnosti a úpadku.
(Nezmiňuji se v této knize o jiné podstatné části duchovního
vedení, které nepředává jen poznání toho, co máme dělat, jak se
máme zachovat, nýbrž i poznání, jak máme myslet a sílu
soustřeďovací, schopnost milovat, sílu k pobytu v čistém vědomí
atd.)
Jedna z prvních událostí, prozrazující neosobní vůli mého
nesmrtelného vedení, se stala si roku 1931 na chodbě obchodní
akademie v Plzni ve druhém poschodí u třídy proti šatnám. O hlavní přestávce jsme všichni museli ze třídy na chodbu a povinně

jsme se procházeli, obvykle ve dvojicích. Chodil jsem se svým
přítelem Jaroslavem Mertou. Tu proti nám ze třídy vyjde s atlasem
nějaký student, kterého jsem neznal, a řekne před dveřmi čekajícímu druhu: "Dnes odpoledne v pět hodin na shledanou." Jeden
druhému přitom podává zeměpisný atlas. Událost, která pro
nikoho vedle mě a pro nikoho kromě těch dvou nic neznamenala.
U mě však vyvolala zvláštní duševní stav. Věděl jsem, že pro mě
má větší důležitost než pro ty dva. Nic více. Marně jsem si lámal
hlavu nad tím, jaký jen význam může mít. Brzy jsem to měl
poznat. Odpoledne jsem měl zajít ke Schneiderům, kteří bydleli v
plzeňské vilové čtvrti na Slovanech. Došel jsem tam a shledal
jsem, že nejsou doma. Později se mi omluvili, že nemohli být ve
stanovenou dobu doma, protože museli jít s nějakou nečekanou
návštěvou do města. Vrátil jsem se s nepořízenou domů. Tam mě
čekala zpráva, která dobře osvětlila podobné události. V pět hodin
odpoledne k nám přišel pan Nesvorný a vzkázal, že je u nich z
Vídně na skok při průjezdu odněkud z Mariánských Lázní opět do
Vídně jakýsi Petr Klíma, se kterým bych prý se měl setkat. V
tehdejších dobách platil Petr Klíma za velkého znalce přímé cesty
k Bohu, a proto mi pan Nesvorný chtěl popřát setkání s ním. Co by
mně bylo platno, že jsem pochopil souvislost dopolední události s
domluvou o schůzce v pět hodin, když pan Klíma ve chvíli, kdy
jsem se dověděl o jeho přítomnosti v Plzni, už byl na cestě do
Vídně. Neunikl mi však definitivně.
Za nějaký čas, možná za půl roku, se před dotyčnou třídou
odehrála přesně tatáž scéna i se stejnou hodinou schůzky
domlouvané mezi dvěma patrně jinými, možná stejnými studenty.
Téhož dne jsem měl jít opět ke Schneiderům na návštěvu. Obrátil
jsem tedy krok k Nesvorným. Na návštěvě tam byl zase pan Klíma
z Vídně, a zase jen tak na skok. Pan Nesvorný se přiznal, že
tentokrát by byl pro mě nešel, protože prý nejsem nikdy doma.
Pomlčel jsem o způsobu, jakým jsem se k němu dostal. Dával
jsem jen pozor, co mi to setkání přinese. Nebyl jsem iniciativní,
neboť jsem si chtěl vyzkoušet ono záhadné vedení, jaký mělo
smysl. Dostal jsem od pana Klímy příslib, že mi ve Vídni opatří
literaturu, kterou jsem u nás marně sháněl. Potřeboval jsem
například v originálu některé spisy sv. Terezie z Avily, která mě
předtím ve snu upozornila, že se k nim dostanu a že se z nich
poučím o tom, v čem bych mohl snadno chybovat.
Druhý den se přišli Schneidrovi omluvit, že odpoledne zase
nebyli doma. Netušili, že jsem tam také nebyl. Avšak takových
vazeb mezi "pouhým" snem a skutečností jsem později zažil více.
O jedné z nich, ze všech nejzajímavější, promluvím později.

Druhá série vedení se týkala převážně jen nepřímo mě
samotného, přímo pak jiných lidí. Tato série nezačínala snem,
nýbrž rovnou skutečností a v té se postupně rozvíjela případ od
případu, jak se ten který opakoval.
Třetí série se dá nazvat tím pravým duchovním vedením,
neboť jeho podstatou je předávání síly k vnitřnímu i k zevnímu
uskutečnění některé fáze vývoje na cestě do vědomého věčného
života. Myslím, že tato série existuje nebo funguje především u
toho, kdo uskutečnil určitou úroveň vnitřního poznání skutečnosti.
Zažívaný vliv může někdy zdánlivě přicházet zvnějšku, jako se
stalo třeba dvěma učedníkům Páně jdoucím do Emaus po
umučení Páně a po jeho zmrtvýchvstání. O setkání s Ježíšem,
kterého poznali teprve když se s nimi loučil, řekli: "Zdali nehořelo
naše srdce, když šel s námi?" Touto sérií případů vedení se tedy
působí především na vnitřní rozvoj. Příklady ze života z této série
zde uvádět nebudu.
Vraťme se k druhé sérii, která představuje nejdůležitější
způsob převodu vnitřního poznání do vnějšího vývoje a naopak.
Začalo to také tak někdy kolem roku 1931 nebo 1932.
Musel bych se podívat do deníku, kdy jsme jeli do Dolan u Klatov
na letní byt, ale za tolik námahy nestojí přesnost časových údajů.
V den našeho odjezdu jsem si dopoledne ještě zašel v Plzni na
doudleveckou plovárnu se vykoupat a smýt své školské hříchy,
kterých bylo nemálo. Byl sice krásný den, ale prázdniny se ještě
nerozběhly na plné obrátky, byl, myslím, teprve den vydávání
vysvědčení, takže plovárna byla téměř prázdná. Nějaká dívka na
pár kroků ode mě zvolala: "Já se topím!" Pohlédl jsem tím směrem
a zjistil jsem, že se vůbec netopí, nýbrž právě jen okusila jednou
nohou teplotu vody, rozmyslela se rázem do ní vlézt a přitom asi
trochu ztratila rovnováhu, což bylo příčinou toho alarmujícího
výkřiku. Ostatně nebyl to výkřik příliš výrazný, protože nikdo na
pomoc nespěchal, ani já ne. Nebylo ani zapotřebí. Ona dívka
pokojně odcházela na lehátko, kde se potom dále jen vyhřívala.
Tato událost však ve mně zanechala stejný pocit důležitosti jako
ona s atlasem. Zase jsem jí nerozuměl, ale když jsem se rozhlédl
po prázdné plovárně, nabyl jsem jistoty, že jsem tam zbytečný, a
že je to volání po odchodu někam jinam. Sklapl jsem rozevřenou
knížku a šel jsem domů. Ještě že jsem přišel. Mamička se tam
sama hmoždila se zavazadly potřebnými na odpolední odjezd do
Dolan. Dostal jsem od ní zaslouženě vyhubováno, že jsem
nezůstal doma, a kdybych byl nepřišel, vůbec bychom byli nestihli
odpolední vlak. Doběhli jsme na nádraží na poslední chvíli před

odjezdem, přičemž mamička se zchvátila tak, že tři dny nemohla
mluvit.
Tato událost se opakovala až 28. června 1944 na konci
druhé světové války, a to ve Zlíně na plovárně u továrny. Bylo
krásné bezmračné dopoledne. Po obědě jsem měl rozdávat
vysvědčení ve své třídě tzv. večerního studia. Byl to beztak
poslední den vyučování před koncem války. Pak už školy zavřeli
až do konce války a my jsme byli nasazeni do výroby.
Sotva jsem se usadil v rohu plovárny s knížkou v ruce proti
33. budově, na kraj koupaliště téměř bez lidí vstrčila do vody nohu
nějaká dívka a vykřikla, že se topí. Pohlédl jsem udiveně na ni, ale
ona už lezla z vody, ani se celá nenamočila. Rázem jsem si
vzpomněl na dávno zapomenutou událost z doudlevecké plovárny.
Nabyl jsem jistotu, že na plovárně nemám zůstat. Pro jistotu jsem
se podíval po hrstce ostatních lidí, abych si zjistil, zdali nemám či
mám k někomu z nich nějaký osobní vztah, čili je-li mezi nimi
některý známý. Nebyl. Sklapl jsem sotva otevřenou knížku a šel
jsem se obléci. Sotva jsem se oblékl, tedy aniž jsem se vykoupal,
začal letecký poplach. Všichni koupající museli jít v plavkách do
nejbližšího krytu, tj. nazí opustit koupaliště. Pouze já jsem mohl
oblečen odejít domů. To však tentokrát zřejmě nebyl hlavní smysl
tohoto upozornění. Neměl jsem být jen ušetřen pobytu v chladném
krytu bez oblečení. Ostatní jsem se dověděl až odpoledne.
Rozdával jsem ve své třídě vysvědčení a byl jsem žáky vybídnut,
abych jim něco řekl do života.
Tanula mi na mysli dopolední událost ještě tak silně, že jsem
začal mluvit o ní, abych zdůvodnil, že nejsou náhody. Zmínil jsem
se o události na doudlevecké plovárně před mnoha léty a nyní na
plovárně ve Zlíně, a projevil jsem lítost nad tím, že nikdo z nich při
tom nebyl svědkem, protože pak by mé vyprávění mohl potvrdit.
Jeden z posluchačů, asi Rozsypal nebo Rozehnal se přihlásil a
řekl, že se na mě díval z okna budovy 33 a byl svědkem toho, jak
jsem přišel na koupaliště, otevřel knihu, nekoupal se, knihu zavřel
a odešel. V té chvíli měli už interně hlášenu přípravu k poplachu.
Ta se vyhlašovala jen v továrně, nikoliv na ulicích a veřejných
prostranstvích. V továrnách proto, aby se včas mohly zastavit
stroje a zabezpečit zdroje elektřiny, plynu atd. Dotyčný posluchač
po vyhlášení přípravy neměl nic na práci, díval se z okna a
soustavně odpozorovával veškeré mé počínání, které začalo ještě
před přípravou k poplachu. Mohl tedy celé třídě potvrdit, že
mluvím pravdu. A toho zřejmě bylo zapotřebí. Kdož ví, kdo kromě
něho potřeboval mé poučení pro život.

Vývoj takového vedení pokračuje po léta, a člověk
nedostatečnou poslušností mu klade do cesty překážky. Sice je na
této události dost zřetelně znát vývoj za hranice jedné lidské
osobnosti, ale vrátím se znovu k onomu nesmírně pro mně
důležitému období pobytu v koncentračním táboře. Strádal jsem
tam stejným způsobem jako ostatní spoluvězni. Bez ohledu na
vedení, které jsem předtím měl, nyní se tam úplně ztratilo, a
musím říci proč. Tuto ztrátu jsem si zavinil stavem své mysli.
Nemohl jsem zůstat klidným při tom, že se se mnou zacházelo
stejně jako s ostatními, jako by se bylo před tím se mnou nic
nestalo, jako bych neměl za sebou nějaký ten krůček kupředu
oproti ostatním. Začal jsem pochybovat o správnosti své cesty a
začal jsem mít strach o život, o ten pomíjející život, nad jehož
úroveň jsem se před tím cítil povznešen. Nakonec to dopadlo tak,
že mi vůbec přestalo jít o věčný život, a začal mít pro mě jediný
význam ten ubohý, na vlásku visící lidský život. Ani jsem si
neuvědomil, že se opakovala situace před oním zásahem v
muzeu, kterou jsem líčil vpředu. Tehdy jsem opustil svůj životní
ideál, nyní jsem opouštěl výsledky devítiletého snažení za bídných
třicet stříbrných, za problematický život na pokraji fyzické smrti.
Dosud však jsem přitom nebyl klidný, nýbrž zoufalý. A tu do tohoto
zoufalství vpadla událost s gestapákem, který vedle mě ukopával
člověka a chystal se přejít ve svém řádění na mě. Věru ani na
zoufalství nebylo místa a času. Události se řítily kupředu. Opustil
jsem sebe a smířil jsem se s činností gestapáka. Učinil jsem to už
bez výhrad, protože jsem byl jist, že by byly zbytečné. Měl jsem za
to, že budu zavražděn v nejbližších vteřinách. Hnout jsem se
nemohl, protože každý pohyb by byl znamenal kulku do zad.
Zatímco však při dřívějších zahraných událostech jsem se vzdával
jen toho, co jsem právě dělal, nyní jsem se vzdal svého života a
navíc ještě odpustil gestapákovi, nemohl jsem z lidského hlediska
v té chvíli učinit více, stal jsem se prázdnou nádobou, do které se
vlilo samovolně poznání netušeného rozsahu, ze kterého dodnes
čerpám. Poznání bez učení a neomezující se už jen na vlastní
záležitosti.
Toto vědění mělo především povahu pochopení toho, jak je
možno úspěšně pomoci jiným lidem než sobě, a to se stejnou
naléhavostí, jako by to mělo být pro mě. Po tomto vlití zákulisního
vědění, jsem začal rozeznávat komu mám co říci, neboť jsem si
jaksi vzpomínal, v jakém světle jsem je viděl v onom náhlém závanu všestranného vědění. Dosud, třicet let od oné události, se setkávám s lidmi, kteří byli tehdy v onom "vidění" obsažení a budu se
s dalšími setkávat až do konce života. V duchovním poznání je
tomu tak, že cokoliv se odtamtud dozvídáme, zároveň o tom

zjišťujeme, že jsme to už odevždy věděli. Čímkoliv se stáváme, o
tom víme, že jsme tím odevždy byli, že jsme např. byli věčnou
bytostí, že jsme se jí nestali v určitém okamžiku, kdy si začínáme
tuto nesmrtelnost uvědomovat. Toto vědění nelze nosit v lidské
paměti, protože je úžasně obsažné a jsou v něm obsaženy vztahy,
které připadají být nelogické. Jím se také dovršuje mnoho dřívějších nápovědí, kterým jsme dříve nerozuměli, a nyní se dovršují
tím způsobem, že víme, kam tehdy mířily, začátkem jakého vývoje
byly. Toto vědění stejným způsobem míří do budoucnosti. Teprve
když něco z toho živého pokladu se má dostat ke slovu v podobě
události, setkání, použití pravdy apod., přechází část té vnitřní
pravdy znovu do lidského vědomí, čímž se stává závazkem pro
regulaci činnosti, východiskem při jednání s lidmi, základem pro
formulaci nějaké odpovědi někomu.
Příklad: V koncentračním táboře jsme měli jakousi
samosprávu. Nejstarší vězeň, Blockaltester, měl povinnost nás
vodit na shromaždiště vězňů třikrát za den, starat se o přísun
potravin, posílat lidi na marodku atd. Dostával však také úkoly od
vedení tábora. Jedním z nich bylo vést evidenci o počtu vězňů. Za
tím účelem asi každý týden se psaly nové seznamy všech vězňů
na bloku. Náš Blockaltester moc psát neuměl. Přišel jsem mu
hned nějak první den pod ruku a on mě požádal, abych za něho
napsal seznam vězňů na jeho bloku. Bylo to stopadesát jmen. V té
době jsem ještě neztratil úplně vedení, které se potom vlivem
mého duševního stavu úplně ztratilo. Jakmile jsem začal psát
seznam spoluvězňů, bliklo mně známé světlo, a rázem jsem
věděl, že z koncentračního tábora půjdu až budu podruhé psát
bez vlastní iniciativy podobný seznam vězňů, a že s tím bude
spojena další podmínka, pět poučených spoluvězňů o mém
způsobu myšlení a cesty. Nevěděl jsem však ještě, o které
spoluvězně jde. Toto osvícení však nabylo svůj živý charakter
teprve po onom osvícení, které jsem právě líčil. Teprve od té
chvíle jsem věděl o těch "svých" pěti. Podařilo se mi se čtyřmi z
nich se domluvit velmi záhy, ale ten pátý, Hanzlíček, jenom litoval,
že ty své ovečky tak obelhávám nebo uspávám, jak mým
výkladům říkal. On se učil cizím jazykům a nebyl ochoten mě
vyslechnout. Nemohl jsem tedy odejít z koncentračního tábora,
protože jsem tam nesplnil svůj úkol. Až konečně 20. dubna 1940
měl seznam spoluvězňů psát "můj" Hanzlíček. Ten však odmítl jej
napsat, protože prý strašně škrábe a dostal by se za svůj výkon
ještě do Strafkolonne. Vzpomněl si však na mě, že jsem hned po
vstupu ten seznam psal, a trval na tom, abych jej napsal za něj.
Argumentoval asi takto: "Ty si myslíš, že tím svým balamucením
prospíváš lidem, ale já o tom nejsem přesvědčen., Když však máš

tak dobré srdce, mohl bys za mě napsat ten seznam ještě jednou.
Osvobodil bys mě od jistého trestu." Poznal jsem už, kam věci míří
a odporoval jsem mu: "Kdybych já dnes psal tento seznam, musel
bych se s vámi rozloučit, neboť bych musel odejít z koncentráku
domů. Já jsem však zde nesplnil svůj úkol. Mám ještě tebe
přetáhnout na svou stranu, proto odmítám psát seznam. On na to
zcela rozumně: "To jsem si nemyslel, žes takový cvok a že vidíš
souvislosti mezi psaním seznamu a svým odchodem. Budiž však,
napíšeš-li seznam, přezkoumám svůj názor, půjdeš-li tohoto dne
domů. To se přece pozná, ne?" Souhlasil jsem. Do večera
Hanzlíček chodil kolem mě a vysmíval se mě, protože nikdo mě
domů nevolal. Večer však byl Hanzlíček odvolán z koncentráku
společně se mnou.
Nemínil jsem tě naučit číst děj podle zákulisní režie, ale chtěl
jsem ti popřát pohled na vyšší režii z několika důvodů. Především
se dá i z tak krátkého líčení fakt pochopit, jak se má rozumět
onomu důležitému výroku Pána Ježíše: "Hledejte především
království Boží a vše ostatní vám bude přidáno."
Hledá-li někdo především království boží, a to jsem činil od
těch svých sedmnácti let, bude mu, právě jako bylo mně všechno
ostatní postupně a stále přidáváno právě také pomocí četby děje,
pomocí různých těch upozornění, která však musí být
poslechnuta, i když je to krajně nepříjemné.
(Je velmi poučné, a ta zkušenost byla velmi draze
zaplacena, proto by měla být zveřejněna, nuže, je velmi poučné,
že jakmile jsem začal hledat na začátku svého pobytu v
koncentračním táboře svůj život, ztratil jsem celé vedení na tak
dlouho, dokud jsem nebyl nucen svůj život opustit. Napsal jsem v
díle Otázky a odpovědi, že ještě roku 1973 jeden člověk poznal,
že jsem někdy musel opustit svůj život a jen proto jsem měl
možnost vstoupit do jeho života, jako by to byl můj život.
Neexistuje žádná definitiva vyvolenosti. Záleží na myšlení a
chování člověka, která obě vyvolávají zásahy režie, takže člověku
připadá, jakoby zásahy přicházely zvnějška, z nadoblačných,
nepochopitelných výšin. Nikdy tomu tak není. V člověku samém
jsou kořeny veškerého vědění a nevědění, kořeny dobra i zla.
Člověk si může být arcisatanášem právě tak jako si může být
andělem strážným. Záleží na něm, záleží na smyslu života, jaký si
zvolil a pak na tom, jak důsledně tento smysl plní.)
Pak jsem ti chtěl předvést, co je to tak zvaný osud.
Zamýšlíš-li se nad celým tímto spisem a především nad jeho poslední kapitolou, pochopíš, že nic není předepsáno tak, že by se

proti tomu nedalo nic dělat. (Ovšem mohla sis z tohoto spisu mezi
řádky také vyčíst, že člověk si připravuje určitý průběh svého
života ve světě, a co je na této přípravě nejzávažnější, že kromě
vědomých příprav své budoucnosti provádí ještě průběžně další
přípravu nevědomě, a je přitom dokonale slepý, neví, že něco
připravuje.
Ta dívka, která vstupovala do vody na plzeňské plovárně,
nebo jiná na zlínské plovárně, jistě nevstupovala do vody poprvé v
životě. Obě byly dospělé. Nevěděly, že svými předešlými vstupy,
které pro ně nebyly spojeny s příjemnými pocity, připravují také
pro mě informaci, jejíž obsah neznaly a nepotřebovaly znát. Přesvědčuji se neustále, že čím slepěji kdo jedná, tím dokonaleji mě
informuje, protože nemůže ničím vědomým zasahovat do u mě
připravených událostí. Viz onoho opilce na Pernštýně v Praze.
Proč mi tu cennou informaci podal zrovna on, opilec? Nebo proč
Hrdlička zapomněl, co mi slíbil? atd. Jednali slepě a byli v
rozpoložení, ve kterém slepota byla snadno dosažitelná. Není
tomu vždycky tak. Důležité je vědět, že jednáme se slepými, kteří
nejsou zodpovědnými za své činy vyplývající z jejich slepoty.
Musíme být opatrní při jednání s nimi. Splašený kůň za sebe
nemůže, jedná slepě. Je na nás, abychom mu šli z cesty.
Nedivím se, že někdo hledá svůj osud zapsaný ve
hvězdách, nebo v kartách, v písmu, na dlani apod. Poznal, že je
slepý a nevědomý, a hledá východisko ze své nevědomosti.
Jenže si není vědom další důležité okolnosti, že jeho myšlenka je
nadána určitou silou uskutečnění. Lidská myšlenka má sice malou
sílu tohoto druhu, nepatrně připravuje budoucnost, ale je-li často
opakována, je-li utkvělá, je-li vedena nějakou vírou nebo pověrou,
začne se její síla zmnohonásobňovat, a nakonec se splní osud
postavený na myšlence, neboť ona stálým opakováním nabyla
síly uskutečnění.)
Jediným lidským osudem, který se nedá změnit, je trvalý
fakt, že Bůh za všech okolností miluje člověka, a proto ho k sobě
ustavičně zve. Přeje si, aby se vrátil do jeho domu.
(Toto přání je jiného druhu než kterékoliv lidské přání. Proto
je lidsky nepostřehnutelné, proto je neklasifikujeme a
nerozeznáváme jako přání. Jako ničím nezastavitelná síla valí se
neviditelně a neslyšitelně vývoj kupředu jako jeden ze znaků boží
lásky.)
Člověk může dělat co chce proti tomu, nakonec, kdyby
prohlédl, by vždycky zjistil, že se zase přiblížil k věčnému cíli.
Samozřejmě tento vývoj přesahuje hranice lidského života, takže

světský člověk ani neví, že toto základní tažení je rozhodujícím
prvkem v jeho životě.
Jestliže člověku jeho činnost nebo myšlení přinese jen
uspokojení se sebou samým nebo z vykonané činnosti, nemá ani
jedno, ani druhé jiný význam pro věčný život, než význam
zkušenosti a nácviku. Jestliže však člověk nedostane svou odplatu
ani v uspokojení z činnosti a myšlení, ani v úspěchu jako takovém,
pak nevědomě dělá něco, co jsem vědomě učinil v jiném měřítku v
koncentračním táboře: vzdává se kusu svého života, kusu
uskutečnění, které chystal pro sebe. Nezatrpkne-li, nýbrž je-li stále
ochoten znovu a znovu jít dál, znovu se snažit o něco dalšího,
vrací sílu, kterou chtěl vložit, tesaurovat do sebeuspokojení, zpět
Bohu - aniž to ví, aniž potřebuje na Boha věřit - nastává jakési
spojení s Bohem, jakési uzavření okruhu, o kterém by se dalo říci
toto: od Boha bereme sílu ke všemu, co děláme i sílu k tomu,
abychom mysleli, prostě sílu k životu. Máme tendenci všechno, co
dostáváme, si nějakým způsobem přivlastnit. Nepodaří-li se nám
něco si přivlastnit, příslušná síla se vrací zpět k Bohu. To už ale je
síla přibarvená životem ve světě, omočená v něm, a proto
všechno, co ulpělo na ní, se musí zase jako nikoliv božské (věčné)
vrátit zpět k člověku, k lidskému (k dočasnému). To je začátek
onoho vyššího vedení, o němž byla řeč. Nebuď proto nešťastná
nad jakýmkoliv neúspěchem. Neúspěchy, jsou-li prožívány dříve
naznačeným způsobem, jsou cenným příspěvkem vnějšího
uskutečnění věčného života.
Ještě něco: Není nutné umět číst děj, a přesto je možné se
ocitnout na přímé stezce. K tomu je však třeba, aby člověk plnil
příkazy boží tak, jak jim rozumí. Jen si musí přát, aby jim rozuměl
stále více, je-li ochoten to navíc, čemu porozumí, také uvést do
života svou poslušností. Poučit se musí hlavně ve směru vlastnění, jak jsme si o něm vykládali. Nikdo nemůže získat osvícení v
oboru, ve kterém se sám nesnaží, aby se dostal co nejdále pouhými lidskými schopnostmi. Zacheus byl malé postavy, a proto vylezl na strom, aby spatřil Ježíše, který kráčel kolem. Proto ho
Ježíš uviděl a ten den u něho večeřel.
Závěr
Přál jsem si, abych ti směl ukázat jeden ze způsobů, jak lze
žít plněji. Nemáš tušení, co vedle tebe prožívám, a o co přicházíš,
když se o tom nepoučíš a věnuješ se jen tomu prožitku, který ti
nabízí konvenční život. Myslíš si možná, že žiji neradostně, když

se nehoním za požitky. Chtěl jsem se s tebou podělit o svou
radost a ukázat ti cestu k ní.
Jsi svědkem, že jiní dychtivě přijímají toto poselství. Proč
mohou jiní, proč mohou jiné, a ne ty? Stojí mezi tebou a mnou
"tvůj" život, kterého se pevně držíš. To je nepřekonatelná hráz.
Život není tvým bohatstvím, nýbrž propůjčenou hřivnou, se kterou
musíš řádně hospodařit.
Kdysi přišel bohatý mladík k Ježíši, aby se od něho dozvěděl, jak získat život věčný. Plnil od mládí přikázání, ale nechtěl se
vzdát svého majetku. Proto nemohl přijmout program, který Ježíš
navrhoval. A to byl program, který se snažím podle Ježíše hlásat i
já. Jeho plnění vede k věčnému životu, prožívanému už zde na
světě.
Vrcholem vnějšího uskutečnění, o němž zde není psáno, je
nikoliv vedení, o němž je zde zmínka, nýbrž ustavičná konfrontace
myšlení a jednání se zdrojem věčného života, věčné pravdy a
věčné lásky.
Všimla sis, že jsem nikdy nevěřil, dokud jsem se
nepřesvědčil. To je jedna z hlavních záruk pravdy. Chceš se také
přesvědčit?
O vánocích 1969

Hlas duše

Mé dítě,
zrodila jsem tě z pouhé naděje,
že jednoho dne budeš věčně mé,
že do Otcova domu zavěje
tě láska má a nikdy nezklame
tě touha zasetá ti do srdce,
mít rád a bez ustání milovat,
napřed sic hračky, které přelehce

lze upustit i oplakati snad,
pak myšlenky a fatamorgány,
jež pod dotekem rozplynou se v nic,
jež jako klamné znovu zahnány,
přec vrátí se a oslní tvou líc.
Tak pohráváš si milióny let,
a já tě hlídám, laskám, konejším,
vždyť hrou se nenaučíš všemu hned.
Věz, čekám, až ti jednou budu vším,
až pochopíš svou matku, dítě.

První doplňující kapitola k Umění žít (Užd)
Vidím, že jsem v UŽ neměl vynechat několik závažných
poznatků, k nimž jsem přišel pomocí těch operací za vědomí.
Přidávám zatím aspoň jeden z nich o schopnosti rozlišovací.
Lékaři mě vyvedli z vězení vlastní vůle. Normální člověk,
který nemá tu příležitost, aby mu někdo ukázal, co je za vlastní
vůlí, jaká je tam skrytá moc, ani neví o tom, že je vězněm své vůle
a vůle okolních lidí a společnosti, přestože občas spílá tomu
nátlaku zvnějšku a je uváděn vlastní vůlí do situací, ze kterých
nezná východisko. Jakmile otrne nebo otupí, zase se smiřuje se
situací a táhne káru s rancem vlastněného, a má radost, že aspoň
něco utrhl pro sebe. Do toho svého se pak zabarikáduje, štěká na
své okolí jako pes před kostí, která mu byla hozena k snědku
nebo k ohlodání. "To je mé, to je mé, neberte mi to!"

Tedy vlivem krutých lékařských zásahů, které bych
psychologicky definoval jako násilnou výchovu k sebezáporu, jsem
po přestálých operacích nebyl spokojen s vlastní vůlí a s její
účinností, protože mě lékaři naučili od ní odstupovat a dívat se na
ni kriticky. Vždyť jsem se svým živelným odporem čtrnáctkrát
lékařům neubránil! Dokud jsem neodstoupil od své vůle žít
pokojně bez bolesti, ukrutně jsem trpěl. Pak, když už dávno nade
mnou nikdo nestál s chirurgickým nožem, dostával jsem se svou
vůlí do situací obdobně žádoucích jako na operačním stole, a
dokonce neméně bolestných. Objevovala se duševní bolest nad
neřešitelnými situacemi. Tak přehnaně citlivým bych se byl asi bez
zásahů lékařů nestal. Znal jsem jen jediný recept, jak se těch
bolestí zbavit: Jednat správně. Řešil jsem vyhrocené situace, do
kterých jsem se dostával, malým dětským rozoumkem, ale tím
jsem na všechno nestačil. Protože mě lékaři pořádně a opakovaně
vyváděli ze sebe, zůstala ve mně schopnost více si všímat okolí
než ostatní děti. K tomuto pozorování kladně přispívalo mnoho
okolností, které také navodili lékaři. Nařídili, abych si nehrál s
dětmi, protože by se pádem měkká ramenní kost levé ruky mohla
zlomit. Protože jsem většinu roku trávil v Radavě pod Orlíkem,
tedy na venkově, byl jsem odkázán na jiné než lidské spoluhráče.
Pochopitelně musel jsem se jim naučit lépe rozumět než jiné děti,
které si hrají převážně jen mezi sebou a na zvířata se učí dívat
kořistnicky, jako by tu byla jen pro užitek člověka. Měl jsem to
štěstí, že jsem nedospěl ke kořistnickému poměru ke zvířatům.
Zvířata o tom nějak věděla, že jsem jedním z nich a že jim nikdy
nebudu škodit. Sice mi kohout kradl chléb (ale napřed mně svůj
úmysl oznámil), ale kráva Straka mě považovala za své telátko,
všimla si, že maminka se okolo mne moc točí a že mě má ráda,
začala na mě žárlit, odháněla maminku ode mne a pak už ji
poznávala jako svou sokyni v lásce a honila ji po mezi i když jsem
nebyl přítomen, kdežto k ostatním lidem se chovala přátelsky
mírně. Nejvíc jsem vděčen husám. Ty mne učily vstupovat do
husího ráje pomocí vrozené schopnosti akupunktury a akupresury,
a také mne naučili bránit se horečkám, kterých u mne bylo dost a
dost. Lékaři mně odebrali mnoho krve, ale nemohli mně ji vrátit,
protože Dr. Jánský ještě neobjevil krevní skupiny a nebylo možno
provádět transfuzi. Snad bych byl bez husí pomoci ty horečky ani
nepřežil. Vlivem přátelství se zvířaty jsem ovládal několik soustav
zvířecích signálů. Lékaři mě nejen odsoudili k tomuto bohatství
poznatků, ale navodili ve mně též soucit se zvířetem, které, jak se
mi zdálo, trpělo stejně jako já na operačním stole. Tento moment
byl patrně rozhodující pro rozšíření mého vědomí za hranice
smyslových vjemů (vstupní hranice vědomí, kterou označuji ve

svých spisech A) až ke hranicím rozumového a citového
zpracování vjemů (B). Překročil jsem, aniž jsem o tom věděl a si to
přál, úsek vyhražený pro lidské vědomí od A do B.
Příklad, jak jsem se k tomu dopracovával za pomocí zvířat:
Byl jsem svědkem toho, jak jedna slepice sedí na jiné a klove ji do
hlavy za hřebínkem, až krev teče. Uklovávaná slepice se nebránila, jako by byla svázána. (Při operacích jsem byl přivazován k
operačnímu stolu.) Vím dnes, proč se tak trpně chovala. Ve slepičím stádu (podobně jako v husím, vraním atd.) jsou slepice hierarchicky seřazeny od první až do poslední slepice. Ta poslední,
dejme tomu, že ve jmenovaném případě šlo o slepici poslední,
musela se dát klovat slepicí předposlední a nesměla odporovat.
Jak se to podobalo operacím při vědomí. Nuže ta poslední slepice
chodila před tím násilenstvím po dvoře a hlasitě hořekovala, že se
na ni nedostane jídla, protože ostatní slepice přednější jí všecko
snědí, jak má potom mít vajíčka a z nich dětičky, po kterých tolik
toužila. Zželelo se mi jí a běžel jsem do stavení pro drobty, které
jsem jí házel a dokonce ostatní slepice odháněl. To si ale nedala
líbit ta přednější slepice, vyčítala té poslední, že nemá právo ji
okrádat o její sousta, vrhla se na ni a ostatní už víte, začla ji klovat
a snad by ji byla uklovala. Nedíval jsem na to násilí dlouho.
Zaplašil jsem násilnickou slepici a ujal se té spodní. Ona napřed
nepochopila, co chci dělat, a myslela si, že i já ji chci zabít.
Zůstala klidně a trpně sedět schýlena hlavou k zemi, nechala se
hladit a vyčkávala. Ale domluvili jsme se. Násilnici jsem musel
občas odehnat a nakonec jsem ji musel přehodit přes plot, aby
nemohla útočit. V té poslední slepici jsem měl potom po celé léto
dobrého přítele. Vykládal jsem tu příhodu tetě a mamince, ale ty
mě nebraly vážně, protože slepicím nerozuměly. Bodejť by
rozuměly. Vždyť k nim měly kořistnický poměr. Když však viděly,
jak vím, co si vykládají husy, kam zamýšlejí zaletět, začaly mi je
svěřovat a situace se obrátila. Tam však svým výkladem nemířím.
Poznal jsem, že si musím z rad lidí vybírat to správné, právě tak
jako z rad zvířat, a postupně jsem začal samovolně rozeznávat, co
na radách lidí je správné a co nikoliv. Husy mně např. radily,
abych s nimi škubal trávu a pojídal ji. Poznal jsem zkouškou, že ta
rada je nesprávná. Byla to i ve styku s návrhy lidí záležitost praxe
a rozšířeného vědomí za hranice AB. Maminka byla z toho občas
zoufalá. Měla dojem, že jsem náladový, že ji poslouchám jen
tehdy, kdy se mi to líbí, a neposlouchám, i když ona svou radu
zcela rozumně bere velmi vážně, ale já... což ona nevěděla, ji
rozpoznávám tím vnitřním vědomím za hranicí úsečky AB jako
nesprávnou. Co jen ti lékaři vyvedli. Když jsem při operacích
přestával vnímat příliš silnou a dlouho trvající bolest a odstupoval

jsem od ní svými smysly, zavřeli vlastně bránu A, bránu vstupu
smyslových vjemů. A co není ve smyslech, nedonese se ani do
brány B, až ke zpracování smyslových vjemů, neboť není co
zpracovávat. Mozek je utvářen, že nervovou sítí je smysly avizován, a když smysly upozorněn není např. na nebezpečí, musí
pomáhat buď pamětí na minulé už zažité situace, nebo musí
čerpat z rozumového poučení zkušenějších lidí.
Předpokládejme nepřerušený tok a tlak vědomí na lidský
organismus. Normálně vědomí protéká smysly a mění se na
záznam v mozku, na záznam, který má tendenci organicky se
přiřazovat k dosavadním zkušenostem podle principu, stejné ke
stejnému. Protože smysly, především hmatový smysl během
operací se tak unavil, že déle neunesl tak velkou bolest, ustoupil a
proud vědomí nebyl omezen filtrem smyslů, nezměnil se
přefiltrováním za širokého toku vědomí na úzký proužek záření,
které se nedostane dál než do mozku a k rozumu, nýbrž zůstane
mocnější a pronikavější, prošel dál do jiných středisek v těle a tam
vzbudil schopnosti, které by byly bývaly jinak zůstaly neprobuzeny.
Tak si obrazně vysvětluji jednu z mnoha příčin, proč jsem začal
rozpoznávat správné bez pomoci rozumu. Lidský organismus je
složitý transformátor s decentralizovanou soustavou čidel, které
mohou, jak se stalo v tomto případě, lépe zastat funkci mozku
tam, kde mozek nestačí centrálním sběrem smyslových vjemů
obstarat dostatek informací. Včela má např. velmi dobře vyvinutou
soustavu decentralizovaného, mozek zastupujícího systému, který
funguje v určitém smyslu dokonaleji než mozek, protože včela žije
za jiných podmínek než člověk. Indičtí radžajogini znají dokonce
různé úrovně vědomí, mají je dokonale popsány i se vstupem do
nich. Z takové nějaké úrovně jsem čerpal informace o tom, co
mám dělat, a to se dělo bez účasti rozumové úvahy. Když jsem
nebyl schopen vyřešit nějakou situaci, už jsem nějak věděl, jak na
to jinak než úvahou. Zastavil jsem úvahu a vybral jsem si z
navržených řešení správné, tj. takové, o kterém jsem měl vnitřní
jistotu, že je správné. Maminka mně radila, ale já si vybral jen co
jsem rozeznával jako správné. Pokud jsem toto správné realizoval
hned činem, našel jsem v sobě vždycky konkrétní sílu k
uskutečnění. A tak se stalo, že jsem se naučil nepoužívat pořád
jen vlastní vůli, pokud její řešení bylo bezmocné, a používat vůli,
která nebyla má a byla nadána obrovskou realizační mocí.
Ještě jednou: Měl jsou touhu jednat správně. Tato touha mě
doprovázela od chvíle, kdy jsem vyšel z rukou chirurgů, asi ve
třech a půl letech. Snažil jsem se uspokojit tuto touhu, že jsem
hledal rozumové řešení toho, co jsem si přál, aby bylo provedeno

správně. Pokud jsem tímto způsobem správné řešení nenalezl,
poznával jsem, že je nenalézám. Ptal jsem se maminky, co by mi
radila, abych udělal. Jakmile mně začala radit, nepoužíval jsem
rozumového soudu o tom, co mi radí, nýbrž jsem pouze
poslouchal, co říká, s dostatečnou pozorností, takže jsem věděl,
co mi radí. Jakmile dospěla třeba z mnohých rad k jedné, kterou
jsem náhle samovolně poznával jako správnou, řekl jsem "dost",
to je správné. Rozeznal jsem, co je správné podle toho, že
rozechvělo všechny struny mého vědomí, jako indukcí (vizte hejno
holubů, které najednou vzlétne), a pak už přinášelo vedle síly
poznání o správném také sílu k uskutečnění toho správného.
Zkrátka vůle přestala být bezmocná, protože nebyla má.
Organismus se nějak otevřel těmto dvěma silám (poznání
správného a uskutečnění správného). Cítil jsem, jako by se nějaká
stavidla ve mně otevřela. Napodoboval jsem ten stav často
zahražováním přitékající vody a jejím vypouštěním odstraněním
části hráze. Ovšem pokud jsem něco stačil řešit rozumem, a
takových řešení byla převážná část, nepotlačoval jsem, ani jsem
nepodceňoval rozum. Přece však ta malá část případů, kdy jsem
se nedal znechutit neschopností, nýbrž jsem se např. ptal
zkušenějších lidí po dalších řešeních, mě přiváděla vždycky k
nalezení správného řešení, které nebylo mnou vymyšleno.
Nevěděl jsem, že ve mně roste zásoba úspěšné vůle, mocné vůle,
odlišné od mé daleko bezmocnější vůle. Nikdy jsem se neřídil
opakovaně správným jednou takto nalezeným. Nevím proč, ale
věděl jsem, že každé takové řešení bylo jedinečně platné a
neopakovatelně platné. Moc k jeho provedení byla dočerpána
uskutečněním záměru (jedním vzletem holubů je vzbuzena a
dočerpána síla konkrétního prvenství letu). Čili do toho, co jsem
nedokázal řešit svými silami a svou vůlí, nýbrž jinou mocnější vůlí,
jsem šel vždy nově, s novou koncepcí a také s novou silou, dosud
nikdy nepoužitou. Za několik let tohoto počínání už mě neradili jen
lidé, ale i situace, které se přede mnou utvářely. Rozeznával jsem
situace, které mi měly co říci, a jiné, které pro mě nic
neznamenaly. Rozeznával jsem je bez nejmenší touhy je
rozeznat. Do mého života vstupovala samovolnost, která se
organicky připojila k té, pomocí níž nám klepe srdce a pomocí níž
dýcháme. Nepotřebujeme nic o tom skrytém systému vědět, a
přece funguje stejně, jako když o něm něco víme. Zjednáváme tak
jako tak podmínky pro jeho funkci. Učil jsem se pomocí plnění
"vůle s mocí" zjednávat podmínky pro rozšířené vědomí. A ostatní
už je rozepsáno v UŽ v pojednání o převratné události v mých
sedmnácti létech. Při ní se zase do mého vědomí dostalo poznání
o nesmrtelné podstatě člověka a moc k tomu, abych své vědomí

znovu s touto podstatou spojil a změnil smysl života. Místo života
pro sebe (chtěl jsem být předtím přírodovědcem, to byla do té
doby má jediná láska) nastoupil život pro tuto nesmrtelnou
podstatu. Tento nový střed života za dalších devět let přinesl
poznání, že jsem samovolně opustil v rozhodující chvíli svůj
dosavadní život. Moc poznání, která mne tehdy zaplavila, byla tak
velká, že by se nevešla ani do nejhlubší extáze. Najednou jsem
věděl, co jsem nikdy nestudoval a o co jsem nikdy, ale mylně,
neměl zájem. Od té doby jsem ještě dvakrát změnil styl a sloh
života, a to jak z nevědomosti, tak ze sebezáporu. Přišli další vlny
poznání. (Pozoroval jsem kdysi příbojové vlny Atlantického oceánu
v Normandii. Vyplavily mnohé věci na břeh, které nebyly těmi
vlnami. Samy se vrátily do oceánu.) V každém novém poznání
byla vždy obsažena též dávka omylu. Nebyl to rozporný
dualismus, nýbrž vedení dualismem, relativním dobrem a
relativním zlem. (Jako vlny oceánu vynášejí různé věci na břeh a
samy se očišťují.)
Proč jsem tuto kapitolu přidal? Protože jsem přesvědčen, že
lidský život vychovává člověka k sebezáporu a že ten bude jednou
vědecky využíván k rozšíření vědomí a k uskutečnění a usnadnění
poznání. Naznačil jsem, jakým způsobem se to stane. Ne
operacemi při vědomí, nýbrž správnou manipulací s vůlí,
přechodem z vlastnění do správcovství atd. Stojíme teprve před
branami umění žít. Škola tohoto umění je vyhražena pro člověka.
Zvířata v ní nemohou postoupit do vyšších tříd, neboť nemají tak
dokonalý transformátor sil, jaký má k dispozici člověk v lidském
těle.
Zjistil jsem, že kvočna nebo husa si počínají při výchově
svých kuřátek a housátek moudřeji než lidská matka při výchově
dítěte hned po jeho narození. Ona totiž neví, že spojení matky s
dítětem nekončí narozením dítěte, ruší dítě svými duševními
stavy, nechrání je před zbytečným dotykem jiných lidí. Dítě, které
ještě nemluví, má přirozené schopnosti, jak porozumět bez řeči,
ovšem schopnosti mnohem složitější než kuře a house, proto
nepozornou matkou těžko zbadatelné. Čím nižší tvor, tím musí být
dříve soběstačnější. Lidské mládě je od začátku tak složité a vyvíjí
se u něho tak mnohé vlastnosti zároveň, že jedno pro druhé se
nemůže uplatnit tak rychle jako těch pár zvířecích schopností.
Moucha létá hned záhy po narození. Kdypak dítě začíná chodit!
Ale vývoj dítěte se nezastaví tam, kde vývoj zvířete už nejde dál.
Kolik však natropíme chyb, že nevíme nic o samovolném vývoji dítěte a že tento vývoj uměle brzdíme. To platí hlavně u dětí do tří
let. V tomto období by mohlo dojít k harmonickému rozvoji malého

lidského já, kdyby tresty a odměny byly moudře zaměřeny tak, aby
podporovaly vývojový pohyb dítěte ve vhodném koridoru. Stává se
namnoze, že vliv dětí na děti je přirozeněji správnější než vliv
dospělých na dítě. Měl jsem to štěstí, že jsem byl v tom věku a
dokonce až do sedmi let málo rušen lidmi a hodně přivychováván
zvířaty. Proč kráva Straka ke mně nepouštěla lidi? Proč ptáci
nedopustí, aby se někdo dotkl jejich mláďat a někdy mláďata dotknutá cizí rukou opouštějí. Zajisté je v tom počínání více moudrosti
než si myslím. Přesvědčil jsem se dále, jak se málo využívá lidské
řeči oproti tomu, jak zvířata využívají své signály při výchově
mláďat. Jak husa komunikuje svými signály se svými housaty,
které se pasou. Kdybych byl tohle nenapodoboval ve styku se
svými dětmi, bylo by to s nimi dopadlo hůře. Řeč není určena jen
pro dorozumívání mezi rozumnými nebo dokonce dost vyspělými
lidskými jedinci. Zanedbává se celá škála působení slovem,
tónem, gestem, později dějem, vyjadřovaným slovy. Transpozice
slova na děj a děje na slovo, a tak stále dokola, jako to neúnavně
dělají husy se svými housátky. Zjistil jsem, jak velmi kladný vliv
mají pohádky, do nichž je vtělen děj přiléhající věku dítěte. Je to
vyvolávání ducha samovolnosti, vzpomínky na naši pravlast.
Podobně je tomu s říkankami a popěvky. Dítě se předčasně
odvyká reakci na gesta a pohyby matky. Nevíme si rady s tím, jak
duševní stavy především matky se dokonale zobrazují v duši
dítěte. Lidské matky nemají disciplinu zvířecích matek. Kvočna
vydává jiné zvuky než slepice bez úkolu vůči kuřatům. To přece
není náhodné ani zanedbatelné. Protože znám tyto principy od
zvířat, malé děti se dají mnou velmi snadno ovládat, ale pohled na
nás přitom není útěšný. Tahají mě za uši, lezou po mně, strkají do
mě apod. Tomu se nesmí předčasně nebo zlostně bránit. Mělo by
se zakročit proti takovému počínání s moudrou zdrženlivostí, jako
to činí zvířecí mámy. Dítě totiž takovými doteky přebírá od
dospělého něco, co mu chybí a co utvrzuje jeho společenství s
dospělými. Vštěpují se mu schopnosti, ke kterým by se samo
nedostalo atd. Pozor však, to nejsou jen schopnosti v oblasti
pohybové. Dospělí snadno přeceňují touhu dítěte po pohybu,
přemáhají vytrvalým pohybem dětský organismus a nestarají se
příliš o jiné potřeby rozvoje. Příliš jednostranně pohybově
vychovávané dítě obvykle zaostává v jiných kategoriích růstu.
Ovšem výchova smyslů hraje u zvířat důležitější roli než u lidí.
Přesto však dítě potřebuje se více dotýkat než být dotýkáno. I s
vývojem instinktů bychom si měli dát poradit od zvířat. Ale s
výchovou rozumových schopností jsme odkázáni jen na sebe, a
my nedovedeme organicky spojit výchovu smyslů s výchovou
rozumových schopností. Dospívající mládež se už musí ubírat

jinými cestami než zvíře. Snad jen slon a jiná pomalu se vyvíjející
zvířata nám ještě mohou poradit. Ptáte se asi jak. Čteme o jejich
chování od lidí, kteří s nimi žijí v jiném než kořistnickém svazku.
Tato rada však není příliš užitečná. Daleko užitečnější je rozvinout
celou lidskou osobnost a s ní i veškeré funkce rozumu.
Vyspělá funkce rozumu je u dospělého člověka
nepostradatelná, ale má jednu nevýhodou, že se pohybuje jen v
omezeném úseku vědomí AB. Patandžali říká, že mysl na sebe
bere podobu toho, na co člověk myslí. Nebere-li se toto zjištění
doslovně, nýbrž jako obraz skutečnosti, je velmi moudré a poučné.
Tím, že se mysl převléká do podob svých představ a
myšlenkových konstrukcí, nedopřává tomu obrovskému bohatství
vědění a moudrosti, které je za dějovou myslí, aby se dostalo do
vědomí. Schopnost rozlišovací se proto zastaví u rozumových
možností, a takový stav představuje jen nepatrné využití
rozlišovacích schopností mysli, která se dovede na okamžik
pozastavit, vyprázdnit ze svého nabytého obsahu, který se do ní
vlil přes smysly. Dostavuje se stav, kterému se odborně říká
znovuzrození. Řekl bych obrazně: Mysl neustále utíká za něčím, a
proto nemůže dohonit, co není v pohybu. Kdyby neexistovala dvojí
podoba existence, jedna která jí je, a druhá, která se jí stává, dvojí
podoba lásky, jedna, která je, a druhá, která se jí stává, dvojí
podoba poznání, jedno, které je, a druhé, které se jím stává, ten
náš myšlenkový pohyb by nevadil a nepřekážel by správnému
rozlišení. Ale náš stav mysli v pohybu nám brání v poznání
čehokoliv původního, zdrojového, neodvozeného, nezávislého, a
nakonec v poznání pravé vlády nad vším. O této vládě řekl v
šestém století před n. l. Lao-c ; "Pravá vláda je taková vláda, o níž
lid ani neví, že mu vládne." Rozumějme zde lidem člověka, který si
mylně myslí, že sám sobě vládne a že ovládá přírodu, protože
nepoznává pravou vládu.
7. 2. 1986

Druhý dodatek k Umění žít a zároveň pomocný text ke spisu M II.
O velkém kruhu čili o kole s mnoha loukotěmi
Předpokládám, že z věčnosti přicházíme na tento svět a že
lidský organismus dovede tak dokonale přeměnit všechno věčné,
které by se dalo vnímat, na dočasné, pozemské a posléze lidské,
že za "normálních" okolností (tj. za okolností, které považujeme

mylně za normální) se nemůžeme přesvědčit o tom, že jsme věční
a že dokonce máme v sobě něco co nevzniklo, a proto ani
nezanikne. Tomuto předpokladu není nutno věřit za tím účelem,
abychom se vírou mohli přesvědčit o existenci věčného v nás,
protože i bez víry se můžeme přesvědčit, že věčné v nás existuje.
Jenže bez víry se můžeme přesvědčit jen zkušeností, a to zase
snáze v druhé části kruhu než v první, protože máme k dispozici
živý lidský organismus, a ten už má za sebou první půlku kruhu, z
věčnosti do lidské vývojové podoby. My se jen těžko můžeme
vrátit zkušeností aspoň ke hmotnému vývoji, jak probíhal zde na
zemi od buňky, prvoka, vodního živočicha, přes opici až k člověku.
Tohle zažíváme v mateřském těle za jiného stavu vědomí, než
jaký máme nyní k dispozici po narození. Lékařská věda nás sice
přesvědčuje, neboť zjišťuje, že lidský zárodek v mateřském těle
prodělává za devět měsíců celý vývoj života na naší planetě, ale
to je, abych tak řekl, důkaz jen o poslední fázi vývoje v první
polovině kruhu, a kromě toho jen o hmotné stránce tohoto
půlkruhu. Toto jednostranné poznání může mít neblahý důsledek,
že totiž z jeho zevní podoby budeme si dělat mylnou představu o
vnitřní povaze půlkruhu, a pak budeme tvrdit spolu s Védami, že
než jsme se narodili jako lidé, museli jsme projít osmi milióny
jiných vtělení, a tak potom uvažujeme, že jsme napřed byli
buňkou, pak prvokem, posléze opicí a nakonec člověkem. Jenže
ani Védy se nesmí brát jako pravda, nýbrž jako obraz pravdy a
jako série obrazů o pravdě. Už kdybychom si tento seriál aspoň
poskládali, přišli bychom k jinému názoru, než že jsme napřed
museli být opicí než jsme se mohli stát člověkem. Zatím však jsme
se mohli stát člověkem (a usuzujme: byl k tomu třeba
předcházející vývoj rostlinstva a fauny, který nám tu připravil cestu
k naší existenci) jen proto, že jsme věční (a tato skrytá půlka
polokruhu se nedá rozumem zachytit) a sestupujeme na zem za
úkolem (který se také nedá rozumem zachytit, zrovna jako se
nedá rozumem zjistit, proč neustále celý vývoj rostlinstva a
živočišstva v nás ustavičně je živý, jak se dovídáme z vývoje
embrya v mateřském těle), který nemůže splnit jen rostlinstvo a
zvířectvo, tím méně buňka, která se nachází vně lidského těla.
Jsou-li však buněčné útvary využity ke stavbě lidského těla, které
je téměř dokonalou kopií opice, vznikají možnosti přejít pomocí
tohoto náboje přes hranice konečného a pomíjejícího. Co je
platno opici, že má tělo zevně uzpůsobeno téměř jako člověk,
když z první poloviny, z oné skryté poloviny vývoje nezískala
všechny transformační schopnosti časného na věčné, a proto
nemůže nastoupit cestu do vědomě žité věčnosti. Nenapadá vám,
že když je tu živá spojitost rostlin a zvířat s člověkem, že také

člověk, aniž si je toho vědom, působí zpětně na velmi pomalý
vývoj rostlin a zvířat? Přesvědčujeme se, že si zvířata jsou někdy
dost vědoma této pomoci a jsou nám za ni vděčna.
Tedy v druhé polovině kruhu, kterou máme před sebou a
která je proto nejen dosažitelná, ale my se můžeme přesvědčit, že
dosažitelná je, v této druhé polovině kruhu (zase se dvěma
stránkami, s lícem, kterého jsme si vědomi nebo postupně si jej
uvědomujeme, jak tamtudy procházíme, s rubem, který
nevnímáme) se vracíme k původu, vytáčíme se z kruhu a míříme
ke středu (kruh = kolo, loukotě, po nichž se stáčíme k nápravě).
Abychom mohli procházet touto částí kruhu, k tomu je třeba osvojit
si disciplinu, která není běžná, ale není ničím víc než prostředkem,
jímž si zajišťujeme, že nevynecháme nic ze své tělesnosti (a tou
nemíním jen hmotné tělo, nýbrž i všechny jeho duševní vlastnosti,
např. funkci a projev smyslů, rozumu, citu, lidskou vůli, pocit
oddělenosti od ostatního světa atd.), neboť to všechno budeme na
cestě potřebovat, i když bude nutno jedno po druhém odkládat,
opět se k tomu vracet jako ke ztracenému nebo zapomenutému,
opět toho použít a opět to opustit. Pomocí této discipliny, která by
se dala definovat jako "brát do ruky a pouštět z ruky" a obojí dělat
jakoby poprvé, bez ohlížení a bez vzhlížení kupředu, pomocí
tohoto způsobu jednání naučit se nic nemít, ani toho nevlastnit,
kterého známe jako sebe, a nakonec odhodit ten prostředek
nevlastnění jako dále nepotřebný (Všimněte si pláče Ježíšova nad
Jeruzalémem: "Jeruzaléme, Jeruzaléme,..." a kdy tento pláč slovy
projevil), protože v té druhé polovině skrytého kruhu se mezi tím
připravuje vláda, o níž Ježíš mluví jako o království božím, a ta
nakonec bez výhrad zastoupí provizórium "mít-nemít", neboť za
této vlády je dokonale překonán dualismus, veškerá moc párů
dvojic.
Něco bližšího o této disciplině: Dívám se na děti, které
někdy svou hru berou vážněji než dospělí lidé své účelové počínání. S jakou opravdovostí se rvou medvědí mláďata, aby se naučila
za dospělosti se chovat jako dravci atd. Opravdovosti je třeba, i
když nám z pohledu přicházejícího po skutku připadá, že jsme té
opravdovosti nadužili. Kdyby lidé věděli, že nevědí, co činí, jako
děti nevědí, že simulují život dospělých lidí, kdyby dále lidé věděli,
že za tím vším, co činí, se přibližují k něčemu opravdovějšímu, k
čemu teprve dospějí svou simulací, že dorůstají do opravdového
věčného života, který je zatím pro ně skryt...
Bezprostředním účelem discipliny, kterou vám teď
představím, je naučit nás zaujatosti k jedinému, neboť se máme
naučit pomocí zaujatosti k představitelnému další zaujatosti k

nepředstavitelnému, o kterém se nemusíme snažit učinit si
představu, a uděláme-li si ji, prodloužíme a zkomplikujeme si
cestu. Jinými slovy: Chci od vás, co si předem neumíte představit,
ale co vás převychová na člověka stále vnitřně svobodnějšího,
stále sebe a svůj vztah ke světu lépe chápajícího. Disciplina ta je
postavena na faktu, který jsem poznal a mnozí přede mnou ještě
lépe než já, že je dvojí existence:
1. Jedna, že něco je, nezávislé na čemkoliv, co se vyvíjí do
nějaké stále vyspělejší existence, nebo co chátrá stále více v
existenci již stávající. Protože ji nevnímáme, budeme ji nazývat
nulovou, tj. jako by nebyla.
2. A pak je tu existence, v níž není nic stálého. Jsme jejími
svědky, víme o ní, někdo méně, někdo více. V ní žijeme,
pracujeme, umíráme. V ní z květu jabloně se stává jablko, z dítěte
dospělý člověk, z dospělého člověka starý člověk atd. Všechno se
v jejím rámci stává něčím dalším nebo aspoň pozměněným.
Budeme ji nazývat existencí jednotkovou už proto, že v ní její
jednotliviny rozlišujeme, takže každou jednici můžeme pojmenovat
a poznávat v úplném tvaru.
Podobně je láska nulová, tj. taková, kterou nemůžeme
postihnout smysly a uznat rozumem jako existující, ale ona přece
je, nestranně je. Když jsme se ocitli v koncentračním táboře, říkali
věřící lidé: "Kde je ten milující Bůh, když dovolí takové bezpráví,
jaké zde panuje?" "Bůh není", vyznělo z toho, "protože kdyby byl,
nemohl by se nečinně na tohle zvěrstvo dívat." Také mně se
uzavřela možnost vidět lásku, která je nestranná vůči tyranům i
vůči týraným. Teprve když jsem se vzdal jednotkové existence,
objevila se mi neočekávaně jak nulová existence, tak i nulová
láska. Od té chvíle po celou dobu pobytu v koncentračním táboře
jsem byl vyňat z veškerého týrání, hladu, žízně, strachu a z veškerých dalších negativních jejích projevů. Neměl jsem strach ani
starost, ani jsem netrpěl. Můj soucit s trpícími nabyl neosobní
povahu. Zevní osobnost jen usměrňovala tento soucit. Kamkoliv
jsem pohlédl, viděl jsem utrpení, i tam, kde jsem si ho předtím
vůbec nevšiml, protože jsem byl zaujat vlastním utrpením a dokonce nenávistí vůči sobě, který takhle mohl dopadnout. Pomocí této
nenávisti vůči sobě jsem za tři dny dorostl ke ztrátě sebe, a už bez
lítosti a bez nenávisti, jak k sobě tak k esesmanovi, který mě chtěl
zabít. Ale ten, kdo měl být odpraven, se stal náhle a nečekaně
sluhou toho, co je: nenávist se stala sluhou lásky, která je, a
nemohla ji překonat.

A stejně tak se dovršilo rozlišení poznání, které je, od
poznání, které se nabývá. Se vzdáním jednotkové existence, tj.
existence spojené s pocitem oddělenosti, např. týraného od týrajícího, dostavilo se poznání, v němž jsem nabyl totéž poznání,
které mne napřed vedlo k relativně správnému od tří let do 17 let,
pak k božskému od 17 do 26 let, a konečně k poznání jednoty
mezi immanentním a transcendentním Věčným, mezi vytvářeným,
vznikajícím a jsoucím, nestvořeným, nenarozeným a nevzniklým.
Toto poznání přicházelo samovolně dveřmi utrpení, od kterého
jsem celý odešel se vším, o čem jsem věděl, samozřejmě i se
sebou, jak a pokud jsem se znal. Dalo by se říci, že prudce se
vyvíjejícími událostmi proti tomu, kterého jsem znal jako sebe,
jsem dorostl k sebevzdání. O co se od jednoho a půl roku do tří a
půl let u mě pokoušeli lékaři, ovšem aniž měli úmysl zbavit mě
sebe, o co se pokoušely extáze od 17 do 26 let, to se náhle
dovršilo neextaticky s obrovskými účinky v oblasti poznání. Bez
ztráty času jsem náhle věděl všechno co jsem až do nynějška a na
věky potřeboval vědět pro splnění mého úkolu, o kterém jsem
předtím nic nevěděl. Všechny události, které se až do té doby
přihodily, byly zevními ohlasy vnitřních proměn, nikoliv naopak
jejich prvořadými příčinami. Ocitl jsem se se svým vědomím na
vnitřní straně dosud skryté druhé poloviny kruhu, tam kde se
vybočuje z kroužení a míří se do středu kruhu. A jestliže kruh je
kolem, které se točí a tkví přitom na nehnutém středovém držáku
(nápravě), do kterého jsem vstoupil po některé zpřečetných
loukotí, pak odtamtud jsem mohl vidět zevní pohyb, a tím bylo v
daném případě utrpení kolem mě, i zažívat klid středové nápravy.
Vědomí fungovalo jako loukoť nebo řada loukotí, po kterých bylo
možno sklouznout na okraj točícího se kola (kruhu) stejně jako
odtamtud odejít do klidného středu kola. Ale obě funkce zastával
střed (kola), který všechno udržoval v patřičných dimenzích.
Promiňte, odívám pravdu do obrazů. Mou řeč tedy považujte jen
za obraz skutečnosti, ne za skutečnost samu. Jistě by bylo možno
najít lepší obrazy, kdybych je hledal, ale pravé přiblížení k pravdě
nepřichází pomocí obrazů, nýbrž pomocí sebezáporu, a to je
disciplina, o které mluvil svým životem Ježíš. Jím nám chtěl
ukázat, jakou část cesty už jsme ušli a jakou máme před sebou, k
jakým proměnám prostředků má na té cestě dojít a jaké jsou
znaky pokroku. Jsme-li v druhé polovině kruhu, a my tam jsme,
pak nám Ježíš svým životem ukazuje, že jako On máme za sebou
odchod z Otcova domu a příchod na zem, obdobně jako On, když
se narodil v Betlémě ve stáji (rozuměj člověk v lidském těle.
Svým životem ukazuje, jak se k jeho oběti za lidstvo máme
připojit a co máme dělat na různých stupních vývoje, abychom

došli ke vzkříšení z mrtvých v živém lidském těle. Ovšem naše
situace není stejná, nýbrž obdobná.
Ježíš ve svých čtrnácti letech prozrazuje, že si byl od začátku svého života vědom toho, kdo je jeho Otcem, že je věčný jako otec, že jeho pravá podstata, nám skrytá (rub kruhu nám neviditelný), mu byla známa. Tehdy ve 12 letech praví: "Což nevíte, že
musím být v tom, co je mého Otce?" Pro nás je však rozhodné, co
při tom dělá. Je až do svých třiceti let poddán své pozemské
rodině a lidské společnosti.
Je tak velkým hendikepem pro nás, že nevíme odkud
pocházíme a čím jsme? Pomozme si obrazem nebo obrazy,
abychom pochopili, že za určitých okolností tento hendikep může
se stát naší velkou výhodou. Kdo je ten, kdo neví o našem
věčném původu a smyslu pozemského lidského života jako o
vědomém návratu do věčnosti? Náš malý úsek vědomí AB, za
který sice své vědomí nedokážeme vlastní vůlí rozšířit, ale
mohli

a) buď uvěříme, že je něco takového možné, že bychom

pocházet z věčného života a do něho se vrátit, nebo
b) nastanou v našem životě okolnosti, za kterých úsek AB se
otevře zrušením smyslové přehrady A a rozumové přehrady B, a
přesto vědomí zůstane neporušeno, naopak se rozšíří. Dr.
Raymond Moody líčí takové případy podle svědectví pacientů,
kteří prošli klinickou smrtí, a já se opírám o tutéž zkušenost ve
všech svých spisech. Tato zkušenost se u m ě opakovala
čtrnáctkrát.
Nacházíme-li se podle tohoto rozdělení lidí ve skupině a)
nebo ve skupině b) máme rozdílně postupovat k řešení úkolu - k
návratu do vědomě žitého věčného života.
Ad a) Už dítěti ve škole předkládáme (a v předškolním věku
rodiče dětem rovněž) soustavu věcí a principů k věření, a dítě
značnou část prvků víry si nemůže ověřit zkušeností. Dítě
samočinně přiřazuje k tomu, co si může prověřit (např.
matematické úkony) vše nebo téměř všechno, co si nemůže zjistit
vlastní zkušeností (např. proč ve slově mlynář se píše tvrdé y když
se vyslovuje mlinář). Obdobně by tomu mohlo být s předškolní
výchovou) a tou je život v těle a ve hmotném prostředí. Nemýlil
jsem se: i to je víra. Té se dítě naučilo samo pomocí smyslů od
chvíle narození atd. Kdyby nás poučovalo vědomí protékající
jinudy než smysly, přesvědčovali bychom se o jiné skutečnosti.
Přiřazovat k víře vzniklé činností smyslů víru, která není závislá na

smyslové činnosti, není tak těžké, jak si myslíme. I na cestě náboženské víry se dostavují zkušenosti brzy. Mají-li se však dostavit,
musí vychovatelé dbát na to, aby se dítě ihned zařizovalo podle
své víry. Píše-li dítě "mlinář" místo "mlynář", bude klasifikováno
špatně, ale neposlouchá-li dítě příkazy pocházející z náboženské
víry, a neposlouchá-li je ihned, ztrácí sílu, kterou by mohlo příkazy
hravě uskutečnit, jeho víra se stává mrtvou a dítě od ní nakonec
odpadne. Takto mrtvých věřících je dokonce většina dospělých
lidí, kteří o sobě tvrdí, že věří. Těm se nedostává žádných důkazů
o správnosti jejich víry. Máme-li na mysli, co je psáno v evangeliu,
že učedníci Páně znovu uvěřili v Ježíše po prvním zázraku v Káni
galilejské, pak oni právě jako my potřebovali svou víru podpořit
zkušenostmi. Dostavují se důkazy "zázračné" povahy, to znamená
takové, které by se vůbec nedostavily, kdyby člověk živě neplnil
příkazy víry. (Symbol: Kdyby byli učedníci nešli s Ježíšem na
svatbu v Káni Galilejské, nebyli by bývali svědky zázraku. Jinde
jsem vysvětlil, co je to jít s Ježíšem na svatbu, co jsou to svatební
šaty atd. Viz např. Mat II). Bylo by proto rozumné, nepředkládat
dítěti něco k víře, co nemůže okamžitě praktikovat. Např. nedovolil
bych, aby se dítě naučilo přeříkávat Otčenáš, když tomu nerozumí
a neví, za co se modlí a jaké z jeho modlitby vyplývají povinnosti.
Může být sice v Otčenáši něco, čemu dítě přechodně nerozumí, a
přesto je učíme modlit se Otčenáš nezkráceně, ale podnikneme
včas všechny kroky, aby Otčenáši rozumělo a podle něj si
uspořádalo a soustavně doplňovalo řád hodnot, zkrátka aby právě
v modlitbě nezačalo lhát, jako činí dosud téměř všichni křesťané.
Říkají, nevědí co, slibují, nevědí co, zkrátka jejich modlitba se
přesně shoduje a podobá celkovému stylu jejich života, kde také
nevědí, co činí. K tomu by nemělo dojít ani v předškolní výchově.
Vyprávím-li dětem pohádku, řeknu jim, co je to pohádka a pak se s
nimi odeberu do pohádkového světa. Pak z něho zase vyjdu a
začneme si na něco hrát, a tou hrou je většinou napodobování
dospělých v pozitivním smyslu slova atd. Už tam by bylo dobře,
aby se děti naučili vědomě vstupovat do jiného světa (např. do
světa pohádek, do světa napodobování dospělých apod.), nikoliv
nevědomě, a též aby se naučili vědomě z těch jiných světů
vystupovat. Cvičí se tím od malička duševní pružnost. Nesmíme
děti balamutit a jednat s nimi ošidněji než s dospělými. Musíme se
stát jejich partnery při veškerém styku s nimi. Člověk se musí
naučit včas rozloučit s nejlepšími a nejmilejšími hmotnými i
duševními hračkami, ale nikdy za cenu pohrdání jimi. V dítěti se
tím položí základy k vnitřní svobodě, která se pak rozšiřuje na
všechny styčné body s okolím i s vlastními přáními. Tato vnitřní
svoboda nesmí nikdy hraničit s bezohledností vůči okolí, ani tehdy,

kdy jde o to, že "musíme být v tom, co je našeho Otce" a okolí
nám brzdí splnění tohoto přání.
Dokázat maximálně se poučit ze vztahu k lidem, zvířatům,
rostlinám a událostem je cílem etapy, znázorněné Ježíšem jeho
životem do třiceti let. Píše se o Ježíšově vztahu k rodině "... a byl
jim poddán." Tedy nejen že prováděl všechny úkoly, které mu jeho
životní prostředí přisoudilo, ale byl i harmonicky trpný. Kdo ví jako
on věděl, že od Boha pochází a k Bohu se vrací jako ke svému
Otci, ten musí vynaložit veškeré úsilí, aby se nevzdal světa a
přímého kontaktu s lidskou společností. Většina lidí, kteří se
dovědí, že jejich Otec je Bůh, odchází ze světa do ústraní, aby
nebyli rušeni ve svém pohroužení do věčnosti. Tohle Ježíš svým
životem do 30 let nedoporučuje, nýbrž vlastně zakazuje, je-li
Ježíšův život pro nás závazným příkladem. Některým lidem stačí
třeba jen pevná víra, nikoliv vědění k tomu, aby odešli ze světa do
ústraní, protože pochopitelně světské založení lidí je ruší.
Neptejte se, kdy by byl člověk přece jen oprávněn k tomu,
aby odešel ze světa! Ježíš říká svým životem, že na trvalo nikdy,
na krátkou dobu ano, ale až tehdy, kdy už dospěje svým
poznáním tak daleko, že na svém malém já nemá co rozvinout
zde na zemi. Všechno mu jde samo, jako bohatému mládenci,
který přichází k Ježíšovi na radu, co má provést, aby vešel do
království božího. I když dokázal ctnostně žít bez těžkostí a
dodržoval předpisy Starého zákona bez výhrad, byl bohat, a to
způsobilo, že nemohl vejít. Být bohatý ctnostmi v této první fázi
vývoje, je velmi užitečné, ale kdo se přimkne k tomuto bohatství, je
ztracen stejně jako boháč lpící na svém majetku. Zde jsme u
hlavní zásady discipliny, potřebné pro cestu s Ježíšem. Umět
nabýt a umět se vzdát nabytého tak, jako bychom nic nenabyli.
Nepromarnit, nýbrž se vzdát, opustit sebe ctnostného, zanechat
svou zamilovanost do sebe ctnostného. Tohle se nedá provést
sebezpytem, nýbrž nezištným pomáháním bližnímu, ale nejen
takovému, kterého máme rádi (ten je předobrazem nás
zamilovaných do sebe ctnostného), nýbrž člověku takovému jaký
je, potřebuje-li naši pomoc. Lékaři někdy, když mají operovat,
provádějí anestezii, zbavují pacienta vědomí. Kéž jsou nám v tom
příkladem. Ten, komu pomáháme, nemusí si být vědom toho, že
mu pomáháme, ba měli bychom učinit vše, aby si naší pomoci
nebyl vědom, jde-li o zákrok, který by odmítl, kdyby si ho byl
vědom.
Maličkost: Spěchající mladík nemá lístek na tramvaj, ani
korunu, kterou by vhodil do blízkého prodejního automatu. Někdo
vidí jeho tíseň a lístek mu věnuje a zaplaší mladíkovy rozpaky tím,

že řekne: "Oplaťte někomu, kdo vaši pomoc bude potřebovat." Z
maličkých a nepatrných uposlechnutí správného se rodí disciplina
sebevzdání.
Nemyslete si, že víme až příliš málo o prvních 30 létech
Ježíšova života, než abychom se mohli jimi řídit. Víme toho velmi
mnoho, aniž bychom si potřebovali vymýšlet, u koho se učil
duchovním naukám, zdali snad si pro svou moudrost nezašel do
Indie. To všechno jsou nepotřebné domněnky. Obejdeme se bez
nich velmi dobře, víme-li, co znamenal křest v Jordánu a
přemožení Satana na poušti. Víme, že kdyby tomu nepředcházela
ta třicítka přípravných let, nebyl by Ježíš zažil v Jordánu
požehnání: "Tento je Syn můj milý, v němž se mi zalíbilo" a nebyl
by přemohl Satana.
Tedy těch třicet let představuje souhrn prostředků, které
nabízí tzv. zevní svět člověku k jeho duchovnímu vývoji. Je toho
tolik, že se v nás nastřádá poklad, který je pak rozhodujícím
činitelem při křtu atd. Ovšem za podmínek běžného člověka, který
neví nic o věčném původu a základu, jeví se Jordán jen obdobně
jako u Ježíše, nikoliv stejně, a tak je tomu také s dalším vývojem.
Dá se však přesto stav křtu snadno vystopovat, protože po jeho
proběhnutí je člověk také jako Ježíš "veden duchem na poušť" k
boji se svým já - najednou s proměněnou funkcí já, které už není
pomocníkem, bez něhož by byl předešlý vývoj nemožný, nýbrž s
arcisatanášem, který by si rád zachoval své nadřazené postavení,
a kdyby si je zachoval, končil by tím další vývoj! Bylo by dobře říci,
že kdyby nepředcházelo těch třicet let vývoje (symbol úplnosti
stupně, nikoliv časově 30 let), nebylo by došlo k Jordánu, a
dokonce by člověk ani neměl právo přemoci své já na poušti.
Kdyby se o to snažil, neuspěl by a nedovršil by své dílo. Víme o
těch marných bojích křesťanských mystiků, které byly tak dlouho
bezúspěšné, dokud se nevyvinulo já do stavu, v němž přečká
Jordán a pak může být právem přemoženo. My nutně potřebujeme
pomocí svého já rozvinout schopnosti člověka, dojít až k mentální
dospělosti. Bez mentální dospělosti nemůže přijít nic dalšího.
(Nemyslete si, že takový sv. Josef Kupertinský a jiní prosťáčci a
blázni boží tvoří výjimku!). Za prvních třicet let se tělesný člověk
přetváří na bytost duchovní, na vědomí o pravé individualitě, o Synovství božím. Je to první povýšení Syna člověka (křest vodou),
ale po něm musí následovat ještě další konečné povýšení na kříži,
zmrtvýchvstání a nanebevzetí (křest Duchem).
Ježíš vyslovil dějem svého života a slovním komentářem k
němu všechny zákonitosti, jejichž vláda se dostavuje u člověka na
cestě k Bohu, jedna po druhé, a jde-li o přechodný návrat k úrovni

již téměř překonané, Ježíš udává, do které zákonitosti člověk zase
upadá, pak ze které se vysvobozuje svým postupem. Mohl bych
ze svého života velmi snadno vyčíst, jak jsem procházel zákonitostmi naznačenými Ježíšovým životem, a co bylo zapotřebí k
tomu, abych se udržel na té které úrovni vyšší zákonitosti a
nespadl například do prostého přírodního způsobu života, v jakém
žijí zvířata. První zákon zní, že z každé úrovně musí být
zachováno pružné rozmezí úrovně. Tak např. zvíře (sledoval jsem
jen obratlovce, jako třeba husy), musí si zachovat možnost
denního vzestupu z bdělého stavu do žlutého světla, které je pro
zvíře jakýmsi zvířecím rájem (S husami jsem mnohokráte
vstupoval do jejich ráje v předškolním věku.). Vzhledem k tomu, že
nižší obratlovci než člověk nemají ve svém těle zamontován celý
transformátor stavů jako člověk, tato zvířata se po denním spánku,
který je něčím více než spánek člověka (např. husím transem je
husí ráj), vracejí do běžného bdělého stavu nezměněna vyššími
stavy, do kterých nemají přístup. Ale člověk je utvářen tak, že
situace ve spánku nemůže vejít do žlutého světla (transformační
aparát ve své zapojené složitosti mu to nedovoluje. Musela by ho
rozpojit sama zvířata na jednotlivé části, jako se mnou učinily
husy, nebo např. lékaři operacemi při vědomí by mohli způsobit
rozklad takové povahy, že by pacient neunesl míru bolesti a
odstoupil by od sebe,) rozuměj od části transformačního aparátu,
jímž jsou smysly), za to však od začátku svého života člověk,
zbavován po narození nabytého vztahu k okolnímu světu, nabude
dokonce potřebu se stýkat s pravdou, která je za hranicemi
mentální skutečnosti (/U mě to bylo rozeznávání správného
pomocí rozlišovací schopnosti). Má-li si však člověk tuto potřebu a
schopnost zachovat, musí z účinku vstupu do vyšší zákonitosti
vyvozovat okamžitě důsledky v životě na nižším stupni zákonitosti,
tj. v životě ve světě a v bdělém stavu. Člověk tím utkává předivo,
po kterém se pak snáze dostává nahoru nad dosavadní stupeň
vývoje. Proto např. učedníci Páně museli ze svého vyššího stavu
vědomí, do kterého se dostali opuštěním toho, co měli nejraději rodinu, zaměstnání), uskutečňovat akce pro bližního (v daném
případě "zázračné" pomáhání lidem), čímž pořád obnovovali širší
rozsah vědomí. To by vypadalo, jako by člověk měl na určitém
vývojovém stupni opustit všechny vztahy se světem. Ale to by byla
chyba, a to by bylo málo, tedy nejen málo, ale i chybně, povrchově
provedeno. Máme-li pochopit, co máme dělat na kterémkoliv
vývojovém stupni, musíme porovnávat svůj stav s Ježíšovým na
obdobném stupni. On totiž táhl lidskou káru (tělesnost) právě tak
sebou jako my, takže v tomto ohledu nám dával přesné pokyny jak
si máme počínat. Přestože jsem se tohle všechno a mnohem více

dověděl až 21. 11. 1939 (téměř ve dvaceti sedmi letech), jednal
jsem i předtím zhruba správně, i když se soustavnými slabými
nebo silnými jednotlivými otřesy. Slabými soustavnými otřesy byl
běžný lidský stav vědomí, ve kterém jsem nevěděl, co si počít.
Dotazoval jsem se starších lidí, vybíral jsem samovolně z jejich
rad zprávu, která se mi jevila jako správná, tou jsem se řídil a bylo
po malém otřesu. Silným otřesem byly operace za vědomí od
jednoho a půl roku do tří a půl let a pak už jen odchod z gymnasia,
kde jsem se zamiloval do přírodních věd, a ovšem útěk z extazí od
17 do 24 let, když jsem nesnesl jejich příliš prudké tažení od
nepravé individuality k pravé. Pak vstup do koncentračního tábora
spojený s totálním propadnutím v oblasti představ atd. Na to
všechno se najde odpověď v Ježíšově životě.
Umění žít tak, aby se člověk během svého pozemského
života dostal do stavu nebe, tj. do vědomého zažívání věčného
nestvořeného života, není ničím výjimečným, nýbrž jen něčím tak
trochu pozapomenutým. Ono už od dob Ježíšových, kdy všechno
bylo na příkladu vyloženo jako houska na krámu (Ježíš: "Příklad
svůj dal jsem vám."), uplynulo pár století a lidé se začli intenzívně
zabývat s rozšiřováním vědomí na jediné rozumové úrovni. To je
málo, ale není to chybné, nýbrž výtečné. Je k tomu však zapotřebí
tolik času, protože rozum je nehorázně nemotorný a těžkopádný,
že pak nezbude jednotlivci a dokonce ani celé společnosti čas na
nic vyššího, naopak to vyšší chudák rozum se snaží občas trapně
a bezúspěšně napadat jako chybné, protože to není z něho, z jeho
logického postupu. Ten protekčník! Nepodlehněme poraženectví!
Víme, co námahy stálo učedníky, než pochopili. A na úrovni za
rozumem se chápe jinak než uchopením do pařátů. Chápe se tam
stejnou měrou opouštěním jako nabýváním, samovolným
nabýváním, a to všechno musí být podloženo disciplinou a
zkušeností z toho zákona, v jehož rozmezí pravomoci se právě
nacházíme. Pak musíme disciplinovaně přejít pod pravomoc
jiného zákona, buď vyššího, nebo propadneme-li v této škole,
nižšího atd. Osobní vůle je postupně užívána nově, a pod tím
"nově" rozumím "stále méně účastně na sobě a stále účastněji na
podstatě života." Obdobně je tomu s představami.
Loukotěmi v kole rozumím potřebu neustálé komunikace
zevního vědomí s vědomím vnitřním (nápravou). Tato komunikace
byla u mě od čtyř let občas vědomá, když jsem poznával bez
rozumového přispění, co je správné, a když jsem se tím řídil.
Pamatujme si jak o stavu nevědomosti, tak o stavu, v němž
se přibližujeme k moudrosti, že nikdy nevstoupíme podruhé do

téže vody. Proto není možno udat neměnnou metodu, která by se
dala okopírovat z jednoho případu na druhý. Vždy nově!
12. 2. 1986
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