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PŘEDMLUVA 

Tato kniha je nápovědou, vodítkem, nástrojem k  rozpomenutí se a návodem 
k  vašemu probuzení se z  pomyslné osobní důležitosti do reality toho, čím 
ve  skutečnosti jste. Principy obsažené v  této knize jsou zhuštěnou verzí mých 
klíčových učení. K  tomu, aby tato učení měla nějaký účinek, je třeba je aplikovat 
s krajním odevzdáním se, ale varuji vás: jejich použití v praxi může poškodit vaše 
přesvědčení, dezorientovat vaši mysl a pobouřit vaše ego. Chcete-li se probudit 
do reality, je dobré tyto věci kultivovat. Z pohledu ega je nutné se jim za každou cenu 
vyhnout. Rozhodnutí je zcela na vás. 
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ÚVOD 

Cesta probuzení je stručný praktický průvodce na cestě k duchovnímu osvobození, 
které bývá někdy také nazýváno jako probuzení, osvícení, seberealizace nebo 
jednoduše vidění absolutní Pravdy. Je nemožné zjistit, co slova jako osvobození nebo 
osvícení znamenají, pokud si je sami neprožijete. O tom, co je osvícení, proto nemá 
smysl spekulovat. Ve skutečnosti jsou takové pokusy zásadní překážkou jeho 
dosažení. Jako vodítko si můžeme průběžně uvědomovat, co absolutní Pravda není, 
což má nekonečně větší hodnotu než spekulace o tom, co absolutní Pravda je. 

Mnoho lidí si myslí, že úlohou duchovního učení je poskytnout odpovědi na největší 
otázky života, ale ve skutečnosti je tomu právě naopak. Primárním úkolem dobrého 
duchovního učení není odpovídat na vaše otázky, ale zpochybňovat vaše odpovědi. 
Protože jsou to právě vaše vědomé a nevědomé předpoklady a přesvědčení, které 
zkreslují vaše vnímání a způsobují, že vidíte rozpor a odloučení tam, kde je 
ve skutečnosti jen jednota a úplnost.  

Realita, na kterou tato učení poukazují, není skrytá, tajná ani vzdálená. Nemůžete si 
ji vysloužit, zasloužit ani jinak vyzkoumat. Právě v  tomto okamžiku jsou Realita 
a úplnost zcela otevřeně přítomny. Vlastně to jediné, co kdy můžeme vidět, slyšet, 
cítit, ochutnat, nahmatat nebo pociťovat, je Realita nebo Bůh, pokud chcete. 
Absolutní úplnost vás obklopuje, ať jste kdekoli, takže není důvod se otázkou jejího 
vnímání zatěžovat, tedy až na to, že jsme díky vlastním iluzím zbloudili do tak 
spletitého klubka pomatení a chaosu, že si to posvátné v nás a kolem nás zřídka i jen 
připustíme, natož pak umožníme prožít. 

Cesta osvobození je výzva jednat, je to něco, co děláte. Je to dělání, které vás 
absolutně oddělá (un-do, pozn. překl.). Pokud toto učení nebudete dělat, tedy pokud 
ho nebudete studovat a nebojácně praktikovat, nemůže mít transformující účinky. 
Cesta osvobození není systémem víry: je to něco, co má být použito v praxi. V tomto 
smyslu je tedy zcela praktická. 

Číst tuto knihu jen jako divák by znamenalo nic nepochopit. Být divákem je bezpečné 
a jednoduché, být aktivním účastníkem v procesu vlastního otevírání se Pravdě není 
ani bezpečné, ani jednoduché. Cesta vpřed je nepředvídatelná, odevzdání se 
absolutní, výsledky nezaručené. Vážně jste si mysleli, že by to snad mohlo být jinak? 

Pokud budete Cestu osvobození porovnávat s  jinými učeními nebo se ji pokusíte 
z pohledu jiných učení vykládat, nevyhnutelně ji budete považovat za něco, čím není. 
Zvlášť v moderní době, kdy máme okamžitý přístup ke všem světovým duchovním 
naukám, je to všudypřítomný problém. Lidé si často mylně vykládají to, co říkám, 
protože má slova „filtrují“ pohledem jiných duchovních učení, která třeba používají 
podobný slovník. A proto navrhuji, abyste k  těmto naukám přistupovali na základě 
jejich vlastní hodnoty a bez jakýchkoli prizmat vašeho předchozího pochopení. 
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Žádná duchovní nauka není přímou cestou k osvícení. Ve skutečnosti nic takového 
jako cesta k osvícení ani není. Jednoduše proto, že osvícení je už na všech místech 
a ve všech časech přítomno. Co udělat můžete, je zbavit se všemožných iluzí, které 
vám zahalují vnímání Reality, především pak těch, kterých si ceníte nejvíc a v nichž 
nacházíte největší bezpečí. Přestaňte lpět na vašich iluzích a bránit se tomu, co je, 
a Realita se vám sama ukáže. 

Cesta osvobození je lék uzdravující rozličné stavy duchovních nemocí/nelehkostí 
(dis-ease, pozn. překl.). Stejně jako medicína není sama o sobě zdravím, ale 
prostředkem k  jeho dosažení, nejsou tyto nauky Pravdou, ale prostředkem, jež ji 
odhaluje. Indický světec Ramana Maharshi přirovnal duchovní učení k  trnům 
používaným k odstranění jiných trnů, a toto přirovnání se mi velmi líbí. 

Studium nauk Cesty osvobození je studium sebe sama. Studovat sebe sama 
neznamená obohacovat mozek, již tak zaneřáděný představami o vás samotných, 
o  další vědomosti, ale naopak odebrat všechny ty definující charakteristiky, 
se  kterými se běžně ztotožňujete a na které jste si zvykli: jméno, rasa, pohlaví, 
zaměstnání, společenské postavení, minulost a také všechno to psychologické 
posuzování, které o sobě máte. Když všechny tyto přívlastky odebereme a zůstane jen 
samotné jádro nás samých, pak to jediné, co můžeme říct, je: „Já jsem, já existuji.“ 

Co je potom to já, co existuje? 

Tato kniha není o duchovním vylepšování se, sebezdokonalování nebo změněných 
stavech vědomí. Je to kniha o duchovním probuzení, o opuštění egoistického stavu 
snění a vstupu do probuzeného stavu mimo ego co možná nejrychleji a nejefektivněji. 
Tato cesta není tím, čím by mnozí předpokládali, že bude, a osvícení není tím, o čem 
jsme tak často přesvědčováni. Nedám vám návod k tomu, jak dosáhnout slasti nebo 
nikdy nekončícího štěstí, jak najít vaší spřízněnou duši nebo jak rychle vydělat milión 
v  deseti jednoduchých krocích. Neuznávám klamavou reklamu ani vábení 
duchovního hledače na falešné sliby. Mnoho duchovně hledajících se spirituálně 
nezdravou stravou už tak stabilně živí. Jsou to ta hezky znějící klišé, co mají nulový, 
nebo jen minimální, transformační účinek – pouze dočasně otupují nespokojenost 
přímo spojenou se stavem snění. Pokud jste příznivcem těchto klišé, pak tato kniha 
není pro vás. 

V  této knize jsem zanechal indicie směřující k pochopení Reality; jsou roztroušené 
od první stránky po stránku poslední. Neočekávejte, že ty nejdůležitější prvky tohoto 
učení najdete lehce nebo že je budete mít jasně zdůrazněné; jsou do této knihy 
vpleteny, jako jsou vlákna spletena do látky, a pokud nejste pozorní nebo je vaše 
touha pochopit neupřímná, je lehké je minout bez povšimnutí. Není to tím, že bych 
chtěl být nějak tajemný – naopak, dělám, co mohu, abych byl tajemný co nejméně – 
ale je to proto, že Pravda není něco, co se dá skutečně a hluboce pochopit, když vám jí 
někdo naservíruje až pod nos. Taková pravda je jako fast food – lehce dostupná, 
ale dlouhodobě neuspokojivá. 
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V  naší moderní společnosti očekáváme, že nám bude všechno předloženo 
v  jednoduchém a konzumentovi příjemném, naporcovaném balení, a pokud možno 
rychle, abychom se mohli dál zabývat našimi uspěchanými životy. Ale Pravda 
se našemu zběsilému vyhýbání se Realitě nepřizpůsobí, stejně jako se nepřizpůsobí 
naší touze získat všechno hned a pokud možno s co nejmenší investicí času a energie. 

Z nauk Cesty osvobození získáte přesně to, co do nich vložíte. Tyto nauky je třeba 
studovat, rozjímat o nich a praktikovat je, ne si je přečíst jen tak pro zábavu. Jak řekl 
jeden moudrý muž: „Důkaz o touze lze nalézt ve způsobu reakce.“ 

Je také třeba pochopit, že Cesta osvobození není forma psychoterapie ani všelék 
na  výzvy každodenního života. Zatímco pro některé lidi jsou takové druhy terapií 
nezbytné a užitečné, nauky Cesty osvobození se jimi nezabývají. 

Probuzení není zázračným lékem na vaše trápení ani útěkem před složitostmi života. 
Takový způsob bláhového myšlení je v  přímém rozporu s  přirozeným vývojem 
Reality a velkou překážkou jejího zralého vyjádření. Cílem tohoto učení je pomoci 
vám probudit se do absolutní přirozenosti Reality, začlenit ji do vašeho života 
a  prožívat ji v  co možná nejplnější míře. Takové probuzení vám nakonec hluboký 
klid, lásku i vnitřní pohodu přinese, ale to jsou všechno jen vedlejší produkty stavu 
probuzení, nikoli jeho cíl. 

To, co vede k  osvícení, není usilování o stavy stále většího štěstí a blaženosti, ale 
hluboká touha po Realitě a zlostná nespokojenost s  čímkoli menším, než je plně 
autentický život. 

PROBUĎ SE, NEBO ZEMŘI 

Světové problémy jsou ve většině případů problémy lidskými – jsou to nevyhnutelné 
následky naší egoistické náměsíčnosti. Dáme-li si tu práci rozhlédnout se kolem sebe, 
uvidíme příznaky toho, že naše chování je nejen náměsíčné, ale často téměř šílené. 
Dalo by se říct, že jsme ztratili naši duši, nebo jsme na ni přinejmenším pozapomněli, 
a velmi, opravdu velmi se snažíme si toho nevšímat, protože nechceme vidět, jak 
tvrdě spíme a v jakém neutěšeném stavu se nacházíme. A tak v našem chování slepě 
pokračujeme, zmítáni silami, které neznáme, nechápeme nebo si jich ani nejsme 
vědomi. 

Bezpochyby se nacházíme v  kritické době. Náš svět visí na váhách, váhách velmi 
nejistých. Probuzení se do Reality už přestalo být možností, ale stalo se nezbytností. 
Doplavili jsme loď klamu na samý okraj jejích možností. Najeli jsme s ní na mělčinu, 
ztroskotali a zjistili, že se nalézáme na stále méně obyvatelném místě. Naše možnosti 
výběru se rozpadly na prach. „Probuď se, nebo zemři“, tak zní duchovní volání naší 
doby. Potřebujeme snad větší motivaci?  

A přesto je všechno v naprostém pořádku a to ve větším než si je možné představit. 
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KAPITOLA PRVNÍ 

PĚT ZÁKLADNÍCH PILÍŘŮ 

Pět základních pilířů vytváří podloží, na němž toto učení stojí. Tyto pilíře byste 
neměli ignorovat ani jen letmo pročíst či je brát na lehkou váhu. Pět základních pilířů 
je ve velmi reálném slova smyslu naprosto nezbytnou součástí tohoto učení, která 
je  aplikovatelná (ne-li spíš) po probuzení stejně jako před probuzením. Nenechte 
se  zmást tím, že se Pět základních pilířů zdánlivě zabývá spíše lidským nebo 
relativním aspektem Reality, a nemyslete si proto, že by proto byly nedůležité či 
začátečnické. Pět základních pilířů je prostředkem k žití a projevení nejvyšší Reality 
v  běžném životě. Pokud to, co jsme si v  nejhlubších chvílích zjevení uvědomili 
nežijeme a neprojevujeme, pak žijeme rozpolcený život. 

Navíc nám těchto Pět základních pilířů poskytuje kontext, v  němž se toto učení 
rozvíjí. Pokud tento kontext z učení vyjmete, zbavíte ho tím ochrany proti působení 
ega, která má bránit jeho mylnému egocentrickému výkladu. Vzhledem k tendencím 
ega odůvodňovat si jakékoli úhly pohledu, na nichž zrovna lpí a se kterými 
se ztotožňuje, je chybný výklad duchovní nauky egem vždy velmi nebezpečný. 

Toto nebezpečí je o to větší, že jakákoli duchovní nauka se základem v  absolutní 
přirozenosti Reality bude už ze své podstaty orientována směrem k Pravdě, nikoli 
směrem k etickému a morálnímu rozměru běžného života. To ale neznamená, že jsou 
taková učení nemorální. Znamená to, že jsou transmorální, tedy zakořeněná v Realitě 
a nacházející se mimo morální a etické normy podmíněné dualistickým úhlem 
pohledu.  

Tím nechci říci, že by v absolutním pohledu měla být veškerá morálka považována 
za  nedůležitou – zde často dochází k nedorozumění. Je tím míněno, že morálka 
už nevychází z kulturních a náboženských hodnot navržených k ovládání a kontrole 
egoistických impulsů, ale z  jednotného pohledu na Realitu z něhož plynou nesobecká 
láska a soucit jako přirozené spontánní projevy této jednoty. Když nevnímáme nic 
jako část oddělenou od nás samých, naše činy tento sjednocený pohled odrážejí. 

Může to být složité, protože je možné mít nějaký prožitek nejhlubší přirozenosti 
Reality, ale zároveň ještě nebýt zcela osvobozen od egoistických klamů. Tím vzniká 
proměnlivá směs Reality a iluzí existujících zároveň, vyjadřujících se nevědomým 
a pokřiveným způsobem. Do jisté míry se to v  rámci našeho duchovního zrání dá 
očekávat, ale existuje jen málo nebezpečnějších a pokroucenějších jevů než ego, které 
si myslí, že je Bůh. 

Roky práce s tisíci lidmi mi ukázaly, že pokud jsou tyto základní aspekty duchovního 
života ignorovány, má to téměř vždy za následek vybočení ze směru duchovního 
vývoje jedince. Pokud kterýkoli z  těchto aspektů zůstane neprozkoumaný 
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a nevyjasněný, případně nebude průběžně používán v praxi, bude to mít na nějaké 
úrovni za následek trvající vnitřní i vnější konflikt a rozpor. 

Pět základních pilířů slouží jako nástroj ke sjednocení všech vašich vnitřních zdrojů – 
těla, mysli a ducha – a jejich společné zaměření na váš nejvyšší cíl. Nemohu více 
zdůraznit, jak důležitý je jasný a soustředěný záměr, upřímné srdce a neochvějná 
touha sebe nebo ostatní vědomě neklamat. 

UJASNĚTE SI SVŮJ CÍL 

Ujasnit si cíl znamená přesně vědět, k čemu chcete, aby váš duchovní život směřoval 
– ne v budoucnosti, ale v každém okamžiku. Jinými slovy znamená to vědět, čeho 
si v životě vážíte nejvíc – ne ve smyslu morálních hodnot, ale ve smyslu toho, co je 
nejdůležitější pro vás. Dobře tuto otázku zvažte. Nepředpokládejte, že víte, co je vaší 
nejhlubší touhou nebo co je pro vás nejdůležitější. Jděte do hloubky, rozjímejte 
a meditujte nad tím, co pro vás duchovní hledání skutečně znamená, a nedovolte 
nikomu jinému, aby váš cíl definoval za vás. Hledejte v sobě tak dlouho, dokud 
s naprostou jasností nenajdete to, k čemu směřujete. 

Těžko bych mohl důležitost tohoto prvního Pilíře ještě více zdůraznit: život se totiž 
rozvíjí v závislosti na tom, čeho si ceníte nejvíc. Nemnoho lidí má mezi základními 
hodnotami Pravdu nebo Realitu. Mohou si myslet, že si cení Pravdy, ale jejich činy 
tomu nenasvědčují. Obecně jsou hodnoty většiny lidí buď soutěživé, nebo v konfliktu, 
což se projevuje jako vnitřní i vnější konflikt. Takže jenom proto, že si o něčem 
myslíte, že je to vaše nejniternější hodnota, ještě neznamená, že tomu tak 
ve skutečnosti je. To, že si budete vaše hodnoty a cíle vyjasňovat a budete nad nimi 
hluboce rozjímat, vám objasní vaše směřování a sjednotí i utvrdí vás v něm. 

S tím, jak vaše uvědomění a duchovní vyzrálost poroste, zjistíte, že některé aspekty 
vašeho záměru zůstanou nezměněné, zatímco jiné se vyvinou do podoby, která bude 
odrážet to, co odpovídá vaší současné úrovni vhledu. Sebereflexí a vyjasňováním si 
témat souvisejících s vaším současným pochopením zůstanete soustředění 
na nejdůležitější část vašeho vlastního vývoje. 

BEZPODMÍNEČNÉ DOSAHOVÁNÍ CÍLE 

Vyjasnění si toho, kam směřujete, je prvním krokem. Díky němu dojde k soustředění 
energie a pozornosti do jednotné síly a jejímu soustředění na  váš cíl. Když už 
si  jednou cíl vyjasníte, je také třeba ho dosáhnout. Dosahování cíle souvisí s  tím, 
co jste ochotni udělat nebo přestat dělat.  

Spiritualita po vás nepožaduje, abyste tvrdě pracovali a dosáhli tak nějakého 
výsledku někdy v budoucnu, chce po vás, abyste byli plně přítomní, opravdoví 
a  oddaní právě teď; chce po vás, abyste tak činili s  naprostou upřímností a vůlí 
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odhalit a opustit jakékoli iluze, které mezi vás a uvědomění si Reality vstoupí. Proto 
nemá spiritualita nic společného s  tím, čeho lze dosáhnout časem, ale má vždy 
a všechno spojené s věčně trvající a neustálou přítomností. 

Cíl není ani tak záležitostí mysli jako spíš srdce, takže odráží to, čeho si vážíme, 
co milujeme a čeho si nejvíc ceníme. Nepotřebujete, aby vám někdo připomínal, 
co máte skutečně rádi, ale jen to, co rádi nemáte. A to, co máte ve skutečnosti rádi, 
se  nejpravdivěji odráží ve vašich činech, ne v  tom co cítíte, co si myslíte nebo co 
říkáte. 

Když se cíl spojí s  bezpodmínečným dosahováním a láskou, stává se z něj velmi 
mocná vesmírná síla. Až tehdy je naše sjednocení a soustředění takové, aby náš 
záměr dokázal odolat silám hlouposti, osudu a okolností.  

NIKDY SE NEVZDÁVEJTE VAŠÍ AUTORITY 

Třetím Pilířem je se nikdy nevzdat vaší autority. To znamená, že za svůj život nesete 
plnou zodpovědnost, kterou nelze přenést na někoho jiného. Dosáhnout osvícení 
nelze tím, že se svezeme na šosu osvícené bytosti. Nepochopení této skutečnosti 
může vést (a mnozí už se nechali svést) k fanatismu kultu, fundamentalismu, 
bláhovému smýšlení, zklamání, deziluzi a/nebo duchovnímu dětinství. 

Je pochopitelné, že si mnoho lidí do duchovního učitele promítá vlastní nevyřešená 
témata související s rodičovstvím, vztahy, autoritou, sexualitou, stejně jako s Bohem 
(k čemuž jsou bezpáteřními duchovními učiteli někdy povzbuzováni), ale je nezbytné 
mít na paměti, že úkolem duchovního učitele je být dobrým a moudrým průvodcem, 
stejně jako ztělesněním Pravdy, na kterou poukazuje. Je možné chovat k duchovnímu 
učiteli hluboký respekt, lásku i oddanost, ale důležité je mu neodevzdávat veškerou 
vaší moc ani nepromítat božskost výhradně do něj. Váš život patří do vašich rukou, 
ne do rukou někoho jiného. Buďte za něj zodpovědní. 

Stačí jen opravdu málo, a z upřímné a otevřené ochoty nechat se duchovním učitelem 
vést můžete sklouznout do dětinského vztahu, v  němž se vzdáváte vaší dospělosti 
a promítáte veškerou moudrost a svátost do učitele. Každý si musí najít vlastní stav 
vyzrálé rovnováhy, v  němž bude sice svému duchovnímu průvodci pravdivě 
a hluboce otevřený, ale nevzdá se veškeré své autority. 

Stejný přístup můžeme mít i k duchovnímu učení. Duchovní učení je prst ukazující 
směrem k Realitě, není to Realita sama o sobě. Mít k duchovnímu učení zdravý vztah 
vyžaduje ho používat v praxi, a ne mu jen bezduše věřit. Víra vede k různým formám 
fundamentalismu a zašlapává zvědavost a chuť zkoumat, vlastnosti, které 
jsou na cestě k probuzení, i na cestě po probuzení, nezbytné. Dobrá duchovní nauka 
je něco, s  čím pracujete a co používáte. Pokud tak činíte, pak ve vás (často skrytě) 
pracuje a pomáhá vám odhalit Pravdu (a faleš), jež se ve vás skrývá. 
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Jak se tedy nevzdat vlastní autority a zároveň neupadnout do falešného 
sebestředného pocitu autoritářství vedoucího k mylným představám? Obávám se, 
že to se ode mne nedozvíte. Pochopte, nikdo vám přece nemůže říct, jak nemáte sami 
sebe klamat. Pokud na vaší nejhlubší úrovni chcete především Pravdu a toužíte po ní, 
a to i přes všechny neúspěchy a odbočení, které jste na cestě zažili, pak zjistíte, 
že budete k tomu, co je Pravdivé, zas a znovu přivedeni. 

A pokud netoužíte po Pravdě víc, než po čemkoli jiném? Inu, už víte, kam tento 
přístup vede. 

PRAKTIKUJTE ABSOLUTNÍ UPŘÍMNOST 

Být ryze upřímný je v  rámci duchovního života naprosto nezbytné. Upřímnost 
obsahuje rysy poctivosti, opravdovosti a čestnosti. Být upřímný neznamená být 
dokonalý. Ve skutečnosti je snaha o dokonalost sama o sobě neupřímná, protože je to 
jen způsob, jak se vyhýbat skutečné pravdě o sobě samém. Být schopen a ochoten 
se  podívat sám na sebe jako na bytost, kterou skutečně jsem, tedy se všemi 
nedokonalostmi a iluzemi, vyžaduje ryzí upřímnost a kuráž. Pokud se budeme snažit 
se neustále před sebou schovávat, nikdy se z iluze našeho já neprobudíme. 

K tomu, abyste k sobě mohli být upřímní, se musíte přestat odsuzovat. Odsuzování 
vám brání v přístupu k  ryzí upřímnosti, a někdy se dokonce jako upřímnost tváří. 
Ryzí upřímnost je základem velmi silného druhu  jasnosti a rozlišování, které jsou 
potřebné k  tomu, abychom se viděli upřímně a nevyhýbavě a nebyli v zajetí 
domestikované mysli (conditioned mind - mysl podléhající naučeným vzorcům 
chování, pozn. překl.) a jejích soudů a obranných mechanismů. 

Schopnost a vůle k sobě být upřímný je vaší nejmocnější obranou proti sebeklamu 
a lži a spojuje vás s vaším skutečným cílem. Pro lidskou bytost neexistuje větší výzva 
než být sám k  sobě a k  ostatním naprosto upřímný, a přesto je taková upřímnost 
zcela nezbytná, máme-li se z našeho snu o oddělenosti kdy probudit a žít skutečně 
opravdový a ucelený život. 

BUĎTE DOBRÝM SPRÁVCEM SVÉHO ŽIVOTA 

Být dobrým správcem vašeho života znamená, že duchovno nepoužíváte k tomu, 
abyste se vyhnuli některé části vaší osobnosti nebo vašeho života. Pozoruji, že lidé 
zabývající se duchovnem velmi často duchovno nevědomě používají k tomu, aby 
se  vyhnuli bolestivým, nesnadným, nefunkčním nebo hrozivým částem jejich 
osobnosti či života. Často je v lidech přítomna jakási naděje, že pokud se probudí 
do Reality, tak všechny jejich životní výzvy zmizí. Pravdou sice je, že s nastoupivším 
probuzením spousta toho, co nazýváme problémy, prostě zmizí, ale bylo by 
nesprávné se domnívat, že probuzením se všechny výzvy lidského života automaticky 
vyřeší. 
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Používání spirituality k vyhýbání se vašim osobním nebo životním výzvám může 
nástup duchovního osvícení do značné míry zpomalit. Jisté je, že takovýto přístup 
k osvícení jeho hloubku a stabilitu sníží. Cesta osvobození je cestou, na níž člověk čelí 
sobě samému a svému životu, aniž by se uchyloval k popírání, soudům nebo 
pošetilému smýšlení. Je prostředkem k proniknutí závoje iluzí a probuzení 
se do Pravdy. 

Být dobrým správcem vašeho života vyžaduje, abyste přijali všechny aspekty svého 
života, vnitřní i vnější, příjemné i nepříjemné. Není nutné řešit všechny najednou, 
stačí se zabývat jen těmi, které v daný moment vyvstanou. Dejte každému okamžiku 
pozornost, upřímnost a oddanost, kterou si zaslouží. Pokud tak neučiníte, je cena 
vyšší, než si kdy dovedete představit. 

Váš život, celý váš život, je cestou k probuzení. Vzdorováním nebo vyhýbáním 
se životním výzvám se do Reality neprobudíte. Buďte pozorní vůči tomu, co se vám 
život snaží ukázat. Řekněte ano jeho nelítostné, tvrdé a milující milosti. 
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KAPITOLA DRUHÁ 

TŘI ORIENTAČNÍ MYŠLENKY 

Duchovní snažení může být zpomaleno odbočkami do slepých uliček, které 
s duchovním probuzením nemají společného buď nic, nebo s ním mají společného 
jen velmi málo, a je velmi snadné v nich vyplýtvat spoustu času a energie. Následující 
Tři orientační myšlenky představují koncepční rámec tohoto učení a směrují mysl 
k principům vztahujícím se k duchovnímu probuzení. Tyto Orientační myšlenky jsou 
branami ke Třem klíčovým praxím, které jsou v této knize popsány dále. 

OTÁZKA BYTÍ 

Nad vchodem do věštírny v Delfách byla napsána slova „Poznej sám sebe.” Později 
této prastaré myšlence Ježíš dodal náboj naléhavosti a důsledeků, když řekl „Pokud 
umožníš zrod tomu, co je uvnitř tebe, pak to, čemu umožníš zrod, tě spasí. Pokud 
tomu, co je uvnitř tebe, zrod neumožníš, pak to, čemu zrod neumožníš, tě zničí.“ 

Ježíš tím chtěl říci, že spiritualita je vážná věc s vážnými následky. Váš život je stále 
na vážkách, balancuje mezi stavem nevědomé náměsíčnosti a plného duchovního 
osvícení. Skutečnost, že většina lidí takto život nevnímá, jen vypovídá o tom, jak tito 
lidé hluboce spí nebo jak vysoká je míra jejich sebezapření. 

Takže co je to, čemu máme umožnit zrod? 

Uvnitř každé naší formy se nachází existenciální tajemství bytí. Mimo fyzického 
vzhledu, osobnosti, pohlaví, minulosti, povolání, nadějí a snů, věcí, co přicházejí 
a  odcházejí, se v nás nachází tajuplné ticho, propast klidu nabitá éterickou 
přítomností. I přes všechny naše úzkostlivé starosti a posedlost malichernostmi 
nemůžeme tuto neuchopitelnou esenci v našem jádru zcela popřít. Načež děláme vše 
pro to, abychom se jejímu klidu, tichu a její naprosté prázdnotě a oslňující intimitě 
vyhnuli. 

Bytí je tím, co narušuje naše naléhání na onom život otupujícím stavu tajného 
zoufání. Je to to místo, kde nás to svědí a my se nemůžeme podrbat, je to šepot, který 
nelze popřít. Být, skutečně být, není samozřejmostí. 

Většina z nás žije ve stavu, kde bylo naše bytí dávno vykázáno do říše stínů našeho 
tichého utrpení. Čas od času se bytí prodere strukturou našeho vědomí, aby nám 
připomnělo, že nežijeme život, jaký bychom žít mohli, život takový, který má 
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skutečně význam. V jiných chvílích se bytí zase tiše vzdálí do pozadí, kde tiše čeká 
na naši oddanou pozornost. Ale nenechte se mýlit: bytí - vaše bytí - je centrálním 
tématem života. 

Neuvědomovat si bytí znamená zůstat lapen v  obvyklé, egem ovládané, pustině 
konfliktů, strádání a strachu. Pustině, která se pouze zdá být normální, protože nám 
byly vymývány mozky tak, až jsme se dostali do stavu odevzdané nevěřícnosti, 
v  němž je šokující množství nenávisti, neupřímnosti, ignorance a chamtivosti 
považováno za normální a příčetné. Ve skutečnosti nemůže být nic šílenějšího 
a nepravdivějšího než to, co lidské bytosti považují za realitu. 

Trváním na tom, co víme a čemu věříme, setrváváme v zajetí našeho 
domestikovaného smýšlení (conditioned thinking, pozn. překl.) a představivosti, ale 
jsme přitom hluboce přesvědčeni o tom, že jsme dokonale racionální a duševně 
zdraví. Tudíž nadále ospravedlňujeme realitu, která nám i ostatním způsobuje 
nezměrné množství bolesti a utrpení. 

V hloubi duše všichni cítíme, že s naším vnímáním života není něco v pořádku, ale 
velmi, velmi se snažíme si toho nevšímat. A tak zůstáváme vůči naší neútěšné situaci 
slepí prostřednictvím chorobného a patologického popírání bytí - jakoby nás čekal 
nějaký děsivý osud, když bychom světlu Pravdy čelili a odložili naše strachuplné lpění 
na iluzi. 

Je to právě v dimenzi bytí, kde se nám Pravda zjevuje - nikoli však pravda 
matematiky nebo chemie, filozofie nebo dějepisu, ale Pravda, která se začne zjevovat 
v oněch tichých chvilkách, kdy se běžná rutina života najednou stává průhlednou 
a  odhaluje nám dokonalý smysl a význam, v běžných chvílích nepoznaný. Tato 
životně důležitá a nečekaná setkání s bytím poukazují na Pravdu, která leží hned pod 
povrchem našich každodenních životů, a připomínají nám, že život, kterého se tak 
zarputile držíme, je možná pošetilejší, než jsme si kdy dokázali představit, a že 
existuje Realita, která má moc sejmout roušku tajemství našeho života, jakmile 
se vzdáme našeho ustrašeného lpění na bezpečí a životu, jak ho známe, a odevzdáme 
se jejímu náročnému velení. 

Všichni se rodíme s bytím zahaleným, zamlženým, zastřeným. Možná jsme schopni 
rozeznat transparenci bytí zářící v očích nemluvněte, ale takové bytí si není samo 
sebe vědomo. Je zahaleno v nepřítomnosti sebeuvědomění. Malé děti žijí 
v  kouzelném světě nevědomého bytí, zatímco dospělí žijí ve světě egocentrické 
oddělenosti a popírání bytí. Duchovní probuzení umožňuje nápravu 
a znovuobnovení skutečné nadvlády a svrchovanosti bytí. 

Otázka bytí znamená vše. Není nic důležitějšího nebo závažnějšího - nic, na čem by 
záleželo víc. Neuvědomit si bytí znamená nepoznat naší vlastní realitu a tudíž Realitu 
celkově. Volba je to jednoduchá: procitněte do bytí nebo spěte nekonečným spánkem 
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FALEŠNÉ JÁ 

Falešné „já“ vyrůstá z nevědomého bytí. Je to roztříštěná směsice mnoha „jáství“ 
chatrně pospojovaná maskou normálnosti. Je to rozpolcené obydlí postavené 
na imaginárních základech, pták s polámanými křídly neschopný letu. 

Toto falešné já je tou největší překážkou (všechny překážky jsou samozřejmě 
smyšlené) k uvědomění si naší skutečné identity univerzálního bytí. Ve skutečnosti 
je  toto falešné já v mysli probíhající psychologický proces, který třídí veškeré 
informace přicházející ze senzorických orgánů, překládá je a dodává jim smysl (nebo 
v mnoha případech spíš nesmysl). Když se tento psychologický proces smísí 
se  sebereflexní činností vědomí, vznikne pocit jáství. Tento pocit jáství pak 
prostupuje vědomím jako nějaký parfém, a i když se ve skutečnosti jedná jen 
o  psychologický proces, mysl si jej chybně vykládá jako skutečnou samostatnou 
entitu zvanou já. K tomuto mylnému závěru, že jste od ostatních oddělená osoba, 
dochází v raných stádiích života více méně automaticky a nevědomě. 

Identifikací s konkrétním jménem, které patří konkrétnímu tělu a mysli, započne „já“ 
proces vytváření odloučené identity. Přidejte k tomu změť představ, názorů 
a přesvědčení společně se selektivními, často bolestnými vzpomínkami z minulosti 
a následnou identifikaci s takto vytvořenou minulostí, neředěnou emoční energii, aby 
to všechno drželo pohromadě, a než se nadějete, máte velmi přesvědčivé - nicméně 
rozpolcené - já. 

Tím nechci říct, že by ve vývoji lidské bytosti nemělo toto falešné já žádnou roli nebo 
význam, chci tím jen říct, že mimo mysl neexistuje. Toto „já“ se vyvine proto, abyste 
získali zdravý smysl pro samostatnost a autonomii, která vám pomůže se v životě 
orientovat za účelem vašeho přežití a duševní pohody. Problém je v tom, že 
skutečnou psychologickou nezávislost si vypěstuje jen malé množství lidí, a i ti, 
kterým se to podaří, jsou falešným já většinou tak uchváceni, že je ani nenapadne, že 
by mohlo být iluzorní nebo že je ještě něco za ním. Ale ve chvíli, kdy se vyvine 
opravdová autonomie, už není toto „já“ dál potřebné, stejně jako není potřebné být 
kojencem, když dospějeme. Přesnější by ale bylo zdůraznit, že je to právě autonomie, 
co je skutečně důležité, a že falešné já je ve skutečnosti jen imaginárním vedlejším 
produktem sebereflektujícího mechanismu vědomí identifikujícího se s neustálým 
pohybem podmiňované mysli. 

Problém je v tom, že ono „já“, o němž jste přesvědčeni, že je pravé, je pouze přízrak 
existující jen jako abstrakce ve vaší mysli; přízrak živený konfliktní emoční energií 
vyvstávající z oddělenosti. Je stejně reálné jako sen z minulé noci. A přestanete-li ho 
myšlením vytvářet, vymýšlet, přestane existovat. Proto říkám, že já je falešné - načež 
se nabízí otázka, kdo, nebo co, je potom naše pravé já? 

V jádru tohoto falešného já zeje prostor, prostor nedostatku pramenící z původního 
odvrácení se od vlastní božskosti, ať už byl důvodem přirozený vývoj, zoufalství nebo 

Stránka 17



jednoduše podlehnutí světovému transu se všemi jeho zrádnými maskami a tvrdě 
vyžadovaným přizpůsobením se jeho šílenství. Falešné já kolem této vzduchoprázdné 
propasti ve svém jádru obíhá a tiše se děsí její bezejmenné a nekonkrétní hrozby 
zatracení. 

Toto falešné já je překážkou a zároveň i bránou, přes kterou musíte na cestě 
za  probuzením se do dimenze bytí projít. Když skrz tuto prázdnotu „já“ projdete, 
identifikace s „já“ odumře, buď dočasně, nebo trvale, a vám dojde, že jste přítomnost. 
Přítomnost není v  žádném konvenčním smyslu „já“. Nemá žádný tvar nebo formu, 
žádný věk ani pohlaví. Je to vyjádření univerzálního bytí, beztvará substance 
existence. Přítomnost nepodléhá narození ani smrti, není ze světa forem. Je to světlo 
a jas vědomí, v němž se rodí a zanikají celé světy. 

Stejně jako je přítomnost vyjádřením bytí, tak je bytí vyjádřením Nekonečna. 
Nekonečno je nejvyšší Realita a leží za všemi koncepty a zkušenostmi. Je to základ 
veškerého bytí, veškeré existence, všech dimenzí a vjemů. Přesahuje všechny 
kategorie, popisy i představy. Nachází se mimo ego, mimo „já“, mimo přítomnost, 
bytí (i nebytí) i mimo jednotu, ale zároveň ani není ničím jiným. Ani pojmutelné 
nebo zakusitelné, Nekonečno se zná skrz prostý intuitivní vztah k sobě samému, 
který k sobě po všech stránkách sebe sama má. Tudíž jediné, co si může být 
Nekonečna vědomo, je jedině Nekonečno samo. A pouze takové uvědomění ukončí 
ono neklidné pátrání mysli po Bohu, Pravdě a smyslu. 

STAV SNĚNÍ 

Přirozeností všech snů je, že jsou v nich všechny osoby tak velmi zaneprázdněné 
vyjadřováním daných osobností, že to, co leží mimo sen, jim zcela uniká. 
Ve skutečnosti si tyto postavy velmi zřídka byť i jen připustí možnost, že existuje také 
něco mimo jejich sen, nebo že to, co považují za reálné a smysluplné, je 
ve skutečnosti stav snění. Tedy většinou jen do té doby, dokud se z jejich snu nestane 
hodně zlá noční můra. A i potom si jen malá část z nich pustí do života tu jedinou věc, 
která je může od nekonečného spánku zachránit. 

Takže je většina lidí sebou samými svázána a omezena tak, že už není schopna 
přestat pobíhat sem a tam a zase zpět. A nedostávají se vůbec nikam stále rychleji 
a se stále větší vynalézavostí. 

A kdo že to je? Obávám se, že my. 

Nejhlubším snem, jaký můžeme mít, je zapomenout, že sníme. Ztraceni 
v  imaginárních světech naší mysli plné soudů, přesvědčení a názorů jsme doslova 
chyceni v bdělém snění. Pro některé je to noční můra, pro jiné dočasné úleva 
v nějakém imaginárním nebi. Pro většinu je to něco mezi. 
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Ale ať už je momentální stav vašeho snu jakýkoli, jednoho dne, když to budete 
nejméně čekat, to skončí. Najednou se zápletka vašeho života změní nebo docela 
skončí a vy se ocitnete dezorientovaní a s údivem se budete ptát, co se stalo a kam 
se  to všechno podělo. Takové náhlé změny ve směru a struktuře života jsou jednou 
z mála jistot, které v životě máme. A přesto stále věříme, že to, co si o životě myslíme, 
má s životem takovým, jakým ve skutečnosti je, něco společného. 

Jsme tak zaneprázdnění a posedlí neustálým přemýšlením o všem a o všech, že jsme 
chybně zaměnili přemýšlení o všem a všech za všechno a všechny. Tato tendence 
považovat myšlenky za skutečné je to, co umožňuje stavu snění dál nedotčeně 
existovat, a nás drží v nevědomí a konfliktu, které jsou s tímto stavem spjaty. 

Pro mnoho lidí je samotná myšlenka, že to, co je, je mnohem reálnější, než všechny 
jejich přesvědčení a názory na to, co je, těžko uvěřitelná. Ale tak už to chodí, když jste 
chyceni ve snu. Pro vás je váš sen skutečný, protože vám to všechny vaše myšlenky 
potvrzují. Ale to, co je, je skutečnější než tisíc myšlenek o tom, jak by věci měly být. 
Život se vaší životní interpretaci ani příběhu, který si namlouváte, nepřizpůsobí. 
Uvěřte jediné myšlence, která je v rozporu s tím, jak se věci mají nebo měly mít, 
a budete trpět. Bez výjimky! 

To ale neznamená, že byste neměli přemýšlet vně toho, co je. Znamená to jenom to, 
že to, co je, je realita přítomného okamžiku. Pokud si myslíte, že by se k sobě lidé 
měli chovat hezky, pak rozhodně jděte a chovejte se k ostatním hezky. Ale pokud 
budete toto přesvědčení podsouvat lidem a světu kolem vás, jakoby to byla 
objektivní realita, nebo hůř, jako by to byla jejich povinnost se k vám chovat hezky, 
pak se stavíte do rozporu s tím, co je, a utrpení se jistě nevyhnete. 

A teď si představte svět s miliardami lidí. Každý z nich má bezpočet nápadů, 
přesvědčení a názorů, které považují za pravdivé. A každý z těch miliard lidí má 
odlišné nápady, přesvědčení a názory, kterým věří bezvýhradně. Vnější svět vidí 
všichni stejně, ale uvnitř žije každý jiným životem, jiným bdělým snem. 

Proč se potom divíme, že spolu nejsme schopni vycházet? 

Aby tato nestálá směsice nebyla příliš přehledná, přidáme k ní ještě fakt, že také 
existují kolektivní stavy snění, kdy se lidé s podobnými sny spolčují a vytvářejí tak 
zmíněné kolektivní snové stavy. Prolomit takovou kletbu je ještě těžší, protože 
kolektivní snové stavy existují v rámci vzájemně odsouhlasené reality. Jinými slovy 
to musí být pravda, protože té pravdě věříme všichni. 

A v takovém stavu se lidstvo nachází. 

A realita univerzálního bytí, vašeho bytí, veškerého bytí, zůstává vyhoštěna 
v zapomnění sféry nevědomí. 
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KAPITOLA TŘETÍ 

KLÍČOVÉ PRAXE 

Pravda není někde tam, ať už je to tam kdekoli. Pravda nesídlí v náboženských 
rituálech ani tajných doktrínách, nesídlí v dotyku gurua nebo blaženém úsměvu, ani 
na exotických místech nebo ve starodávných chrámech. Pravda je docela doslovně 
jedinou věcí, která skutečně existuje. Není skryta, je jasně viditelná; není jí 
nedostatek, je hojně přítomná. 

Absolutní Pravda není přesvědčení nebo náboženství, není to filosofie ani 
momentální zkušenost nebo transcendentní spirituální zkušenost. Není ani statická 
ani v pohybu, ani špatná ani dobrá. Je něčím jiným, než je toto všechno, je víc, než si 
kdy dokážete představit. Pravdy se nelze myšlenkou dotknout ani si jí myslí 
představit. Může být nalezena jedině v srdci univerzálního bytí. Klíčem je poznat 
sebe sama. Umožnit zrození vašemu bytí je tou Cestou. 

V učeních Cesty osvobození jsou tři Klíčové praxe, které jsou propojeny s Pěti 
základními pilíři tak, aby nám pomohly a umožnily odhalit a uvědomit si nadčasovou 
Pravdu. Nenechte se zmást zdánlivou jednoduchostí Klíčových praxí - budete-li 
je kombinovat a bezvýhradně používat v praxi, mohou být velmi účinné. 

Naše mysl je možná přesvědčena, že k  dosažení Reality potřebujeme rafinovaná 
a složitá duchovní učení – ale není tomu tak. Skutečností je, že čím složitější učení je, 
tím více možností dává mysli, aby se v této složitosti sama před sebou ukryla, 
a přitom se stále domnívala, že pokračuje na cestě k osvícení. Často se tím mysl jen 
zdokonaluje ve vytváření stále složitějších kruhů, v nichž a kolem nichž se může stále 
pohybovat. 

Nezbytným prvkem duchovního učení není toto učení samo o sobě, ale upřímnost 
a  nebojácnost člověka, který jej praktikuje. Ovšem občas se můžete ve své vlastní 
hlouposti cítit docela ztraceni. Jak řekl William Blake: „Hlupák, který ve své 
hlouposti vytrvá, se stane moudrým.“ 

Zkuste tedy o duchovní praxi přemýšlet jako o „aplikované hlouposti.“ 

Klíčové praxe jsou něco, do čeho se musíte vcítit. Skoro jako se vciťujete 
do rovnováhy, když se učíte jezdit na kole. Aby tyto praxe fungovaly, musí se stát vaší 
součástí. Přístup při jejich praktikování je stejně důležitý jako praxe samotná - což 
by se dalo říct i tak, že si musíte najít vlastní způsob aplikace těchto Klíčových praxí, 
aby odpovídaly vašemu temperamentu a osobnímu stylu. Nikdo vám nemůže přesně 
říct, jak to udělat. Prostě na to postupným zkoušením přijdete sami. A způsob, jímž 
budete Klíčové praxe užívat, se bude společně s vývojem vašeho prozření také 
postupně vyvíjet. 
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Klíčové praxe byste neměli aplikovat příliš tvrdohlavě nebo urputně. Měli byste 
k nim přistupovat jako k modlitbě, což znamená s hlubokou upřímností a otevřenou 
myslí i srdcem. Je možné, že se vyskytnou chvíle, kdy budete mít pocit, že vás to, co 
vám tato učení odkrývají, přímo zpochybňuje. Jindy třeba budete zápolit s vlastním 
zmatkem a pochybami. Vždycky si ale pamatujte, že prvek milosti je nade vše 
důležitý a je vždy přítomný. Často bývá největší tma právě před rozedněním. 

Všechny naše největší pokroky mají tendenci nás překvapit a přijít v okamžiku, kdy 
to nejméně čekáme. Najednou jsme obdarováni, oblaka zmatku se rozestoupí, a my 
s nezvyklou jasností a svobodou vidíme. Taková milost nikomu nepatří, nelze si ji 
zasloužit ani ji získat. Není dána jen vyvoleným. Milost je vždy přítomna. Co přichází 
a odchází, je naše otevřenost vůči ní. V určitém smyslu je Cesta osvobození 
prostředkem, jak se otevřít milosti. 

Ony tři Klíčové praxe jsou meditace, dotazování a rozjímání. 

MEDITACE 

V různých formách ezoterické spirituality je meditace zdůrazňovaná buď příliš, nebo 
málo. Je-li meditace vyzdvihovaná jako výhradní nástroj na cestě k osvícení, je 
kladen příliš velký důraz na pokus o dosažení konkrétního meditativního stavu. 
Nejvyšší Realita není stav vědomí, jakkoli úžasný nebo blažený se konkrétní stav 
může zdát. Realita je základem všeho bytí, nenarozená a neumírající věčnost. Je 
přítomna v jedné konkrétní zkušenosti nebo stavu vědomí stejně jako ve všech 
ostatních. Realita, nebo Pravda, je to, co je v základu pravda ve všech stavech, 
za všech okolností, pořád a všude. 

Opačným extrémem jsou učení, která důležitost meditace podceňují. V těchto 
případech je o meditaci smýšleno jako o prostředku, jímž se stejně ničeho 
nedosáhne, protože Realita už je přítomná ve všem a stále. Jinými slovy tato učení 
tvrdí, že meditace v člověku jen posiluje víru, že je od Reality nějak oddělený a musí 
pro její dosažení něco udělat. Tento pohled jistě nepostrádá logiku, ale může zároveň 
vést k určitému fatalismu a čistě intelektuálnímu chápání, které je ve vztahu 
ke  skutečnému probuzení kontraproduktivní. Zatímco neexistuje cesta nebo praxe, 
která by vedla přímo k probuzení, tak to, co děláte, je nesmírně důležité ve vztahu 
ke  směru, jímž se váš duchovní život ubírá. Rovnováha je klíčem, snaha bez úsilí 
je Cestou. 

Meditace není prostředkem k dosažení nějakého záměru, ani něco, co je třeba 
zdokonalit. Správně aplikovaná meditace je vyjádřením Reality, nikoli cestou k ní. 
Nesprávně aplikovaná meditace je dokonalým zrcadlem odrážejícím vaše bránění se 
přítomnému okamžiku, jeho posuzování nebo vaše lpění na něm. Seznámíte-li se 
důvěrně s  tím, jak se obsahu přítomného okamžiku bráníte nebo jak na něm lpíte 
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(a  jak marné je v tom pokračovat), možná přijdete na to, co to znamená skutečně 
opustit veškerý vzdor vůči přítomnému okamžiku. 

V Cestě osvobození má meditace velmi konkrétní definici, význam a aplikaci. 
Meditace je umění umožnit všemu jednoduše být nejhlubším možným způsobem. 
Abychom mohli všechno nechat být, musíme přestat usilovat o kontrolu 
a manipulaci naší zkušenosti - což znamená opustit osobní vůli. To se trefuje přímo 
do srdce egoistické struktury, která hledá štěstí skrze kontrolu, hledání, usilování 
a  manipulaci. Spousta meditačních praxí je založených právě na naučení se 
kontrolovat vlastní zkušenost za účelem dosažení klidu. Taková praxe často vede 
do  slepé uličky, kde člověk dosahuje klidu mysli pouze do té doby, dokud je ego 
svázáno meditační technikou. 

Ticho a klid meditace jsou jádrem tohoto učení. Meditace podporuje vnitřní 
stabilitu, objektivitu, nelpění a hloubku pochopení, které jsou konceptuální mysli 
neznámé. Formální meditaci je nejlepší praktikovat vsedě (nebo vleže, je-li to 
naprosto nutné) na místě, kde nás nebude nikdo rušit. Postoje přispívající k meditaci 
jsou odevzdání, neusilování a otevřenost. 

Meditace je spíš forma tiché modlitby než technika, kterou je třeba zvládnout. Pokud 
jste v této oblasti noví, stačí, když začnete s patnácti až dvaceti minutami ticha. Až se 
v takové meditaci budete cítit pohodlně, po pěti minutách ji prodlužujte, až budete 
moct meditovat v třiceti nebo čtyřiceti minutových úsecích. Ale už i denní sezení 
v patnácti až dvacetiminutovém tichu ve vás začne vytvářet vnitřní rovnováhu, klid 
a stabilitu. 

Je důležité pochopit, že při meditaci se odevzdáváte něčemu jinému, než je vaše 
neklidná mysl. Meditace není prostor pro řešení věcí nebo analyzování zkušeností. 
Ani byste během ní neměli s myslí bojovat nebo se jí pokoušet utišit. Jen myšlenky 
sledujte, jako byste sledovali mraky plující po obloze. Na vašich myšlenkách není nic 
osobního. Jsou to jen úkazy proplouvající vaším vědomím. Meditace není technika 
ke  zvládnutí, je to ta nejvyšší forma modlitby, čistý projev lásky a nenuceného 
odevzdání se do tichého prostoru mimo veškeré vědění. 

Meditace nejsou jen chvíle formálního meditačního sezení. Ve svém nejhlubším 
základu je to žití v bytí - spočívání v bytí a jako bytí. Jakmile si osvojíte, jak se v bytí 
cítíte, budete schopni se do něj naladit stále častěji i během běžného života mimo  
meditační sezení. Nakonec se ve stavu osvobození stane meditace vaší přirozeností. 

Níže je popis něčeho, co nazývám Skutečnou meditací. Přečtěte si jej a praktikováním 
odhalte jeho skutečný význam. Časem budete získávat stále hlubší pochopení toho, 
co to Skutečná meditace je. Možná vám pomůže si tento popis přečíst vždy předtím, 
než k  meditaci usednete, do doby, než budete mít pocit, že jste se s těmito 
instrukcemi dostatečně ztotožnili. 
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Pravá meditace 

Pravá meditace nemá žádný směr nebo cíl. Je to naprosté bezeslovné odevzdání se, 
je  to čistá tichá modlitba. Všechny metody pokoušející se o dosažení nějakého 
konkrétního stavu mysli jsou omezené, nestálé a podmíněné. Uchvácení různými 
stavy vede jenom ke svázanosti a závislosti. Skutečná meditace je nenucený klid, je to 
spočinutí jako prapůvodní bytí. 

K Pravé meditaci dochází ve vědomí spontánně, když není vnímání nijak 
manipulováno nebo kontrolováno. Když s meditací začínáte, můžete si všimnout, že 
máte pozornost soustředěnou na nějaký objekt: na myšlenky, tělesné pocity, emoce, 
vzpomínky, zvuky, atd. Je to proto, že je mysl k soustřeďování se na objekty 
vycvičená. Mysl se pak chorobně pokouší kontrolovat a interpretovat to (daný 
objekt), co právě vnímá, velmi mechanickým a zkresleným způsobem. Začne vytvářet 
závěry a předpoklady založené na minulém podmiňování. 

Při Pravé meditaci jsou všechny objekty (myšlenky, pocity, emoce, vzpomínky, atd.) 
ponechány jejich přirozené funkci. To znamená, že se nebudeme pokoušet na žádný 
vnímaný objekt soustřeďovat, ani jím manipulovat, kontrolovat jej nebo potlačovat. 
Při Pravé meditaci je kladen důraz na bytí vnímáním - ne na vnímání objektů, ale 
na  spočinutí jako samo vědomé bytí. Při meditaci se nepokoušíte měnit vaší 
zkušenost, měníte váš vztah ke zkušenosti. 

Zatímco se budete pozvolna uvolňovat do vnímání, začne se chorobné soustřeďování 
mysli na objekty vytrácet. Ticho bytí se začne ve vědomí projevovat stále zřetelněji 
jako laskavé pozvání ke spočinutí a zastavení se. Postoj otevřené vnímavosti bez cíle 
či očekávání usnadní přítomnosti ticha a klidu se odhalit jako váš přirozený stav. 

Postupným nenuceným a stále hlubším spočíváním v hlubokém klidu se vnímání 
osvobodí od chorobného zvyku mysli kontrolovat, identifikovat se s objekty 
a soustřeďovat se na ně. Vnímání se vrátí do svého přirozeného stavu vědomého bytí, 
absolutního nevyjádřeného potenciálu - té tiché propasti přesahující veškeré vědění. 

Časté dotazy týkající se meditace 

Otázka: Zdá se, že hlavním pokynem pro Pravou meditaci je jednoduše spočinout 
jako tiché, klidné vnímání. Nicméně já často zjišťuji, že jsem ve své mysli chycen. Je 
v pořádku použít o něco řízenější meditaci, jako je sledování dechu, abych měl něco, 
na co se můžu soustředit, něco, co mi pomůže se v mysli neztratit? 

Odpověď: Je naprosto v pořádku použít řízenou techniku jako je sledování dechu, 
jednoduchou mantru nebo modlitbu, pokud vám to pomůže se neztratit 
v myšlenkách. Pokoušejte se ale jakoukoli techniku opouštět. Během každé meditace 
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si vymezte čas na jednoduché spočinutí jako tiché, klidné vnímání. Během Pravé 
meditace postupně opouštíme meditující osobu, aniž bychom se ztratili v mysli. 

~ 

Otázka: Co mám dělat, když se mi během meditace vynoří nějaká stará bolestivá 
vzpomínka? 

Odpověď: Je možné, že se staré vzpomínky, ublížení, strachy, zášť, naštvání, atd., 
během meditace objeví. Jednoduše je nechte se vynořit, aniž byste se jim bránili, 
analyzovali je, posuzovali je nebo je popírali. Prostě je sledujte, aniž byste je jakkoli 
řešili. Sledujte je a uvidíte, že nedefinují to, kdo jste. Jsou to balíčky nevědomí 
vynořující se na světlo uvědomění k očištění, aby tak mohly opustit váš systém. 
Umožněte světlu bytí osvobodit utrpení. 

~ 

Otázka: Někdy když medituji, zažívám velký strach. Někdy mě docela zachvátí 
a nevím, co s tím dělat. 

Odpověď: Pokud se stane, že při meditaci zažíváme strach, je užitečné ukotvit 
pozornost v něčem uzemňujícím, jako je dech nebo chodidla. Se strachem ale 
nebojujte, protože to ho jenom posílí. Představte si, že jste Buddha pod stromem 
bódhi nebo Kristus v poušti zachovávající naprostý klid a netečnost vůči nočním 
můrám těla a mysli. Možná se zdají být velmi reálné, ale ve skutečnosti nejsou ničím 
jiným, než přesvědčivou iluzí. V úplném nenuceném klidu se strach vytratí sám 
od sebe. 

~ 

Otázka: Co mám dělat, když mám během meditace nějaký vhled nebo náhlé 
pochopení situace? 

Odpověď: Jednoduše to, co vám je dáno, s vděkem přijměte, aniž byste si cokoli 
z toho snažili podržet. Důvěřujte, že to s vámi zůstane a bude k dispozici, až to budete 
potřebovat. 

~ 

Otázka: Moje mysl spontánně vytváří obrazy, skoro jako denní snění. Některé se mi 
líbí, zatímco některé jsou jen náhodné a otravné. Co mám dělat? 

Odpověď: Soustřeďte se na dech ve vašem břichu. To vám pomůže se v obrazech 
mysli neztratit. Držte se jednoduchého záměru spočinout v tichém zdroji prostém 
všech obrazů, který předchází veškerým scénám, myšlenkám a pojmům. 
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~ 

Otázka: Během meditace, a někdy dokonce i mimo ni, zažívám stavy, kdy mi tělo 
zavalí spousta energie. Někdy je to velmi příjemné, ale jindy mě to znervózňuje 
a nemůžu v noci spát. Co to je? 

Odpověď: Je docela běžné, že v určitém stupni duchovního vývoje budete zakoušet 
rozličné formy intenzivní energie. Nenechte se takovou energií uchvátit, ani se jí 
nepokoušejte potlačit nebo kontrolovat, protože to ji obvykle posílí. Soustřeďte 
pozornost ve stavu, který předchází všem formám energie. Spočiňte v tichu, klidu 
a prázdnotě, které předcházejí energiím těla a mysli. Zaměřte pozornost na spodní 
část břicha. To vám pomůže tyto energie uzemnit a integrovat. 

Může být užitečné se věnovat nějakým vyloženě uzemňujícím činnostem. Jděte 
na procházku do přírody, cvičte, masírujte si chodidla, atd. Cokoli, co vám dá pocit 
uzemnění a co energeticky zklidňuje, pomáhá. Tělu a nervovému systému bude chvíli 
trvat, než se větším objemům energie proudícímu skrz vaše tělo přizpůsobí. Buďte 
trpěliví. Často to trvá měsíce i roky, než se nervový systém přizpůsobí tomuto 
novému přílivu energie. 

~ 

Otázka: Někdy cítím hloubku ticha, kde odpadají všechny záměry a kde dokonce 
i  instrukce, jako nechat všechno být nebo spočívat jako vnímání, se zdají být 
zbytečné. Je v pořádku nechat všechny záměry a techniky odpadnout? 

Odpověď: Někdy se stane, že i ten nejjemnější záměr nebo technika samy o sobě 
přirozeně odpadnou. Stává se tak ve chvílích, kdy dosáhne meditace určitého stupně 
klidu a jednoduchosti. Jste-li schopni opustit veškeré záměry a techniky a neztratit se 
v mysli nebo neupadnout do tupého nebo mlhavého stavu vnímání, dochází 
spontánně k Pravé meditaci. Nejvyšší forma meditace je, když vnímání sebe sama 
jako meditátora odpadne. 

DOTAZOVÁNÍ 

Duchovní dimenze není něco, co můžete poznat díky slovům a pojmům, stejně jako 
nemůžete zjistit, jak chutná štrůdl tím, že sníte recept na jeho přípravu. Moderní 
doba zapomíná, že fakta a informace, jakkoli jsou užitečné, nejsou to samé jako 
pravda a moudrost, a už vůbec ne jako přímá zkušenost. Ztratili jsme kontakt 
s intuitivní moudrostí rodící se z ticha a klidu. Umění držet ve vlastním nitru otázku 
v tichém a trpělivém vyčkávání zvládá v dnešní době málokdo. Dotazování je most 
mezi egem a duší a tím, co je za ní, až do Nekonečna. (Pojem duše tady používám 
ve významu podstaty, přítomnosti nebo bytí, kterým jste.) 
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Dotazování není v  žádném smyslu anti-intelektuální nebo anti-racionální, je trans-
racionální. To znamená, že má moc vám dát nahlédnout jak za konceptuální mysl, 
tak za podmíněné egocentrické myšlení. Přestože je zakotveno v klidu, je dotazování 
dynamickým protipólem Pravé meditace. Meditace je jemná, umožňující odevzdání, 
zatímco dotazování vyžaduje smělé a nebojácné vyptávání se. 

Dotazování je způsob prozkoumávání nejhlubších existenčních témat týkajících se 
všech lidských bytostí: Kdo nebo co jsem? Co je život? Co se děje po smrti? Co je 
Bůh? Co je nejvyšší Pravdou existence? Nebo jednoduše: Skutečně s absolutní 
jistotou vím, zda je právě tahle myšlenka, přesvědčení, názor, soud nebo interpretace 
pravdivá? 

Společným prvkem dotazování je Pravda. Co je Pravda? 

Otázka Pravdy nevyvstává ze žádné z  řady egoistických pohnutek, ani se jich nijak 
netýká. Je krajně důležité, aby dotazování nepodlehlo egoistickým motivacím 
a podnětům. Základními motivacemi ega je cítit se lépe a přežít. Jenže dotazování 
spadá zcela do oblasti duše, toho rozměru bytí zrozeného z klidu a světla, který hledá 
Pravdu nezištně. 

Dotazování se ze všeho nejdřív zaměřuje na bytí. Bytí je klíčem, který odemyká 
království. Kdo nebo co jsem? Vyjma těla, mysli, přesvědčení, povolání, pohlaví, role, 
paměti nebo minulosti jsem co? Co přesně je „Já“? 

Odstraňte všechno, čím Já není. Sejměte Já všechny masky, které nosí. Co zbude? 
Něco? Nic? Co si toho je vědomo? 

Ve vaší přímé zkušenosti je si něco vědomo nebo si vědomo nic není? Uvědomuje si 
někdo nebo si nikdo vědom není? 

Sledujte nit dotazování tiše a trpělivě přes všechny vaše identifikace, všechna 
přesvědčení o sobě samých, všechny skryté soudy a domněnky o tom, kdo a co jste. 
Dejte si načas. Prozkoumejte každou z těchto otázek do hloubky. Umožněte těm 
otázkám odstranit všechno, čím nejste. Nechte je odstranit všechno, co jste si o sobě 
kdy představovali, všechno, co jste si mysleli, že byste měli být, všechno, co vám kdo 
kdy řekl, abyste byli. Sledujte nit dotazování přes všechny vaše smyšlené identity. 
Následujte tu nit přes všechno, co je smyšlené, všechno čeho se držíte nebo před čím 
utíkáte. Pak se zklidněte. Spočiňte v rozjímavém tichu a nechte nepoznané 
mechanismy milosti vyplynout. 

Uvědomění si Pravdy a Reality nemůže být nikdy vytvořeno myslí; vždy přichází jako 
dar milosti. Dotazování pročistí chybné vnímání a iluze, čímž člověka připraví 
na projevy milosti. 
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Otázka bytí otevírá bránu k Realitě a Pravdě, ale rozhodně není jediným tématem 
dotazování. Pochybujte o všem! Nenechejte kámen na kameni, prozkoumejte 
všechny domněnky, protřeste i ten nejzazší způsob popírání. 

Zkoumejte každou otázku pomalu a rozvážně. Vezměte si každou otázku do ticha 
vašeho bytí. Nechytejte se rychlých odpovědí. Nedělejte rychlé závěry. Místo toho 
každé otázce umožněte odhalit vám vaše skrytá přesvědčení a názory. Nechte ji 
odhalit všechno, čeho se držíte a čemu věříte, všechno, co je v rozporu s  tím, co je. 
Hledejte všechny způsoby provázané s vaší myslí, které vám a ostatním kolem vás 
způsobují utrpení. Vneste všechny otázky, které v mysli vyvstanou, do klidu. 
Meditujte s nimi, uvažujte nad nimi, dejte si na čas. Neodpovídejte na ně myslí. Jděte 
do klidu vždy jen s jednou otázkou. Buďte velmi, velmi klidní. 

Naplněni láskou k pravdě, nebuďte překvapeni, začne-li dotazování ničit všechny 
vaše skryté domněnky, všechna přesvědčení, všechny vaše názory, všech, co jste 
od ostatních z druhé ruky převzali. A nebuďte překvapení, dojde-li i na většinu vašich 
duchovních představ, protože jsou to právě naše duchovní představy, které nám 
v prožití skutečné duchovní zkušenosti brání nejefektivněji. 

Vaším největším pomocníkem je především vaše upřímnost a touha po Pravdě. 
Možná vás bude stále a znovu šokovat hloubka iluze, kterou v sobě budete nalézat, 
ale rozhodně se pro to nesuďte, ani na tom nijak neulpívejte. Přijměte to, odpusťte si 
a pokračujte dál, protože vaše skutečné bytí je nekonečné a absolutní a existuje 
stejně tak teď jako kdy existovalo nebo kdy existovat bude. Zůstaňte v klidu 
posvátného ohně dotazování a umožněte mu vás otevřít zdroji veškerého moudra 
pramenícího z Ducha. Jen Pravda přetrvá, všechno ostatní se rozpadne. 

Je smutné, že se Pravdě plně věnuje tak málo lidí. Většina se zastaví v určitém bodě 
a  spokojí se jen s částečným odevzdáním iluze oddělenosti. Nakonec všichni 
dostaneme to, čeho si vážíme nejvíc, a pokud se nám nelíbí to, co jsme dostali, pak se 
raději upřímně zamysleme nad tím, čeho si ceníme. 

Ale pravda je stále přítomná. Pravdy není nikdy víc nebo míň, nikdy jí není víc nebo 
míň k dispozici. Pravda je k dispozici plně za všech okolností, ve všech situacích. 
Jednoduše jen čeká na rozpoznání. A veškerý čas je na její straně. 

Zpochybňujte vaše myšlenky. Zpochybňujte vaše příběhy. Zpochybňujte vaše 
domněnky. Zpochybňujte vaše názory. Zpochybňujte vaše závěry. Zpochybňujte je 
všechny až do krajní prázdnoty, klidu a radosti. Klíče ke svobodě máte ve vašich 
rukách. Použijte je. 
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Časté otázky týkající se dotazování 

Otázka: Dotazování mi často přijde velmi intelektuální a mám tendence se ztrácet 
v mysli. Je nějaký způsob dotazování, při kterém se nedá v mysli tak lehce ztratit? 

Odpověď: Ano. Dotazování má dvě polohy a je velmi důležité porozumět oběma. 
První polohou je to, co nazývám “krokem vzad.” Cílem této polohy dotazování je 
odstranit nebo poodstoupit od předešle podmiňovaného myšlení. Nehledáte ani tak 
odpovědi, jako že spíš odhalujete a odstraňujete podmiňované myšlenky, přesvědčení 
a představy, aby mohly ustoupit hlubšímu pochopení. Díky takovému pozorování 
můžete například vidět, že nejste myšlenky ve vaší mysli. Odstraněním falešné 
představy o tom, že vám může nějaká myšlenka říct, co jste, vytváříte prostor pro 
odkrytí hlubšího pochopení. 

Díky tomu, že jste v mysli odhalili falešná přesvědčení a očistili ji od nich, jste 
se připravili na to spočinout v klidu bytí. 

Druhá poloha dotazování spočívá v přístupu k intuitivní jasnosti a moudrosti, která 
se nalézá v klidu u kořene vědomí. Nazývám to místo sférou milosti, protože 
moudrost, která odtud pramení, vždycky přijímám jako dar, jako “aha” čistého 
pochopení. Tím, že jste v mysli odhalili falešná přesvědčení a očistili ji od nich, jste 
se připravili na to, abyste spočinuli v klidu bytí, bez podsouvání si myšlenek nebo 
hledání v nich. 

~ 

Otázka: Někdy se mi dotazování zdá být velmi živé a důležité, ale jindy naopak dost 
mechanické, protože v něm nejsem srdcem. Je dotazování něco, čím bych se měl 
zabývat stále? 

Odpověď: K tomu, aby bylo dotazování opravdové, je třeba, abyste cítili, že je to pro 
vás životně důležité. Takže ne, dotazováním se nemusíte zabývat stále. Je to nástroj, 
který máte k  dispozici, kdykoli nějaká životně důležitá otázka vyvstane. Ale 
dotazování je i mnohem víc než jen technika, je to postoj. 

Dotazování je postoj zvědavosti, který ve vás žije, je to odraz vaší touhy poznat 
Pravdu a podstatu Reality. Dotazování si také žádá určitý druh kuráže ochotné klást 
velké otázky, které můžou rozrušit samotné základy vašeho života a uvrhnout vás 
tváří v tvář tématům, která byste radši ignorovali. 

Takže zatímco nebudete techniku dotazování používat neustále, je nezbytně důležité 
žít v postoji zvědavosti a mít kuráž, protože právě ty jsou srdcem dotazování. 

~ 

Dotazování je umění zpochybnit všechny naše domněnky, přesvědčení 
a interpretace sloužící k otevření prostoru v naší mysli, aby v nás mohla vyvstat 
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intuitivní moudrost. Jakmile se jednou takový prostor otevře, pak jednoduše každou 
otázku ponechte v klidu vědomého bytí. 

Dávejte pozor. Buďte bdělí. Věrně držte s nepoznaným hlídku. Životně důležité 
průlomové momenty přicházejí právě ve chvílích, kdy je nejméně čekáte. 

ROZJÍMÁNÍ 

Už dávno jsme zapomněli, co to znamená nad něčím rozjímat. Kliknutím počítačové 
myši můžeme získat odpovědi (nebo alespoň to, co se za odpovědi vydává) na téměř 
všechny představitelné otázky. Všechna starodávná duchovní učení jsou nám 
na dosah, stačí si kliknout, a přesto v sobě stále zůstáváme tak ztracení, tak odříznutí 
od toho, co vyživuje naše duše, že se společně pod tíhou naší lhostejnosti a odcizení 
vůči posvátnému rozměru Života dusíme. 

Moderní doba zapomněla, že fakta a informace, ať jsou sebeužitečnější, nejsou 
to samé jako moudrost - a už vůbec totéž co přímá zkušenost Reality. Ztratili jsme 
kontakt s intuitivní moudrostí rodící se z ticha a klidu a zůstali jsme trosečníky 
v moři informací, které nemohou dostát slibu věčně rostoucího štěstí a naplnění. 

Rozjímání je umění trpělivě podržet slovo nebo frázi v tichu a klidu uvědomění, 
dokud nezačne odhalovat stále hlubší smysl a pochopení. Rozjímání má moc 
překročit hranice analytického myšlení a logiky (nikoli od nich odstoupit) a otevřít 
vědomí vyššímu stupni moudrosti a Pravdy, které se dá popsat jen jako zjevení. 

V této části najdete několik krátkých užitečných vět, ale k rozjímání můžete použít 
kteroukoli část této knihy. Jako objekt rozjímání si zvolte krátkou větu a jednoduše ji 
podržte nějakou dobu ve vědomí. Pak se ztište, zastavte. Nechte ve vás její význam 
vyklíčit. S trochou praxe si to ochočíte a najdete si vlastní tempo. 

Zatímco se rozjímání zdá být celkem prosté, může mít velkou sílu. V tradici Zenu se 
jako objekty rozjímání a meditace používají věty, otázky a krátké příběhy zvané 
koány, které v člověku velmi silně podněcují probuzení, zjevení a osvícení. Různé 
formy rozjímání za účelem vyvolání zjevení používá vlastně většina ezoterických 
duchovních systémů. 

Níže najdete několik vět, které můžete jako objekt rozjímání použít. Na začátku jsou 
věty, které mají za účel vyvolat jisté psychologické vhledy, a dále pak ty, které mají 
dál prohlubovat uvědomění a zjevení zásadnějšího duchovního významu. Konečná 
série se potom týká absolutní podstaty Reality, Nekonečna. 
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Myšlenka a osvobození od utrpení 

~ 

Nic takového jako naprosto Pravdivá myšlenka neexistuje. 

To neznamená, že by některé myšlenky nebyly pravdivější než jiné myšlenky. 
Znamená to jen, že žádná myšlenka není absolutně Pravdivá. 

~ 

Co je, se děje dřív, než vás ve vztahu k tomu napadne nějaká myšlenka. 

Všimněte si rozdílu mezi tím, co si vaše mysl o tomto okamžiku myslí, a tímto 
okamžikem předtím, než vás ve vztahu k němu vůbec napadne nějaká myšlenka. 

~ 

K utrpení dochází ve chvíli, kdy uvěříte myšlence, která je v rozporu s tím, co je, 
co bylo, nebo co by mohlo být. 

Zakoušejte tento okamžik bez interpretací tohoto okamžiku vaší myslí. 

~ 

Vy nejste váš příběh. 

Oni nejsou váš příběh o nich. 

Tento svět není váš příběh o tomto světě. 

~ 

Utrpení je způsob, jímž vám Život říká, že nechápete, co je skutečné a pravdivé, 
nebo tomu vzdorujete. 

Je to způsob, kterým Život dává najevo, že nejste v souladu s tím, co je. 

~ 

Hlubší pochopení a vhledy vyvěrají z tiché mysli. 

~ 

Být šťastný znamená žít ve stavu nepoznaného. 

~ 

Všechno skutečné vědění vyvstává z nepoznaného a je vyjádřením nepoznaného. 

Stránka 30



Podstata Bytí 

~ 

Nahlédnutí do vlastního nitra a nenaleznutí se jako já (self) je začátkem nacházení se 
jako přítomnost (bytí). 

~ 

Bytí (nebo Duch) je univerzální a jeho existence předchází všem podmínkám, všem 
názorům, všem objektům vědomí, stejně jako všem tématům. 

~ 

Bytí je skutečnou podstatou všeho. 

~ 

Jest podstatou všeho, mimo bytí nic není. 

~ 

Bytí je si sebe vědomé a bdělé. Právě teď! 

~ 

Bytí nevysvětluje všechno, 

bytí je skutečnou podstatou všeho. 

~ 

Tím jediným, co si bytí uvědomuje, je bytí samotné. 

~ 

Je pouze bytí prožívající se přes vás, jako vy a jako všechno, co existuje. 

~ 

Bytí je nenarozené a nestvořené - zdroj a podstata všeho. 

~ 

Bytí je naše původní podstata předcházející všechny egoistické šaškárny, 
předcházející všechny myšlenky, předcházející veškerý popis, předcházející minulost, 

přítomnost i budoucnost. 

~ 
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Toto bytí, které předchází světu času a prostoru, je tady, teď a navždy. Je jedinou 
kapkou deště, listem padajícím ze stromu, úderem tepajícího srdce. Je to bezesvětý 

svět, je to podstata prázdnoty. 

~ 

JÁ JSEM je čisté bytí. Je to konečné vyznání Reality, znějící ozvěnou napříč věčností. 

Nekonečno 

~ 

Za egem je univerzální bytí, za bytím je Nekonečno. 

~ 

Nekonečno je čistý bezforemný potenciál předcházející bytí a ne-bytí, životu a smrti, 
formě a absenci formy. 

~ 

Nekonečno není jedno ani mnoho, není duální ani neduální, není světské ani 
duchovní, není konkrétní ani abstraktní. 

~ 

Nekonečno se zná přes prostý intuitivní vztah, který samo k sobě ve všech rovinách 
sebe sama má. Tudíž se zná jako zcela nepoznatelné a naprosto přítomné. 

~ 

Uvědomit si Nekonečno znamená ztratit vlastní vnitřní svět. 

~ 

Ztratit vnitřní svět je věčné ticho. Znamená to stát se září. 

~ 

Vše je v pořádku víc, než si lze představit. 
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ZÁVĚR 

Osvícení, o němž mluvím, není jen pouhým prozřením, není jen objevením vlastní 
skutečné podstaty člověka. Je to jen začátek - vstupní bod do vnitřní revoluce. 
Prozření tuto revoluci nezaručuje, pouze ji umožňuje. 

VNITŘNÍ REVOLUCE 

Co je to ta vnitřní revoluce? Na úvod: revoluce není statická, je živá, trvající 
a  souvislá. Nelze ji uchopit nebo napasovat do některého z koncepčních modelů. 
Neexistuje ani žádná cesta, po níž by se k této revoluci dalo dostat, protože není 
předvídatelná ani kontrolovatelná a žije si docela svým životem. Touto revolucí 
je  odtržení se od starých, monotónních, mrtvých struktur myšlení a vnímání, ve 
kterých je lidstvo chyceno. Uvědomění si základní Reality je přímé a náhlé 
existenciální probuzení do skutečné přirozenosti člověka, které otevírá dveře 
k  možnosti vnitřní revoluce. Taková revoluce vyžaduje průběžné vyprazdňování 
starých struktur vědomí a zrození živé a flexibilní inteligence. Tato inteligence 
přemění celou vaší bytost, tělo, mysl a vnímání. Tato inteligence osvobodí mysl 
od starých struktur, které jsou zakořeněny v celku lidského vědomí. Neosvobodíme-li 
se od starých podmíněných struktur lidského vědomí, zůstaneme ve vězení. 

Probuzení se do naší skutečné přirozenosti ještě nutně neznamená, že bude v oblasti 
našeho chování, vnímání a přístupu k životu postupná revoluce probíhat. Ona chvíle 
probuzení nám ukáže, co je v konečném důsledku Pravda a skutečné, stejně jako nám 
odhalí hlubší příležitost života, který je možné žít z pozice nerozděleného 
a  nepodmíněného stavu bytí. Ale takové probuzení ještě tuto hlubší možnost 
nezaručuje, jak vám mnozí, kteří duchovní probuzení zažili, mohou dosvědčit. 
Probuzení v nás otevře dveře vedoucí k hluboké vnitřní revoluci, ale v žádném 
případě nezaručuje, že k ní dojde. To, jestli k ní dojde, záleží na mnoha faktorech 
a není důležitějšího a nezbytnějšího faktoru než opravdová a jednoznačná touha po 
Pravdě, touha přesahující všechno ostatní. Tato upřímná touha po Pravdě je to, 
na  čem v konečném důsledku veškerý duchovní růst závisí, především přesahuje-li 
všechny osobní preference, záměry a cíle. 

Taková vnitřní revoluce je probuzením inteligence nepocházející z mysli, ale 
z  vnitřního ticha mysli, které má samo o sobě schopnost vykořenit všechny staré 
struktury nacházející se ve vědomí. Nedojde-li k vykořenění těchto struktur, nedojde 
ke kreativnímu myšlení, jednání ani reakcím. Nedojde-li k vnitřní revoluci, nic 
nového a čerstvého nevykvete. Bez této revoluce bude vzkvétat jen to staré, 
monotónní a podmíněné. Ale náš potenciál přesahuje vše známé, přesahuje všechny 
struktury minulosti, přesahuje všechno, co lidstvo uznává. Náš potenciál je něco, 
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co může vzkvétat jen tehdy, když už se nenacházíme ve vlivu poznaného a nejsme 
svázáni jeho omezeními. Za sférou mysli, za hranicemi podmíněného vědomí lidstva 
leží to, co by mohlo být nazváno posvátným. A právě z tohoto posvátného se rodí 
nové a flexibilní vědomí, které odstraňuje vše staré a dává život kvetoucímu, 
živoucímu a celistvému vyjádření bytí. Takové vyjádření není osobní ani neosobní, 
ani duchovní nebo světské, je to přesněji řečeno plynutí a vzkvétání existence 
přesahující všechny představy a dojmy o nás samých.  

Pochopme tedy, že Realita přesahuje všechny naše představy o Realitě. Realita není 
křesťanská, hinduistická, židovská, advaita vedantovská nebo buddhistická. Není ani 
dualistická nebo nedualistická, ani duchovní ani neduchovní. Časem uvidíme, že je 
víc Reality a posvátnosti ve stéblu trávy než ve všech našich myšlenkách 
a  představách o Realitě. Když vnímáme z pozice nerozděleného vědomí, uvidíme 
svátost ve všech projevech života. Najdeme ji v hrnku s čajem, v podzimním větru, 
v  čištění si zubů, v každičkém momentu žití a umírání. Musíme proto celou sbírku 
podmíněného myšlení opustit a nechat se vést tou vnitřní nití ticha a intuitivního 
vnímání dál, než kam vedou všechny cesty, až do místa posvátnosti, kam můžeme 
vstoupit pouze v nevinnosti nebo nevstoupit vůbec, a ne jen jednou, ale průběžně. 

Musíte být ochotni zůstat stát sami v prostoru nepoznaného, bez vztahování se 
k  poznanému nebo k minulosti nebo k jakékoli části vašeho podmínění. Musíte 
zůstat stát tam, kde před vámi nikdy nikdo nestál, docela nazí, v úplné nevinnosti 
a v naprosté pokoře. Musíte stát v temném světle, v bezdůvodném přijetí, neochvějní 
a věrní Realitě přesahující všechna bytí. A ne jenom na chvíli, ale navždy a napořád, 
protože teprve tehdy se to posvátné, nerozdělené a celistvé ve vědomí rodí a začíná 
se  projevovat. Toto projevení je spásou celku. Je to aktivita vnitřní revoluce 
vyjádřená v rozměru času a prostoru. 
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DOSLOV 

Představte si, že se jednoho dne probudíte, a když otevřete oči, zjistíte, že je všechno 
docela jinak, než bývalo. A myslím opravdu všechno! Ne že by všechno vypadalo 
jinak na pohled, ale spíš to, co se dívá, se změnilo nebo zmutovalo nějakým zvláštním 
a nečekaným způsobem. A tak vstáváte, podivujíce se, jestli vlastně ještě stále 
nespíte, zabaleni v peřinách, snící tento podivný sen. 

Ale nesníte a moc dobře to víte. Víte, že nesníte, s takovou jistotou, kterou jste nikdy 
předtím necítili. Ve skutečnosti si uvědomujete, že to byl právě celý váš život, až do 
před chvíle, který jste trávili ve stavu nevědomé náměsíčnosti, která se zdála být tak 
skutečnou a opravdovou, že vás o ní nikdy ani nenapadlo pochybovat. Obecně 
přijímaný názor je, že jak jste jednou z postele venku, tak jste probuzení. To ale 
jednoduše není pravda. 

Jak to, že jste si něčeho tak zjevného nevšimli? 

To ale zdaleka není všechno. Představte si, že zatímco v sobě pozorujete tuto 
podivnou změnu, vám začne docházet ještě něco mnohem víc znepokojujícího: 
že neexistuje žádné uvnitř vás, že vlastně ani žádné vy, uvnitř kterého by se dalo být, 
není. Takže se začnete hledat. Jak jste se proboha mohli ztratit? Vždyť přece nejste 
nějaký kus oblečení, který někam založíte. Vy jste vy a musíte tady někde být. Že ano? 

Ale ať uvnitř hledáte kdekoli, nemůžete své konkrétní já nikde najít. Všechny staré 
myšlenky a všechny staré vzpomínky se k vám už nevztahují. Jsou prázdné - tedy 
přesněji řečeno: vy se v nich nenacházíte. Dokonce i za tou tváří v zrcadle, která 
se zdá být tak povědomá, už nejste. Nikdy jste nebyli, vyjma doby, kdy jste se v mysli 
vymysleli. A ani tehdy v sobě nemělo toto smyšlené já nic skutečného. 

Podíváte se ven z okna a…není žádné venku. Kamkoli se podíváte, je tak nějak tady, 
ať už je tady kdekoli. Takže se koukáte z okna a všechno tam venku, nebo prostě tam, 
je uvnitř vás - a ne jen uvnitř vás, ale to všechno jste vy. Zem a stromy, plot opodál, 
stejně tak jako obloha a oblaka, ptáci nebo listí, všechno jste vy. Nedává to žádný 
smysl, ale je to nad slunce jasné. Kdo tedy jste, když jste zároveň vším ostatním? 

Je to skutečně velmi podivné. 

Představte si, že jdete po chodníku a slyšíte, jak si vaši sousedi povídají, když vám 
najednou dojde, že si to všechno vymýšlejí. Všechny ty příběhy, všechny ty malé 
soudy, všechny ty pevně zastávané názory, všechna ta „měl by“ a „měla by“ a „já 
si myslím…“ jsou vymyšlená, ale považovaná za skutečné. Je to jako by hráli hru 
‘na pravdu', ale zapomněli, že je to jenom výplod jejich představivosti nebo ztracení 
se ve snu včerejší noci. 

Jak můžou cokoli z toho, co říkají, brát tak vážně, jako by na čemkoli z toho záleželo 
nebo mělo jakýkoli základ v Realitě? Jak to, že to nevidí? Ale oni nevidí. Pro ně je to 
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jejich realita, jediná realita, kterou znají a kterou pravděpodobně kdy poznají. Jak 
velmi zvláštní. 

Teď si představte, že se zastavíte, abyste si v parku sedli na lavičku. Jak si tak sedíte, 
všechno se zastaví, úplně zastaví. Vaše mysl je tak nehybná a tichá, že slyšíte částečky 
prachu poletovat vzduchem. A najednou padáte a padáte a padáte. Nemáte ani půdu 
pod nohama ani oblohu nad hlavou, je jen drtivé hřmící ticho letící stále rychleji 
a rychleji. Najednou si uvědomíte, že vás to zabije, že vám to rozerve žebra a roztrhá 
plíce na prach. Není cesty ven, není možnost se zachránit. A tak uděláte jedinou věc, 
kterou můžete. 

Vzdáte se. 

Všechno se ztiší a vyprázdní. Je to prázdnota prázdnější než bezbřehý prostor 
vesmíru. 

Ještě před životem a smrtí na okamžik přestanete existovat (nebo jste existovat 
začali?). Bezčasí je vše, co existuje, co kdy existovalo nebo kdy existovat mohlo. 
Panuje věčnost a je zářně přítomná v každé částečce bytí. 

Cosi nezrozeného a neumírajícího se přimíchává do života a otevírá mu oči - otevírá 
vám oči. Vy nebo To stále sedíte na lavičce v parku. Usmívá se To, září To a je To 
spokojené. Kolem projede holčička na kolečkových bruslích. Paprsky slunce 
probleskávají listy topolu, zatímco na mostu přes říčku tekoucí do rybníka se zlatými 
kapry kouří starý muž svou dýmku. 

Všude, kam se podíváte, je prázdnota a každá „věc“ je závoj, rouška zahalující 
Nekonečno. Nic není, jak se zdá, a všechno je přesně tak, jak je. Zvláštně dokonalé 
i v celém svém zjevném chaosu panuje Nekonečno. S naprostou jistotou víte, že nic 
jiného není - není nic mimo tuto nesmírnou prázdnotu, tento čirý a Nekonečný 
Potenciál, toto nezrozené a bezforemné Nekonečno. 

Díváte se zpátky na svůj život a uvědomujete si, že všechno, co se kdy stalo nebo se 
kdy mohlo stát, od narození po všechna ta nahoře a dole tohoto pomíjivého života, 
po  všechny ty podivné realizace duchovního probuzení, po právě tento okamžik 
postavený mimo čas, bylo a je momentální projev - ve skutečnosti jen takový záblesk 
- neomezeného potenciálu Nekonečna se zjevovat a zase se vytrácet. 

Sedíte v parku na lavičce a kolem jde vaše dobrá kamarádka. Sedne si vedle vás 
a zeptá se: „Co nového? Co děláš?“ Máte ji rádi, jako se kamarádi rádi mají, ale co 
na to odpovědět? Už tak nevíte, co říct, a v nitru jste tišší, jako byste byli mrtví. Ona 
to neví, ale vy jste ve dvou rozdílných světech, které se zvláštně protínají na této 
lavičce v parku. Jak se k ní přes nekonečno vztáhnout, abyste s ní mohli 
komunikovat? 
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Chvíli s námahou hledáte slova, abyste jí mohli odpovědět. Nastává tichá pomlka - 
jde jí o něco? Tuší, že je něco jinak? Chladný vánek vás pohladí po tváři a vesmír 
uvnitř vás se usměje. „Vlastně nic,“ řeknete. „Absolutně Nic.“ 
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SHRNUTÍ UČENÍ 

Buďte klidní. 

Pochybujte o každé myšlence. 

Rozjímejte nad zdrojem Reality. 

A mějte oči otevřené. Nikdy nevíte, jestli něco zdánlivě bezvýznamného nerozštěpí 
váš svět dokořán do věčné radosti. 
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STUDIJNÍ SKUPINY 

Rád bych povzbudil všechny, kteří mají zájem praktikovat Cestu osvobození, aby 
založili nebo si našli studijní skupinu, která se bude pravidelně scházet a toto učení 
zkoumat, studovat, diskutovat o něm a praktikovat ho. Zatímco některým lidem bude 
vyhovovat samostatné studium tohoto učení, i studium a sdílení zkušeností 
ve skupině s ostatními může být velmi prospěšné. Společný průzkum těchto učení vás 
může otevřít novým úhlům pohledu, stejně jako vám může poskytnout vzájemnou 
podporu. 

Studijní skupina Cesty osvobození by měla být bezpečným a láskyplným prostředím 
umožňujícím společný průzkum učení. 

Je krajně důležité pamatovat na to, že Cesta není sama o sobě Pravdou, ale 
prostředkem k uvědomění si Pravdy. Pravda leží ve vás, ne někde jinde. Studováním 
a praktikováním Cesty osvobození umožňujete zrození a uvědomování si Pravdy 
ve vás. 

NAVRHOVANÝ FORMÁT 

Založit skupinu s vlastním formátem může kdokoli. Studijní skupiny Cesty 
osvobození vznikají a fungují nezávisle na Adyashantim nebo sdružení Open Gate 
Sangha. I přesto navrhuji, aby bylo každé setkání založeno na konkrétním tématu 
Cesty osvobození, které bylo zvoleno během předchozího setkání. Navrhuji také, aby 
byl během každého setkání věnován prostor tiché meditaci (nejlépe na začátku 
setkání), stejně jako diskuzi o daném tématu zvoleném pro toto setkání. 

VODÍTKA 

Studijní skupiny Cesty osvobození by měly splňovat následující prvky. Tyto prvky 
mají odrážet postoj vzájemné otevřenosti, soucítění a podpory. 

1. Studijní skupina by měla být bezpečným a soucitným prostředím umožňujícím 
průzkum, sdílení a praktikování učení Cesty osvobození. 

2. Studijní skupiny by měly být zdarma, tedy pokud si skupina pro setkání prostor 
nepronajímá. 

3. Nikdo by neměl skupině dominovat, ani vystupovat jako učitel. 

4. Když někdo sdílí svou zkušenost, tak nesuďte, co sdílí. Jste-li tázáni, pak dejte 
zpětnou vazbu založenou pouze na vaší zkušenosti. Nesnažte se být učitelem. 
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5. Každý, kdo přijde na setkání poprvé, by měl dostat seznam těchto pokynů/
vodítek. Pokud se jimi studijní skupina neřídí, pak navrhuji ji přestat navštěvovat 
nebo si založit jinou studijní skupinu. 

Seznam studijních skupin Cesty osvobození, kam můžete přidat také vaší skupinu, 
najdete na www.adyashanti.org/wayofliberation. 
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DOPORUČENÁ ČETBA 

Jako doplňující četbu k dalšímu průzkumu témat této knihy Adyashanti doporučuje 
následující: 

Milost a utrpení 

Pád do milosti - Adyashanti 

Vydalo nakladatelství Synergie 

© 2011 Adyashanti 

Meditace a dotazování 

True meditation - Adyashanti 

Vydalo nakladatelství Sounds True 

© 2006 Adyashanti 

Život po probuzení 

The End of Your World - Adyashanti 

Vydalo nakladatelství Sounds True 

© 2011 Adyashanti 

Tyto knihy a mnoho článků a materiálů zdarma ke stažení najdete 
na www.adyashanti.org.  
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PODĚKOVÁNÍ 

Velké díky Jerilyn Munyonové - tvé neúnavné povzbuzování, podpora a jasná zpětná 
vazba jsou nedocenitelným darem. Velké díky Maje Apolonii Rodéové - tvé kreativní 
a láskyplné dary se dotýkají všech částí této knihy, od úprav textu, přes grafiku 
a mnohem dál. Tvá nadšená podpora tohoto projektu byla skutečným požehnáním. 
Hluboká poklona vděčnosti Julii Donovanové, za všechnu tvou oddanou práci 
na úpravách textu a jemných detailech, které této knize vdechly život. Dále bych chtěl 
s velkým díky složit hlubokou poklonu Susan Kurtzové, za tvou nádhernou práci 
na dizajnu této knihy a za všechny tvé nenápadné a kreativní vlohy. Z hloubi srdce 
děkuji vám všem. 
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O AUTOROVI 

Adyashanti, autor knih Pád do milosti, True Meditation, The End of Your World, 
Emptiness Dancing a My Secert Is Silence, je v Americe narozený duchovní učitel 
oddaný službě probouzení všech bytostí. Jeho učení jsou otevřeným pozváním 
k tomu se zastavit, ptát se a rozpoznat, co je pravdivé a osvobozující v jádru veškeré 
existence. V roce 1996 byl Adyashanti po 14 letech studia svou učitelkou Zenu 
požádán, aby učil, a dnes poskytuje učení prosté všech tradic i ideologií. „Pravda, 
na niž poukazuji, není omezená žádným náboženským rámcem, systémem víry ani 
doktrínou, ale je otevřená všemu a k nalezení ve všem.“ 

Adyashanti sídlí v Kalifornii, kde bydlí se svou manželkou Mukti, a přednáší 
v  severní Americe , Evropě a Austrá l i i . V íce in formací na leznete 
na www.adyashanti.org. 
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Realita, na niž tato učení poukazují, 

není skrytá, tajemná ani vzdálená. . . . 

Právě v tomto okamžiku, 

jsou Realita a úplnost 

jasně viditelné. 

~ Adyashanti 
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CESTA OSVOBOZENÍ 

„Toto není kniha o duchovním vylepšování se, sebezdokonalování 
ani o  změněných stavech vědomí. Je o duchovním probuzení - o co 
možná nejrychlejším a nejefektivnějším přechodu ze stavu 
egoistického snění do stavu probuzení mimo ego.“ - ADYASHANTI 

Cesta osvobození je Adyashantiho stručný a praktický průvodce duchovním 
probouzením. S dechberoucí jednoduchostí nastiňuje Základy, Orientační myšlenky 
a Klíčové praxe, které jsou v procesu probuzení se do absolutní přirozenosti Reality 
a žití v ní v co nejplnější míře nezbytné. Kéž je vám tato kniha moudrým společníkem 
na vaší cestě do toho posvátného místa, do plynutí a vzkvétání existence mimo 
veškeré představy o nás samých.
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