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Text zo zadnej strany obálky: 

Čitateľ v tejto knihe nájde pasáže, ktoré sú podľa autora nesmierne inšpirujúce 
a môžete vracať sa k nim viackrát. Nejde však o zhustenú verziu pôvodnej 
knihy, keďže niektoré výroky sú jemne pozmenené a skombinované a odseky 
sú popreskupované často v inom poradí ako v publikácii, z ktorej boli vybraté. 
Azda najväčší úžitok z tejto knihy budú mať tí, ktorí si Novú zem prečítali 
už viackrát a hlboko na nich zapôsobila, pretože zrejme prežili určitý stupeň 
vnútornej transformácie. Cieľom tejto knihy je teda ďalej podnecovať a rozvíjať 
duchovnú premenu. 
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Úvod 

Táto kniha má byť sprievodcom k Novej zemi. Povyberal som do nej také pasáže z pôvodnej 
knihy, o ktorých som mal pocit, že sú zvlášť vhodné na inšpiratívne či meditatívne čítanie. Preto 
neodporúčam čítať túto knihu jedným dychom. Oveľa osožnejšie bude, ak si naraz prečítate len 
jednu kapitolu a pri niektorých odsekoch sa pristavíte, znovu si ich prečítate, aby ste zistili, ako 
na ne vnútorne reagujete. Potom nechajte, aby slová do vás prenikli hlbšie, a skúste vnímať 
tú pravdu, na ktorú poukazujú a ktorá je, samozrejme, vo vás. Takisto môže byť osožné, 
ak knihu otvoríte na náhodnom mieste, potom si prečítate stranu či odsek a opäť dovolíte 
slovám, aby vás upozornili na tú vnútornú dimenziu, ktorá presahuje slová i myšlienky. 

K pravde, na ktorú slová poukazujú, teda na nadčasovú dimenziu vedomia, sa nemožno 
prepracovať pomocou diskurzívneho myslenia či pojmového chápania. 

Táto kniha nie je zhustenou verziou Novej zeme. Hoci obsahuje niektoré z najsilnejších 
postrehov z pôvodnej knihy, nájdete v nej len veľmi málo zmienok o egu a už vôbec nič o tele 
bolesti. Inak povedané: ak chcete pochopiť svoje vnútorné mentálno-emocionálne šablóny, ktoré 
vám bránia v tom, aby sa vo vás prebudilo nové vedomie, a chcete sa od nich odpútať, musíte 
si prečítať pôvodnú knihu. 

Najväčší prospech z tejto knihy budú mať tí, ktorí si Novú zem prečítali už viackrát a hlboko 
na nich zapôsobila, pričom prežili určitý stupeň vnútornej transformácie. Z hľadiska informácií 
má táto kniha pomerne malý význam. Inými slovami, nebudete ju čítať preto, aby ste sa naučili 
niečo nové, ale aby ste sa dostali hlbšie, stali sa prítomnejšími a prebudili sa z prúdu 
nepretržitého a nutkavého myslenia. Ak vnútorne neprijmete čo len na okamih to, na čo slová 
poukazujú, stanú sa bezvýznamnými a budú to len abstraktné pojmy. Ak však rozpoznáte, o čom 
hovoria, znamená to, že už sa vo vás začalo prebúdzať bdelé vedomie a slová, ktoré čítate, 
ho ďalej podnecujú. Ak natrafíte na odseky, ktoré sa vám budú zdať zvlášť silné, bol by som rád, 
keby ste si uvedomili, že to, čo cítite, je vaša vlastná duchovná sila, čiže to, čo tvorí vašu 
podstatu. Iba Duch dokáže rozpoznať Ducha. 
 
PRVÁ KAPITOLA 

Za hranicami myšlienok 

♥ 

Myslenie je len nepatrným aspektom tej celostnosti, ktorú predstavuje vedomie a ktorou ste i vy. 

♥ 

To, čo v súčasnosti vzniká, nie je nová viera, nové náboženstvo, spirituálna ideológia 
či mytológia. Dospeli sme do bodu, v ktorom sa končia nielen m/ne mytológie, ale aj ideológie 
a tradičné náboženské systémy. Zmena neprebieha len v našich mysliach a myšlienkach, ale 
na oveľa hlbšej úrovni. Jadro nového vedomia spočíva v transcendencii myšlienok. Čiže v tom, 
aby sme v sebe znovu objavili schopnosť povzniesť sa nad bežný spôsob myslenia a uvedomili 
si tú nesmiernu dimenziu, ktorá presahuje akúkoľvek myšlienku. 

Už nebudete svoju identitu, to, čím sa cítite byť, odvíjať od nepretržitého prúdu myšlienok, 
s ktorým ste sa v stave starého vedomia stotožňovali. Keď si uvedomím, že „hlas v mojej hlave" 
nie som ja, pocítim nesmiernu slobodu. 
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♥ 

Kto teda som ?  Som ten, kto to všetko vidí. Som vedomie, ktoré predchádza myšlienkam. Som 
priestor, v ktorom myšlienky - alebo emócie a vnemy - vznikajú. 

♥ 

Prvotnou príčinou nikdy nie je situácia ako taká, ale to, čo si o nej myslíte. 

Uvedomujte si svoje myšlienky. Oddeľujte ich od situácie, ktorá je vždy neutrálna, taká, aká je. 
Toto je situácia alebo nejaký fakt a toto je zas to, čo si o tom myslím. Držte sa teda radšej faktov 
a nevytvárajte si príbehy. Napríklad keď poviem, že „som zničený", vytváram príbeh. A to ma 
bude obmedzovať a brániť mi v tom, aby som vedel účinne reagovať. Ak poviem, že na účte 
mám už len päťdesiat centov, konštatujem fakt. Človeka posilňuje, keď sa vie postaviť zoči-voči 
faktom. Preto si čo najväčšmi uvedomujte, že vaše myšlienky vytvárajú emócie. Skúste pochopiť 
spojenie medzi myslením a emóciami. 

♥ 

Prestaňte sa stotožňovať s myšlienkami a emóciami a radšej sa staňte vedomím, ktoré je za nimi. 

♥ 

 „Múdrosť tohto sveta je v očiach Boha bláznovstvo," píše sa v Biblii. Čo je múdrosť sveta ?  Iba 
pohyb myšlienok a zmysel definovaný výlučne myšlienkami. 

Myslenie ochudobňuje situácie a udalosti a označuje ich za dobré alebo zlé, ako keby existovali 
nezávisle od seba. Keď sa priveľmi spoliehame na myslenie, realitu vnímame útržkovito. Táto 
útržkovitosť je síce ilúzia, no ak ste jej väzňom, pôsobí veľmi reálne. Vesmír je však nedeliteľný 
celok, v ktorom všetky veci navzájom súvisia a v ktorom niet žiadnej osihotenosti. To, že všetky 
veci a udalosti sú pod povrchom navzájom prepojené, znamená, že mentálne nálepky ako 
„dobré" a „zlé" sú vlastne iluzórne. Zužujú pohľad na svet a ich pravdivosť je relatívna 
a dočasná. 

♥ 

Neexistujú ani náhodné, ani izolované udalosti. 

♥ 

Atómy, z ktorých sa skladá vaše telo, tvorili kedysi jadro hviezd a aj tá najnepatrnejšia udalosť 
môže mať veľký dosah a tajuplným spôsobom súvisí s celkom. 

Keby ste chceli vypátrať príčinu každej udalosti, museli by ste sa vrátiť na počiatok stvorenia. 
Kozmos nie je chaotický. Samotné slovo cosmos znamená poriadok. Nie je to však taký 
poriadok, ktorý by ľudská myseľ vedela niekedy pochopiť; môže ho len občas zahliadnuť. 

Keď vojdeme do lesa, do ktorého ľudská noha ešte nevkročila, pre to, ako zmýšľame, uvidíme 
okolo seba len chaos a neporiadok. Naša myseľ jednoducho nebude schopná odlíšiť život 
(dobro) od smrti (zlo), pretože kam len oko dovidí, všade vyrastá nový život z hnijúcej 
a rozpadávajúcej sa hmoty. 

♥ 
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Skrytú harmóniu, posvätnosť a vyšší poriadok uvidíme len vtedy, keď zostaneme pohrúžení 
v sebe bez toho, aby sme sa dali vyrušovať  hlukom myšlienok. 

♥ 

Vtedy pochopíme, že všetko je dokonale na svojom mieste a nič sa nemôže diať inak, iba tak, 
ako sa deje. 

Naša myseľ sa príjemnejšie cíti v upravenom parku, pretože ho naplánovali premyslene, 
nevznikal prirodzeným spôsobom. Takémuto poriadku myseľ rozumie. V lese však vládne 
nepochopiteľný poriadok, ktorý myseľ vníma ako chaos. Presahuje totiž kategórie dobra a zla. 
Nemôžete ho síce pochopiť pomocou myšlienok, môžete ho však vnímať, ak sa vzdáte myslenia 
a zachováte si pokoj a bdelosť, pričom sa nebudete usilovať o to, aby ste ho pochopili 
a vysvetľovali. Až vtedy si budete môcť uvedomiť posvätnosť lesa. V okamihu, keď začnete 
vnímať skrytú harmóniu a posvätnosť lesa, uvedomíte si, že nie ste od neho oddelení, ale že ste 
jeho vedomou súčasťou. Príroda vám takýmto spôsobom pomôže, aby ste sa znovu zosúladili 
s celostnosťou života. 

♥ 

Takáto je realita väčšiny ľudí: keď si niečo všimnú, hneď to pomenujú, interpretujú, porovnávajú 
s niečím, aby si ujasnili, či sa im to páči alebo nepáči, a potom to označia za dobré alebo zlé. 
Pritom sa celý čas riadia svojím falošným egom. Sú uväznení v myšlienkových formách, 
vo vedomí zahltenom predmetmi. 

Dokiaľ budete neprestajne a nevedomky všetkému prisudzovať nejaké hodnotiace „nálepky" 
a neuvedomíte si, čo vlastne robíte, duchovne sa neprebudíte. Práve toto neustále pomenúvame a 
„nálepkovanie" spôsobuje, že ego vo vašej nepozorovanej mysli naďalej zotrváva na jednom 
mieste. 

♥ 

Keď prestanete rozdávať „nálepky", alebo keď si len uvedomíte, ako sa správate, vznikne vo vás 
vnútorný priestor a zbavíte sa posadnutosti mysľou. 

♥ 

Vyberie si nejaký predmet vo svojej blízkosti - pero, stoličku, šálku, kvetinu - a dôkladne, 
so záujmom, ba až s určitou zvedavosťou si ho poprezerajte. Nevyberajte si však takú vec, ktorá 
by vám silno pripomínala minulosť, okolnosti, za ktorých ste ju kúpili, alebo toho, kto vám 
ju daroval. A takisto si nevyberajte veci ako kniha alebo fľaša, ktoré majú nápis. Nápis by vás 
mohol podnecovať k úvahám. Potom v plnej miere sústreďte svoju pozornosť na predmet, 
na každý jeden detail. Dbajte však na to, aby ste pritom neboli napätí, ale uvoľnení a súčasne 
bdelí. Ak sa objavia myšlienky, nenechajte sa nimi strhnúť. Pretože teraz vám nejde 
o myšlienky, ale o vnímanie ako také. Viete oddeliť myslenie od vnímania ?  Viete sa dívať bez 
toho, aby ste počúvali komentáre, konklúzie, porovnávania a dohady, ktorými vás bombarduje 
hlas vo vašej hlave ?  Po uplynutí niekoľkých minút sa rozhliadnite po miestnosti alebo tam, kde 
sa práve nachádzate, a zistíte, že vaša bdelá pozornosť „rozsvieti" každý jeden predmet, na ktorý 
sa pozriete. 

Potom sa započúvajte do okolitých zvukov. Načúvajte im rovnakým spôsobom, akým ste 
sa pozerali na predmety okolo seba. Niektoré zvuky budú pochádzať z prírody - voda, vietor, 
vták - iné zasa od ľudí. Niektoré budú ľúbezné a niektoré zasa nepríjemné. No ani tak ich 
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nerozdeľujte na dobré a zlé. Nechajte, aby každý zvuk bol taký, aký je, neinterpretujte ho. Aj tu 
je kľúčom uvoľnená, no bdelá pozornosť. 

♥ 

Keď vnímame bez toho, aby sme interpretovali a pomenúvali, čiže bez toho, aby sme k vnemom 
pridávali svoje myšlienky, pocítime, že zdanlivo osamotené veci sú v skrytosti prepojené. 

♥ 

Všímajte si, či viete hlas vo svojej hlave prichytiť, takpovediac zaznamenať už vo chvíli, keď 
sa na niečo ponosuje, a rozpoznať, že v skutočnosti ide len o hlas ega, o podmienenú šablónu 
mysle, o myšlienku. Zakaždým, keď ten hlas zachytíte, uvedomíte si aj to, že vy nie ste ten hlas, 
ale ten, kto si ho uvedomuje. 

♥ 

Vlastne vy ste to vedomie, ktoré si uvedomuje hlas. 

Vedomie je v pozadí, kým v popredí je hlas, ten, kto myslí. Takto sa môžete oslobodiť spod 
jarma ega, čiže spod jarma nepozorovanej mysle. 

♥ 

Pojmy a matematické vety nestačia na to, aby vám vysvetlili, v čom spočíva večnosť. Žiadna 
myšlienka nemôže postihnúť nesmiernosť celku. Realita je jednotný celok, no pre myšlienky 
ju vnímame útržkovito. A z toho vznikajú také základné nedorozumenia, ako napríklad 
predstava, že veci a udalosti jestvujú oddelene alebo že toto je príčinou tamtoho. Každá 
myšlienka ponúka pohľad a každý pohľad, už len zo svojej podstaty, predstavuje obmedzenie, čo 
v konečnom dôsledku znamená, že nemôže byť pravdivý a už vôbec nie absolútne platný. Len 
celok je pravdivý, no ten nemožno vyjadriť slovom ani myšlienkou. Ak sa však na veci pozrieme 
spoza hraníc myšlienok, čiže z hľadiska nepochopiteľného pre ľudskú myseľ, zistíme, že všetko, 
čo sa deje, sa deje len v prítomnosti. Všetko to, čo bolo a čo ešte len bude, jestvuje teraz, mimo 
času, ktorý je iba mentálnou konštrukciou. 

♥ 

Keď prestanete svet okolo seba neustále pomenúvať a nálepkovať, znovu získate schopnosť 
vnímať zázraky. 

♥ 

Schopnosť, o ktorú ľudstvo prišlo už veľmi dávno, pretože namiesto toho, aby myšlienky 
používalo, nechalo sa nimi zotročiť. Váš život opäť nadobudne hĺbku. Veci znovu získajú novotu 
a sviežosť. A najväčším zázrakom bude, že precítite svoje pravé ja, ktoré predchádza všetkým 
slovám, myšlienkam, mentálnym súdom a obrazom. Najprv sa však musíte naučiť vnímať seba 
a Bytie bez toho, aby ste si ho s čímkoľvek mýlili alebo stotožňovali. 

Je vôbec možné zbaviť sa presvedčenia, že by ste mali alebo potrebovali vedieť, kto ste ?  Inak 
povedané, môžete prestať vnímať pojmové definície ako niečo, prostredníctvom čoho pociťujete 
svoje ja ?  Dokážete prestať hľadať svoju identitu v myšlienkach ? 

♥ 
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Čím väčšmi budujete svoju identitu z myšlienok, tým väčšmi sa oddeľujete od duchovnej 
dimenzie, ktorá je vo vás. 

♥ 

Definovať sa prostredníctvom myšlienok je obmedzujúce. Keď však prijmete, že neviete, kto ste, 
zavládne vo vás pokoj a jasnosť a takto sa dostanete bližšie k tomu, čím v skutočnosti ste. 

♥ 

Nehľadajte šťastie. Ak ho budete hľadať, nikdy ho nenájdete, pretože hľadanie je opakom 
šťastia. 

♥ 

Šťastie je vždy prchavé, no nezávislosť od šťastia môžete dosiahnuť už teraz. A to tým, 
že prijmete to, čo je, a prestanete si vytvárať príbehy. Nešťastie len prekrýva vašu prirodzenú 
pohodu a stav vnútorného pokoja, ten zdroj pravého šťastia. 
 
 

DRUHÁ KAPITOLA 

Sila prítomného okamihu 

♥ 

Najväčším nepriateľom ega je prítomný okamih,  čiže Život ako taký. 

♥ 

Čas sa javí ako nekonečný sled chvíľ, z ktorých sú niektoré „dobré" a iné zasa „zlé". Keď 
sa však pozriete zblízka, z bodu svojho bezprostredného zážitku, zistíte, že nejestvuje množstvo 
chvíľ. Zistíte, že existuje stále len táto chvíľa. Život sa odohráva vždy len teraz. 

♥ 

Celý náš život sa odvíja v neprestajnej Prítomnosti. 

♥ 

Dokonca aj minulé či budúce okamihy jestvujú len preto, lebo si na ne viete spomenúť, alebo ich 
predpokladať, no premýšľať o nich môžete vždy len v jedinej chvíli - v tejto. 

Prečo sa potom zdá, ako keby jestvovalo veľa chvíľ ?  Preto, lebo prítomný okamih mylne 
považujeme za to, čo sa deje, čiže si ho pletieme s obsahom. Priestor Prítomnosti si mýlime 
s tým, čo sa v ňom deje. A táto zámena prítomného okamihu s obsahom vytvára potom nielen 
ilúziu času, ale aj ilúziu ega. 

Zdanlivo všetko je podriadené času, no i tak sa to celé odohráva v Prítomnosti. A to je ten 
paradox. Kamkoľvek sa pozriete, všade objavíte kopu nepriamych dôkazov potvrdzujúcich 
realitu času - hnijúce jablko, vaša tvár v zrkadle, keď ju porovnáte s fotografiou spred tridsiatich 
rokov - , ale nikde nenájdete priamy dôkaz, pretože neviete zažiť čas ako taký. Zažívate len 
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prítomný okamih alebo presnejšie len to, čo sa v ňom odohráva. Keby sme sa riadili len 
priamymi dôkazmi, potom by čas neexistoval, existovala by len Prítomnosť. 

Všetko, čo je, alebo čo sa práve deje, je len forma, prostredníctvom ktorej sa prejavuje 
Prítomnosť. 

♥ 

Pokiaľ budete formám  - ktoré vlastne tvoria svet neustále vnútorne vzdorovať,  stanú sa z nich 
neprekonateľné prekážky,  ktoré vám zabránia v tom,  aby ste boli samými sebou aj bez foriem, 
čiže vás oddelia od jediného Života. 

♥ 

Pokiaľ ste schopní formám Prítomnosti vnútorne povedať „áno", z foriem sa stanú priechody 
do neviditeľnej dimenzie. Potom rozdiel medzi týmto svetom a Bohom zmizne. 

♥ 

Ak vzdorujete, vydávate sa napospas tomu, čo sa deje, a o svojom šťastí či nešťastí nebudete 
rozhodovať vy, ale svet. 

♥ 

Egá majú väčšinou protichodné túžby. V každej chvíli chcú niečo iné alebo dokonca ani nevedia, 
čo presne chcú; vedia len to, že nechcú to, čo práve je, čiže nechcú zotrvať v prítomnom 
okamihu. 

Keď ste v súlade s tým, čo práve je, znamená to, že vo svojom vnútri nevzdorujete 
momentálnemu dianiu. Čiže ho nepomenúvate ako dobré alebo zlé, iba mu dávate voľný priebeh. 
Znamená to azda, že by ste už nikdy nemali nič podnikať v záujme toho, aby ste zmenili niečo 
vo svojom živote ?  Naopak. Keď vaše konanie vychádza z vnútorného súladu s prítomným 
okamihom, vaše činy budú posilnené inteligenciou Života ako takého. 

♥ 

Vo chvíli, keď vás zachvátia úzkosť a stres, znamená to, že vás ovládol vonkajší cieľ a vy ste 
stratili zo zreteľa svoj vnútorný cieľ. Zabudli ste, že prvoradý je stav vášho vedomia a všetko 
ostatné je druhoradé. 

♥ 

Prečo sa vo vás znovu vynorili úzkosť, stres a zlá nálada ?  Preto, lebo ste sa odvrátili 
od prítomnej chvíle. A prečo ste tak urobili ?  Lebo ste začali považovať za dôležité niečo iné. 
Zabudli ste na pravý účel vášho života. Jediná chybička, jediná mylná predstava - a utrpenie 
je na svete. 

♥ 

Ego k prítomnému okamihu  môže pristupovať trojakým spôsobom: ako k prostriedku 
na dosiahnutie nejakého cieľa,  ako k prekážke alebo ako k nepriateľovi. 

♥ 
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Keď na formy, prostredníctvom ktorých sa v prítomnom okamihu prejavuje Život, reagujete 
vzdorom, a keď Prítomnosť vnímate ako prostriedok, prekážku či nepriateľa, posilníte tým len 
svoju formovú identitu, čiže svoje ego. Preto je ego také reaktívne. A čo je reaktívnosť ?  
Závislosť od reakcií. Čím precitlivenejšie reagujete, tým väčšmi sa nechávate opantať formami. 
A čím väčšmi sa identifikujete s formami, tým silnejším sa ego stáva. Vaše Bytie už potom 
prežaruje cez formy buď veľmi slabo alebo vôbec nijako. 

Najdôležitejším a najzákladnejším vzťahom vášho života je vzťah k Prítomnosti, presnejšie 
k formám, prostredníctvom ktorých sa Prítomnosť prejavuje, čiže k tomu, čo práve je alebo čo sa 
práve deje. Ak je váš vzťah k Prítomnosti nefunkčný, táto dysfunkcia sa prejaví vo všetkých 
vašich vzťahoch a situáciách, v ktorých sa ocitnete. Ego by sa dalo jednoducho definovať takto: 
je to dysfunkčný vzťah k prítomnej chvíli. O tom, aký vzťah chcete mať k prítomnému okamihu, 
môžete rozhodnúť teraz. 

Chcem, aby sa z prítomnej chvíle stal môj priateľ ?  Alebo radšej nepriateľ ?  Keďže prítomnú 
chvíľu nemožno oddeliť od života, rozhodujete vlastne o tom, aký vzťah túžite mať so životom. 
Ak ste sa raz rozhodli, že sa s prítomnou chvíľou chcete priateliť, je len na vás, aby ste urobili 
prvý krok. Začnite sa k prítomnosti správať priateľsky bez ohľadu na to, v akej podobe k vám 
prichádza, a výsledky nedajú na seba dlho čakať. Aj život sa k vám začne správať priateľsky; 
ľudia budú zrazu samá ochota, okolnosti budú priaznivé. 

♥ 

Jediné rozhodnutie zmení celú vašu realitu. 

♥ 

Lenže toto rozhodnutie musíte robiť znovu a znovu a znovu - až kým sa takýto spôsob života 
nestane pre vás úplne prirodzeným. 

♥ 

Tým, že zo svojho vedomia eliminujete čas, súčasne eliminujete aj silu svojho ega. To je pravé 
duchovné cvičenie... 

♥ 

To, o čom hovoríme, je odstránenie psychologického času, ktorým sa egoická myseľ neprestajne 
zapodieva, keď sa zameriava na minulosť a budúcnosť, pričom nejaví ani najmenšiu ochotu 
zosúladiť sa so životom, s nevyhnutným súcnom prítomnej chvíle. 

Zakaždým, keď svoje zvyčajné „nie" životu premeníte na „áno" a prítomnému okamihu dovolíte, 
aby bol tým, čím je, rozpustíte čas i ego. Lebo ego, aby prežilo, musí si vytvárať čas - minulosť 
a budúcnosť - čiže čosi dôležitejšie ako prítomná chvíľa. 

♥ 

Čas je horizontálny rozmer života, povrchová vrstva reality. 

♥ 

Jestvuje však aj vertikálna dimenzia, hĺbka, ku ktorej preniknete len bránou prítomného 
okamihu. 
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♥ 

Vedomie je sila,  ktorá je obsiahnutá v prítomnom okamihu. Preto ju nazývame Prítomnosťou. 

♥ 

Najvyšším zmyslom ľudskej existencie - a teda aj zmyslom vášho života - je prinášať túto silu 
na tento svet. 

♥ 

Vaším prvoradým cieľom je umožniť, aby do vášho konania prenikala sila vedomia. To, 
čo chcete svojou činnosťou dosiahnuť, je druhoradé. Prv sa vaša predstava o zmysle vášho života 
vždy spájala s budúcnosťou, teraz však máte hlbší cieľ, ktorý možno nájsť len v prítomnosti, a 
to tak, že popriete čas. 

♥ 

Druhoradý či vonkajší zmysel vášho života je ukotvený v čase, zatiaľ čo váš prvoradý zmysel je 
od Prítomnosti neoddeliteľný, a preto si vyžaduje, aby ste popreli čas. 

♥ 

Ako to zosúladiť ?  Tak, že si uvedomíte, že celá vaša púť životom sa aj tak odvíja od kroku, 
ktorý urobíte v tomto momente. Zakaždým existuje len tento jeden jediný krok. Mali by ste 
mu venovať plnú pozornosť. To však nebude znamenať, že neviete, kam kráčate: znamená to len 
toľko, že tento krok je prvoradý a cieľ len druhoradý. A to, čo vás stretne v cieli vašej cesty, 
bude závisieť od kvality tohto jedného kroku. Inak povedané: to, čo pre vás chystá budúcnosť, 
sa odvíja od súčasného stavu vášho vedomia. 

♥ 

Vďaka prítomnému okamihu sa viete spojiť so samotným životom, ktorému sa tradične hovorí 
„Boh". Ak sa od neho odvrátite, stiahne sa z vášho života a jediné, čo vám zostane, bude len 
predstava o Bohu, v ktorú jedni veria, kým iní ju popierajú. Ešte aj viera v Boha je len úbohá 
náhrada, ktorá sotva umožňuje pocítiť živú realitu Boha prejavujúceho sa v každom okamihu 
vášho života. 
 
 

TRETIA KAPITOLA 

Kto som ? 

♥ 

Najpravdivejšie ma nevyjadruje to,  či som toto alebo tamto,  ale skutočnosť, že Som. 

♥ 

S naším fyzickým telom, ktoré nakoniec zostarne a zoslabne, zomiera aj naše „ja", a to sa prv 
či neskôr stane zdrojom utrpenia. To, že sa prestanete stotožňovať so svojím telom, ešte 
neznamená, že ho budete zanedbávať alebo ním opovrhovať. Ak je silné, krásne a prekypuje 
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energiou, môžete sa z týchto atribútov radovať a vážiť si ich - kým trvajú. Telesnú kondíciu 
si môžete zlepšovať vyváženou stravou a cvičením. Keď nebudete svoje telo stotožňovať s tým, 
kto v skutočnosti ste, neskorší úbytok krásy, sily a energie nepodlomí vašu sebaúctu. Navyše, 
keď telo začne slabnúť, ľahšie ním bude môcť presvitať svetlo vedomia, teda svetlo tej dimenzie, 
v ktorej niet pominuteľných foriem. 

♥ 

Ego vzniká vo chvíli, keď váš pocit, že ste,  splynie s nejakou formou. 

♥ 

A toto splynutie je stotožnenie sa s niečím. To je tá chvíľa, keď zabúdate na Bytie a dopúšťate 
sa zásadného omylu, ilúzie, že ste absolútne oddelení od všetkého, čo vás obklopuje. Vtedy 
realitu začnete vnímať ako nočnú moru. 

Ego je teda identifikácia s formami. Neprestajne sa v nich hľadá, a preto sa v nich aj stráca. 
Formy však nie sú len hmotné predmety a fyzické telá. Oveľa podstatnejšie ako vonkajšie formy 
sú totiž myšlienkové formy, ktoré vo vedomí neprestajne vznikajú. 

Ste ľudské bytosti. Čo to znamená ?  Umenie života nespočíva v kontrole života, ale 
v nachádzaní rovnováhy medzi človekom a Bytím. Matka, otec, manžel, manželka, mládenec, 
starec - to všetko sú roly, ktoré hráte, funkcie, ktoré plníte, a patria do ľudskej dimenzie. 
To všetko má svoje miesto a treba si to vážiť, no samo osebe to na plnohodnotný, pravdivý, 
zmysluplný vzťah či život nestačí. Byť človekom nestačí, nech by ste sa akokoľvek snažili 
a čokoľvek v živote dosiahli. Pretože je tu aj Bytie. A to spočíva v tichej, bdelej prítomnosti 
Vedomia ako takého, Vedomia, ktorým ste. 

♥ 

Človek je len forma. Bytie nemá formu. Človek a Bytie nie sú od seba oddelené, ale navzájom 
prepletené. 

♥ 

Keď si začnete uvedomovať pominuteľnosť foriem, budete na nich menej lipnúť a menej sa 
s nimi budete aj stotožňovať. Nelipnutie na formách ešte neznamená, že sa nemôžete radovať 
zo všetkých tých príjemností, ktoré vám svet ponúka. V skutočnosti sa vaša radosť prehĺbi. 

♥ 

Ak raz prijmete pominuteľnosť všetkých vecí a nevyhnutnosť zmien, môžete si užívať radosti 
života, kým trvajú, a nebáť sa toho, čo prinesie budúcnosť. 

♥ 

Keď na ničom nelipnete, môžete sa na udalosti svojho života dívať z nadhľadu a neuviaznete 
v nich. 

♥ 

„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské," povedal Ježiš. Čo znamená 
„chudobní v duchu“ ?  Znamená to život bez vnútorného bremena, bez rôznych identifikácií. 
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Nestotožňovať sa nielen s predmetmi, ale ani s mentálnymi koncepciami, ktoré zahŕňajú pocity 
posilňujúce falošné ja. A čo znamená „kráľovstvo nebeské“ ?  Prostú, a pritom hlbokú radosť 
z Bytia. 

Radosť, ktorá zavládne vo chvíli, keď sa prestanete s čímkoľvek stotožňovať a stanete sa 
„chudobnými v duchu". 

♥ 

Ako sa zbaviť pripútanosti k veciam ?  Ani to neskúšajte. Nie je to možné. Lipnutie na veciach 
totiž poľaví len samo od seba: vtedy, keď sa v nich prestanete hľadať. Stáva sa, že si ani 
neuvedomíte, ako ste k tej alebo onej veci pripútaní, a že sa s ňou vlastne stotožňujete. Prídete 
na to až vtedy, keď tú vec stratíte, alebo keď bude hroziť, že by ste ju mohli stratiť. Ak sa vás 
v takej chvíli zmocní hnev, úzkosť či podobný pocit, znamená to, že ste k niečomu stále 
pripútaní. 

♥ 

Ak si uvedomíte, že sa s nejakou vecou stotožňujete,  prestanete byť s ňou stotožnení. 

♥ 

 „Som vedomie, ktoré si uvedomuje svoju pripútanosť." Takto sa začína transformácia vedomia. 

Keď rozjímate o nesmiernosti vesmírnych priestorov, alebo keď sa ponoríte do ticha počas 
skorých ranných hodín pred východom slnka, zarezonuje vo vás niečo povedomé. Tú nesmiernu 
hĺbku vnímate ako svoju a zrazu viete, že ten vzácny pokoj, v ktorom niet nijakých foriem, 
je oveľa bližší vašej podstate než to, čo tvorí obsah vášho života. 

♥ 

Vesmír má dvojakú povahu,  pretože ho tvoria veci a priestor - predmety a prázdno a vy ste takí 
istí. 

♥ 

Zdravý, vyrovnaný a plodný ľudský život je tanec medzi dvoma dimenziami reality - medzi 
formami a priestorom. Väčšina ľudí sa stotožňuje s formami, so zmyslovým vnímaním, 
myšlienkami a emóciami do takej miery, že tá druhá, skrytá, no zásadná polovica života 
im uniká. Stotožnili sa s formami, a preto uviazli v pasci ega. 

♥ 

Tak ako priestor umožňuje všetkým veciam, aby existovali, tak ako by bez ticha nemohol 
existovať ani zvuk, ani vy by ste nemohli existovať bez životodarnej dimenzie, v ktorej niet 
žiadnych foriem a ktorá je esenciou toho, kto ste. 

♥ 

Čiže bez Boha, mohli by sme povedať, keby to slovo nebolo také zneužívané. Ja tomu radšej 
hovorím Bytie. Bytie predchádza existencii. Existencia je forma, obsah, „to, čo sa deje". 
Existencia je popredie života; Bytie je zas - takpovediac - pozadie. 
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Kolektívna choroba ľudstva spočíva v tom, že ľudia sa priveľmi pohrúžili do diania, ktoré ich 
obklopuje, a žijú zhypnotizovaní svetom premenlivých foriem. Obsah života ich pohlcuje 
natoľko, že zabudli na esenciu, ktorá presahuje obsah, formu i myšlienku. Stravuje ich plynutie 
času, a preto zabudli na to, že ich pravým domovom je večnosť, domovom, odkiaľ prišli a kam 
sa raz vrátia. Večnosť je vaša živá podstata. 

♥ 

Kvety nám svojou krásou pripomínajú inú krásu - tú, ktorá je súčasťou nášho vnútorného bytia, 
krásu našej pravej prirodzenosti. 

♥ 

Jednou z najvýznamnejších udalostí v dejinách ľudského vedomia bolo, že človek konečne 
rozpoznal, čo je krásne. 

♥ 

S týmto poznaním sa spájajú pocity radosti a lásky. Hoci si to neuvedomujeme, kvety pre nás 
stelesňujú to, čo je v nás najvznešenejšie, najposvätnejšie a nemá to žiadnu formu. Kvety, 
chúlostivejšie a pominuteľnejšie než rastliny, z ktorých sa vyvinuli, sú poslami z iného sveta: 
predstavujú most medzi svetom foriem a svetom, v ktorom niet foriem, medzi viditeľným 
a neviditeľným. Kvety príjemne voňajú a spôsobujú ľuďom radosť. Okrem toho však 
sprostredkúvajú aj niečo iné - vôňu duchovného sveta. 

Keď v stave bdelosti rozjímate nad kvetom a pritom nijako nehodnotíte to, na čo sa pozeráte, 
kvet sa pre vás stane oknom, ktorým môžete nahliadnuť do ríše, kde nejestvujú nijaké formy. 
Hoci nepatrne, no predsa len sa vnútorne otvárate duchovnej dimenzii. 

♥ 

Keď nehráte roly, znamená to, že v tom, čo robíte, už nie je prítomné žiadne ego. 
Už nepotrebujete obranné a posilňujúce stratégie ega. Vaše činy sa začnú zrazu vyznačovať 
oveľa väčšou silou. Ste schopní sústrediť sa na danú situáciu, splývate s ňou, vaším cieľom 
už nie je to, aby ste sa stali významnou osobnosťou. 

♥ 

Najsilnejším a najúspešnejším ste vtedy,  keď ste sami sebou. 

♥ 

 „Ako byť sám sebou ?" To je vlastne zle položená otázka. Naznačuje totiž, že ak chcete byť 
sami sebou, musíte najprv niečo urobiť. Lenže vy sami sebou už ste. Nezaťažujte teda ďalšími 
bremenami to, čím už ste. „Ja však neviem, kto som. Neviem, čo znamená byť sám sebou." 
Ak vám raz úplne prestane prekážať, že neviete, kto ste, potom to, čo zostane, bude tým, čím 
v skutočnosti ste. 

♥ 
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Ste Bytie, ktoré sa nachádza za vašou ľudskou podobou, skôr pole nepodmienených možností 
než niečo pevne definovateľné. 

♥ 

Prestaňte teda samých seba neustále definovať - či už sami pred sebou alebo pred ostatnými. 
Nezomriete, nebojte sa. Práveže začnete žiť. A nelámte si hlavu tým, ako vás definujú ostatní. 
Tým, že vás nejako definujú, obmedzujú len seba - je to ich problém. Vždy, keď sa s niekým 
stretnete, usilujte sa k nemu nepristupovať z pozície svojej roly či funkcie, ale ako pole vedomej 
Prítomnosti. 

Keď sa snažíte vzdorovať formám, prostredníctvom ktorých sa Život prejavuje v tomto okamihu, 

a keď sa k Prítomnosti staviate ako k prekážke či nepriateľovi, posilňujete tým len formu svojej 
identity, čiže svoje ego. A presne v tom spočíva reaktívny charakter ega. Čo je reaktivita ?  
Závislosť od reakcií. Čím budete reaktívnejší, tým väčšmi vás budú opantávať formy. A čím 
väčšmi sa budete stotožňovať s formami, o to silnejšie bude vaše ego. A cez formy už vaše Bytie 
nebude prežarovať, alebo bude svietiť len veľmi slabo. 

♥ 

Keď nevzdorujete v sebe formám, v ktorých pozadí je všeobjímajúca prítomnosť,  dáte priechod 
pokojnej sile, oveľa väčšej než vaša dočasná forma osobnej identity. 

♥ 

Tá sila je vašou hlbinnou podstatou,  oveľa väčšmi než čokoľvek zo sveta foriem. 

♥ 

Keď myslíte, cítite, vnímate alebo prežívate niečo, vedomie sa vtelí do formy. Reinkarnuje sa do 
myšlienky, pocitu, zmyslového vnemu, zážitku. Cyklus znovuzrodení, z ktorého sa budhisti 
snažia uniknúť, sa neprestajne opakuje a vystúpiť z neho sa dá len v tejto chvíli - vďaka sile 
Prítomnosti. Ak prijmete formu, ktorú na seba berie Prítomnosť, dostanete sa do súladu 
s priestorom, čiže s podstatou Prítomnosti. Vytvorí sa vo vás vnútorný vesmír. Keď sa budete 
riadiť ním, a nie formami, získate jasnozrivosť a nastolíte tak vo svojom živote rovnováhu. 

♥ 

Ľudia sú presvedčení, že ich šťastie závisí od toho, čo sa okolo nich deje, čiže od foriem. Vôbec 
si neuvedomujú, že to, čo sa deje, je tá najnestálejšia vec vo vesmíre, v ktorom všetko 
neprestajne podlieha premene. Nazdávajú sa, že prítomný okamih nemá veľkú hodnotu, pretože 
sa v ňom odohráva niečo, čo by sa nemalo, alebo ho vnímajú ako nedostatočný, lebo sa v ňom 
neodohráva to, čo by sa malo. A tak im uniká tá hlbšia dokonalosť, ktorá je obsiahnutá v živote 
ako takom. Dokonalosť, ktorá tu už je a presahuje všetky formy, všetko to, čo sa deje alebo 
aj nedeje. 

♥ 

Akceptujte teda prítomnú chvíľu a objavíte dokonalosť, ktorú nenarušia ani formy, ani plynutie 
času. 

♥ 
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Radosť z Bytia, ktorá je jediným skutočným šťastím, vám neposkytne žiadna forma, žiaden 
majetok, úspech, osoba či udalosť - skrátka, nič z toho, čo sa deje. Radosť k nám nemôže nikdy 
prísť. Pretože je v nás a vyžaruje z nášho vnútra, z dimenzie, v ktorej niet žiadnych foriem, 
zo samotného vedomia, je v jednote s nami. 

♥ 
 
ŠTVRTÁ KAPITOLA 

Duchovné prebudenie 

♥ 

To, čo duchovné prebudenie znamená, môžete pochopiť len prostredníctvom duchovného 
prebudenia. 

♥ 

Keď ste prebudení, už sa nestrácate v myšlienkach, ale vnímate seba ako vedomie, ktoré tvorí 
pozadie vášho myslenia. Myslenie prestáva byť samoúčelnou, autonómnou aktivitou, ktorá 
ovláda vás i celý váš život. Namiesto myslenia začne vo vašom živote dominovať 
uvedomovanie. Myslenie začne slúžiť procesu uvedomovania - vedomému kontaktu 
s univerzálnou inteligenciou. Toto vedomie zbavené myšlienok možno označiť aj slovom 
Prítomnosť. 

Aký je vzťah medzi uvedomením a myslením ? 

♥ 

Uvedomenie je priestor, v ktorom myšlienky existujú,  keď si ten priestor uvedomí sám seba. 

♥ 

Vaším vnútorným cieľom je prebudiť sa. 

♥ 

Nejde o nič viac. Tento cieľ vás spája s ostatnými obyvateľmi tejto planéty - pretože to je účel 
existencie ľudstva. Vnútorný účel vášho života je esenciálnou súčasťou zmyslu celku, vesmíru 
a jeho vznikajúcej inteligencie. Účel vášho života, ktorý žijete navonok, sa v priebehu času môže 
meniť. Každý človek má iný cieľ. 

♥ 

Na to, aby ste mohli naplniť zmysel vášho vonkajšieho života, musíte najprv nájsť jeho vnútorný 
cieľ a zosúladiť s ním svoj život. V tom spočíva základ skutočného úspechu. 

♥ 

Ľudstvo je predurčené na to, aby utrpenie prekonalo, ale nie takým spôsobom, ako si to 
predstavuje ego. Jedným z mnohých omylov ega je myšlienka, že utrpeniu sa treba vyhýbať. 
Takýto názor niekedy prenášame aj na svojich blízkych: „Moje deti by nemali trpieť." Táto 
myšlienka sa nachádza pri koreňoch utrpenia. 



15 
 

♥ 

Zmysel utrpenia je vznešený  - rozvoj vedomia a spálenie ega. 

♥ 

Presne toto vyjadruje aj archetypálny obraz ukrižovaného človeka, ktorý symbolizuje osud 
každého muža a každej ženy. Keď vzdorujete utrpeniu, proces spaľovania sa spomalí, pretože 
vzdor ego len zväčšuje. Keď sa však s utrpením zmierite, proces sa urýchli, čo je spôsobené tým, 
že svoje utrpenie prežívate vedome. Zmieriť sa môžete nielen s vlastným utrpením, ale aj 
s utrpením niekoho iného, napríklad s utrpením svojich detí alebo rodičov. V utrpení sa totiž rodí 
transmutácia. Oheň utrpenia sa mení na svetlo čistého vedomia. 

Ego vám bude navrávať, že by ste nemali trpieť. Lenže táto myšlienka vám spôsobí ešte viac 
utrpenia. Deformuje totiž pravdu, ktorá je vždy paradoxná: ak chcete utrpenie prekonať, musíte 
ho najprv prijať. 

Ak celá táto egoická dráma má nejaký zmysel, tak len nepriamy, ktorý spočíva v tom, že na tejto 
planéte sa rodí stále viac utrpenia a utrpenie - hoci ho spôsobuje ego - vedie k zničeniu ega. Je to 
oheň, v ktorom ego spaľuje samo seba. 

♥ 

„Jedného dňa sa zbavím ega." Kto to hovorí ?  Ego. 

♥ 

Oslobodiť sa od ega nie je vôbec náročné; vlastne je to celkom jednoduché. Úplne stačí, ak 
si budete uvedomovať svoje myšlienky a emócie také, aké v skutočnosti sú. 

♥ 

Čiže nemusíte „robiť" niečo, len sa bdelo „prizerať". Z tohto hľadiska naozaj platí, že nemôžete 
„urobiť" 

nič pre to, aby ste sa zbavili svojho ega. Vo chvíli, keď vo vás nastane onen posun od myslenia 
k uvedomovaniu, začne vo vašom živote pôsobiť inteligencia, ktorá ďaleko presahuje bystrosť 
ega. 

♥ 

Dobrý človek sa z vás nestane tak, že sa budete snažiť byť dobrý. Ale tak, že objavíte dobro, 
ktoré vo vás už je, a umožníte mu, aby sa prejavilo. 

♥ 

Lenže to sa stane len vtedy, ak sa zásadne zmení stav vášho vedomia. 

Zenová múdrosť hovorí: „Nehľadaj pravdu. Iba prestaň lipnúť na svojich názoroch." Čo to 
znamená ? 
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Prestaňte sa stotožňovať so svojou mysľou. To, čím ste bez svojich predstáv, sa potom ukáže 
aj samo. 

Ak sa chcete duchovne prebudiť, musíte si najprv uvedomiť to, čo je vo vás neprebudené, čiže 
vaše ego a všetky jeho spôsoby, ktorými sa prejavuje. Keď rozpoznáte to, čo je vo vás 
nevedomé, uvedomíte si aj to, čo toto poznanie umožnilo, čiže sa prebudíte. Nemôžete bojovať 
proti egu a zvíťaziť nad ním práve tak ako nemôžete bojovať ani proti tme. 

♥ 

To, čo potrebujete, je svetlo vedomia.  Vy ste to svetlo. 

♥ 

Väčšina ľudí je vecami priam posadnutá. Keďže ego nie je schopné precítiť Bytie, vo všetkom 
zaň hľadá náhradu, ku ktorej sa potom pripútava. Predmety si samozrejme môžete vážiť, môžete 
sa o ne starať, mali by ste však vedieť, že keď sa k nim pripútate, k slovu sa dostane ego. 
V skutočnosti však nie ste pripútaní k nijakému konkrétnemu predmetu, ale k myšlienke, ktorá 
v sebe zahŕňa „ja", „mne", „moje". Keď sa s nejakou stratou úplne zmierite, prekonáte ego 
a vynorí sa to, čím v skutočnosti ste - vaše vedomé Ja. 

Mnohí z nás si ani na smrteľnej posteli - teda vo chvíli, keď sa všetky vonkajšie formy rozpadnú 
- neuvedomujú, že nikdy nijaká vec nemala nič spoločné s tým, čím v skutočnosti sú. 
V blízkosti smrti sa celá predstava o vlastníctve stáva bezvýznamnou. 

♥ 

V posledných okamihoch svojho života si ľudia uvedomia, že hoci sa celý život snažili 
zdokonaľovať svoje ja, v skutočnosti hľadali Bytie, ktoré tu však neprestajne bolo, no nevideli 
ho len preto, lebo sa stotožňovali s rôznymi vecami, čiže s predstavami svojej mysle. 

♥ 

Niekto sa duchovne prebudí vo chvíli, keď si zrazu uvedomí spôsob, akým zvyčajne uvažuje, 
najmä neprestajne sa opakujúce negatívne myšlienky, s ktorými sa po celý život stotožňuje. 
Zrazu sa však vynorí také vedomie, ktoré si myšlienky síce uvedomuje, no nie je ich súčasťou. 

Proces návratu sa prejavuje tak, že človeku začnú ubúdať sily, začne chorľavieť, stráca svoje 
niekdajšie schopnosti, alebo zažíva osobné tragédie, čiže sa stáva sa svedkom toho, ako sa formy 
rozpadávajú. 

Ľudia novej zeme budú k starobe pristupovať s úctou a budú si ju vysoko vážiť ako obdobie 
rozkvitajúceho vedomia. 

♥ 

Pre tých, ktorí sa ešte stále strácajú vo vonkajších okolnostiach života, to bude čas neskorého 
návratu domov, čas, keď začnú vnímať vnútorný účel svojho života. 

♥ 

Pre ostatných toto obdobie bude predstavovať čas zintenzívnenia a vyvrcholenia procesu 
duchovného prebúdzania. 
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Keď sa bude vaše vedomie zvyšovať a váš život už nebude riadiť ego, nebudete musieť čakať 
na nejakú osobnú tragédiu či na to, aby sa vám v starobe svet postupne scvrkol a nakoniec 
skolaboval, vďaka čomu by ste konečne objavili vnútorný zmysel vášho života. Na našej planéte 
sa objavuje nový druh vedomia, a tak čoraz menej ľudí potrebuje životné otrasy na to, aby 
duchovne precitli. Dobrovoľne prijímajú prebudenie už v období, keď sa ich život ešte len 
rozvíja. A keď ich už v danom životnom cykle ego neovláda, môže vďaka vonkajším prejavom - 
ako sú myšlienky, slová, tvorivé činy - prenikať do sveta duchovná dimenzia s takou silou, ako 
sa to deje vo fáze návratu. Je to dimenzia ticha, Bytia a rozpadu foriem. 

♥ 

Milovať znamená rozpoznať seba v tom druhom. V takých chvíľach sa ukáže, že „odlišnosť" 
druhých  je len ilúzia, ktorá patrí iba do ríše ľudí a foriem. 

♥ 

Keď niekto pochopí vašu pravú podstatu, Bytie sa opäť raz prejaví v plnšej miere. Len láska 
môže vykúpiť svet. 
 
 
 

PIATA KAPITOLA 

Vnútorný priestor 

♥ 

Keď vedomie nie je úplne zahltené myšlienkami, nejaká jeho časť zostáva v nepodmienenom 
a bezforemnom, pôvodnom stave. To je vnútorný priestor.  

♥ 

Život väčšiny ľudí je zaprataný vecami. Hmotnými vecami, ktoré treba vybaviť, o ktorých treba 
premýšľať. Ľudský život je ako dejiny, v ktorých, podľa Winstona Churchilla, nasleduje „jedna 
prekliata vec za druhou". V mysliach ľudí vládne nikdy neutíchajúce vírenie myšlienok. To je 
dimenzia objektového vedomia - vedomia zaplneného vecami. Väčšinou práve toto vedomie 
vymedzuje realitu, v ktorej ľudia žijú. Preto sú ich životy také nepokojné. Objektové vedomie 
by totiž malo byť vyvážené prázdnym vedomím. Potom by sa naša planéta uzdravila a ľudstvo 
by naplnilo svoj osud. Rozmach prázdneho vedomia je ďalšou fázou evolúcie ľudstva. 

Prázdne vedomie znamená, že okrem uvedomovania si vecí - ktoré sa vždy redukuje len 
na zmyslové vnemy, myšlienky a emócie - jestvuje aj čosi ako „spodný prúd" vedomia. 

♥ 

Slovo „vedomie" naznačuje nielen to, že si uvedomujete veci (objekty), ale aj to, že 
si uvedomujete, že si niečo uvedomujete. 

♥ 



18 
 

Ak ste schopní v pozadí nejakého diania vnímať bdelý, vnútorný pokoj, potom viete, o čom 
hovorím. Túto dimenziu má v sebe každý, no väčšina ľudí si ju vôbec neuvedomuje. Pre 
mnohých iných to však znamená intenzifikáciu a kulmináciu procesu duchovného prebúdzania. 

♥ 

Prázdne vedomie naznačuje nielen to, že ste sa oslobodili od ega, ale aj to, že ste sa zbavili 
závislosti od vecí tohto sveta, čiže už vás nezaťažuje hmota ani materializmus. 

♥ 

Je to spirituálna dimenzia, ktorá jediná dodáva tomuto svetu transcendentálny a skutočný 
zmysel. 

♥ 

Vo chvíli, keď sa úplne prestanete identifikovať s formami, vaše vedomie - teda vaše skutočné ja 
- sa vyslobodí z väzenia foriem. Táto sloboda znamená vlastne vznik vnútorného priestoru. 
Prejavuje sa ako ticho, ako subtílny pokoj hlboko vo vás, ešte aj vtedy, keď musíte čeliť niečomu 
nepríjemnému. Udalosť sa zrazu ocitá v priestore. A priestor obklopuje aj emocionálne výkyvy, 
ba aj bolesť. A čo je najdôležitejšie, priestor jestvuje aj medzi vašimi myšlienkami. A z tohto 
priestoru vyžaruje pokoj, ktorý nepochádza z tohto sveta, lebo tento svet je svetom foriem, 
a pokoj je prázdnota. Je to Boží pokoj. 

Až teraz si môžete vážiť veci tohto sveta, a radovať sa z nich bez toho, aby ste im pripisovali 
také významy, akými v skutočnosti neoplývajú. Môžete sa zapojiť do tanca stvorenia bez toho, 
aby ste boli pripútaní k výsledku a bláznivo žiadali od sveta, aby dal zmysel vášmu životu, urobil 
vás šťastným, postaral sa o vaše bezpečie a povedal vám, kto v skutočnosti ste. Svet vám toto 
všetko nemôže poskytnúť, a keď nemáte takéto očakávania, všetko utrpenie, ktoré ste 
si spôsobili sami, pominie. 

♥ 

Utrpenie totiž pramení z preceňovania foriem a z toho, že si neuvedomujete dimenziu 
vnútorného priestoru. 

♥ 

Keď sa vo vašom živote táto dimenzia prejaví, začnete mať skutočnú radosť z vecí a budete 
naplno prežívať svoje zážitky a zmyslové pôžitky bez toho, aby ste sa v nich stratili alebo aby ste 
na nich lipli, čiže stali sa závislými od tohto sveta. 

Keď sa však dimenzia vnútorného priestoru vytratí alebo zostane nepoznaná, veci tohto sveta 
vám budú pripadať oveľa dôležitejšie a závažnejšie, než aké v skutočnosti sú. Tento svet vám 
môže pripadať ako hrozné a vrcholne zúfalé miesto, keď sa naň neviete dívať z perspektívy 
večnosti. Asi toto musel cítiť aj starozákonný prorok, keď napísal: 

♥ 

 „Všetko je plné trudu,  nikto to nemôže vysloviť." 

♥ 
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Objavujte vnútorný priestor v sebe tak, že vedome budete v prúde myšlienok vytvárať medzery. 
Bez týchto medzier sa vaše myslenie stane repetičným, neplodným, stratí tvorivú silu, čo je 
vlastne prípad väčšiny pozemšťanov. Nestarajte sa o to, ako dlho budú tieto medzery trvať. Stačí 
zopár sekúnd. Neskôr sa postupne budú predlžovať bez toho, aby ste sa namáhali. Oveľa 
dôležitejšie ako ich dĺžka je to, aby sa v prívale vašich každodenných činností a myšlienok 
objavovali čo najčastejšie. 

♥ 

Uvedomujte si,  že dýchanie odvádza pozornosť od myšlienok  a vytvára priestor. 

♥ 

Všímajte si pocity spojené s dýchaním. Preciťujte, ako vám vzduch vchádza do tela a ako potom 
z neho vychádza. Všímajte si, ako sa vám hrudník a brucho jemne rozširujú, keď vdychujete, 
a ako sa sťahujú, keď vydychujete. Jeden vedomý nádych a výdych stačí na to, aby sa vytvoril 
priestor tam, kde prv nepretržite prúdil myšlienky. Jediný vedomý nádych a výdych (dva alebo 
tri by boli ešte lepšie), zopakovaný v priebehu dňa niekoľkokrát, je najlepší spôsob, ako vniesť 
do svojho života viac priestoru. Aj keby ste vedeli o dýchaní meditovať dve hodiny v kuse - 
niektorí ľudia sú toho skutočne schopní - stačí, ak si uvedomíte len jeden nádych a výdych. 
Všetko ostatné sú len spomienky a očakávania, čo sú vlastne iba myšlienky. 

♥ 

V skutočnosti dýchanie nie je niečo, čo robíte vy sami, ale niečo, čo prebieha samo od seba 
a čoho sa vy môžete stať svedkami. Riadi ho vnútorná inteligencia tela. 

♥ 

Vy môžete robiť akurát len to, že budete sledovať jeho priebeh. Žiadne iné úsilie vyvíjať 
nemusíte. A všímajte si aj krátke prestávky medzi nádychmi a výdychmi, najmä koniec výdychu, 
prv než sa znovu nadýchnete. 

♥ 

Keď vás rozhádže nejaká udalosť, osoba či situácia, pravá príčina vašej nepohody sa nebude 
nachádzať v danej udalosti, osobe či situácii, ale v strate skutočnej perspektívy, ktorú vám môže 
poskytnúť len prázdne vedomie. Ste totiž v područí vedomia zaplneného predmetmi 
a neuvedomujete si bezčasový vnútorný priestor vedomia ako takého. 

♥ 

Prázdne vedomie nemá veľa spoločného s tým, čomu sa hovorí „okno". Hoci ich spája to, 
že počas obidvoch stavov sa dostávate mimo dosahu myšlienok. Zásadný rozdiel však spočíva 
v tom, že kým v prvom prípade sa dostávate nad myšlienky, zatiaľ v druhom prípade klesáte pod 
ich úroveň. Prvý stav predstavuje ďalší krok v evolúcii ľudského vedomia, kým ten druhý 
znamená zostup na úroveň, ktorú sme prekonali už pred tisícročiami. 

♥ 
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Ten, kto chce v sebe objaviť vnútorný priestor a nájsť toho, kto vníma, nesmie sa nechať strhnúť 
zážitkami. 

♥ 

Inak sa v nich stratí. Vedomie sa stratí vo vlastnom sne. Každá myšlienka, emócia a zážitok vás 
opantajú natoľko, že sa ocitnete v stave snenia. A toto je ten takzvaný normálny stav, v ktorom 
ľudstvo žije už celé tisícročia. 

Keď sa dopočujete o tom, že existuje nejaký vnútorný priestor, asi ho budete chcieť pohľadať. 
Keďže ho však hľadáte tak, ako keby šlo o nejaký predmet či zážitok, nenájdete ho. A práve 
v tomto spočíva dilema všetkých tých, ktorí sa usilujú o duchovné uvedomenie či osvietenie. 
Preto Ježiš povedal: „Kráľovstvo Božie nepríde tak, aby ho ľudia pozorovali. Ani nepovedia: 
Ajhľa, tuto alebo tamto je !  Lebo kráľovstvo Božie je medzi vami !" 

Ak nie ste väčšinu svojho života nespokojní, ustarostení, úzkostní, zdeprimovaní, zúfalí alebo 
kvárení inými negatívnymi duševnými stavmi; ak ste schopní radovať sa z jednoduchých vecí 
ako zvuk dažďa alebo vetra; ak ste schopní vidieť krásu pohybujúcich sa oblakov alebo byť 
z času na čas sám bez toho, aby ste sa cítili opustení a potrebovali nejaké mentálne podnety 
a zábavu; ak cudzincovi ponúknete úprimnú, srdečnú pomoc bez toho, aby ste očakávali 
akýkoľvek prejav vďaky... znamená to, že už vo vás vznikol priestor, hoci len na okamih v inak 
nepretržitom prúde myšlienok. Keď sa toto stane, pocítite pohodu, vnútorný pokoj. Intenzita 
takýchto pocitov môže byť rôzna. Niekto pociťuje temer nepostrehnuteľnú, neurčitú spokojnosť, 
kým iný zas pocíti to, čomu starovekí indickí mudrci hovorili ánanda, čiže záblesk Bytia. Keďže 
ste však zvyknutí vnímať len formy, podobné pocity zachytíte len nepriamo. 

♥ 

Predpokladom toho, aby človek bol schopný vnímať okolo seba krásu, ceniť si jednoduché veci, 
radovať sa aj zo samoty alebo zo spoločnosti druhých, je pocit spokojnosti, mieru a živosti. 

♥ 

Kedykoľvek si všimnete niečo krásne, alebo zažijete láskavosť, či objavíte dobro spočívajúce 
v prostých veciach, hľadajte pôvod týchto pocitov len vo svojom vnútri. Nehľadajte však tak, 
ako keby ste hľadali niečo konkrétne. Nemôžete to predsa lapiť a potom vyhlásiť: „Mám to", ani 
mentálne uchopiť a definovať 

nejakým spôsobom. Je to ako bezoblačná obloha. Nemá to formu. Je to priestor, je to pokoj, je to 
sladkosť Bytia, je to oveľa viac, než čo možno vyjadriť slovami, ktoré len na niečo odkazujú. 
Keď ste to schopní vnímať priamo vo svojom vnútri, prehĺbi sa to. Takže keď si viete vážiť 
niečo veľmi prosté - napríklad zvuk, pohľad, dotyk -, keď uvidíte niečo krásne alebo pocítite 
voči niekomu vľúdnosť, všímajte si aj vnútorný priestor, ten zdroj a pozadie takýchto pocitov. 

♥ 

A tu ponúkam ďalší spôsob, ako v sebe objaviť vnútorný priestor: začnite si uvedomovať to, 
že si uvedomujete. Povedzte alebo si len v duchu pomyslite: „Som" a už nič k tomu nepridávajte. 

♥ 
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Uvedomte si len pokoj, ktorý sa vo vás potom rozhostí. Vnímajte svoju prítomnosť, 
obnažené, nezastreté, nezahalené súcno. Netýka sa ho ani mladosť ani staroba, bohatstvo ani 
chudoba, dobro ani zlo, nemá žiadne atribúty. 

♥ 

 
ŠIESTA KAPITOLA 

Cieľ vášho života 

♥ 

Váš život má vnútorný i vonkajší cieľ. Vnútorný cieľ sa týka Bytia a je prvotný. Vonkajší cieľ 
života sa týka vašej činnosti a je druhoradý.  

♥ 

Pravý a prvoradý cieľ vášho života sa nikdy nemôže prejavovať na povrchovej úrovni. Netýka 
sa totiž toho, čo robíte, ale toho, čím ste, čiže stavu vášho vedomia. 

♥ 

Činy, hoci sú nevyhnutné, vo vonkajšej realite sú len druhoradým faktorom. V procese tvorby 
je prvoradým faktorom vedomie.  

♥ 

Nezáleží na tom, akí sme aktívni a koľko úsilia vyvíjame: to, aký je náš svet, závisí v prvom rade 
od stavu nášho vedomia. Ak sa nezmeníme vnútorne, nebudeme vedieť zmeniť ani to, čo je 
vonku. Budeme len znovu a znovu vytvárať modifikované verzie toho istého sveta - sveta, ktorý 
je len vonkajším odrazom nášho ega. 

Ak raz zažijete záblesk uvedomenia či Prítomnosti, váš zážitok bude priamy. Už to nebude len 
pojem vo vašej mysli. Potom si už budete môcť vedome vybrať, či chcete byť prítomní alebo 
radšej zotrvať ponorení v prúde zbytočných myšlienok. Môžete si do svojho života pozvať 
Prítomnosť, inak povedané vytvoriť si priestor. K milosrdenstvu duchovného prebudenia však 
patrí aj zodpovednosť. Buď budete aj naďalej žiť ako doposiaľ a správať sa, ako keby sa vôbec 
nič nebolo stalo, alebo pochopíte význam duchovného prebudenia a uznáte, že uvedomenie je tá 
najdôležitejšia vec, ktorá sa vám mohla prihodiť. 

♥ 

Najhlbším zmyslom vášho života sa tak stane to, že sa otvoríte vznikajúcemu vedomiu a začnete 
vnášať do tohto sveta viac svetla. 

♥ 
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Osvietené konanie znamená zosúladenie vášho vonkajšieho cieľa (toho, čo robíte) s vnútorným 
cieľom (so stavom duchovného prebudenia). 

♥ 

Osvietené činy vás spoja s vonkajším účelom vesmíru. A skrze vás bude potom vedomie 
prenikať do tohto sveta. Bude prítomné v každej vašej činnosti a bude vás viesť a posilňovať. 

Modality osvieteného konania sú: schopnosť prijímať, radosť a entuziazmus. Každá z týchto 
modalít predstavuje určitú vibračnú frekvenciu. Keď sa pustíte do nejakej práce - či už 
jednoduchej alebo zložitej - mali by ste dbať na to, aby vo vašej činnosti prevládala aspoň jedna 
z týchto modalít. Ak sa nejakej činnosti nevenujete s odovzdaním, radosťou a nadšením, čoskoro 
zistíte, že spôsobujete utrpenie - sebe aj druhým. 

♥ 

Ak sú činnosti, z ktorých máte radosť, znamená to, že ich môžete akceptovať a zmieriť sa s nimi. 
Schopnosť prijímať znamená, že si viete povedať: tak veci sa momentálne majú takto a takto, 
toto a toto sa musí urobiť a ja to ochotne urobím. 

Ak sa však nijako neviete tešiť z toho, čo práve robíte, alebo to neviete akceptovať, prestaňte 
sa tej činnosti venovať. Inak nebudete schopní niesť zodpovednosť za jedinú vec, za ktorú ste 
zodpovední a na ktorej skutočne záleží: za stav vášho vedomia. 

♥ 

A ak nevezmete na seba zodpovednosť za stav svojho vedomia, nebudete môcť byť zodpovední 
ani za svoj život. 

V novom, zmenenom svete radosť nahradí túžbu, ktorá bola doteraz hnacou silou ľudských 
činov. Túžba vzniká z iluzórnej predstavy ega, že ste akési oddelené úlomky, ktoré nie 
sú spojené s energiou celého stvorenia. Vďaka radosti sa s ňou však opäť spojíte. 

♥ 

Rast a pozitívna zmena sa na vonkajšej úrovni vášho života uskutočnia až vtedy, keď sa začnete 
tešiť z toho, čo práve robíte, a prestanete vyčkávať na nejaký priaznivý obrat. 

♥ 

Keď sa prestanete zameriavať na minulosť a budúcnosť a ústredným bodom vášho života 
sa stane prítomný okamih, vaša schopnosť radovať sa z toho, čo robíte - a tým aj kvalita vášho 
života - sa dramaticky zvýšia. 

♥ 

Radosť nepochádza z nejakej konkrétnej činnosti, ale prúdi do toho, čo robíte,  a tak z vás 
preniká do sveta. 

♥ 

Radosť budete mať z každej činnosti, pri ktorej budete plne prítomní a ktorá nebude len 
prostriedkom na dosiahnutie nejakého cieľa. Vaša radosť nepochádza z toho, čo robíte, ale 
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z hlbokého pocitu živosti, ktorý preniká do vašej práce. Tá živosť je totožná s vašou podstatou. 
Keď teda niečo robíte s radosťou, prežívate vlastne radosť z Bytia v jeho dynamickom aspekte. 

♥ 

Pocit radosti vás spojí s energiou celého stvorenia. 

♥ 

Toto duchovné cvičenie slúži na to, aby vás posilnilo a vnieslo do vášho života rozmach 
tvorivosti. Spíšte si zoznam svojich každodenných povinností. Nezabudnite pritom ani na také 
činnosti, ktoré považujete za nezaujímavé, nudné, únavné, znervózňujúce či stresujúce. 
Vynechajte však tie, ktoré vyslovene neznášate. S týmito činnosťami sa totiž môžete len zmieriť 
alebo sa im vôbec nevenovať. Na zozname by nemala chýbať napríklad cesta do práce, nákup 
potravín, pranie, alebo čokoľvek, čo považujete za otravné. Neskôr, keď sa k týmto činnostiam 
opäť vrátite, skúste si zachovať bdelosť. Buďte plne prítomní a vnímajte ten živý pokoj, ktorý 
je vo vás a tvorí pozadie vašich činov. Čoskoro zistíte, že to, čo vás prv stresovalo, vyčerpávalo 
a otravovalo, v stave zvýšenej pozornosti vnímate ako príjemnú činnosť. Presnejšie povedané, 
radosť nemáte z toho, čo navonok vykonávate, ale z vnútornej dimenzie vedomia, ktorý prúdi 
do vášho konania. Ak máte pocit, že žijete nezmyselným životom, alebo že ste vyčerpaní 
a vystresovaní, je to preto, lebo ste ešte do svojho života nevniesli dimenziu vedomia. Vaším 
hlavným cieľom ešte nie je to, aby ste si uvedomovali svoje konanie. 

♥ 

Nadšenie znamená, že k hlbokej radosti, ktorú prežívate počas nejakej činnosti, sa pridá aj nejaká 
vízia alebo cieľ. 

♥ 

Keď k radosti z práce pridáte cieľ, vaše energetické pole - teda jeho vibračná frekvencia - 
sa zmení. K radosti sa pridá aj určité množstvo niečoho, čo by sa dalo nazvať štruktúrovaným 
napätím, a radosť sa zmení na nadšenie. Na vrchole vašej tvorivej aktivity podporovanej 
nadšením zažijete ohromný prísun energie. 

♥ 

Budete sa cítiť ako šíp, ktorý letí rovno do cieľa,  a budete mať z toho radosť. 

♥ 

Nestrannému pozorovateľovi sa bude zdať, že ste v strese, no intenzívnosť nadšenia nemá 
so stresom nič spoločné. Do stresu sa dostávate vtedy, keď sa všemožne chcete dostať do cieľa, 
a nevenujete pozornosť tomu, čo práve robíte. Rovnováha medzi radosťou a štruktúrovaným 
napätím sa potom preruší a nakoniec preváži napätie. 

♥ 

Stres zakaždým zničí kvalitu i efektívnosť  vašej práce a navyše je úzko spätý  s takými 
negatívnymi emóciami ako úzkosť a hnev. 

♥ 
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Dnes už vieme, že so stresom sa do tela vylučujú jedovaté látky a že stres spôsobuje srdcové 
ochorenia a rakovinu. 

♥ 

Nadšenie sa však odlišuje od stresu tým,  že vzniká z energie s vysokou frekvenciou,  ktorá 
rezonuje s tvorivou silou vesmíru.  Zrejme preto americký filozof Ralph Waldo Emerson  
povedal: „Bez nadšenia nikdy nevzniklo nič významné." 

♥ 

Hoci nadšenie si uvedomuje, kam smeruje, zostáva v hlbokej jednote s prítomnou chvíľou, 
zdrojom svojej živosti, radosti a sily. Keď ste nadšení, netúžite po ničom, pretože vám nič 
nechýba. Vaše nadšenie je v súlade so životom a nech by už bola vaša činnosť akokoľvek plná 
nadšenia, nebudete sa v nej strácať. Pretože aj uprostred horúčkovitej činorodosti sa budete 
vedieť vrátiť do svojho stredu, na to pokojné a nesmierne živé miesto, do zdroja, z ktorého 
všetko pochádza a ktorého sa predsa nič nedotýka. 

Nachádzame sa uprostred významného diania v evolúcii ľudského vedomia, ale vo večerných 
správach sa o tom nedozviete nič. Na našej planéte a súčasne možno aj na iných miestach našej 
galaxie sa vedomie prebúdza zo svojho sna o forme. To však neznamená, že sa všetky formy 
(svet) rozpadnú, hoci niektoré určite zaniknú. Vedomie začne formy vytvárať bez toho, aby sa 
v nich strácalo. Čiže bude si uvedomovať samo seba aj vtedy, keď práve bude niečo vytvárať 
alebo prežívať. Prečo by však malo naďalej vytvárať formy, prečo by malo naďalej čokoľvek 
prežívať ?  Pre vlastné potešenie. Ako to uskutoční ?  Predsa prostredníctvom ľudí, ktorí už budú 
poznať význam osvieteného konania. 

♥ 

Na našej planéte sa rodí nový druh.  Deje sa to teraz a ten nový druh ste vy!  

♥ 
SIEDMA KAPITOLA 

Buďte prítomní 

Sme schopní naučiť sa, ako sa už ďalej nezapodievať minulými situáciami a udalosťami, 
nevytvárať svoje vnútorné kino a radšej presmerovať svoju pozornosť na dokonalý, bezčasový 
prítomný okamih. Našou identitou sa stane potom Prítomnosť, a nie myšlienky a emócie. 

♥ 

Iba Prítomnosť vás môže oslobodiť od ega a prítomní môžete byť len Teraz, a nie včera alebo 
zajtra. Iba Prítomnosť vás môže zbaviť ťarchy minulosti a zmeniť stav vášho vedomia.  

♥ 

Buďte bdelí. Ak vo vás pracuje uvedomenie, rozpoznáte, že hlas vo vašej hlave je len dávna 
myšlienka podmienená minulosťou a že už nemusíte uveriť všetkému, čo sa vám preženie 
hlavou. Sú to staré myšlienky, nič viac. Vedomie znamená Prítomnosť a len Prítomnosť 
je schopná rozpustiť vašu nevedomú minulosť. 
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To, čomu sa v zene hovorí „satori", je okamih Prítomnosti, krátke prerušenie hlasu v hlave, 
myšlienkových procesov a ich odrazu v tele a v emóciách. 

♥ 

Vtedy sa tam, kde prv panoval ruch myšlienok a emócií,  vynorí vnútorný priestor.  

♥ 

Ak chcete skončiť utrpenie, ktoré sužuje ľudstvo už tisícročia, musíte začať od seba. Musíte 
prevziať zodpovednosť za svoj duševný stav v každom jednom okamihu svojho života.  

♥ 

To znamená teraz !  Položte si otázku: „Ovláda ma v tejto chvíli negatívna nálada ?" Buďte 
ostražití, venujte pozornosť svojim myšlienkam i emóciám. Všímajte si aj pocity menšieho 
nešťastia, o ktorých som hovoril prv, teda také ako nespokojnosť, nervozita, otrávenosť. Sledujte 
myšlienky, ktoré vaše pocity nešťastia zdanlivo zdôvodňujú či vysvetľujú, pričom ich 
v skutočnosti spôsobujú. Keď si svoj negatívny duševný stav uvedomíte, neznamená to, že ste 
zlyhali, ale naopak, urobili ste pokrok. Pokiaľ si svoje nešťastie neuvedomujete, stotožňujete 
sa so svojimi duševnými pochodmi, čiže sa stotožňujete s egom. 

♥ 

Uvedomovanie si vlastných myšlienok, emócií a reakcií vedie k tomu, že sa s nimi prestanete 
stotožňovať.  

♥ 

Nemýľte si to však s ich potláčaním. Keď si priznáte myšlienky, emócie a reakcie, ešte v tom 
okamihu sa s nimi automaticky prestanete stotožňovať. 

Dôjde k posunu vo vnímaní seba: prv ste plne splývali so svojimi myšlienkami, emóciami 
a reakciami; teraz ste však vedomie, vedomá prítomnosť, ktorá sa prchavým duševným stavom 
iba prizerá. 

♥ 

Emócie, ba i myšlienky  sa stávajú vďaka vedomiu odosobnenými.  Pretože rozpoznávate ich 
neosobnú povahu.  Niet v nich už falošného ja. 

♥ 

Sú to už iba ľudské emócie, ľudské myšlienky. Celá vaša osobná história, ktorá je v konečnom 
dôsledku iba príbeh, kôpka myšlienok a emócií, nadobúda druhoradý význam a už nezaberá prvý 
plán vášho vedomia. Už neformuje vaše vnímanie vlastnej totožnosti. Už ste sa stali svetlom 
Prítomnosti, vedomím, ktoré myšlienkam a emóciám nielen predchádza, ale je aj hlbšie. 

♥ 
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Negatívnosť totiž nie je inteligentná.  Pretože pochádza z ega. Keď vás zachvátia negatívne 
pocity, znamená to, že je vo vás niečo, čo túži po negatívnosti, niečo, čo ju vníma ako potešenie, 
alebo aspoň verí, že vďaka nej získate to, po čom bažíte. 

♥ 

Keby to bolo inak, ľudia by asi nelipli na negatívnych emóciách, ktoré spôsobujú utrpenie im aj 
ostatným a spúšťajú v tele chorobné procesy. 

♥ 

Takže vo chvíli, keď si uvedomíte svoje negatívne emócie, uvedomíte si zároveň aj to, že sa 
vo vás nachádza niečo, čo má z toho radosť a verí, že z toho môže získať nejaký úžitok, čiže 
si uvedomíte priamo svoje ego. 

♥ 

V tom okamihu sa vaša identita presunie od ega k uvedomeniu. To znamená, že ego sa začne 
scvrkávať a vedomie zas narastať. 

Ak ste si schopní uprostred nejakej negatívnej nálady uvedomiť, že si spôsobujete utrpenie, 
prekonáte tak obmedzenia egoických duševných stavov a reakcií. Vďaka uvedomeniu sa otvárajú 
nekonečné možnosti - ďalšie, oveľa inteligentnejšie spôsoby, ako sa s danou situáciou vyrovnať. 
Potom sa už pocitov nešťastia budete vedieť zbaviť kedykoľvek, keď rozpoznáte, ako hlúpo ste 
reagovali. 

♥ 

Čím viac minulosti vo vzťahu s partnerom zdieľate,  tým viac musíte byť prítomní, inak budete 
musieť  svoju minulosť znova a znova prežívať. Rýdzi, nefalšovaný vzťah je taký, v ktorom 
nedominuje ego aj s jeho neustálym vytváraním predstáv a sebapotvrdzovaním. 

♥ 

V pravom vzťahu vládne otvorená a bdelá pozornosť voči tomu druhému, zbavená akéhokoľvek 
očakávania. Táto bdelá pozornosť je vlastne Prítomnosť, ktorá je nevyhnutným predpokladom 
každého autentického vzťahu. 

♥ 

Keď sa pozeráte na svoje dieťa, počúvate ho, dotýkate sa ho alebo mu pomáhate, ste bdelí, 
pokojní, plne prítomní a nechcete nič iné len, aby tá chvíľa bola taká, aká je. Takýmto spôsobom 
vytvárate priestor pre Bytie. V tej chvíli, ak ste prítomní, nie ste už otcom alebo matkou. Ste 
bdelosť, pokoj, Prítomnosť, ktorá sa pozerá, počúva, dotýka sa, ba aj rozpráva. Ste Bytie, ktoré 
riadi vaše činy. 

Hovorím to síce so zvláštnym dôrazom na váš vzťah k dieťaťu, ale rovnako sa to vzťahuje 
na všetky medziľudské vzťahy. 

♥ 
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Ak budete zanedbávať Bytie, s činmi si nevystačíte. 

♥ 

Väčšina ľudí si všíma len vonkajšie formy a vnútornú podstatu si vôbec neuvedomuje. A presne 
takto si neuvedomujú ani vlastnú podstatu a stotožňujú so svojou fyzickou a psychologickou 
formou. 

♥ 

Keď sa raz vo vašom vnímaní začne prejavovať určitý stupeň Prítomnosti, pokoja a bdelej 
pozornosti,  pocítite božskú podstatu života, spoločné vedomie či ducha,  ktorý prebýva 
v každom jednom tvorovi, v každej živej forme, a spoznáte, že tvorí jednotu aj s vašou 
podstatou. 

♥ 

Keď prichádzate do kontaktu s ľuďmi, či už na pracovisku alebo inde, venujte im plnú 
pozornosť. Pretože v prvom rade ste čosi ako pole vedomia či bdelej Prítomnosti. Dôvod, prečo 
s tým druhým komunikujete - či už ide o kúpu alebo predaj, žiadosť alebo poskytovanie 
informácií - sa teraz stáva druhoradým. Prvoradým cieľom interakcie medzi vami sa totiž stáva 
pole vedomia, ktoré medzi vami vzniká. Priestor vedomia je oveľa dôležitejší ako to, o čom 
sa zhovárate alebo ako fyzické a myšlienkové predmety. 

♥ 

Ľudské Bytie sa stáva oveľa dôležitejším ako veci tohto sveta.  

♥ 

Neznamená to však, že budete zanedbávať to, čo sa na praktickej úrovni musí vykonať. Vlastne 
keď si priznáte dimenziu Bytia a stane sa prvoradou, pocítite viac energie a budete pracovať 
s oveľa väčšou ľahkosťou. Zrodenie sa poľa vedomosti v medziľudskej komunikácii je tým 
najpodstatnejším faktorom vo vzťahoch na novej zemi. 

♥ 

Keď pochopíte, že vaša mrzutosť nevedie k ničomu,  len k upevňovaniu vášho falošného ja,  čiže 
k potvrdzovaniu vášho ega, začnete ľuďom automaticky odpúšťať. Chápavosť oslobodzuje. 

♥ 

Ježišovo učenie o „odpúšťaní nepriateľom" je v podstate o rozpúšťaní hlavných egoických 
štruktúr ľudskej mysle. 

♥ 

Zlo na tejto planéte má len jediného pôvodcu:  ľudské nevedomie. 

♥ 



28 
 

Až keď si toto uvedomíte, budete schopní skutočne odpúšťať. Vďaka odpúšťaniu sa rozplynie 
aj vaša identita obete, a objaví sa vaša skutočná sila - sila Prítomnosti. A namiesto toho, aby ste 
sa vyhovárali na tmu, budete prinášať svetlo. 

♥ 

Prítomnosť je stav vnútornej priestrannosti. Keď ste prítomní, kladiete si otázku: Ako reagujem 
na potreby tejto situácie, na tento okamih ?  V skutočnosti sa nemusíte vôbec pýtať. Pretože 
pokojný, bdelý a otvorený tomu, čo sa deje, už ste. Vnášate do situácie nový rozmer: priestor. 
Potom sa už len pozeráte a počúvate. Takto sa dostávate do jednoty so situáciou. Keď sa do 
situácie ponoríte a nebudete jej vzdorovať, riešenie sa vynorí zo situácie samo. Vlastne to ani nie 
ste vy, kto sa pozerá a počúva, ale samotný bdelý pokoj vo vás. Neskôr, 

keď to bude možné alebo potrebné, môžete prikročiť k činu alebo presnejšie: správny čin 
sa udeje prostredníctvom vás. Správny čin je ten, ktorý je v zhode s celkom. Keď sa urobilo, 
čo sa malo, to, čo zostane, bude bdelý, priestranný pokoj. Nik nezdvihne ruky v triumfálnom 
geste a nezakričí: „Áno !" Nik nepovie: „Pozrite, čo som dokázal." 

♥ 

Keď ste prítomní,  keď je vaša pozornosť plne ponorená v prítomnej chvíli, Prítomnosť bude 
vami prenikať  a vašu činnosť pretransformuje. 

♥ 

Posilní ju a obohatí kvalitou. Prítomní ste vtedy, keď sa niečomu venujete bez ohľadu na to, 
či niečo získate (peniaze, prestíž, pocit víťazstva), a máte radosť z práce ako takej, uvedomujete 
si ju a napĺňa vás. A, samozrejme, nemôžete byť prítomní, ak sa najprv nespriatelíte s prítomnou 
chvíľou. To je základ efektívnej činnosti nepoškodenej negatívnymi pocitmi. 

♥ 
 
ÔSMA KAPITOLA 

Vedomie 

♥ 

Radosť z Bytia,  to je radosť z vedomého bytia. 

♥ 

Vedomie je už vedomé. Je tým, čo je neprejavené a večné. Vesmír sa však stáva vedomým 
postupne. 

♥ 

Samotné vedomie je bezčasové,  a preto ani neprechádza nijakou evolúciou. 

♥ 

Nikdy sa nezrodilo a nikdy ani nezanikne. Keď sa vedomie prejavuje vo vesmíre, znamená to, 
že podlieha času a môže sa vyvíjať. Nie je v možnostiach ľudskej mysle príčinu tohto procesu 
pochopiť. Môžeme ho však uzrieť v sebe a stať sa jeho vedomými účastníkmi. 
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♥ 

Vedomie je inteligencia,  organizačný princíp v pozadí vznikajúcich foriem. 

♥ 

Vedomie vytvára formy už milióny rokov, aby sa mohlo vďaka nim prejavovať vo viditeľnom 
svete. 

Hoci neviditeľná ríša číreho vedomia predstavuje ďalšiu dimenziu, od tejto dimenzie nie 
je oddelená. 

♥ 

Dimenzia foriem a dimenzia bez foriem  sa navzájom prelínajú. 

♥ 

To, čo je neviditeľné a neprejavené, preniká do tejto dimenzie ako vedomie, vnútorný priestor, 
Prítomnosť. Ako sa to deje ?  Prostredníctvom ľudskej formy, ktorá si už začína uvedomovať 
samu seba a napĺňa tak svoje poslanie. 

Vedomie sa vteľuje do dimenzie foriem, čiže samo sa stáva formou. Keď k tomu dôjde, vstupuje 
do akéhosi snového stavu. Inteligencia síce pretrvá, no vedomie si prestane seba uvedomovať. 
Rozplynie sa vo forme, začne sa s formami stotožňovať. Tento jav by sa dal charakterizovať 
aj ako zostup božského do hmoty. 

♥ 

Na našej planéte ľudské ego predstavuje  poslednú fázu vesmírneho spánku,  stotožňovanie 
sa vedomia s formou.  V evolúcii vedomia to bol nevyhnutný vývojový stupeň. Nasledujúci krok 
v ľudskej evolúcii  nie je nevyhnutný,  ale azda prvýkrát v dejinách našej planéty  máme 
možnosť vedomej voľby. Aj vy ju máte. A kto vlastne ste ? Vedomie, ktoré si uvedomilo samo 
seba. 

♥ 

Ľudský mozog je vysoko diferencovaná forma, prostredníctvom ktorej vedomie vstupuje do tejto 
dimenzie. Skladá sa z približne sto miliónov nervových buniek (neurónov). Rovnaký počet 
hviezd obsahuje aj naša galaxia, ktorú by sme mohli vnímať ako nejaký makrokozmický mozog. 
Mozog nevytvára vedomie, ale vedomie stvorilo mozog - najzložitejšiu hmotnú formu na Zemi - 
aby sa mohlo prejaviť. Keď sa mozog poškodí, neznamená to, že prídete o vedomie. Ide len o to, 
že vedomie ho už nemôže používať na to, aby vstupovalo do tejto dimenzie. Vedomie nemôžete 
stratiť, pretože je podstatou toho, čím ste. 

♥ 

Môžete stratiť len to, čo máte,  ale nie to, čím ste. 

♥ 

Aj keď vedomie nemôžete poznať, môžete si ho prostredníctvom seba uvedomovať. Môžete 
ho vnímať priamo, v každej situácii, bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Zavše ho môžete 
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vnímať ako Prítomnosť, vnútorný priestor, v ktorom môžete slová na tejto strane vnímať ako 
myšlienky. 

♥ 

Vedomie je to, čo tvorí základ  toho, že Som. 

♥ 

Slová, ktoré čítate, a to, na čo myslíte, sa nachádzajú v popredí, kým to, že Som, je základom 
a pozadím každej skúsenosti, myšlienky, pocitu. 

♥ 

Keď som duchovne uvedomelý, jasne vidím, že to, čo vnímam, prežívam, myslím alebo cítim, 
vôbec nie je tým, čím som, pretože sa neviem nájsť v tom,  čo je pominuteľné. 

♥ 

Budha bol pravdepodobne prvou ľudskou bytosťou, ktorá to jasne videla a jedným z ústredných 
bodov jeho učenia sa stal pojem anattá („ne-ja"). A keď Ježiš povedal „zapri sám seba", myslel 
tým: skoncuj s ilúziami o svojom ja. Keby ego bolo skutočne tým, čo som, bolo by absurdné 
vzdávať sa ho. 

To, čo pretrváva, je svetlo vedomia, v ktorom vnemy, zážitky, myšlienky a pocity prichádzajú 
a odchádzajú. 

♥ 

Naším hlbším, pravým ja  je samotné Bytie. 

♥ 

Keď to už raz viem, v mojom živote sa môže diať čokoľvek, nebude to už mať pre mňa 
absolútny, len relatívny význam. Budem si to síce vážiť, no nebudem to brať vážne, nebudem 
to vnímať ako bremeno. 

♥ 

Jediná vec, na ktorej skutočne záleží, je táto:  som vždy schopný vnímať v pozadí svojho života 
podstatu Bytia, to, že Som ?   Presnejšie: viem precítiť to svoje Som ako Som, ktoré je 
v prítomnom okamihu ? Alebo sa strácam v udalostiach, vo svojej mysli a vo svete, ktorý 
ma obklopuje ? 

♥ 

Keď sa odstránia alebo skolabujú formy, s ktorými ste sa doposiaľ stotožňovali a vďaka ktorým 
ste vnímali svoje ja, skolabuje aj vaše ego, pretože ego je stotožňovanie sa s formami. Keď 
už niet ničoho, s čím by ste sa mohli stotožňovať, čím ste potom ? 

Keď formy okolo vás prestanú existovať alebo sa ocitnete v blízkosti smrti, vaše vnímanie Bytia, 
toho, že Som, prestane byť opantané formami: Duch sa vyslobodí z väzenia hmoty. Vtedy 
si uvedomíte, že podstata vašej identity nemá s formami nič spoločné, ale je nikdy nekončiacou 
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Prítomnosťou, Bytím, ktoré predchádza všetkým formám a identifikáciám. Uvedomíte si, 
že vašou pravou identitou je vedomie ako také, a nie to, s čím sa vedomie identifikuje. Je to stav 
Božieho mieru. 

♥ 

„Chcel by som poznať Božiu myseľ," povedal raz Einstein a dodal: „Všetko ostatné sú len 
detaily." 

♥ 

Čo je Božia myseľ ?  Vedomie. Čo znamená poznať myseľ Boha ? Byť uvedomelý. 

♥ 

A čo sú tie detaily ?  Vonkajší zmysel života a všetko to, čo sa deje na povrchu. 

♥ 

Hovorí sa, že „ticho je reč Boha a všetko ostatné je len zlý preklad". Ticho je skutočne len iné 
pomenovanie priestoru. 

♥ 

Keď si budeme vo svojom živote uvedomovať ticho vždy, keď nastane, dostaneme sa do 
kontaktu so svojou vnútornou, bezčasovou dimenziou, v ktorej niet žiadnych foriem a ktorá 
presahuje sféru myšlienok i ega. Môže to byť ticho, ktoré k vám preniká z prírody, no takisto 
aj ticho vašej izby v skorých ranných hodinách alebo pauzy medzi zvukmi. Ticho nemá formu, 
preto si ho pomocou myšlienok nevieme uvedomiť. Myšlienka je forma. Uvedomovať si ticho 
znamená byť ticho. Byť ticho znamená byť si vedomý, no bez akýchkoľvek myšlienok. Nikdy 
nie ste väčšmi a hlbšie sami sebou ako vtedy, keď ste pokojní a tichí. Keď ste pokojní, ste tým, 
čím ste boli pred tým, ako ste nadobudli dočasnú fyzickú a mentálnu formu, ktorá sa volá osoba. 
Ste však aj tým, čím sa stanete po tom, ako sa táto forma rozpadne. Keď zotrvávate v tichu 
a pokoji, ste tým, čím ste za hranicami svojej časom obmedzenej existencie: vedomím, ktoré 
nemá nijakú formu, je nepodmienené a večné. 
 

DEVIATA KAPITOLA 

Vnútorné telo 

♥ 

Na to, aby sme prekonali hranice tela a objavili, čím všetkým nie sme, musíme do tela najprv 
vstúpiť. 

♥ 

Stavať fyzické telo, ktoré vnímame zmyslami a ktoré raz zostarne, schradne a nakoniec umrie, 
na jednu úroveň s naším „ja" prv či neskôr spôsobí utrpenie. To, že sa prestanete stotožňovať 
so svojím telom, neznamená, že ho budete zanedbávať, pohŕdať ním, nestarať sa oň. Ak je vaše 
telo stále silné, krásne a plné života, môžete sa z neho tešiť a vážiť si tieto jeho vlastnosti - kým 
trvajú. Takisto môžete zlepšovať stav svojho tela správnou výživou a cvičením. 
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Ak nestotožňujete telo s tým, čím ste v čase, keď telo stratí svoju krásu a vitalitu alebo svoje 
schopnosti,  nebude to mať žiaden dosah na to, ako chápete svoju hodnotu a identitu. Vlastne 
keď telo začne slabnúť, oveľa ľahšie môže cez ustupujúcu formu presvitať neviditeľná dimenzia, 
čiže svetlo vedomia. 

Hoci stotožňovanie sa s telom patrí medzi najzákladnejšie formy ega, dobrá správa je, že je to aj 
najľahšie prekonateľná forma. Udeje sa to však nie tak, že sami seba budete presviedčať o tom, 
že nie ste svojím telom, ale presunom svojej pozornosti z vonkajšej podoby tela a predstáv 
o vašom tele - teda o tom, či je krásne, škaredé, silné, slabé, príliš tučné alebo priveľmi chudé - 
na pociťovanie jeho vnútornej živosti. 

♥ 

Nezáleží na tom, ako vaše telo vyzerá navonok, pretože pod vonkajšou formou sa nachádza 
intenzívne a živé energetické pole. 

♥ 

Dva- či trikrát sa vedome nadýchnite. Zistite, či zachytávate onen jemný pocit živosti, ktorý 
preniká celým vaším vnútorným telom. Cítite svoje telo akoby zvnútra ?  Na krátku chvíľu 
sa snažte precítiť jednotlivé časti svojho tela. Postupne preciťujte svoje ruky, potom ramená, 
chodidlá a nohy. Cítite svoje brucho, hrudník, krk a hlavu ?  A čo pery ?  Aj v nich pulzuje 
život ?  Potom si znovu uvedomte svoje vnútorné telo ako celok. Možno sa vám spočiatku bude 
žiadať zavrieť oči. Keď však pocítite svoje telo, znovu ich otvorte, rozhliadnite sa okolo seba 
a súčasne sa naďalej snažte preciťovať svoje telo. 

♥ 

Možno zistíte, že svoje telo dokážete preciťovať  bez toho, aby ste zatvárali oči, ba cítite ho 
aj vtedy, keď čítate tieto riadky. 

♥ 

Vaše vnútorné telo nie je pevné a husté, ale, naopak, prázdne. Nie je to vaša fyzická forma, ale 
život, ktorú tú fyzickú formu oživuje. Je to inteligencia, ktorá telo vytvorila a ktorá ho udržuje 
pri živote, pričom riadi stovky rôznych, no takých zložitých funkcií, že ľudský mozog môže 
z nich pochopiť len nepatrný zlomok. 

♥ 

Keď si uvedomíte, čo v skutočnosti vo vašom tele prebieha, uvedomí si aj riadiaca inteligencia 
samu seba. Je to „neuchopiteľný" život, ktorý nikdy žiaden vedec neobjavil, pretože to, čo sa 
o život v tele stará, je samotné vedomie. 

♥ 

Ak ste si ešte neuvedomili svoje „vnútorné telo", zavrite na chvíľu oči a skúste zistiť, či viete 
vnímať život vo svojich rukách. Nespytujte sa však svojej mysle. Tá vám aj tak povie, že nič 
necítite. A pravdepodobne od vás bude žiadať, aby ste jej poskytli viac zaujímavých detailov, 
o ktorých by mohla uvažovať. Takže namiesto toho, aby ste kládli svojej mysli otázky, zamerajte 
pozornosť priamo na svoje ruky. Iba takto sa vám podarí zachytiť ten nepatrný pocit živosti 
v nich. Je tam. Stačí, ak sa sústredíte na to, aby ste si ho všimli. Spočiatku pocítite 
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akoby jemné „mravčenie" či tŕpnutie, potom sa dostaví pocit energie a živosti. Ak svoju 
pozornosť chvíľu podržíte v rukách, pocit živosti sa zintenzívni. Niektorí ľudia dokonca ani 
nemusia zatvárať oči. Svoje „vnútorné ruky" pocítia už počas čítania týchto riadkov. Potom 
na minútu zamerajte pozornosť na svoje chodidlá a snažte sa pociťovať ruky i chodidlá zároveň. 
Potom do tohto pocitu zapojte aj ďalšie časti svojho tela - nohy, ramená, brucho, hrudník a pod. - 
až kým si neuvedomíte svoje vnútorné telo ako ucelený pocit živosti, rozšírený po celom tele. 

♥ 

To, čo nazývam „vnútorným telom", v skutočnosti nie je telom, ale životnou energiou, mostom 
medzi naším svetom foriem a neviditeľnou sférou. 

♥ 

Skúste preciťovať svoje vnútorné telo pravidelne, tak často, ako sa len bude dať. Po čase zistíte, 
že už ani nemusíte zatvárať oči, aby ste ho cítili. Skúste si všímať, či cítite svoje vnútorné telo 
napríklad vtedy, keď niekoho počúvate. Je to takmer paradox - keď ste v kontakte s vnútorným 
telom, už sa nestotožňujete so svojím hmotným telom, ba ani so svojou mysľou. Dalo by sa 
povedať, že ste sa prestali stotožňovať s formami a upriamujete sa na neviditeľný svet, 
na samotné Bytie. A práve toto tvorí podstatu vašej identity. Tým, že si budete uvedomovať 
svoje telo, budete nielen väčšmi prítomní, ale objavíte aj bránu, ktorá vás nakoniec vyvedie 
z väzenia ega. Takýmto spôsobom zosilnie nielen váš imunitný systém, ale aj schopnosť 
organizmu uzdravovať sa. 

♥ 

V každodennom živote sa usilujte čo najväčšmi využívať vnímanie svojho vnútorného tela na to, 
aby ste vytvárali priestor. 

♥ 

Preciťujte svoju vnútornú živosť pri každej možnej príležitosti, napríklad keď na niekoho čakáte 
alebo niekoho počúvate; keď pozeráte na oblohu, strom, kvet či svojho partnera alebo dieťa. 
V takýchto chvíľach časť vašej pozornosti či vedomia zostáva v ríši bez foriem, kým zvyšok 
bude dostupný pre tento vonkajší svet foriem. Keď takýmto spôsobom „prebývate" vo svojom 
tele, pomôže vám to v tom, aby ste zostávali v tomto okamihu plne prítomní. Uchráni vás to pred 
tým, aby ste sa strácali vo svojich myšlienkach, emóciách či situáciách, v ktorých sa ocitáte. 

♥ 
Keď preniknete hlbšie do podstaty svojho fyzického tela,  zistíte, že neobsahuje žiadne formy. 
Stane sa priechodom do vnútorného priestoru.  Hoci vnútorné telo nemá žiadnu formu,  
prekypuje intenzívnym životom.  Onen „prázdny priestor" je totiž životom vo svojej plnosti,  
je to neprejavený Zdroj, z ktorého vyrastajú všetky javy. Tradičné duchovné systémy ten Zdroj 
označujú slovom Boh. 

♥ 
DESIATA KAPITOLA 

Byť v jednote so životom 

♥ 
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Pod povrchom viditeľného sveta je nielenže všetko navzájom poprepájané,  ale je aj napojené 
na Zdroj, z ktorého všetok život prýšti.  

♥ 

Cestu k Bohu, k jedinému Zdroju, k sebe vám ukazujú dokonca aj kamienky a najmä kvety 
a vtáky. Keď sa na ne pozeráte alebo ich chvíľku podržíte v ruke bez toho, aby ste im nanucovali 
nejaké mentálne označenia, zmocní sa vás úžas, ba pocit zázraku. 

♥ 

Podstata vecí sa vám v tichosti otvára  a odráža vašu vlastnú podstatu.  

♥ 

Prečo hrá ego roly ?  Kvôli jedinej, ničím nepodloženej podmienke, jedinému nesprávnemu 
predpokladu, jedinému zásadnému omylu, jedinej nevedomej myšlienke. Tú myšlienku možno 
vyjadriť takto: „Nie som dosť dobré." A potom už nasledujú ďalšie nevedomé myšlienky ako: 
„Musím hrať roly, aby som získalo to, čo potrebujem na to, aby som sa stalo celistvé. 
Potrebujem získavať viac, aby som aj ja malo väčšiu hodnotu." Lenže nemôžeme byť viac než 
to, čím sme, pretože pod povrchom fyzickej a duševnej formy tvoríme jednotu so Životom ako 
takým, teda s Bytím. Vo svete foriem vždy budete voči niekomu v podradenom a nadradenom 
vzťahu. 

♥ 

Vo svojej podstate však nie ste ani podriadení, ani nadriadení.  Pravá sebaúcta a pokora 
sa vynárajú z uvedomovania.  Ego to vidí tak, že sebaúcta a pokora si protirečia. V skutočnosti 
sú však jedno a to isté. 

♥ 

Je možné, aby nejaké „ja" bolo oddelené od života, teda od samotného Bytia ?  Nie, je to úplne 
vylúčené. 

♥ 

Nič také ako „môj život" nejestvuje, a teda život nemôžem ani mať.  Ja som život. Ja a život 
sú jedno. 

♥ 

Inak to nemôže byť. Takže ako by som mohol prísť o svoj život ?  Ako môžem stratiť niečo, 
čo nemám ?  Ako môžem stratiť také niečo ako Som ?  Je to nemožné. 

♥ 

Pravda je neoddeliteľná od toho, čím v skutočnosti ste. Áno, vy ste tá Pravda. 

♥ 

Ak ju budete hľadať inde ako v sebe, neuspejete. Pretože tou Pravdou je Číre Bytie, ktorým ste. 
Presne to sa snažil vyjadriť aj Ježiš, keď povedal: „Ja som cesta i pravda i život." Tieto slová, 
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ak ich správne pochopíte, sú jednoznačným upozornením na to, v čom spočíva Pravda. Ak ich 
pochopíte nesprávne, stanú sa veľkou prekážkou na vašej duchovnej ceste. Ježiš totiž hovorí 
o tom najhlbšom v nás - o tom, že „Som" - o esenciálnej totožnosti každého muža a ženy, každej 
životnej formy. Hovorí o živote, ktorým ste. Niektorí kresťanskí mystici tomu hovoria „Kristus 
v nás". Podľa budhistov je to „prirodzenosť Budhu" a podľa hinduistov „átman", čiže Boh, ktorý 
v nás prebýva. 

♥ 

Keď ste v spojení s touto vnútornou dimenziou  čo nie je nič zázračné, je to váš prirodzený stav -
, vo všetkých vašich činoch a vzťahoch  sa bude odrážať jednota so životom,  ktorý vnímate 
vo svojej hĺbke.  To je láska. 

♥ 

Rozpoznať dobro,  ktoré vo vašom živote už je,  je základom všetkej hojnosti. 

♥ 

Zdroj hojnosti sa nenachádza mimo vás. Je súčasťou toho, kto ste. Začnite teda tým, že oceníte 
tú hojnosť, ktorá vás obklopuje. Všimnite si sýtosť života. Teplo slnečných lúčov na svojej 
pokožke, nádheru kvetov vo výklade kvetinárstva, chuť dužinatého ovocia alebo hoci 
aj výdatnosť dažďa. S dokonalosťou života sa stretávate na každom kroku. Ak si budete vážiť 
hojnosť, ktorá je všade okolo vás, prebudíte tým hojnosť aj v sebe. Potom jej už len dovoľte, aby 
prúdila z vás von. Keď sa usmejete na neznámeho človeka, obdarujete ho energiou hojnosti 
a stávate sa tak darcom. Opakovane sa pýtajte samých seba: „Môžem niečo dať ?  Môžem 
niekomu alebo niekde nejako niečím poslúžiť ?" Na to, aby ste sa cítili bohatí, nepotrebujete 
vlastniť nič, hoci všetkého sa vám dostane práve preto, lebo sa stále budete považovať 
za bohatých. Hojnosť prichádza len k tým, ktorí ju už majú. 

♥ 

Sadenica nič nechce, pretože je v jednote s celkom a celok sa prejavuje skrze ňu. Ježiš riekol: 
„Pozorujte poľné ľalie, ako rastú, nenamáhajú sa a nepradú; hovorím vám, ani Šalamún v celej 
svojej sláve neobliekal sa tak ako jedna z nich." Dalo by sa povedať, že to, aby sa zo sadenice 
stal strom, je vôľou celku, čiže Života, a sadenica samu seba nevníma oddelene od života, takže 
nemá vlastnú vôľu. Je totiž v jednote s tým, čo chce Život. Preto nie je ani ustarostená, ani 
stresovaná. A ak má predčasne zahynúť, zahynie poľahky, bez veľkej drámy. Smrť ju totiž 
obklopuje takisto ako život. Cíti totiž, hoci aj nejasne, že je zakorenená v Bytí, vo večnom 
a jedinom Živote, ktorý presahuje všetky hmotné formy. 

♥ 

Keď dochádza k tragickým stratám, ľudia si ich buď odmietajú pripustiť, alebo úplne kapitulujú. 
Niektorí zatrpknú alebo budú rozhorčení. Z iných sa zasa stanú súcitní, múdri, milujúci ľudia. 
Vzdor a odmietanie je vlastne čosi, čo vedie k zmršťovaniu sa a k upevňovaniu škrupiny ega. 
Stávate sa tak uzavretými. 

♥ 

Kapitulovať však znamená  vnútorne prijať to, čo je.  Vtedy sa životu otvárate. 

♥ 
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Keď sa vnútorne poddáte, keď sa vzdávate, otvorí sa vo vás nová dimenzia vedomia. Ak neskôr 
už bude potrebné alebo možné konať, vaše činy budú v súlade s celkom a bude ich podporovať 
tvorivá inteligencia, čiže nepodmienené vedomie. Okolnosti a ľudia vám potom budú nápomocní 
a budú s vami spolupracovať. Budú sa vám stávať šťastné náhody. Ak však v nejakej situácii 
nemožno nič podniknúť, zachovajte si radšej pokoj a vnútorné ticho, ktoré prichádzajú 
s odovzdanosťou. Zotrvajte v Bohu. 

♥ 

Keď si už nebudem mýliť to, čím v skutočnosti som, s dočasnou formou svojho „ja", prejaví 
sa skrze mňa bezhraničná a večná dimenzia - Boh a bude „ma" viesť. Zbavím sa tak závislosti 
od foriem. Nepomôže mi však, ak si to, že „ja nie som táto forma," budem uvedomovať len 
intelektuálne. Najdôležitejšia otázka totiž znie: dokážem v tejto chvíli vnímať prítomnosť 
vnútorného priestoru, čiže dokážem vnímať vlastnú Prítomnosť či Prítomnosť toho, že Som ? 

♥ 

Spytujte sa samých seba: „Okrem toho, že si uvedomujem to, čo sa v tejto chvíli deje, 
uvedomujem si samotnú Prítomnosť,  teda živý, nadčasový vnútorný priestor,  v ktorom 
sa všetko odohráva ?" 

♥ 

Ak je pokoj naozaj to, po čom túžite, tak sa rozhodnete pre pokoj. Ak vám na pokoji záleží 
väčšmi než na čomkoľvek inom a ak skutočne viete, že ste skôr duchom než malicherným egom, 
zdržíte sa potom reakcií a vo chvíli, keď sa budete musieť konfrontovať s náročnými situáciami 
či nepríjemnými ľuďmi, zostanete úplne bdelí. Mali by ste sa so situáciou okamžite zmieriť 
a radšej s ňou byť v jednote, ako sa od nej separovať. Potom vaša reakcia vyplynie z vašej 
bdelosti. Reagovať bude to, čím skutočne ste (vedomie), a nie to (malicherné ego), za čo 
sa považujete. Vaša reakcia bude potom energická a účinná, pričom z nijakej osoby či situácie 
neurobí vášho nepriateľa. 

♥ 

Byť zajedno s tým, čo je, čiže s prítomným okamihom, neznamená, že už nikdy nebudete 
iniciovať nejakú zmenu alebo že budete úplne pasívni. 

♥ 

Motivácia konať pochádza z hlbšej úrovne,  a nie z egoického chcenia či strachu. 

♥ 

Vnútorný súlad s prítomným okamihom otvára vaše vedomie a zosúlaďuje ho s celkom, ktorého 
neoddeliteľnou súčasťou je prítomný okamih. Potom sa celok, čiže úplnosť života, bude 
prejavovať skrze vás. 

Nech už vám život prinesie akúkoľvek skúsenosť, bude to v prospech evolúcie vášho vedomia. 
Odkiaľ viete, že práve táto skúsenosť je tá, ktorú potrebujete ?  No predsa odtiaľ, že túto 
skúsenosť prežívate v tejto chvíli. 

Ako nastoliť v sebe mier v tomto okamihu ?  Tak, že sa s prítomným okamihom zmierite. 
Prítomný okamih je pole, na ktorom sa odohráva hra života. Nikde inde sa totiž odohrávať 
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nemôže. Keď sa raz zmierite s prítomným okamihom, všimnite si, čo sa bude diať, čo môžete 
urobiť alebo ako sa môžete rozhodnúť, či presnejšie: čo život prostredníctvom vás vykonáva. 

♥ 
Tajomstvo umenia života,  čiže tajomstvo všetkého úspechu a šťastia,  sa dá vyjadriť týmito 
slovami: Byť Zajedno so Životom.  Keď ste zajedno so životom,  ste v jednote s Prítomnosťou. 
Vtedy si uvedomíte, že svoj život nežijete vy,  ale život žije vás.  Život je tanečník a vy ste tanec. 
Boh je Jediný Život, ktorý je prítomný všade, vo všetkých formách života i mimo nich. Láska 
predpokladá dualitu:  milujúceho a milovaného, subjekt a objekt.  Láska je teda uznaním jednoty 
vo svete dualít.  Prostredníctvom lásky sa vo svete foriem rodí Boh.  Vďaka láske sa svet stáva 
menej svetským,  je ľahší a svetlejší, a tak doň môže prenikať  božská dimenzia, čiže svetlo 
vedomia ako takého.  

♥ ♥ ♥ 


