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1 P°edná²ka
P°ená²ky, které zde mají zaznít, mají být p°ípravou pro muºskou iniciaci. Rozvrh je
trochu náro£ný, ale doufám, ºe se s d·v¥rou pokusíte podle n¥j pracovat. Jsem si jist,
ºe výsledek bude stát za to. To, co v podstat¥ pot°ebujeme, je p°ijmout nový zp·sob
my²lení. Byli jsme vyu£ováni, abychom mysleli zp·sobem, který nám duchovn¥ p°íli²
nepomáhá. Není tomu tak, ºe by my²lení bylo ²patné, ale v¥t²inu £asu se nev¥nujeme
svému my²lení, ale naopak my²lenky p°ejímají kontrolu nad námi. Proto v²echna velká
náboºenství ve své zralé podob¥ poskytují zp·soby, jak my²lení ve va²í mysli rozd¥lit.
Následující p°íb¥h jsem tu asi p°ed dv¥ma lety jiº vypráv¥l, ale nevadí, kdyº jej zopakuji.
Asi p°ed p¥ti lety, kdyº zem°ela Matka Tereza, pozval m¥ arcibiskup z Kalkaty, abych
tam p°ijel a pracoval s její komunitou. Sestry m¥ vzaly do mnoha hinduistických chrám·
v Indii. Vid¥l jsem tam spoustu zvlá²tních, podivných obraz·, které by nám jako k°es´an·m mnoho ne°íkaly. Na jednom z nich bylo t¥lo chlapce s hlavou slona; jmenuje se
?gane²a?. Pro mnohé hinduisty je symbolem osvícení nebo prom¥ny. Vid¥l jsem mnoho
lidí, jak se modlí p°ed n¥£ím, co vypadalo jako slon. Zeptal jsem se proto, jaký p°íb¥h
je s ?gane²ou? spojen. ekli, ºe jeho otec, kdyº se díval na svého kluka, si podobn¥ jako
kaºdý jiný otec °ekl: ?Ten kluk pot°ebuje úpln¥ jinou hlavu?. Za£al hledat nejv¥t²í hlavu
a na²el hlavu slona. Synovi tedy u°ízl hlavu a nasadil mu hlavu slona. Mýtický zp·sob
my²lení je velice brilantní.
Oni pochopili, ºe my v²ichni pot°ebujeme úpln¥ jinou hlavu, ale cenou za novou hlavu
je velký chirurgický zákrok. O takový chirurgický zákrok se tedy dnes pokusíme.
Vy jste víc neº va²e my²lení. V¥t²ina západních lidí si myslí, ºe jsou se svým my²lením
totoºní. Ale 90% va²eho my²lení je opakované a neuºite£né. Po°ád si myslíte ty stejné
my²lenky, znovu a znovu. Kdyº dojdete do mého v¥ku, stanete se ve svém my²lení
velmi rigidní, zkostnat¥lí. Mysl se dokáºe soust°edit jen na minulost a na budoucnost,
nedokáºe ºít te¤, v p°ítomném okamºiku. Moºná je to pro vás p°ekvapení, ale mysl neví,
co s p°ítomným okamºikem d¥lat. Vytvá°í si tedy problémy, v¥ci, o které by se mohla
strachovat, aby se cítila na ºivu. Mnozí z nás nev¥dí, co by d¥lali, kdyby se nem¥li o co
strachovat.
Takºe dnes, tento první den ud¥lám v²echno, co je v mých silách, abych vám pomohl se
zpomalit a proºívat p°ítomný okamºik.
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To nebude jednoduché, budete po°ád znovu p°emý²let o svých problémech, které jste
nechali doma a budete plánovat, co budete d¥lat p°í²tí týden. P°ítomnost vºdycky vypadá nudn¥, vºdycky se zdá, ºe toho není dost, vºdy se cítíte osamocení a nedostate£ní.
Proto si p°ejeme n¥co, co by nás stimulovalo. Já vás ale chci poºádat, abyste se pokusili
sv·j pocit pot°eby stimulace odloºit, vypustit. V¥t²inou na tento za£átek pot°ebujeme
t°i dny. Takový p·st jsem proºíval v poustevn¥ v Arizon¥. Asi tak v druhém týdnu to za£alo být skv¥lé, protoºe se mi kone£n¥ da°ilo ºít v p°ítomnosti. A velice malé, oby£ejné
v¥ci p°ed vámi najednou za£ínají oºívat: mnoho v¥cí, kterých jsme si p°ed tím nikdy
nev²imli, nebo jsme si neud¥lali £as na to, abychom je vid¥li.
Dovolte, abych vám sd¥lil jednu velmi d·leºitou zásadu. K tomuto postoji se nem·ºete
dostat, nem·ºete k n¥mu dojít, v n¥m pouze m·ºete být. Vy si v¥t²inou myslíte, nebo jste
tak nau£eni, ºe jsou n¥jaké metody, jak tam kone£n¥ dojít. Ale ºádné místo k n¥muº by
se m¥lo dojít, neexistuje. Neexistuje ani ºádný zp·sob, jak byste sami sebe mohli ud¥lat
více morálními, není ºádný zp·sob, jak si to víc zaslouºit, ale v²ichni tím zp·sobem
myslíme. V²ichni si myslíme:?já nejsem dost p°ipraven, já nejsem dost dobrý, já si to
nezaslouºím?. Takºe první hlasy, které se ozvou v tichu, jsou kritické hlasy, které vám
°íkají, co je na vás ²patného, pro£ nejste moc dobrý.
Nap°. v Markov¥ evangeliu stojí, ºe Duch odvedl Jeºí²e na pou²´ [1], skoro jako by jej
donutil, jako by Jeºí² sám tam jít necht¥l. Také já vás vyºenu na pou²´, dokonce zde ?
v echách. Evangelium potom °íká, ºe první v¥c, s kterou se Jeºí² na pou²ti setkal, byla
divoká zví°ata. V té £ásti sv¥ta, ale ºádná opravdová, divoká zví°ata neºijí, °e£ je zde
o divokých zví°atech - uvnit° vás samých. Objeví se p°ed vámi v²echna va²e nezhojená
zran¥ní, va²e lítosti, va²e zrady, va²e zklamání, va²e vzteky, va²e strachy, va²e vztahy,
které máte doma, to v²echno p°ed vámi stane. Budete tedy pot°ebovat n¥jaký zp·sob
jak je poslat pry£. Nikdo nás totiº neu£í jak se jich zbavit, a proto nás ovládají. To je
to, co má Bible na mysli, kdyº °íká: ?být posedlý démonem?. Není tady ºádné já, které
by tu my²lenku vlastnilo, ta my²lenka vlastní m¥, já jsem jí posedlý. V tomto smyslu
mají skoro v²ichni lidé ¤ábla a ti ¤áblové °ídí celý vá² ºivot.
Takºe my se musíme vrátit k tomu va²emu vlastnímu já p°ed tím, neº jste n¥jaké my²lenky v·bec m¥li, p°ed tím, neº jste ud¥lali cokoli dob°e nebo ²patn¥, d°ív neº m·ºete
sami sebe posuzovat jako dobré nebo ²patné. Obojí je problém, °íkáme tomu nálepkování. Mysl pot°ebuje na v²echno dát n¥jakou nálepku: tohle je dobré, tohle zas ²patné,
tohle je vy²²í, tohle pod°adné, tohle je katolické, to zas je protestantské, to je americké,
to je evropské. To jsou jenom kategorie, dávají vám pocit, ºe to °ídíte, ale mnoho neznamenají. Bu¤ vám dávají vám pocit fale²né nad°azenosti nebo fale²né pod°adnosti a ani
jeden z t¥chto pocit· vás nepovede k tomu, ºe byste zakou²eli Boha. Náboºenství hledají
n¥jaký zp·sob, jak vás od tohoto ví°ícího mozku resp. mysli odpojit. Nap°. ve v¥t²in¥
zemí, které nav²t¥vuji (tam, kde jsou n¥jaké star²í kultury), mají n¥jakou podobu modlitebních korálk·, V katolické církvi tomu °íkáme r·ºenec. Kdyº n¥co opakujete po°ád
dokola, pak levá polovina mozku p°estává myslet, protoºe nemá o £em p°emý²let. Dají
se k tomu pouºít n¥jaké pop¥vky, mantry nebo dokonce bubnování. Myslím, ºe proto
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ve v²ech zemích, kde jsou muºské skupiny, cht¥jí muºi bubnovat, protoºe jim to dává
záminku, aby p°estali myslet a také záminku k tomu, aby p°estali mluvit. Muºi v¥t²inou
nepot°ebují mluvit tolik jako ºeny (alespo¬ v mojí zemi). íkáme, ºe ºeny si sv·j vztah
vytvá°ejí vzájemn¥ z o£í do o£í a muºi si vytvá°ejí vztah rameno k rameni. Kdyº cítíte,
ºe vás chlap doprovází bok po boku, tak s ním cítíte bratrství a nepot°ebujete si s ním
v²echno vypovídat.
Te¤ po p°edná²ce vás po²leme ven na hodinu ticha. Potom budete mít hodinu £asu k
tomu, abyste o n¥kterých z t¥ch v¥cí mohli mluvit ve skupin¥. Mluvení není tak d·leºitá
v¥c, je to jen dobré k tomu, abyste si vyjasnili n¥které ze svých problém·, které máte v
hlav¥. Není ºádný zp·sob jak to d¥lat dob°e ani jak to d¥lat ²patn¥, jde jenom o to, to
d¥lat. Postupn¥ se za£nete stále pohodln¥ji cítit v tichu - a v p°ítomném okamºiku.
Dal²í ver² v evangeliu podle Marka °íká, ºe kdyº se p°ed Jeºí²em objevila ta divoká
zví°ata, p°i²li poté ?and¥lé a obsluhovali ho?[2]. Takºe nap°ed máte ty divoké ²elmy a
potom teprve and¥ly, ne opa£n¥. To je d·vod pro£ mnozí lidé nejdou moc na hloubku,
protoºe je odstra²í ty divoké ²elmy. Nesetrvají dostate£n¥ dlouho k tomu, aby zakusili to,
co nazýváme and¥ly. Ne°íkám vám, ºe uvidíte and¥la, o to tady nejde, ale ve skute£nosti
n¥co mnohem lep²ího.
Byli jsme u£eni, abychom mysleli o Bohu jako o bytosti, o bytosti které m·ºeme ud¥lat
radost nebo ji zarmoutit. Samoz°ejm¥ ²lo bytost, která je od nás velice vzdálená. Bytost,
kterou my asi tak moc nezajímáme, protoºe má na starosti 6 miliard lidí, o které se má
zajímat. Cht¥l bych, abyste te¤ mysleli na Boha nikoli jako na jednu ur£itou bytost,
ale na bytí jako celek, kde v²echny bytosti na n¥m participují. Vy sami uº te¤ máte na
tomto bytí podíl. Není to n¥co, £eho byste se m¥li dobrat, v Bohu m·ºete být pouze
p°ítomni. To, o£ dnes budeme chtít usilovat, je pouhá p°ítomnost - jak být p°ítomen.
Muº·m toto p°irozen¥ nedochází, myslím, ºe snaz²í je to pro ºeny. Jedna matka mi
°ekla, ºe si myslí, ºe se tomu nau£ila, kdyº kojila dít¥. íkala, ºe v tom okamºiku není
o £em p°emý²let, je to jenom naprosté spojení a naprostá p°ítomnost. My chlapi takový
p°irozený u£ební nástroj nemáme. Doufám, ºe ve svém ºivot¥ máte n¥jaké okamºiky,
kdy p°ítomný okamºik proºíváte.
Kdyº jsem byl n¥jakou dobu po prvé v poustevn¥, tak jsem si ud¥lal takovýto model:
?nemysli, jenom se dívej a dívej se, dokud nebude² spokojen, dokud mysl nep°estane vyºadovat tvou pozornost, dokud ten okamºik není dostate£ný, uspokojivý?. Je to dokonce
víc neº uspokojivé. P°ítomnost je, kdyº si bytí za£ne ?uv¥domovat? samo sebe skrze vás.
Najednou víte, ºe jste spojeni se v²ím. Velice jednodu²e v tom okamºiku budete proºívat
pokoj, velký pokoj, protoºe to je to, k £emu jste byli stvo°eni. Nikdo nás nenau£í, jak
proºít to, k £emu jsme byli stvo°eni. Pamatujte si: Nem·ºete tam dosp¥t, m·ºete tam
jenom být. My nejsme lidské bytosti, my jsme lidská ?konání?. My muºi jsme si sami
sebe denovali pomocí projekt·, úkol·, cíl·, takºe ºivot je vºdy n¥kde venku p°ed námi.
Ale kdyº k tomu dojdete, tak zase nevíte, jak si to uºívat, protoºe budoucnost, které
nakonec dosáhnete, i ta se vám zdá zase nudná.
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V Albuquerque, kde ºiji, je na²e Centrum, a asi míli odtud je po²tovní ú°ad. Mn¥ tam
°íkají po²´ák, protoºe kaºdý den jezdím pro po²tu - pro svoji, pro st°edisko a pro franti²kány. N¥kdy chodím na po²tu dvakrát denn¥, abych odnesl po²tu a novou p°inesl. Mezi
místem, kde bydlím a po²tou, je n¥co, £emu °íkáme p¥tism¥rný dopravní signál, a ten
signál má velice dlouhé a pomalé intervaly. Já jsem stra²n¥ netrp¥livý a mám p°ed sebou spoustu práce. Alespo¬ si to myslím, ºe mám spoustu práce. P°ijedu autem k tomu
dopravnímu signálu, je tam £ervená a m¥ se zdá, ºe to snad nikdy nezezelená. íkám si,
uº aby to bylo. Jednu chvíli jsem sly²el, jak mi B·h v tomto okamºiku °íká: ?Richarde,
myslí² si, ºe na té druhé stran¥ k°iºovatky bude² ²´astn¥j²í?? Uv¥domil jsem si, ºe nebudu. Tak mi to °eklo: ?Tak pro£ nebýt ²´astný uº tady, na této stran¥ k°iºovatky??
Kdyº budu ²´astný na této stran¥, budu ²´astný i na té druhé. Vypadá to hloup¥, ale
toto je celý ná² ºivot. Musíte to zkou²et cvi£it, u£it se na jednoduchých v¥cech jako je
tato.
V²echno se odehrává práv¥ te¤ a tady. Tento okamºik je tak dokonalý, jak jenom m·ºe
být. Jestli nejsem schopen si ho uºívat a být s ním spokojen, pak za p¥t let to nebude
nic jiného, bude to po°ád stejná nuda, stejná podráºd¥nost, protoºe vºdycky n¥co v
nepo°ádku, vºdycky je n¥co, s £ím m·ºeme být nespokojeni. Je to jako spokojenost s
tím, ºe máte sklenici z poloviny plnou a ne z poloviny prázdnou.
Musíme se brat°i, u£it uºívat si ºivot. To proto, ºe p°irozen¥ to v nás není, p°irozen¥ to
máme jenom do sedmého roku ºivota. Vidíte to na malých d¥tech, kdyº ráno otev°ou
o£i, tak se usmívají, uº jsou ²´astné, protoºe ony se toho bytí p°irozen¥ ú£astní, my ne.
Kolem sedmého roku v¥ku se mysl rozd¥lí a my za£neme myslet. Pak uº se neú£astníme
bytí, my to analyzujeme, nálepkujeme, soudíme. Jakmile za£nete soudit, jste rozd¥leni.
Je tam jedna £ást, která soudí a druhá, která je souzena. Proto mnozí lidé na Západ¥
mají to, £emu dnes °íkáme ?negativní obraz sama sebe?. Jeden skv¥lý zp·sob jak proºívat
p°ítomnost je pozorovat zví°ata. Veverka je prost¥ veverka, kachna je kachna. Myslím, ºe
kachna si ne°íká, ºe by cht¥la být veverkou. Kachna chválí Boha prost¥ tím, ºe je kachna.
Strom oslavuje Boha prost¥ tím, ºe je strom - ne°íká, ºe není rád stromem, ºe cht¥l bych
být jiný druh stromu, nebo ºe by cht¥l vy²²í - on prost¥ je. V²echno se p°irozen¥ ú£astní
bytí krom¥ nás: my proti tomu bojujeme.
Nerad °íkám, ºe na²e k°es´anské u£ení nás dokonce u£í proti tomu bojovat je²t¥ víc. Velmi
£asto zboºní lidé s náboºenským základem jsou více odsuzující, více nespokojení neº jiní
lidé. Chodíte do kostel· a nikdo tam nevypadá ²´astn¥. Jsme nau£eni, abychom v²echno
kritizovali. P°edev²ím chci od vás, abyste pozorovali a odpoutali se od své kritické mysli.
Ale vy ji neopustíte, dokud nepoznáte, jak je ta kritická mysl dominantní. Rád bych,
abyste toto cvi£ení konali v tichu. P°edstavte si °eku, °í£ku nebo potok, kterou ve své zemi
znáte. Posa¤te se na b°ehu toho proudu a pozorujte ho, jako kdyby to byl proud va²eho
v¥domí. Pozorujte kaºdou my²lenku, která p°ichází do va²í mysli a °íká vám: ?mysli
si m¥, mysli si m¥.? Poznáte, ºe v¥t²ina z t¥ch my²lenek jsou hlouposti, které mnoho
neznamenají. Uv¥domte si, co ta my²lenka je, umíst¥te ji na lodi£ku a po²lete ji po
proudu. Nem¥jte tu my²lenku v nenávisti, neposuzujte ji ani nekritizujte. Neblahop°ejte
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si k tomu, ºe jste m¥li takovou skv¥lou my²lenku, nevztekejte se, ºe jste mysleli na nahé
ºeny, prost¥ si °ekn¥te: ?dob°e nahá ºeno, odplav.?
Co se pak stane? N¥které vzorce t¥chto my²lenek se vrátí pozd¥ji: nejen nahé ºeny, ale
téº vzteklé my²lenky a strachy. Jsou to ty, které nám opravdu vládnou - zapamatovaná
zran¥ní a zloby, pomy²lení na lidi, kte°í se k vám nezachovali dob°e, moºná na ty, kte°í
vám dluºí peníze. ádnou z nich se nezabývejte, neposuzujte ji, jen ji pozorujte, pojmenujte a po²lete ji dál po proudu. Pamatujte si, ºe chcete dosáhnout místa, kde ºádná
konkrétní my²lenka není pot°eba. Jinými slovy: ni£eho konkrétního si pak nejste v¥domi.
íká se tomu ?£isté v¥domí? - v¥domí o v²em obecn¥, o ni£em konkrétním. To je stav, ve
kterém m·ºete být otev°ení, kudy B·h m·ºe vstoupit dovnit°, protoºe mu uº kone£n¥
nestojíte v cest¥, p°estali jste d¥lat vrátného.
Jestliºe vám B·h chce n¥co sd¥lit, n¥£emu vás nau£it, je k tomu dokonale svoboden,
nebo´ i vy jste zcela svobodni. B¥ºn¥ pak jediné my²lenky, které se dostanou dovnit°,
jsou ty, s kterými uº p°edem souhlasíte. Proto v¥t²inu lidí nelze nau£it nic nového. Po
dosaºení t°iceti let mají lidé asi t°i zp·soby my²lení a nic jiného k nim uº nepronikne,
takºe B·h má malou ²anci prorazit dovnit°. Varuji vás, ºe budete také proºívat jak hlub²í
smutek tak nakonec i hlub²í radost. Budete proºívat hlub²í osam¥lost, ale nakonec také
hlub²í spole£enství. My²lenky, které se budou vracet dvakrát nebo t°ikrát, jsou va²e
nutkavé vzorce my²lení. N¥kte°í z vás budou mít sklon k ustra²eným my²lenkám: co
by se mohlo nezda°it, co v²echno by se mohlo p°ihodit. Budete se zam¥stnávat svou
bezpe£ností a strachem, ale musíte to s odstupem pozorovat, abyste si uv¥domili, o£ jde,
a °ekli si: ?tohle uº je p°íli², vºdy´ je to sm¥²né?. V¥t²ina lidí nevidí v¥ci tak, jak ty
v¥ci jsou, v¥t²ina vidí v¥ci skrze to, jak ti lidé sami jsou. asem se to stane z°ejmým, ºe
vidíte v¥ci jenom skrze své vlastní £o£ky.
Takºe dnes vám chceme poskytnout n¥jaké nové £o£ky, abyste mohli vid¥t jinak. Jednou
za £as ty v²echny va²e lodi£ky vám po proudu odplují. Nemohu vám slíbit, kdy se to
stane, nebo jak £asto se to stane. Dokonce v okamºiku, kdy si pomyslíte: ?aha, v²echny
lodi£ky jsou pry£?, vyno°í se p°ed vámi nová lodi£ka. Tím jste si práv¥ na²li zp·sob,
jak si sami poblahop°át: m¥ samotnému se to da°í. Nebo kdyº si °eknete: ?aj, já po°ád
myslím na nahé ºeny? a chcete se za to odsuzovat, i to je také lodi£ka, také ji po²lete
pry£. Posuzovat se jako cokoli, prost¥ jen být: Ty pouze jsi. Je d·leºité, ºe proºívá² své
£iré v¥domí bez posuzování, beze strachu a bez hn¥vu. N¥kte°í lidé mají pak pocit, ºe se
do té vody pono°í tak, jako kdyby byli spojeni, ale takové okamºiky si nem·ºete vytvo°it,
ty jsou vám dány. A sta£í, aby se to stalo pouze jednou a potom víte, ºe nic men²ího
vás neuspokojí, ºe tohle je to, pro co jste byli stvo°eni.
Poslední dva a p·l týdnu jsem u£il v Anglii. Na t°ídenní duchovní cvi£ení tam p°i²la ºena,
která práv¥ m¥la za sebou rozvod, byla velmi zam¥stnaná sama sebou a strachovala se o
to, co ud¥lala ²patn¥ a co ud¥lala dob°e. P°i²la za mnou a °íkala mi o tom, jak by cht¥la,
abych zm¥nil jejího bývalého manºela. Po°ád si na n¥j st¥ºovala, jak byl hrozný. íkal
jsem jí: ?Vá² manºel není vá² problém, vá² problém jste vy.? Vid¥l jsem, ºe to se jí v·bec
nelíbilo, a myslel jsem si, ºe z t¥ch cvi£ení odejde. Poslední den jsem celou skupinu u£il
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to, co vám °íkám te¤; zahlédl jsem, jak p°i²la do té místnosti a m¥la slzy na tvá°ích. Po
p°edná²ce za mnou p°i²la a objala m¥. íkala:?Najednou jsou v²echny barvy jasn¥j²í,
najednou jsem sly²ela zp¥v pták· tak, jak jsem ho nikdy nesly²ela. S mým manºelem se
nic nezm¥nilo, ale najednou vím, ºe je v²echno v po°ádku.?
Ne°íkám, ºe tohle se má p°ihodit práv¥ vám, ale kdyº jsme správn¥ propojeni se sv¥tem,
pak ºijeme ve velkém rámci obrazu s ²irokou perspektivou. Ale my v¥t²inu svého ºivota
proºijeme v malinkém rámu malého obrázku a ská£eme v n¥m a kv·li na²im malým
problém·m se celá velká perspektiva ztrácí. Jeºí²·v výraz pro tu ²irokou perspektivu je
?Boºí království?. Tu nejde °e£ o nebi, to je o p°ítomnosti, není to o n¥£em, co se stane
za t°icet let. Je to uv¥dom¥ní, ke kterému dojdete dnes, je to sv¥t, ve kterém m·ºete
ºít dnes. V¥t²ina Jeºí²ových podobenství se dotýká toho, jak Jeºí² popisuje práv¥ toto
Boºí království. Kdyº usly²íte tento výraz, tak si p°edstavte ten velký obraz. Nebe není
n¥jaké místo, kam jdete, nebe je místo, ve kterém jste. Ti, kte°í se nau£í v n¥m být te¤,
ti v n¥m budou i pozd¥ji. Sv. Kate°ina Sienská °íkala:?Celou cestu do nebe je nebe, celou
cestu do pekla je peklo.?
Jsem kn¥zem 33 let a u£il jsem to v mnoha zemích, ale v¥t²ina katolík· si myslí, ºe po
celou cestu do nebe je peklo. Jinak °e£eno: Kdyº to s tou pitomou církví vydrºím, budu
chodit na ty blbé bohosluºby s tím blbým kn¥zem, tak moºná za to dostanu jednou
obrovskou odm¥nu. Vidíte, ºe nejsou ²´astní, ºe v²echno d¥lají s odporem a váhav¥, a
myslí si: ?Já to v tomhle pekle vydrºím a z n¥jakých podivných d·vod· m¥ pak B·h
odm¥ní nebem.? Pak je druhá skupina, která si myslí, ºe celou cestu do pekla je nebe; to
jsou ti chlapi, kte°í budou po ve£erech pít a uºívat po°ádného sexu. My víme, ºe oni mají
své nebe te¤, závidíme jim to a cht¥li bychom být na jejich míst¥. Ale jsme také ²´astni,
protoºe víme, ºe oni se budou celou v¥£nost ²kva°it v pekle. Je to navýsost slaboduché:
tento zp·sob my²lení sv¥t nikdy nespasí a nezm¥ní, není v n¥m ºádná moudrost ani
pravda.
Není pravda, ºe celou cestu do nebe je peklo a není pravda, ºe celou cestu do pekla je
nebe. Je to opa£n¥, celou cestu do nebe je nebe. B·h vám dá v²echno, co vá² ºivot °ekne,
ºe chce. Rozhodnutí, která ve svém ºivot¥ d¥láte, o va²í v¥£nosti také rozhodnou . Kdyº
jste tady a te¤ p°ítomni, pak budete p°ítomni také tam tehdy. Mnozí svatí °íkali, ºe
p°i posledním soudu nikdo nebude p°ekvapen. Jestli jste p°ipraveni na nebe, p·jdete do
nebe, jste-li p°ipraveni na peklo, budete v pekle, to je prost¥ jenom smrt. N¥kte°í lidé
si vybírají smrt, necht¥jí ºivot, cht¥jí být rozpojeni. Stav úplné rozpojenosti je peklo, a
d¥je se (uº) te¤.
Takºe to, £emu se v t¥chto dnech budete u£it, bude jak ºít ve stavu spole£enství se
v²ím. Ale musím °íct, ºe va²í prvotní p°ekáºkou bude va²e mysl. Bude vám stále °íkat:
?to si jenom p°edstírám, to není pravda, to nem·ºe být tak lehké, pro£ bych m¥l tomu
Ameri£anovi v¥°it, já vím, ºe nejsem dobrý £lov¥k. V²echny v¥ci, které jste ud¥lali ²patn¥,
za které se stydíte, o kterých doufáte, ºe o nich nikdo neví, ty vystoupí a budou vás
soudit a napadat. Dejte je na lo¤ku a pus´te je po proudu, jsou to ¤áblové. ecké slovo
diabolický znamená rozd¥lující, ¤ábelské je vºdycky to, co vás roz²t¥puje, rozd¥luje.

8

1 P°edná²ka

Naproti tomu náboºenství, religio, vychází ze základu ?znovu spojovat?, takºe funkce
náboºenství je takto jednoduchá.
Dobré náboºenství vºdycky d¥lá ze dvou jedno. My proti tomu bojujeme a asi proto je
sexualita tak mocná a p°itaºlivá, protoºe to je vlastn¥ rituál, p°i kterém se ze dvou d¥lá
jedno. Proto je láska tak krásná, protoºe p°i v²ech úkonech lásky se dva stávají jedno.
Také modlitba d¥lá ze dvou jedno. Cílem není modlitby °íkat, ale nakonec modlitbou
být: tak, aby cokoliv d¥láte, kamkoli jdete, abyste mohli proºívat tu propojenost bytí, ºe
jste sou£ástí velikého, celého tajemství, a ºe toto se d¥je ve vás. To vám kone£n¥ umoºní
zakusit va²i vlastní d·stojnost a vlastní d·leºitost.
Brat°i, B·h není tam n¥kde mimo. To vám ale nemohu dokázat, to si musíte proºít, to
musíte sami poznat sami za sebe, tento domácí úkol za vás nem·ºe nikdo ud¥lat, ani já
ne. My kn¥ºí vám £asto nazna£ujeme, ºe tu práci m·ºeme ud¥lat za vás a ºe vám sta£í
jenom poslouchat, ale to není pravda. Aº sami poznáte, budete i v¥d¥t.
Je²t¥ jedna v¥c: Uv¥domuji si, ºe ten problém nedostate£nosti je uvnit° nás velice hluboký. Skoro v²ichni jsme byli u£eni, ºe dojdeme do nebe nebo k Bohu £i k sob¥ samým
tím, ºe budeme v¥ci d¥lat správn¥. Kdyº budu poslouchat správná p°ikázání a pravidla,
tak jednoho dne si to zaslouºím, jednoho dne B·h rozhodne: tak uº toho ud¥lal dost, te¤
uº ho mohu mít rád. M·ºete poslouchat kaºdé p°ikázání na sv¥t¥, ale morální p°ikázání
vás nikdy nedovedou k tomu, abyste proºili zku²enost s Bohem. Myslíme si, ºe kdyº se
budu správn¥ chovat, pak poznám Boha. Ale dovolte mi °íct, ºe je to p°esn¥ naopak.
Kdyº budu znát Boha, tak potom se budu chovat správn¥. Skoro kaºdý to má opa£n¥.
Nedovede lidi k Bohu tím, ºe je budete u£it p°ikázání, zákony a rituály. Nau£te je, jak
být p°ítomni a oni to potom poznají sami. Potom, brat°i, sami budete v¥d¥t, co máte
d¥lat, budete v¥d¥t, co je opravdové a co je zdánlivé, co je správné a co je ²patné. To
vás nemusím u£it, tento zákon je napsán ve va²em srdci a °íká se mu Duch svatý nebo
vnit°ní p°ítomnost Boºí. Jeºí² °íká: ?Duch vás nau£í v²echno.?
Te¤ vás po²lu do samoty. Nau£ím vás jednoduché cvi£ení, které budeme d¥lat vºdy, neº
odejdeme do samoty.
Te¤ vám je²t¥ °eknu, o £em byste m¥li mluvit ve skupinkách. Jediné, o £em máte mluvit,
je navzájem se sdílet s tím, jaké problémy jste v mysli proºívali. Jinými slovy: cvi£te to
cvi£ení s lodi£kami a slibuji vám, ºe se to nikomu z vás nepoda°í; ale tak je to v po°ádku.
Neexistuje ºádný úsp¥ch, existuje jen to, ºe to d¥lám. Neuchvátí-li vás my²lenky, uchvátí
vás city - ale i city dávejte na ty lodi£ky. Mluvte o tom, co na tom bylo t¥ºké, co
fungovalo, co nefungovalo. Dokáºete-li se trochu sdílet, za£ne se to ukazovat jako reálné
a zjistíte, ºe jsme na tom v²ichni stejn¥. Nebudete mít tak hloupé pocity, vycházející s
otázek ?co je se mnou v nepo°ádku?. Uvidíte, ºe v²ichni máme stejné problémy, v²ichni
jsme závislí na svých my²lenkách a na svých citech. Zajist¥te si, aby kaºdý ve skupince
dostal p°íleºitost °íct: ?toto bylo dobré, toto nebylo dobré?. Vím, ºe to nevypadá p°íli²
d·leºit¥, ale pro za£átek toto musíme ud¥lat.
P°ítomní dále postupn¥ opakují následující v¥ty a pak se rozcházejí v tichu:
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"Bu¤te klidní a v¥zte, ºe já jsem B·h.
Bu¤te klidní a v¥zte, ºe já jsem.
Bu¤te klidní a v¥zte.
Bu¤te klidní.
Bu¤te"
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Následující téma bude velmi d·leºité, a kdyº pochopíte, o£ tu jde, mnoho dal²ích v¥cí
se téº vyjasní. Já v¥°ím - a ur£it¥ jste m¥ to £asto sly²eli °íkat - ºe v náboºenství jde o
prom¥nu, o obrácení [3] spí², neº o £lenství jde více o obrácení neº o ú£ast na n¥jakých
akcích. Byli jsme vychováváni v¥t²inou v systémech, které se týkají p°ináleºitosti k n¥jaké
skupin¥ a k ú£asti na akcích. Co chápu pojmem obrácení?
Jeºí² °íká: ?Jestliºe se chcete nalézt, musíte se nap°ed ztratit.[4]? O £em to mluví? Co
je tou identitou, kterou máte ztratit a jakou identitu máte naopak nalézt? V¥t²inou
nám to nevysv¥tlovali. Kdyº se tomu lidé snaºili dát n¥jaký význam, tak to z n¥jakého
d·vodu chápali tak, ºe ztratit musíme svou t¥lesnou identitu a poté by se m¥la objevit
na²e identita duchovní. Myslím, ºe toto se s podstatou otázky zcela míjí. Zanechalo nás
to roz²t¥pené, protoºe jsme evidentn¥ jak t¥lo tak i duch. Na ºádný zp·sob nechceme
°íkat, ºe t¥lo je ²patné, a duch, ºe je automaticky dobrý. Dokonce bych °ekl, ºe nejv¥t²í
h°íchy nejsou h°íchy t¥la, ale ducha: v¥ci jako pýcha, ambice, arogance. Te¤ uºiji jiný
druh °e£i, abyste porozum¥li, co má um°ít a co musí ºít. To, co by m¥lo um°ít, je fale²ná
identita (viz diagram). Je to n¥co, co beztak nepot°ebujete, protoºe to ani neexistuje.
Pokusím se to vysv¥tlit na diagramu. V¥t²í kruh p°edstavuje tajemství - vn¥j²í tajemství,
které je mimo vás a zdá se být za vámi. V¥t²ina z nás by je nazvala B·h nebo Pravda
nebo prost¥ Tajemství. Malý krouºek má p°edstavovat to, co si myslíte, ºe jste. Snaºil
jsem se proto, abyste p°i na²em setkání jednu chvíli p°estali myslet, protoºe va²e my²lení
vás drºí v tomto malém krouºku. Na za£átku kaºdé duchovní cesty stojí otázka, jak se z
toho malého krouºku dostanu do toho velkého. Cítím se malý, nedostate£ný, neschopný,
ale vím, ºe mám být dobrý a svatý. Ale to nikdy nepoci´uji. Myslím si, ºe kdyº budu
velmi morální, bude m¥ mít B·h rád a p°ijme m¥. P°estoºe kaºdý tímto zp·sobem za£íná,
není to zp·sob, kterým by se dalo pokra£ovat, a ur£it¥ ne skon£it.
P°esn¥ tomu bych °ekl ?fale²ná identita?. Tato identita neexistuje, p°estoºe si v²ichni
myslíme opak. To, co myslíme obrácením - transformací, je práv¥ zaºít jinou identitu,
kde já uº jsem sou£ástí toho velkého tajemství, kde uº neplatí, ºe B·h je ?tam venku?
a já jsem tady. Tato identita je jediná, která kdy existovala. Veliká iluze v¥t²iny lidí je
v tom, ºe to neví. Musí se to vºdy objevovat. Jak jsem jiº °íkal, takto jsme narozeni;
dít¥ to ví - moºná velice nev¥domým zp·sobem. A celá p°íroda, celý zví°ecí sv¥t v tomto
pravdivém já p°irozen¥ ºije, zatímco my o tomto pochybujeme a je pro nás t¥ºké tomu
v¥°it. Konverze neznamená pohnout se z malého krouºku do velkého, ale z té první
stránky na tu druhou stránku. Toto se musí n¥kdy b¥hem cesty va²ím ºivotem stát.
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Pomalu, kousek po kousku musí B·h tyto hranice va²eho ega destabilizovat. Výrazem
tohoto procesu - je mi líto, ºe to °íkám - je n¥jaká podoba utrpení. N¥ºn¥ hranice svého
ega neopustíte a dál se nikam nevydáte, pokud vám tyto hranice nejsou odebrány. Dalo
by se °íci, ºe cestou k pravé identit¥ je celá °ada pot°ebných poníºení fale²ného ega.
A samoz°ejm¥, ºe proti tomu budete d¥lat v²echno, co m·ºete. Poníºení ani utrpení,
nemáme totiº rádi, ale jsou to jediné v¥ci, které vás mohou p°inutit k tomu, abychom
tuto identitu opustili.
Na spodku prvního sloupce vidíte citát z Jana: ?Jestliºe p²eni£né zrno nepadne do zem¥
a nezem°e, z·stane jen p²eni£ným zrnem. Zem°e-li v²ak, vydá mnohý uºitek.[5]? Nebo na
druhé stran¥ ?ratolest, která je od vinného kmene od°íznuta, [6]? je neuºite£ná. Ano, je
neuºite£ná - to uº se nedalo °íct siln¥ji. To, co d¥láme v náboºenství je, ºe tuto fale²nou
identitu k°tíme, bi°mujeme, zveme ji ke komuniu, moºná jí i ud¥lujeme svátost kn¥ºství.
Je to pouze tato identita, která dokáºe duchovním v¥cem rozum¥t. ást toho, co d¥láte
ve svých hodinách ticha je, ºe v¥dom¥ opou²títe hranice svého ega, p°estáváte brát sami
sebe tak moc váºn¥, p°estáváte si vyráb¥t sv·j obraz sebe sama. P·jdeme postupn¥ po
prvním sloupci.
Charakteristické pro fale²nou identitu je, ºe je odd¥lená, odpojená a vysta£í si sama. V
sekulární kultu°e, v takové, v jaké ºijeme, p°edpokládejme, ºe skoro kaºdý ºije ve fale²né
identit¥; tak bych to o£ekával. Ale je pro m¥ zklamání, ºe dokonce i °eholníci ºijí ze své
fale²né identity.
Jak je tomu v dal²ím bod¥, h°ích není ani tak skutek, který d¥láte, h°ích je stav existence. Stav h°íchu p°edstavuje Adam a Eva mimo zahradu. V¥t²inu svého ºivota ºijeme
mimo rajskou zahradu a celý ºivot se snaºíme do té zahrady vrátit. Fale²ná identita je
nucena brát sebe sama velice váºn¥, musí sama sebe po°ád reprodukovat; stále se znovu
vynalézá a my tomu °íkáme vývoj osobnosti. Pot°ebuje se po°ád ospravedl¬ovat, takºe
není schopná dob°e p°ijímat kritiku. ?Toto je v²echno, co mám, a kdyº si z toho budete
d¥lat legraci, já to musím bránit.? Znamením, ºe ºijete ve fale²né identit¥ je, ºe se snadno
a £asto dokáºete urazit. Znamením té pravé identity je, ºe v podstat¥ takového £lov¥ka
urazit nem·ºete. On je velice bezpe£ný, ví, kým v Bohu je, a proto jeho identitu nelze
tak snadno urazit nebo zranit. Ta malá identita, to malé já, je velice k°ehké. ekl bych,
ºe to je d·vod, pro£ mnozí lidé mají sv·j ºivot zaloºený na strachu, protoºe to malé já
je velice ustra²ené, jak by také nem¥lo být? Musí se stále zabývat tím, aby m¥lo pravdu
a aby °ídilo,ovládalo, protoºe kdyº °ízení nedrºí nikdo jiný, tak rad¥ji budu °ídit já?.
Tady vidíte, pro£ je pro lidi obtíºné, být n¥jaké komunit¥ nebo druhé osob¥ v¥rní: kaºdý
bojuje, aby °ídil. Souvisí to se skute£ností, pro£ se moderní Západ stal tolik individualistickým. Nedokáºeme fungovat jinak, neº jako individua. Fale²ná identita, to fale²né já,
vºdycky hledá n¥co venku, n¥co mimo sebe, co by mu p°ineslo ²t¥stí. Pamatujte, brat°i,
vn¥ vás neexistuje nikde nic, co by vám p°ineslo opravdové ²t¥stí; kdyº víte, kdo jste, a
kdo jste v Bohu, vychází kone£né ²t¥stí vºdycky zevnit°.
Te¤ se podíváme na druhý sloupec. Pravá identita, pravé já, je charakterizováno jakousi
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kosmickou spokojeností. Ono ne£eká na n¥co v budoucnosti, ºe n¥co ud¥lá, aby to bylo
správn¥, ale ví, ºe takto je to správn¥ te¤. To neznamená, brat°i, ºe by ve va²ich ºivotech
uº nebyly problémy. Ale duchovní cesta vám vy°e²í problémy v základech a ostatní v¥ci,
vid¥ny z této perspektivy, se vy°e²í snadn¥ji. Ty základové problémy jsou, ºe jsme odcizeni, osamoceni, jsme autonomní, vyd¥lení. Ryzí identitu bychom pak nazývali pojmem
Boºí identita, identita Kristova, velká identita; buddhisté by °íkali Budhova p°irozenost.
Není to n¥co, co m·ºete vytvo°it, m·ºete to jen objevit a kdyº se to pro vás stane skute£ností, m·ºeme tu událost nazvat svou konverzí. Lidé tomu mohou °íkat r·zn¥. Mohou
°íkat: ?B·h se m¥ dotkl, B·h mi ukázal svou tvá°?, nebo ?pocítil jsem, ºe jsem milován?;
nezáleºí tolik na tom, jak se to vyjád°í. Východní náboºenství by tomu zásadn¥ °íkalo
?osvícení?, nicmén¥ mí°í tím na stejnou v¥c. Pravá identita je uº celistvá a vám nezbývá,
neº v ní spo£inout. Základní sloveso, které zde mystici p°i popisu t¥chto stav· pouºívali,
je spo£inout. Fale²ná identita nedokáºe spo£inout, je neustále úzkostná. Pravá identita
se uº cítí být doma. Jeºí² by to °ekl slovy: ?Pokoj, který vám sv¥t nem·ºe dát, ani vám
ho nem·ºe vzít.[7]?
Chci °íci, ºe i kdyº si to mnozí budete myslet, ta fale²ná identita není ²patná; pouze
to není ryzí identita, ale ²patná není. Dalo by se °íct, ºe ºivot je na mnoho zp·sob·
tancem mezi t¥mito dv¥ma. Sám téº v tuto chvíli v jisté mí°e ºiji ze své fale²né identity,
jsem te¤ ve své hlav¥ a hraji zde úlohu u£itele; je to hezká role, ale aº odtud za hodinu
odejdu, doufám, ºe uº tím u£itelem nebudu. Setkali jste se s lidmi, kte°í musí hrát
po°ád svoji roli, nikdy nemohou p°estat být u£itelem nebo £ímkoli podobným? Není moc
p°íjemné s takovými lidmi být. Takºe fale²ná identita je va²im r·zným rolím, titul·m
nebo zam¥stnáním, která vykonáváte, velice blízko. V zásad¥ se tak pohybujeme mezi
pravou a fale²nou identitou sem a tam. To je v po°ádku, pokud máte tu pravou identitu,
ke které se m·ºete vºdy vracet, pokud v ní m·ºete spo£inout. V¥t²ina lidí to neumí. Proto
musí celý sv·j ºivot strávit ve svých rolích a ve své soukromé samod·leºitosti. Takºe,
kdyº si nebudete myslet, ºe jsem d·leºitý, kdyº mi nebudete prokazovat p°íslu²nou úctu,
budu samoz°ejm¥ velice uraºen. Nebo´ to je také v²e, co v¥t²ina lidí má?
Musíme objevit to, kdo jsme, kdo jsme byli d°ív, neº p°i²ly v²echny na²e role a obrazy
sama sebe. Proto vás separujeme do tohoto odli²ného místa [8], a jsem si jist, ºe se cítíte
mezi v²emi t¥mi ?chlapy? trochu dezorientováni. Zde se vlastn¥ neví, zda vyd¥láváte
spoustu pen¥z nebo jestli jste na dlaºb¥, neví se, jste-li vysoce vzd¥laní nebo bez vzd¥lání - a není to d·leºité, protoºe na úrovni pravé identity jsme si v²ichni rovni. V²emu
ostatnímu °íkáme ?forma?. Kdyº pak um°ete, v²echny tyto formy odum°ou s sebou.
Proto vám náboºenství °íká: nev¥°te t¥m formám, jsou to jenom formy, neberte je moc
váºn¥, nebo aº um°ete, nebudete mít nic. Jediný smysl formy je to, aby vás dovedla za
sebe samu - k podstat¥. Pravá identita je tou podstatou. V²echno v tomto sv¥t¥ je jenom
výcvikový prostor nebo ²kola k tomu, abyste se pomocí fale²né identity n¥£emu nau£ili,
ale abyste v ní nesetrvávali a nebrali ji p°íli² váºn¥.
Budete m¥ moci k tomu klást otázky, protoºe je absolutn¥ d·leºité, abyste v tomto
m¥li jasno. Je d·leºité, abyste v¥d¥li, co je to, do £eho se máme transformovat. Ú£el
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ve²kerého náboºenství je pomoci vám, abyste zakou²eli pravou identitu. Kaºdá svátost,
kaºdá bible, kaºdá náv²t¥va v kostele, kaºdá chvíle ticha, v²e sleduje jediný ú£el: abyste
zaºili svou pravou identitu. Jestliºe vám va²e náboºenství nepomáhá tuto pravou identitu
zaºít, pak to není pravé náboºenství. Jestliºe vám jenom pomáhá va²i fale²nou identitu
ozdobit, jestli trávíte sv·j ºivot snahou být nejlep²ím katolíkem v Praze, nepom·ºe vám
to zamilovat se do Boha. Pom·ºe to zamilovat se do sebe. Chcete-li to najít v Písmu,
£t¥te 3. kapitolu Pavlova listu Filipan·m. íká: to, co jsem si myslel, ºe je výhoda, ºe
jsem byl hodný ºidovský kluk poslu²ný Zákona, ta samá v¥c, o které jsem si myslel, ºe je
to výhoda, se ukázala jako nevýhoda [9]. Jinými slovy: kdyº své dílo odvedete opravdu
dob°e, stanete se nejlep²ím katolíkem v Praze. Znamená to, ºe se ve skute£nosti budete
fale²né identity drºet dále. Je to v¥c velice subtilní (k jejím rozli²ení je t°eba veliké
jemnosti), ale zcela základní.
Jsou dv¥ skupiny lidí, které mají na duchovní cest¥ náskok. Jednak jsou tu lidé, kte°í
se modlí, nebo mystici, kte°í si v¥dom¥ ru²í hranice a snaºí se vlomit do pravdy o sob¥
- £ím opravdu jsou. Druhou skupinu nazýváme h°í²níky. H°í²níci mají skute£n¥ náskok.
Proto Jeºí² °íká: prostitutky a opilci se dostanou do Boºího království [10] d°íve neº
hodní lidé. Pro lidi, kte°í chodí do kostela, je to samoz°ejm¥ velice ²okující. Ale uvidíte,
pro£ je to pravda.
Pracoval jsem £trnáct let ve v¥zení s mnoha prostitutkami. Ony v¥dí, ºe nejsou skv¥lé,
ony v¥dí, ºe nejsou vý² neº v²ichni ostatní. Tak zvaní h°í²níci mají £asto své hranice
odebrány a nezbývá jim nic jiného neº zkolabovat do Boha, aby p°eºili. To jsem na²el
také u mnoha lé£ících se alkoholik·. Asi °íkáte, ºe vás nabádám, abyste ²li ven a stali
se alkoholiky nebo prostituty. Co °íkám, je, ºe lidé, kte°í mají nejv¥t²í nevýhodu, bývají
lidé hodní a správní. Lidé, kte°í vºdy v²e d¥lali správn¥, jsou normální a dokonalí. Oni v
podstat¥ Boha nepot°ebují, protoºe jejich sob¥sta£nému egu se da°í dob°e. Proto, brat°i,
n¥kde selhat musíte. Jeºí² vypráví n¥kolik p°íb¥h·, které mají p°esn¥ stejnou pointu.
Pat°í sem jak podobenství o marnotratném synovi [11], tak i o farizeovi a celníkovi
[12]. V obou p°íb¥zích naleznete £lov¥ka, který v²echno d¥lá úpln¥ správn¥, a p°esto
zcela ²patn¥. Ten druhý £lov¥k d¥lá v²e zcela ²patn¥, ale má pravdu. Znamená to oto£it
náboºenství vzh·ru nohama. Snad nejsnadn¥j²í Jeºí²ovo heslo je: ?první budou poslední
a poslední budou první. [13]? V podstat¥ °íká: ?p°ipravte se na p°ekvapení, aº zjistíte,
co je opravdu svatost?. Nejde tu o to být správný, d¥lat to správn¥, coº je to jediné,
co fale²ná identita má. Jde o to, být ve správném vztahu. Nejde o to být korektní, mít
pravdu, ale o to být napojen.
Pravidla toho, jak být napojen, jsou úpln¥ jiná neº pravidla toho, jak mít pravdu. Zpravidla dev¥t z deseti k°es´an· zd·raz¬uje to, ºe nejd·leºit¥j²í je být sám za sebe v po°ádku,
mít pravdu. Zatím na²e skute£ná schopnost být ve spole£enství nebo v propojenosti je
mnohem men²í. Pro£ vedeme d¥ti k p°ijímání ? ke communiu [14] - resp. k Eucharistii ve
v¥ku sedmi let? Je to totiº je p°esn¥ ta doba, kdy se roz²t¥píte, takºe práv¥ communio
pot°ebujete jako lék, abyste se znovu spojili. V angli£tin¥ ten výraz zní ?jít ke komuniu?,
coº je velmi dobré, nebo´ po sedmém roce v¥ku za£ínáme pochybovat o tom, ºe jsme ve
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spole£enství. Opustili jsme ?rajskou zahradu? a v²echno v nás touºí se do té zahrady
vrátit. Pavel ve stejné pasáºi listu Filipan·m pouºívá velice silné slovo, kdyº ozna£uje
tu hru, kterou nazývá poslu²nost Zákonu, °ecky slovem hovno. V bibli se to tak nikdy
nep°ekládá, pouºívají se slova jako odpad, smetí, ztráta [15]. On to chce °íci opravdu
siln¥, protoºe ví, ºe v¥t²ina z nás jsme na tomto závislí. Proto to slovo pouºívá. 2000 let
po sv. Pavlovi z·stává ten problém stále stejný.
V¥t²ina lidí ºije celý sv·j ºivot katolíka v tomto duchu. Tak to nikdy nebude fungovat.
Kdyº nap°íklad n¥komu je²t¥ p°ed jeho obrácením dám p°ikázání:?milujte svého nep°ítele?, není toho schopen.. Jeho malá identita nedokáºe svého nep°ítele milovat; prost¥ na
to nemá vnit°ní zdroje. Bude se snaºit p°inutit se k tomu silou v·le, ale nebude to fungovat. Kdyº vám tedy °íkáme, abyste ºili z evangelia, poskytujeme vám vlastn¥ ²patnou
sluºbu, nebo´ va²e malá, fale²ná identita to nedokáºe. Jedin¥ ta pravá, veliká identita
dokáºe své nep°átele milovat. Taková bývá situace, která v na²ich církvích vládne. Máme
v¥t²inu lidí, kte°í si °íkají: ?Toto se prost¥ nedá; milovat svého nep°ítele, to nejde.? Dv¥
t°etiny Jeºí²ova u£ení je o téºe v¥ci, totiº o odpu²t¥ní. Zdalipak, kdyº jste opravdu zran¥ni, °eknete své malé identit¥, aby odpustila? Ne, to nedokáºete. To jediné, co ta fale²ná
identita má, je síla v·le; ta tu ale nepom·ºe. Takºe nakonec v²echno to u£ení vyhodíte
jako nerozumný idealismus, který je v reálném sv¥t¥ zcela nepraktický a nepouºitelný.
Tato identita se modlí, tato identita je modlitba. Kdyº p·jdu jen ve v¥domí odsud tam,
od bodu ?kdo jsem já? k bodu ?kdo je B·h ve mn¥?, pak v¥°ím, ºe se modlím. Modlitba
není p°edev²ím ve slovech. Jestliºe toto je stav h°íchu, toto je stav modlitby. Proto m·ºe
Pavel °íkat: ?modlete se bez ustání?[16]. Nep°edpokládá, ºe budete chodit po ulicích s
r·ºencem a celý den °íkat Zdrávas Maria, ale ºe dokáºete ºít sv·j ºivot stále více v¥dom¥
spojeni v jednot¥. V²echno, co d¥láte, pak vychází mnohem víc z onoho jiného zdroje síly
a z jiného zdroje pokoje. Brat°i, v mnoha sm¥rech je toto ta nejd·leºit¥j²í v¥c, kterou
vás mohu nau£it. Stále to ov²em z·stává v rovin¥ teorie, dokud to sami nezakusíte.
Proto vás stále budeme posílat do ticha, protoºe chceme, abyste to alespo¬ v men²í mí°e
proºili. A pamatujte si: nesnaºte se p°íli² usilovn¥, protoºe to by vás vrátilo zp¥t do
roviny intelektu a v·le. D·vodem, pro£ se to neda°í, je, ºe se nem·ºete p°inutit, aby se
to nestalo, protoºe ono se to uº stalo. Proto se tomu °íká probuzení; zdá se vám potom,
ºe jste do té doby jako by chodili ve spánku.
DISKUSE
1. V sedmi letech dochází k roz²t¥pení osobnosti a vybudování fale²né identity. Je to v¥c
výchovy, p·sobení nebo je to p°irozené? Co d¥lat pro to, aby na²i synové z·stali v pravé
identit¥? Není iniciace chlapc· v muºe upevn¥ním fale²né identity? Jak jsme se dostali
do toho fale²ného ega?

Bible nám °íká, ºe opu²t¥ní zahrady se nelze vyhnout, va²e dít¥ musí z té rajské zahrady
odejít stejn¥, jako Adam a Eva. Jak jsem jiº °íkal, v náboºenství jde o to d¥lat ze dvou
jedno. Mnoho Jeºí²ových podobenství vypovídá o tom, ºe n¥co ztratíme, potom n¥co
najdeme a nakonec to pak oslavujeme. Musíte objevit malé já, a tato malá identita, toto
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já, musí mít dovoleno d¥lat chyby; Bohu to ned¥lá ºádné potíºe. Tak získáte identitu,
která se dokáºe svobodn¥ a v¥dom¥ vracet zpátky. Bez svobody není ºádná láska, musí
tady být n¥jaká moºnost svobodné volby. Pokud iniciace není pro mladé muºe zku²eností
té pravdivé identity, není to iniciace. Jestliºe mu iniciace pouze více p°ipomene, zd·razní
jeho vlastní samostatnou identitu, jeho autonomii, není to správná iniciace. První £ást
iniciace je proto tak obtíºná, protoºe n¥kolik prvních dní neud¥láme nic pro to, abychom
nakrmili va²e ego.
Odpov¥¤ na druhou otázku: Nem·ºe² ud¥lat nic proti tomu, aby tv·j syn zahradu neopustil. Ale svou láskou mu m·ºe² skýtat takové bezpe£í, aby m¥l uvnit° p°íslib hlub²ího
spojení. Pamatujte si: fale²ná identita není ²patná identita.
2. Já bych se zeptal na to samé, ale snad z jiné stránky. Pokud jsem se s tím setkal v
psychologií, pak ono odd¥lení, vyhnání z ráje, je £asto popisováno jako n¥co pozitivního.
Chci se tedy zeptat, zda se nem·ºe stát, ºe by £lov¥k byl od své matky, od své rodiny
naopak odd¥lený nedostate£n¥ a zda nem·ºe nastat situace, kdy by naopak pot°eboval
v¥t²í odd¥lení? Nem·ºe se dostat se spí² do toho fale²ného ega, jak jsme o tom mluvili?

Pokud ti správn¥ rozumím tomu, co má² na mysli, pak tomu tak £asto opravdu je; zvlá²t¥
u muºe. Ve v²ech inicia£ních rituálech bylo velmi výrazn¥ znázor¬ováno, jak chlapec
p°etrhává své pouto k matce. Pokud své pouto k matce nep°etrhne, bude se snaºit
se svou matkou oºenit v podob¥ n¥jaké jiné ºeny. On ale nepot°ebuje druhou matku,
pot°ebuje manºelku. Myslím, ºe odd¥lení (v podob¥ zcela z°etelné naprosté separace)
je velmi d·leºitá první t°etina iniciace k tomu, abyste dokázali najít svou odd¥lenou
identitu. Pokud to neud¥láme, pak celý ºivot strávíme ºitím v identit¥ svých rodi£·,
kterou nám dali. Pracoval jsem s kn¥ºími, kte°í se kn¥ºími nikdy stát necht¥li; to jejich
matka z nich cht¥la mít kn¥ze. Ale oni to ani sami neví.
3. Cht¥l bych bratra Richarda poprosit o objasn¥ní jedné v¥ci. Jak do tohoto tématu
zapadá centrální téma k°es´anství, totiº vykupitelské dílo Kristovo?

Zapadá sem skoro dokonale. Jeºí² jako jeden z mnoha bratr· opou²tí svého Otce, ale
stále °íká: ?Já a Otec jsme jedno.[17]? Potom nám p°ichází °íct, ºe pro nás platí to stejné,
takºe Jeºí² je ten Syn, který nás chce p°ivést zpátky k Otci a to tak, ºe prochází cestou
odd¥lení a znovu spojení, dává dohromady to pln¥ lidské i pln¥ boºské. Je Syn Boºí a
také syn Marie, syn nebe i syn zem¥. To jsou ty stejné v¥ci, které si musíme slou£it - vy
i já. Jsme si tak moc v¥domi, ºe jsme synové zem¥, a je pro nás t¥º²í uv¥°it, ºe jsme také
synové nebe. Takºe Jeºí² se stává obrazem, symbolem integrace, toho, jak drºet to lidské
a boºské pohromad¥. Vidíte, pro£ máme n¥co takového, jako je Eucharistie: protoºe je
v tom dokonalá symbolika, protoºe jíte, ºvýkáte to tajemství, jako byste ºvýkali Boha
a tak, jak je tomu se v²ím jídlem, stáváte se tím, co jíte. Takºe jíst Krista - to je silná
symbolika. Protoºe te¤ m·ºete °íct, ºe to spojení je vevnit°, ve vás, B·h uº není ?tam
venku?. A op¥t: já a B·h jsme jedno. To je to jediné d·leºité k°es´anské poselství pokra£ovat ve vt¥lení v £ase a v prostoru. Vt¥lením myslím to, ºe B·h p°i²el, vstoupil
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do materiálního, hmotného sv¥ta. Svátosti musí být velice hmotné, abychom stále mohli
dávat dohromady hmotné a duchovní. Kristus to d¥lá první a poté tak koná i v nás.
4. Je pravda, ºe ºeny mají blíº k Bohu, protoºe jsou odmali£ka jako ºeny zraniteln¥j²í,
zatímco my muºi to máme pravd¥podobn¥ t¥º²í - tím, ºe jsme dostali sílu a n¥kdy díky
té síle jako by Boha nepot°ebujeme?

To jsem °íkal jiº p°i p°edná²ce v Brn¥: ano. Nechci °íkat, ºe ºeny jsou nutn¥ Bohu blíºe,
ale v pochopení duchovní cesty mají ur£itý náskok, protoºe se neseparují do autonomie
tolik, jako muºi. Protoºe jsou více zranitelné, opou²t¥jí ony hranice snadn¥ji neº muºi.
Nezapomínejte v²ak, ºe to má i svou ²patnou stránku, a to, ºe ºena se n¥kdy vydává na
pospas cit·m v²ech ostatních lidí a záleºitostem, zájm·m v²ech ostatních lidí, takºe ona
pak neví, kdo sama je. Ale muºi to samoz°ejm¥ d¥lají také.
5. Kdyº ºijeme v manºelství a ºena vidí, jak muº koná r·zné skutky, a kritizuje ho, mám
pocit, ºe tím, jak nás kritizuje (a je to zdravá kritika), nás jakoby o°ezává, coº nás práv¥
díky o°ezávání, vede k tomu spojení. Je tomu tak?

Je tomu naprosto tak. Cesta odtud tam dol· je °adou nutných poníºení, takºe by nebylo
moudré poniºování se bránit . Musíte se z t¥ch poníºení u£it, ptát se, £emu vás to m·ºe
nau£it. A to se týká i poníºení ze strany va²í manºelky. Ale poctiv¥ vzato, musí ona
d¥lat totéº. Její ego také pot°ebuje n¥jaké poníºení. Rozdíl je v tom, ºe ºena obvykle, ne
vºdycky, je v·£i poniºování nebo pou£ování více otev°ená neº muº. Dokonce n¥kdy je
p°íli² otev°ená tomu, aby tomu nejhor²ímu o sob¥ uv¥°ila. A to se týká i mnoha muº·.
Je to t¥ºká práce.
6. Sv. Jan od K°íºe popisuje pou²´, na které £lov¥k musí projít vzdálenost z fale²ného
ega; dá se °íct, ºe ta pou²´ je vlastn¥ ono osvobozování se a docházení k Bohu?

Mluvíte o Temné noci du²e? Ano. O tom jsem zrovna £etl knihu od jednoho skv¥lého
autora. Pí²e, ºe ú£el temné noci je toto: kdyby vám B·h °ekl p°edem, co s vámi musí
vykonat, snaºili byste se to bu¤ pochopit, nebo byste se snaºili tomu zabránit. Význam
temné noci je, ºe B·h musí konat, aniº byste vy o tom v¥d¥li, protoºe jinak byste mu
nedovolili to ud¥lat. Jinými slovy: my jsme v¥t²inou p°ivád¥ni k Bohu p°es sv·j odpor,
aniº bychom v¥d¥li, jak se to má stát. Proto musíte vydrºet ur£itý stupe¬ nepochopení.
Nevím o tom, ºe celý rok se d¥je n¥co dobrého, ale d·v¥°uji Bohu, ºe n¥jakým zp·sobem,
i p°es m·j odpor, m¥ n¥kam vede. asto °íkám, ºe kdykoli ud¥lám ve svém duchovním
ºivot¥ n¥jaký pr·raz, cesta za mnou se najednou narovná, ale nikoli p°ede mnou. To,
co mám za sebou, najednou za£íná dávat lep²í smysl. Toto je ur£it¥ pravda, protoºe
m·ºete odpustit minulosti, m·ºete v¥°it, ºe to, co se stalo, se prost¥ muselo stát. Dokud
nedovedete °íct ?to se muselo stát, to je v po°ádku?, tak je²t¥ nemáte plnost víry. Ale i
kdyº jste toho místa jiº dosáhli, budete se stále je²t¥ bát zít°ka, protoºe není jasný. To je
pak ta temná noc. Ten následující krok, který ud¥láte, je vºdycky ve tm¥, nikdy nemáte
absolutní jistotu, ºe máte pravdu. Jediné, co víte jist¥, je, ºe B·h je s vámi, ºe i kdyº
nemáte pravdu, je to v po°ádku. To je obrovský rozdíl. Tím se p°estanete nadm¥rn¥
zam¥stnávat sami sebou a mít starost o to, abyste m¥li pravdu.
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7. Fale²ná identita nás vzdaluje od Boha, dokonce se tam pí²e, ºe ºijeme ve h°íchu; jak
potom o ní lze °íct, ºe není ²patná?

patné je na tom jen to, ºe si myslíte, ºe tohle je v²echno, co jste. Pokud mám jednu nohu
tady a jednu nohu tam, tak to není zlé nebo ²patné, je to jen nedostate£né. Proto °íkáme,
ºe h°ích a spása jsou dv¥ strany stejné mince. B·h pouºívá va²e chyby, aby vás p°ivedl k
sob¥. Proto se evangeliu °íká ?dobrá zpráva?, protoºe nám v²em dává slu²nou ²anci. My
nejsme spaseni tak, jak nás to u£ili - tím, ºe se vyhneme h°íchu, ale spí² tím, ºe h°ích
odpustíme. Jak °íká Luká²ovo evangelium: tajemství vykoupení poznáte skrze odpu²t¥ní
h°ích·[18]. Uv¥domuji si, ºe abyste takto mysleli, musíte p°ijmout úpln¥ jiný rámec,
a ne°íkám vám, abyste ²li ven a h°e²ili. Bible °íká: spravedlivý £lov¥k padá sedmkrát
za den[19], takºe se z t¥ch sedmi p°ípad· m·ºete klidn¥ pou£it. Fale²ná identita není
²patná, ²patné by bylo, kdybyste v ní stáli ob¥ma nohama. Pokud máte kaºdou nohu
jinde a víte, jak se tam vrátit, pak je to v po°ádku.
8. Není to s tou fale²nou identitou tak, ºe já si ze své identity vy£lením jenom n¥co mimo,
t°eba své dobré vlastnosti, a uvnit° nechám to, co se mi na mn¥ nelíbí, jako nep°ijetí
sebe sama?

Ano. Je to velmi dobrý zp·sob vyjád°ení. V²ichni sázíme na své silné stránky, resp. na
to, co si myslíme, ºe na²e silné stránky jsou. To je jeden d·vod, pro£ u£ím eneagram.
Tam zjistíte, ºe tím, co je vá² dar, m·ºete být zni£eni. ekl jsi to velmi dob°e. Je to tak,
ºe £ást stavíme namísto celku. B·h chce milovat kaºdou tvoji £ást, nejenom tu, o které
si myslí², ºe je dokonalá. D¥kuji, je to vynikající zp·sob jak to vyjád°it.
9. Je moºné se dostat z fale²né identity a z·stat v té velké a nevracet se zp¥t?

Ideáln¥ vzato, spolu s tím, jak stárneme, u£íme se £ím dál víc v té pravdivé identit¥
ºít. Rád pouºívám p°íklad Matky Terezy, protoºe v²ichni souhlasíme, ºe byla vynikající
sv¥tice. Kdyº jsem pracoval v Kalkat¥ s jejími sestrami, mohl jsem zjistit, ºe i ona m¥la
své osobní nedostatky. Nap°. to, ºe byla velmi autoritativní v·dce, ºe v²echna rozhodnutí
d¥lala sama a nevyp¥stovala si ºádnou druhou úrove¬ °ízení. Takºe i Matka Tereza ºila
t°iadvacet hodin denn¥ v pravé identit¥ a jednu hodinu ve fale²né. V²ichni máme svou
fale²nou identitu. Jde jen o to, ºe uº jí tolik nev¥°íme, ºe uº ji nebereme tak váºn¥,
nicmén¥ ona se i tak stále snaºí vás polapit. Dokonce by se dalo °íci, ºe denice nebe
je ºít £ty°iadvacet hodin denn¥ v pravé identit¥. To v tomto sv¥t¥ neexistuje. Proto
musíte být trp¥liví jeden k druhému a odpou²t¥t si navzájem, protoºe dokonce i dob°í
lidé £áste£n¥ ve fale²né identit¥ ºijí.
10. Jestliºe zlo je odd¥lení od Boha, tedy fale²ná identita, kde pak je místo pro ?barokního
¤ábla?, zlého ducha?

P°edev²ím bych nikdy nepopíral existenci zla. Zdá se, ºe zlo má takovou p°ítomnost a
takovou sílu, ºe jediný zp·sob, jak m·ºeme mluvit o zlu pravdiv¥, je zp·sob osobní.
Jinými slovy: je to v¥t²í neº pouze pojem nebo idea. íkáme, ºe zlo dokáºe ºít svým
vlastním ºivotem. Znamená to ov²em, ºe existuje n¥jaká postava s ocasem a vidlemi?
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Asi ne. Ale to, ºe zlo má sv·j vlastní ºivot, je veliká pravda, a funguje skoro tak, ºe
bychom za ním vid¥li lidskou osobu. A práv¥ toto zlo je pro nás v tomto zranitelném
stavu velice sv·dné. íkáme, ºe jediným lékem na posedlost ¤áblem, je posedlost n¥£ím
jiným. Vysv¥tlím to dále: Toto mé já, tato identita, se snadno nechá posednout ¤áblem;
¤ábel se jí snadno zmocní. V p°ípad¥ zmín¥né ?posedlosti n¥£ím jiným? se nás zmocní
B·h, a lidská osoba pak uº není zlem v té mí°e zranitelná. Ne°íkám, ºe by tací lidé
ned¥lali chyby, budou je d¥lat, ale je t¥ºké, aby byli klamáni nadlouho. To proto, ºe jsou
p°íli² dob°e uzemn¥ni a vycentrováni. Pokud jde tedy o osobního ¤ábla, myslete spí²e
na zlo, které ºije svým vlastním ºivotem a má na vás obrovský vliv. Dám vám nedávný
p°íklad z na²í zem¥. Hned jak za£aly se rozezn¥ly vále£né bubny George Bushe, bylo
velice obtíºné pro lidi, kte°í jsou takto velice k°ehcí, aby se k tomu vále£nému tanci
nep°idali, a pat°ili mezi n¥ i lidé, kte°í národ u£í a mají hluboký spirituální ponor. Proto
°íkám, ºe zlo má sv·j vlastní ºivot, a je velice t¥ºké nenechat se do n¥j vtáhnout, pokud
nemáte své centrum n¥kde jinde. Jeºí² to ozna£uje slovem t°tina klátící se ve v¥tru. Lidé,
kte°í nemají n¥kde sv·j pevný st°ed, jsou v¥trem uná²eni kamkoli. I na té úrovni m·ºete
vid¥t, jak nás B·h zachra¬uje od zla nebo od ¤ábla.
Kladli jste výborné otázky, ale jejich ²patný ú£inek spo£ívá v tom, ºe nás vracejí zp¥t do
hlavy. Dopoledne jsme trávili tím, ºe jsme se snaºili dostat z hlavy ven. Proto se te¤ o to
budeme snaºit znovu. Proto modlitba musí být denní, protoºe, jakmile za£nete mluvit,
vracíte se do fale²né identity. Identikujete se se svými názory, my²lenkami, pocity. To
je na chvilku dob°e, ale te¤ se vrátíme zpátky na tu druhou nohu, do toho pravého
já. To nám dá správný rámec, ve kterém se budeme moci nakonec t¥mito otázkami a
my²lenkami zabývat dál. Budeme op¥t recitovat modlitbu, a zase vás ode²leme na hodinu
ticha; a jako jste to brali krásn¥ váºn¥ dopoledne, tak to berte zase. Nebojte se toho,
pokuste se op¥t o cvi£ení s lodi£kami. M·ºe to p·sobit jako d¥tinské, ale já jsem to d¥lal
celá léta, a stále to pomáhá. Potom se vra´te do skupinek. Ve skupince se pokuste popsat
ostatním, jak vás fale²ná identita lapá. Které jsou ty role, tituly, práce, jeº vás nejvíce
svád¥jí, s kterými se nejvíce chcete identikovat a °íct: ?tohle jsem já?. Ukaºte svým
bratr·m aspo¬ jeden p°íklad ze svého ºivota, kde jste se cítili velice polapeni, velice
posedlí svou fale²nou identitou.
Modlitba:
"Bu¤te klidní a v¥zte, ºe já jsem B·h.
Bu¤te klidní a v¥zte, ºe já jsem.
Bu¤te klidní a v¥zte.
Bu¤te klidní.
Bu¤te. "
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