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ANOTACE 

Tato práce přibližuje mystiku Eckharta Tolle, duchovního učitele, který propojuje svým učením 

různé duchovní směry a náboženství. Tolle své nadkonfesní učení  adresuje každému, kdo hledá cestu, 

jak se osvobodit od záporů, které s sebou nese dnešní způsob života. Zahrnuje životopis Eckharta 

Tolle. Jsou zde vysvětleny hlavní Tolleho myšlenkové pojmy jako mysl, vědomí, bytí, ego, emoční 

tělo (bolesti), přítomnost, ticho, prostor, přijetí, vzdání se, probuzení a osvobození. Práce ukazuje 

Tolleho konfrontace ke křesťanství, védským učením, buddhismu, taoismu, gnosi, islámu či evropské 

filosofii a myšlení. Kritické ohlasy na Tolleho učení jsou většinou kladné. Tolle svým nedogmatickým 

postojem záporné kritice předchází. Krátce je zmíněn poslední Tolleho počin v podobě internetové 

školy ke knize Nová země moderovanou Oprah Winfrey. Z podobně zaměřených osobností 

zkoumajících naši spiritualitu jsou podrobněji zmíněni Eduard Tomáš jako významný český 

představitel spojení spirituální filosofie s jógovou praxi a Jill Bolte Taylor, neuronanatomka, jejíž  

výzkumná činnost a závěry, které z ní vyvodila, vykazují pozoruhodné shody s Tolleho učením. 

V závěru práce ukazuje na Eckharta Tolle jako významného učitele vědomého prožívání přítomnosti a 

osvobození od egoické mysli. Poznatky Jill Bolte Taylor spolu s celým Tolleho učením ukazují 

možnost, že by naše vnímání Boha v nás nebo Tolleho brána k Bytí, mohla být v té polovině mozku, 

která nás propojuje v lásce a bratrství, navzájem i s celým vesmírem. 

 

ANNOTATION 

This work brings the mysticism of Eckhart Tolle, spiritual teacher who combines his teaching 

various spiritual movements and religions. Tolle 's non-denominational teachings addressed to anyone 

looking for a way to break free from the drawbacks that entails today's way of life . Includes 

biography Eckhart Tolle . There are Tolle explains the main concepts of mind as mind , consciousness 

, being, ego , emotional body ( pain ), presence , silence, space , acceptance , surrender, awakening 

and liberation. The work shows Tolle confrontation to Christianity , Vedic teachings , Buddhism, 

Taoism, gnosis , Islam , and European philosophy and thinking. Critical responses to Tolle teachings 

are mostly positive. Tolle‘s non-dogmatic attitude precedes negative criticism . Briefly mentioned last 

Tolle 's actions concerning the school website for the book A New Earth Oprah Winfrey moderated . 

The like-minded personalities are exploring our spirituality detailed description of Edward Thomas as 

an important representative of Czech spiritual connection with yogic philosophy and practice, Jill 

Bolte Taylor, neuro ananatomist whose research activities and conclusions drawn from it , have a 

remarkable conformity with the teachings of Tolle . In conclusion, pointing to Eckhart Tolle as an 

important teacher of conscious experience and presence exemption egoic mind. The findings Jill Bolte 

Taylor , along with the entire Tolle teachings indicate the possibility that our perception of God in us 

or Tolle‘s gateway to Being able to be in the middle of the brain that connects us in love and 

brotherhood each other and with the universe. 
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1. Úvod 

Dlouhodobě se zabývám zkoumáním duchovních učitelů a  směrů, které svobodně přistupují 

k hledání spirituální cesty a přitom jsou použitelné v našem každodenním  životě. 

První velmi užitečný a snadno použitelný etický návod, na který jsem narazil je sepsán v knize 

Čtyři dohody od Miguela Ruize. Tím nesnižuji dobré rady v jiných knihách od Bible přes učení Lao 

c‘, Buddhy, Platóna, Aristotela a řady pozdějších filosofů, jimiž jsem se zabýval. Ale ty byly ve svém 

úhrnu jaksi obtížně dostupné a těžko uplatnitelné v praktickém životě. Nebylo mi zcela jasné, co je to 

podstatné. Tedy čtyři jednoduché dohody: a) nehřešte slovem b) neberte si nic osobně c) netvořte 

domněnky d) dělejte vše, jak nejlépe dovedete znamenaly pro mne velké oživení. Podávají poměrně 

jednoduchý soubor pravidel a při uplatnění jsou funkční. To se ukázalo jako dobrá příprava k dalšímu 

zkoumání mystiky v běžném životě. 

V náboženské skupině, kde se účastním studia a meditací, bylo vícekrát zmíněno učení  Eckharta 

Tolleho. Začal jsem tedy o něm hledat více informací. V knihovně PedF UK jsem objevil jeho knihu 

Ticho promlouvá a  na internetovém portále  youtube jsem našel i přednášky Eckharta Tolleho.. Ve 

svých rozhovorech a meditacích, působil klidně, moudře a vtipně. Co říkal bylo celkem v souladu 

s poznatky a zkušenostmi, které jsem získal při studiu teologie na HTF UK. Zdálo se, že jeho učení 

odpovídá výše uvedeným Ruizovým čtyřem dohodám, ale bylo vidět, že má mnohem širší záběr od 

teologie přes filosofii, sociologii až po psychologii. Rozhodl jsem se prozkoumat více do hloubky jeho 

učení a myšlenky.  

Jednou z těžkostí, na které jsem narazil jsou špatné překlady Tolleho knih do češtiny. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o meditativní a filosofické texty, shledal jsem potřebu kvalitnějšího překladu. 

V knize Moc přítomného okamžiku v překladu Jana Brázdy, je řada logických nesrovnalostí, které 

bude třeba porovnat s anglickým originálem. Rozhodl jsem se, že pro potřeby práce nejasné části 

znovu přeložím. U knihy Nová země v překladu Erici di Orendi, který trpí četnými slovakismy, není 

dobře provedená jazyková ani grafická korektura. Bude tedy třeba se důkladněji zabývat přesným 

významem textu.  

Látka, kterou Tolle předkládá sestává mimo jiné z meditačních cvičení, která bych chtěl vyzkoušet. 

Zajímá mne, zda jejich účinky odpovídají jeho popisu. Tam, kde vysvětluje filosofické a teologické 

pozadí svého učení, prozkoumám jeho prameny. Tolle poskytuje vodítka, odkud čerpal svoje názory. 

Nejedná se však o nějaký poznámkový aparát, spíše jsou jen zmíněni někteří autoři myšlenek. Zdá se, 

že se jedná se o kombinaci několika myšlenkových systémů a Tolle nechce tím své knihy zatěžovat. 

Proto tyto prameny pokud možno prověřím a odkryji do větší hloubky.  

Porozumění psychologii mysli a ega u Tolleho by také vydalo na samostatnou práci. Proto se 

vzhledem k rozsahu omezím na promyšlení a zevrubného prozkoumání dvou Tolleho významnějších 

knih Moc přítomného okamžiku a Nová země. Přihlédnu přitom ke knize Ticho promlouvá, která je 

spíše meditační pomůckou a částečně se kryje s myšlenkami Nové země. Budu také sledovat případný 

vývoj Tolleho myšlení. 
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Současně také zkoumám, nakolik je Tolle ovlivněn zmiňovanými náboženskými systémy 

křesťanství, buddhismu, súfismu, taoismu a gnose. 

 

2. Život Eckharta Tolleho 

Eckhart Tolle, původním jménem Ulrich Leonard Tolle, je německý filozof, myslitel a duchovní 

učitel. Hodně cestuje a pořádá přednášky po celém světě.  

Narodil se 16. února 1948 v Německu v Dortmundu, kde strávil prvních třináct let svého života. 

Jeho rodiče byli katolíci a podřídili své víře i synovu výchovu. Vypráví, že přestože ho měli rádi, 

podobně jako on je, svými častými hádkami mu působili velké utrpení. Když odešel z domova žil 

několik let ve Španělsku. Po ukončení studia na Londýnské univerzitě odešel do Cambridge, kde 

pracoval jako badatel a odborný asistent. Když mu bylo devětadvacet let, hluboká duchovní 

transformace radikálně změnila směr jeho života. Ze stavu úzkosti, depresí a sebevražedných sklonů 

dospěl až k duchovnímu osvícení. Pro porozumění jeho dalšímu životu bude dobré se tímto zlomem 

zabývat podrobněji.
 1
 

Byl tehdy na výzkumném stipendiu v Cambridge, na vnější úrovni si vedl dobře. Ale uvnitř trpěl 

hlubokou depresí a byl ve stavu trvalé úzkosti. Takto trpěl roky. Byl hrozně nešťastný i když si všichni 

kolem mysleli, že je velice úspěšnou osobou. Jedné noci u něj deprese dosáhla takové hloubky, že už 

to nemohl vydržet. Stále se mu v hlavě opakovala věta: „Já už dál nedokážu žít sám se sebou.“ A tato 

věta se stala spouštěčem jeho duchovní proměny.
 1
 

Pomyslel si: „Kdo jsem Já? A kdo je ten, se kterým nedokážu žít?“ V té chvíli u něj došlo 

k určitému rozdělení. Jeho vědomí totožnosti se oddělilo od deprimované a úzkostné osoby. A náhle 

tady bylo Já, pozorující to nešťastné „já“. Nastalo odtotožnění. Napadlo ho, jak je možné, že může 

pozorovat to neštěstí, jako by bylo v něm, ale ne jeho podstatou. Druhý den  cítil po probuzení stav 

hlubokého míru a ten trval několik měsíců, ale vlastně ho už nikdy neopustil. Nevěděl, co se s ním 

stalo, jak je možné být jeden den úzkostnou osobou a najednou se proměnit na tak hluboce pokojného 

člověka.
 1
 

Pochopil to až o pár let později. Rozpoznal, že trpící „já“ je fikcí mysli, kterou si vytvořil a se 

kterou se ztotožnil. Nazývá ji ego. Skrze tlak utrpení se oddělil od své fikce a ta se zhroutila jako 

propíchnutý balónek, protože nebyla skutečná. Začal tehdy zkoumat, jak je možné žít bez utrpení. 

Po tom, co se vzdal slibné akademické kariéry, se vydal se do nejistoty. Následujících několik let 

strávil integrováním a prohlubováním této osobní transformace, která byla začátkem intenzivní 

duchovní cesty. V tomto období se vzdal společenských vztahů a stal se bezdomovcem. V klidu a 

pokoji se vzdal všeho pohodlí. Dva roky žil bez domova na ulici. V noci spával na lavičkách v parku a 

                                                      

1 TOLLE Eckhart, Moc přítomného okamžiku, Pragma, Praha, 1999, str. 19; podle pramenu v další 

poznámce říká raná 20.léta. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/16._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/1948
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lond%C3%BDnsk%C3%A1_univerzita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cambridge
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odborn%C3%BD_asistent


 

  10 

přesto trávil dny v radosti a štěstí. Lidi začalo zajímat, jak se mu podařilo dosáhnout takového stavu 

míru. Zdá se, že v té době po rozhovorech s různými lidmi, došel k poznání své cesty duchovního 

učitele. Po několika letech se jím skutečně stal.
 2
  

Po vnuknutí, aby opustil svůj domov v Anglii a přestěhoval se na západní pobřeží Ameriky, tento 

impulz uposlechl, aniž věděl proč tak má učinit. Opět se dostal do nejistoty a následkem toho vznikla 

kniha Moc přítomného okamžiku, kterou psal v Kalifornii a Britské Kolumbii. Přitom neměl vlastní 

domov ani pravidelný příjem a žil jen z rychle se tenčících úspor. Peníze mu došly těsně před 

dokončením knihy. Koupil si los a vyhrál tisíc dolarů, které mu vystačily na celý měsíc.
3
 

Eckhart Tolle se stal jedním z nejznámějších duchovních učitelů, který šíří své učení po celém 

světě. Je prorokem dneška. Posledních deset let je poradcem a duchovním učitelem, pracujícím s 

jedinci i malými skupinami v Evropě a Severní Americe. Od roku 1996 žije ve Vancouveru v Britské 

Kolumbii. Jeho první kniha Moc přítomného okamžiku (The Power of Now) se stala „bestsellerem 

New York Times“ a byla přeložena do 33 světových jazyků. 

Dalšími díly jsou Ticho promlouvá (Stillness Speaks), která obsahuje podobně jako Moc 

přítomného okamžiku meditativní texty a Nová země (New Earth), která je vysvětluje smysl života 

uvnitř nás samotných. 
3
 

V roce 1998 se na jednom ze spirituálních setkání, které v té době vedl setkal s Kim Eng, která 

brzy poté prodělala duchovní transformaci a začala s ním spolupracovat. Kim Eng pochází 

z Vancouveru v Kanadě a má korejské kořeny. Po sedmiletém intenzivním tréninku s Tollem vyvíjí 

vlastní způsoby duchovního učení.
4
 

Po vydání knihy Nová země spolu se známou moderátorkou Oprah Winfrey iniciovali světové 

fórum pod stejným názvem, kde probírali její myšlenky i meditovali v přímém přenosu, přičemž 

pomocí technologie Skype do diskuze vstupovali lidé z celého světa. 

Na serveru youtube jsou desítky nahrávek jeho meditací a rozhovorů, v nichž prezentuje myšlenky 

obsažené v jeho knihách. V několika rozhovorech se rovněž vyznává ze své lásky ke zvířatům, 

především kočkám a psům. 

 

 

 

 

                                                      

2 Příběh E.Tolle  http://www.youtube.com/watch?v=f_XTfLtYX-Q 

3 TOLLE Eckhart, Nová Země, Citadela, Praha, 2013, str. 270 

4 http://www.oprah.com/oprahsbookclub/Kim-Engs-Biography 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Moc_p%C5%99%C3%ADtomn%C3%A9ho_okam%C5%BEiku&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1996
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vancouver
http://cs.wikipedia.org/wiki/Britsk%C3%A1_Kolumbie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Britsk%C3%A1_Kolumbie
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Moc_p%C5%99%C3%ADtomn%C3%A9ho_okam%C5%BEiku&action=edit&redlink=1
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3. Vývoj Tolleho mystiky 

 

3.1. MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU5 

 

Vznik této knihy Tolle prý neplánoval. Kniha sama prý chtěla vzniknout poté, co na vnuknutí 

přesídlil do Kalifornie. Tolle  ji uvádí příběhem výše zmíněné duchovní proměny. Dále popisuje,že 

byl vtahován do zrychlujícího víru energie. Jako z nitra své hrudi uslyšel slova: „Ničemu se nebraň.“ 

Měl pocit, že je vtahován někam do prázdna, které však byl spíš uvnitř něj než v okolním světě. Náhle 

byl strach pryč a on se do té prázdnoty ponořil.
 6
 

Ráno se probudil cvrlikáním ptáka za oknem. V duchu se mu vybavil obraz vzácného diamantu. 

Otevřel oči a počal si uvědomovat změnu svého vnímání věcí kolem sebe. Začal je ohmatávat a 

prohlížet. Vše bylo čisté, svěží a krásné. Píše, že ten den prožil úžasu nad zázrakem života, když 

chodil městem, jako by se právě narodil. Další měsíce prožil ve stavu hlubokého klidu a míru.
 7
 

Nerozuměl tomu, co se mu stalo, věděl však, že to má hluboký význam. Až po několika letech, kdy 

se seznámil s duchovními prameny řady náboženských směrů a mluvil s různými duchovními učiteli, 

si to uvědomil. Po tlakem utrpení té noci se jeho vědomí vzdalo ztotožnění s jeho úzkostným a 

nešťastným já, které bylo jen výtvorem mysli. Tím jeho falešné  trpící já splasklo a zbyla jen jeho 

skutečná přirozenost, vždy přítomné Já - vědomí v ryzím stavu před ztotožněním s  formami. Později 

se naučil vstupovat do bezčasé a nepomíjivé oblasti, kterou nejdřív vnímal jako prázdno. Prožíval 

mnohem hlubší stavy blaženosti a posvátnosti. Na hmotné úrovni mu nezbylo téměř nic. Protože 

neměl přátele, zaměstnání ani domov, neměl žádnou společensky uznávanou totožnost. Život trávil na 

lavičkách v parcích ve stavu hluboké blaženosti. Vnitřní klid, který v tomto období našel, jej již 

neopustil. Později se jej ptali, zda by jim pomohl tento klid získat. Na to jim odpovídal: „Už to máš. 

Ale nevnímáš to, protože tvá mysl je moc hlučná.“ Odpovědi sepsal do této knihy. Tak se stal 

duchovním učitelem.
 7
 

Tolle zprvu pomáhal pořádat semináře a meditační kurzy Course in Miracles (Kurz zázraků) 

vedený profesory psychologie Kolumbijské univerzity, kterých se i účastnil. Říká, že se učil a přijímal 

stejně jako jejich účastníci. Kniha vznikla jako odpověď na otázky účastníků.
 8
 

                                                      

5 V českém překladu použité slovo okamžik navozuje představu časového úseku od zavření po otevření 

oka, což je v rozporu s Tolleho použitým now (The Power of Now), lépe Tolleho smyslu bezčasí vyhovuje české 

slovo chvíle. Přesto je budeme dále používána obě jako synonyma. 

6  TOLLE Eckhart, Moc přítomného okamžiku, Pragma, Praha, 1999, str. 20; V kontextu jeho učení tento 

moment připomíná vidění apoštola Petra a výzvu: „Co Bůh očistil neměj za nečisté.“ ze Skutků 10:9-15, Bible - 

překlad 21. století 

7 TOLLE Eckhart, Moc přítomného okamžiku, Pragma, Praha, 1999, str. 19-20 

8 TOLLE Eckhart, Moc přítomného okamžiku, Pragma, Praha, 1999, str. 21-24 
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Chce nás vzít do stavu pronikavé vědomé přítomnosti. Upozorňuje na sklon naší mysli třídit a 

srovnávat. Nemáme ulpívat na jednotlivých slovech a pojmech a raději sledovat cestu, na které jsou 

slova jen dlažebními kostkami.
 8
 

Pokud cituje Krista nebo Buddhu, vychází z toho, že v podstatě existuje jen jedno duchovní učení 

vyjádřené mnoha způsoby. Některá stará učení jsou podle něj zanesena informacemi, které nemají 

vztah k jejich duchovní podstatě, jež tak bývá skrytá. Ze starých náboženství cituje, aby odhalil jejich 

hlubší smysl a obnovil jejich sílu proměnit náš život, zejména pro ty, kdo je vyznávají. Říká tím: 

„Pravdu nemusíte hledat jinde. Chci vám ukázat, jak obnovit to, co už máte.“
 8
 

 

3.1.1. Nejste svou vlastní myslí 

 

 NEJVĚTŠÍ PŘEKÁŽKA NA CESTĚ K OSVÍCENÍ 

 Tolle člověka přirovnává k žebrákovi, který prosí o almužnu, zatímco sedí na bedně plné zlata. 

Mnozí lidé jsou takovými žebráky, protože nenalezli radost z Bytí a hluboký, neochvějný klid, který 

tuto radost provází, jsou žebráky i přesto, že někteří mají velké materiální bohatství. Hledají radost, 

naplnění, uznání jistotu nebo lásku ve vnějším světě, a přitom ve svém nitru mají poklad, který 

obsahuje toto vše a mnohem víc.
 9
 

Osvícení podle Tolleho je přirozený stav prožívané jednoty s Bytím, spojení s něčím nesmírným a 

nezničitelným, s něčím, co je zároveň námi a přitom mnohem větší než my. Pokud tento stav 

prožíváme, ztrácíme iluzi oddělenosti od vlastního já i od okolního světa. Ztrácíme úzkost a jsme 

v míru a pokoji s vnějším i vnitřním světem. Vyzdvihuje Buddhovu definici osvícení jako „konec 

utrpení“. Důvodem, proč Buddha definuje osvícení negativně je podle něj, aby si z něj naše mysl 

neudělala modlu.
 9
  

Bytím myslí Tolle věčný, stále přítomný Život za jeho všemi formami, které podléhají zrození a 

smrti. Bytí je však také obsaženo hluboko  v každé formě jako její neviditelná a nezničitelná podstata. 

To znamená, že nám je dostupné jako naše pravá přirozenost. Můžeme je poznat jen tehdy, když je 

naše mysl zcela klidná a žijeme plně a intenzivně přítomným okamžikem, nikoli myslí. Slovo Bůh 

chápe ve významu Bytí. Vysvětluje však, že se během tisíců let stalo slovo Bůh uzavřeným pojmem, 

který obsahuje možnost špatného pochopení skutečnosti Bytí (např. je většinou mužského rodu, jsou 

různí ‚praví‘ i ‚falešní‘ bohové, byl mnohokrát zobrazen).
 9
 

Bytí je proti tomu pojem otevřený, ze kterého se nedá vytvořit obraz naší mysli. Od slova Bytí je 

snadné přikročit k jeho prožívání. Naše ztotožnění s myslí považuje Tolle za hlavní překážku 

prožívání skutečnosti Bytí. Z toho plyne neschopnost přestat myslit, kterou trpí téměř všichni. 

                                                      

9 TOLLE Eckhart, Moc přítomného okamžiku, Pragma, Praha, 1999, str. 19-20 
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Ustavičný duševní hluk, který naše mysl produkuje, nám brání v nalezení oblasti vnitřního klidu, která 

souvisí s Bytím. Mysl také vytváří falešné já, které vytváří obraz strachu a utrpení.
 9
 

Descartesův slavný výrok: „Myslím, tedy jsem.“ vnímá Tolle jako vyjádření základního lidského 

omylu. Descartes srovnává myšlení s Bytím a totožnost s myšlením. Když člověk nemůže přestat 

s myšlením, jako dnes téměř každý, žije ve stavu zdánlivé odloučenosti, v bláznivě složitém světě 

plném problémů a rozporů, který je odrazem rostoucí roztříštěnost mysli. Osvícení je proti tomu stav 

úplnosti a jednoty, tedy hlubokého klidu. Je to osvobození od stálému otročení našemu myšlení. 

Pokud se ztotožníme s myšlením, vyvstane mezi námi a skutečností opona pojmů, názvů, představ, 

slov, soudů a definic, které brání opravdovým vztahům. Tato opona vzbuzuje iluzi odloučenosti od 

ostatních. Neuvědomujeme si, že pod úrovní hmotných jevů a oddělených forem jsme totožní se vším, 

co existuje. Možná někdo věří, že to tak je, ale neví to. Víra utěšuje, ale jen zkušenost osvobozuje, říká 

Tolle.
 9
 

Myšlení se podle něj stalo nemocí. Mysl je skvělý nástroj, pokud ji používáme správně. My 

nepoužíváme mysl špatně, nepoužíváme ji totiž vůbec - obvykle podle něj mysl používá nás. A to je 

nemoc. Lidé většinou věří, že jsou svojí myslí. To je klam, jejich nástroj je začal ovládat. Podle 

Tolleho neschopnost vypnout myšlení, kdykoli chceme, ukazuje, že jsme v různé míře ovládáni 

myšlením. Pokud začneme myšlení pozorovat, aktivujeme hlubší úroveň svého vědomí. Tím si 

uvědomíme, že myšlení je pouze dílčím hlediskem obrovské oblasti možností poznání. Z této oblasti 

pochází vše důležité - krása, tvořivost, láska, radost a vnitřní klid.
 9
 

 

OSVOBOĎTE SE OD SVÉ MYSLI 

Tolle  říká, že téměř každý slyší ve své hlavě hlas nebo více hlasů. Neznamená to, že jsme duševně 

nemocní. Jediný rozdíl může být v tom, že  duševně vyšinutí mluví sami k sobě i nahlas nebo si nejsou 

vědomi, že tyto hlasy patří k nim. Náš vnitřní hlas komentuje, spekuluje, posuzuje, porovnává, 

kritizuje nebo si stěžuje. Nemusí se zabývat situací, v níž se nacházíme, může hovořit o minulosti 

nebo budoucnosti. Pokud jde o budoucnost, často ji vidí černě. I když se zabývá přítomnými 

okolnostmi, často ji vykládá z pohledu minulosti. Je to tím, že naše mysl je ovlivněna individuální i 

společnou minulostí. Přítomnost pak vnímáme očima minulosti, a proto zcela zkresleně. Tento vnitřní 

hlas bývá naším největším nepřítelem. Hodně lidí má ve své hlavě mučitele, který kritizuje a trestá a 

vysává jejich životní sílu. Je tak příčinou mnoha utrpení, neštěstí a nemocí.
 10

 

Tolle ukazuje vysvobození v tom, že hlasu nasloucháme zcela nezaujatě. To vede k tomu, že si 

člověk postupně uvědomí: tam je ten hlas a tady jsem já, kdo mu naslouchá. Ten pocit vlastní 

přítomnosti nebo sebeuvědomění není myšlenka, protože vychází z oblasti jiných možností poznání za 

naším myšlením. Nový rozměr vědomí Tolle vidí v tom, když nasloucháme myšlence ve své hlavě a 

přitom v pozadí zažíváme svou vědomou přítomnost - své hlubší já. Myšlenka nad námi ztratí moc a 

                                                      

10 TOLLE Eckhart, Moc přítomného okamžiku, Pragma, Praha, 1999, str. 30-32 
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odchází, protože se již neztotožňujeme se svou myslí. Když takto odejde, uvědomíme si přerušení toku 

myšlenek. Takové mezery jsou nejdřív krátké, ale tréninkem se dají prodlužit. Budeme v nich cítit 

vnitřní klid a uvědomovat svoji přirozenou jednotu s Bytím, kterou zastiňuje naše myšlení. Nejde o 

stav bezvědomí, ale naopak jsme v tomto stavu vnitřního spojení mnohem bdělejší než ve stavu 

ztotožnění se svou myslí. Jsme plně přítomni v dané chvíli, zvyšuje se také kmitočet silového pole, 

které našemu tělu dává život.
 10

 

Hlouběji v této oblasti bez myšlenek dosáhneme stavu čistého vědomí, v němž cítíme vlastní 

přítomnost tak intenzivně a radostně, že naše myšlení, pocity, tělo a celý vnější svět nám nepřipadá tak 

důležité. A přece to není stav sobectví. Dostaneme se za hranice minulosti „svého já“. Jsme my, ale 

zároveň nepředstavitelně víc než my, jakkoli se to zdá paradoxní. 
10

 

Proud myšlenek můžeme také podle Tolleho přerušit tím, že soustředíme svoji pozornost na 

přítomnost. Tím dosáhneme vědomého stavu vysoké bdělosti, což je podstatou meditace. Můžeme to 

cvičit na jakékoli běžné činnosti, když ji provádíme vědomě. Soustředíme se při chůzi na každý krok, 

při mytí nádobí na teplotu vody a povrch mytých předmětů. Úspěšnost tohoto cvičení poznáme podle 

hlubokého klidu, který nastane v našem nitru. Nejdůležitější krok na cestě k osvícení spatřuje Tolle 

v tom, že se odnaučíme ztotožňovat se s vlastní myslí. Obsah své mysli nemáme brát tak vážně, 

protože se naučíme, že na něm nejsme závislí.
 10

 

 

OSVÍCENÍ: POVZNESENÍ SE NAD MYŠLENÍ 

Naše mysl je nástroj. Tolle upozorňuje, že snad z devadesáti procent je myšlenková činnost většiny 

lidí zbytečná až škodlivá. Zbytečné myšlení nám často bere energii. Je to závislost, která nám dává 

falešný pocit potěšení, které se mění v bolest. Ta závislost vyplývá z obavy, že když přestaneme 

myslit, ztratíme své já. Během dospívání si tvoříme představu o tom, kdo jsme. Tomu říká Tolle ego. 

Ego nemůže existovat, když přestaneme myslit. Je to falešné já, vzniklé tím, že se ztotožníme se svou 

myslí.
 11

 

Pro ego téměř neexistuje přítomný okamžik. Naše zvrácená mysl považuje za důležité jen minulost 

a budoucnost, což je úplné převrácení skutečnosti. Stále udržuje minulost při životě, protože si myslí, 

že bez ní nejsme nic a promítá se do budoucnosti, aby si zajistila přežití a našla jakési naplnění. 

„Jednoho dne, až se stane to či ono, budu šťastná a klidná.“ Někdy se zdá, že se ego zabývá 

přítomností, ale vnímá ji opět optikou minulosti. Nebo omezuje přítomnost na pouhý prostředek 

k dosažení budoucího cíle.
 11

 

Osvobodí nás přítomný okamžik, který najdeme, když opustíme ztotožnění se svou myslí. 

Tolle vnímá převahu mysli jen jako přechodné stadium v evoluci vědomí. Vidí nutnost přejít do 

další etapy, aby nás mysl nezničila. Myšlení a vědomí podle něj není totéž. Myšlení je jen nepatrná 

část vědomí. Myšlení nemůže existovat bez vědomí, kdežto naopak to možné je. Osvícení je pak vyšší 

úrovní vědomí, nikoli poklesem na úroveň zvířat. Osvícený stav umožňuje efektivně mysl používat. 

                                                      

11 TOLLE Eckhart, Moc přítomného okamžiku, Pragma, Praha, 1999, str. 33-35 



 

  15 

Člověk přechází volně z klidu do myšlení a naopak. To mu umožňuje myslit tvůrčím způsobem bez 

neplodného a vyčerpávajícího vnitřního dialogu, který se může stát destruktivním.
 11

 

Naše mysl je mechanismus, který shromažďuje a rozebírá informace, ale není tvůrčí. Umělci i 

vědci říkají, že tvoří ve stavu hlubokého duševního klidu. „Myšlení hraje podřízenou roli v krátké, 

rozhodující fázi tvůrčího procesu.“
12

 Průměrný vědec má tvůrčí schopnosti omezeny svou 

neschopností přestat myslit. To můžeme potvrdit z vlastní zkušenosti, protože  tzv. kritické myšlení 

má analytický charakter. Jako takové má svoje opodstatnění i své meze. Život na zemi nevznikl ani 

není udržován myšlením. Stojí za ním inteligence mnohem větší než mysl. Pokud se s touto inteligencí 

naše mysl spojí, stane se úžasným nástrojem, který bude sloužit něčemu, co ji nekonečně převyšuje.
 11

 

 

EMOCE: REAKCE TĚLA NA NAŠI MYSL 

Mysl obsahuje i vědomé i nevědomé emoce. Emoce vycházejí z rozmezí mysli a těla. Jsou odrazem 

mysli v těle. Hněvivá myšlenka vyvolá energetický náboj, zlost, jako přípravu k boji. Myšlenka na 

nebezpečí způsobí stahování svalů, což je tělesný projev strachu. Silné emoce vyvolávají změny v naší 

biochemii, což je materiální odraz našich emocí. Čím více se ztotožníme s myšlením a emocemi, tím 

více v nás roste náboj emoční energie. Jsme-li od nich odděleni tak, že si je neuvědomujeme, mohou 

přesto působit navenek i dovnitř. Navenek mohou vyvolávat konflikty s podobně nabitými lidmi, 

dovnitř mohou způsobovat nemoci. Můžeme opět potvrdit z vlastních zkušeností, například z doby 

rozvodu. Vnímání našeho těla zevnitř nám pomůže uvědomovat si naše emoce.
 13

 

Tolle říká, že pokud je rozdíl mezi myšlením a emocemi, emoce bývají pravdivější. Nevědomá 

činnost naší mysli se odráží v těle jako emoce, kterou si můžeme uvědomit. Pozorovat své emoce je 

pak totéž jako pozorovat své myšlenky. Rozdíl je v tom, že myšlenky jsou v hlavě a emoce cítíme těle. 

Tak svým emocím dovolíme existovat bez toho, že by nás ovládaly. Staneme se jejich nezaujatými 

pozorovateli a nevědomé v našem nitru vyjde na světlo našeho vědomí. Emoce nemáme analyzovat, 

jen pozorovat. Soustředit pozornost dovnitř. Pokud žádnou emoci necítíme, máme se soustředit na 

vnitřního energetického pole těla, které je bránou do sféry Bytí. Emoce je energizovanou myšlenkou a 

zpočátku ji nejde snadno pozorovat bez zaujetí. Emoce nás chtějí ovládnout a pokud nejsme vnitřně 

soustředění, tak uspějí. Mohou se stát „námi“. Vytváří se začarovaný kruh, v němž myšlenka vytvoří 

jako svůj obraz emoci, jejíž kmitočet zase posiluje původní myšlenku. Přemýšlením o vyvolávající 

situaci dáváme emoci energii, která zas ovlivňuje naše myšlení.
 13

 

Všechny emoce jsou variantou původní nerozlišené emoce, která je odvozena od ztráty vědomí 

toho, kým jsme ve skutečnosti. Dala by se nazvat strachem, mimo pocit ohrožení obsahuje i pocit 

opuštěnosti a neúplnosti. Asi nejlepší název je bolest. Hlavním úkolem mysli je odstranit tuto emoční 

bolest. To je však pro ni nemožné, protože je sama částí problému. Jako by policista hledal zločince, 

                                                      

12 Koestler Arthur, Ghost in the Machine, Arkana, Londýn 1989 

13 TOLLE Eckhart, Moc přítomného okamžiku, Pragma, Praha, 1999, str. 35-40 
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kterým je on sám. Bolesti se nezbavíme, pokud se nepřestaneme ztotožňovat se svou myslí, tedy se 

svým egem.
 13

 

„Kladné emoce“ jako láska a radost se nedají oddělit od našeho přirozeného stavu vnitřního spojení 

s Bytím. Chvíle lásky a radosti přicházejí při přerušení toku myšlenek. Většina lidí je prožívá náhodně 

v okamžiku ohromení vyvolaném nečekanou krásou, velkou tělesnou námahou či velkým nebezpečím. 

V takových chvílích cítíme hluboký vnitřní klid provázený pronikavou radostí, láskou a pohodou. 

Takové chvíle netrvají dlouho, neboť mysl rychle obnoví svoje rušivé myšlení. Trvalé radosti, lásky a 

pokoje
14

 dosáhneme až s ovládnutím své mysli. Radost, láska a pokoj nejsou emoce, neboť vycházejí 

z mnohem hlubšího zdroje. Slovo emoce pochází z latinského emovere, což znamená vyrušit.
13

 

Láska, radost a klid jsou hluboké stavy Bytí nebo tři vjemy vnitřní spojitosti s Bytím. Jako takové 

nemají protiklad, protože jejich původ je za hranicemi mysli. Naopak emoce, které jsou součástí naší 

mysli podléhají zákonu protikladů. Proto v neosvíceném stavu, kdy se s myslí ztotožňujeme, je pro nás 

„radost“, příjemný, ale přechodný vjem ustavičně proměnného kruhu bolesti a potěšení. Potěšení 

nacházíme v něčem mimo nás, naproti tomu radost má zdroj v našem nitru. Co dnes působí potěšení, 

zítra způsobí bolest. To, co je pro nás „láska“, může být na chvíli příjemné a vzrušující. Je to však stav 

krajní závislosti, který se jako mávnutím proutku může změnit v opak. Mnoho „milostných vztahů 

kolísá mezi „láskou“ a nenávistí.
 13

 

Pravá láska nás nenutí trpět. Okamžiky pravé lásky, radosti a klidu můžeme zažívat i závislých 

vztazích. Jsou však přechodné a rychle je přehluší činnost naší mysli. Pak si myslíme, že jsme cosi 

vzácného ztratili nebo nás mysl přesvědčí, že se nám to jen zdálo. Je to však pravá součást naší 

přirozenosti, kterou mysl může zastínit, ale ne zničit.
 13

 

Buddha říká, že příčinou bolesti a utrpení je žádostivost a touha, chceme-li se bolesti zbavit, 

musíme se zbavit touhy. Jak říká Tolle, naše žádostivá mysl hledá v okolním světě a v budoucnosti 

náhražku za radost z Bytí. Pokud se ztotožníme s myslí jsou nám vlastní i tyto touhy a potřeby, naše 

„já“ je jen možností jako nevyklíčené semeno. I touha po osvícení je jen další touhou po naplnění 

v budoucnu. Nemáme se snažit se touhy zbavit nebo „dosáhnout“ osvícení. Máme žít v přítomné 

chvíli jako nezaujatý pozorovatel své mysli. Máme se probudit čili stát se buddhou. 

Od doby, kdy lidé vstoupili do oblasti mysli a jí vytvořeného času, žijí v utrpení zdánlivě odloučeni 

od Zdroje a ostatních lidí.
 13

 

Pokud žijeme ve stavu nevědomí, bolesti se nevyhneme. Jde o emoční bolest, která je hlavní 

příčinou tělesné bolesti a tělesných nemocí. Bolest na sebe bere podobu  nenávisti, pocitu viny, zlosti, 

sklíčenosti, žárlivosti i sebemenší podrážděnosti. Každá rozkoš má bolest jako neoddělitelný protiklad, 

který se začas projeví. Je to jako s psychoaktivními látkami, dobré pocity se nakonec mění v nějakou 

bolest. Podobně je to i v partnerském vztahu, který se může rychle změnit z potěšení v bolest. To je 

dáno egoickým ztotožněním s myslí. Tolle rozlišuje dvě úrovně bolesti, tu kterou způsobujeme dnes a 

bolest, která přetrvává z minulosti. 
13

 

                                                      

14 Šalom, eirené, mír boží 
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3.1.2. Vědomí : Osvobození od bolesti 

 

PŘESTAŇTE PŮSOBIT BOLEST V PŘÍTOMNOSTI 

Většinu bolesti si zbytečně způsobujeme sami, když se necháme řídit myslí.  

Podle Tolleho bolest, kterou si působíme nyní, je formou vzdoru vůči skutečnosti. V mysli 

skutečnost posuzujeme, v úrovni emocí jí popíráme. Síla bolesti závisí na stupni odporu podle míry 

ztotožnění se svou myslí. Naše mysl odmítá přítomnou chvíli, které se snaží utéct. Pokud to obrátíme - 

čím ochotněji přijímáme přítomnou chvíli, tím je naše utrpení menší, stejně jako závislost na naší 

mysli. Mysl odmítá přítomnou chvíli, protože je schopna pracovat jen v čase a vnímá bezčasou 

přítomnost jako hrozbu. Mysl nelze od času oddělit. Pokud by na Zemi nebyl žádný člověk otázky  

jako „Kolik je?“ či „Kolikátého je?“ by byly nesmyslné.
 15

 

Mysl a čas potřebujeme jen jako pomocný nástroj. Když nás mysl a čas ovládají, vzniká utrpení. 

Mysl si chce udržet vládu a stále se snaží přítomnou chvíli překrýt minulostí a budoucností. V mysli se 

hromadí stále větší břemeno času. Všichni lidé pod tímto břemenem úpí, ale stále mu dodávají váhu, 

když přítomný okamžik odmítají nebo jej v mysli redukují na prostředek k dosažení budoucího 

okamžiku, který je v jejich mysli. Nikdy však skutečně nežijí přítomností. Nakupení času ve společné i 

individuální lidské mysli obsahuje i zbytkovou bolest z minulosti. Pokud chceme přestat s působením 

bolesti sobě i druhým lidem, ignorujme čas aspoň do míry, která nám nebude bránit v běžném životě. 

Soustřeďme na život v přítomné chvíli a do minulosti zavítejme jen z důvodů řešení praktických 

životních problémů. Vzdejme se tomu, co je. Přijměme život a uvidíme, že nám začne pomáhat.
 15

 

Přítomná chvíle někdy vypadá nepříjemně, nepřijatelně a strašně. To působí mysl, když přítomnost 

stále hodnotí, třídí a posuzuje. Tím působí bolest a utrpení..Nezaujatým pozorováním své mysli 

dovolujeme přítomnému okamžiku existovat. To nás osvobodí od vnějších vlivů přinese nám pravý 

vnitřní klid. Tolle doporučuje, abychom přijali přítomnou chvíli - a pak jednali. Nemáme se mu bránit, 

ale přijmout tak, jako bychom si jej zvolili. Tím změníme svůj život.
 15

 

 

BOLEST Z MINULOSTI: ROZPOUŠTĚNÍ EMOČNÍHO TĚLA (BOLESTI) 

Dokud nejsme schopni žít v přítomném okamžiku, každá emoční bolest zanechá zůstatek bolesti, 

který se přidává k dalším od dětství až do současnosti. Nahromaděná bolest  tvoří záporné energetické 

pole v našem těle a mysli. To je naše emoční tělo či tělo (bolesti).
 
Má dvě varianty - latentní a činnou. 

Někteří lidé žijí v emočním těle téměř stále, jiní je vnímají jen v situaci, kdy se jim vybaví nepříjemný 

                                                      

15 TOLLE Eckhart, Moc přítomného okamžiku, Pragma, Praha, 1999, str. 41-43 
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zážitek z minulosti. Emoční tělo může být aktivováno čímkoli, pouhou myšlenkou nebo nevinnou 

poznámkou blízkého člověka.
16

 

Některá emoční těla jsou poměrně neškodná, zatímco jiná jsou velmi destruktivní. Některá napadají 

druhé lidi, jiná své hostitele. Pokud jsme jím my, stane se náš postoj k životu velice negativní. Tak 

vznikají nemoci, dochází k nehodám nebo i sebevraždě. Když si myslíme, že někoho dobře známe, a 

náhle stojíme tváří v tvář takové odporné stvůře, šokuje nás to. Důležitější je uhlídat tuto bytost v sobě 

samém. Tolle radí sledovat  známky nespokojenosti jako netrpělivost, stísněnost, zlost, vztek a touhu 

ublížit, abychom ji přistihli ve chvíli, kdy se probouzí ze spánku.
 17

 

Emoční tělo se snaží přežít a to se mu daří jen tehdy, pokud nás donutí k tomu, že se s ním 

nevědomě ztotožníme. Začne nás ovládat a živí se jakýmkoli zážitkem, který souzní s jeho druhem 

energie. Tím, co působí další bolest v podobě zlosti, nenávisti, zármutku, násilí nebo nemoci. Když 

nás ovládne, začne v našem životě působit situace, které mu vracejí takovou energii, která s ním ladí. 

Bolest se živí bolestí, radost neumí strávit. Pokud nás emoční tělo ovládne, chceme stále více bolesti - 

buď ji trpět nebo působit nebo oboje. Většinou si to neuvědomujeme a tvrdíme, že bolest 

nevyhledáváme. Pokud sledujeme své myšlenky a činy, zjistíme, že je to tak. Jakmile si to 

uvědomíme, přestaneme to dělat, protože chtít větší bolest by bylo šílené.
18

 

Emoční tělo je stín vrhaný naším egem, který se bojí světla našeho vědomí. Jeho přežití závisí na 

tom, jestli se sním nevědomě ztotožníme a budeme mít strach čelit bolesti v nás. Pokud se s ní 

nevyrovnáme, budeme ji prožívat znovu a znovu. Emoční tělo je však bezmocné proti síle vědomí. 

Některá duchovní učení tvrdí, že všechna bolest je jen sen a to je pravda. Jde o to jak tuto pravdu 

uskutečnit v našem životě. Naše emoční tělo nechce, abyste, poznali, čím ve skutečnosti je. Tím, že je 

nezaujatě pozorujeme, vstoupíme do rozměru vědomé přítomnosti. Emoční tělo nemůže předstírat, že 

je námi a ztrácí svoji energii. My tím objevíme moc přítomné chvíle. Nevědomí vytváří emoční tělo, 

vědomí je přemění v sebe. Jak to vyjádřil apoštol Pavel: „Všechno, co je vystaveno světlu, však 

vychází najevo a vše, co vychází najevo, se stává jasným.“ Tak jako proti tmě se nedá bojovat ani 

proti emočnímu tělu, jinak bychom si způsobili vnitřní konflikt spolu s další bolestí. Stačí bolest 

sledovat neboli to přijímat jako součást toho, co je teď.
 19

 

Podle Tolleho je emoční tělo životní energie oddělená od našeho energetického pole, dočasně 

svéprávná, protože se s ní ztotožňujeme. Tato energie se obrátila proti životu, proto je naše civilizace 

tak destruktivní. Ale i destruktivní síly patří do životní energie, aby vznikalo nové. I když se staneme 

pozorovateli, naše emoční tělo se nás snaží ještě určitou dobu svést ke ztotožnění se s ním. V této době 

nám může různě v těle působit přechodné bolesti. Tolle radí k bdělému a vědomému vnímání svého 

                                                      

16 Dále budeme užívat pouze synonyma emoční tělo či tělo bolesti, přičemž druhé lépe vystihuje Tolleho pain-

body. Pojem emoční tělo může někoho navést na lásku, radost a klid, které však Tolle za emoce nepovažuje. 

17 TOLLE Eckhart, Moc přítomného okamžiku, Pragma, Praha, 1999, str. 43-46 

18 Viz Ježíšův výrok z Jana 8:32 „Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“ 

19 Efezanům 5:13, Bible - překlad 21. století 



 

  19 

nitra, protože pak nás nemůže ovládat naše myšlení. Kdyby se naše myšlení zase ztotožnilo 

energetickým polem emočního těla, naše myšlenky by je zase posilovaly. Je-li převládající energie 

našeho emočního těla zlost a my přemýšlíme, jak se někomu pomstíme za to, jak nám ublížil, už 

nejsme nezaujatí pozorovatelé a naše emoční tělo je „námi“. Se zlostí přichází bolest. Stálá vědomá 

pozornost ruší spojení mezi naším emočním tělem a myšlením. Tím vyvolává pochody vnitřní 

proměny. Jako se v alchymii obecný kov proměňuje ve zlato, zde se utrpení mění ve vědomí. Tím se 

vnitřní spor vyřeší a my jsme úplným člověkem.
 17

 

Tolle to shrnuje - po soustředění na pocity v našem nitru si uvědomíme, že jsou naším emočním 

tělem, přijmeme jeho existenci aniž bychom o něm přemýšleli, nemáme je analyzovat a hodnotit ani se 

s ním nemáme ztotožňovat. Máme být nezaujatým pozorovatelem svého nitra, který si uvědomuje 

nejen bolest, ale i „pozorovatele“. Ženy upozorňuje na vyšší aktivitu emočního těla v době před 

menstruací. Pozorování nitra jim může pomoci zbavit se bolesti z minulosti.
17

 

 

ZTOTOŽNĚNÍ EGA S EMOČNÍM TĚLEM 

Tento proces Tolle shledává jako velmi účinný a jednoduchý V pochopení toho, jak důležité je 

nezaujatě pozorovat vše, co se děje v našem nitru, spatřuje mocný nástroj naší proměny. Když jsme se 

po většinu života ztotožňovali s emočním tělem, můžeme mít značnou nechuť s tím přestat. Ze svého 

emočního těla jsme snad vytvořili nešťastné já, jímž věříme, že jsme. Raději žijeme v bolesti, než 

bychom riskovali ztrátu já, které důvěrně známe. Pokud jsme takovým případem, nabádá nás Tolle, že 

máme pozorovat, jak lpíme na své bolesti a vnímat zvláštní potěšení, které nám dává vnitřní 

nespokojenost. Máme si uvědomit nutkání stále mluvit o svém neštěstí. Když si to uvědomíme, svůj 

odpor přemůžeme. Záleží jen na nás, nikdo jiný to nemůže udělat. Pomůže však, když se budeme 

stýkat s lidmi, kteří si hluboce uvědomují svou existenci. To posílí naše vnitřní světlo.
20

 

 

PŮVOD STRACHU 

Když nestrkáme ruku do ohně, nepotřebujeme k tomu strach, neboť se řídíme zkušeností. Pokud 

nám někdo hrozí ohněm nebo násilím, můžeme mít strach, ale to je instinktivní reakce. Tolle zde 

mluví o trvalém duševním strachu jako je stav úzkosti, nervozita, napětí, hrůza či fobie. Takový strach 

předjímá, co by se mohlo stát, není to strach z okamžitého ohrožení. Zatímco my jsme tady, naše mysl 

je v budoucnosti a tato rozpolcenost v nás budí úzkost. Když se po většinu doby ztotožňujeme se svou 

myslí a nevnímáme přítomnou chvíli, úzkost bude stále s námi. Nemůžeme zvládnout to, co neexistuje 

- budoucnost. Dokud se ztotožňujeme s myslí, náš život ovládá naše ego, které se domnívá, že je stále 

ohroženo, i když se chová sebejistě. Emoce jsou reakcí těla na naši mysl. Tělo slyší od našeho 

falešného já: „Jsem ve stálém nebezpečí.“ To vyvolává emoci strachu.
 21

 

                                                      

20 TOLLE Eckhart, Moc přítomného okamžiku, Pragma, Praha, 1999, str. 47 

21 TOLLE Eckhart, Moc přítomného okamžiku, Pragma, Praha, 1999, str. 48-49 
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Strach má hodně příčin, ztrátu, neúspěch, zranění, ale to vše je v podstatě strachem našeho ega ze 

smrti a neexistence. Ego věří, že smrt čeká na každém kroku. Jsme-li ztotožněni se svou myslí, strach 

ze smrti ovlivňuje všechny stránky našeho života. Dokonce i taková maličkost, jako potřeba prosadit 

vlastní názor, se kterým se ztotožňujeme, vyplývá ze strachu ze smrti. Pokud se však ztotožňujeme se 

svým názorem, je naše ego vážně ohroženo, neboť mýlit se znamená smrt. Proto se hroutí mnoho 

partnerských vztahů a vznikají války. Když se přestaneme ztotožňovat se svou myslí, je nám jedno, 

jestli jsme měli či neměli pravdu, protože naše pravé Já tím není zasaženo. Jeho totožnost vychází 

z naše nitra, ne z naší mysli. Pozorováním představy ve své mysli si uvědomíme, že je to jen myšlenka 

a ne my. Tím se vyhneme sporům, které ničí vztahy mezi lidmi. Moc nad druhými je ve skutečnosti 

slabostí, protože sílu máme vždy v sobě. Strach je společníkem těch, kteří ztratili spojení se svým 

pravým já, které vyrůstá z Bytí. Jen málo lidí se neztotožňuje se svou myslí, takže většina lidí, které 

známe a potkáváme žije ve strachu. Rozdíl je jen v jeho síle, u jedněch neurčité obavy dosahují až 

úzkosti a hrůzy u druhých. Lidé si strach začínají uvědomovat až v jeho akutní podobě.
21

 

 

TOUHA EGA PO CELISTVOSTI 

Další stránkou emoční bolesti, která úzce souvisí s egoistickou myslí je zakořeněný pocit, že 

nejsme úplní. U někoho je vědomý u jiného nevědomý. Je-li vědomý, je to nepříjemný a ustavičný 

pocit nepřiměřenosti. Je-li nevědomý projevuje se jako silná žádostivost či chtivost. Ať tak či tak lidé 

hledají něco pro uspokojení ega, s čím se mohou ztotožnit a zaplnit prázdnotu ve svém nitru. Snaží se 

získat majetek, peníze, úspěch, uznání, aby získali pocit naplnění. I když se jim to však podaří, vnitřní 

prázdnota nezmizí, protože je bezedná. Nalhávat si, že další podobné cíle jim pomohou, je stále 

obtížnější. Pokud se necháme ovládat svou egoistickou myslí, cítíme se spokojeni jen ve chvílích, kdy 

získáme to, po čem naše mysl toužila. Ego jako odvozené já se musí ztotožňovat s vnějšími věcmi. 

Musíme je stále bránit a posilovat. Jako lidé se nejčastěji ztotožňujeme se svým majetkem, vzděláním, 

společenským postavením, vzděláním a vědomostmi, osobní a rodinnou minulostí, politickými názory 

nebo náboženskou vírou. Nic z toho ale nejsme my. Je to pro nás hrozivé? Nebo jsme rádi, že si to 

uvědomujeme? Dřív nebo později se toho budeme muset vzdát. Tuto pravdu musíme poznat sami, 

nejpozději tehdy, až se přiblíží smrt. Tajemstvím života je „umřít, než umřeme“ - zjistit, že smrt 

není.
22

 

 

 

 

                                                      

22 TOLLE Eckhart, Moc přítomného okamžiku, Pragma, Praha, 1999, str. 49-50; Zdá se, že v podobném 

duchu mluví apoštol Pavel o starém a novém já v listu Kolosanům 3:1-14, Bible - překlad 21. století 
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3.1.3. Život v přítomném okamžiku 

 

NEHLEDEJTE SVÉ JÁ VE SVÉ MYSLI 

Problémy mysli nevyřešíme na úrovni mysli. Základním mechanismem nevědomého stavu je 

ztotožnění s myslí, která vytváří ego neboli falešné já jak náhražku za pravé já vyrůstající z Bytí. Když 

zakládáme na falešném já, budeme jako Ježíšova suchá ratolest.
23

 

Ego žije pořád ve strachu a stále něco potřebuje. Líbí se mu, pokud se může připoutat k naším 

různým problémům. Tak je ego mnoha lidí spojeno s jejich problémy a oni se jich nechtějí zbavit, 

protože by přišli o ego, do kterého nevědomě investovali bolest a utrpení. Příčinou nevědomí je naše 

ztotožnění s myslí, která zahrnuje také naše emoce. Když si  to uvědomíme, začneme žít vědomě. Své 

mysli potom můžeme dovolit, aby byla sama sebou, aniž se s ní ztotožníme. Mysl je úžasný nástroj. 

K jejímu zneužití dochází, když v ní hledáme svoje já. Pak se stane egoickou, vytváří falešné já a 

začne nás ovládat.
24

 

 

KONEC ILUZE ČASU 

Pro ukončení ztotožnění Tolle doporučuje zbavit se iluze času, protože čas a mysl se nedají oddělit. 

Když odstraníme z mysli čas, hned se zastaví. Při ztotožnění s naší myslí jsme uvězněni v čase. 

Neodolatelně nás to táhne žít ve vzpomínkách a očekávání. Tak se zabýváme jen minulostí a 

budoucností a uniká nám přítomná chvíle. Minulost nám totiž dává totožnost a budoucnost slibuje 

spásu. Minulost i budoucnost jsou však jen iluze.
25

 

Tolle  ukazuje, že v rozporu s obecným míněním je čas bezcenný, cenná je jen přítomná chvíle. 

Proč tomu tak je? Hlavně proto, že je to jediná existující chvíle. Neexistuje nic jiného. Věčná chvíle je 

prostor, ve kterém se odehraje celý náš život, jediný neměnný činitel. Život je teď. Nikdy nebyl a 

nikdy nebude jindy. A dále jen v přítomné chvíli můžeme překročit hranice mysli. Teď je jedinou 

vstupní branou do věčné a nehmotné oblasti Bytí.
 26

 

 

NIC NEEXISTUJE MIMO PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK 

Nic se nikdy nestalo v minulosti; vše se stalo v přítomné chvíli. To, co považují lidé za minulost, je 

vzpomínka na dřívější přítomnou chvíli, uložená v jejich mysli. Když mluvíme o minulosti, 

vyvoláváme vzpomínky - a děláme to v přítomnosti. I minulost je přítomná chvíle, kterou si 

představujeme v mysli. Až přijde, bude to opět přítomnost. Když o budoucnosti přemýšlíme, je to opět 

                                                      

23 Jan 15: 6, Bible - překlad 21. století 

24 TOLLE Eckhart, Moc přítomného okamžiku, Pragma, Praha, 1999, str. 51-52 

25 Viz 1.Korinťanům 13:13 Víra jako minulost, naděje jako budoucnost, ale největší je láska jako 

přítomnost. Víra a naděje jen pro život v čase. 

26 TOLLE Eckhart, Moc přítomného okamžiku, Pragma, Praha, 1999, str. 52 
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v přítomnosti. Z toho plyne, že minulost ani budoucnost nemají vlastní existenci. Podobně jako Měsíc 

nemá vlastní světlo, ale odráží světlo Slunce, minulost a budoucnost odráží věčný okamžik.. Realitu 

jim „předává“ přítomná chvíle. Nelze to pochopit myslí. Ve chvíli, kdy to člověk pochopí, opouští 

svoji mysl a vstupuje do oblasti Bytí, opouští čas a vstupuje do oblasti věčné přítomnosti. Vše se plní 

životem a vyzařuje energii a Bytí.
 27

 

 

VSTUPNÍ BRÁNA DO DUCHOVNÍ SFÉRY 

Ke změně vnímání dochází v situacích ohrožujících život. Osobnost se svou minulostí budoucností 

dočasně ustoupí a nahradí ji silné vědomí přítomnosti.. Vše potřebné vychází z tohoto stavu vědomí. 

To je důvod obliby riskantních činností. Horolezci a závodníci žijí při nich ve stavu, v němž neexistuje 

čas, osobní problémy ani myšlení. Sebemenší nepozornost může přivodit smrt. Pro vstup do duchovní 

oblasti to však není nutné. Do takového stavu lze vstoupit teď hned.
 27

 

Duchovní tradice jsou zajedno v tom, že přítomná chvíle je bránou do duchovní oblasti. Přesto se 

nevyučuje v kostele. V kostele zaslechnete biblické verše jako: „Neměj starosti o zítřek; zítřek bude 

mít své vlastní starosti. Dnešek má dost svého trápení.“
28

 nebo: „Kdo uchopí pluh a ohlíží se zpátky, 

nehodí se pro Boží království.“ Tyto verše Tolle vnímá jako hluboký podnět pro naši duchovní 

proměnu.
 29

 

Podstata zenu je prožívání přítomné chvíle tak vědomě a soustředěně, že v nás nemůže přežít nic, 

čím bytostně nejsme.  V uvědomované přítomnosti se rozpouští všechny naše problémy. Utrpení 

vyžaduje čas, nemůže existovat v přítomnosti. Zenový mistr Rinzai odváděl své žáky od času 

zvednutím prstu s otázkou: „Co tato chvíle postrádá?“ Tato otázka nevyžaduje odpověď na rozumové 

úrovni. Má nás soustředit na přítomnou chvíli. Jiní zenoví mistři se ptají: „Kdy, když ne teď?“ 

Přítomná chvíle je důležitá i pro súfismus, islámskou mystiku. Súfisté říkají: „Súfista je synem 

přítomné chvíle.“ Rúmí, súfijský básník a učitel prohlásil, že minulost a budoucnost zakrývají Boha. 

Tolle cituje i Mistra Eckharta středověkého mystika, který to vyjádřil, že čas nám brání vidět světlo a 

hlavní překážka na cestě k Bohu je čas.
27

 

 

SÍLA PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU 

Mysl strom nebo člověka, říká Tolle, nikdy nemůže poznat jako Bytí. Může o nich znát jen údaje. 

Jen Bytí zná vše bezprostředně. To ovšem neznamená, že by neměla praktické využití v každodenním 

životě. Když nás však ovládne, může zničit veškerý život a na závěr i sebe. Důležité je, abychom 

dosáhli trvalé změny vědomí. Proto musíme opustit zvyk odmítat přítomnou chvíli. Přestat myslit na 

minulost a budoucnost, když to není nezbytné. Nezabývat se časem. Když máme potíže soustředit se 

                                                      

27 TOLLE Eckhart, Moc přítomného okamžiku, Pragma, Praha, 1999, str. 53-55 

28 Matouš 6:34, Bible - překlad 21. století 

29 Lukáš 9:62, Bible - překlad 21. století 
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na přítomnou chvíli, pak pomáhá pozorovat naší mysl, jak se snaží z přítomnosti uniknout.
30

 

Budoucnost si obvykle představujeme lepší nebo horší, než je přítomnost. Je-li představa budoucnosti 

lepší, dává nám naději, horší přivádí strach. Oboje je neskutečné. Pozorováním sebe sama, si začneme 

uvědomovat přítomný okamžik. Ve chvíli, kdy si uvědomíme, že nejsme přítomní, už přítomní jsme. 

Jsme-li schopni být nezaujatými pozorovateli své mysli, nejsme v ní uvězněni. Pozorujeme svou mysl 

- uvědomujeme si své myšlenky, emoce a reakce na různé situace. Uvědomujeme si své reakce aspoň 

tak, jak si uvědomujeme situaci, která je způsobuje, jak přemýšlíme o minulosti a budoucnosti. 

Neposuzujeme a neanalyzujeme pozorované. Z ničeho, co sledujeme neděláme osobní problém. Brzy 

začneme vnímat něco mnohem silnějšího, mlčenlivé, objektivní vědomí za naší myslí.
 30

 

Emocionálně vypjaté situace, vyžadují velké soustředění. Potom máme sklon „ztrácet vědomí". 

Reakce a emoce nás začnou ovládat natolik, že se s nimi opět ztotožňujeme. Naskočí nám staré reakce 

naší mysli a pak obviňujeme a napadáme druhé lidi, když bráníme ze zvyku falešné já. Naše 

ztotožnění se s myslí ji posiluje; pozorováním jí naopak energii ubíráme. Ztotožněním s myslí 

vytváříme čas; pozorováním mysli otvíráme věčnou oblast Bytí. Jsme-li přítomní v každé chvíli, snáze 

zapomeneme na existenci času a soustředíme se na přítomnou chvíli. To neoslabuje naši schopnost 

času užívat, směrem do minulosti i budoucnosti, když je to nutné k vyřešení praktických věcí. 

Schopnost užívat naši mysl to naopak posiluje, neboť ji užíváme s mnohem větším soustředěním.
 30

 

 

ZBAVME SE PSYCHOLOGICKÉHO ČASU 

Naučme se užívat čas v prakticky, takový čas můžeme nazývat „chronologický", ale jakmile 

vyřešíme danou věc, okamžitě se soustředíme na přítomný okamžik. Pak nebude docházet k 

hromadění „psychologického času" tím, že se ztotožňujeme s minulostí a neustále předjímáme 

budoucnost. Chronologický čas zahrnuje také učení se z chyb minulosti a odhadování budoucnosti na 

základě zákonů fyziky a matematiky. I v běžném životě, kde minulost a budoucnost musíme využívat, 

zůstává nejdůležitějším činitelem přítomný okamžik. Všechny zkušenosti z minulosti lze uplatnit 

pouze nyní. Jakékoli plánování a uskutečňování těchto plánů se odehrává  právě teď.
 30

 

Osvícený člověk je vždy soustředěný hlavně na přítomnost a neztrácí přitom slabé vědomí času. 

Užívá tak chronologický čas, ale není podmaněn psychologickým časem. Tolle upozorňuje, abychom 

chronologický čas neproměňovali nevědomě na čas psychologický. Jestliže jsme v minulosti udělali 

nějakou chybu a dnes se ji snažíme napravit, užíváme chronologický čas. Jestliže o svých chybách jen 

přemýšlíme, ztotožňujeme se s nimi a vytváříme si z nich falešné já a to je vždy spojeno s 

psychologickým časem. Ulpívání na minulosti zatěžuje břemeno psychologického času.
 30

 

Když se snažíme dosáhnout stanovený cíl, užíváme chronologický čas. Uvědomujeme si, kam 

směřujeme a zároveň jsme soustředěni na činnost v přítomném chvíli. Když se soustředíme jen na svůj 

                                                      

30 TOLLE Eckhart, Moc přítomného okamžiku, Pragma, Praha, 1999, str. 58-62 
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cíl, uniká nám vnímání přítomné  chvíle. Přítomnost ztrácí svou cenu a stává se jen odrazovým 

můstkem na cestě do budoucnosti a. Chronologický čas se mění v čas psychologický a náš život 

přestává být dobrodružstvím, neboť se ženeme za dosažením cíle. Neuvědomujeme si nádheru života, 

který raší kolem nás, když žijeme v přítomné chvíli. Prohlašuje-li Tolle: „Čas je iluze", upozorňuje na 

tak prostou skutečnost, že si ji ani nemusíme uvědomit nebo ji můžeme považovat za nicotnou. Pokud 

si ji však plně uvědomíme, může to odstranit všechny naše „problémy". Přítomná chvíle je všechno, 

co máme. Náš život se nemůže odehrávat nikdy jindy než teď.
 30

  

 

NESMYSLNOST PSYCHOLOGICKÉHO ČASU 

Podíváme-li se podle Tolleho na skupinové projevy psychologického času, je nám jasné, že jde o 

duševní poruchu. Tento čas se projevuje v podobě různých náboženství a ideologií, jako komunismus 

nebo fašismus, vycházejících z předpokladu nejvyššího budoucího dobra. Na cestě k tomuto cíli se 

hodí každý prostředek. Cílem je tedy bod spásy v budoucnu, ať už je to cokoli. Prostředky na cestě 

k tomuto cíli jsou často zotročení, týrání a vraždění lidí v přítomnosti. Odhadem na cestě ke 

komunismu, který měl vytvořit „lepší svět", bylo zavražděno 50 milionů lidí. Vidíme, jak víra na ráj 

v budoucnosti, vytváří peklo v přítomnosti. Je jasné, že psychologický čas je nebezpečnou duševní 

poruchou.
 30

 

Jak se projevuje tato porucha v našem životě? Když se snažíme dostat někam, kde právě nejsme, 

když většina našich činností je jen prostředkem k dosažení cíle, když se naše zábavy omezují na 

krátkodobá potěšení (sex, jídlo, pití či drogy), když věříme, že vlastnictví věcí, nám přinese 

uspokojení nebo psychologické naplnění, když čekáme na nějakého partnera, který dá smysl našemu 

životu. V běžném, neosvíceném stavu ztotožnění jsou naše tvůrčí schopnosti omezovány 

psychologickým časem. Z našeho života se vytrácí nadšení a úžas. Stále opakujeme stejné věci, 

přehráváme staré scénáře mysli. Získáme jakousi totožnost, ale jsme mimo přítomnou skutečnost. 

Naše mysl se dívá do budoucna, aby utekla od přítomnosti, která ji netěší.
 30

 

 

NEGATIVNÍ EMOCE A UTRPENÍ MAJÍ SVÉ KOŘENY V ČASE 

Ale víra, že budoucnost bude lepší než přítomnost, není vždy pouhé zdání. Přítomnost může být 

hrozná a vše se může změnit v budoucnu. A často se tak stane. Budoucnost však bývá nápodobou 

minulosti. Dochází k povrchním změnám, ale hluboká proměna je vzácná. Ta závisí na tom, zda se 

dokážeme soustředit na přítomnou chvíli tak, abychom se zbavili zátěží minulosti. Zdánlivá 

budoucnost, je součástí současného stavu vašeho vědomí, který obsahuje zátěže minulosti. Proto se 

náš život nezmění. Minulost se opakuje, protože nežijeme v přítomném okamžiku. Jakost našeho 

vědomí v tomto okamžiku utváří naši budoucnost. Tu však můžeme prožívat vždy jen jako přítomný 

okamžik.
 30

 

Můžeme vyhrát mnoho peněz, ale nic se v základu nezmění. Mění se jen kulisy, ne kvalita vědomí. 

Místo zabíjení jednotlivců, dnes můžeme zabít miliony daleko snadněji. Je to však skutečná změna? 
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Jestliže naše vědomí v tomto okamžiku určuje naši budoucnost, co určuje naše vědomí? Je to naše 

pozornost a soustředění na přítomnost, tedy skutečná změna se může dít jen nyní. Všechny negativní 

emoce vznikají z odmítání přítomnosti a hromadění psychologického času. Nespokojenost, úzkost, 

napětí, stres, různé podoby strachu, jsou dány nadměrným soustředěním na budoucnost místo na 

přítomnost. Výčitky svědomí, lítost, nenávist, zármutek jsou zase dány nadměrným soustředěním na 

minulost.
 30

 

Většina lidí nevěří v opuštění negativních emocí a dosažení pozitivního stavu vědomí. O takovém 

stavu osvobození mluví duchovní učení, která neslibují spásu v nejisté budoucnosti, ale tady a teď. 

Možná nevidíme, že čas je příčinou našeho utrpení a problémů. Myslíme si, že se vyskytují náhodně, a 

z tohoto běžného pohledu máte pravdu. Dokud však nevyřešíme sklon naší mysli ulpívat na minulosti 

a budoucnosti a odmítat přítomnost, naše problémy budou trvat. Kdyby zázrakem zmizely všechny 

problémy a zdánlivé příčiny utrpení, ale my bychom nezačali žít vědomě v přítomnosti, brzy by 

vyvstaly podobné problémy, které by nás opět následovaly jako náš stín. V podstatě však máme jen 

jeden problém - mysl zatíženou časem. Spásu nenajdeme v čase. Nemůžeme být svobodní v 

budoucnu. Svobodní můžeme být jen v přítomnosti.
 30

 

  

HLEDEJME ŽIVOT POD POVRCHEM ŽIVOTNÍCH SITUACÍ 

Někdy věříme, že žijeme v přítomné chvíli, ale popravdě žijeme v čase. Nemůžeme být nešťastní a 

zároveň žít v přítomnosti. To co nazýváme naším „životem", bychom měli nazývat svojí „životní 

situací". Je to psychologický čas minulosti a budoucnosti. Některé věci v minulosti nedopadly podle 

našeho přání, a my se stále bráníme tomu, co se již stalo, a nyní se bráníme i tomu, co je dnes. 

Toužíme po změně, ale naše zaměření na budoucnost nám přitom odcizuje přítomnou chvíli. Když 

zapomeneme na chvíli na svou myšlenou životní situaci, která je zasazena v čase a soustředíme se na 

svůj skutečný život, který je teď, zrušíme toto odcizení. „Vcházejte těsnou branou…a úzkou cestou, 

která vede k životu.“ Je jí přítomná chvíle. Soustřeďme se na ni. Naše životní situace může být plná 

problémů, to se stává, ale my potřebujeme zjistit, zda máme nějaký problém teď. Ne zítra nebo za 

deset minut, ale teď. Máme nějaký problém teď?
 31

 

Máme-li na dosah jen problémy, nemůžeme dělat nic jiného ani najít řešení. Měli bychom si 

vytvořit prostor k tomu, abychom našli svůj život pod nánosem své životní situace. Tolle nás vyzývá, 

abychom užívali všech svých smyslů. Máme být tam, kde jsme, dívat se kolem sebe a nic nerozebírat, 

vnímat světlo, barvy a tvary, uvědomovat si mlčenlivou existenci všech věcí a prostor, který všemu 

umožňuje být, naslouchat zvukům a neposuzovat je, naslouchat tichu za nimi, dotýkat se nějakých 

předmětů a vnímat jejich Bytí, sledovat rytmus našeho dechu, vnímat proudění životní energie 

v našem těle, dovolit být všemu ve svém nitru i v okolním světě, uznat „jsoucnost" všeho a hluboce se 

ponořit do přítomné chvíle. Máme opustit mrtvý svět rozumových abstrakcí, svět času, oblast šílené 
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mysli, která nám vysává životní energii, stejně jako znečišťuje a ničí Zemi. Pak se probudíme z iluze 

času do živé přítomnosti.
32

 

 

VŠECHNY PROBLÉMY  JSOU ILUZE NAŠÍ MYSLI 

Kdybychom se octli v ráji zanedlouho nám naše mysl řekla, „ano, ale...". Nakonec si musíme 

uvědomit, že problémy neexistují. Existují jen životní situace - s těmi se musíme smířit jako s částí 

„jsoucnosti" přítomného okamžiku, dokud se nezmění nebo dokud je nemůžeme řešit. Problémy 

vytváří mysl a ke své existenci potřebují čas. Nemohou existovat v tuto chvíli. Soustředíme-li svou 

pozornost na přítomný okamžik a hledáme-li  problém, který máme nyní, nic nenajdeme. Nemůžeme 

totiž mít problémy, když jsme plně soustředěni na přítomný okamžik. Jsou situace, které je třeba řešit 

nebo přijmout, to je jisté. Ale proč z toho dělat problém? Život je i tak dost zajímavý a náročný. Naše 

mysl podvědomě problémy miluje, neboť nám dávají jakousi totožnost. To je běžné a zároveň šílené. 

Máme-li „problém", potom přemýšlíme o situaci, kterou nechceme nebo nemůžeme vyřešit a se kterou 

se nevědomě ztotožňujeme. Naše životní situace nás pohltí natolik, že přestáváme vnímat život a Bytí. 

Nebo přemýšlíme o stovkách věcí, které očekáváme v budoucnosti, místo abychom se soustředili na 

to, co můžeme udělat právě teď.
 33

 

Když z něčeho děláme problém, zbytečně se trápíme. Stačí se rozhodnout, ať se děje cokoli, 

nebudu si působit bolest vytvářením zbytečných problémů. Ač je to prosté rozhodnutí, je zároveň 

zcela radikální. Nepřistoupíte k němu, dokud nemáte utrpení po krk. A nebudete schopni je uskutečnit, 

dokud si neuvědomíte sílu přítomné chvíle. Přestaneme-li působit bolest sami sobě, přestaneme ji 

působit druhým. Přestaneme znečišťovat svoje nitro, naši krásnou Zemi i duši lidského společenství. 

Ve chvíli nějaké životu nebezpečné situace naše mysl nemá čas vytvářet problémy. V takové 

situaci se mysl zastaví, my se plně soustředíme na situaci a vedení převezme cosi mocnějšího. V 

takových situacích jsou obyčejní lidé najednou schopni hrdinských činů. Životu nebezpečnou situaci 

buď přežijeme, nebo ne. Nikdy to však není problém.
 33

 

Tolle říká že problémy jsou pouhé iluze a někoho to zlobí. Takový člověk má pocit, že ho chce 

připravit o jeho já, do něhož investoval tolik času, když se roky nevědomě ztotožňoval se svými 

problémy a utrpením, bez kterých zdánlivě není ničím. Lidé často nutkavě pracují či mluví ze strachu, 

který je spojen s tím, že se oddělili od přítomné chvíle. Jelikož v přítomné chvíli nejsou žádné 

problémy, není tu ani strach. Nastane-li situace, kterou je nutno hned vyřešit, naše činy jsou rázné a 

účinné, pokud vychází z vědomí přítomné chvíle. Bude nás vést intuice a ne ustálené představy naší 

mysli. Někdy, když by naše mysl ráda reagovala, pokud zůstaneme soustředěni na přítomnou chvíli a 

neuděláme nic, dopadne to lépe.
 33

 

 

                                                      

32 TOLLE Eckhart, Moc přítomného okamžiku, Pragma, Praha, 1999, str. 62-63 
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ZÁSADNÍ ZMĚNA VE VÝVOJI VĚDOMÍ 

Vědomí času má v lidské mysli hluboké kořeny. My usilujeme stát se součástí hluboké přeměny, k 

níž dochází ve společném vědomí lidstva. Lidstvo opouští iluze o hmotě, formě a odloučenosti. To 

znamená konec času. Snažíme se změnit cesty, kterými šlo myšlení po mnoho lidských životů. Cesty 

myšlení, které působí ohromné utrpení. Nejde o zlo, je lepší mluvit o nevědomí nebo šílenství. Tato 

změna starých cest myšlení a vědomí, nebo lépe nevědomí, není nevyhnutelná.  Záleží to na úhlu 

pohledu. Činnost a dění je stejný proces, nemůžeme je oddělovat, protože jsme součástí totality 

vědomí. Neexistuje žádná jistota, že se nám vědomí podaří proměnit. Není to nevyhnutelný ani 

automatický děj. Vyžaduje naši účast. Je to zásadní změna ve vývoji vědomí lidstva a zároveň naše 

jediná možnost přežití.
 34

 

 

RADOST Z BYTÍ 

Chceme-li zjistit, zda nás ovládá psychologický čas, položme si otázku: „Dělám tuto činnost s 

lehkostí a radostí?" Pokud to tak není, čas nám zastírá přítomnou chvíli a život je pro nás jako boj. 

To ovšem neznamená, že bychom měli začít dělat nějaké jiné činnosti. Stačí změnit způsob, jakým je 

provádíme. Způsob, jak něco provádíme, je důležitější než samotná činnost. Snažíme se soustředit spíš 

na provádění naší činnosti teď než na její výsledek. Soustředíme se na vše, co je obsaženo v této 

chvíli. Musíme přijímat to, co je. Nemůžeme  se zcela soustředit na něco, čemu se zároveň bráníme. 

Pokud se soustředíme na přítomnou chvíli, přestaneme být nespokojení a náš život se naplní radostí. 

Potom se naplní láskou všechno, co děláme - i jednoduché činnosti. Pokud soustředíme všechnu svoji 

pozornost na činnost samotnou, plody se dostaví samy a my se o ně nemusíme starat. To je vynikající 

duchovní cvičení. Bhagavadgíta je označuje jako karmajógu, neboli cestu „posvěcené činnosti".
34

 

Když přestaneme řešit minulost a budoucnost, radost bytí pronikne vším, co děláme. Když se 

soustředíme na přítomnou chvíli, prožíváme hluboký klid. Přestali jsme hledat uspokojení a naplnění v 

budoucnu. Nelpíme na výsledcích své činnosti. Úspěch ani neúspěch nemůže změnit naše propojení s 

Bytím. Našli jsme život pod povrchem své životní situace. Když  z našich úvah zmizí psychologický 

čas, již se neztotožňujeme se svou minulostí, ale vycházíme z Bytí. Překonali jsme psychologickou 

potřebu stát se něčím, čím nejsme. Můžeme se stát čímkoli chceme nebo se od čehokoli osvobodit, ale 

v hlubším rozměru Bytí jsme úplní už teď.
 34

 

I v takovém stavu úplnosti jsme schopni či ochotni sledovat vnější cíle, ale už si nebudeme dělat 

iluze, že nás zachrání nebo učiní šťastnými něco nebo někdo v budoucnosti. Pokud jde o naši životní 

situaci, jsou věci, jichž můžeme dosáhnout. Ty jsou ze světa forem, zisků a ztrát, tedy nestálé. 

Nicméně na hlubší úrovni jsme už teď úplní, a jakmile to pochopíme, radostná a hravá energie se 

objeví v celé naší činnosti. Osvobozením od psychologického času přestaneme sledovat  své cíle 

s pochmurným odhodláním, nebudeme hnáni strachem, hněvem, nespokojeností či potřebou stát se 
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někým. Ani neztuhneme strachem z neúspěchu, jejž by naše ego mohlo považovat za ztrátu totožnosti. 

Je-li hlubší smysl našeho já založen na Bytí a zbavíme-li se psychologické potřeby někým se stát, 

spokojenost a totožnost našeho já přestanou být závislé na výsledcích naší činnosti a tím se zbavíme 

strachu. Už nehledáme nic stálého tam, kde to není: ve světě formy, zisků a ztrát, narození a smrti. 

Nežádáme, aby nás situace nebo lidé činili šťastnými, a nejsme zklamaní, pokud se naše očekávání 

nevyplní. Vážíme si všeho, ale na ničem neulpíváme. Formy vznikají a zanikají, ale my si 

uvědomujeme to věčné za všemi formami. Víme, že „nic skutečného nelze ohrozit". Žijeme-li v 

takovém stavu Bytí, nemůžeme neuspět. Již nyní jsme úspěšní.
 34

 

 

3.1.4. Strategie vyhýbání se přítomnému okamžiku 

 

ZTRÁTA PŘÍTOMNÉ CHVÍLE - JÁDRO KLAMU 

Racionální souhlas, který připouští iluzi času, je podle Tolleho jen další formou víry a nic v našem 

životě nemění. Chceme-li tuto pravdu uskutečnit, musíme podle ní žít. Pokud bude každá buňka v 

našem těle plná života a my budeme ten život vnímat jako radost z Bytí, můžeme říci, že jsme se 

osvobodili od času. I když stále platíme účty, stále stárne naše tělo, které jednou zemře, nic z toho není 

problém. Problémem je ztráta přítomné chvíle. Ta nás nutí dělat si osobní problémy z pouhých situací, 

událostí a emocí. Ztráta přítomné chvíle je ztrátou Bytí. Jestli se chceme osvobodit od času, musíme 

přestat odvozovat svou totožnost z minulosti a nesmíme čekat, že dosáhneme naplnění v budoucnosti. 

Osvobození od času je nejhlubší proměnou vědomí, jakou si můžeme představit. Vzácně k tomu 

dochází ve shonu, od základu a jednou provždy. To se často stává lidem, kteří se uprostřed velkého 

utrpení zcela vzdají přítomné chvíli. Většina lidí však o to musí usilovat.
 35

 

Když poprvé zažijeme tento mimočasový stav vědomí, začneme se pohybovat mezi rozměrem času 

a rozměrem vědomé přítomnosti. Uvědomíme si, že přítomnou chvíli prožíváme jen málokdy. Už to je 

velký úspěch, neboť právě toto vědomí je počátečním stavem vědomé pozornosti. Zpočátku je jen 

krátké a nestálé. Postupně je však soustředění na přítomnou chvíli stále častější a když si uvědomíme, 

že se ztrácí, jsme schopni setrvat déle při jeho vnímání. Dokud nejsme schopni žít v přítomnosti, tedy 

plně si uvědomovat přítomnou chvíli, pohybujeme se mezi vědomím a nevědomím, mezi stavem 

vědomé přítomnosti a stavem ztotožnění se s myslí. Opakovaně ztrácíme přítomný okamžik a 

opakovaně se do něj vracíme, až se nakonec vědomá přítomnost stane naším převládajícím stavem. 

Převážně si však přítomnou chvíli uvědomujeme jen vzácně a krátkodobě. Většina lidí se 

nepohybuje mezi vědomím a nevědomím, ale mezi různými rovinami nevědomí.
 35
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BĚŽNÉ NEVĚDOMÍ A HLUBOKÉ NEVĚDOMÍ 

Ve spánku se neustále pohybujeme mezi bezesným spánkem a sněním. Podobným způsobem se 

většina lidí v bdělém stavu pohybuje mezi normálním nevědomím a hlubokým nevědomím. V běžném 

nevědomí se ztotožňujeme se svými myšlenkami a emocemi, s předměty své touhy a nenávisti. Pro 

většinu lidí je to obvyklý stav, v němž jsme ovládáni svou egoickou myslí a neuvědomujeme si Bytí. 

Jsme téměř stále nespokojení, znudění či nervózní. Nejčastěji si to neuvědomujeme, stejně jako si 

neuvědomujeme například zvuk větráku, dokud se nezastaví a když se zastaví, máme pocit úlevy. 

Mnoho lidí se nevědomě snaží přebít tyto pocity alkoholem, drogami, sexem, televizí, jídlem nebo 

prací. Tyto aktivity, příjemné, když se jim oddáváme s mírou, se stávají závislostí. Potom nám 

přinášejí jen přechodný pocit úlevy.
 36

 

Když nastane obtížná situace, která ohrožuje naše ego, stav nevědomé nespokojenosti se změní v 

akutní nespokojenost nebo utrpení. Tento stav se neliší od normálního nevědomí druhem, ale jen svojí 

mírou. Popírání přítomného vyvolává nespokojenost, kterou většina lidí považuje za normální život. 

Když však tento stav nevědomého popírání reality zesílí, pociťujeme akutní zlost, strach, agresi, 

depresi atd. Stav hlubokého nevědomí často znamená to, že se probudilo naše emoční tělo a my se s 

ním ztotožňujeme. Fyzické násilí úzce souvisí s hlubokým nevědomím. K projevům násilí snadno 

dochází, když skupina lidí nebo někdy celý národ vytváří negativní energetické pole.
 36

 

Nejlepším měřítkem naší úrovně vědomí jsou naše reakce na životní výzvy. V takových situacích 

se obvykle nevědomý člověk stává ještě nevědomější, zatímco vědomý člověk se stává vědomějším. 

Tyto výzvy můžeme využít buď k tomu, abychom se probudili, nebo abychom usnuli ještě hlubším 

spánkem. Sen našeho normálního nevědomí se pak změní v noční můru. Nejsme-li schopni vnímat 

přítomnost za běžných okolností, jako když sedíme sami v pokoji, procházíme se v lese nebo když s 

někomu nasloucháme, je jasné, že nebudeme schopni si uvědomovat si přítomnost, když se situace 

zhorší. Ovládnou nás reakční emoce, které jsou nakonec vždy určitou formou strachu, a ponoříme se 

do stavu ještě hlubšího nevědomí. Tyto výzvy jsou pro nás zkouškou. Stav našeho vědomí se pozná 

podle toho, jak na ně reagujeme, ne podle toho, jak dlouho vydržíme sedět se zavřenýma očima, ani 

podle toho, jaké máme vize. Proto je třeba uvědomovat si přítomnost za normálních okolností, když 

jde vše poměrně snadno. Tak se zlepší naše schopnost soustředění. Vědomé soustředění vytváří silné 

energetické pole v našem nitru i kolem nás. Do tohoto pole nemůže vniknout nevědomí, negativní 

emoce ani násilí, tak jako v přítomnosti světla nemůže existovat temnota. Až se naučíme sledovat své 

myšlenky a emoce, což je nutná součást vědomé pozornosti, budeme možná překvapeni, jak málokdy 

jsme opravdu klidní, spokojení a vyrovnaní. Naše mysl se bude snažit odvést naši pozornost od 

přítomné chvíle.
 36
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CO HLEDAJÍ? 

Carl Jung se v jedné ze svých knih zmiňuje o indiánském náčelníkovi, který mu řekl, že většina 

bělochů má napjaté tváře, upřený pohled a kruté chování. „Běloši stále něco hledají," řekl mu 

náčelník. „Co vlastně hledají? Zdá se, že pořád něco chtějí. Jsou stále úzkostliví a nespokojení. My 

nevíme, co chtějí. Myslíme si, že jsou šílení." Lidé znali vnitřní nespokojenost dlouho před vznikem 

průmyslové civilizace, ale západní společnost, která se dnes rozšířila takřka po celé Zemi, je touto 

nespokojeností zasažena zvláště silně. Lidé byli nespokojení v době Ježíše i v době Buddhy a dlouho 

předtím. Z čeho máte strach, ptal se Ježíš svých učedníků. „Copak si někdo z vás samými starostmi 

prodlouží život o jediný den?"
37

 Buddha učil, že kořenem utrpení je naše ustavičná žádostivost. Odpor 

vůči přítomné chvíli je spojený se ztrátou povědomí o Bytí a je základem naší odlidštěné průmyslové 

civilizace. Také Freud si uvědomoval existenci tohoto spodního proudu neklidu. Napsal o tom v knize 

Nespokojenost v kultuře
38

, ale nechápal její pravé kořeny a nevěřil, že je možné se od ní osvobodit. 

Tato kolektivní dysfunkce vytvořila velice nešťastnou a bezohlednou civilizaci, která se stala hrozbou 

nejen sama sobě, ale i veškerému životu na Zemi.
39

 

 

ODSTRANĚNÍ BĚŽNÉHO NEVĚDOMÍ 

Jak se můžeme odstranit tuto dysfunkci? Uvědomujeme-li si svůj vnitřní stav. Pozorujeme-li, jak 

odmítání přítomné chvíle a odpor k přítomnému vyvolává napětí a nespokojenost v našem nitru. 

Všechno nevědomé se vyjasní ve světle vědomí. Jakmile vyjasníme své normální nevědomí, rozzáří se 

světlo našeho vědomí a budeme se snáze zabývat hlubokým nevědomím, když ucítíme jeho tlak. 

Běžné nevědomí je však zpočátku obtížné odhalit, protože je tak obvyklé. Měli bychom sledovat svůj 

duševní stav a ptát se sami sebe: „Jsem nyní spokojen?" nebo, „Co se odehrává v mém nitru?" 

Sledujme děje svého nitra alespoň tak, jako sledujeme děje kolem nás. Vyřešíme-li své vnitřní 

problémy, vyřeší se i problémy vnější. Prvotní skutečnost je v našem nitru, druhotná skutečnost je ve 

vnějším světě. Na tyto otázky však neodpovídáme okamžitě. Soustředíme svou pozornost dovnitř. 

Jaké myšlenky produkuje naše mysl? Jaké máme pocity? Uvědomujeme si své tělo. Cítíme nějaké 

napětí? Jestliže ano, snažíme se zjistit, jakým způsobem se bráníme životu. Není-li to tím, že 

odmítáme přítomnou chvíli. Je mnoho způsobů, jakými se nevědomě bráníme přítomnému okamžiku. 

Uvedeme si několik příkladů. Častým cvičením se naše schopnost sebepozorování zlepší.
39

 

 

OSVOBOZENÍ OD NESPOKOJENOSTI 

Pokud se nám nelíbí to, co děláme, cítíme-li odpor k někomu blízkému, uvědomujeme-li si, že 

negativní energie, která z nás vyzařuje, otravuje nás i lidi v našem okolí, měli bychom se dobře 
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soustředit. Sledovat zda cítíme sebemenší odpor či neochotu. Pokud ano, pozorujeme ji na myšlenkové 

i emoční úrovni. Sledovat jaké nás napadají myšlenky. Pak se soustředíme na své emoce, které jsou 

reakcí našeho těla na naše myšlenky. Uvědomujeme si své emoce a to, zda jsou příjemné, nebo 

nepříjemné. Zda je to energie, kterou v sobě chceme mít. Zda máme na výběr. Možná nás někdo 

využívá, možná děláme něco nudného, možná nás někdo rozčiluje, ale to je podružné. Je jedno, zda 

naše emoce jsou nebo nejsou odůvodněné, skutečností zůstává, že se bráníme tomu, co je. Děláme si z 

přítomné chvíle nepřítele. Vyvoláváme rozpor mezi vnitřní a vnější realitou. Naše nespokojenost 

neznečišťuje jen naše nitro, ale také společnou duši lidstva, jehož jsme neoddělitelnou součástí. 

Znečišťování Země je tedy odrazem vnitřního duševního znečištění. Milióny nevědomých lidí totiž 

zanedbávají svůj vnitřní prostor.
 40

 

Buď musíme přestat dělat to, co děláme, promluvit si s člověkem, který nás rozčiluje, a říci mu, co 

si myslíme, nebo se zbavit negativních emocí, které naše mysl produkuje a které jen posilují naše 

falešné já. Je důležité uvědomit si marnost záporného přístupu k jakékoli situaci. Ten nic neřeší. Vše, 

co děláme pod vlivem záporné energie, se touto energií znečistí a časem způsobí ještě větší bolest a 

nespokojenost. Jakýkoli záporný vnitřní stav je nakažlivý. Nespokojenost se rozšiřuje snáze než 

tělesná choroba, protože probouzí a posiluje skrytý odpor u druhých, pokud nejsou odolní. Tedy 

pokud nežijí vědomě.
 40

 

Klíčem, který Tolle nabízí, je přijetí odpovědnosti za náš vnitřní prostor. Když jej vyčistíme, 

přestaneme znečišťovat také okolní svět. Máme odhodit zbytečné břemeno záporných emocí. 

Hluboké nevědomí nebo hlubokou bolest je třeba proměnit tím, že přijímáme skutečnost a žijeme 

vědomě v přítomnosti. Hodně nevědomých návyků můžeme odhodit, když si uvědomíme, že jsou pro 

nás nepotřebné. Hned jak pochopíme, že si můžeme vybrat, neboť nejsme jen shlukem podmíněných 

reflexů. To ovšem předpokládá, že si uvědomíme moc přítomné chvíle. Bez toho není volby. Říká-li 

někdo, že některé emoce jsou záporné, vytváří duševní polaritu dobra a zla. Tato polarita byla 

vytvořena v dřívějším stadiu, když jeho mysl odsoudila přítomnost jako špatnou a tento soud vyvolal 

zápornou emoci.
 40

 

Jakmile už cítíme nějakou emoci nebo reakci, měli bychom ji přijmout. Naše reakce nebyla ještě 

dostatečně vědomá, to není odsudek, ale skutečnost. Kdybychom měli možnost volby nebo 

kdybychom si to uvědomovali, vybrali bychom si radost před utrpením, spokojenost před 

nespokojeností, klid místo sporu. Těžko bychom si vybrali myšlenku nebo emoci, která nám brání žít 

v přirozeném stavu pokoje. Všechny takové emoce označuje Tolle za záporné, čímž chce říci, že jsou 

špatné jako například žaludeční nevolnost. Jako důsledek nezvládnutých emocí a reakcí Tolle uvádí, 
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že lidé zabili přes 100 milionů lidí jen v tomto století, nemluvě o duševním a fyzickém utrpení, které si 

lidé způsobují nejen mezi sebou, ale i ostatním živým bytostem.
 41

 

Chovají se tak, protože jim chybí spojení se jejich přirozeností, s radostí vnitřního života. Pouze 

lidé, kteří se cítí opravdu špatně, mohou vytvářet takovou skutečnost jako odraz svých pocitů. Dnes 

ničí přírodu a planetu, která je udržuje při životě. To je nepochopitelná pravda. Člověk je šílený, 

nebezpečný a velmi nemocný živočišný druh. To není předsudek, ale skutečnost. Je však také 

skutečností, že pod slupkou tohoto šílenství je možnost uzdravení a spásy dostupná hned teď. Je 

pravda, že přijmeme-li své negativní emoce, nemusíme se jimi nechat ovládat a rozšiřovat je na druhé. 

Je však nutné soustředit se, abychom neklamali sami sebe. Když jsme se naučili přijímat své emoce, 

musíme se snažit dosáhnout dalšího stadia, kdy je přestaneme vytvářet. Pokud to neuděláme, naše 

„přijetí" se stane pouhou nálepkou, která dovoluje našemu egu oddávat se svému neštěstí a tím 

posilovat pocit odloučenosti od ostatních lidí, od okolního světa a od přítomné chvíle. Odloučenost je 

základem pocitu totožnosti vašeho ega. Skutečné přijetí by tyto pocity okamžitě proměnilo. Pokud 

bychom opravdu věděli, že všechno je ,,v pořádku", jak říkáme a což je samozřejmě pravda, neměli 

bychom tyto negativní emoce. Kdybychom opravdu přijímali realitu, kdybychom se nebránili tomu, co 

je, nikdy by nemohly vzniknout. Sice si myslíme, že „všechno je v pořádku", ale v hloubi duše tomu 

nevěříme, a proto se realitě bráníme. A právě to způsobuje naše negativní emoce. Někdo má silný 

sklon obhajovat své právo žít v nevědomí a trpět. Nemusí se bát, nikdo mu to právo nevezme. Když si 

však uvědomí, že mu je po nějakém jídle zle, bude je dále jíst a stát si na tom, že je správné být 

nemocný?
 40

 

 

AŤ JSME KDEKOLI, BUĎME TAM ÚPLNĚ 

Tolle doporučuje, abychom se snažili přistihnout sami sebe, když si stěžujeme na situaci, ve které 

právě jsme. Stěžování je vždy projevem toho, že nepřijímáme to, co je. Je nabito zápornou energií. 

Když si na něco stěžujeme, děláme ze sebe oběť. Proto  je žádoucí situaci buď změnit, přijmout nebo 

z ní odejít. Vše ostatní je šílené. Běžné nevědomí je vždycky spojeno s odmítáním přítomnosti. Měli 

bychom zjistit, zda se bráníme tomu, kde jsme. Někteří lidé chtějí být vždy jinde než právě jsou. 

Pozorováním zjistíme, zda je to náš případ. Ať jsme kdekoli, buďme tam úplně. Je-li pro nás přítomná 

situace nesnesitelná, máme tři možnosti: odchod, změnu situace nebo její přijetí. Chceme-li být 

zodpovědní za svůj život, musíme si vybrat jednu z těchto možností - a musíme si vybrat hned a 

potom přijmout důsledky. Nemá smysl hledat výmluvy. Tak udržíme své nitro čisté. Jestliže se 

rozhodnete něco udělat (odejít či změnit situaci), zbavte se záporných emocí. Činnost, která vyplývá z 

porozumění situaci je účinnější než činnost vycházející ze záporných emocí. Nahodilá činnost je často 

lepší než žádná, zvláště když jsme ve špatné situaci už dlouho. Když to bude chyba, alespoň se něco 

naučíme, takže nám to prospěje. Pokud neuděláme nic, nic se nenaučíme. Jestli neděláme nic ze 
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strachu, je dobře si jej přiznat a uvědomit. Tím přerušíme spojení mezi strachem a myšlením. 

Využijeme-li síly přítomné chvíle, strach nás neovládne. Pokud nemůžeme nic změnit ani odejít, je 

lépe přijmout přítomnou situaci a přestat se jí vnitřně bránit. Naše falešné já tak nemůže přežít. Tomu 

se říká vzdát se. Není to slabost, ale ohromná síla. Duchovní silou vládne jen ten, kdo se vzdal 

přítomné chvíli. Vzdáme-li se situaci, vnitřně se od ní osvobodíme a ta se možná změní i bez našeho 

zásahu. V každém případě se uvolníme.
 42

 

Je nějaká důležitá činnost, kterou odkládáme? Začněme s ní hned teď. Pokud ji dělat nechceme, 

přijměme svoji nečinnost, pohodlnost a odevzdanost. Můžeme si ji plně uvědomit, radovat se z ní, být 

tak pohodlní nebo odevzdaní, jak je možné. Jakmile si to plně uvědomíme, brzy se toho zbavíme. 

Někdy také ne. V každém případě se však zbavíme vnitřního konfliktu, odporu a záporných emocí. 

Když trpíme stresem, je to způsobeno tím, že jsme „tady", ale chceme být „tam". Jsme v přítomnosti, 

ale chceme být v budoucnosti a taková rozpolcenost nás ničí. Žít v takovém stavu je šílenost. Nic na 

tom nezmění skutečnost, že tak žijí i ostatní. I při rychlém pracovním tempu nemusíme odmítat 

přítomnost. Ať děláme cokoli, měli bychom to dělat naplno a vnímat proudění energie přítomné 

chvíle. Pak přestaneme být rozpolcení a zbavíme se stresu. Nebo nedělejme vůbec nic a jen seďme na 

lavičce v parku a přitom pozorujme svou mysl. Ta nám může říkat: „Měl bys pracovat. Marníš čas." 

Pozorujme ji dál a usmívejme se na ni.
 42

 

Časté přemýšlení o naší minulosti a mluvení o našich dobrých a špatných zkušenostech, také 

vyvolávání pocitů viny, pýchy, zášti, hněvu, sebelítosti v naší mysli posiluje naše falešné já a 

urychluje proces stárnutí, neboť ve své duši hromadíme minulost. Pozorujte lidi kolem sebe, kteří mají 

silné sklony neustále se zabývat minulostí. Žijme plně v každé chvíli. Minulostí se zabývejme, jen 

když je to nutné pro přítomnost. Vnímejme energii přítomné chvíle, uvědomujme si plnost Bytí. 

Vnímejme to, že jsme. Tolle krok za krokem přesvědčuje  své čtenáře o volnosti, radosti a klidu, který 

získají pozorováním svých životních projevů a plným prožíváním přítomnosti, která jediná se dá 

zvládat. Pokud přemýšlíme tolik o svém cíli, že se přítomnost stává pouhým prostředkem k jeho 

dosažení, přítomnost nás nikdy neuspokojí a budoucnost se nám vždy bude zdát lepší.
 42

 

Tolle si všímá, že stále na něco čekáme. Jak velkou část našeho života zabere čekání, ne krátké 

čekání jako ve frontě nebo v dopravní zácpě. Jde o dlouhé čekání je čekání na příští dovolenou, na 

lépe placené zaměstnání, na úspěch i na osvícení. Mnozí lidé stráví celý život tím, že čekají na to, aby 

začali žít. Čekání je stav mysli, který naznačuje že chceme budoucnost a odmítáme přítomnost. 

Chceme to, co nemáme, a nechceme to, co máme. Kdykoli na něco čekáme, zhoršujeme si kvalitu 

našeho života a připravujeme se o přítomnost. Tolle nevidí nic špatného na snaze o zlepšení naší 

životní situace. Svoji životní situaci zlepšit můžeme, ale nemůžeme zlepšit svůj život, který je prvotní. 

Život je naším nejhlubším vnitřním Bytím a již je úplný a dokonalý. Naše životní situace závisí na 

okolnostech našeho života a na našich zkušenostech. Není špatné to, že se snažíme dosáhnout různých 
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cílů, nesmí to však být na úkor našeho života a Bytí. Podobali bychom se staviteli, který se nevěnuje 

základům a tráví většinu času stavěním zdí.
 42

 

Hodně lidí čeká na úspěch, který však nemůže přijít v budoucnu. Přijímáme-li svou přítomnou 

skutečnost, pak jsme vděční za to, co máme. Jsme tedy vděční za Bytí. Vděčnost za přítomnost a 

plnost života v přítomném okamžiku je úspěchem, který se po čase projeví v řadě věcí. Jsme-li 

nespokojeni s tím, co máme, a usilujeme o majetek, i když vyděláváme miliony, neopustí nás pocit 

nedostatku a nespokojenost. I když prožijeme řadu krásných zážitků, ty odejdou a nám zůstane jen 

pocit prázdna a nutkání vyhledávat dále tělesná a duševní potěšení. Neuvědomíme si přitom, že Bytí a 

plnost života v přítomném okamžiku je tím pravým úspěchem.
 42

 

Když se přistihneme při čekání, máme přejít do přítomné chvíle, jen být a radovat se z toho. Jsme-li 

v přítomnosti, nemusíme už na nic čekat. Až se nám někdo bude omlouvat, že je mu líto, že nás nechal 

čekat, můžeme mu odpovědět: ,,V pořádku, nečekal jsem, stál jsem tu a radoval se." To jsou některé 

obvyklé strategie naší mysli, jichž užívá k odmítání přítomné chvíle. Lze je snadno přehlédnout, neboť 

jsou součástí běžného života. Čím víc budeme pozorovat své duševní stavy, tím snadněji rozeznáme, 

kdy jsme lapeni v minulosti nebo v budoucnosti, tedy kdy nežijeme v přítomnosti. Probudíme se z 

iluze času do přítomnosti. Ale je třeba dávat pozor, neboť naše falešné já, založené na ztotožnění si 

myslí, žije v čase. Ví, že přítomná chvíle je jeho konec a cítí se ohroženo. Udělá vše pro to, aby nás z 

ní odvedlo. Bude se snažit nás držet v čase.
42

 

 

VNITŘNÍ CÍL VAŠÍ ŽIVOTNÍ CESTY 

Někdo si myslí, že musíme mít životní cíl, aby nás okolnosti jen tak neunášely. Zdá se mu, že cíl 

znamená budoucnost, což se neslučuje s životem v přítomnosti. Je dobré vědět, kam jdeme, ale měli 

bychom si uvědomit, že jediné, co je na naší životní cestě skutečné, je krok, který děláme právě teď. 

Nic jiného není. Naše životní cesta má vnější cíl a vnitřní cíl. Vnější cíl je dosáhnout toho, co chceme. 

To předpokládá existenci budoucnosti. Přebije-li však náš vnější cíl svou důležitostí krok, který právě 

děláme, unikne nám vnitřní cíl, který se neřídí tím, kam jdeme nebo co děláme, ale tím, jak to děláme. 

Vnitřní cíl našeho života se neřídí budoucností. Důležitá je jen kvalita našeho vědomí v přítomné 

chvíli. Vnější cíl je horizontálou prostoru a času, vnitřní cíl je prohloubením našeho Bytí ve vertikále 

věčného okamžiku. Naše vnější cesta může trvat milion kroků, naše vnitřní cesta trvá jen jeden krok - 

ten, který děláme teď. Když si tento jeden krok uvědomujeme stále hlouběji, chápeme, že v sobě má 

nejen všechny ostatní kroky, ale i cíl naší cesty. Stává se pak vyjádřením dokonalosti a projevem 

krásy. Přivede nás do oblasti Bytí a bude zářit jeho světlem. To je cíl cesty do našeho nitra.
 43

 

Na dosažení našeho vnějšího cíle nám bude záležet jen do té doby, než si uvědomíme svůj vnitřní 

cíl. Vnější cíl se pro nás pak stane pouhou hrou, v níž můžeme pokračovat jen pro zábavu. Také je 

možné, že svého vnějšího cíle nikdy nedosáhneme, zatímco dosáhneme vnitřního cíle. A naopak, jak 
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je běžnější - získáme vnější bohatství a zůstaneme vnitřně chudí. „Co prospěje člověku, kdyby získal 

celý svět, ale sám sobě uškodil? Co dá člověk na oplátku za svůj život? " řekl Ježíš. Dříve či později 

každý vnější cíl podlehne zákonu pomíjivosti věcí. Čím dřív si uvědomíme, že nás nic vnějšího 

nemůže trvale uspokojit, tím lépe. Vzdáme se přehnaných očekávání a podřídíme svoje vnější cíle cíli 

vnitřnímu.
 44

 

 

MINULOST NEMŮŽE PŘEŽÍT V NAŠÍ PŘÍTOMNOSTI 

Co nám zbude, když se zbavíme iluzí? Nemusíme zkoumat svou nevědomou minulost s ohledem 

na nevědomou minulost z dětství či minulých životů. Stačí si uvědomit její projevy v této chvíli v 

našich myšlenkách, emocích, touhách, reakcích i vnějších událostech. Všechno, co potřebujeme vědět 

o své nevědomé minulosti, nám odhalí problémy přítomnosti. Když se budeme zabývat minulostí, 

jejího dna nedohlédneme. Budeme si myslit, že potřebujeme čas, abychom jí porozuměli nebo se od ní 

osvobodili. Nakonec uvěříme iluzi, že nás od minulosti osvobodí budoucnost. Od minulosti nás může 

osvobodit pouze přítomnost. Čas nás nemůže osvobodit od času. Proto využívejme moci přítomnosti. 

Moc naší vědomé přítomnosti je moc našeho vědomí osvobozeného od myšlení.
 43

 

Máme se zabývat minulostí v úrovni přítomnosti. Čím víc se soustředíme na minulost, tím víc ji 

posilujeme a tím víc se s ní ztotožňujeme. Vědomá pozornost je důležitá, ale ne když je zaměřena na 

minulost. Máme soustředit svou pozornost na přítomnost a uvědomit si své chování, reakce, nálady, 

myšlenky, emoce, obavy a touhy. To všechno je naše minulost. Jsme-li schopni si to uvědomovat, aniž 

to rozebíráme nebo kritizujeme, pak minulost rozpustíme svou přítomností. Sami sebe najdeme jen v 

přítomnosti, ne v minulosti. Poznat vlastní minulost, abychom pochopili, proč děláme některé věci, 

proč reagujeme podle určitých vzorců a proč žijeme tak, jak žijeme, je dobré. Podstatná je však naše 

vědomá přítomnost, protože jen ta rozpouští minulost. Ta je proměňující silou. Proto není nutné 

porozumět minulosti, ale uvědomovat si přítomnost. Minulost nemůže přežít v naší přítomnosti. Může 

přežít jen v naší nepřítomnosti.
 43

 

 

3.1.5. Vědomá přítomnost 

 

JE TO NĚCO JINÉHO, NEŽ SI MYSLÍME 

Vědomá přítomnost je něčím jiným, než si myslíme. O přítomnosti se nedá mluvit a mysl jí 

nemůže rozumět. Porozumění přítomnosti je být přítomen. Udělejme pokus, při kterém zavřeme oči a 

řekneme si: „Zajímalo by mě, jaká bude moje další myšlenka." Pak se soustředíme a čekáme. Musíme 

čekat jako kočka u myší díry, jaká myšlenka se z ní vynoří. Teď. Většinou dlouho trvá, než nás něco 

napadne. Pokud jsme totiž intenzivně přítomní, nenapadají vás žádné myšlenky. Jsme klidní a velice 
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pozorní. Pokud naše pozornost poleví, začnou nás napadat myšlenky. Vrátí se jejich šum a klid zmizí. 

Jsme zase v čase. Někdy zenoví mistři  zkoušejí soustředěnost svých žáků tak, že je zezadu a nečekaně 

uhodí holí. Když je žák opravdu pozorný a bdělý a „má bedra přepásaná rozsvícenou lampu", jak říká 

Ježíš, všimne si, že se k němu mistr blíží a uhne nebo ránu odrazí. Když si však mistra nevšimne, byl 

ponořen v myšlenkách neboli byl nevědomý a nepřítomný. Chceme-li si uvědomovat každodenní 

život, musíme být hluboce zakořeněni ve svém já, jinak nás naše mysl bude unášet jako divoká řeka, 

přestože je to neuvěřitelné. Být hluboce zakořeněn ve svém já, znamená obývat plně své tělo. Vždy 

věnovat část své pozornosti vnitřnímu silovému poli. Vnímat své tělo zevnitř. Vědomí těla nás udržuje 

pozornými a ukotvuje nás v přítomnosti.
45

 

 

ESOTERICKÝ SMYSL „ČEKÁNÍ" 

Stav přítomnosti se dá přirovnat k čekání. Ježíš toto při rovnání užíval v některých svých 

podobenstvích. Taková pozornost není neklidným nebo znuděným čekáním, které je popřením 

přítomnosti, objasňuje Tolle. Není to čekání, při kterém jsme soustředěni na nějaký bod v budoucnu, 

zatímco přítomnost vnímáme jako překážku, která nám brání mít to, co chceme. Je to kvalitativně jiný 

druh čekání, který vyžaduje úplnou bdělost. Každým okamžikem se může něco přihodit, a nejsme-li 

úplně bdělí a klidní, unikne nám to. O tomto druhu čekání mluvil Ježíš. V tomto stavu je všechna naše 

pozornost v přítomné chvíli. Neodchází myslet, vzpomínat ani předvídat. Není v tom napětí, ani 

obavy, jen bdělá přítomnost. Jsme přítomni celým  svým Bytím, každou buňkou našeho těla. V tomto 

stavu zcela zmizí naše „já", které má minulost a budoucnost, neboli naše osobnost. Přesto tím 

neztrácíme nic cenného, ale zůstáváme sami sebou. Ve skutečnosti jsme sami sebou více než kdykoli 

předtím. Přesněji, jedině teď, v této chvíli, jsme opravdu sami sebou. „Buďte jako lidé očekávající, 

kdy se jejich pán vrátí," říká Ježíš.
46

 Služebník neví, kdy se pán vrátí. Je tedy bdělý, klidný a ostražitý, 

aby mu neušel jeho návrat. V dalším podobenství hovoří Ježíš o pěti bláhových (nevědomých) 

družičkách, které nemají dost oleje (vědomí), aby jejich lampy svítily (zůstaly přítomné), a proto 

zmeškají ženicha (přítomnou chvíli) a nedostanou se na svatbu (osvícení). Tyto družičky se liší od pěti 

rozumných družiček, které mají dost oleje (zůstaly vědomé). Pravý smysl evangelií Tolle považuje za 

utajený a překroucený těmi, kteří je zapsali bez porozumění. Podle něj tato podobenství nemluví o 

konci světa, ale o konci psychologického času. Ukazují na překonání egoické mysli a o možnosti 

pobývat v úplně novém stavu vědomí.
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KRÁSA VZNIKÁ V TICHOSTI NAŠÍ VĚDOMÉ PŘÍTOMNOSTI 

Tento stav, který můžeme zažít sami uprostřed přírody, zenoví mistři označují slovem satori. Je to 

stav bezmyšlenkovitosti a úplné vědomé přítomnosti. Satori není trvalou proměnou, ale je ukázkou 

stavu osvícení. Je možné, že jsme takový stav prožili vícekrát, ale neuvědomovali jsme si jeho 

význam. Chceme-li si vnímat krásu a posvátnost přírody, musíme se soustředit v přítomnosti. Pokud 

pozorujeme někdy noční oblohu, může nás ohromit to hluboké ticho a nekonečnost prostoru. Podobné 

je to při zvuku horského potoka nebo zpěvu kosa za tichého letního soumraku. Abychom to mohli 

zachytit, naše mysl musí být pokojná. V takové chvíli musíme hodit všechny své problémy za hlavu, 

zapomenout na minulost či budoucnost a na všechno, co známe. Jinak se budeme dívat a neuvidíme, 

budeme poslouchat a nic neuslyšíme. Musíme být naprosto soustředěni tady a teď. Za krásou vnějších 

forem je nepojmenovatelná, hluboká, vnitřní a posvátná podstata. která vyzařuje ze všeho krásného. 

Můžeme ji vnímat jen ve chvíli úplné přítomnosti. Souhlasí tento popis bezejmenné podstaty s naší 

přítomnost?
 48

  

Když prožíváme chvíle úplného soustředění, většinou si neuvědomujeme, že jsme krátce zcela bez 

myšlenek, neboť prodleva mezi tímto stavem a myšlením je velmi malá. Naše satori snad trvá jen pár 

vteřin do první myšlenky, ale vzniká, proto jsme schopni vnímat krásu. Mysl není schopna krásu 

vnímat ani vytvořit. Krásu a posvátnost vnímáme jen , dokud jsme plně soustředěni v přítomné chvíli. 

Těžko si uvědomujeme základní rozdíl mezi vnímáním krásy bez myšlenek a myšlenkou, která ji hned 

nato pojmenovala a vyložila. Časový úsek mezi těmito dvěma stavy je tak krátký, že to vnímáme jako 

jeden plynulý proces. Ve skutečnosti, jakmile nás napadne první myšlenka je celý zážitek 

vzpomínkou.
 48

 

Čím delší časový interval mezi vjemem a myšlenkou, tím jsme hlubší a vědomější. Mnozí lidé jsou 

tak zavřeni ve své mysli, že krásu přírody vůbec nevnímají. Pokud řeknou o květině, že je krásná, je to 

jen obyčejné slovo, protože nejsou soustředěni v přítomnosti a květinu nevidí doopravdy v její 

podstatě a posvátnosti. Stejně tak neznají sami sebe ve své vlastní podstatě a posvátnosti. 

Protože žijeme v kultuře ovládané myšlením, moderní obrazy, architektura, hudba a literatura 

většinou postrádají krásu a bytostné určení. Lidé, kteří takto tvoří, se nejsou schopni osvobodit  ani na 

chvíli od své mysli a tak nejsou v doteku s místem, odkud vyrůstá pravá  tvořivost a krása. Mysl sama 

sobě tvoří jen nestvůry, a to nejen v galeriích. Podívejme se na naše města a průmyslové pouště. Žádná 

civilizace ještě nevytvořila tolik ošklivosti.
48

 

 

USKUTEČNĚNÍ ČISTÉHO VĚDOMÍ 

Když si uvědomujeme Bytí, tak si Bytí uvědomuje samo sebe, potom je vědomou přítomností. 

Bytí, vědomí a život jsou synonyma, dá se tedy říci, že vědomá přítomnost je život nebo vědomí 

uvědomující si samo sebe. Neulpívejme však na jednotlivých slovech, nesnažme se to pochopit. K 
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tomu, abychom si uvědomili přítomnost, nemusíme nic pochopit. Dojem, že Bytí neboli nejvyšší 

transcendentální realita není úplné a že se stále vyvíjí, že Bůh potřebuje čas k osobnímu růstu, který 

někdo má, je klamný. Jeví se nám to jen z našeho omezeného pohledu.
 49

 

Tak se to jeví nám z naší omezené perspektivy viditelného vesmíru. „Já jsem Alfa a Omega," praví 

Pán Bůh,  který je a který byl a který přichází, ten Všemohoucí. V bezčasé oblasti, kde žije Bůh a která 

je i naším domovem, začátek a konec, stejně jako Alfa a Omega, znamená bytostné určení všeho, co 

vždy bylo a co vždy bude, vždy přítomné v neprojeveném stavu jednoty a dokonalosti, který si lidská 

mysl nepředstaví ani nepochopí. V našem světě zdánlivě oddělených forem se pojem věčné 

dokonalosti nedá vyplodit. Zde se zdá, že i vědomí, které je světlem vyzařujícím z věčného Zdroje, 

postupuje ve svém vývoji, ale to jen vzhledem k omezenosti našeho vnímání. Z absolutního hlediska 

tomu tak není. Nyní však promluvme o vývoji vědomí v tomto světě.
 50

 

Všechno, co vzniká, má Bytí, Božské určení a určitý stupeň vědomí. Dokonce i kámen má 

počáteční vědomí, jinak by nemohl být a jeho atomy a molekuly by se rozptýlily. Vše je živé, Slunce, 

Země, rostliny, zvířata, lidé, vše je vyjádřením vědomí v rozmanitých stupních projevu  a projeveného 

ve formě. Svět vyvstává, když na sebe vědomí formy myšlenek a hmoty. Každá forma se miliónkrát 

opakuje v moři, na souši i ve vzduchu. Jde snad o něčí hru s formami? Na to se ptali staří indičtí 

jasnovidci. Pochopili svět jako hru lila, kterou hraje Bůh v níž jednotlivé životní  formy nejsou 

důležité. Vždyť většina tvorů v moři nežije déle než pět minut po zrození, lidská forma se také rychle 

mění v prach, a když zmizí, je to jako by nikdy nebyla. Tragické a kruté je to jen, když vytvoříme 

oddělenou totožnost pro všechny životní formy, když zapomeneme, že vědomí je Božským určením, 

jež se projevuje v řadě forem. To však nemůžeme opravdu vědět, dokud si neuskutečníme své vlastní 

Božské určení jako čisté vědomí.
 49

 

Když se nám narodí zvíře a dáme mu jméno, sledujeme jeho rodinu, a za krátký čas ho jiné zvíře 

sežere, je to tragédie. Ale jen proto, že jsme promítli oddělenou totožnost tam, kde žádná nebyla. Vzali 

jsme zlomek hybné posloupnosti, tance molekul a udělali jsme z něj oddělenou jsoucnost. Vědomí na 

sebe bere různé tvary, až se v nich zcela ztratí. Vědomí člověka dneška se ztotožňuje se svou 

maskou
51

. Zná se jen jako tvar, a proto žije ve strachu ze zničení své tělesné a duševní tváře. Počátkem 

naší nesladěnosti je naše egoická mysl. Možná se během našeho vývoje něco pokazilo. I to je součástí 

boží hry lila. Utrpení způsobené naší  nesladěností nakonec donutí naše vědomí, aby se již 

neztotožňovalo s formou, čímž si na mnohem hlubší úrovni uvědomuje samo sebe.
 52

 

Tento proces líčí Ježíš v podobenství o ztraceném synu, který odchází z domova, rozhází dědictví a 

nakonec se vrací. Po návratu ho otec miluje víc než před jeho odchodem. Syn není jiný než předtím, 
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ale teď má v sobě něco hlubšího. Podobenství ukazuje cestu od nevědomé dokonalosti skrze zdání 

nedokonalosti a „zla" k vědomé dokonalosti.
 53

 

Když pozorujeme svou mysl, naše vědomí ustupuje od myšlenkových forem a stává se nezaujatým 

pozorovatelem, čistým vědomím za všemi formami. Když mluvíme o pozorování vlastní mysli, 

zosobňujeme událost vesmírného významu. Skrz nás se vědomí probouzí ze svého snu o ztotožnění 

s formou, od které ustupuje. To je předzvěst i součást události, která je pravděpodobně hodně 

vzdálena, pokud jde o chronologický čas. Je to konec světa. Pokud se vědomí uvolní ze svého 

ztotožnění s formou těla i mysli, stane se čistým či osvíceným vědomím, což je vědomá přítomnost. 

Tolle mluví o tom, že se to již stalo v životě několika lidí a očekává, že mnoho dalších lidí bude 

následovat, ale jisté to není. Většina lidí stále podléhá sobeckému způsobu vědomí, které se ztotožňuje 

s myslí a běží podle ní. Když se od své mysli neosvobodí, jejich mysl je zničí. Budou zažívat stále 

větší zmatek, spory, násilí, nemoci, beznaděj a šílenství. Egoická mysl je potápějící se loď a když z ní 

nevyskočíte, utopíte se. Společná egoická mysl lidstva je nejšílenější a nejničivější jsoucnost, jaká kdy 

vyvstala na této planetě. Tolle uvažuje i možnost, že se lidské vědomí nezmění.
 49

 

Mnoho lidí hledá úlevu v občasném návratu do úrovně vědomí pod myšlením. Každý se tam 

dostává ve spánku, do jisté míry je to možné i prostřednictvím sexu, alkoholu a drog, které potlačují 

nadměrnou duševní činnost. Nebýt alkoholu, sedativ a antidepresiv, které se dnes užívají v ohromných 

kvantech, šílenství lidské mysli by bylo ještě více patrné. Tolle věří, že mnoho lidí by se stalo bez drog 

nebezpečím pro sebe i pro druhé. Tyto drogy nás však jen udržují v nesladěném stavu. Jejich rozšířené 

nadužívání jen oddaluje zhroucení starého uspořádání mysli a vznik vyšší úrovně vědomí. Návrat k 

nižším úrovním vědomí našich předků, zvířat a rostlin, není možný. Není cesta zpět. Pokud má lidstvo 

přežít, bude muset přejít na vyšší stupeň. Vědomí se vyvíjí v celém vesmíru v miliardách forem. 

Pokud nedosáhneme vyšší úrovně, ve vesmírném měřítku to nic neznamená. Vědomí se projeví v jiné 

životní formě. Nicméně skutečnost, že lidé čtou tuto knihu, je jasnou známkou toho, že se nové 

vědomí na této planetě začíná rozšiřovat. Není to nic osobního, říká Tolle: „ Nic vás neučím. Vy jste 

vědomí a nasloucháte sami sobě.“ Jedno východní přísloví říká: „Učitel a žáci tvoří učení." Samotná 

slova nejsou důležitá. Slova nejsou Pravda, jen na ni ukazují. I když každé slovo má svou historii a 

pochází z minulosti, slova, která Tolle vyslovuje, nesou velkou sílu vědomé přítomnosti.
 49

 

Mlčení je dokonce ještě účinnějším nositelem přítomnosti, proto si máme uvědomovat mlčení mezi 

a za slovy. Uvědomujme si pomlky. Naslouchání tichu je jednoduchá cesta, jak se stát vědomě 

přítomným. Kde je zvuk, tam je také ticho mezi jednotlivými zvuky. Naslouchání tichu v nás ihned 

vytvoří klid. Jen klid a ticho ve našem nitru vnímá ticho vnějšku. Klid je vědomá přítomnost vědomí 

osvobozeného od myšlení.
 49
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 KRISTUS: REALITA NAŠÍ BOŽSKÉ PŘÍTOMNOSTI 

Neulpívejme na žádném slově. Vědomou přítomnost lze nahradit slovem „Kristus",  je-li pro nás 

významnější Kristus. Je jí bytostné určení našeho Boha neboli Já, jak je někdy nazýván na Východě. 

Jediný rozdíl mezi Kristem a přítomností je v tom, že slovo Kristus odkazuje na naše vnitřní božství, 

ať si toho jsme vědomi či ne, zatímco vědomá přítomnost vyjadřuje probuzené božství neboli božskou 

bytnost. Pokud si uvědomíme, že v Kristu není minulost ani budoucnost, vyjasníme mnoho falešných 

názorů a představ. Řekneme-li, že Kristus byl nebo bude je to protimluv. Ježíš byl, člověkem, který žil 

před dvěma tisíci lety a uskutečnil božskou přítomnost, svou pravou přirozenost. K tomu řekl: „Dříve 

než byl Abraham, já jsem."
54

 Neřekl: „Byl jsem předtím, než se narodil Abraham." To by byl stále 

ještě v oblasti času a formy. Slova já jsem, ve větě začínající v minulém čase, vyjadřují základní 

změnu, přerušení rozměru času. Je to jakoby zenový výrok velké hloubky. Ježíš se pokusil přímo 

sdělit smysl vědomé přítomnosti, sebeuskutečnění. Vyšel z oblasti vědomí ovládaného časem a 

vstoupil do mimočasové říše, čímž do světa vstoupil rozměr věčnosti. Věčnost neznamená nekonečný 

čas, ale bezčasí. Tak se člověk Ježíš stal Kristem, nositelem čistého vědomí. Bůh samotný se určuje v 

Bibli takto: „JSEM, KTERÝ JSEM." Neříká: „Vždy jsem byl a vždy budu.“ Zde není čas, jen 

přítomnost.
 55

 

Druhý příchod Krista znamená proměnu lidského vědomí, přechod od času k přítomnosti, od 

myšlení k čistému vědomí, ne příchod nějakého muže nebo ženy. Kdyby se Kristus zítra vrátil v 

nějaké vnější podobě, nemohl by nám říci nic jiného než tohle: „Jsem Pravda. Jsem božská přítomnost. 

Jsem věčný život. Jsem ve vašem nitru. Jsem tady. Jsem teď." Tolle doporučuje, abychom Krista 

nikdy nezosobňovali, nedělali z něj formu. Boží matky, vtělení a osvícení mistři, pokud jsou praví, 

nejsou zvláštní jako osoby. Jsou mnohem jednodušší a prostší než obyčejní lidé. Bez falešného já, 

které by museli podporovat, bránit a živit jsou považováni za bezvýznamné nebo si jich vůbec 

nevšimnete.
 56

 

Jsme-li přitahováni k osvícenému učiteli, je to proto, že jsme už dost přítomní, abychom poznali 

vědomí přítomnosti v druhém. Mnoho lidí nepoznalo Ježíše nebo Buddhu, a mnoho lidí zase tíhne k 

falešným učitelům. Egoisté jsou tíhnou k egoistům. Temnota nepozná světlo, jen světlo může poznat 

světlo. Proto nevěřme, že světlo je mimo nás nebo že přichází v jediné podobě. Jakýkoli druh 

výlučnosti znamená ztotožnění s formou a ztotožnění s formou prozrazuje ego, byť sebelépe 

maskované. Užívejme mistra jako zrcadla, které odráží naši pravou totožnost, abychom se stali 

vědomějšími. Brzy zjistíme, že není rozdílu mezi „mým" a „tvým" v přítomnosti. Přítomnost je jedno. 

Skupinová práce nám také může rozjasnit světlo naší přítomnosti. Skupina lidí ve stavu vědomé 

přítomnosti povznáší vědomí každého člena skupiny a také pomáhá osvobodit společné vědomí lidstva 

od nadvlády mysli. Tím se stav vědomé přítomnosti dostává více lidem. Pokud však každý člen 
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skupiny nezvládne udržet energii tohoto stavu vědomí, egoická mysl se může snadno prosadit a zničit 

práci celé skupiny. Ačkoli je skupinová práce neocenitelná, sama o sobě nestačí a nedá se na ni 

spoléhat. Neměli bychom spoléhat ani na učitele či mistra, kromě krátkého období, kdy se učíme 

navozovat vědomou přítomnost.
 56

 

 

3.1.6. Vnitřní tělo 

 

BYTÍ JE VAŠE NEJHLUBŠÍ JÁ 

Naše tělo může být vstupem do říše Bytí. Co je bytí? Nesnažme se porozumět Bytí. Do oblasti Bytí 

jste již nahlédli, ale naše mysl se snaží vše vtěsnat do škatulek, které označuje nálepkami. Bytí není 

možné poznat, neboť v oblasti Bytí objekt a subjekt poznání splývají v jedno. Bytí můžeme cítit jako 

vždy přítomné já jsem, které je za jménem a formou. Cítit a tak vědět, že jsme, a udržet se v tomto 

hluboce zakořeněném stavu je osvícení a pravda, o které říká Ježíš, že nás osvobodí. Vědomí nás 

osvobodí od iluze, že nejsme víc než hmotné tělo a mysl. Tato „iluze já", jak to nazývá Buddha, je náš 

základní omyl. Vědomí nás svobodí od strachu v jeho nesčetných převlecích, jenž je nevyhnutelným 

následkem této iluze a který nás mučí tak dlouho, dokud odvozujeme svou totožnost z této pomíjivé a 

zranitelné formy. A od hříchu, který je utrpením, jež na nás i ostatní lidi podvědomě působí tak 

dlouho, dokud naše klamné já určuje, co si myslíme, říkáme a děláme.
 57

 

 

SKUTEČNOST HLEDEJTE ZA SLOVY 

Jsou slova jako hřích, kolem nichž se během staletí nahromadilo mnoho mylných výkladů, přesto 

se tato slova zakládají na pravdě. Pokud se nejste schopni podívat za hranice těchto výkladů a 

rozpoznat skutečnost, na kterou slova ukazují, pak je nepoužívejte. Neměli bychom na nich lpět, neboť 

slovo je pouhý prostředkem k dosažení cíle, abstrakce. Podobně jako ukazatel ukazuje za sebe. Tak 

jako slovo med není med. O medu můžeme mluvit, jak dlouho chceme, ale teprve až jej ochutnáme, 

dozvíme se, co to je a slovo med ztratí svou důležitost. Přestaneme na něm lpět. Tak je to i se slovem 

Bůh. O Bohu můžeme mluvit celý život, ale to neznamená, že známe či jsme zahlédli skutečnost, na 

kterou to slovo ukazuje. Není to víc než posedlá oddanost ukazateli, duševní modle. Může to být i 

opačně, pokud by se nám nelíbilo slovo med, mohlo by nám to bránit v tom, abychom med ochutnali. 

Také kdybychom měli silný odpor ke slovu Bůh, což je záporná oddanost, mohli bychom popírat 

nejen slovo samotné, ale i skutečnost, na kterou to slovo ukazuje. Odřízli bychom se od možnosti 

jejího prožívání. To vše je spojeno s tím, že se ztotožňujeme se svou myslí. Pokud nám tedy nějaké 

slovo nic neříká, můžeme je nahradit jiným. Když se nám nelíbí slovo hřích, říkejme tomu nevědomí 

nebo šílenství. Tím se dostaneme blíže k pravdě, skutečnosti za slovem, kterou slovo hřích označuje, 
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než takovým dlouho zneužívaným slovem. To ponechává jen malý prostor pro vinu. I slova nevědomí 

a šílenství naznačují, že je s námi něco v nepořádku, ale již nejsme souzeni. Je třeba si uvědomit, že 

jsme součástí lidstva, které jen ve dvacátém století zavraždilo 100 milionů členů svého vlastního 

druhu. To není otázka viny. Pokud jsme ovládáni egoickou myslí, podílíme se na společném šílenství. 

Možná jsme nikdy neprozkoumali stav člověka ve stavu nadvlády egoické mysli. Otevřeme oči a 

uvidíme všudypřítomný strach, zoufalství, chamtivost a násilí. Podívejme se na krutosti a utrpení, jež 

lidé působí sobě navzájem i jiným podobám života na této planetě. Nemusíme soudit, jen se dívat. To 

je hřích, je šílenství či nevědomí. A hlavně, sledujme svou vlastní mysl a hledejme v ní kořeny 

šílenství.
 57

 

 

HLEDEJTE SVOU NEVIDITELNOU A NEZNIČITELNOU   

SKUTEČNOST 

Naše viditelné a hmatatelné tělo nás nemůže dovést do oblasti Bytí. Viditelné tělo je pouze vnější 

skořápkou či omezeným a zkresleným obrazem hlubší skutečnosti. V přirozeném stavu spojení s 

Bytím však lze tuto hlubší realitu vnímat jako neviditelné vnitřní tělo. Takže „žít v těle" značí vnímat 

život uvnitř těla a tak poznat, že jsme mimo  vnější formy. To je ale jen počátek vnitřní cesty, která 

nás vede stále hlouběji do říše hlubokého klidu a také velké síly a tepajícího života. Zprvu to jsou jen 

záblesky. Skrze ně si začneme uvědomovat, že nejsme jen bezvýznamnou částečkou v cizím vesmíru, 

zastavenou krátce mezi narozením a smrtí, jíž je dopřáno krátké potěšení následované bolestí a 

konečným zánikem. Pod naší vnější podobou jsme spojeni s něčím tak nezměrným, ohromným a 

posvátným, že to nelze ani pochopit, ani vyslovit, ale přesto o tom teď mluvíme. Tolle nám nechce 

dávat předmět víry, ale ukazuje, jak můžeme skutečnost poznat sami. Při ztotožnění s naší myslí, jsme 

odříznuti od Bytí. Jsme-li soustředěni na svou mysl, nejsme ve svém těle. Naše mysl pohlcuje celé 

naše vědomí a proměňuje je do vycpávky mysli. Nemůžeme přestat myslit. Nutkavé myšlení je 

společnou nemocí lidstva. Naše totožnost je odvozena z činnosti naší mysli a není ukotvena v Bytí, 

čímž se stává zranitelným duševním výtvorem, který vyvolává strach jako převládající emoci. Jediná 

věc, na které záleží pak v našem životě chybí. Je to vědomí našeho hlubšího já, naší neviditelné a 

nezničitelné skutečnosti. Pokud si chceme uvědomovat Bytí, musíme osvobodit své vědomí od své 

mysli. To je jeden z hlavních úkolů na naší duchovní cestě. Musíme soustředit svoji pozornost ne na 

svoje myšlení, ale do svého těla, kde můžeme vnímat Bytí jako neviditelné silové pole, které dává 

život tomu, co vnímáme jako hmotné tělo.
 57

 

 

SPOJTE SE S VNITŘNÍM TĚLEM 

Tolle nás vybízí k meditaci.- Zavřete oči. Soustřeďte pozornost do svého těla, zevnitř. Vnímáte 

jemnou životní sílu, prostupující celým vaším tělem a oživující každý orgán a každou buňku? Cítíte 

tuto sílu v každé části těla zároveň jako jedno silové pole? Na několik minut se soustřeďte na pocity ve 

svém vnitřním těle, ale nepřemýšlejte o nich. Jenom je vnímejte. Čím více se soustředíte, tím lépe je 
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budete vnímat. Jako by každá buňka byla živější, možná uvidíte, jak vám tělo začíná zářit. Taková 

představa může pomoci, ale soustřeďte se nejvíc na své pocity. Představa je vyjádřená formou, a 

nemůže proniknout tak hluboko. Pocity našeho vnitřního těla nejsou nijak omezené. Můžeme jít stále 

hlouběji. Soustřeďte se na všechno, co cítíte. Možná cítíte jemné pálení v rukou nebo chodidlech. To 

prozatím stačí. Soustřeďte se na to. Vaše tělo se probouzí. Později budeme cvičit víc. Teď otevřete oči, 

ale nepřestávejte vnímat vnitřní energetické pole ve svém těle. Vnitřní tělo leží na hranici mezi vaší 

hmotnou formou a vaší podstatou, vaší pravou přirozeností. Buďte s ní ve stálém spojení.
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PROMĚNA SKRZE TĚLO 

Tělesně jsou lidé blízko zvířatům, sdílíme s nimi základní tělesné funkce - slast i bolest, jedení i 

pití, dýchání, vyprazdňování, spaní, sexuální pudy a ovšem narození a smrt. Po vyhnání z ráje se naši 

předkové octli ve zvířecím těle a to je znepokojilo. „Nic si nenamlouvejte, nejste víc než zvířata." S 

tuto skutečností bylo obtížné se smířit. Adam s Eva poznali, že jsou nazí, a dostali strach. Počali 

nevědomě odmítat svou zvířecí přirozenost. Vznikala různá tabu spojená s určitými tělesnými údy a 

pochody, zejména sexualitou. Tělo se dodnes považuje za překážku nebo dokonce za něco hříšného. 

Světlo lidského vědomí nebylo ještě tak silné, aby lidé mohli přijmout zvířecí přirozenost za svou, 

aby jí nechali být či v ní hledali božskou podstatu. A tak se začali od svého těla distancovat.
58

 

Náboženství tvrdila, že člověk není tělem. Lidé na celém světě začali hledat Boha, spásu a osvícení 

prostřednictvím odmítání těla. Křesťané dokonce začali svoje tělo umrtvovat působením bolesti, aby je 

potrestali za jeho hříchy. Lidé v jiných náboženstvích se snažili z něj uniknout navozením extatických 

stavů. Dokonce i Buddha šest let provozoval krajní odříkání. Osvícení však dosáhl, až když se tohoto 

úsilí vzdal. Nikdo se nikdy nestal osvíceným skrze popírání těla. Ačkoli zakusit přechodné stavy 

osvobození od hmotných podob může být úžasné, nakonec se vždycky musíme vrátit do svého těla, 

kde dochází k proměně. Ta je možná jen skrze tělo, nikoli mimo něj. Žádný pravý mistr neobhajoval 

myšlenku odmítání nebo opuštění těla. Stará učení podle Tolleho dochovala z výroků o těle jen 

zlomky jako Ježíšův výrok „celé vaše tělo se naplní světlem". Dochovalo se také přesvědčení, že Ježíš 

vstoupil do „nebe" ve svém těle. Téměř nikdo tyto zlomky ani skrytý smysl některých mýtů nechápe a 

proto názor, že „člověk není svým tělem", stále převažuje. Nesčetně duchovních hledačů tak nedošlo 

osvícení.
59

 

Můžeme znovu najít nebo je zrekonstruovat z existujících fragmentů? Ztracená duchovní učení o 

významu těla podle Tolleho není nutné hledat, protože původ v jediném Zdroji. Vždy je jen jediný 

mistr, který se projevuje v různých podobách. Jsme jím každý z nás, jakmile se umíme spojit se s 

                                                      

58 TOLLE Eckhart, Moc přítomného okamžiku, Pragma, Praha, 1999, str. 101-105 

59 Založeno jen na anglickém překladu Bible, například The Holy Bible, authorized King James version 

Matthew 6:22 „…thy whole body stall be full of light.“ Ve The Kingdom Interlinear Translation of the Greek 

Scriptures „…'ολον τό σωμά σου φωτινον έσται “ ( v Kralickém překladu „…všecko tělo tvé světlé bude.“) 
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naším vnitřním Zdrojem. Cesta k němu vede přes naše vnitřní tělo. Ač všechna duchovní učení 

pocházejí z jednoho Zdroje, pokud jsou vyslovena či napsána, nejsou nic víc než sbírka slov. Slova, 

jak jsme si uvedli, jsou jen ukazatele ukazující na skutečnost za nimi, kterou je cesta ke Zdroji.
 58

 

 

KÁZÁNÍ O TĚLE 

To, co vidíme jako hmotnou sestavu nazývanou tělo, není skutečné - to nejsme my. Je to klamný 

obraz naší skutečnosti, která je mimo zrození a smrt, je to obraz vytvořený naší myslí, která vytváří 

tělo, aby dokázala svou víru v oddělenost a ospravedlnila svůj strach. Neodmítejme však svoje tělo, 

protože uvnitř tohoto obrazu pomíjivosti, omezení a smrti, který vnímáme jako přeludný výtvor své 

mysli, se skrývá krása naší nesmrtelné skutečnosti. Pravdu nenajdeme nikde jinde, neboť ji můžeme 

najít jen ve svém těle. Nebojujme proti němu, vždyť bychom bojovali proti své vlastní skutečnosti. My 

jsme svým tělem. Tělo, které vidíme a kterého se dotýkáme, je jen přeludným závojem. Pod ním leží 

neviditelné vnitřní tělo, vstup do Bytí, do neprojeveného Života. Skrze svoje vnitřní tělo jsme 

neoddělitelně spojeni s neprojeveným jediným Životem, jenž je mimo zrození i smrt a věčně přítomný. 

Skrze svoje vnitřní tělo jsme navždy jedno s Bohem.
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MĚJME HLUBOKÉ KOŘENY 

Spojení s naším vnitřním tělem a jeho vnímání podle Tolleho prohloubí a promění náš život. Čím 

víc si uvědomujeme své vnitřní tělo, tím mohutnější je jeho činnost, podobně jako se světlo rozjasňuje, 

když otáčíme potenciometrem. Na vyšší úrovni činnosti nás nemůže ovlivnit žádné záporné působení a 

my přitahujeme nové situace, které jsou odrazem této mohutnější činnosti.  Když si budeme 

uvědomovat svoje tělo, budeme zakotveni v přítomné chvíli. Neztratíme se ve vnějším světě a 

neztratíme se ve své mysli. Naše myšlenky a emoce, naše obavy a touhy nás přestanou ovládat. Když 

nyní čteme, tato slova jsou středem naší pozornosti. Okrajově jsme si vědomi také svého okolí a 

dalších lidí. Naše mysl může reagovat na to, co čteme. To vše však nemusí pohltit celou naši 

pozornost. Snažme se být ve spojení se svým vnitřním tělem a část své pozornosti soustředit dovnitř, 

nenechat ji uplynout. Vnímejme celé své tělo zevnitř jako jediné pole energie, jako bychom četli 

celým svým tělem. Cvičení máme opakovat po následující dny a týdny.
 58

 

Nesoustřeďujme se jen na svoji mysl a vnější svět. Soustřeďme se na naši činnost, ale také 

vnímejme své vnitřní tělo. Zůstaňme v něm zakořeněni. Pozorujme, jak to působí na stav našeho 

vědomí a jakost toho, co děláme. Máme se cvičit v uvědomování vnitřního těla vždy, když čekáme, v 

dopravních zácpách i  při čekání ve frontách. Soustředěním dovnitř svého těla si uvědomíme hlouběji 

přítomný okamžik. Toto umění nám stane novým způsobem života a trvalé spojení s Bytím dá našemu 

životu nepoznanou hloubku. Pokud jsme hluboce zakotveni ve svém těle, snadno pozorujeme svoji 

mysl a neotřese námi nic z toho, co se děje ve světě kolem. Záznamy v naší hlavě z dávné minulosti, 

budou ovlivňovat naše myšlení a chování. Na chvíli se jich můžeme zbavit, ale ne na dlouho. Zejména 

při nepředvídatelných těžkostech  budou naše podmíněné reakce bezděčné, mechanické a 
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předvídatelné, neboť budou vyvolány strachem, jenž je základní emocí vědomí ztotožněného s myslí. 

V obtížných situacích se tedy soustřeďme na vnitřní silové pole ve svém těle. Stačí jen pár vteřin, ale 

musí to být v okamžiku, kdy se potíže objeví. Každý odklad umožní podmíněným myšlenkově 

emočním reakcím, aby převzaly vládu. Vnímáním našeho vnitřního těla stáhneme vědomí z naší mysli 

a staneme se přítomní. Je-li třeba odpovědět, naše odpovědi přicházejí z hloubi našeho vnitřního těla. 

Jako slunce je jasnější než svíčka, Bytí je nekonečně inteligentnější než naše mysl. Vědomé spojení s 

našim vnitřním tělem Tolle přirovnává k hlubokým kořenům a pevným základům. To spojuje s 

Ježíšovým podle něj často nepochopeném podobenství o dvou stavitelích. Jeden muž staví dům na 

písku, a když přijde příval vody a dům odnese. Druhý muž staví dům na skále, který přívalu odolá.
60

 

 

NEŽ VSTOUPÍTE DO SVÉHO TĚLA, ODPUSŤTE 

Pokud při snaze o soustředění se na své vnitřní tělo máme nepříjemný pocit, může jít o nějakou 

emoci z minulosti, kterou jsme si neuvědomovali, dokud jsme nesoustředili pozornost do svého těla. 

Pokud si ji neuvědomíme, brání nám vstoupit do vnitřního těla, které se nachází pod ní. Tuto emoci 

stačí jen pozorovat a přijmout ji takovou, jaká je. Některé emoce snadno rozpoznáme - hněv, strach, 

smutek atd. Jiné je těžké určit, může to být jen neurčitý pocit neklidu či napětí. Není důležité je 

pojmenovat, ale uvědomit si je co nejlépe. Pozornost je klíčem k proměně - a plná pozornost vede k 

přijetí. Pozornost je jako paprsek světla - soustředěná síla našeho vědomí, která proměňuje všechno v 

sebe samu. Ve zdravém organismu mají emoce krátké trvání a jsou jako vlna na hladině našeho Bytí. 

Pokud nejsme v našem těle, emoce v nás přežívají několik dní i týdnů. Mohou se spojit s dalšími 

podobnými emocemi a vytvoří naše emoční tělo. Tento parazit v nás může žít mnoho let a způsobovat 

různé nemoci.
61

 

Vnímejme svoje emoce a usilujme zjistit, zda naše mysl neulpívá na pocitech viny, sebelítosti nebo 

zášti. Jestli je to tak, znamená to, že jsme neodpustili. Možná jsme neodpustili sobě, někomu druhému 

nebo nějakým okolnostem, minulým, současným či budoucím, které naše mysl nechce přijmout. Naše 

mysl může odmítat i budoucnost, když ji považuje za nejistou a neovladatelnou. Odpuštění znamená 

vzdát se hněvu a zármutku. K tomu dojde přirozeně, jakmile si uvědomíme, že naše negativní emoce 

pouze posilují vaše falešné já. Odpustit znamená nebránit se životu - dovolit životu, aby žil skrze nás. 

Odmítání života vede k bolesti a utrpení a mnohdy k tělesnému onemocnění. Když opravdu 

odpustíme, zkrotíme sílu z naší mysli. Neschopnost odpuštění je v samotné povaze mysli. Tak jako 

myslí vytvořené ego neumí žít bez sporů a svárů, mysl nemůže odpouštět. Odpustit můžeme jen my. 

Staneme se přítomnými, vstoupíme do svého těla a vnímáme chvějivý klid a ticho, které vyvěrají z 

Bytí. Proto Ježíš řekl: „Než vstoupíte do chrámu (přinést dar na oltář), odpusťte (a smiřte se)."
61

 

                                                      

60 TOLLE Eckhart, Moc přítomného okamžiku, Pragma, Praha, 1999, str. 101-105; Matouš 7:24-27, Bible - 

překlad 21. století 
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NAŠE SPOJENÍ S NEPROJEVENÝM BYTÍM 

Vědomá přítomnost je čistým vědomím uvolněným od mysli a světa formy. Vnitřní tělo je naším 

spojením s neprojeveným Bytím a ve svém nejhlubším aspektu je přímo Neprojeveným, tedy 

Zdrojem, ze kterého vychází vědomí jako světlo vyzařuje ze slunce. Vědomí vnitřního těla je vědomí, 

které se rozpomíná na svůj původ a návrat ke Zdroji. Výraz neprojevené Bytí se snaží vyjádřit 

záporem to, co se nedá vyslovit, myslit ani představit. Ukazuje na to, čím je, tím, že říká, co není. Bytí 

je kladný výraz. Ale neulpívejme na žádném z těchto výrazů. Jsou to jen ukazatele. 

Vědomá přítomnost je vědomí proměněné mysli. Vědomí proměňujeme my. Protože jsme ve svém 

bytostném určení vědomím, lze říci, ze je to probuzení vědomí z klamu podoby. To však neznamená, 

že naše vlastní podoba okamžitě zmizí ve výbuchu světla. Můžeme pokračovat ve své přítomné 

podobě a přitom si uvědomovat beztvarou a nesmrtelnou hloubku v našem nitru. Ač nerozumíme, na 

hlubší úrovni si to uvědomujeme. Je to spíš pocit než co jiného.  Pocity nás dovedou blíž k tomu, čím 

opravdu jsme, co v hloubi své duše už známe. Když dosáhneme určitého stadia vnitřního spojení, 

rozpoznáme pravdu, když ji uslyšíme. Pokud jsme toho stadia ještě nedosáhli, soustřeďme se na svoje 

tělo a to nám pomůže docílit nutného prohloubení uvědomění.
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ZPOMALENÍ PROCESU STÁRNUTÍ 

Vědomí si vnitřního těla má další výhody v hmotné sféře. Jednou z nich je významné zpomalení 

stárnutí hmotného těla. Zatímco vnější tělo poměrně rychle chřadne a stárne, vnitřní tělo se časem 

nemění, kromě toho, že je můžeme vnímat hlouběji a plněji. Silové pole vnitřního těla budeme vnímat 

stejně ve dvaceti jako v osmdesáti. Bude stejně chvějivě živé. Jakmile se osvobodíme od své mysli a 

začneme žít ve svém vnitřním těle a v přítomnosti, naše hmotné tělo se bude cítit lehčí a živější. Čím 

víc si uvědomujeme svoje tělo, tím řidší se stává jeho molekulární uspořádání. Vyšší vědomí znamená 

oslabení klamu hmotnosti. Když se ztotožňujeme víc se svým bezčasým vnitřním tělem, než se svým 

vnějším tělem, pokud žijeme v přítomnosti a nejsme ovládáni minulostí ani budoucností, 

nehromadíme čas ve své duši ani v buňkách svého těla. Hromadění času jako duševní zátěže minulosti 

a budoucnosti snižuje schopnost buněk obnovovat se. Pokud tedy žijeme ve vnitřním těle, vnější tělo 

stárne mnohem pomaleji, a i když stárne, naše věčné bytostné určení vyzařuje skrze vnější podobu a 

my nevypadáme jako staří lidé.
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POSILOVÁNÍ IMUNITNÍHO SYSTÉMU 

Dalším blahodárným účinkem těchto postupů v hmotné oblasti je posílení imunitního systému. K 

tomu dochází, když žijeme ve svém těle. Čím víc si tělo uvědomujeme, tím silnější je náš imunitní 

systém. Jako když se probudí každá buňka a raduje se. Naše tělo miluje naši pozornost, což je také 

                                                      

62 TOLLE Eckhart, Moc přítomného okamžiku, Pragma, Praha, 1999, str. 107-110 
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účinný způsob samoléčby. Většina nemocí přichází, když nejsme přítomni ve svém těle. Není-li pán v 

domě, začnou přicházet nezvaní hosté. Pokud žijeme ve svém těle, nezvaní hosté nemají přístup.
63

 

Vědomá pozornost stejně posiluje i duševní imunitní systém. Ten nás chrání před záporným 

myšlenkově emočním silovým polem druhých lidí, které je velmi nakažlivé. Pokud žijeme ve svém 

těle, kmitočet našeho silového pole se zvyšuje, takže všechno, co kmitá na nižším kmitočtu, strach, 

zlost či deprese, existuje ve zcela jiné rovině skutečnosti. Nižší kmitočty už nevstupují do našeho 

vědomí, a pokud ano, nemusíme se jim bránit, neboť vámi jen procházejí. Nepřijímejme ani 

neodmítejme nic z toho, co bylo řečeno. Vyzkoušejme to sami.
62

 

Je jedna velice účinná samoléčebná meditace, kterou můžeme provádět, když chceme posílit svůj 

imunitní systém. Zvláště pomáhá, když cítíme první známky nemoci, ale působí i na nemoci, které se 

již rozšířily, pokud ji používáme v krátkých úsecích a se silným zaměřením. Také vyrovnává poruchy 

ve našem silovém poli, způsobené nějakou formou negativity. Není náhradou za soustředění na bytí 

v těle spojováním přítomných chvílí, účinky této meditace budou jen dočasné. Zde je: Když máme čas, 

zejména večer před spaním nebo ráno než vstaneme, „zaplavme" své tělo vědomím. Zavřeme oči. 

Lehněme si na záda. Soustřeďme svoji pozornost na jednotlivé části těla: ruce, paže, chodidla, nohy, 

břicho, hruď atd. Vnímejme životní sílu uvnitř těchto částí. Na každou se soustřeďme po dobu patnácti 

vteřin. Pak nechme svou pozornost několikrát proběhnout celým tělem jako vlnu od hlavy až k patě a 

zpátky, to asi minutu. Pak vnímejme svoje vnitřní tělo jako jedno silové pole po dobu několika minut. 

Buďme soustředěně přítomni v každé buňce našeho těla. Nedělejme si starosti, když naše mysl občas 

odvede naši pozornost od našeho těla a my začneme o něčem přemýšlet. Když si to uvědomíme, 

obraťme pozornost zpátky ke svému vnitřnímu tělu.
62

 

 

VYUŽIJTE SVŮJ DECH 

Když je pro nás těžké navázat spojení se svým vnitřním tělem, je snazší soustředit se nejprve na 

svůj dech. Vědomé dýchání jako velice účinná meditace nás uvede do kontaktu s naším tělem. 

Vnímejme svůj dech, jak proudí dovnitř a ven z našeho těla. Dýchejme zhluboka a sledujme, jak se 

vám roztahuje a stahuje břicho při každém nadechnutí a vydechnutí. Se zavřenýma očima si 

představujme, že jsme obklopeni světlem nebo ponořeni do nějaké zářivé látky - moře vědomí. Pak 

světlo nadechujme a představujme si, jak nám naplňuje a projasňuje celé tělo. Postupně se soustřeďme 

na své pocity. Nyní jsme ve svém těle. Neulpívejme na žádné zrakové představě.
62

 

 

TVŮRČÍ POUŽITÍ MYSLI 

Pokud potřebujeme použít svou mysl pro určitý účel, používejme ji ve spojení se svým vnitřním 

tělem. Mysl můžeme užívat tvůrčím způsobem, jen když jsme schopni být vědomí bez přemýšlení.. 

Tohoto stavu dosáhneme nejsnáze prostřednictvím svého těla. Když potřebujeme najít odpověď, 
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nějaké řešení nebo tvůrčí myšlenku, přestaňme chvíli myslet a soustřeďme se na své vnitřní silové 

pole, abychom vnímali ticho. Když zase začneme přemýšlet, naše myšlení bude svěží a tvůrčí.V každé 

myšlenkové činnosti bychom si měli zvyknout pohybovat se mezi myšlením a vnitřním nasloucháním, 

vnitřním tichem. Jinými slovy, mysleme celým tělem, nejen hlavou.
64

 

 

UMĚNÍ NASLOUCHAT 

Při naslouchání druhému člověku, poslouchejme celým tělem, nejen myslí. Vnímejme přitom 

silové pole svého vnitřního těla. To odvádí vaši pozornost od myšlení a vytváří tichý prostor, který 

nám umožňuje opravdově naslouchat bez zasahování mysli. Dáváme druhému člověku prostor - 

prostor být. To je nejcennější dar, jaký můžeme dát. Většina lidí neumí naslouchat, neboť hlavní část 

jejich pozornosti je věnována myšlení. Věnují více pozornosti tomu co, než jak to jiná osoba říká a 

vůbec žádnou tomu, na čem opravdu záleží - Bytí druhého člověka za slovy a myslí. Je jasné, že 

nemůžeme vnímat žádné jiné Bytí, jen svoje vlastní. To je počátek uskutečnění jednoty, kterou je 

láska. Na nejhlubší úrovni Bytí jsme jedno se vším, co je. Většina lidských vztahů se skládá hlavně z 

interakcí lidských myslí, nikoli z komunikace lidských bytostí, které jsou ve společenství. Proto je v 

lidských vztazích tolik sporů. Dokud mysl řídí náš život, nevyhneme se problémům. Spojení s 

vnitřním tělem vytváří volný prostor bez mysli, v němž lidské vztahy mohou vzkvétat.
64

 

 

3.1.7. Brány do neviditelného bytí 

 

VSTUPTE HLUBOKO DO SVÉHO TĚLA 

Pokud jsme schopni vnímat energii ve svém těle, zejména v pažích a nohou, ale nejsme schopni 

dostat se hlouběji, učiňme z toho meditaci. Ta nemusí trvat dlouho, jen deset či patnáct minut 

chronologického času. Najděme si klidné místo, kde nás nikdo nebude rušit. Posaďme se na židli, 

sedíme bez opírání ve vzpřímené pozici. To udrží naši bdělost. Nebo si vyberme svoji vlastní 

oblíbenou meditační polohu. Uvolníme všechny svaly, zavřeme oči, několikrát se zhluboka 

nadechneme. Nadechujeme hluboko do břicha. Pozorujeme, jak se nám břicho roztahuje a stahuje při 

každém nádechu a výdechu. Uvědomujeme si vnitřní energetické pole ve svém těle. Nepřemýšlíme o 

něm – jen je vnímáme. Tím odvedeme svoje vědomí od svojí mysli. Pokud nám to pomůže, můžeme si 

představovat, jak se nám tělo naplňuje světlem. Jakmile začneme vnímat svoje vnitřní tělo jako jediné 

pole síly, opustíme všechny zrakové představy a soustředíme se pouze na svoje pocity. Když opustíme 

myšlenkové obrazy hmotného těla, zbude nám jen vše zahrnující pocit vědomé přítomnosti či bytí a 

naše vnitřní tělo se cítí být bez hranic. Soustředíme se na tento pocit hlouběji, abychom splynuli se 

svým silovým polem a přestali vnímat rozdíl mezi pozorovatelem a pozorovaným. Rozdíl mezi 
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vnitřním a vnějším se rozplyne, již neexistuje žádné vnitřní tělo. Hlubokým soustředěním do svého 

těla jsme přesáhli jeho hranice.
 65

 

V této oblasti čistého Bytí zůstaneme, dokud nám to je příjemné. Pak si opět začněme uvědomovat 

svoje tělo, dech a pocity a nakonec otevřeme oči. Několik minut pozorujeme svoje okolí – bez 

přemýšlení přitom vnímáme svoje vnitřní tělo. Tolle pomocí těchto meditací ukazuje, jak lze vstoupit 

do této oblasti bez forem, což je osvobozující. Osvobodí nás to z připoutanosti k formě a ztotožnění se 

s ní. Je to život ve svém prvotním nerozlišeném stavu, jenž předchází rozčlenění v mnohost. Můžeme 

to nazývat neprojeveným Bytím, neviditelným Zdrojem všech věcí, Bytím ve všech bytostech. Je to 

říše hlubokého klidu a ticha, ale také radosti a pronikavého oživení. Kdykoli jsme soustředěni v 

přítomné chvíli, otvíráme se světlu čistého vědomí, které vyzařuje z tohoto Zdroje. Také si 

uvědomíme, že toto světlo tvoří naši podstatu.
 65

 

 

ZDROJ ENERGIE ČCHI 

Neprojevené Bytí je zdrojem energie čchi. Čchi je vnitřní silové pole našeho těla. Je to most mezi 

naším vnějším já a Zdrojem. Leží na půl cesty mezi projevením ve světě forem a neprojeveným 

Bytím. Čchi můžeme přirovnat k řece nebo proudění síly. Pokud se dovedeme soustředit hluboko do 

svého vnitřního těla, jdeme podél tohoto proudu zpátky ke Zdroji. Čchi je pohyb, neprojevené Bytí je 

ticho či klid. Když  dosáhneme bodu úplného klidu, jenž se přesto chvěje životem, dostaneme se za 

vnitřní tělo a čchi až ke Zdroji, neprojevenému Bytí. Čchi je spojením mezi neprojeveným Bytím a 

hmotným vesmírem. Pokud se soustředíme hlouběji do vnitřního těla, můžeme dosáhnout toho bodu, 

této jedinečnosti, kde se svět rozpouští v neprojevené Bytí a neprojevené Bytí trvá v podobě proudu 

síly čchi, která se stává světem. To je místo zrození a smrti. Když naše vědomí směřuje ven, vzniká 

mysl a svět, když je zaměřeno dovnitř, uvědomuje si svůj Zdroj a vrací se do říše neprojeveného Bytí. 

Když se naše vědomí opět vrátí do projeveného světa, může pokračovat totožnost tvaru, které jsme se 

načas vzdali. Máme jméno, minulost, životní okolnosti a budoucnost. Ale v zásadním ohledu jsme se 

změnili, uvnitř sebe jsme zahlédli skutečnost, která není ,,z tohoto světa", přestože od ní není oddělen, 

stejně jako od ní nejsme odděleni my.
 65

 

Tolle doporučuje jako duchovní cvičení, abychom ve svém životě neupírali všechnu svoji 

pozornost na vnější svět a svoji mysl, ale zaměřili její část také dovnitř. Abychom vnímali vnitřní tělo 

i při všedních činnostech, zvláště když se zabýváme vztahy nebo jsme ve styku s přírodou, pocit klidu 

hluboko uvnitř nás. Abychom udržovali bránu ke Zdroji otevřenou. Neprojevené Bytí si můžeme 

uvědomovat po celý život. Vnímáme je jako pocit vnitřního míru v pozadí a ticho, který nás nikdy 

neopustí, ať se kolem nás děje cokoli. Staneme se tak mostem mezi neprojeveným a projeveným 

Bytím, mezi Bohem a světem. To je stav sounáležitosti se Zdrojem, který nazýváme osvícením. 
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Neprojevené Bytí není odděleno od projeveného. To není možné. Neprojevené Bytí je život v každé 

podobě, vnitřní určení všeho, co vyvstává, prostupuje celým světem.
65

 

 

BEZESNÝ SPÁNEK 

Každý večer vstupujeme do sféry neprojeveného Bytí, když se octneme v hlubokém bezesném 

spánku. Spojujeme se se Zdrojem a čerpáme z něj životní sílu, která nás posiluje, když se vracíme do 

projeveného světa oddělených forem. Tato síla je mnohem důležitější než jídlo. „Nejen chlebem je 

člověk živ…" V bezesném spánku však nevstupujeme do této říše vědomě. Ačkoli naše tělesné 

pochody běží, „my" v tom stavu nevyvstáváme. Zkusme si představit, jaké by to bylo, kdybychom se 

dostali do bezesného spánku s plným vědomím. To je nemožné, protože takový stav nemá žádný 

obsah.
 66

 

Oblast  neprojeveného Bytí vás neosvobodí, pokud do ní nevstoupíme vědomě. Proto Ježíš neřekl 

jen pravda vás vysvobodí, ale: „Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí." To není pravda podmíněná, 

ale pravda věčného života mimo tvary, který poznáme buď přímo, nebo vůbec. Nepokoušejme se 

zůstat při vědomí v bezesném spánku. Je velice nepravděpodobné, že by se nám to podařilo. Ještě si 

tak uchováme vědomí během úseku snů. Tomu se říká bdělé snění, které může být úžasné, ale ne 

osvobozující.
67

 

Proto používejme svoje vnitřní tělo jako bránu do říše neprojeveného Bytí a uchovávejme tuto 

bránu otevřenou, abychom zůstali vždy ve spojení se Zdrojem. Ve věci vnitřního těla nezáleží na tom, 

jestli je naše hmotné tělo staré či mladé, slabé či silné, protože je mimo čas. Pokud ještě nejsme 

schopni vnímat své vnitřní tělo, použijme některou další bránu. Nakonec všechny brány jsou branou 

jedinou.
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DALŠÍ BRÁNY 

Přítomnou chvíli lze brát za hlavní bránu. Přítomnost je hlavním hlediskem všech ostatních bran, 

včetně vnitřního těla. Nemůžeme být ve svém těle, pokud nežijeme v přítomné chvíli či teď. Čas a 

projevené bytí jsou spojeny stejně neoddělitelně jako věčná chvíle a neprojevené Bytí. Když 

rozpustíme psychologický čas skrze pronikavé vědomí přítomnosti, začneme si uvědomovat 

neprojevené Bytí jak přímo, tak nepřímo. Přímo je vnímáme jako záření a sílu našeho vědomí, které je 

jen přítomné bez nějakého obsahu. Nepřímo jsme si vědomi neprojeveného Bytí skrze smyslovou 

oblast. Jinými slovy, vnímáme božské Bytí v každé bytosti, i v každé květině a v každém kameni. 

                                                      

66 1)Jan 8:32, 2)Matouš 4:4, Bible - překlad 21. století 

67TOLLE Eckhart, Moc přítomného okamžiku, Pragma, Praha, 1999, str. 115-116; Jan 8:32, Bible - překlad 

21. století 



 

  51 

Uvědomujeme si, že „vše je posvátné". Proto Ježíš řekl: „Rozštípněte dřevo, budu tam Zvedněte 

kámen a také tam mě naleznete."
68

 

Další bránu do neprojeveného Bytí otevřeme, když zastavíme myšlení. To lze provést jednoduše, 

jediným vědomým nadechnutím či pronikavým pozorováním květiny tak, aby to ve stejnou dobu mysl 

nerozebírala. Je mnoho způsobů, jak lze přerušit tok myšlení. To je hlavním cílem meditace. Myšlení 

je součástí oblasti projeveného bytí. Neustálá činnost mysli nás udržuje ve světě tvarů a brání nám 

uvědomit si neprojevené Bytí, uvědomit si beztvaré a věčné božské Bytí v nás samých, ve všech 

věcech i tvorech. Když jsme pronikavě  přítomni, nemusíme se znepokojovat přerušením myšlení, 

protože naše mysl se sama zastaví. Proto je přítomná chvíle nejdůležitější částí každé brány do říše 

neprojeveného Bytí.
69

 

Vzdání se, upuštění od myšlenkově emočního odporu vůči tomu, co je, je také branou do říše 

neprojeveného Bytí. Důvod je prostý - vnitřní odpor nás odděluje od druhých lidí, od nás samých i od 

světa okolo nás. Posiluje pocit oddělenosti, na kterém závisí život ega. Čím silnější je náš pocit 

oddělenosti, tím víc jsme připoutáni ke světu oddělených forem. Čím víc jsme svázáni se světem 

forem, tím tvrdší a neproniknutelnější se stane podoba naší totožnosti. Brána je zavřena a my jsme 

odříznuti od vnitřního rozměru, rozměru hloubky. Ve stavu vzdání se podoba naší totožnosti změkne a 

stane poněkud „průsvitnou", takže neprojevené Bytí může zářit skrze nás. Pokud je na nás, abychom 

otevřeli bránu v našem životě, která nám umožní přístup  k neprojevenému Bytí, buďme ve styku se 

silovým polem vnitřního těla, pronikavě přítomni, odtotožněni od mysli, vzdejme se tomu, co je. To 

vše jsou brány, které můžeme použít, ale stačí jen jedna. Láska není branou, je však tím, co branou 

přichází do tohoto světa. Jakmile se otevře jedna z těchto bran, láska je v nás jako pocit uskutečnění 

jednoty.. Dokud jsme uvězněni ve své hmotné podobě, nemůžeme milovat. Naším úkolem je najít 

bránu, kterou láska může vstoupit.
69

 

 

TICHO 

Existují ještě jiné brány. Neprojevené Bytí není odděleno od projeveného bytí. Neprojevené Bytí 

prostupuje tento svět, ale je tak dobře skryté, že skoro každému úplně uniká. Pokud víme, kde hledat, 

najdeme je všude. Brána se otvírá v každé chvíli. Pozorně naslouchejme zvukům jako štěkání psa 

v dálce čí auta projíždějícího kolem. Zkoumat, zda v tom ucítíme přítomnost neprojeveného Bytí. 

Hledejme ji v tichu, ze kterého přicházejí a do něhož se vracejí všechny zvuky. Pozorujme více ticho 

než zvuky. Pozorování vnějšího ticha vytváří vnitřní ticho - mysl se zklidní. Brána se otvírá. Každý 

zvuk se rodí z ticha, umírá zpět do ticha a během jeho trvání je obklopen tichem. Ticho umožňuje 
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zvukům být a je to vnitřní, ale neprojevená část každého zvuku, noty, písně i slova. Neprojevené Bytí 

je přítomno ve světě jako ticho. Z tohoto důvodu se říká, že nic není tak podobné Bohu jako ticho. 

Jediné, co musíme udělat, je věnovat mu pozornost, i během rozhovoru, uvědomovat si mezery mezi 

slovy a krátká tichá rozmezí mezi větami. Když to děláme, roste v nás rozměr klidu. Nemůžeme 

věnovat pozornost tichu, aniž bychom se zklidnili ve svém nitru. Venku ticho, uvnitř zklidnění. 

Vstoupili jste do říše neprojeveného Bytí.
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PROSTOR 

Jako zvuk nemůže existovat bez ticha, nic nemůže existovat bez ni-čeho
70

, bez prázdného prostoru, 

který umožňuje, aby to bylo. Každý hmotný předmět či tělo, vyšlé z ničeho, je obklopen ničím a 

nakonec se vrací do ničeho. Navíc uvnitř každého hmotného těla je mnohem víc „ničeho" než 

„něčeho". Fyzikové říkají že pevnost hmoty je iluze. Zdánlivě pevná hmota, včetně našeho hmotného 

těla, je téměř stoprocentně prázdný prostor, tak obrovské jsou vzdálenosti mezi atomy v poměru 

k jejich velikosti. I uvnitř atomu je většinou prázdný prostor. Co zbývá je spíš silové vlnění než částice 

pevné látky, něco jako hudební nota. Buddhisté to věděli už před dvěmi a půl tisíci let. „Tvar je 

prázdnota, prázdnota je tvar," říká Sútra Srdce. Podstatou všech věcí je prázdnota.
71

 

Neprojevené Bytí není přítomno v tomto světě jako ticho, ale prostupuje celým hmotným vesmírem 

také jako prostor - zevnitř i zvenku. Ten můžeme přehlédnout tak jako ticho, neboť každý vidí věci v 

prostoru, ale kdo si nevšímá samotného prostoru…? Naše mysl se snaží přeměnit nic na něco. Ve 

chvíli, kdy z ničeho děláme něco, to míjíme. Nic, prostor, je vzhledem k neprojevenému Bytí jako 

zvnějšněný jev ve smyslově uvědomovaném světě. Asi tolik se dá o něm říci, a už to je podivné. Nic 

se nemůže stát předmětem poznání, nemůžeme si z něj udělat doktorát. Když vědci zkoumají prostor, 

obvykle z něj udělají něco a tím jim stále uniká jeho bytostné určení. Není divu, že poslední teorie 

říká, že prostor není vůbec prázdný, ale je naplněn nějakou látkou. Jakmile máte teorii, není obtížné 

najít důkazy, které ji potvrzují, alespoň do té doby, než se objeví nová teorie.
72

 

Jakmile je tu teorie, není příliš těžké najít důkazy, které ji obhájí, aspoň dokud nepřijde nějaká jiná.  

Nic se může pro nás stát branou do neprojeveného Bytí jen tehdy, když je nesnažíme pochopit či 

mu porozumět. Není totiž co chápat. Prostor nemá žádnou existenci. Existovat doslova znamená 

vyvstávat. Prostor nelze chápat, neboť z ničeho nevyvstává. I když sám o sobě nemá žádnou existenci, 

umožňuje všemu ostatnímu existovat. Ticho také nemá existenci, stejně jako ji nemá neprojevené Bytí. 

Co se tedy stane, když přestaneme pozorovat předměty v prostoru a soustředíte svou pozornost na 

samotný prostor? Je bytostným určením této místnosti nábytek, obrazy a další věci v ní?. Nebo 

podlaha, stěny a strop vymezující hranice místnosti? Nic z toho. Je to prostor, prázdný prostor. Bez 

                                                      

70 V originále no-thing čili žádná věc. 

71 http://www.buddhismus.cz/sutra-srdce.html 

72 ¨Temná hmota a temná energie – patřily by do projeveného bytí, neboť mají podle posledních výzkumů 

měřitelné projevy.   http://www.osel.cz/index.php?clanek=6460 
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prostoru by tu nebyla žádná místnost. Protože prostor je nic, dá se říci, že to, co tam není, je důležitější 

než to, co tam je. Uvědomujme si prostor všude kolem nás, nepřemýšlejme o něm, vnímejme jej. 

Všímejme si ničeho. Když to budeme dělat, v našem vědomí proběhne následný posun. Předmětům 

v prostoru jako nábytek, stěny a podobně vnitřně odpovídají předměty v naší mysli - myšlenky, emoce 

a smyslové předměty. A prostoru vnitřně odpovídá vědomí, které umožňuje existenci předmětů naší 

mysli, stejně jako prostor umožňuje existenci všech věcí. Takže když přestaneme pozorovat předměty 

v prostoru, samočinně přestaneme pozorovat předměty v naší mysli. Neboli nemůžeme zároveň myslit 

a uvědomovat si prostor či případně ticho. Tím, že jsme si vědomi prázdného prostoru kolem nás, jsme 

si zároveň vědomi prostoru ne-mysli, čistého vědomí - neprojeveného Bytí. Tak se rozjímání o 

prostoru může stát pro nás další branou.
69

 

Prostor a ticho jsou dvě hlediska stejné věci, ničeho. Jsou zvnějšněním vnitřního prostoru a 

vnitřního ticha, které je klidem - nekonečně tvůrčího lůna veškeré existence. Lidé si většinou tento 

rozměr vůbec neuvědomují, ani vnitřní prostor, ani klid a jsou nevyrovnaní. Jinými slovy, znají svět 

nebo si to myslí, ale neznají Boha. Ztotožňují se výlučně se svou tělesnou a duševní podobou, bez 

vědomí bytostného určení. A protože každá podoba je nestálá, žijí ve strachu. Tento strach je 

základem jejich chybného vnímání sebe sama i jiných lidí, narušení jejich vidění světa. Kdyby nějaký 

vesmírný kolaps způsobil konec světa, neprojevené Bytí by zůstalo zcela nedotčeno. „Nic skutečného 

nelze ohrozit. To neskutečné existuje. V tom spočívá Boží mír."
73

 

Pokud zůstaneme ve vědomém spojení s neprojeveným Bytím, oceňujeme lásku, a uznáváme 

projevené bytí a všechny podoby života v něm jako vyjádření Jednoho Života za nimi. Také víme, že 

určením každé podoby je opět se rozpustit a že nakonec na ničem zde tolik nezáleží. Máme "přemoci 

svět"
74

, slovy Ježíše, nebo se podle Buddhy "dostat na druhý břeh."
69

 

 

SKUTEČNÁ POVAHA PROSTORU A ČASU 

Kdyby nebylo nic kromě ticha, neexistovalo by pro nás. Nevěděli bychom, co to je. Až po zaznění 

zvuku vstoupilo ticho do bytí. Také kdyby zde byl prostor bez nějakých předmětů, pak by pro nás 

neexistoval. Představme si sami sebe jako vědomý bod vznášející se v nekonečném prostoru - bez 

hvězd, galaxií, jen prázdnota. Náhle by už nebyl nesmírný prostor, nebylo by tam vůbec nic. Nebyl by 

žádná rychlost ani pohyb z jednoho místa na druhé. Vznik prostoru a vzdálenosti předpokládá aspoň 

dva referenční body. Prostor vzniká, když se Jedno stává dvěma a jako dva se stane deseti tisíci věcí, 

jak Lao-c' nazývá viditelný svět. Takže svět a prostor vznikají souběžně.
75

 

Nic nemůže být bez prostoru, ale prostor je nic. Před tím, než vesmír vstoupil do bytí, řekněme 

před velkým třeskem,  nebyl obrovský prázdný prostor čekající na vyplnění. Nebyl žádný prostor, 

                                                      

73 SCHUCMAN Helen, Course in Miracles (Kurz zázraků), Thesan, Plzeň, 2012, v úvodu 

74 Jan 16:33, Bible - překlad 21. století 

75 Tao te ťing v překladu Berty Krebsové blíže na str. 30 vysvětluje Tolleho dva, jedná se o pojmenované 

(projevené bytí) a bezejmenné (Neprojevené Bytí); deset tisíc věcí je u Tolleho projevené bytí tedy všechno stvoření. 
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protože nebyla žádná věc. Bylo jen neprojevené Bytí - Jedno. Když se Jedno stalo deseti tisíci věcí, 

náhle se zdálo že tam je prostor a umožňuje množství být. Kde se vzal?  Byl stvořen Bohem pro 

umístění vesmíru? Samozřejmě, že ne. Prostor je ni-čím, takže to nebylo nikdy vytvořeno.
75

 

Když se díváme se na noční oblohu, okem vidíme jen nepatrný zlomek vesmíru. Nejlepšími 

dalekohledy můžeme odhalit miliardu galaxií, z nichž každá je ostrovem s miliardami hvězd. Ještě 

úžasnější je nekonečnost samotného prostoru, hloubku a klid, jenž umožňuje té velkoleposti být. Nic 

není více strhující a majestátní než nepochopitelná rozlehlost a klid prostoru. Co je to však? Prázdnota, 

obrovská prázdnota. Co se nám jeví jako prostor v našem vesmíru, vnímaný myslí a smysly, je 

zvnějšněné neprojevené Bytí. Je to tělo Boha. A největším zázrakem je, že tento klid a nesmírnost, 

které umožňují vesmíru být, není jen vně v prostoru, ale také uvnitř nás. Jsme-li zcela soustředěni v 

přítomnosti, narazíme na ni jako na klidný vnitřní prostor ne-mysli. Uvnitř nás je nesmírný v  

prohlubování, ne v rozšiřování. Rozšíření prostoru je ostatně jen chybné vnímání nekonečné hloubky, 

která je vlastností jediné přesahující skutečnosti.
76

 

Podle Einsteina prostor není oddělen od času, říká tomu časoprostorové kontinuum. To, co 

vnímáme navenek jako prostor a čas, je zdánlivé, ale obsahuje to jádro pravdy. Jsou dva základní 

znaky Boha, nekonečnost a věčnost, vnímané jako by existovaly mimo nás. V našem nitru má prostor i 

čas vnitřní ekvivalent, který odhaluje jejich pravou přirozenost, tak jako i svou vlastní. Zatímco 

prostor je klidná, nekonečně hluboká oblast ne-mysli, vnitřním ekvivalentem času je přítomnost, 

vědomí věčného Nyní. Pamatujme si, že mezi těmito dvěma pohledy není žádný rozdíl. Když se 

prostor a čas uskutečňují uvnitř jako neprojevené Bytí, ne-mysl a přítomnost, vnější prostor a čas pro 

nás nadále existují, ale ztrácejí svoji důležitost. Také svět pro nás nadále existuje, ale už nás to 

nesvazuje. Proto základní smysl světa není uvnitř světa, ale v jeho překonání. Tak jako bychom si 

nebyli vědomi prostoru bez předmětů v něm, svět je nutný k uskutečnění neprojeveného Bytí. Je 

buddhistické rčení: „Kdyby nebylo klamu, nebylo by osvícení.“ Neprojevené Bytí poznává samo sebe 

skrze svět i skrze vás. Jsme tu, abychom rozvinuli božský smysl vesmíru. Tak jsme důležití!
 77

 

 

VĚDOMÁ SMRT 

Kromě bezesného spánku, Tolle mluví ještě o nedobrovolné bráně do oblasti neprojeveného Bytí. 

Ta se otvírá krátce ve chvíli naší tělesné smrti. I když jsme nevyužili ostatní příležitosti k duchovnímu 

uskutečnění, hned po smrti našeho těla se nám otevře poslední brána. Je bezpočet zpráv o lidech, kteří 

měli zrakové vjemy této brány jako zářivého světla a potom se vrátili z toho, co se běžně označuje 

jako zážitek blízké smrti. Mnoho z nich hovořilo o pocitu blaženosti a hlubokého klidu. Tibetská kniha 

mrtvých
78

 to popisuje jako zářivou nádheru bezbarvého světla Prázdnoty, která je naším pravým já. 

                                                      

76 Připomíná fraktálovou geometrii Benoita Mandelbrota. 

77 TOLLE Eckhart, Moc přítomného okamžiku, Pragma, Praha, 1999, str. 121-123 

78 http://b-texty.wz.cz/bardo.pdf 



 

  55 

Tato brána se otvírá jen krátce, a pokud jsme si neuvědomili rozměr neprojeveného Bytí během svého 

života, pravděpodobně si toho nevšimneme. Většina lidí si nosí příliš mnoho zbytkového odporu, 

strachu, připoutání ke smyslové zkušenosti a ztotožnění s projeveným světem, takže když zahlédnou 

tuto bránu, ve strachu se odvrátí a pak ztratí vědomí. Co následuje je nedobrovolné a samočinné. 

Začíná další koloběh narození a smrti, protože jejich přítomnost nebyla dost silná pro vědomou 

nesmrtelnost.
 77

 

Smrt je konec naší osobnosti, naše pravá zářivá přirozenost zůstává. Cokoli je v naší osobnosti 

skutečné a má opravdovou hodnotu je naší pravou přirozeností, která vyzařuje ven. Nic, co má 

hodnotu, nic, co je skutečné, se nikdy neztratí. Umírání i smrt samotná, rozpuštění hmotné podoby, je 

vždy velkou příležitostí k duchovnímu uskutečnění. Tato příležitost nám skoro vždy žalostně uniká, 

neboť žijeme ve společnosti, která je téměř neznalá smrti a věcí, na kterých skutečně záleží. Každá 

brána je branou smrti, smrtí falešného já. Když jí projdeme, přestaneme se ztotožňovat s podobami 

vytvořenými vaší myslí. Uvědomíme si, že smrt je jen zdání, stejně jako naše ztotožnění s hmotnou 

podobou. Konec klamu, to je vše, čím je smrt. Je bolestivá jen tak dlouho, dokud na klamu lpíme.
77

 

 

3.1.8. Osvícené vztahy 

 

VSTUPTE DO PŘÍTOMNOSTI, AŤ JSTE KDEKOLI 

Ty, kteří čekají osvícení skrze lásku mezi mužem a ženou, Tolle upozorňuje, že spása je vždy tady 

a teď. Čekat na budoucí událost, která nás zachrání, nemá smysl. Mnozí lidé hledají tělesné potěšení a 

různá duševní uspokojení, protože se domnívají, že je to učiní šťastnými, udělá jim to radost nebo je to 

osvobodí od strachu či nedostatku. Štěstí lze vnímat jako pronikavý pocit života, jejž nám dává tělesné 

potěšení nebo duševní uspokojení. To je hledání spásy ze stavu neuspokojenosti nebo nedostatečnosti. 

Proto každé uspokojení je krátkodobé a proto lidé hledají stále nová uspokojení v domnělé 

budoucnosti. ,,Až získám tohle, až se osvobodím od tamtoho, budu spokojen." To je nevědomé 

nastavení, které vytváří zdání spásy v budoucnu. Skutečná spása je naplnění, mír a život v celé jeho 

plnosti. Znamená to být sám sebou, cítit v sobě dobro bez  protikladů a prožívat radost z Bytí, která 

není závislá na okolnostech. Spása není pomíjivá zkušenost, nýbrž trvalá přítomnost. Je to znát Boha - 

nikoli jako něco mimo nás, ale jako svou bytostné určení. Pravá spása je poznat sebe sama jako 

neoddělitelnou část bezčasého a beztvarého jediného Života, z něhož vše, co vzniká (existuje) 

odvozuje svoje bytí. Pravá spása je svoboda, od strachu a utrpení, od pocitu nedostatečnosti a 

nedostatku, a tudíž od veškerého chtění, potřeby, chamtivosti a lpění. Je to svoboda od nutkavého 

myšlení, od záporných emocí a zejména od minulosti a budoucnosti jako duševní potřeby. Naše mysl 

nám říká, že to nejde hned od teď. Něco se musí stát nebo se musíme stát tím či oním, než budete 

volný a naplněný. Jinými slovy říká, že potřebujeme čas, musíme najít, vytřídit, dosáhnout, nabýt, stát 

se, pochopit než budeme volní či úplní. Vnímáme čas jako prostředek pro dosažení spásy, přestože 
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právě čas je největší překážkou. Myslíme si, že se nemůžeme osvobodit v přítomnosti, zatímco tady a 

teď je jedinou bránou k osvobození. Osvobodíme se tím, že si uvědomíme, že už svobodní jsme. Boha 

najdeme, když si uvědomíme, že ho hledat nemusíme. Takže není jen jedna cesta ke spáse. Můžeme 

využít jakékoli podmínky, není třeba žádný zvláštní stav. Ale je jen jeden přístupový bod, přítomnost, 

spásy nedosáhneme jindy. Pokud jsme osamělí a bez partnera, vstupme z těchto okolností do 

přítomnosti. Máme-li partnera, vstupme také do přítomnosti a využijme těchto  okolností. Není nic, co 

bychom mohli udělat, abychom se dostali ke spáse blíže než nyní. To je těžké pochopit pro mysl, která 

věří, že všechno co stojí za to je v budoucnu. Ani to, co jsme udělali nebo se nám stalo v minulosti 

nám nemůže zabránit, abychom přijali to, co je, a soustředili pozornost hluboko do přítomné chvíle. 

To nemůžeme udělat v budoucnosti. Musíme to udělat teď, anebo nikdy.
79

 

 

VZTAHY LÁSKY A NENÁVISTI 

Pokud nemáme přístup k vědomému kmitání přítomnosti, všechny naše vztahy, zejména důvěrné 

vztahy jsou v základě chybné, a nakonec se odvíjejí bez souladu. Chvíli se nám mohou zdát dokonalé, 

jako když jsme zamilovaní, ale tato zdánlivá dokonalost je brzy rušena hádkami, spory, nespokojeností 

a stále častějšími projevy citového či tělesného násilí. Většina milostných vztahů se zanedlouho změní 

ve vztah nepřátelství čili nenávist. Láska se může jako by stisknutím vypínače změnit v divoký útok, 

pocity nepřátelství či její úplné vymizení. To je považováno za normální. Náš partnerský vztah nějaký 

čas kolísá mezi láskou a nenávistí a působí nám potěšení i bolest. Je běžné, že se partneři na tomto 

koloběhu stanou závislými. Drama jejich vztahu je naplňuje pocitem života. Když však je ztracena 

rovnováha polarity a zápory v koloběhu začnou převládat, vztah se nakonec zhroutí.
79

 

Možná se nám jeví, že kdybychom dokázali zamezit záporným a ničivým cyklům, náš vztah by 

rozkvetl. To však není možné, neboť polarity jsou vzájemně závislé. Není jedno bez druhého. Kladné 

v sobě obsahuje záporné. Oba protiklady jsou různými pohledy na stejnou nesladěnost. Mluvíme o 

tom, co se nazývá romantickým vztahem, ne o skutečné lásce, která nemá žádný protiklad, protože 

vychází z oblasti mimo mysl. Láska jako trvalý stav je velmi vzácná, podobně jako opravdu vědomé 

lidské bytosti. Nicméně prchavé záblesky pravé lásky můžeme prožít, když se objeví mezera v proudu 

myšlení. Záporné stránky vztahu jsou snadněji rozpoznatelné než kladné a také je snazší rozpoznat 

zdroj záporů v partnerovi než v sobě. Záporné city se projevují v mnoha podobách jako sobectví, 

žárlivost, necitlivost a sebestřednost, citové vydírání a nečestné jednání, odtažitost a nevyřčený odpor, 

snaha ovládat, potřeba mít pravdu, sklony k hádkám, obviňování a posuzování, vztek, útočnost a 

tělesné násilí, nevědomá odplata za minulou bolest způsobenou rodičem atd.
79

  

Na druhou stranu svého partnera milujeme. To je zpočátku hluboce uspokojující stav. Cítíme se 

plní života. Naše existence s náhle stává  smysluplnou, protože nás někdo potřebuje, chce nás a činí to, 

že se cítíme výjimeční a my děláme to samé pro něj či pro ni. Když jsme spolu, cítíme se úplní. Tento 

                                                      

79 TOLLE Eckhart, Moc přítomného okamžiku, Pragma, Praha, 1999, str. 125-128 
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pocit může být tak pronikavý, že ostatní svět ztrácí význam. Ale možná si všimneme, že je v něm 

potřeba a lpění na té pronikavosti. Stáváme se závislí na druhé osobě. On či ona na nás působí jako 

droga. Jsme na vrchu, když je droga dostupná ale jen možnost či pomyšlení na to, že by tu nebyla, 

může vést k žárlivosti, sobectví, pokusům o citové vydírání, obviňování a žalobám - strachu ze ztráty. 

Když nás druhá osoba opustí, může to vést k pronikavému nepřátelství nebo nejhlubšímu zármutku a 

zoufalství. Láskyplná něha se může změnit v nenávist nebo zoufalství. V mžiku se může láska změnit 

v divoký útok či hrozný žal. Kam se poděla a byla to vůbec láska? Nebo jen návyková chamtivost a 

lpění?
79

 

 

ZÁVISLOST A HLEDÁNÍ ÚPLNOSTI 

Důvodem, proč romantický milostný vztah je takovou pronikavou a obecně vyhledávanou 

zkušeností je , že nabízí zdání osvobození od hluboce zakořeněného stavu strachu , nouze, nedostatku 

a neúplnosti, který je součástí podmínek člověka v jeho nevykoupeném a neosvíceném stavu. Tento 

stav má svůj tělesný i duševní rozměr. Na tělesné úrovni nejsme nikdy úplní, jsme buď mužem nebo 

ženou, tedy jednou polovinou celku. Na této úrovni se touha po úplnosti, návratu do jednoty, projevuje 

jako vzájemná přitažlivost mezi muži a ženami. To je téměř nepřekonatelná touha po plodném spojení 

se svým protipólem. Kořenem tohoto tělesného pudu je duchovní touha po ukončení dvojitosti a 

návratu do stavu jednoty. Na tělesné úrovni se tomuto stavu nejvíc přiblížíme pohlavním spojením. 

Proto je toto spojení tím nejkrásnějším zážitkem, který nám tělesná oblast může nabídnout. ale 

pohlavní spojení je jen letmým zábleskem úplnosti ve chvíli blaženosti. Vždy byl nevědomě 

vyhledáván jako prostředek k dosažení spásy. Tím hledáme jednotu v oblasti forem, kde ji nelze najít. 

Je nám dáno zahlédnout nebe, ale nemáme tam dovoleno bydlet a octneme se opět v odděleném těle.
 80

 

Na duševní úrovni je pocit nedostatku a neúplnosti silnější než na úrovni tělesné. Dokud se 

ztotožňujeme se svou myslí, odvozujeme svůj význam z vnějšku. To znamená, že význam nám dávají 

věci, které nakonec nemají nic společného s tím, kým skutečně jsme, naše společenská úloha, náš 

majetek, vnější vzhled, bohatství, soustava víry, úspěchy a neúspěchy atd. Toto falešné já či ego, 

utvářené myslí, je zranitelné a nejisté. Stále hledá nové věci, s kterými by se mohlo ztotožnit, aby 

mělo pocit, že existuje. Nic mu však nedává trvalý pocit naplnění. Jeho strach zůstává, vnímání 

nedostatku a nouze také. Ale pak přijde zvláštní vztah, zdá se, že odpovídá na všechny problémy 

našeho ega a plní všechny jeho potřeby. Aspoň to tak vypadá. Všechny věci, od kterých jsme 

odvozovali svůj význam, ztrácejí svou důležitost. Nyní máme jediné ohnisko, které je všechny 

nahradí, dává našemu životu význam a jeho prostřednictvím můžeme určit svou totožnost. Je to osoba, 

kterou milujeme. Už nejsme osamělou částečkou v lhostejném vesmíru, aspoň tak se nám to jeví. Náš 

svět má teď střed - milovanou osobu. Skutečnost, že středem je něco vnějšího, a že tedy i náš význam 

je odvozen z vnějšku, nás zpočátku nijak neznepokojuje. V čem spočívá, že skryté pocity strachu, 
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nedostatku a neúplnosti, vázané na egoický stav, zde již nadále nejsou. Ale nenamlouváme si něco? 

Zbavili jsme se strachu, nebo stále existuje pod povrchem skutečnosti? Pokud v našich vztazích 

prožíváme obojí, lásku i její opak – útočnost, citové násilí a podobně, je pravděpodobné, že jsme 

oddáni klamnému egu a návykovému lpění na lásce.  Nemůžeme svého partnera v jedné chvíli milovat 

a v další napadnout. Skutečná láska nemá protiklad. Má-li vaše láska protiklad, pak to není láska, 

nýbrž potřeba s někým se ztotožnit. Je to náhražka spásy pro naše ego, a našemu egu to jako spása 

připadá, alespoň určitou dobu.
80

 

Ale přijde okamžik, kdy se náš partner chová způsobem, který nenaplňuje požadavky naše či spíše 

našeho ega.  Pocity strachu, bolesti a neúplnosti, které jsou nedílnou částí egoického vědomí a které 

byly překryty naším milostným vztahem, se znovu objeví. Jako při každé drogové závislosti jsme 

nahoře, když droga působí, ale pak přijde čas, kdy nám již nepomůže. Když se naše bolestivé pocity 

vrátí, prožíváme je mnohem pronikavěji a nyní vnímáme našeho partnera jako jejich příčinu. To 

znamená, že pocity promítáme navenek a útočíme na něj s celou divokou zuřivostí, která je součástí 

naší bolesti. Naše útoky probudí partnerovu vlastní bolest a on oplácí náš útok. V tomto okamžiku ego 

nevědomě doufá, že jeho útoky či její nečestné jednání budou vhodným trestem, který přiměje 

partnera změnit své chování tak, aby je mohli využít pro zakrytí své bolesti.
 80

 

Každá závislost vzniká, pokud se nevědomě odmítáme vyrovnat se svou vlastní bolestí. Každá 

závislost začíná i končí bolestí. Ať již  jsme závislí na čemkoli, na jídle, alkoholu, povolených či 

zakázaných drogách, osobě, používáme něco nebo někoho, abychom zakryli svou bolest. Proto je v 

důvěrných vztazích po počáteční blaženosti tolik bolesti. Nepůsobí novou bolest a neštěstí, pouze  

probouzejí bolest a utrpení, které v sobě již máme. To dělá každá závislost. Dosáhne bodu, v němž 

přestane pracovat pro nás, a pak cítíme bolest mnohem pronikavěji než předtím. Proto se většina lidí 

snaží uniknout z přítomnosti a hledají nějakou spásu v budoucnosti. Hlavní věc, která se může 

vyskytnout, když zaměříme svoji pozornost na přítomnou chvíli, je naše vlastní bolest. A té se bohužel 

bojíme. Kdyby každý věděl, jak snadné je získat přístup do přítomné chvíle, jejíž síla rozpouští 

minulost i její bolest, ve skutečnosti rozpouští náš klam. Jak blízko je ke své vlastní skutečnosti a jak 

blízko je k Bohu. Vyhýbat se intimním vztahům ve snaze vyhnout se bolesti však také není řešením. 

Bolest už existuje. Tři neúspěšné partnerské vztahy během tří let vás dovedou k probuzení spíš než tři 

roky strávené na opuštěném ostrově nebo v uzavřené místnosti.
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OD ZÁVISLÉHO K OSVÍCENÉMU VZTAHU 

Klíčem ke změně závislého vztahu na  pravý je být přítomen a proniknout naši přítomnost stále 

hlubším soustředěním na tuto chvíli Ať žijeme sami či s partnerem tento klíč je stejný. Světlo naší 

přítomnosti musí být dost silné k tomu, aby naše láska rozkvetla, abychom se již více nestávali 

mysliteli či těly bolesti a nezaměňovali je za to, kým opravdu jsme. Poznání sama sebe jako Bytí 

skryté pod myslitelem, klid pod ruchem mysli, láska a radost pod bolestí, je svobodou, spásou a 

osvícením. Neztotožňovat se s  tělem bolesti znamená vnést přítomnost do bolesti, a tím ji proměnit. 
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Neztotožňovat se s myšlením znamená být tichým a nezaujatým pozorovatelem vlastních myšlenek a 

chování, zvláště opakujících se vzorů naší mysli a rolí hraných egem. Když se přestaneme ztotožňovat 

s ne-já či egem, naše mysl ztratí svůj nutkavý stav, který je především nutkáním soudit a tím 

zabráníme vytváření sporů, dramat a nové bolesti. Opravdu ve chvíli, kdy zastavíme soud přijetím 

toho, co je, jsme svobodní od nadvlády mysli. Vytvořili jsme prostor pro lásku, radost a pokoj. Nejdřív 

přestaneme soudit sebe, potom přestaneme soudit i partnera. Největším urychlovačem změny v 

partnerském vztahu je úplné přijetí našeho partnera i s tím, jaký či jaká je bez potřeby jej či ji nějak 

soudit nebo měnit. To nás hned zprostí našeho ega. Všechny hry mysli a závislostní lpění jsou pryč. 

Nejsou  žádné oběti ani pachatelé, žalobci ani obžalovaní. Je to i konec celé společné závislosti, 

přestaneme být vtahováni do nevědomých vzorců chování našeho partnera a tím jim neumožníme 

pokračovat. Potom se buď s láskou rozejdeme nebo budeme společně pronikat  stále hlouběji do Nyní 

či Bytí. Tak je to prosté.
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Láska je stav bytí, není vně, ale hluboko v nás. Nemůžeme ji ztratit, ani nás nemůže opustit. Není 

závislá na jiném těle, nějaké vnější podobě. V klidu svojí přítomnosti můžeme vnímat vlastní 

beztvarou a bezčasou skutečnost jako neprojevený život, který oživuje naši hmotnou podobu. Stejný 

život potom vnímáme hluboko v každém člověku a v každém stvoření. Vidíme skrz závoj tvaru a 

oddělenosti. To je uskutečnění jednoty neboli láska. Bůh je věčný jediný Život pod všemi životními 

podobami. Láska je vnímání přítomnosti hluboko v nás a ve všech tvorech. Tou máme být.. Veškerá 

láska je láskou k Bohu. Láska není výběrová, stejně jako není výběrové sluneční světlo, láska nikoho 

nevylučuje. Výlučnost není láskou k Bohu, ale láskou k egu. Ale pronikavost, s jakou ji pociťujeme, se 

liší. Některá osoba odráží lásku zpátky k nám  jasněji a pronikavěji než ostatní a pokud to samé cítí i 

ona vůči nám, dá se říci, že jsme s ní v milostném vztahu. Avšak pouto, které nás spojuje s touto 

osobou, je stejné pouto, které nás spojuje s osobou sedící vedle nás v autobuse nebo s ptáky, stromy a 

květinami. Liší se jen řádově.
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I v závislých vztazích jsou však chvíle, kdy cítíme něco skutečného, něco, co překračuje rámec 

našich potřeb vzájemné závislosti. V takové chvíli se obě mysli, naše i našeho partnera, krátce utlumí 

a naše těla bolesti jsou v nečinném stavu. Stává se to občas při tělesných důvěrnostech nebo když jsme 

oba svědky zázraku narození dítěte nebo přítomnosti smrti nebo je jeden z nás těžce nemocen – stane 

se cokoli, co činí mysl bezmocnou. Když se to stane, naše Bytí, které je obvykle pohřbeno pod naší 

myslí, se objeví a to umožní pravé sdílení. Pravá komunikace či sdílení je comunio - uskutečnění 

jednoty, kterou je láska. Obvykle se však rychle ztrácí, pokud nejsme schopni zůstat přítomni, 

abychom zadrželi mysl a její staré vzorce. Jakmile se vrátí mysl a ztotožnění s ní, nejsme dál sami 

sebou ale obrazem naší mysli, a začínáme opět hrát hry a role, které uspokojují potřeby našeho ega. 

Jsme opět lidskou myslí, která předstírá, že je lidskou bytostí spolupracující s jinou lidskou myslí, 

když hraje drama zvané láska. Ačkoli letmý záblesk se občas objeví, láska vzkvétá jen tehdy, když se 

trvale osvobodíme od ztotožnění se svou myslí, ale naše přítomnost není tak silná, aby rozpustila naše 
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emoční tělo - tak aspoň zůstaneme přítomni jako pozorovatelé. Naše emoční tělo nás tak už nepřemůže 

a nezničí naši lásku.
80

 

 

PARTNERSKÉ VZTAHY JAKO DUCHOVNÍ CVIČENÍ 

Zatímco egoický způsob vědomí a všechny společenské, politické a ekonomické soustavy, které 

vytvořil procházejí konečným úsekem zhroucení, vztahy mezi muži a ženami odrážejí hluboký stav 

krize, v níž se nalézá samo lidství. Jak se lidé stále více ztotožňují se svojí myslí, většina vztahů mezi 

lidmi není zakořeněna v Bytí a obrací se ve zdroj bolesti. Tak převládají potíže a spory. Milióny lidí 

nyní žijí samostatně nebo jako osamělí rodiče , protože nejsou schopni navázat důvěrný vztah nebo 

nechtějí opakovat šílená dramata minulých vztahů. Jiní jdou z jednoho vztahu do druhého, z jednoho 

koloběhu potěšení a bolesti do druhého, při hledání prchavého cíle naplnění skrze spojení s pólem 

opačné síly. Ještě jiní se dohadují a pokračují společně v nesouladném vztahu, v němž převládá 

záporné ladění, kvůli dětem a bezpečí, pro sílu zvyku, pro strach být sám či jiné vzájemně „výhodné“ 

uspořádání, nebo dokonce z nevědomé závislosti na vzrušení z emocionálního dramatu a bolesti. 

Každá krize však představuje nejen nebezpečí, ale také příležitost. Pokud lidské vztahy posilují a 

rozšiřují vzorce egoické mysli a spouští emoční tělo, mohli bychom tuto skutečnost spíše přijmout, než 

abychom od ní utíkali. Proč s ním tedy nepracovat namísto vyhýbání se vztahům nebo hledání 

přízraku ideálního partnera v odpověď na naše potíže nebo jako smysl našeho citového naplnění. 

Příležitost, která se skrývá v každé krizi, se neprojeví, dokud nejsou uznány a plně přijaty všechny 

údaje o dané situaci . Dokud je popíráme, snažíme se před nimi utéci, pokud si jen přejeme, aby 

okolnosti byly jiné, okno příležitosti se neotevře a my zůstaneme vězni okolností, které zůstanou 

stejné nebo se budou zhorší. Uznání a přijetí skutečností je úměrné stupni osvobození. Když víme, že 

je mezi námi nesoulad a udržíme tuto znalost mezi našimi vědomostmi, vstupuje nový činitel, a 

nesoulad tak nemůže zůstat beze změny. Když víme, že nejsme spolu v míru či klidu, naše vědění 

vytváří klidný  prostor, který obklopuje náš společný neklid láskyplným a něžným objetím, které náš 

neklid promění na klid a mír. Pokud jde o vnitřní proměnu, nemůžeme měnit sami sebe a už vůbec 

nemůžeme měnit svého partnera či někoho jiného. Můžeme však vytvořit prostor, v němž se může 

proměna uskutečnit, nechat vstoupit přízeň a lásku.
 81

 

Pokud náš vztah neladí, jestliže odhaluje šílenství v nás či v našem partnerovi, buďme rádi. Co bylo 

nevědomé, je bytí vynesené na světlo. Je to příležitost ke spáse. Podle Tolleho se máme v každé chvíli 

držet poznání této chvíle, zejména našeho vnitřního stavu. Jestli to je zlost, víme, že to je zlost. Jestli to 

je žárlivost, obranný postoj, touha se hádat, potřeba mít pravdu, dítě uvnitř nás s nároky na lásku a 

pozornost či citová bolest jakéhokoli druhu – ať je to cokoli,  známe skutečnost té chvíle a udržujeme 

si to vědomí. Vztah se stane naší sádhana, duchovním cvičením. Pokud si budeme všímat nevědomého 

chování našeho partnera, držme je v láskyplném objetí našeho poznání tak, že na ně nebudeme 
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odpovídat. Nevědomí a poznání nemohou dlouho spolu vycházet - i když vědění je jen v druhé osobě a 

ne v té, která jedná nevědomě. Síla podoby, která leží za nepřátelstvím a útočností shledává lásku 

zcela nesnesitelnou. Pokud budeme odpovídat na vše z nevědomí svého partnera, staneme se 

nevědomými sami. Pokud však zapomeneme znát své odpovědi, není nic ztraceno. Lidstvo je 

podrobeno tlaku vývoje, protože je to jediná možnost uspět v závodě o přežití. To postihuje všechny 

stránky našeho života a zejména naše blízké vztahy. Nikdy v dějinách nebyly lidské vztahy tak obtížné 

a rozporuplné jako nyní. Jak si můžeme všimnout, nejsou tu proto, aby nás naplnily a učinily 

šťastnými. Pokud sledujeme jako svůj cíl záchranu prostřednictvím vztahu, budeme opakovaně 

zklamáni. Pokud však přijmeme to, že vztah nás má učinit vědomými, nikoli šťastnými, nabídne nám 

záchranu a my se vyrovnáme s vyšším vědomím, které se chce zrodit v tomto světě. Pro ty, kteří se 

budou držet starých vzorců  myšlení, bude narůstat bolest, násilí, zmatek a šílenství.
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Když partner nespolupracuje, nevadí. Vztah může být duchovním cvičením, které začne u nás. 

Zdraví či vědomí může vstoupit do tohoto světa skrz nás i bez pomoci partnera. Pokud se chceme stát 

osvícenými, nemusíme čekat, až se svět uzdraví nebo až se někdo druhý stane vědomým. To bychom 

mohli čekat věčně. Neobviňujme se vzájemně, že jsme nevědomí . Ve chvíli, kdy se začneme hádat, se 

ztotožňujeme s postojem mysli a neobhajujeme jen tento postoj, ale také smysl našeho já. Ego či 

falešné já boduje a my jsme se stali nevědomými. Občas je vhodné ukázat partnerovi určité stránky 

jeho chování. Když  jsme velice pozorní a přítomní, můžeme to udělat bez zapojení ega, bez 

obviňování, odsuzování a dalších špatností.
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Pokud se chová se náš partner nevědomě, měli bychom se vzdát každého soudu. Soud je tím, co na 

jedné straně zamění či ztotožní něčí nevědomé chování s ním samotným nebo na druhé straně na něj 

promítáme naše vlastní nevědomí a mýlíme se v něm. Vzdát se soudu neznamená, že bychom neměli 

poznat odlišnost nebo nevědomí, pokud je uvidíme. Znamená to spíše být vědomým než být reaktivní 

či soudce. Raději tedy nereagujme nebo můžeme reagovat a přesto být vědomí. Vědomí je prostor, v 

němž se reakce dá pozorovat bez vnitřní odezvy. Místo boje s temnotou ji můžeme vynést na světlo. 

Místo odezvy na blud, vidíme blud a  v tom samém čase také skrz něj. Být znalý vytváří jasný prostor 

láskyplné přítomnosti, která umožňuje všem věcem i lidem být takoví, jací jsou. Nic neumožňuje 

proměnu lépe. Pokud to provádíme, náš partner nemůže zůstat s námi a zároveň nevědomý.
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Jestli oba partneři souhlasí s tím, že jejich vztah bude duchovním cvičením, tím lépe. Oba mohou 

vyjadřovat svoje myšlenky a pocity, když se objeví nebo hned jak dojde k reakci, takže nemusí 

vytvářet časový odstup, ve kterém mohou nevyjádřené či nerozpoznané city a křivdy růst a hnisat. 

Naučme se vyjádřit to, co cítíme bez obviňování, naslouchat našemu partnerovi otevřeně, ne 

připraveni na obranu. Dejme mu prostor, aby se mohl vyjádřit, buďme přítomní. Obviňování, obrana a 

napadání, tedy všechny vzorce, které mají posílit a ochránit naše ego nebo zajistit jeho potřeby, budou 

nadbytečné. Dát prostor druhým i sobě je životně důležité. Bez toho nemůže vzkvétat láska. Pokud 

jsme odstranili tyto dva činitele, které ničí vztahy. Když je tělo bolesti proměněno a my se již 

neztotožňujeme s myslí ani jejími postoji, a pokud náš partner jedná stejně, zažijeme blažený rozkvět 
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vztahu. Místo vzájemného zrcadlení naší bolesti a nevědomí, namísto uspokojování našich vzájemně 

závislých potřeb ega, budeme vzájemně na sebe odrážet lásku, kterou cítíme hluboko uvnitř a která 

přichází s uskutečněním naší jednoty se vším, co je . To je láska, která nemá protiklad.
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Když se náš partner stále ještě ztotožňuje s myslí a emočním tělem, zatímco my jsme již volní, 

bude to pro něj velmi obtížné. Není snadné žít s osvícenou osobou či lépe, je to tak snadné, že to ego 

shledává jak krajní ohrožení. Vzpomeňme, že ego potřebuje potíže, spory a nepřátele, aby posílilo 

vnímání odloučenosti, na které závisí jeho totožnost. Mysl dosud neosvíceného partnera bude hluboce 

zklamaná, protože se nikdo nebude protivit jejím strnulým postojům, což znamená, že se znejistí a 

oslabí a je zde i nebezpečí, že se zcela zhroutí jako výsledek ztráty sebe sama. Emoční tělo se dožaduje 

odezvy, ale nedostává žádnou. Potřeba hádek, dramat a sporů zůstává nenaplněna. Zde je třeba dát 

pozor - někteří lidé, kteří jsou nevstřícní, uzavření, necitliví nebo odříznutí od svých citů, si mohou 

myslet i snažit se přesvědčit druhé, že oni jsou osvícení či aspoň, že oni nemají žádné potíže, zatímco 

jejich partner má velké potíže. Muži k tomu mají větší sklon než ženy. Mohou své partnerky považovat 

za iracionální nebo citové. Ale pokud vnímáme své emoce, nejsme daleko od zářivého vnitřního těla 

těsně pod nimi. Když jsme především ve své hlavě, tato vzdálenost je mnohem větší, a my 

potřebujeme vnést vědomí do emočního těla předtím, než se dostaneme do vnitřního těla.
81

 

Pokud z nás nevyzařuje láska a radost, nejsme plně v přítomné chvíli a otevření vůči všem 

bytostem, pak to není osvícení. Dalším ukazatelem je jak se člověk chová za obtížných a náročných 

okolností nebo když se věci pokazí. Pokud je naše osvícení egoický sebeklam,  život nám brzy připraví 

výzvy, které odhalí naše nevědomí v podobě strachu, hněvu, sklonů k obraně, odsuzování, sklíčenosti 

atd. Žijeme-li ve vztahu, mnoho podnětů přichází skrze partnera. Například ženu může dráždit 

nevstřícný muž, který žije téměř výhradně ve své hlavě. Bude popouzena jeho neschopností ji 

naslouchat, věnovat jí pozornost a prostor k soužití, což odpovídá nedostatku jeho přítomnosti. 

Nepřítomnost lásky v jejich vztahu, kterou obvykle lépe vycítí ženy než muži, probudí ženino tělo 

bolesti a ta proto bude útočit na svého partnera, posuzovat, obviňovat a dělat nepříjemnosti. To se na 

druhé straně stává výzvou pro něj. V obraně proti útoku jejího emočního těla, který vidí jako zcela 

neopodstatněný, se totiž stále hlouběji zakořeňuje v postojích své mysli, jak se ospravedlňuje, brání či 

podniká protiútoky. Nakonec se tím může aktivovat jeho tělo bolesti. Když tak postupují oba partneři, 

dosáhnou úrovně hlubokého nevědomí, citového násilí, divokých útoků a protiútoků. To neskončí, 

dokud se obě emoční těla ke sporu přilévají a dokud se nevyčerpají do úmoru. Tedy do příštího 

střetu.
81

 

Každá výzva, ve střetu obsažená, je skrytou příležitostí k záchraně. V každém úseku tohoto 

nesouladného postupu je možné se osvobodit od nevědomí. Příkladně nepřátelství ženy se může stát 

muži signálem, aby se přestal ztotožňovat se svou myslí, probudil se do přítomnosti a stal se 

přítomným – místo toho, aby se ještě více ztotožnil se svou myslí a stal se ještě nevědomějším. Místo 

toho, aby žena byla svým tělem bolesti, může být vědomá, jak při sledování emoční bolesti ve svém 

nitru, tak v přístupu k moci přítomnosti a zahájí proměnu bolesti. To by odstranilo nutkavé a 
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samočinné vnější projekce. Mohla by tak vyjádřit své pocity svému  partnerovi. Nemá záruku, že jí 

partner bude naslouchat, ale dá mu dobrou příležitost stát se přítomným a určitě přeruší šílený koloběh 

nedobrovolného jednání podle starých myšlenkových vzorců. Pokud žena zmešká tuto příležitost, muž 

může začít sledovat emoční odezvy své mysli na její bolest, své sklony k obraně, aniž by reagoval. 

Mohl by pak sledovat spouštění svého vlastního těla bolesti, a tak přivést vědomí do svých citů. Tímto 

způsobem vstoupí do bytí jasný a klidný prostor čistého vědomí – znalý, tichý svědek a strážce. Toto 

vědomí bolest nepopírá, ale je přitom za ní. To umožňuje bolesti být a zároveň ji ve stejném čase 

proměňuje. Vše přijímá a proměňuje. Ženě se tak otevřou dveře, skrz které se v tomto prostoru k němu 

může snadněji připojit. Pokud jsme trvale nebo aspoň převážně přítomni v našem vztahu, bude to 

největší výzva pro našeho partnera. Nebude schopen snášet naši přítomnost nadlouho a zůstat 

nevědomý. Pokud je připraven, projde dveřmi, které jsme v tomto stavu pro něj k nám otevřeli. Pokud 

tomu tak není, oddělí se jako olej od vody. Světlo je pro toho, kdo chce zůstat ve tmě, příliš 

bolestivé.
81

 

 

PROČ JSOU ŽENY BLÍŽE K OSVÍCENÍ 

Pro ženu je obecně snazší vnímat a být ve svém těle, tak je přirozeně blíže k Bytí a tím k možnosti 

osvícení. Z tohoto důvodu v mnoha starých kulturách byla ženská postava pudově přirovnávána 

beztvaré a přesahující skutečnosti. Tato skutečnost byla považována za lůno, které dává život všemu 

stvoření, které zachovává a vyživuje během života jeho podoby. V knize Tao te ťing, jedné 

z nejstarších a nejhlubších knih, je Tao či Bytí popisováno jako „nekonečné, věčně přítomné, matka 

vesmíru"
82

. Přirozeně, ženy jsou blíž než muži, protože vlastně ztělesňují neprojevené Bytí. Navíc se 

všechny bytosti a všechny věci musí nakonec vrátit ke Zdroji. „Všechny věci mizí v tao. Tao trvá 

věčně." Vzhledem k tomu, že Zdroj je vnímán jako žena, je představován světlými i temnými 

stránkami ženské psychologie a mytologie. Bohyně či božská matka má dvě stránky - život dává i 

bere.
 83

 

Když mysl převládla a lidé ztratili dotek se skutečností svého božského bytí, začali přemýšlet o 

bohu jako o mužské osobnosti. Společnost ovládli muži a ženy jim byly podřízeny. Tolle nenavrhuje 

návrat k dřívější ženské představě božství. Někteří lidé dnes užívají název Bohyně místo slova Bůh. 

To obnovuje rovnováhu mezi mužem a ženou, která byla již dávno ztracena, což je dobře. Tato 

představa a pojem mohou být dočasně užitečné, ale stane se spíše než pomocí překážkou, když jsme 

připraveni uvědomit si skutečnost mimo všechny pojmy a obrazy. Platí však to, že silové kmitání 

mysli se zdá být v jádru samčí. Mysl odporuje, bojuje o vládu, využívá,  čachruje, snaží se zadržet a 

vlastnit atd. Proto je tradiční bůh patriarchální, autoritativní postavou, které bychom se měli bát, jak 

nám radí starý zákon. tento bůh je projekcí lidské mysli. To je důvod proč Bůh je obvykle otcovská, 

                                                      

82 LAO C‘, Tao te ťing, 25. kapitola, podle překladu Stephen Addiss & Stanley Lombardo, 1993 
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vládnoucí mocná osobnost, což je často rozhněvaný muž, před nímž bychom měli žít v bázni, jak 

naznačuje Starý zákon. Bůh je průmětem lidské mysli.
81

 

Chceme-li jít za rámec mysli a znovu se spojit s hlubší skutečností Bytí, je třeba velmi odlišných 

vlastností – odevzdanost, neposuzování, otevřenost, která umožňuje život namísto odporu proti němu, 

schopnost udržet všechny věci v láskyplném objetí svého vědomí. Tyto vlastnosti jsou mnohem bližší 

ženskému přístupu. Síla mysli je tvrdá a tuhá, síla Bytí je měkká a poddajná a přesto nekonečně 

mocnější než mysl. Mysl pohání naši civilizaci, kdežto Bytí má na starosti veškerý život na naší 

planetě i mimo ni. Bytí je pravá Inteligence, jejímž viditelným projevem je hmotný vesmír. Ačkoli 

ženy jsou případně k bytí blíže, také mužům je dostupné.
 81

  

V této chvíli, převážná většina mužů i žen je stále v sevření mysli - ztotožněni s myslitelem a 

emočním tělem. To je ovšem to, co brání osvícení a rozkvětu lásky. Jako obecné pravidlo Tolle 

stanovuje, že hlavní překážkou pro muže je sklon být uvažující myslí a hlavní překážkou pro ženy je 

tělo bolesti, i když v některých jednotlivých případech může být opak pravdou, a v dalších oba činitele 

mohou být stejně obtížné.
81

 

 

ROZPOUŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO EMOČNÍHO TĚLA 

Emoční tělo má obvykle společnou i osobní stránku. Osobním stránkou je zbytek nahromaděné 

emoční bolesti, kterou jedinec utrpěl v minulosti. Společnou stránkou je bolest nahromaděná ve 

společné duši lidstva za tisíce let nemocemi, mučením, válkami, vraždami, krutostí, šílenstvím a tak 

dál. Osobní emoční tělo každého z nás se podílí na tomto společném emočním těle. Jsou různé zdroje 

emočního těla. Například některé rasy či země, kde dochází ke krajním střetům a násilí, mají těžší 

společné emoční tělo než ostatní. Kdokoli má silné emoční tělo a nedostatečné vědomí, je trvale či 

opakovaně nucen prožívat svou emoční bolest, ale také se může snadno stát pachatelem nebo obětí 

násilí v závislosti na tom zda je jejich emoční tělo převážně činné či trpné. Na druhé straně mohou být 

také blíže k osvícení. Této možnosti si ovšem nemusí být vědomi. Ale pokud jsme uvězněni 

v pekelném snu, budeme mít asi silnější důvody se z něj probudit než někdo zaujatý vzestupy a pády 

obvyklého snu.
84

 

Každá žena, pokud není plně vědomá, je ovlivněna společným ženským emočním tělem. To tvoří 

nahromaděná bolest, kterou trpěly ženy díky podrobení mužům, otroctví, vykořisťování, znásilňování, 

porody, ztrátou dětí a tak dál po tisíce let. Emoční či tělesná bolest, kterou mnoho žen cítí před nebo 

během menstruace, je společnou stránkou emočního těla, která se v tomto období probouzí, i když 

může být spuštěna i jindy. To omezuje volné proudění životní síly v těle, jejímž je menstruace 

tělesným vyjádřením. Podívejme se, jestli to nemůže být příležitost k našemu osvícení. Často je žena 

v této době ovládána svým emočním tělem. Tělo bolesti má mimořádný silový náboj, který snadno 

ženu přiměje k nevědomému ztotožnění se s ním. Žena je potom ve svém jednání ovládána silovým 
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polem, které zabírá její vnitřní prostor a předstírá, že je jí samotnou, což ovšem není. Emoční tělo 

mluví skrze ni, působí skrze ni, myslí skrze ni, vytváří v jejím životě záporné podmínky, aby se živilo 

jejich energií. Chce víc bolesti v jakékoli podobě. Tento postup může být velice zlý a ničivý. Je to 

čistá opakovaná bolest, ne však ta žena.
 84

 

Počet žen, které se dnes blíží plně vědomému stavu již přesahuje počet mužů a v následujících 

letech bude růst ještě rychleji. Muži je nakonec doženou, ale po určitou delší dobu tu bude rozdíl mezi 

vědomím mužů a žen. Ženy znovu nabývají funkci, která je jejich dědičným právem, proto je pro ně 

mnohem přirozenější než pro muže - být mostem mezi projeveným světem a neprojeveným Bytím, 

mezi tělesností a duchem. Hlavním úkolem žen nyní je proměnit emoční tělo tak, že již není mezi nimi 

a jejich pravým já či bytostným určením. Ovšem, budou se také muset vypořádat s další překážkou 

osvícení, kterou je uvažující mysl. Pronikavá přítomnost, kterou vytváří, když se zabývají emočním 

tělem, je však osvobodí od ztotožňování se s myslí. Za prvé by žena měla pamatovat na to, že dokud 

se bude ztotožňovat se svojí bolestí, nemůže se od ní osvobodit. Dokud část jejího vnímání sebe 

samotné vkládá do citové bolesti, bude nevědomě vzdorovat každému pokusu, který učiní pro své 

vyléčení. Tento nevědomý postup může překonat jen tím, že si jej plně uvědomí.
 84

 

Uvědomit si náhle, že jsme či jsme byli upoutáni k bolesti, může být šokující zjištění. Ve chvíli, 

kdy si to uvědomíme, jsme přetrhli tato pouta. Emoční tělo je silové pole, které dočasně uvízlo v 

vašem vnitřním prostoru. Je to životní síla, která se chytila do pasti, a která již neproudí. Tělo bolesti 

je zde pro jisté věci, které se odehrály v minulosti. Je to živá minulost v nás, a pokud se s ním 

ztotožňujeme, ztotožňujeme se s minulostí. Totožnost oběti je přesvědčení, že minulost je mocnější 

než současnost, přičemž opak je pravdou.  Je to přesvědčení, že ostatní lidé a to, co udělali s námi, 

odpovídají za to, kdo jsme nyní, za naši citovou bolest nebo neschopnost být naším pravým já. Po 

pravdě je zde však jediná síla  a ta je obsažena v této chvíli -  síla naší přítomnosti. Jakmile to 

poznáme, uvědomíme si také, že jsme nyní zodpovědní za svůj vnitřní prostor, není to nikdo jiný, a že 

minulost nemůže zvítězit nad přítomnou chvílí.
 84

 

Tak ztotožnění brání oddělení od emočního těla. Některé ženy, které jsou již natolik vědomé, aby 

se vzdaly své totožnosti oběti na osobní úrovni, se stále ještě nezbavily společné totožnosti oběti 

s ohledem na to, co muži udělali ženám. Mají pravdu, bylo to špatné. Mají pravdu do té míry, že 

společné ženské tělo bolesti vzniklo z velké části díky mužskému násilí páchaném na ženách a 

potlačování ženství na celé planetě po celá tisíciletí. Nemůže-li se žena zbavit hněvu a nenávisti, 

znamená to, že se stále ztotožňuje se svým emočním tělem. Mýlí se, pokud odvozují vnímání sebe 

samé z této skutečnosti, a tím se drží ve vězení společného ztotožnění s obětí. Pokud se ženy stále drží 

hněvu, zášti nebo odsudků, drží se svého těla bolesti. To jim může dát uklidňující pocit totožnosti a 

vzájemné podpory s jinými ženami, ale drží je to v otroctví minulosti a brzdí plný přístup k  jejich 

základu a skutečné moci. Pokud se ženy odloučí od mužů, podpoří pocit oddělenosti a tím posilují 

ego. A silnější ego je vzdaluje od jejich pravé přirozenosti.
 84
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Tolle ženy vyzývá ať se neztotožňují s emočním tělem a využijí jej místo  toho k osvícení tím, že je 

promění na vědomí. K tomu je jedna z nejlepších rozpoložení během menstruace. Věří, že v 

následujících letech mnoho žen vstoupí do plně vědomého stavu v tomto období. To je obvykle pro 

mnoho žen obdobím nevědomí, protože převzaly společné ženské tělo bolesti. Jakmile však dosáhnou 

určité úrovně vědomí, můžou to zvrátit. Místo toho aby se staly nevědomými, mohou se stát 

vědomějšími právě se zvláštním důrazem na společné ženské emoční tělo. Když žena ví, že se blíží 

menstruační krvácení, ještě než ucítí první známky toho, čemu se běžně říká premenstruační napětí, 

probuzení společného ženského těla bolesti, má být velmi pozorná a obývat své tělo s co největší 

úplností. Jakmile se objeví první náznak, má být dostatečně pozorná, aby jej zachytila před tím, než ji 

přemůže. Prvním příznakem může být například náhlé silné podráždění nebo záblesk hněvu, nebo to 

může být čistě tělesný příznak. Ať je to cokoliv, má to zachytit dřív, než to ovládne její myšlení a 

chování. To jednoduše znamená, že na to zaměří radar své pozornosti. Pokud je to emoce, ucítí za ní 

velký silový náboj. Má si uvědomit, že je to emoční tělo. V této době má být vědomá a znalá, 

pozorovat svou vědomou přítomnost a vnímat její sílu. Pokud se jedná o čistě tělesný příznak, 

pozornost, kterou mu věnuje, zabrání jeho proměně na emoci nebo myšlenku. Pak má být i nadále ve 

střehu a čekat na další znamení emočního těla. Pokud se objeví, má jej zachytit stejně jako předtím. 

Později, když se  plně probudí vaše tělo bolesti, může ve svém vnitřním prostoru načas zažívat značný 

rozruch, snad i několik dní. Má tomu věnovat plnou pozornost, pozorovat ruch ve svém nitru a 

poznávat svou přítomnost. Má si udržet znalost a být tou znalostí. Rozhodně by neměla nechat emoční 

tělo využívat svoji mysl a vládnout nad jejím myšlenÍm. Měla by sledovat a vnímat jeho sílu přímo 

uvnitř svého těla. Jak již ví, plná pozornost znamená plné přijetí.
 84

 

Přes neustálou pozornost, tedy i přijetí, přichází proměna. Emoční tělo těla se promění v zářivé 

vědomí, stejně jako se kus dřeva, umístěný do ohně či v jeho blízkosti, sám o sobě promění v oheň. 

Menstruace se pak stane nejen radostným a naplňujícím vyjádřením jejího ženství, ale také posvátným 

časem přeměny, v němž se rodí nové vědomí. Její skutečná přirozenost pak zazáří v obou stránkách, 

jak v její ženské stránce jako bohyně, tak ve své transcendentální stránce jako božské Bytí, kterým 

jsme za mužskou a ženskou podvojností. Pokud je její mužský protějšek dostatečně vědomý, může jí 

pomoci cvičením, které jsem popsal, udržet v činnosti pronikavou přítomnost zejména v tomto období. 

Pokud zůstane přítomný vždy, když žena upadne zpět do nevědomého ztotožnění s tělem bolesti, což 

se jí zprvu může stát a bude se to dít, bude schopna se rychle k němu připojit, ke stavu jeho 

přítomnosti. To znamená, že pokud emoční tělo dočasně převládne, ať už v průběhu menstruace nebo 

jindy, její partner je nebude zaměňovat za to, kým je ona . I když ho její tělo bolesti napadne, což se 

může stát, nebude na to odpovídat, jako by to byla ona, stáhne se nebo použije nějaký druh obrany. 

Bude udržovat prostor pronikavé přítomnosti. Nic jiného není k proměně nutné. Jindy bude schopna 

udělat ona totéž pro něj nebo mu pomůže odvrátit vědomí od mysli, když přitáhne jeho pozornost 

k tomu, co je tady a teď, kdyby se ztotožnil se svým myšlením. Tímto způsobem mezi nimi vyvstane 

stálé silové pole s čistým a vysokým kmitočtem. Žádný klam, bolest ani spor, nic, co nejsou oni, a nic, 
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co není láska, v něm nemůže přežít. Jedná se o naplnění božského, nadosobního účelu jejich vztahu. 

Ten se stane vírem vědomí, který bude přitahovat mnoho dalších.
 84

 

 

VZDEJTE SE VZTAHU K SOBĚ SAMÝM 

Na otázku zda v případě, že jsme plně vědomí, potřebujeme druhé lidi a zda pokračuje vzájemná 

přitažlivost obou pohlaví, Tolle odpovídá, že ať jsme osvícení či ne zůstáváme mužem či ženou, takže 

na úrovni totožnosti s tvarem nejsme úplní. Jsme jen půlkou celku. Tuto neúplnost vnímáme jako 

přitažlivost mužem a ženou, tahem směrem k opačnému pólu síly, bez ohledu na to, jak jsme vědomí. 

Ale v tomto stavu vnitřního napojení, budeme cítit přitažlivost někde na okraji svého života. Ať už se 

s námi v tomto stavu děje cokoliv, cítíme se nějak takto. Celý svět se zdá, jako vlny či zčeření na 

povrchu obrovského a hlubokého oceánu. My jsme ten oceán a my jsme také to zvlnění, ale zvlnění, 

které si uvědomuje svou pravou totožnost jako oceán, a ve srovnání s tou rozlehlostí a hloubkou, svět 

vln a vlnek nejsou tak důležité. To neznamená, že bychom neměli mít hluboký vztah k jiným lidem 

nebo ke svému partnerovi. Vskutku hluboké vztahy můžeme mít jen tehdy, pokud jsme si vědomi 

Bytí. Když vycházíme od Bytí, jsme schopni se zaměřit za závoj formy. V Bytí jsou muž a žena jedno. 

Podoba může mít i nadále určité potřeby, ale Bytí je nemá. To je vždy úplné a celé. Pokud jsou tyto 

potřeby splněny, je to krásné, ale to, zda jsou či nejsou splněny nemění náš hluboký vnitřní stav. 

Pokud tedy potřeby mužské či ženské protikladnosti nejsou naplněny, je pro osvícené osoby klidně 

možné, aby přes pocit nedostatku nebo neúplnosti na vnější úrovni jeho nebo jejího bytí, však byly 

zároveň v nitru zcela úplné, naplněné a klidné.
85

 

Na otázku homosexuality jako překážky na cestě k osvíceni Tolle odpovídá, že když se člověk blíží 

k dospělosti, nejistoty o jeho sexualitě následují po tom, co si uvědomí, že je odlišný od druhých. To 

ho může nutit k odlišnému přijímání společensky podmíněných vzorců myšlení a chování . Tím se 

samočinně zvýší úroveň jeho vědomí nad vědomí nevědomé většiny, jejíž členové bez tázání po 

smyslu přejímají všechny zděděné vzorce. V tomto ohledu může být homosexualita pomocí. Být do 

určité míry outsiderem, někým, kdo nezapadne mezi ostatní, nebo je jimi z jakéhokoli důvodu 

odmítnut, činí život těžší, ale také mu dává výhodu, pokud jde o osvícení . Vezme ho to ven z 

nevědomí téměř násilím. Na druhou stranu, pokud člověk rozvine vnímání totožnosti na základě své 

homosexuality, utíká z jedné pasti, jen aby se dostal do druhé. Bude hrát role a hry nařízené 

představou, kterou má o sobě jako homosexuál. Stane se nevědomým a neskutečným. Pod maskou 

svého ega, bude velmi nešťastný. V takovém případě bude homosexualita překážkou. Vždy však 

dostane další možnost. Zdrcující neštěstí může být velký buditel.
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K otázce dobrého vztahu k sobě samému jako základu dobrého vztahu k ostatním Tolle říká, že 

pokud nemůžeme být v pokoji sami se sebou, když jsme sami, budeme hledat vztah, abychom zakryli 

svoji nepokoj. Můžeme si být jisti, že se pak nepokoj znovu objeví v nějaké jiné podobě v rámci 

                                                      

85 TOLLE Eckhart, Moc přítomného okamžiku, Pragma, Praha, 1999, str. 141-142 
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vztahu, a my budeme pravděpodobně mít za to, že náš partner je za to odpovědný. Vše, co skutečně 

potřebujeme, je plně přijmout tuto chvíli. Jsme pak v pohodě v tady a teď i v pohodě sami se sebou.  

Ale musíme vůbec mít vztah sami k sobě? Proč bychom nemohli být sami sebou? Pokud máme vztah 

sami k sobě, jsme rozděleni na dvě části - já a já pro sebe, subjekt a objekt. Tato myslí vytvořená 

dvojitost je příčinou vší zbytečné složitosti, všech potíží a sporů v našem životě. Ve stavu osvícení, je 

já a já pro sebe sloučeno do jednoho. Potom sami sebe nebudeme soudit, litovat, milovat, nenávidět, 

nebudeme na sebe hrdí a tak dále. Rozdělení způsobené vlastním obrazným vědomím se uzdraví, jeho 

prokletí bude odstraněno. Není žádné já pro sebe, které by bylo třeba někdy ochraňovat, bránit, nebo 

živit. Když jsme osvícení, je jeden vztah, který již nemáme - vztah sami pro sebe. Potom, co se ho 

vzdáme,  budou všechny naše další vztahy prostoupeny láskou.
85

 

. 

3.1.9. Za štěstím a neštěstím je klid 

 

VYŠŠÍ DOBRO ZA DOBREM A ZLEM 

Na otázku rozdílu mezi štěstím a vnitřním klidem Tolle odpovídá, že štěstí závisí na tom, aby 

podmínky bytí byly vnímány jako kladné,  kdežto u vnitřního klidu nikoli. Na domněnku, že při 

kladném postoji a myšlení se u nás budou projevovat jen kladné události a okolnosti se Tolle ptá. 

Myslíte si, že opravdu víte, co je kladné a co záporné? Umíte si udělat úplnou představu? Bylo mnoho 

lidí, pro něž se omezení, selhání, ztráta, nemoc nebo bolest v jakékoli podobě ukázala být jejich 

největším učitelem. Naučili se tak upustit od falešných představ o sobě a povrchních cílů a tužeb 

diktovaných egem. To jim dalo hloubku, pokoru a soucit a učinilo mnohem skutečnějšími. Když se 

nám stane něco záporného, je v tom skryto hluboké poučení, i když si toho nemusíme hned všimnout. 

Dokonce i krátká nemoc nebo úraz může ukázat, co je v našem životě skutečné a co ne, na čem 

nakonec záleží a na čem ne. Z vyššího hlediska jsou podmínky vždy kladné. Abychom byli přesnější - 

nejsou ani kladné, ani záporné. Jsou takové, jaké jsou. Pokud budeme žít v naprostém přijetí toho, co 

je, což je jediný rozumný způsob, jak žít, už v našem životě nebude ani dobré ani špatné. Je jen vyšší 

dobro, které zahrnuje i špatné. Z pohledu mysli, však je zde dobré i špatné, rád i nerad, láska i 

nenávist. Proto kniha Genesis říká, že Adamovi a Evě již nebylo dovoleno pobývat v ráji, neboť "jedli 

ze stromu poznání dobra a zla."
86

 

Někomu to může připadat jako popírání a sebeklam. Říká si, proč popírat úraz, nemoc, bolest nebo 

smrt a předstírat, že to není špatné, když to špatné je? Nic nepředstíráte, vysvětluje Tolle. Jen 

dovolujete, aby to bylo takové, jaké to je, to je vše. Toto dovolení nás vezme mimo mysl s jejími 

obrannými vzorci, které vytvářejí kladné a záporné protiklady. A to je základní stanovisko odpuštění. 

Odpuštění přítomného je ještě důležitější, než odpuštění minulého. Když odpustíme každé chvíli, aby 
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mohla být, jak je, nebude se hromadit žádný odpor, který by vyvolal potřebu odpuštění někdy později . 

Uvědomte si, že zde nemluvíme o štěstí. Když nám umřel někdo blízký nebo když cítíme, že se blíží 

naše vlastní smrt, nemůžeme být šťastní, to nejde. Můžete však být v klidu. Pokud jsme se vzdali 

odporu, můžeme plakat a být smutní, ale ve svém nitru cítíme hlubokou vyrovnanost, klid a posvátnou 

přítomnost. To je vyzařování Bytí, vnitřní klid, dobro bez protikladu. Pokud nám okolnosti dovolují 

něco dělat, radí Tolle udělat to, co udělat musíme. Zatím přijímejme to, co je. Vzhledem k tomu, že 

mysl a odpor jsou souznačné, přijetí toho, co je, nás okamžitě zbaví panování mysli a tím nás zase 

připojí k Bytí. V důsledku toho obvyklé pohnutky ega k činnosti - strach, chamtivost, ovládání, obrana 

nebo živení se falešným sebepojetím, přestanou být účinné. Moudrost mnohem větší než mysl se nyní 

dá do chodu, a tak do našeho počínání budou proudit stavy vědomí. „Přijmi, co k tobě přijde vetkáno 

do vzoru tvého osudu, vždyť co by mohlo vhodněji naplnit tvé potřeby?" Tato slova napsal Marcus 

Aurelius, jeden z mimořádně vzácných lidí, který vládl pozemskou mocí i moudrostí, před dvěma 

tisíci lety.
87

 

Zdá se, že většina lidí potřebuje prožít velké utrpení, než přestanou vzdorovat a přijmou to, co je, a 

než odpustí. Jakmile to učiní, nastane jeden z největších zázraků - probuzení vědomého Bytí tím, co se 

jeví jako zlo, proměnou utrpení na vnitřní mír. Konečný důsledek všeho zla a utrpení ve světě je to, že 

donutí lidi k pochopení, které jde za jména a tvary. Takže to, co vnímáme z našeho omezeného 

pohledu jako zlo, je ve skutečnosti součástí vyššího dobra, které nemá protiklad. To se však pro nás 

nestane pravdou jinak, než skrze odpuštění. Dokud to nenastane, zlo nebylo vykoupeno, a tudíž 

zůstává zlem. Skrze odpuštění, což v podstatě znamená uznání neskutečnosti minulosti a umožnění 

přítomné chvíli být taková, jaká je, se zázrak proměny neodehrává jen uvnitř, ale také venku. Tichý 

prostor pronikavé přítomnosti roste jak v nás, tak okolo nás. Kdo či co vstoupí do tohoto pole vědomí, 

bude jím ovlivněn či ovlivněno, někdy viditelně a bezprostředně, jindy na hlubší úrovni s pozdějšími 

viditelnými projevy. Můžeme nechat sváry rozplynout, vyléčit bolesti a rozptýlit nevědomí, aniž 

cokoli děláme,  prostým bytím a udržováním pronikavé přítomnosti v chodu.
 88

 

 

KONEC VAŠEHO ŽIVOTNÍHO DRAMATU 

Jsme-li v tomto stavu přijetí a vnitřního míru, přestože nemáme říkat, že to je špatné, může ještě 

přijít do našeho života něco, co by se z pohledu běžného vědomí mohlo nazývat  špatné? Většina 

takzvaných špatných věcí v životě lidí se děje díky nevědomí. Jsou vytvořeny naším já nebo spíše 

naším egem. Tolle někdy na tyto věci poukazuje jako na dramata. Když jsme plně vědomí, drama do 

našeho života nikdy nevstoupí.
 88

 

                                                      

87 AURELIUS Marcus, Hovory k sobě, Gasset, Praha, 2006, 7.kniha, verš 57 

„Měj zalíbení v tom jediném, co se ti přihází a co je tvým údělem v osnově veškerenstva; neboť co ti může 

být přiměřenější.“ (v textu překlad z angličtiny, který zdůrazňuje přijetí) 

88 TOLLE Eckhart, Moc přítomného okamžiku, Pragma, Praha, 1999, str. 143-146 
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Ego vnímá sama sebe jako oddělený zlomek v nepřátelském vesmíru, bez skutečného vnitřního 

připojení k jinému bytí, jenž je obklopený jinými egy, která buď vidí jako možnou hrozbu nebo se je 

pokouší využívat pro své vlastní účely. Základní vzorce ega jsou navrženy pro boj proti vlastnímu 

hluboce zakořeněnému strachu a pocitu nedostatku. Zahrnují odpor, ovládání, moc, chamtivost, 

obranu, útok. Některé vzory jednání ega jsou velmi chytré, ale nikdy skutečně nevyřeší žádnou ze 

sporných otázek, prostě proto, že ego je samo o sobě předmětem sporu. Když  se ega setkají, ať už ve 

vztazích osobních nebo v různé míře řízených pravidly, dříve či později se dějí špatné věci, dramata 

různého druhu, v podobě střetů, potíží, mocenských bojů, citového či tělesného násilí a tak dále. To 

zahrnuje společenská zla jako války, vyvražďování a vykořisťování - to vše díky nahromaděnému 

nevědomí. Kromě toho jsou pokračujícím odporem ega způsobena mnohá onemocnění tím, jak 

omezuje a zastavuje tok životní síly v těle. Když se opět spojíme s Bytím, nejsme již řízeni svojí myslí 

a přestaneme tyto věci vytvářet. Nemusíme drama již dál vytvářet nebo se ho účastnit.
 88

 

Kdykoli se sejdou ega dvě či více, vyplyne z toho nějaké drama. Ale i když žijeme úplně sami, 

můžeme stále vytvářet svoje vlastní drama. Když se litujeme, je to drama. Když cítíme vinu nebo 

úzkost, je to drama. Když necháme minulost nebo budoucnost zatemnit přítomnost, vytváříme 

psychologický čas – látku, ze které je drama utkáno. Kdykoliv nectíme přítomnou chvíli tím, že ji 

nenecháme, aby byla, vytváříme drama. Většina lidí je zamilována do svého jednotlivého životního 

dramatu. Jejich příběh je jejich totožností. Ego řídí jejich život. Vložili do něj celý význam sebe sama. 

Dokonce i jejich, obvykle neúspěšná, hledání odpovědí, řešení nebo uzdravení se stávají jeho součástí. 

To, čeho se obávají a čemu se brání nejvíce, je konec jejich dramatu. Dokud jsou svojí myslí, bojí se a 

brání nejvíc svému vlastnímu probuzení.
 88

 

Když žijeme v úplném přijetí toho, co je, je to konec všech dramat v našem životě. Nikdo nás ani 

nemůže přimět k hádce, bez ohledu na to, jak moc se on či ona snaží. Se zcela vědomým člověkem se 

nedá hádat. Hádka zahrnuje ztotožnění se s naší myslí a jejím postojem, také odpor a odvetu vůči 

postoji druhé osoby.Výsledkem je, že se protiklady obou pólů vzájemně posilují. Taková je mechanika 

nevědomí. Můžeme v klidu dokládat jasně a pevně své názory, ale bez reaktivní síly za nimi, bez 

jejich obrany či útoku na názory protivníka. Takže se to nezvrhne zase do dramatu. Když jsme plně 

vědomí, ustaneme ve střetu. "Nikdo z těch, kteří jsou v jednotě se sebou si neumí spor ani představit," 

říká kniha A Course in Miracles. To se netýká jen sporů s jinými lidmi, ale mnohem zásadněji rozporů 

uvnitř nás, které končí, když již není žádný střet mezi požadavky a očekáváním naší mysli a tím, co 

je.
88

 

 

POMÍJIVOST A ŽIVOTNÍ CYKLY 

Nicméně , pokud jsme v rozsahu hmoty a spojeni se společnou lidskou psýché, tělesná bolest, 

ačkoli zřídka, je stále ještě možná . Neměla by být zaměňována s utrpením, s emoční bolestí mysli. 

Veškeré utrpení je vytvářeno egem a vztahuje se k odporu. Dokud jsme v tomto rozměru, jsme stále 

podřízeni jeho pravidelnému opakování a zákonu o pomíjivosti všech věcí, ale už to nevnímáme jako 
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špatné – prostě to je. Skrze umožnění jsoucnosti všech věcí, se nám objevuje pod hrou protikladů 

hlubší rozměr jako trvalá přítomnost, neměnné hluboké ticho či bezdůvodná radost mimo dobro a zlo. 

To je radost z Bytí, Boží mír. Na úrovni tvaru je tu zrození a smrt, stvoření a zničení, růst a zánik ve 

zdánlivě oddělených podobách. To se odráží ve všem - v koloběhu života hvězd či planet, hmotného 

těla, stromu, květiny, ve vzestupu a pádu národů, politických soustav, civilizací i v nevyhnutelných 

obdobích zisků a ztrát v životě jedince.
 89

 

Jsou období úspěchu, kdy se nám věci daří a vycházejí i období krachů, kdy zvadnou nebo se 

rozpadnou a my  je budeme muset nechat být, aby se vytvořil prostor, aby vznikly nové věci nebo 

nastala proměna. Jestli na nich budeme lpět a bránit je, znamená to, že odmítáme jít s proudem života 

a budeme trpět. Jen podle soudu mysli je vzestupné období dobré a sestupné období špatné. Růst je 

obvykle považován za kladný, ale nic nemůže růst věčně. Pokud růst jakéhokoli druhu  pokračuje stále 

dál, stává se nakonec obludným a ničivým. Je třeba, aby nastal rozklad a ten umožnil nový růst. Jedno 

nemůže existovat bez druhého. Pro zduchovnění je sestupné období naprosto nezbytné.  Musíme se 

propadnout značně hluboko nebo zakusit nějakou hlubokou ztrátu či bolest, aby nás to vtáhlo do 

duchovního rozměru. Nebo se snad naše velké úspěchy ukáží prázdnými a nesmyslnými, a tak se 

změní v selhání. Selhání lží skrytých za každým úspěchem a úspěch v každém nezdaru. V tomto světě, 

který říká na úrovni formy, že každý se ovšem dříve či později zmýlí a každý úspěch nakonec přijde 

vniveč. Všechny tvary jsou pomíjivé. Můžeme být stále činní a užívat projeveného bytí a vytvářet 

nové tvary a okolnosti, ale nesmíme se s nimi ztotožňovat. Nepotřebujeme je, aby dávaly smysl 

našemu bytí. Nejsou naším životem, jenom naší životní sestavou.
 89

 

Jsou období, kdy jsme velmi činní a tvůrčí, ale může nastat doba, kdy se zdá, že se všechno 

zastavilo, nikam jsme se nedostali a ničeho jsme nedosáhli. Období může trvat od několika hodin až 

po několik let . Jsou období dlouhá i krátká v rámci těch velkých. Mnohé nemoci se vytvoří bojem s 

obdobím snížené síly, které je životně důležité pro její obnovu. Nutkání k tomu  i sklony k odvozování 

významu vlastní hodnoty a své totožnosti z vnějších činitelů jako je výkon nás nevyhnutelně klame, 

dokud se ztotožňujeme s myslí. Je pro nás těžké či nemožné přijmout sestupná období a umožnit jim, 

aby byla. To znamená, že rozumová schopnost organismu může v rámci  ochranného opatření 

zasáhnout a vytvořit nemoc, aby nás přinutila zastavit se a uskutečnit nutnou obnovu sil. Cyklická
90

 

povaha vesmíru je úzce spojena s pomíjivostí všech věcí i poměrů. Toto Buddha učinil ústřední částí 

svého učení. Všechny podmínky jsou velmi nestálé a ve stálém toku nebo, jak to Buddha vyložil, 

pomíjivost je příznačná pro každý stav a pro  každé uspořádání, se kterým se ve svém životě setkáme. 

                                                      

89 TOLLE Eckhart, Moc přítomného okamžiku, Pragma, Praha, 1999, str. 147-150 

90 Cykličnost vesmíru je zde založena na védských teoriích opakovaného vzniku a zániku různých po sobě 

jdoucích vesmírů během tzv jug (nyní kalijuga). Poslední zjištění astrofyziků o zrychlujícím se rozpínání vesmíru jsou 

však  s tímto názorem v rozporu. 
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Vše se změní, zmizí nebo nás přestane uspokojovat. Nestálost je také ústřední naukou Ježíšova učení: 

„Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde zloději vykopávají a kradou.“
91

 

Dokud naše mysl posuzuje podmínky jako dobré, ať už jsou to vztahy, majetek, společenská role, 

místo či naše hmotné tělo, mysl se k nim upíná a ztotožňuje se s nimi. Působí nám to radost, cítíme se 

tak dobře může se to stát součástí toho, kdo jsme nebo kdo si myslíme, že jsme. Ale nic v této oblasti, 

kde žere mol a rez, nevydrží. Buď skončí, změní se nebo se může změnit polarita - stejná podmínka, 

včera nebo minulý rok dobrá se náhle či postupně změní ve špatnou. Podmínka, která nás činí 

šťastnými, nás pak učiní nešťastnými. Úspěšnost dnes se stává zítra prázdným hromaděním věcí. 

Šťastná svatba a líbánky vyústí v nešťastný rozvod nebo nešťastné soužití. Nebo podmínka zmizí a její 

nepřítomnost nás učiní nešťastnými. Pokud se podmínka či okolnost, se kterou je mysl spojena a 

ztotožněna změní či zmizí, nemůže to mysl přijmout. Bude se držet zmizelé podmínky a odporovat 

změně. Je to skoro, jako kdyby nám odtrhli končetinu od těla.
 89

  

Někdy slyšíme o lidech, kteří spáchali sebevraždu, když přišli o všechny své peníze, nebo ztratili 

dobrou pověst. To jsou mezní případy. Ostatní, když dojde k nějaké závažné ztrátě, budou hluboce 

nešťastní nebo onemocní. Neumí rozlišit mezi svým životem a svými životními okolnostmi. Tolle 

mluví o slavné herečce, která zemřela ve svých osmdesáti letech. Když její krása začala vadnout a 

poznamenalo ji stáří, rostlo její zoufalství a neštěstí až zůstala osamocena. Také ona se ztotožnila 

s podmínkou - svého vnějšího vzhledu. Zprvu jí podmínka dávala pocit štěstí, pak neštěstí. Kdyby byla 

schopna se spojit s beztvarým a bezčasým životem v nitru, mohla by z místa klidu a míru sledovat a 

nechat vadnout svojí vnější podobu. Navíc by se její vnější podoba stávala stále menší překážkou pro 

světlo prosvítající z její nestárnoucí skutečné povahy. Tak by její krása nemohla uvadnout, ale 

proměnila by se na duchovní krásu. Nikdo jí však neřekl, že je to možné . Nejdůležitější druh poznání 

není ještě příliš dostupný.
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Buddha učil, že dokonce i štěstí je dukkha, což v pálijštině znamená  strast či nepříjemnost. Ta je 

neoddělitelná od svého opaku, což znamená, že naše štěstí i neštěstí jsou ve skutečnosti jedno. 

Odděluje je pouze klam času. Tím také není řečeno , že bychom si již neměli vážit příjemných a 

krásných věcí či podmínek. Ale hledat v nich něco, co nemohou dát, totožnost, pocit trvalosti a 

naplnění,  je návod na zklamání a utrpení. Celý reklamní průmysl a spotřební společnost by se 

zhroutily, kdyby se lidé stalí osvícenými a již se nesnažili najít svoji totožnost ve věcech. Čím víc 

budeme hledat štěstí tímto způsobem, tím víc nám bude unikat. Každá z těch věcí nás uspokojí vždy 

jen dočasně a povrchně, ale možná zažijeme řadu rozčarování, než si uvědomíme pravdu. Věci a 

podmínky nám mohou poskytnout potěšení, ale přidávají nám k němu bolest. Potěšení z nich je 

pomíjivé a není spojeno s radostí. Nic nám nemůže dát radost. Radost nemá příčinu a vychází z nitra 

jako radost z Bytí. Je nezbytnou součástí vnitřního stavu klidu, který byl nazýván Boží pokoj. Je to náš 

přirozený stav, není to něco, na čem musíme tvrdě pracovat, nebo se toho snažit dosáhnout.
 89
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Mnoho lidí si nikdy neuvědomí, že žádná spása nemůže být v ničem z toho, co dělají, vlastní či 

dosáhnou. Ty, kteří si to uvědomí, často svět omrzí a jsou sklíčení - copak nám nic nemůže dát 

skutečné naplnění, není nic o co by se nechalo usilovat a co by mělo nějaký smysl? Starozákonní 

prorok došel k takovému uvědomění, když napsal: „Viděl jsem vše, co se děje pod sluncem, a hle, 

všechno je marnost a honba za větrem." Když dosáhneme tohoto bodu, jsme krůček od zoufalství - či 

krůček od osvícení.
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Jeden buddhistický mnich řekl: „Všechno, co jsem se naučil v posledních dvaceti letech, kdy jsem 

byl mnichem mohu shrnout do jedné věty: Vím, že vše, co vzniká pomíjí." Myslel tím ovšem, že se 

naučil vzdát odporu k tomu, co je, nechat přítomnou chvíli, aby byla a přijmout nestálou povahu všech 

věcí a podmínek. Takto našel klid. Vzdát se odporu k životu znamená být ve stavu milosti, 

jednoduchosti a lehkosti. V tomto stavu pak již nejsme závislí na tom, že věci jsou nějak dobré nebo 

špatné. Zdá se téměř protismyslné, že když je pryč naše vnitřní závislost na podobě, vnější podoba 

všeobecných podmínek našeho života má sklon se výrazně zlepšit. Věci, lidé či podmínky, o nichž 

jsme si mysleli, že je potřebujeme pro své štěstí, k nám teď přicházejí bez boje a úsilí z naší strany a 

my je volně užíváme a oceňujeme – dokud trvají. Všechny ty věci ovšem budou stále pomíjet, období 

přicházejí i odcházejí, ale s odchodem závislosti již nemáme žádný strach ze ztráty. Život plyne s 

lehkostí. Štěstí odvozené z nějakého sekundárního zdroje není nikdy příliš hluboké. Je to jen mdlý 

odlesk radosti z Bytí, chvějivého klidu, který najdeme v nitru, když vstoupíme do stavu neodpírání. 

Bytí nás vezme za pólové protiklady mysli a zbaví nás závislosti na podobě. I kdyby se všechno kolem 

nás zhroutilo a rozpadlo, stále bychom cítili hluboko v jádru vnitřní klid. Nemusíme být šťastní, ale 

budeme v klidu.
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NEGATIVNÍ EMOCE 

Všechen vnitřní odpor je v té či oné podobě vnímán jako negativita. Veškerá negativita je odporem. 

V této souvislosti mají obě slova téměř stejný význam. Negativita se pohybuje od podráždění či 

netrpělivosti k planoucímu hněvu, od sklíčené nálady či mrzuté nelibosti k sebevražednému zoufalství. 

Někdy odpor vybudí emoční tělo bolesti. V takovém případě i podružné okolnosti mohou vyvolat 

pronikavou negativitu, jako je hněv, sklíčenost či hluboký zármutek. Ego věří, že skrze negativitu 

může řídit skutečnost a dostat čeho se mu zachce. Věří, že tím může přilákat žádoucí podmínky nebo 

odstranit nežádoucí. Kurz zázraků správně ukazuje na to, že když jsme nešťastní, jsme nevědomě 

přesvědčeni, že neštěstí nám koupí to, co chceme. Pokud  bychom my (mysl) nevěřili, že neštěstí 

pracuje, proč bychom je vytvářeli? Skutečností ovšem je, že negativita je neúčinná. Místo aby 

přilákala žádoucí podmínku, zastaví její růst, Místo aby odstranila nějakou nežádoucí, udržuje ji dál. 

Jejím jediným užitečným úkolem je to, že posiluje ego, což je důvod, proč ji ego miluje.
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Jakmile se ztotožníme s negativitou v nějaké podobě, nechceme ji opustit a na hluboce nevědomé 

úrovni nechceme kladnou změnu. To by mohlo ohrozit naši identitu sklíčeného, rozzlobeného nebo 

těžkosti překonávajícího člověka. Pak si kladů v našem životě nebudeme všímat, budeme je popírat 

nebo znemožňovat. Jedná se o běžný jev. To je také šílené. Negativita je zcela nepřirozená. Je duševně 

znečišťující a jeví se hluboká souvislost mezi otravováním a ničením přírody a obrovskou negativitou, 

která se nahromadila v společné duši lidstva. Žádná jiná podoba života na této planetě nezná 

negativitu, jenom lidé, stejně jako žádná jiná podoba života neznásilňuje a neotravuje Zemi, která ji 

udržuje. Už jsme někdy viděli nešťastnou květinu nebo přetažený dub? Už jsme snad narazili na 

sklíčeného delfína, žábu s nízkou sebeúctou, kočku, která neumí odpočívat nebo ptáka, který v sobě 

drží nenávist a zášť? Jediná zvířata, která mohou příležitostně zažít něco podobného negativitě nebo 

vykazují známky neurotického chování, jsou ta, které žijí v úzkém vztahu s lidmi, a tak jsou spojena s 

lidskou myslí a jejím šílenstvím. 
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Podívejme se na nějakou rostlinu nebo zvíře a nechme se poučit přijetím toho, co je, vzdát se 

Nynějšku. Ať nás učí Bytí. Ať nás učí celistvosti - což znamená být jedním, být sám sebou, být 

skutečný. Ať nás to naučí, jak žít a jak zemřít, a jak nedělat ze života a umírání věc k řešení. Tolle prý 

žil s několika kočkami  a všechny byly zenovými mistry. Dokonce i kachny mu předaly důležité 

duchovní poučení. Jen je pozorovat je meditací. Jak klidně plavou spolu v úplné pohodě, zcela 

přítomny v Teď, důstojné a dokonalé, jak jen nerozumný tvor může být. Občas se však dvě kachny 

poperou - někdy bez zjevného důvodu nebo proto, že se jedna kachna zatoulala do soukromého 

prostoru druhé. Boj obvykle trvá jen několik vteřin, pak se kachny oddělí, plavou pryč v opačném 

směru a prudce několikrát zamávají křídly. Potom i nadále plavou klidně, jako by boj nikdy nenastal. 

Tolle si při tom, když je tak pozoroval, najednou uvědomil, že máváním křídly uvolňují přebytečnou 

energii, čímž předcházejí tomu, aby se nezachytila v jejich těle a nezměnila v negativitu. To je 

přirozená moudrost a je to pro ně snadné, protože nemají mysl, která zbytečně udržuje při životě 

minulost, na níž pak staví svoji totožnost.
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Na otázku zda mohou negativní emoce také obsahovat důležitou zprávu, Tolle ukazuje na malý 

užitek takových postupů jako to, že když se často cítíme sklíčeni, by to mohlo být znamením, že je 

něco v nepořádku s našim životem, a mohlo by nás to přinutit podívat se na podmínky našeho života a 

provést nějaké změny. Připouští, že můžeme poslouchat, co nám emoce říkají a ne je jen zamítat jako 

negativní. Opakující se negativní emoce někdy obsahují zprávy, stejně jako nemoci. Ale změny, které 

provedeme, ať již mají co do činění s naší prací, našimi vztahy nebo naším okolím, jsou nakonec jen 

povrchní, pokud nevyvstávají ze změny v naší úrovni vědomí. A pokud je něco, o co bychom se měli 

starat, je to jen jedna věc – být stále přítomen. Když jsme dosáhli určitého stupně přítomnosti, 

nepotřebujeme již aby vám negativita říkala, co je potřeba v naší životní situaci. Ale dokud je 

negativita zde, využijme ji. Používejme ji jako znamení, které nám připomíná, abychom byli více 

přítomni.
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Na otázku jak můžeme zastavit růst negativity a jak se jí zbavit, když je tu, Tolle opět doporučuje 

být plně přítomen. Ale nemáme se nechat odradit. Je zatím jen málo lidí na této planetě, kteří mohou 

udržet stav neustálého přítomnosti, i když někteří se k němu blíží. Tolle věří, že brzy bude mnoho 

dalších. Kdykoli zjistíme, že v nás vyvstala nějaká podoba negativity, podívejme se na to ne jako 

selhání, ale jako na užitečnou pobídku, která nám říká: „Probuď se, vyjdi ze své mysli, buď přítomen." 

V románu od Aldouse Huxleyho Island, který napsal ve svých pozdějších letech, kdy se začal hodně 

zajímat o duchovní nauky. Vypráví příběh muže, který ztroskotal na vzdáleném ostrově odříznut od 

zbytku světa. Tento ostrov utajuje jedinečnou civilizaci. Neobvyklá je to, že jeho obyvatelé jsou 

vlastně normální, na rozdíl od obyvatel zbytku světa. První čeho si muž všimne, jsou barevní papoušci 

sedící v korunách stromů. Připadá mu, že stále skřehotají slova: „ Pozor. Tady a teď. Pozor. Tady a 

teď." Později se dozvíme, že ostrované je učili tato slova, aby jim připomínala, že je třeba neustále 

zůstat přítomen.
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Takže vždy, když máme pocit, že se v nás vzmáhá negativita, ať už způsobená vnějšími vlivy, 

myšlenkami nebo zejména, když si nejsme vědomi ničeho zvláštního, dívejme se na to jako na hlas, 

který říká: „Pozor. Tady a teď. Probuď se." I sebemenší podráždění je významné,  musí být 

rozpoznáno a sledováno. Jinak se bude hromadit a narůstat do nepředvídaných reakcí. Můžeme být 

schopni je odhodit, když si uvědomíme, že nechceme mít toto silové pole ve svém nitru a že neslouží 

žádnému účelu. Ale pak se ujistěme, že jsme ho odhodili úplně. Pokud je nemůžeme odhodit, jen 

přijměme to, že tam je a pozorujme je ve vnímání, jak již bylo uvedeno. Jako další možnost k upuštění 

od negativní odezvy, můžeme způsobit, že zmizí, když si představíme jak se sami stáváme průhlední 

vůči vnějším příčinám odezvy. Tolle ji doporučuje cvičit nejdřív s malými i nicotnými věcmi. 

Řekněme, že tiše sedíme doma. Najednou je slyšet v celé ulici pronikavý zvuk autoalarmu. Podráždění 

vzrůstá. Jaký je účel podráždění? Vůbec žádný. Proč jsme ho vytvořili? My snad ne. Mysl ho 

vytvořila. Bylo to naprosto samočinné, zcela nevědomé. Proč je mysl vytvořila? Protože se drží 

nevědomé víry, že její odpor, který v nějaké podobě zakoušíme jako nějakou podobu negativity či 

neštěstí, nějak rozpustí nežádoucí stav. To je ovšem blud. Odpor, který vytváří, podráždění nebo hněv 

v takovém případě je mnohem znepokojivější než původní příčina, kterou se snaží odstranit. 

To vše může být proměněno v duchovní cvičení. Pocit, že jsme stále průhlední, jako to bylo tehdy, 

když jsme nebyli upevnění hmotném těle. Nyní necháme hluk či všechny ostatní příčiny, které 

způsobují negativní odezvu, procházet přímo skrz tebe. Už to není bušení do pevné zdi uvnitř nás. 

Tolle opět doporučuje, abychom nejprve cvičili s maličkostmi jako zvuk autoalarmu, štěkání psa, 

dětský křik, dopravní zácpa. Místo toho, abychom v sobě měli zeď odporu,  do které neustále a 

bolestivě naráží věci, které by se neměly stát, nechme všechno projít skrz nás.
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Někdo nám řekne něco neslušného nebo má úmysl ublížit. Místo toho, aby naše odezva byla 

nevědomá a záporná, jako útok, obrana či ústup, nechme to projít skrz sebe. Nenabízejme žádný 

odpor. Je to, jako kdyby zde už nebyl nikdo, kdo by mohl být zraněn. To je odpuštění. Tímto 

způsobem se staneme nezranitelnými. Můžeme klidně říci té osobě, že její chování je nepřijatelné, 
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pokud si to budeme přát. Ale tato osoba již nemá moc řídit náš vnitřní stav. Jsme pak ve své moci - a 

nikoho jiného, ani nebudeme řízeni naší myslí. Ať už se jedná o autoalarm, hrubého člověka, povodeň, 

zemětřesení  či ztrátu celého našeho majetku, mechanismus odporování je stejný. Meditujeme-li, 

účastníme se seminářů, přečetli jsme mnoho knih o duchovnosti, snažíme se nepopírat skutečnost - ale 

když. se nás někdo zeptá, zda jsme našli skutečný a trvalý vnitřní klid, naše upřímná odpověď by zněla 

že ne. Proč jsme jej nenašli? Co jiného máme dělat?
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Nejspíš stále hledáme venku a nemůžeme dostat z hledacího způsobu. Možná, že nám přinese 

odpověď další seminář, možná ji nalezneme v nové dovednosti . Je zde rada -  Nehledejme klid. 

Nehledejme žádný jiný stav, než ten, který máme nyní, jinak nastavíme vnitřní rozpor a nevědomý 

odpor. Odpusťme si, že nejsme v klidu . Ve chvíli, kdy zcela přijmeme náš neklid,  se náš neklid 

proměnění v klid. Cokoliv budeme plně přijímat nás vnese do klidu. To je zázrak odevzdání se. Možná 

jste slyšeli spojení nastavit druhou tvář, které použil velký učitel osvícení před 2000 lety. Pokoušel se 

obrazně zprostředkovat tajemství být bez odporování a bez odezvy. V tomto výroku i ve všech 

ostatních vyjádřil znepokojení jen s naší vnitřní skutečností, nikoli s vnějším průběhem svého života. 

Znáte Banzanův příběh? Předtím, než se stal velkým zenovým mistr, strávil mnoho let ve snaze o 

osvícení, ale to mu unikalo. Pak jednoho dne, když šel po tržišti, zaslechl rozhovor mezi řezníkem a 

jeho zákazníkem. „Dej mi nejlepší kus masa, jaký máš," řekl zákazník. A řezník odpověděl: „Každý 

kus masa, co mám, je nejlepší. Není tu žádný kus masa, který není nejlepší." Ve chvíli, kdy to Banzan 

uslyšel, stal osvíceným. Když tedy přijmeme to, co je, každý kus masa i každá chvíle je nejlepší. To je 

osvícení.
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POVAHA SOUCITU 

Poté, co se dostaneme za protiklady vytvořené myslí, budeme jako hluboké jezero. Vnější 

podmínky našeho života a cokoliv se v něm přihodí, to je hladina jezera . Někdy je klidná, někdy 

větrná a zvlněná, v souladu s cykly a obdobími. Hluboko dole je však jezero vždy v klidu. Jsme celým 

jezerem, nejen hladinou, jsme ve styku s naší vlastní hloubkou, která zůstává úplně v klidu. Nemusíme 

odolávat změnám podle ulpívání mysli na každé situaci. Náš vnitřní klid na tom nezávisí. Můžeme se 

řídit podle Bytí - neměnného, bezčasého, nesmrtelného. Nejsme již závislí na naplnění či štěstí 

vnějšího světa neustále proměnlivých tvarů. Můžeme je využít, hrát si s nimi , vytvářet nové tvary, 

ocenit krásu toho všeho. Ale nebude zde potřeba upnout se na žádnou z nich. Na otázku, zda se při 

takovém oddělení, nevzdálíme daleko od ostatních lidských bytostí, Tolle odpovídá, že je to naopak. 

Dokud si nejsme vědomi Bytí, skutečnost jiných lidí nám uniká, protože jsme nenašli sami sebe. Naší 

mysli se líbí či nelíbí jejich tvar, který není jen jejich tělem, ale zahrnuje stejně tak i jejich mysl. 

Opravdový vztah bude možný jen tehdy, když tu je vědomí Bytí. Skrze Bytí budeme vnímat tělo a 
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mysl jiného člověka jen jako stínítko, za kterým takřka můžeme cítit jejich pravou skutečnost, jako 

cítíme svoji. Když se tedy setkáme s utrpením nebo nevědomým chováním někoho jiného, zůstaneme 

přítomni a ve styku s Bytím. Tak jsme schopni se podívat za hranice tvaru a cítit zářivé a čisté Bytí 

druhých osob skrze svoje vlastní. Na úrovni Bytí je všechno utrpení rozpoznáno jako klam. Utrpení 

patří ke ztotožnění s tvarem. Zázraky uzdravení se někdy dějí skrze toto poznání, probuzením Bytí či 

vědomí, pokud jsou tyto osoby připraveny.
 95

 

Ale jsou tu dvě strany soucitu, této vazby. Na jedné straně , protože jsme pořád zde jako hmotné 

tělo, sdílíme zranitelnost a smrtelnost své hmotné podobě s každým dalším člověkem a s každou živou 

bytostí. Až příště, budeme říkat: „Nemám nic společného s touto osobou," nezapomeňme, že máme 

hodně společného. Za pár let od nynějška, za dva roky či za sedmdesát let, to není velký rozdíl, z nás 

obou se stanou hnijící mrtvoly, pak hromádky prachu a pak vůbec nic. To je vystřízlivění a pokořující 

poznání, které pýše ponechává jen malý prostor. Je to záporná myšlenka? Ne, je to skutečnost. Proč 

před ní zavírat oči? V tomto smyslu je mezi námi a ostatními stvořeními úplná rovnost. Jedno z 

nejmocnějších duchovních cvičení je meditovat hluboce o smrtelnosti hmotných tvarů, včetně svého 

vlastního. Říká se tomu - zemřít než zemřeme. Prožívejme ji do hloubky. Naše hmotná podoba se 

rozpouští, již není. Pak přijde chvíle, kdy všechny podoby mysli a také myšlenky zemřou. Přesto tu 

stále jsme – jsme Boží přítomností. Zářiví, plně při vědomí. Nic, co kdy bylo skutečné, nikdy nezemře, 

jen jména, podoby a klamy.
 95

 

Vědomí tohoto rozměru nesmrtelnosti, naše pravá přirozenost, je odvrácenou stranou soucitu. Na 

hluboké úrovni soucítění, nyní rozpoznáme nejen naši vlastní nesmrtelnost, ale skrze tu vlastní také 

nesmrtelnost všech ostatních stvoření. Na úrovni tvaru s nimi sdílíme smrtelnost a nejistotu existence. 

Na úrovni Bytí s nimi sdílíme věčný, zářivý život. To jsou dvě stránky soucitu. V soucitu se zdánlivě 

protichůdné pocity smutku a radosti slučují do jednoho a proměňují se na hluboký vnitřní klid. To je 

Boží pokoj. Je to jeden z nejušlechtilejších citů, kterých jsou lidé schopni, a který má velkou hojivou a 

proměňující sílu. Ale pravý soucit, jak píše Tolle, je dosud vzácný. Pokud chceme mít hlubokou 

schopnost vcítit se do utrpení jiné bytosti, jistě to vyžaduje vysoký stupeň vědomí, ale to představuje 

jen jednu stranu soucitu. To není vše. Opravdový soucit přesahuje pohnutí a náklonnost. Nenastane, 

dokud se smutek nespojuje s radostí z Bytí za formami čili s radostí z věčného života.
95

 

 

JINÝ ŘÁD SKUTEČNOSTI 

K názoru, že můžeme dosáhnout tělesné nesmrtelnosti a že víra ve smrt je důvodem, proč tělo 

umírá, říká Tolle, že tělo neumírá proto, že věříme ve smrt. Tělo existuje či zdánlivě vyvstává, proto 

věříme ve smrt. Tělo a smrt jsou částí stejného klamu, vytvořeného egoickým druhem vědomí, které 

neví o Zdroji života a vidí samo sebe jako oddělené a neustále ohrožené. To vytváří klam, že jsme 

tělo, hustý, hmotný nositel, který je neustále v ohrožení. Vnímat sami sebe jako zranitelné tělo, které 
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se narodilo a o něco později zemře - to je klam. Tělo a smrt - jediný klam. Nemůžeme mít jedno bez 

druhého. Chceme jednu stranu klamu a zbavit se druhé, ale to je nemožné. Buď budeme mít obě, nebo 

se obou vzdáme. Nicméně, nemůžeme z těla uniknout a ani bychom neměli.Tělo je neuvěřitelný omyl 

ve vnímání naší pravé přirozenosti. Naše pravá povaha je však ukrytá někde v tom klamu, ne mimo 

něj, takže tělo je stále jediným přístupem k ní. Kdybychom uviděli anděla, ale zaměnili bychom ho za 

kamennou sochu, pak bychom měli jen sladit své vidění a podívat se blíže na kamennou sochu, ne 

začít hledat někde jinde. Pak shledáme, že tam nikdy nebyla kamenná socha. Na související otázku 

proč má zvíře tělo, když nemá ego a nevěří ve smrt, pokud víra ve smrt vytváří tělo, Tolle pokračuje – 

přesto zvíře stále umírá či se to tak jeví…
96

 

Podle něj je naše vnímání světa odrazem stavu vědomí. Nejsme od něj odděleni a tam venku není 

žádný objektivní svět. Každý okamžik našeho vědomí vytváří svět, který obýváme. Jeden z největších 

vhledů, které vyplynuly z kvantové fyziky je tato jednota mezi pozorovatelem a pozorovaným - osobu 

provádějící experiment (pozorující vědomí) nelze oddělit od pozorovaných jevů  a jiný způsob 

sledování způsobuje, že se pozorované jevy chovají odlišně. Pokud na hluboké úrovni věříme v 

oddělenost a boj o přežití, pak vidíme tuto víru odrážet se všude kolem nás a naše vnímání se řídí 

strachem. Obýváme svět smrti a těl bojujících, zabíjejících a hltajících všechny ostatní.
 96

 

Nic není takové, jaké se to jeví. Svět, který můžeme vytvořit a vidět egoickou myslí se může zdát 

velmi nedokonalý místem, dokonce slzavým údolím. Ale to,  co vnímáme, je jen jakýsi znak, jako 

obraz ve snu. Je to v tom, jak naše vědomí vykládá a jaká je jeho odezva na tanec a míru pohybu částic 

ve vesmíru. Tato míra pohybu je surovina tzv. hmotné reality. Můžeme ji vidět v podmínkách těl, 

zrození a smrti či boje o přežití. Nekonečný počet zcela odlišných výkladů, zcela odlišné světy, to vše 

je možné a vskutku existuje v závislosti na vnímajícím vědomí. Každá bytost je ústředním bodem 

vědomí, a každé takové ohnisko vytváří svůj vlastní svět, i když všechny tyto světy jsou vzájemně 

propojeny. Je tu lidský svět, mravenčí svět, delfíní svět a tak dále. Je tu bezpočet bytostí, kmitání 

jejichž vědomí je tak odlišné od našeho, že pravděpodobně nevíme o jejich existenci, stejně jako ony o 

naší. Vysoce vědomé bytosti, které jsou si vědomy své sounáležitosti se Zdrojem a mohly by společně 

obývat svět, který pro nás bude vypadat jako nebeské království - a přesto všechny světy jsou nakonec 

jedno. Náš společný lidský svět je z velké části vytvořen prostřednictvím úrovně vědomí, kterému 

říkáme mysl. I v rámci společného lidského světa jsou obrovské rozdíly, mnoho odlišných podsvětů, v 

závislosti na vnímajících či tvůrcích svých vlastních světů. Vzhledem k tomu, že všechny světy jsou 

vzájemně propojeny a společné lidské vědomí se proměňuje, bude příroda a zvířecí říše odrážet tuto 

proměnu. Proto je v Bibli výrok, že v nadcházejícím věku: „Lev ulehne s beránkem."
97

 To poukazuje 

na možnost zcela odlišného řádu skutečnosti. Svět, jak se nám teď jeví, je podle Tolleho do značné 

míry odrazem egoické mysli. Strach je nevyhnutelným následkem klamu ega, což je svět ovládaný 

strachem. Stejně jako představy ve snu jsou znaky vnitřních stavů a pocitů, také naše společná 
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skutečnost široce naznačuje vyjádření strachu a těžkých vrstev negativity, které se nahromadily ve 

společné lidské duši. Nejsme odděleni od našeho světa, takže když se většina lidí osvobodí od klamání 

ega, tato vnitřní změna ovlivní všechna stvoření. Budeme doslova obývat nový svět. To je posun v 

planetárním vědomí. Podivné buddhistické rčení, že každý strom a každé stéblo trávy se nakonec stane 

osvíceným ukazuje na stejnou pravdu. Podle apoštola Pavla, celé stvoření čeká na lidi, aby se jim 

dostalo osvícení. To je ovšem Tolleho výklad Pavlova výroku: „Všechno stvoření s toužebným 

očekáváním vyhlíží zjevení Božích synů." 
98

 Pavel pokračuje tím, že všechno stvoření bude 

vykoupeno skrze toto: „Víme přece, že všechno stvoření až dosud sténá a pracuje k porodu.“
99

  

Co se rodí je nové vědomí a  jako jeho nevyhnutelný obraz, nový svět. To je také předpovězeno v 

novozákonní knize Zjevení: „Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první 

země pominuly…“
100

 

Ale nepleťme si příčinu a následek. Naším hlavním úkolem není hledat spásu skrze vytváření 

lepšího světa, ale probudit ze ztotožnění s tvarem. Pak již nejsme vázáni na tento svět, tuto úroveň 

skutečnosti. Můžeme cítit své kořeny v neprojeveném Bytí a tak nejsme upnuti k projevenému světu. 

Stále se můžeme těšit z přechodných potěšení tohoto světa, ale není zde již žádný strach ze ztráty, 

takže na nich nemusíme ulpívat. I když si můžeme vychutnat smyslové potěšení, touha po smyslové 

zkušenosti zmizela, stejně jako neustálé hledání naplnění skrze duševní uspokojení, skrze sycení ega. 

Jsme ve styku s něčím nekonečně větším než jakékoliv potěšení, větším než kterákoliv projevená věc. 

V jistém smyslu už nepotřebujeme svět. Nepotřebujeme, aby byl odlišný od toho, který je teď. 

Teprve v tomto místě začneme vytvářet skutečný přínos směrem k dosažení lepšího světa, k vytvoření 

různých řádů skutečnosti. Teprve na tomto místě jsme schopni cítit skutečný soucit a pomáhat druhým 

na úrovni příčiny. Jen ti, kteří překonali svět mohou přinášet lepší svět. Tolle připomíná dvojí povahu 

pravého soucitu, což je povědomí o společném poutu sdílené smrtelnosti a nesmrtelnosti. Na této 

hluboké úrovni se soucit stává léčivým v nejširším slova smyslu. V tomto stavu není náš léčivý vliv 

založen v první řadě na činnosti, ale na bytí. Všichni, s nimiž přijdeme do styku, budou zasaženi naší 

přítomností a ovlivněni pokojem, který vyzařujeme, ať už jsou jej vědomi či ne. Když jsme plně 

přítomni a lidé kolem nás projevují nevědomé chování, nebudeme potřebovat na něj reagovat, takže 

tomu nemusíme dávat žádnou váhu. Náš pokoj je tak obrovský a hluboký, že cokoli, co není pokojem 

se na něm vyjeví, jako kdyby nikdy nevyvstalo. To zruší karmický běh akce a reakce. Zvířata, stromy, 

květiny cítí klid a odpovídají na něj. Učíme skrze bytí, skrze předvedení Božího pokoje. Staneme se 

světlem světa, vyzařováním čistého vědomí, a tak odstraňujeme utrpení na úrovni příčiny. Odstraníme 

nevědomí ze světa.
 96

 

To neznamená, že nemůžeme také vyučovat skrze činy - například tím, že poukážeme na to, jak 

vymanit ze ztotožnění s myslí, rozpoznat v sobě nevědomé vzorce a tak dále. To, kdo jsme, však je 
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každopádně podstatnější učení a silněji proměňuje svět, než to, co říkáme a je dokonce důležitější, než 

to, co děláme. Kromě toho, rozpoznat prvenství Bytí, a tak pracovat na úrovni příčiny, nevylučuje 

možnost, že náš soucit se může současně projevit na úrovni konání a účinků, které mohou zmírnit 

utrpení vždy, když na něj narazíme. Když nás hladový člověk prosí o chléb a my nějaký máme, dáme 

mu jej. Ale když mu dáme chléb, třebaže naše vzájemné působení může být jen velmi krátké, skutečně 

důležitý je okamžik sdíleného bytí, v němž chléb je pouhým znakem. Během této chvíle probíhá 

hluboké léčení. V tomto okamžiku zde není žádný dárce ani příjemce. Především by neměl být žádný 

hlad či hladovění. Jak můžeme vytvořit lepší svět, bez vypořádání se se zly jako je hlad a násilí?
 96

 

Všechno zlo je následkem nevědomí. Můžeme zmírnit dopady nevědomí, ale nemůžeme je 

odstranit, pokud neodstraníme jejich příčinu. Pravá změna se děje uvnitř, nikoli venku. Pokud se 

cítíme povoláni zmírňovat utrpení ve světě, je to velmi ušlechtilá činnost. Pamatujme však, abychom 

se nezaměřovali jen na to vnější, jinak narazíme na zklamání a zoufalství. Bez hluboké změny v 

lidském vědomí je utrpení světa bezednou jámou. Takže nedovolme svému soucitu, aby se stal 

jednostranným. Pohnutí bolestí nebo nedostatkem někoho jiného a touha pomáhat musí být v 

rovnováze s hlubším poznáním věčné podstaty veškerého života a základní klamnosti každé bolesti. 

Pak nechme náš pokoj plynout do všeho co děláme a tak budeme pracovat na úrovni následku i příčiny 

současně.
 96

 

To platí i v případě, že podporujeme hnutí s cílem zastavit hluboce nevědomé lidi od ničení sebe 

sama i navzájem, planety či zastavení působení strašného utrpení ostatním vnímajícím bytostem. 

Musíme pamatovat na to, že stejně jako nemůžeme bojovat s temnotou, také nemůžeme bojovat s 

nevědomím. Pokud se o to pokusíme, pólové protiklady se posílí a hlouběji zakoření. Ztotožníme-li se 

s jedním z pólů, vytvoříme si nepřítele, a tak budeme vtaženi sami do nevědomí. Zvyšujme povědomí 

rozšiřováním znalostí nebo nanejvýš užívat nečinný odpor. Ale ujistěme se, že nebudeme vnášet žádný 

odpor dovnitř, tedy bez nenávisti a negativity. „Milujte své nepřátele…," řekl Ježíš, což ovšem 

znamená  nemít žádné nepřátele. Jakmile se zapojíme do práce na úrovni následku, je až příliš snadné 

ztratit v něm sám sebe. Zůstaňme stále pozorní a velice přítomni.Úroveň příčiny musí zůstat naším 

prvotním působištěm, učení o osvícení naším hlavním cílem a mír tím nejcennějším darem světu.
 101

 

 

3.1.10. Smysl vzdání se 

 

PŘIJETÍ PŘÍTOMNOSTI 

Zdá se, že pokud budeme vždy přijímat to jak jsou věci, nic se nezmění. Pravé vzdání se je něco 

zcela jiného. Neznamená nečinnost ani opakování stejného bez snahy o zlepšení, ani smíření 
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s jakýmikoliv okolnostmi Je v tom hluboká moudrost . Spíše se podávat než vzdorovat proudu života. 

Proud života je Teď, vzdát se přijetím přítomné chvíle bez podmínek a výhrad. To znamená vzdát se 

vnitřního odporu k tomu, co je . Vnitřní odpor je říkat ne na to, co je, prostřednictvím soudu mysli a 

citové negativity. To se zvýrazňuje zvláště tehdy, když se něco nezdaří, což znamená, že je rozdíl 

mezi touhou či strnulým očekáváním naší mysli a tím, co je. To je bolestivá trhlina. Pokud jsme žili 

dost dlouho, víme, že věci se nezdaří poměrně často. Právě v této době je třeba, abychom se vzdali, 

pokud chceme odstranit ze svého života smutek a bolest. Přijetí toho, co je, nás okamžitě osvobodí od 

ztotožňování plynoucího z mysli, a tak nás znovu připojí k Bytí. Odporování je myslí.
 102

 

Vzdání se je čistě vnitřní jev. To neznamená, že na vnější úrovni, nemůžeme jednat a změnit 

situaci. Ve skutečnosti, když se vzdáme, nemusíme přijmout všechny okolnosti, ale jen jejich malou 

část jménem Teď. Pokud bychom uvízli v bahně, asi bychom neřekli, že je nám to jedno, že jsme v 

bahně. Trpná odevzdanost není jako vzdát se přítomnosti. Nemusíme přijmout nežádoucí nebo 

nepříjemné životní okolnosti. Stejně tak není nutné, abychom klamali sami sebe a říkali, že trčet v 

bahně není nic špatného. Je třeba si plně uvědomit, že se z něho chceme dostat ven. Tím zaměříme 

naši pozornost do přítomné chvíle, aniž by ji naše mysl nějak označovala. To znamená, že 

neposuzujeme přítomnost. Z tohoto důvodu situaci nepopíráme ani nejsme citově záporně naladěni. 

Můžeme přijmout jsoucnost této chvíle. Pak můžeme začít a udělat vše, abychom se z bahna dostali. 

Taková činnosti je kladná. Je mnohem účinnější než záporné působení, které vychází z hněvu, 

zoufalství nebo zklamání. Dokud nedosáhneme očekávaného výsledku, můžeme to dál procvičovat. 

Tolle to znázorňuje kuželem světla v mlze, který osvětluje vymezený prostor. Mlha jsou naše 

životní okolnosti, které zahrnují minulost i budoucnost, baterka je naše vědomá přítomnost,ozářený 

prostor je přítomná chvíle.
 102

 

Neodevzdanost uzavírá náš  duševní tvar, krunýř ega a tak vyvolává silný pocit odloučenosti. Svět 

kolem nás a zvláště lidi vnímáme jako ohrožující. Vzniká nevědomé nutkání zničit druhé pomocí 

soudu, stejně jako potřeba soupeřit a ovládat. I příroda se stává naším nepřítelem a naše vnímání a 

výklady jsou řízeny strachem. Duševní onemocnění, kterému říkáme paranoia, je jen o něco prudší 

podoba tohoto běžného, ale rozladěného stavu vědomí. Tím tuhne a stahuje se nejen naše ego, ale i 

tělo. Vzniká v něm napětí a to omezuje volné proudění životní energie. Cvičení může pomoci, ale 

základem je přijetí každodenní skutečnosti. Ke svému životu máme přístup jen přijetím přítomnosti 

takové, jaká je. Tím se zvýší kvalita našeho vědomí. Spojeni s energií Bytí, budeme kvalitu vyjadřovat 

celým životem. Slovo práce nebude již něčím tíživým, protože bude skutečně osvobozovat. Činnost se 

stane oslavou životní energie.
102

 

Naše budoucnost se odvíjí od kvality našeho vědomí v této chvíli, takže přijetí přítomnosti 

základem pro kladnou změnu. Co děláme, je druhořadé. Každá kladná činnost vychází z tohoto stavu 

vědomí. Přijmete-li přítomný okamžik, uvidíte jasně, co je třeba udělat, a soustředíte se na jednu věc 

po druhé.I v přírodě se všechno vyvíjí v pravý čas. Proto Ježíš řekl: „Pomyslete na polní lilie, jak 
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rostou. Nepracují ani nepředou…" Když se opozdí jaro vykvetou klidně později, přijmou to, co je. 

Také my, když se v nepříjemné situaci zaměříme na přítomnost a vzdáme se tomu, co je, pak naše 

vědomí přestane být ovládáno věcmi okolo.
103

 

V detailu je to takto. Rozhodneme se zda je možné se ze situace dostat nebo ji změnit. Podle 

možností pak jednáme. Soustředíme se na věci, které můžeme udělat ihned. Věci, do budoucna 

počkají. To neznamená, že byste měli přestat plánovat. Je možné, že právě plánování bude dobrá 

činnost pro tuto chvíli. Nic z naší činnosti nezávisí na okamžitých výsledcích. Dokud výsledky 

nepřijdou , přijímáme to, co je. Není-li možná změna situace ani únik z ní, aspoň si ji  uvědomujme. 

Žijeme-li v oblasti věčné přítomnosti, změna někdy přijde i bez našeho přičinění. Život nám pomůže. 

Strach či špatné svědomí zmizí ve světle vědomé přítomnosti, již nás nebudou brzdit. Vzdát se 

přítomné chvíli není jako vůči ní být lhostejný. Postoj lhostejnosti obsahuje jistou míru odporu. Je 

třeba být ostražitý, aby v nás v podobě myšlenky nepřežíval odpor k životu.
102

 

 

OD ENERGIE MYSLI K DUCHOVNÍ ENERGII 

Mluvit o odporu je snazší, než se ho vzdát. Začínáme tím, že si ho přiznáme a uvědomíme. 

Pozorujeme-li svoji mysl při hodnocení situací a lidí, sledujeme své myšlenkové pochody. Vnímejme 

sílu svých emocí. Uvědomíme-li si svůj odpor, zjistíme, že je nesmyslný. Soustředíme-li se na 

přítomnou chvíli, uvědomíme si svůj nevědomý odpor a překonáme ho. Nemůžeme být vědomí a 

zároveň nešťastní. Záporné emoce ukazují, že se něčemu bráníme. Odpor je vždy nevědomý. Někdy 

lidé říkají, že si uvědomují své neštěstí, ale přitom se s ním ztotožňují a svoje záporné emoce jen 

posilují. To je nevědomé počínání. Kdyby si plně uvědomili přítomnost, všechny záporné emoce by 

hned zmizely. Nemohly by přežít, pokud jsou přítomní. Mohou vyvstat jen v jejich nepřítomnosti. Ani 

jejich emoční tělo nemůže dlouho vydržet v jejich přítomnosti. Svoje neštěstí vyživují tím, že mu 

dávají čas. Zruší-li čas soustředěním na přítomnou chvíli, jejich neštěstí umře. Ale chtějí to opravdu? 

Když žijeme v přítomnosti, síla, která z nás vyzařuje a která řídí náš život, má mnohem vyšší kmitočet 

než síla mysli, která řídí náš svět. Síla mysli vytvořila společenské, politické a ekonomické systémy 

naší civilizace je podporována naším školským systémem a hromadnými sdělovacími prostředky. 

Když se však vzdáme přítomnému okamžiku, vstoupí do našeho světa duchovní síla, která nepůsobí 

utrpení lidem ani ostatním podobám života na této planetě. Neznečišťuje životní prostředí a nezastává 

se zákona protikladů, který říká, že bez zla nemůže existovat dobro. Tato síla patří do řádu vyšší 

skutečnosti a vytvoří nový svět až se dostatek lidí zbaví negativity. O této síle mluvil Ježíš, když řekl: 

„Blaze mírným (spravedlivým), neboť dostanou zemi za dědictví." Tichá a pronikavá přítomnost 

odplavuje nevědomé struktury mysli. Tyto struktury ještě nějaký čas působí ale již neřídí náš život. 
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Budeme-li žít přítomností, změní se i vnější podmínky, kterým jsme dosud bránili. Nebude-li to hned, 

naše přijetí přítomnosti nám umožní se nad to povznést. Ale budeme svobodní.
104

 

 

VZDEJME SE I V OSOBNÍCH VZTAZÍCH 

Lidé, kteří nás chtějí využívat a ovládat, jsou odděleni od Bytí, a proto se nevědomě snaží získat 

naši sílu. Jen nevědomý člověk se snaží využívat druhé, ale jen nevědomý člověk se nechá využívat. 

Bojem proti nevědomému chování druhých se stáváme nevědomými sami. Vzdání se však není prostor 

pro nevědomé lidi, aby nás využívali. Můžeme čistě vyjádřit svoje ne i ve stavu úplného vnitřního ne-

vzdoru. Když říkáme „ne", máme vycházet z jasného vědomí toho, co je pro nás v dané chvíli to 

pravé. Nereagujeme pod vlivem záporných emocí, které by přinesly další bolest. Pokud se situaci 

vzdát nedokážeme, máme hned situaci změnit nebo odejít. Když přijmeme odpovědnost za náš život, 

nebudeme znečišťováni negativními emocemi. I ve vězení máme volbu – odporovat a trpět nebo se 

vzdát a osvobodit se, alespoň vnitřně.
105

  

Soustřeďujeme se sice jen na vnitřní stránku, ale to také mění naše vnější chování ve světě. Naše 

vztahy k druhým se změní od základu. Kdo neumí přijímat to, co je, neumí přijímat ani lidi. Bude je 

kritizovat, odsuzovat a odmítat nebo je bude chtít změnit. Pokud bere přítomnost jako  nástroj k 

dosažení něčeho v budoucnu, bude užívat i lidi jako nástroje k dosažení svých cílů. Lidé pro něj budou 

druhořadí nebo zcela nevýznamní. Bude ho zajímat jen to, co může ze vztahu s nimi vytěžit - peníze, 

moc, potěšení těla či uspokojení ega. Když se octneme ve střetu, pozorujme, jak bráníme své 

postavení před výpady. Vnímejme svoji agresivitu, když opětujeme údery. Pozorujme svoje lpění na 

názorech, které hájíme. Sledujme svoji emoční energii, když chceme protlačit svůj názor. To je síla 

naší egoické mysli. Uvědomujme si ji dobře. Protože jednou si během hádky náhle uvědomíme, že si 

můžeme zvolit a odmlčíme se - abychom viděli, co bude. Vzdáme se situaci a umlčíme emoční pole v 

sobě, které bojovalo o vládu. Ego je však vychytralé, a proto musíme být bdělí a upřímní, abychom se 

přesvědčili, zda jsme se přestali ztotožňovat se svými názory, a tím svrhli nadvládu své mysli. Dobrým 

znamením toho, že jsme se skutečně vzdali, je pocit klidu a ulehčení v nitru. Pak začneme pozorovat, 

jak se mění postoj našeho protivníka, když jsme se přestali bránit. Jakmile se oba přestaneme 

ztotožňovat se svými názory, může dojít k opravdové komunikaci.
 106

 

Neodporovat není to, že neděláme nic ani tváří v tvář bezohlednému chování a násilí. Žádná naše 

činnost by však neměla být odezvou. Vzpomeňme na moudrost zenu východních bojových umění - 
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neodporuj síle protivníka, poddej se a zvítězíš. Když jsme vědomě přítomní, „nicnedělání" účinně 

proměňuje okolnosti i lidi. V taoismu je výraz wu wej, který se obvykle překládá „nekonat jednání" 

nebo „nezasahováni". Staří Číňané je považovali za jednu z největších ctností. Je to něco jiného než 

nečinnost v běžném stavu vědomí či spíš nevědomí vycházející ze strachu či nerozhodnosti. Skutečné 

„nicnedělání" předpokládá vnitřní nevzdorování a pronikavou bdělost.
107

 

Požaduje-li však situace čin, celé konání bude pramenit z naší vědomé přítomnosti. Potom jsme 

svobodni od pojmů rozumu, tedy i od nenásilného činu. Kdo tedy uhodne, co uděláme? Naše ego se 

domnívá, že naše síla je v odporu, zatímco odpor nás dělí od Bytí, jediného zdroje pravé síly. Odpor je 

slabost a strach vydávající se za sílu. Naše ego naopak považuje za slabost naše Bytí. To, co má za 

sílu, je skutečná slabost. Proto naše ego hraje falešné role, aby zamaskovalo naší „slabost", která je ve 

skutečnosti naší silou. Dokud se nevzdáme skutečnosti, tvoří velkou část vašich interakcí s lidmi 

nevědomé hraní rolí. Přijmeme-li skutečnost, falešné masky můžeme odložit. Staneme se velmi 

jednoduchými, velmi skutečnými. Ego říká: „To je nebezpečné. Stanete se zranitelnými." Ego však 

neví, že pravou nezranitelnost objevíme až tehdy, když se staneme „zranitelnými".
106

 

 

TRANSFORMUJTE NEMOC V OSVÍCENÍ 

Vzdání se skutečnosti je vnitřní přijetí toho, co je bez podmínek. Mluvíme tu o našem životě v této 

chvíli, ne o okolnostech našeho života, ani o tom, čemu říkám životní situace. Nemoc je součástí 

našich životních okolností. Jako taková má svou minulost a budoucnost. Pokud není aktivována síla 

přítomné chvíle, minulost a budoucnost tvoří souvislý děj. Jak už víme, pod povrchem naší životní 

situace, která existuje v čase, je něco hlubšího - náš život, naše Bytí ve věčné přítomnosti. Nazýváme-

li nějaký stav nemocí, děláme z něj zdánlivě trvalou skutečnost. Když se soustředíme na přítomnost, 

omezíme nemoc na tělesnou bolest či dočasnou slabost. Vzdáváme se přítomné chvíli, nikoliv 

myšlence „nemoci". Nechme naše utrpení, aby nás přinutilo soustředit se na přítomnou chvíli. Utrpení 

použijme k dosažení osvícení. Vzdání se skutečnosti nemění to, co je, možná nepřímo. Změní však nás 

a když se změníme my, promění se celý náš svět, neboť ten je pouhým odrazem. Když odmítáme 

skutečnost, podobáme se šílenci, který napadá zrcadlo, v němž vidí svůj neuspokojivý obraz.  Tak to 

je. Dokonce i obraz nás napadá. Když jej přijmeme, nemůže nám být nepřítelem. Jedině tak změníme 

svět. Nemoc není podstatou problému, jsme to my - pokud se necháme ovládat egoickou myslí. Jsme-

li nemocní, neznamená to, že jsme selhali, nevyčítejme si to. Neobviňujme život za to, že je k nám 

nespravedlivý, ale neobviňujme ani sebe. To je zase vzdor. Kdo trpí vážnou nemocí, může ji využít k 

dosažení osvícení. Využijme všeho „špatného" jako nástroje k dosažení osvícení. Nepřisuzujme své 

nemoci minulost ani budoucnost. Soustřeďme se na přítomnou chvíli - a sledujme, co se děje.
 108
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 Proměňme utrpení ve vědomí, neštěstí v osvícení tak, jako alchymisté kámen ve zlato. Když nás 

tento obrat rozzlobí, stala se nám naše nemoc součástí totožnosti, kterou se snažíme bránit spolu 

s nemocí. Nemoc nemá přitom s námi nic společného.
109

 

 

KDYŽ NÁS POSTIHNE NEŠTĚSTÍ 

Pro většinu lidí jsou jen mezní situace schopny narušit krunýř jejich ega a probudit je. Odpor u 

někoho ještě zesílí a stane se cestou do pekla. Jiní se vzdají jen částečně, což jim dodá hloubku a klid, 

který jim chyběl. Krunýř ega praská a vnitřní světlo a klid proniká dovnitř. Tak v mezních situacích 

nastává hodně zázraků. Lidé čekající na smrt přijali nepřijatelné. Dosáhli v posledních hodinách života 

osvícení. Jejich předchozí  odpor vůči okolnostem, ve kterých se octli, dosáhl takové hloubky, že se 

kvůli nesnesitelné bolesti vzdali. Tak dosáhli stavu milosti a úplného osvobození od minulosti. Když 

nás postihne neštěstí jako nemoc, ztráta majetku či postavení ve společnosti, rozchod s partnerem, 

smrt blízké osoby či blízkost vlastní smrti, jsme krok od proměny obecného kovu ve zlato, což je 

vzdání se. V takové situaci sice nebudeme šťastní, ale strach a bolest se změní ve vnitřní klid, který 

vyplývá z neviditelného Bytí. S ním přichází poznání, že v hloubi našeho Bytí jsme nesmrtelní a 

věční.
 108

  

 

PROMĚŇUJME UTRPENÍ V KLID 

Někdy je nemožné přijmout přítomnost. Ale vždy zbývá další možnost. První šancí je přijmout to, 

co se nedá změnit. Už je to tak. Pak dělat to, co po nás chtějí okolnosti. Tím nepůsobíme bolest ani 

neštěstí. Když to však nelze přijmout, protože je to nepřijatelné, působíme sobě i okolí bolest a utrpení 

z důvodu našeho odporu. Druhá šance spočívá v tom, že když nelze přijmout vnější situaci, můžeme 

přijmout vnitřní situaci. Můžeme si uvědomit bolest, vzdát se zármutku, zoufalství, strachu a 

osamělosti. To vše přijmeme, ale nijak nehodnotíme ani netřídíme. Pak se naše utrpení promění 

hluboký klid. Když je bolest moc hluboká, toužíme silně po úniku a ne po vzdání se. To je přirozené. 

Žádná jiná možnost úniku však není. Práce, alkohol, drogy, zlost, potlačování emocí jsou únikem jen 

zdánlivým a bolesti nás nezbaví. Utrpení se nezbavíme jeho popřením. Bolest z nás vyzařuje a 

všechny vztahy jsou tím narušeny, neboť druzí to cítí. Nejsou-li dost vědomí, mají puzení nám tu 

bolest vrátit. Naše ego začne bojovat s jejich a budeme si vzájemně ubližovat. Když nemůžeme bolesti 

utéct, musíme jí čelit a ne se odvracet. Máme ji vnímat, ale nepřemýšlet o ní. Nedovolíme mysli, aby 

z bolesti vytvořila totožnost oběti. Sebelítost by nás uvěznila v našem utrpení. Jediná možnost je projít 

středem bolesti a jen ji vnímat. Jinak se nic nezmění. Vnímáme ji bez posuzování spolu s přítomným 

strachem a osamělostí. To je již vzdání se, vědomá pozornost je tedy přijetím skutečnosti takové, jaká 
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je. Ruší čas a bez času neexistuje utrpení. Přijetí utrpení a uvědomění je vědomá smrt. Když to 

zkusíme, uvidíme, že zemře jen naše ego, jinak smrt není skutečná.
110

 

 

KŘÍŽOVÁ CESTA 

Hodně lidí říká, že našli Boha skrze hluboké utrpení, jak naznačuje křesťanský výraz „křížová 

cesta" s tím spojený. Lépe řečeno, tito lidé nenalezli Boha skrze utrpení, protože utrpení zahrnuje 

odpor. Našli Boha, potom, co je utrpení donutilo vzdát se skutečnosti a přijmout to, co je. Až když si 

uvědomili, že jsou sami příčinou své bolesti.
 111

 

Odpor k tomu, co je se neoddělitelně pojí k naší mysli, proto je třeba přestat se bránit a vzdát se 

skutečnosti. To znamená konec nadvlády mysli, která se staví na místo pravého já a tím se stává 

falešným bohem. Pokud přijmeme skutečnost, všechna negativita se rozplyne. Otevře se nám Bytí, 

které bylo zakryto myslí. Naplní nás hluboký klid, uvnitř něhož je radost a v ní je láska. V centru jádra 

našeho bytí je posvátná, nekonečná a nepopsatelná božská podstata. Vlastně to není nalezení Boha, 

vždyť nemůžeme najít něco, co jsme neztratili. Nemůžeme najít život, jímž jsme. Slovo Bůh je 

omezuje, neboť označuje něco, čím nejsme. Bůh je Bytí, ne bytost. Toto Bytí pomíjí vztah objektu a 

subjektu, vylučuje veškerou dualitu. Uvědomění Boha je to nejprostší, co existuje. Podivné a 

nesrozumitelné není to, že si Boha můžeme uvědomit, nýbrž to, že si ho většinou neuvědomujeme. 

Křížová cesta je tradiční cestou k osvícení a i dnes však má svoji účinnost. Sděluje, že to nejhorší v 

našem životě, kříž, se stává tím nejlepším, co nás potkalo, neboť nás donutí vzdát se a přijmout smrt 

(ega), stát se ničím, tedy Bohem - neboť Bůh není žádná věc.
112

 

Pro nevědomé lidi je křížová cesta dodnes jedinou cestou. Lidstvo se probere jedině díky dalšímu 

utrpení; společnému osvícení budou předcházet obrovské změny. Tyto pochody, předpovězené 

některými proroky, jsou odrazem zákonů vesmíru, podle nichž probíhá  evoluce vědomí. Lidské 

utrpení nevyvolá Bůh, nýbrž lidé a také obranná opatření, jež provede Země (Je živým, inteligentním 

organismem.), aby se chránila před útoky lidského šílenství. Nakonec se vzdají všichni lidé, protože 

nebudou chtít již snášet utrpení. To však může být ještě dlouhá cesta. Vědomé osvícení je nelpět na 

minulosti a budoucnosti a soustředit se na přítomnost. Znamená to žít tady a teď a přijímat to, co je. 

Pak již nepotřebujeme bolest. Když si myslíme, že potřebujeme víc času, dostaneme víc času  a s ním 

také víc bolesti. Čas a bolest jdou ruku v ruce.
 111

 

 

                                                      

110 TOLLE Eckhart, Moc přítomného okamžiku, Pragma, Praha, 1999, str. 169-173; S tímto přesvědčení 
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111 TOLLE Eckhart, Moc přítomného okamžiku, Pragma, Praha, 1999, str. 173-177 
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SCHOPNOST ČINIT ROZHODNUTÍ 

Nedá se říci, že si člověk svobodně volí špatný partnerský vztah nebo nějakou zápornou situaci. 

Volbě předchází vědomí na vysokém stupni. Bez toho to není žádnou volbou. Svobodně se 

rozhodujeme, až  nás přestane řídit mysl se svými vzorci, se kterou jsme ztotožněni a začneme žít v 

přítomnosti. Předtím jsme z duchovního hlediska nevědomí. Proto Ježíš říkal:„Odpusťte jim, neboť 

nevědí, co činí." To není inteligence v běžném slova smyslu. Jsou velmi inteligentní a vzdělaní lidé, 

kteří jsou naprosto nevědomí, což znamená, že se ztotožňují se svou myslí. Když náš duševní vývoj 

neodpovídá stupni vědomí, je téměř jisté, že budeme trpět.
 111

 

Pokud žena žije s násilným partnerem, často nemá na vybranou. Mysl, utvářená v  minulosti, 

opakuje to, co zná. I když to bolí, je to aspoň známé a mysl lpí na něčem, co zná. Vše neznámé je pro 

ni nebezpečné, protože nad tím nemá žádnou kontrolu. Proto mysl ignoruje přítomný okamžik. 

Přítomný okamžik přeruší nejen myšlenkový proces, ale také časové kontinuum. Všechno nové a 

tvůrčí vzniká pouze v přítomné chvíli v prostoru nekonečných možností. Takže ta žena zřejmě 

opakuje, co zná z minulosti, kde se důvěrnost pojila vždy s násilím. Je možné, že se neumí zbavit 

pocitu méněcennosti z dětství a domnívá se, že má být trestána. Nebo je možné, že žije svým emočním 

tělem, které hledá stále víc bolesti. Nevědomé návyky jejího partnera doplňují její vlastní návyky. Je 

jasné, že si svou situaci vytváří sama, ale kdo nebo co je to „já“, které situaci ovládá? Její duševní a 

emoční návyky z minulosti, se kterými ztotožňuje. Když jí řekneme, že si svoji situaci zvolila, 

posílíme její ztotožnění s myslí. Naučme tu ženu pozorovat její myšlenky a emoce. Naučme jí, jak se 

osvobodí od svého emočního těla. Vysvětleme jí, jak důležitá je vědomá přítomnost. Jakmile se 

oprostí od své minulosti, bude žít v přítomnosti a bude si schopna svobodně vybrat.
 110

 

Pokud jsme ještě nepřestali vyčítat rodičům něco, co nám v dětství udělali či neudělali, věříme, že 

rodiče měli na výběr - že mohli dělat něco jiného. To je však iluze. Pokud se ztotožňujeme se svou 

myslí, dokud jsme svou myslí, nemáme volbu. Dokonce tu ani nejsme. Ztotožnění s myslí je druh 

šílenství. Touto nemocí trpí do určité míry skoro každý. Když si to uvědomíme, přestaneme se na lidi 

zlobit. Jedinou správnou reakcí je soucit.
 111

 

Pokud jsme ovládáni svou myslí, budeme trpět následky svého nevědomí a budeme působit další 

utrpení. Budeme žít ve strachu a bolesti a budeme mít problémy. Naše utrpení vás nakonec donutí 

probudit se. To, co říkáte o možnosti volby, je spojeno s odpuštěním. Abychom mohli odpustit, 

musíme být plně vědomí a nesmíme odmítat přítomnost. Slovo „odpuštění" se užívá už dva tisíce let, 

ale jen velmi málo lidí ví, co to znamená. Nemůžeme odpustit sobě ani druhým, dokud se 

ztotožňujeme se svojí minulostí. Odpustit můžeme pouze v přítomném okamžiku. Tím minulost  ztratí 

moc a uvědomíme si, že nic z toho, co jsme kdy udělali druhým nebo co druzí udělali nám, nemůže 

ovlivnit podstatu toho, čím opravdu jsme. Pojem odpuštění je pak zbytečný.
111
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3.2. TICHO PROMLOUVÁ 

 Ticho promlouvá Tolle napsal, aby nám odhalil rozměr vnitřní hloubky, které říká klid. 

Podstata této moudrosti je skryta v našem nitru a slova jsou jen ukazatele rozměru hlubšího a širšího 

než naše myšlení. Forma knihy se snaží napodobit sútry čili krátké aforismy, které se vyskytují ve 

védách, upanišadách a učení Buddhy. Do jisté míry za ně můžeme považovat také Ježíšova 

podobenství i učení Tao te ťingu. Nezatěžují mysl víc než je třeba. Ukazují na něco důležitějšího, než 

co je přímo jejich obsahem. Nemáme se tedy dívat na ně, ale za ně.
113

 

 

3.2.1. Ticho a klid 

Vnímání ticha nám pomáhá k nalezení vnitřního prostoru a klidu. Tolle nás učí meditacím, v nichž 

se zaměřujeme na strom či květinu. I rušivé zvuky nám mohou pomáhat meditovat, jen se máme 

přestat bránit Pravá inteligence působí potichu. Tvůrčí sílu a řešení najdeme v tichu. Vědomí je esencí 

všeho. Vnímejme pauzy mezi jednotlivými myšlenkami. V Bibli je psáno, že Bůh stvořil svět a viděl, 

že svět je dobrý. To vidíme, když se díváme na svět bez myšlení.
113

 

 

3.2.2. Mimo racionální mysl 

Jsme ztraceni v myšlenkách. Velkou roli v nich hraje minulost. Náš hlubší rozměr vědomí je naší 

skutečnou esencí. Nemáme brát svoje myšlenky vážně. Nenechat svému malému já řídit náš život. Pak 

do nás vstoupí láska, radost a klid. Každá myšlenka předstírá důležitost, chce všechnu naši pozornost. 

Moudrost není produktem myšlení. Je to hluboké poznání, které pramení z toho, když něčemu či 

někomu věnujeme pozornost. To překračuje hranice pojmového myšlení a my si uvědomujeme, že vše 

je propojeno. Léčí samotu a odloučení. Dogmata vznikají z omylu, že myšlení může obsáhnout 

skutečnost či pravdu. Dogmata jsou pojmovým vězením. Lidé kupodivu jeho cely milují, protože jim 

dávají pocit bezpečí a klamný pocit vědění. Duchovní probuzení je probuzením ze snů myšlení. 

Zvykněme si na stav „nevědění“. To nás dovede za hranice mysli, protože mysl má snahu vše 

vysvětlovat a vykládat. Mysl se bojí, že něco nepochopí. Až nám přestane vadit, že něco nevíme, 

překročili jsme její hranice. Jsme ve stavu, z něhož se rodí hlubší poznání.
114

 

 

3.2.3. Egoistické já 

Mysl hledá potravu nejen pro myšlení, ale také pro svou totožnost, hledá pocit vlastního já. Tak se 

rodí ego, které se pak pořád obnovuje. Co zbude z našich obav a tužeb spojených s těžkostmi našeho 
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života, které zaměstnávají naši pozornost. Pomlčka mezi datem narození a úmrtí na našem náhrobku. 

Pro naše ego depresivní, pro nás osvobozující. Když každá myšlenka plní naši mysl, ztotožňujeme se 

s hlasem ve své hlavě. Myšlení tím získává vědomí já. To je naše ego vytvořené myslí. Až si 

uvědomíme, že máme v hlavě hlas, který předstírá, že je námi a stále mluví, začneme se probouzet 

z našeho nevědomého  ztotožňování. Až si toho hlasu všimneme, hned si uvědomíme, že jím nejsme, 

neboť jsme tím, kdo si jej uvědomuje. Až pochopíme, že jsme vědomím za tímto hlasem budeme 

svobodní. Egoické já potřebuje konflikt, protože v boji proti tomu či onomu posiluje svoji oddělenou 

totožnost  a dokazuje, že je tím a ne jiným. Kmeny, národy či náboženství často odvozují svoji 

skupinovou totožnost ze skutečnosti, že mají společného nepřítele. Čím by byl „věřící“ bez 

„nevěřícího“? Máme-li při jednání s lidmi určitý pocit nadřazenosti či méněcennosti, pak je to ego, 

které žije skrze srovnávání. „No I. No problem.“ Vysvětlil stručně buddhistický mistr hlubší smysl 

buddhismu.
115

 

 

3.2.4. Teď 

Přítomná chvíle je taková, jaká je. Dělení života na minulost, přítomnost a budoucnost je umělé. 

Minulost a budoucnost jsou abstraktní pojmy. Minulost vzniká jen ve vzpomínkách. Událost, která se 

stala teď, na kterou vzpomínáme teď. Budoucnost, která přijde je přítomnost. Takže jen přítomná 

chvíle je skutečná. Žít v přítomné chvíli není odmítáním toho, co v životě potřebujeme. Znamená to 

uvědomovat si, co je prvotní. Dokud nepřijmeme odpovědnost za tuto chvíli, nepřijímáme 

odpovědnost za svůj život. Život lze žít jedině v přítomnosti. Když soustředíme svou pozornost na 

přítomnou chvíli naše bdělost se zvýší. Jako bychom se probudili ze snu myšlení o minulosti a 

budoucnosti. Vše je jednoduché a srozumitelné. Většina lidí si plete přítomnou chvíli se skutečnostmi, 

které se v ní dějí. To však přítomná chvíle není. Je prostorem, v němž se to děje. Přítomná chvíle je 

zastřena časem.
116

 

 

3.2.5. Čím opravdu jste 

Přítomná chvíle je neoddělitelná od toho, čím jsme na nejhlubší úrovni. Když nevíme, kdo jsme, 

vytváříme si umělé já jako náhražku za své nádherné božské bytí. Řekneme-li: „Přišel o život,“ nebo 

„můj život“, jako by život byl něčím, co můžeme vlastnit nebo ztratit. Ve skutečnosti život nemáme, 

protože my sami jsme život. Jediný život, jediné vědomí, které prostupuje vesmírem a bere na sebe 

dočasné formy, aby mohlo zakusit svou existenci jako kámen, stéblo trávy, zvíře nebo člověk, jako 

hvězda či galaxie. Všechno v žití vyžaduje čas. Postavit dům, něco se naučit, stát se mistrem, uvařit 
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čaj – to vše žádá čas. Uvědomění sebe sama, to na čem nejvíc záleží, však žádný čas nevyžaduje 

Díváme se na strom a uvědomujeme si strom. Máme myšlenku či pocit a uvědomujeme si myšlenku či 

pocit. Máme zážitek a uvědomujeme si zážitek. Tato tvrzení se zdají pravdivá, ale když o nich 

přemýšlíme, zjistíme, že sama jejich struktura obsahuje mylnou představu, která je nevyhnutelná, 

pokud užíváme jazyk. Myšlení a jazyk vytvářejí zdánlivou dualitu, která není skutečná. Ve skutečnosti 

nejsme tím, kdo si uvědomuje strom myšlenku, pocit nebo zážitek. Jsme vědomí skrze něž se tyto věci 

jeví. My se nemůžeme stát předmětem poznání sami sobě. Takto vznikla falešná představa egoické 

totožnosti. Sami sebe jsme učinili předmětem. „To jsem já,“ říkáme. A pak sobě i druhým vyprávíme 

svůj příběh. Jako voda má skupenství pevné, kapalné a plynné, tak můžeme chápat vědomí ve 

skupenství pevném ve formě fyzické tělo, tekutém ve formě myšlení a plynném ve formě vědomí. 

Život většiny lidí je ovládán touhou a strachem. Touha je potřeba přidat něco sami sobě, abychom byli 

víc sami sebou. Veškerý strach je strach ze ztráty něčeho, co by nás ochudilo. Tyto dvě tendence 

zamlžují fakt, že Bytí nejde nikomu dát ani vzít. Bytí ve své plnosti máme vždy v sobě.
117

 

 

  3.2.6. Přijetí reality 

Opravdu si myslíme, že musíme třídit a hodnotit každý smyslový vjem a každý zážitek? Opravdu 

chceme žít v reaktivním vztahu s okolním světem, ve vztahu, jenž stále vyvolává konflikty 

s okolnostmi a lidmi vedle nás? Nebo tento hluboce zakořeněný návyk můžeme odstranit? Stačí 

dovolit přítomné chvíli, aby byla taková, jaká je. Jsme schopni se vzdát otravné práce a začít s něčím, 

co nás uspokojí a čemu se můžeme věnovat plně? Nikdy nemáme dělat dvě věci najednou. Děláme-li 

jen jednu věc, můžeme se na svou činnost úplně soustředit a tak žijeme v přítomné chvíli. Vzdát se 

přítomné chvíli je mnohem snazší, když si uvědomíme dočasnost všech zážitků. Dál se můžeme stýkat 

s lidmi a věnovat se svým oblíbeným činnostem, ale už nemáme potřeby ani obavy svého egoického 

já. Jinými slovy nevyžadujeme, aby nás každá situace, událost či člověk učinil šťastným. Přijetí 

nepřijatelného je největším zdrojem milosti. Nechte život na pokoji, nic mu nevnucujte.
118

 

 

3.2.7. Příroda 

Kdykoli soustředíme svou pozornost na něco přírodního, co vzniklo bez lidské pomoci, opouštíme 

vězení pojmového myšlení a v určitém smyslu vstupujeme do oblasti Bytí, ve které existuje vše 

přirozené. Pozorování přírody nás může osvobodit od našeho „já“, které nám způsobuje problémy. 
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Poslouchejme zvuky přírody, šustění listů ve větru, šumění deště, bzukot hmyzu, zpěv ptáků za úsvitu. 

Je třeba naslouchat celou naší bytostí. Pod hladinou zvuků je cosi většího – posvátnost, kterou nelze 

pochopit myšlením Hravost a radost psa, jeho nepodmíněná láska a ochota oslavovat život v každé 

chvíli ostře kontrastují s vnitřním stavem pána, který je sklíčený a nervózní, ponořený v myšlenkách a 

nepřítomný v jediné chvíli, která existuje – tady a teď. Je otázka, jak pes dokáže zůstat tak zdravý a 

veselý, když žije s takovým pánem. Myšlení redukuje přírodu na něco, co lze použít za účelem 

hromadění zisků nebo poznání. Když jdeme do přírody, nechme myšlenky doma. Pak nám odpoví a 

zúčastní se evoluce lidského a planetárního vědomí.
119

 

 

3.2.8. Lidské vztahy 

Přestat posuzovat druhé neznamená přestat vnímat, co dělají. Ale znamená to, že chápeme jejich 

chování jako určitý návyk a tak je přijímáme. Na základě jejich chování jim nepřipisujeme žádnou 

totožnost. Dokud ego řídí náš život, většina našich myšlenek, emocí a činů vychází z našich přání a 

obav. Ve vztazích s lidmi od nich buď něco chceme nebo se něčeho obáváme. Když se soustředíme na 

přítomnost, místo abychom ji používali jako prostředek k dosažení cíle, překonáme hranice ega a 

zbavíme se nutkání používat jako prostředek druhé lidi. Jestliže věnujeme celou pozornost komukoli 

s kým se právě stýkáme, nezatahujeme do našeho vzájemného vztahu minulost ani budoucnost. 

Zbavíme se představy, kterou jsme si o něm utvořili a jednáme s ním beze strachu a očekávání. 

Pozornost čili bdělý klid je klíčem. Kdyby minulost našich partnerů byla minulostí naší, kdyby jejich 

bolest byla naší bolestí, pak bychom přemýšleli stejně jako oni. S tímto vědomím přichází soucit, 

odpuštění a klid. Žádný vztah nemůže vzkvétat bez prostoru, který přichází s tichem Naše ego to však 

nechce slyšet, protože pokud nemůže druhé posuzovat, ztrácí sílu.
120

 

 

3.2.9. Smrt a věčnost 

Smrt není opakem života. Život žádný opak nemá. Opakem smrti je zrození. Život je věčný. 

Tváří v tvář smrti se naše vědomí osvobodí do jisté míry od svého ztotožnění s formou. Proto někteří 

buddhističtí mniši pravidelně navštěvují márnice, kde meditují mezi mrtvolami. Samozřejmě víme, že 

zemřeme, ale smrt pro nás zůstává abstraktním pojmem, dokud se s ní nesetkáme „osobně“. Jestliže 

onemocníme vážnou nemocí nebo nám umře blízký člověk, smrt vstoupí do našeho života jako 

vědomí, že i my jsme smrtelní. Většina lidí v západním světě smrt odmítá. Dokonce i staří lidé se 

snaží na smrt nemyslit, těla zesnulých jsou rychle odvážena, aby je nikdo neviděl. Kultura, která 

odmítá smrt, postrádá hloubku, protože se zabývá jen vnějšími formami existence. Život tak ztrácí své 
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kořeny, které nám umožňují poznat, kdo jsme v rozměru přesahu, do něhož je smrt důležitou 

bránou.
121

 

 

3.2.10. Utrpení a konec utrpení 

Je utrpení opravdu nevyhnutelné? Kdybychom netrpěli, neměli bychom žádnou hloubku, pokoru, 

soucit. Utrpení otvírá skořápku našeho ega, takže má svůj význam. Utrpení je nutností, dokud si 

neuvědomíme, že nutné není. Když jsme nešťastní, je třeba se soustředit na to, co je teď. Neštěstí 

nemůže v přítomné chvíli existovat. Neustálé hodnocení událostí a situací je návyk, který lze překonat. 

Začněme přijímat nedůležité události aniž je hodnotíme. Když nám ujede autobus, když uklouzneme a 

spadneme do louže, dokážeme se zdržet toho, abychom svůj zážitek považovali za špatný či bolestivý? 

Jsme schopni přijmout „bytí“ přítomné chvíle? Ochutnali jsme ovoce ze stromu poznání dobra a zla. 

Překročme hranice dobra a zla tím, že přestaneme označovat věci za dobré nebo špatné. Když se 

tohoto návyku zbavíme, začne námi proudit síla vesmíru. Budeme-li přistupovat k životu pozitivně, 

síla téměř okamžitě změní v dobré ty skutečností, které bychom dříve považovali za „špatné“. 

Neodporujme zlu.
122

 

 

3.3. NOVÁ ZEMĚ - OBJEVTE V SOBĚ SMYSL ŽIVOTA 

 

3.3.1. Rozkvět lidského vědomí 

Tolle začíná evolucí květin před 114 milióny let, vegetace již na Zemi byla. Květiny považuje za 

první věci, kterých si začal člověk vážit. Inspirovaly umělce, básníky a mystiky. Mluví o nich Ježíš, 

Buddha pomocí květiny pronesl kázání beze slov. Skrze květiny člověk poznal, co je krásné. 

Ztělesňují, co je v nás nejposvátnější a co nemá přitom tvar, symbolizují osvícení v rostlinné říši. 

Osvícení může dosáhnout každá podoba života od nerostů po člověka. Je to však narušení kontinuity 

vývoje, skok na jinou úroveň Bytí a odpoutání od hmoty, které nastane zřídka. Jako příklady takových 

kvalitativních skoků dává dvojice uhlík a diamant, plazi a ptáci, rostliny a květiny, které mají pro 

lidského ducha zvláštní význam svou éterickou kvalitou. Člověk, který vnímá Přítomnost, ji cítí 

v každém projevu života, v jednotě se všemi bytostmi. Lidé většinou vnímají jen povrch věcí. Éterická 

krása odhaluje jeho vnitřní podstatu věčně  přítomného ducha. Kromě uvedených květin, krystalů a 

ptáků si Tolle všímá, že tak působí všechny nově narozené bytosti jako malé děti, štěňata, koťata a tak 

dále. Když jsme bdělí a rozjímáme o nich, stávají se pro nás oknem do neviditelné říše bez forem či 

                                                      

121 TOLLE Eckhart, Ticho promlouvá, Pragma, Praha, 2003, str. 103-105 

122 TOLLE Eckhart, Ticho promlouvá, Pragma, Praha, 2003, str. 116-122 
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tvarů. Proto podle něj tyto tři osvícené formy života měly velkou roli v evoluci lidského vědomí. 

Lotosový květ je symbolem buddhismu a bílá holubice je v křesťanství symbolem Ducha svatého. 

V souvislosti s tím mluví o duchovním probuzení na úrovni celé Země.
 123

 

 

SMYSL KNIHY 

Zde se Tolle zamýšlí nad možností hluboké proměny vědomí lidstva, zda se lidé vymaní 

z podmíněných myšlenkových vzorců, zbaví se materialismu a upevňování svého ega. Možnost takové 

proměny nalézá v jádru velkých duchovních učení lidstva a jejich zjevitele nazývá prvními květy 

lidstva. Narazili však na nepochopení a jejich učení bylo překrouceno. Pomohlo k proměně vědomí jen 

výjimečným jedincům. Ptá se, zda jsme na to dnes jinak a v čem spočívají naše naděje na tento 

duchovní posun.
 123

 

Nechce nás zahlcovat informacemi a přesvědčovat nás o čemkoliv. Chce probudit jen připravené. 

Tato kniha má tak prohloubit zájem o duchovno. Jako základní předpoklad probuzení tu Tolle staví 

rozpoznání svého neprobuzeného já neboli ega, které myslí, mluví a koná. Odhaluje hlavní jeho 

stránky a to jak působí na jedince i společnost. Pokud nepochopíme mechanismy jeho fungování, 

nebudeme ho umět rozpoznat a ego nás donutí, abychom se s ním ztotožnili. Pokud jej poznáme, 

přivede nás to k probuzení. S egem nemůžeme bojovat ani nad ním zvítězit. Jediná pomoc je najít 

světlo vědomí, kterým jsme my sami.
123

 

 

NAŠE DĚDIČNÁ DYSFUNKCE 

Většina duchovních tradic lidstva poukazuje na dvojznačnou pravdu, že běžný stav většiny lidí by 

se dal nazvat duševní poruchou. Tolle ji spojuje s pojmy původního hinduismu májá, čili závoj 

klamu
124

 a buddhismu dukkha čili utrpení, nespokojenost a neštěstí. Křesťanství považuje za běžný 

stav lidí hříšnost. Slovo hřích znamená v původním smyslu minout cíl, tedy minout smysl lidského bytí 

a poukazuje na vrozenou poruchu lidské povahy.
125

 

Přes působivé úspěchy, kterých lidstvo v mnoha oborech dosáhlo je lidská mysl nakažena 

šílenstvím, které má dopad nejen na lidstvo, ale na veškerý život na planetě Zemi. Jako důkazy podává 

jen z dějin 20. století šílenství 1.světovou válku s 10 milióny zabitých, vyvraždění 20 miliónů třídních 

nepřátel v Sovětském svazu, šoa v nacistickém Německu , občanskou válku ve Španělsku či 

krutovládu Rudých Khmerů v Kambodži. Ukazuje, že šílenství pokračuje i v tomto století dalšími 

projevy jako ničení pralesů, velkochovy zvířat, znečištění prostředí, způsobenými chamtivostí. Pokud 

by lidstvo bylo studováno jako jednotlivec z hlediska psychiatrie dopadlo by podle něj jako psychopat 

                                                      

123 TOLLE Eckhart, Nová země, Citadella, Praha, 2013, str. 13-19 

124 Staří Řekové podobně užívali pojem doxa čili zdání a toltékové Miguela Ruize či Carlose Castanedy 

pojem mitote čili mlhavý klam. 

125 Spojení slova hřích s vinou se tam dostalo později. 
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s několika světlými chvilkami. Kořenem tohoto stavu vidí Tolle strach, chamtivost a touhu po moci, 

které zkreslují vnímání sebe i druhých. Příčina je však ještě hlubší, tkví v emocích vyrostlých ze 

společného klamu rozesetého do mysli každého člověka. Četná duchovní učení včetně komunismu 

přes vznešené ideály selhala ve zdokonalování člověka, protože se snažila změnit vnější skutečnost 

bez změny skutečnosti vnitřní, tedy stav našeho vědomí. Nezahrnula do svých plánů dysfunkci v nás, 

naše ego.
126

 

 

ZROD NOVÉHO VĚDOMÍ  

Většina náboženských tradic nám tedy říká, že náš běžný stav mysli je jakési postižení, což je 

zmírněno možností přelomové proměny vědomí, které hinduisté a někdy též buddhisté říkají osvícení, 

Ježíš spása a jiné buddhistické směry ukončení utrpení. Objevují se pojmy osvobození a probuzení. 

Největší úspěch lidstva spočívá dle Tolleho právě rozpoznání vlastního šílenství. Buddha před 

2600 lety byl snad první, kdo si to uvědomil. Dalším probuzeným učitelem se stal ve stejném čase 

Lao-c‘, který sepsal Tao te ťing. Tito první učitelé měli velký vliv, ukázali lidem utrpení, které si 

způsobují a jak se probudit ze společné noční můry. Svět však nebyl na ně ještě připraven. Často byli 

špatně pochopeni a jejich učení bylo překrouceno, hluboké a přitom prosté pravdy byly zatemněny 

nánosy výmyslů. Některé učitele lidé zesměšňovali, pronásledovali i vraždili, jiné začali uctívat jako 

bohy. Tato zatemněná náboženství působila opačně, spíše zvětšovala rozpory a vyvolávala střety mezi 

různými vyznáními i uvnitř církví. Jejich ideologie dělily lidi na lepší souvěrce a horší jinověrce, které 

je dovoleno soudit i zabíjet. Člověk stvořil Boha podle obrazu svému.
126

 

A přitom lze stále pravdu najít. Stále prosvítá přes nánosy bludů a chybných výkladů. Vždy byli 

někteří lidé, kteří odkrývali jádro a posilovali světlo původního učení. Vyvinuly se školy gnostické, 

mysticismus raného a středověkého křesťanství, islámský súfismus, chasidismus a kabala v judaismu, 

advaita védanta v hinduismu, zen a dzogčhen v buddhismu. Většina těchto škol odstraňovala nánosy 

složitých teorií a zkostnatělé myšlenkové vzorce, což církevní úřady vnímaly jako podezřelé. Přes to, 

že tyto esoterické školy opět získaly stejnou sílu k vnitřní proměně jako původní učení, měla k nim 

přístup jen hrstka vyvolených a většinu neovlivnily. Časem se opět staly nesrozumitelnými a jejich 

účinnost vyprchala.
127

 

 

DUCHOVNOST A NÁBOŽENSTVÍ 

Stále více lidí rozumí tomu, že náboženství a duchovnost jsou dvě odlišné věci, neboť žádná víra 

jako soubor dogmat z nich neudělá duchovní bytosti. Spíše naopak, ztotožnění s nějakými myšlenkami 

nás vzdaluje od naší vnitřní duchovní podstaty. Mnoho věřících uvízne právě tady. Protože se ztotožní 

s myšlenkami, které považují za pravdu, odmítají z nevědomého strachu vše ostatní, aby to nenarušilo 

                                                      

126 TOLLE Eckhart, Nová Země, Citadella, Praha, 2013, str. 19-31 

127 Zdá se, že z těchto zdrojů bere Tolle východiska pro svoje učení. 



 

  95 

jejich totožnost. Pokud neuvěříte tomu, čemu věří oni, budete jejich očích špatní a někteří vás i 

zabijí.
128

 

Nová forma duchovnosti se šíří mimo tradiční náboženské struktury. Vždy se daly najít duchovní 

odnože, které se pokoušely vymanit ze jha egoistické mysli, ale církevní hodnostáři je vnímali jako 

hrozbu a potlačovali je. Dnes už je to jinak, stále víc stoupenců tradičních náboženství objevuje ve 

svém náboženství i v sobě nepokřivenou duchovní hloubku. To je dědictví zdánlivě nepravověrných 

duchovních hnutí, kde došlo k uvědomění, že duchovnost nesouvisí s tím, v co věří, ale se stavem 

vědomí. Kdo není schopen prohlédnout formy se však uzavírá ve víře a v mysli. Tolle poukazuje na to, 

že současně se změnou vědomí vidíme upevňování moci ega. Zatímco některé instituce se otevírají 

novému vědomí, jiné upevňují svoje doktrinářské postoje. Ego je však odsouzeno k zániku a jako 

první se sesypou ti nejtvrdší obránci starých jistot, jako se to stalo se sovětským komunistickým 

režimem.
126

 

 

NALÉHAVOST ZMĚNY 

Čelíme závažné krizi a náš způsob života je nefunkční. Přežití lidstva ohrožují zdánlivě 

nepřekonatelné problémy podle Tolleho bude nutný evoluční skok jako při přechodu zvířat z moře na 

pevninu. Z ploutví se jim vyvinuly nohy, z žáber plíce a my stojíme před podobnou výzvou. Lidská 

mysl je narušena egoismem, jak rozpoznali starověcí učitelé již před 2500 lety. Rozmach lidského 

vědomí tehdy nenastal, protože to ještě nebylo nutné. Velká část lidstva si již brzy uvědomí, že jen 

takový evoluční skok nás zachrání před vyhynutím. Procento lidí, kteří zažili rozpad starých vzorců 

mysli a nástup nového rozměru vědomí je zatím malé, ale ohromně rychle narůstá. Nevzniká nová 

víra, náboženství, duchovní hnutí ani mytologie. Naopak končí ideologie a tradiční náboženský 

systém. Máme se povznést nad běžný způsob myšlení a objevit ve svém nitru nesmírný rozměr, který 

je přesahuje. Osvobodíme se od nepřetržitého proudu myšlenek a uvědomíme si, že náš vnitřní hlas 

nejsme my. Podle Tolleho jsme vědomím, což je prostor, ve kterém mysl tvoří myšlenky, kde vznikají 

emoce a smyslové vjemy. Ego je jen ztotožňování se s formami, především myšlenkovými. Jako zlo 

Tolle definuje úplné se ztotožňování s formami hmotnými, myšlenkovými a emocionálními. To 

znamená, že člověk neustále zapomíná, že je částí většího celku, že s „ostatními“ bytostmi sdílí vnitřní 

jednotu a spojení se Zdrojem. Zapomínání je prvotním hříchem, jeho následkem je utrpení a sebeklam. 

Jak to dopadá, když se necháme ovládnout klamným pocitem, že jsme osamělí, vidíme kolem sebe 

v bezprostřední blízkosti nebo prostřednictvím televizních zpráv. Podmínkou zlepšení je změna stavu 

naší mysli.
126

 

 

NOVÉ NEBE A NOVÁ ZEMĚ129 

                                                      

128 Z rozhovorů s jinověrci i z vlastních zkušeností se změnou náboženského přesvědčení, považuji tento 

popis za výstižný. 
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Název knihy  je inspirován proroctvím z Bible, které je nebývale naléhavé. Není to nějaké určité 

místo, ale spíše vnitřní oblast vědomí. Takový význam má i u Ježíše. „Nové nebe je nástup změněného 

stavu lidského vědomí, zatímco nová země má být odrazem fyzické sféry.“
130

 Vzhledem 

k propojenosti života člověka a jeho vědomí dochází už delší dobu k převratné zeměpisné 

synchronicitě
131

 a klimatickým změnám.
126

 

 

3.3.2. Ego : současný stav lidství 

Slova mají kouzelnou moc. Když jimi něco označíme myslíme se, že víme, co to je. Ve skutečnosti 

jsme dali na tajemnou věc nálepku. Nakonec je vše nepoznatelné. Věci jsou pod povrchem propojeny 

se sebou, s námi i se Zdrojem. Když věcem dovolíme být, bez soudu a popisování, pocítíme bázeň 

spojenou s úžasem. Tak se díval Van Gogh na židli, vnímal samotné Bytí židle. Tolle doporučuje svět 

vnímat bez pojmenování a nálepek, abychom opět získali schopnost vnímat zázraky a naučit se vnímat 

sebe i Bytí naprosto jasně a zřetelně. Rychlost soudu je zde na škodu moudrosti. Láska, radost, 

tvořivost a živost se nacházejí v prostoru mezi vnímáním a výkladem a tak slova a myšlenky užívají 

bez toho, aby se jimi nechaly omezovat. Nedá se jimi totiž beze zbytku vyjádřit vše o nás ani o 

vesmíru.
132

 

 

FALEŠNÉ JÁ 

Slovo já je podle Tolleho dvojznačné, skrývá pravdu i lež. Většina lidí si neuvědomuje, že jím 

vlastně myslí svoje ego, které je slovy Einsteina pouhým „optickým klamem vědomí“.
133

 Tolle však 

vidí možnost prohlédnutí klamu. Popisuje jakou roli hraje při vytváření našeho falešného já od raného 

dětství po dospělost naše postupné ztotožňování se s různými věcmi, které k nám patří jako hračky, 

tělo, pohlaví, majetek, národnost, rasa, náboženství, společenské role, nabyté vědomosti, názory, 

vzpomínky a tak dál. Z toho všeho potom falešné já určuje sebe a svůj příběh. Pokud tedy lidé řeknou 

já, myslí většinou právě takové myšlenkové stavby, svoje egoistické já. Přesněji řečeno tu část, kterou 

právě užívají. Neustálý proud nutkavých představ s nimiž se ztotožňujeme je ovládán naší myslí, je 

však velmi osvobozující se zbavit jejího jha a procítit vědomí, které myšlenky přesahuje.
 132

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

129 Izajáš 65:17, 2.Petra 3:12-13, Zjevení 20:11, Bible - překlad 21. století 

130 TOLLE Eckhart, Nová Země, Citadela, Praha, 2013, str. 31 

131 Pojem zavedli švýcarský psycholog Carl Gustav Jung a švýcarský fyzik Wolfgang Pauli roku 1952 

132 TOLLE Eckhart, Nová Země, Citadela, Praha, 2013, str. 35-44 

133 New York Post, 28.11.1972, In  http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/hmind/citaty/citaty.htm 
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HLAS V NAŠÍ HLAVĚ 

Tolle vypráví o prvním záblesku vědomí, který zažil, když potkal ve městě ženu, která mluvila 

sama se sebou a vyjadřovala ve svém monologu obavy ze zneužití důvěry. Popadla ho zvědavost a tak 

ji sledoval. S jistým úžasem zjistil, že vešla do budovy univerzity, kde v té době studoval. K úplnému 

odhalení té ženy nedošel, ale přistihl se, že obavu, aby nebyl jako ona, pronesl nahlas. Tak zjistil, že je 

té ženě do jisté míry podobný. Rozdíl byl jen ve stupni jejich postižení, přičemž rozhodující emocí u 

obou byl strach. Když si to uvědomil, začal se smát jako zdravý tlustý Buddha. Tento záblesk vědomí 

však brzy vyprchal. a opět jej ovládly úzkostné myšlenky. Od sebevraždy jej zachránilo opětné 

probuzení vědomí. Zbavil se nutkavého myšlení i falešného já vytvořeného myslí. Uvádí, že již při 

zážitku s onou ženou se v něm probudily pochybnosti o neomylnosti lidského rozumu. Další rána 

přišla, když jeho oblíbený profesor, který vypadal, že to má v hlavě naprosto jasné, spáchal 

sebevraždu. Stále si ještě neuvědomoval, že myšlení je jen jednou stránkou vědomí a nevěděl nic o 

egu.
 132

 

 

OBSAH A STRUKTURA EGA 

Tolle říká, že egoistickou mysl podmiňuje minulost. Tu podmíněnost můžeme rozdělit na obsah a 

jeho uspořádání či strukturu. U dítěte, které pláče, že mu vzali hračku je hračka obsahem. Obsah je 

podmíněn okolím, výchovou, kulturou, dětstvím a tak dále. Nejde o to jaký byl obsah, ale o utrpení 

způsobené jeho ztrátou. Příčina je ve slovu „moje“, které uspořádává obsah ve vztahu ke mně a tím jej 

činí součástí mého ega. To je podstatou ztotožňování, identifikace. V latinské formě je složeno z idem 

(stejný) a facere (činit). Tedy činit stejným jako sebe. Z naší hračky se později stává naše auto, náš 

dům, naše oblečení a podobně. Hledáme se ve věcech, ale ztrácíme se v nich, což je osud ega.
132

 

 

IDENTIFIKACE S VĚCMI 

Reklamní průmysl využívá tohoto klamu, aby lidi přesvědčil, že věci, které nepotřebují, je učiní 

přitažlivějšími nejen pro sebe, ale i pro druhé. Slibuje zvýšit hodnotu našeho „já“ třeba tvrzením, že se 

odlišíme od davu nebo spojí slavnou, mladou, přitažlivou a šťastnou osobu s nabízeným zbožím. 

Počítá s naší vírou, že se pomocí nějakých kouzelných sil staneme podobnými té osobě. Jako bychom 

kupovali vylepšovač totožnosti. Designérské značky jsou drahé právě, aby ukazovaly „lepší“ 

společenskou identitu. Kdyby si je mohl dovolit každý, ztratily by kouzlo a zůstala jen jejich hodnota, 

která je zlomkem ceny. Pro každého je podle věku, příjmu, společenského postavení na trhu nabídka 

ztotožnění. To, s čím se ztotožňujeme, je obsahem, zatímco nutkání ke ztotožnění má strukturující či 

pořadatelskou povahu. Takto pracuje egoická mysl.
134

  

                                                      

134 Jako by nás egoická mysl měla potřebu někam zařadit a zaškatulkovat. Je pro ni těžké nechat věci takové, 

jaké jsou. Vše musí hodnotit a třídit. 
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Konzumní společnost se pokouší najít sama sebe prostřednictvím věcí. Ego je však brzy zase 

nespokojené a pak znovu konzumujeme. Samozřejmě nějaké věci jako jídlo, oděv, nástroje, dopravní 

prostředky, byt nebo krásné věci potřebujeme. Hmotným světem nemáme opovrhovat, vždyť povstal 

z věčného Života. O dávných civilizacích říká Tolle, že měly větší duchovní poznání než my dnes. Je 

tak pro nás těžké vnímat živost vesmíru. Většina lidí nežije ve skutečnosti, ale v pojmech. Tolle 

upozorňuje na pravou hodnotu věcí, které nemají sloužit k upevňování ega. Pokud se ego ztotožní 

s nějakou věcí, stane se jí posedlé. Na tom je postaveno ekonomické uspořádání konzumní 

společnosti, která se žene za větším bohatstvím a ekonomickým růstem. Tolle to přirovnává 

k rakovině, která se také při růstu neohlíží na zdraví organismu. Také hromadění věcí považuje za 

nemoc naší doby. Doporučuje duchovní cvičení na prozkoumání našeho vztahu k věcem. Máme si 

položit otázky, zda věci, které považujeme za své, v nás vzbuzují pocit důležitost a nadřazenosti. Zda, 

když trpíme jejich nedostatkemse cítíme méněcenní vůči těm, kteří jich mají dostatek, zda je 

ukazujeme ostatním, abychom u nich stoupli v ceně a měli tím lepší pocit. Zda nás naštve, když má 

někdo víc než my nebo když přijdeme o něco vzácného.
 135

 

 

ZTRACENÝ PRSTEN 

Když Tolle pracoval jako duchovní učitel, navštěvoval často ženu nemocnou rakovinou, které ze 

života příliš nezbývalo. Jednou ji zastihl velmi rozrušenou, neboť se jí ztratil drahý diamantový prsten 

po babičce. Podezřívala ošetřovatelku a ptala se, jak ji má usvědčit. Poradil jí, aby se zamyslela, jakou 

hodnotou je pro ni prsten nyní. Stále se však vracela k minulosti prstenu. Přerušil ji s tím, že jí položí 

několik otázek. Když se připravila, zeptal se, zda si uvědomuje, že by prsten stejně jednou musela 

opustit a možná to bude brzy. Jestli ztratí na hodnotě, když se ho vzdá a kolik by potřebovala času, aby 

se ho dokázala vzdát. Zda má ztráta prstenu dopad na to, kým je. Chvíli mlčela a potom mu řekla, že si 

uvědomila něco důležitého. Nejdřív hledala odpověď ve své mysli, která ji přesvědčovala o tom, jaká 

je to škoda. Pak se znovu zeptala, jak ztráta ovlivní to, kým je. Nyní se odpověď snažila spíš vycítit. A 

náhle ucítila Bytí svého já, hluboký vnitřní klid a živost. Tím, že vystoupila z hlavy, pocítila radost 

z Bytí. Ego není schopno vnímat Bytí a hledá za něj náhražky jako ten prsten, ke kterým se 

připoutává. Ve skutečnosti nejde o předměty, ale o myšlenky spojující je s námi. Přijetím ztráty 

překonáme ego a vynoří se naše vědomé já. To dává jasný smysl Ježíšovu výroku: „Když se s tebou 

někdo chce soudit, aby tě připravil o košili, nech mu i plášť.“ Ta žena sice v posledních zeslábla, ale 

jejím tělem jako by vyzařovalo světlo. Rozdala mnoho věcí, na kterých lpěla, některé z nich 

ošetřovatelce, kterou podezřívala. A prsten se nakonec našel. Pocit hrdosti, potřeba vyniknout, 

představa, že jsme lepší, když máme „víc“ či naopak nejsou ani dobré, ani špatné – jsou to projevy 

                                                      

135 TOLLE Eckhart, Nová Země, Citadela, Praha, 2013, str. 44-50 
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ega. Tolle říká, že ego není špatné pouze nevědomé. Je třeba ho překonat, třeba smíchem, a nenechat 

se jím ovládat.
 136

 

 

ILUZE VLASTNICTVÍ 

Dál se Tolle zamýšlí nad pojmem vlastnictví. Na příkladu člověka, který prohlašuje, že v New 

Yorku vlastní mrakodrap ukazuje, že jde o splynutí myšlenkové formy „já“ s myšlenkovou formou 

„mrakodrap“. Buď je ostatní uznají a pak je považován za bohatého člověka nebo neuznají a  on je 

považován za lháře nebo blázna. V každém případě jde o společenskou fikci. Náš majetek nemá nic 

společného s tím, kdo skutečně jsme. Často až v blízkosti smrti si lidé uvědomí, že  ač se snažili 

během života zdokonalit své já, ve skutečnosti hledali svoje Bytí, které tu bylo jimi nerozpoznané, 

neboť v tom jim bránilo ztotožnění s představami jejich mysli. Tolle nevšedně vykládá Ježíšův výrok: 

„Blaze chudým v duchu, neboť jim patří nebeské království.“
137

 Chudý duchem je člověk bez 

vnitřního břemene ztotožňování se s čímkoli, co by posilovalo falešné já. Království nebeské je prostá 

a hluboká radost z Bytí, která vládne ve chvíli, kdy se přestáváme s čímkoliv ztotožňovat.
138

 

Zřeknutí se majetku je proto v západních i východních náboženstvích považováno za duchovní 

cvičení. Tolle ukazuje, že ego se neztotožňuje výhradně s hmotným majetkem, jde mu pouze o to, aby 

mělo nějakou identitu. Může být třeba proti konzumním životu a pro společné vlastnictví, hlavní je 

opět se cítit lepší než ostatní. To je jeden ze základních egoických myšlenkových vzorců. Jeho obsah 

se může měnit, ale uspořádání zůstává stejné. Jedna z nevědomých podmínek je, že ztotožnění se 

s předmětem dodává svému já pocit jistoty a trvanlivosti. To se týká vlastnictví domů a ještě více 

půdy, o níž si lidé namlouvají, že je nezničitelná. Ale právě zde je absurdita vlastnění nejvíc vidět. Při 

střetu s původními Američany byli Evropané překvapeni, že nechápou pojem vlastnictví stejně. Měli 

za to, že oni patří zemi a ne země jim.
139

 Proto nerozuměli smlouvám, které jim Evropané vnutili a 

byli ze své země vyhnáni. Ego dává vlastnictví a Bytí na stejnou úroveň. Mám, tedy jsem. Čím víc 

mám, tím víc jsem. Žije z neustálého srovnávání. Kdyby byli všichni stejně bohatí, nemohlo by 

bohatství využít pro své posílení, našlo by si jinou totožnost, třeba duchovnost. Pokud neprohlédneme 

současný klam ega, který spojuje hodnotu člověka s majetkem, budeme hromadit věci v domnění, že 

se staneme dokonalejšími. Zbavit se lpění na věcech lze jen tak, že si uvědomíme svou závislost a 

přestaneme se ve věcech hledat.
 140

 

 

                                                      

136 TOLLE Eckhart, Nová Země, Citadela, Praha, 2013, str. 44-50; Matouš 5:40, Bible - překlad 21. století 

137 Matouš 5:3, Bible - překlad 21. století 

138 Mistr Eckhart je blízko Tolleho výkladu, kdy mluví o vnitřní chudobě, nebýt posedlý žádostí, ani 

vlastněním čehokoliv, dokonce místa pro Boha v sobě,… s čím by se ztotožnilo ego; in FROMM Erich, Mít nebo 

být?, Naše vojsko, Praha, 1976, str. 53-55 

139 SEATTLE, Jsme částí země – řeč náčelníka Seattlea k prezidentu USA roku 1885 

140 TOLLE Eckhart, Nová Země, Citadela, Praha, 2013, str. 50-59 
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ŽÁDOST – TOUHA MÍT STÁLE VÍC 

Mít čili představa vlastnictví je podle Tolleho jen první stupeň. Ego potřebuje mít stále víc, tuto 

potřebu ega můžeme nazvat žádost či touha. Ego posiluje víc způsob žádat než mít. Pocit nedostatku 

se přenese do hmotné roviny a mění se na chamtivost. Sem patří bulimie, kdy nemocný nevnímá 

potřeby těla a uspokojuje pseudopotřeby egoické mysli. Jako příklady lidí, kteří byli vedeni  

chamtivým egem, jmenuje Čingischána, Stalina a Hitlera. Energie jejich ega vytváří opačnou energii, 

která vede k jejich pádu. I žádosti samotného ega bývají často protichůdné. Ego neví, co chce. Jedno 

ví jistě, nechce to, co je teď. Žádostivost je zakotvena v uspořádání myšlení, pokud se neodstraní jeho 

vzorce nic se nezlepší. Další příklady rozvoje vidí Tolle u teenagerů, kteří touží po něčem neurčitém, 

jsou znudění a nespokojení. Také uspokojení potřeb lidstva mu připadá možné, pokud by byly 

rovnoměrně rozděleny zdroje. Tomu však brání chamtivé a šílené ego stojící za nadnárodními 

korporacemi, které se snaží získat maximum. Hlavním cílem je zisk. Ostatní jsou jen položky v účetní 

rozvaze. Příroda, zvířata i lidé se stávají předměty k využití a odhození. Jen když odstraníme vzorce 

egoické mysli, dojdeme uspokojení, naplnění a uspokojení.
 140

 

 

ZTOTOŽNĚNÍ SE S TĚLEM 

Zde Tolle nachází celou řadu vzorců egoické mysli, které člověka zotročují. Genderové role jsou 

ztotožněním, ve kterém uvíznou všichni, tradiční společnosti jsou méně svobodné než „západ“, kde 

začínají slábnout. V tradiční společnosti je reprodukční role hlavním smyslem života. V moderní 

společnosti lidé posuzují svoji hodnotu podle krásy, síly a dokonalosti svého těla. Myšlenková 

představa o vlastním těle s někdy neshoduje se skutečností, což je důvod nárůstu mentální anorexie. Ti 

krásní a silní, kteří se ztotožní se svým vzhledem, budou mít zase problémy, až začnou stárnout a 

objeví se nemoci. S tělem bychom se neměli ztotožňovat, ale užívat si ho dokud je krásné a oplývá 

energií. Také ho udržovat cvičením a vyváženou stravou je vhodné. I lidé s problematickým tělem se 

s ním ztotožňují a vytváří identitu pacienta s chronickým onemocněním či postižením. Upoutají tak 

pozornost nejen lékařů i dalších, kteří podporují tento vzorec ega.
 140

 

 

PROCIŤOVÁNÍ VNITŘNÍHO TĚLA 

Ztotožnění s tělem se dá překonat podle Tolleho nejsnadněji. Za prvé doporučuje přestat je 

posuzovat zvenčí. Raději se máme zaměřit na jeho živost, vnitřní energetické pole. Nemáme zapojovat 

mysl, ale soustředit se na jednotlivé údy či orgány. Dále učí uvědomovat si „vnitřní tělo“, což je 

životní energie, která je mostem mezi projeveným bytím a neprojeveným Bytím. Má se nám to stát 

zvykem. Když jsme ve styku s vnitřním tělem již se neztotožňujeme s hmotným tělem ani s myslí. 

Uvědomění těla je bránou, kterou unikneme z vězení ega posílíme ozdravnou schopnost našeho 

organismu.
140
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BYTÍ V ZAPOMNĚNÍ 

Ego se pořád ztotožňuje s tvary či formami. Mnohem důležitější než vnější jsou ty myšlenkové 

vznikající v mysli. Některým lidem vnitřní hlas tvoří  proud nutkavých myšlenek, které pohlcují jejich 

pozornost natolik, že se dostanou do zajetí svého ega. To  tvoří soubor opakovaných myšlenkových 

forem, emočních vzorců, které dávají pocit, že máme své“já“. To je Bytí v zapomnění, kdy 

zapomínáme na Bytí a podléháme iluzi, že jsme zcela odděleni od všeho, co je.
141

 

 

OD DESCARTOVA OMYLU K SARTROVU POSTŘEHU 

René Descartes podle Tolleho vyjádřil základní omyl lidstva: „Myslím, tedy jsem.“ Když hledal, co 

může znát s úplnou jistotou, uvědomil si, že přemýšlí a tak ztotožnil myšlení a Bytí, čímž objevil 

kořeny ega. Další francouzský filosof Jean Paul Sartre se po 300 letech zamýšlel nad tímto výrokem a 

uvědomil si: „Vědomí, které říká, že přemýšlí, není tím vědomím, které přemýšlí.“ Kdyby v nás kromě 

myšlenek nebylo něco jiného, neuvědomili bychom si nikdy, že přemýšlíme. Byli bychom snílky, kteří 

nevědí, že sní. Tento postřeh má velký význam a ohlásil příchod nového rozměru vědomí.
142

 

 

KLID, KTERÝ PŘEKONÁVÁ VEŠKERÉ CHÁPÁNÍ 

Lidí, kteří následkem tragické ztráty zažili příchod nového rozměru vědomí je hodně. Někdo přišel 

o majetek, jiný o své blízké, společenské postavení či tělesné zdraví. Dostali se do mezní situace. U 

některých sklíčenost a strach, který je ovládal, vystřídal posvátný pocit hlubokého klidu, jasu a 

svobody zbavené obav. Mluví o něm i apoštol Pavel: „…a Boží pokoj přesahující všechno chápání 

bude střežit vaše srdce i mysl…“
143

 Zničení všech forem, se kterými se ego ztotožňuje může vést 

k jeho zániku. Uvědomíme si o sobě nejvyšší pravdu – nejsem toto, ani tamto, ale já jsem. Každý se 

však při velké ztrátě duchovně  neprobudí. Někdo si v mysli vytvoří představu, že je oběť okolností, 

lidí, osudu či Boha a rychle se s ní ztotožní. Ego si hledá nové formy. Je v nich strnulejší a méně 

přístupné než v předchozí podobě. V zásadě při tragické události máme dvě možnosti – vzdorovat 

nebo se tomu odevzdat, což znamená vnitřně přijmout to, co je. Když to uděláme, otevřeme jiný 

rozměr vědomí, naše činy se sladí s Jedním a budou nás potkávat „šťastné náhody“. Hlavně však 

zůstaneme v hlubokém vnitřním klidu, který najdeme v Bohu.
141

 

 

3.3.3. Podstata ega 

Tolle říká, že většina lidí se tak ztotožňuje s hlasem ve své hlavě, že se dá říci, že jsou posedlí 

myslí. Z duchovního hlediska je podle něj egoická mysl nevědomím. Myšlení je podmíněno minulostí. 

                                                      

141 TOLLE Eckhart, Nová Země, Citadela, Praha, 2013, str. 60-64 

142 TOLLE Eckhart, Nová Země, Citadela, Praha, 2013, str. 61 

143 Filipským 4:7, Bible - překlad 21. století 
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Vším, co do něj bylo uloženo v podobě obsahu a vytvořených vzorců. Toto tvoří ego. Jsou to 

myšlenky a emoce, vzpomínky, které považujeme za svůj příběh, navyklé role a společné identifikace 

jako náš národ , náboženství, společenská třída nebo politické hnutí. To zahrnuje názory, vzhled i 

představy o nás. Zda jsme lepší než druzí nebo neúspěšní či smolaři. Obsahy ega různých lidí se liší, 

struktura je však velice podobná. Hlavní mechanismy jsou ztotožnění a oddělení. „Já“ nemůže 

existovat bez pojmu „ostatní“, se kterými se srovnává. Jeden pól egoické srovnávací šablony tvoří 

nutkavá potřeba hledat chyby na druhých a stěžovat si na ně. Ježíš k tomu řekl: „Proč vidíš třísku 

v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš?“
144

Druhým pólem je násilí mezi jednotlivci 

a střety mezi národy. Odpověď na Ježíšovu řečnickou otázku je zřejmá, posuzováním druhých získám 

pocit nadřazenosti.
145

 

 

NELIBOST A ZÁŠŤ 

Oblíbená strategie ega je nelibost vyjádřená kritizováním a očerňováním druhých. Nezáleží zda se 

tak děje nahlas či potichu. Dalším stupněm je křik či řev. Hněv je emoce, která tyto vzorce doprovází a 

hodně posiluje ego. Místo, abychom si uvědomili, že i druzí jednají nevědomě, začneme jejich 

nevědomí ztotožňovat s nimi. Ztotožnění zase provádí nevědomí. Nedostatky druhých jsou často 

domnělé. I skutečné chyby druhých naše mysl zveličuje. Ego, které nám vadí u druhých posilujeme u 

sebe. Ego naše i společné se dají snadno rozpustit, pokud na ně nebudeme reagovat.
146

Uvědomíme-li 

si, že ego je výsledek společné, duševní poruchy, vidíme, že to není nic osobního.
147

Nereagováním na 

ego druhých jim pomůžeme najít v sobě zdroj duševního zdraví. Tolle uvádí, že někdy je třeba se 

chránit před hodně nevědomými lidmi.
148

Nepřátelé se z lidí stávají, když začneme brát osobně jejich 

nevědomé jednání. Nereagovat neznamená podle něj slabost, ale sílu, když ego prohlédneme až ke 

zdravému jádru člověka, na kterém se ego živí. Ego také posiluje to, když si stěžujeme na životní 

podmínky. Tím vlastně odmítáme přítomnou chvíli. Stížnosti nejsou totéž, jako když upozorňujeme na 

chybu, kterou si přejeme napravit. Výrok: „Jak to, že jste mi přinesli studené jídlo?“ má za cíl posílit 

ego, což se projevuje osobním zájmenem mi. Nasloucháme-li hlasu v naší hlavě, je třeba si uvědomit, 

že je to jen ego, podmíněný myšlenkový vzorec. Když si jej uvědomíme ztratí nad námi moc.
145

 

 

 

 

                                                      

144 Matouš 7:3, Bible - překlad 21. století 

145 TOLLE Eckhart, Nová Země, Citadela, Praha, 2013, str. 67-78 

146 Tato rada podle mé zkušenosti pomáhá, ale je třeba být pozorný, jinak ego znovu vyvstane. 

147 Zde je velká podobnost se dvěma ze Čtyř dohod Miguela Ruize – nevytvářej domněnky neber si nic 

osobně,  jsou jako dvě strany téže mince. 

148 Zde se nabízí Ježíšovo varování „…neházeje perly prasatům…“ , Matouš 7:6, Bible - překlad 21. století 



 

  10

3 

KŘIVDA A POMSTA 

Tolle upozorňuje na to, že je mnoho lidí, kteří čekají na to až je něco zneklidní či rozhněvá, aby 

proti tomu mohli bojovat. Na svém hněvu jsou závislí a bojem proti svému okolí posilují svoje egu. 

Přetrvávající vztek se mění na křivdu. Žít s pocitem křivdy znamená být pořád „v opozici“. Křivda tak 

může tvořit významnou část ega, někdy i společného národního.
149

Pocit křivdy je silná záporná emoce, 

která má moc uvrhnout nás do otroctví ega. Přiznat si pocit křivdy je podle Tolleho jen první 

krok.Odpustit je další, to však není tak snadné. Pocitu křivdy se nezbavíme ani když si jí nevšímáme 

nebo se pokusíme odpustit. Je nutné uvědomit si jí na úrovni myšlenek i emocí současně s poznáním, 

že nemá jiný cíl, než posilovat falešnou představu o nás a živit naše ego. Minulost nám nemůže 

zabránit v tom, abychom prožívali sílu přítomnosti. Křivdu tvoří jen staré myšlenky a emoce, které 

táhneme s sebou.
145

 

 

„JÁ“ MÁM VŽDY PRAVDU 

Další zdroj síly ega vidí Tolle v pocitu nadřazenosti. Když nadáváme na politiky, lakomé 

obchodníky, líné bezdomovce, kolegy, expartnera, posilujeme pocit, že máme pravdu a ti druzí se 

mýlí. K posílení vlastní totožnosti potřebuje naše ego oslabit jejich totožnost. Tím získá morální 

převahu.
145

 

 

OBRANA KLAMU 

Zde Tolle vysvětluje, proč lidé často hájí různé výroky, učení a postoje s velkým zaujetím. Je 

celkem lhostejné, zda obhajují pravdu či klam. Důležité je jejich ztotožnění s obhajovanou myšlenkou, 

které se projevuje používáním přivlastňovacích zájmen. I pravdivá myšlenka se tak stává nástrojem 

klamu a slouží egu Ego si vše bere osobně. Reaguje emocemi, obranným postojem i agresí. Myslíme 

si, že hájíme pravdu, která žádnou obhajobu nepotřebuje. Buď bude potvrzena důkazy nebo vyvrácena 

jako omyl. Naše ego v tom je zbytečné. Z toho je vidět, že spíše bráníme své falešné já čili ego. Pokud 

je možné překroutit známé a jednoduché skutečnosti a dodat jim iluzi spojení se svým já, mysl to pro 

obranu ega učiní prostřednictvím našich názorů, pohledů či soudů. Ego si je snadno zamění s fakty. 

Výběrové vnímání a zkreslené výklady jsou mu vlastní. Fakta a názory rozlišíme jen pomocí bdělého 

vědomí.
145

 

 

PRAVDA – RELATIVNÍ ČI ABSOLUTNÍ 

I prostá ověřená fakta spojená s přesvědčením já mám pravdu a ne ty snadno vnesou napětí do 

rokování mezi národy a náboženskými skupinami. Tolle se ptá zda z tvrzení, že víra ve vlastní pravdu 

                                                      

149 Viz české národní obrození nebo odsun po křivdě protektorátu Němců, který opět posílil ego 

sudetoněmeckého landsmannschaftu atd. 
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a omyl těch druhých je duševní poruchou, vyplývá, že není dobré a špatné jednání, postoj či víra,. 

Nebyl by to jen morální relativismus? Copak ta staletí mučení a vraždění se odehrála jen pro hromadu 

správných myšlenek? Vypráví případ Pol Pota, který nechal povraždit obrýlené jako buržoazní 

vykořisťovatele rolníků. Mravní relativismus čili neexistence absolutní pravdy je považován za 

největší zlo naší doby. Problém je v tom, že všichni pravdu hledají tam, kde se nedá nalézt – 

v doktrínách, poučkách, souborech pravidel a legendách. Podle uvedeného všechna náboženství jsou 

lživá i pravdivá, mohou v nejlepším na pravdu ukazovat, ale pravdou samotnou nejsou. Zaleží na tom, 

zda jsou využívána v zájmu ega nebo Pravdy. Kdo věří, že Pravda se skrývá jen v jeho náboženství, 

podřídil Pravdu egu. Dělá ze svého náboženství nadřazenou ideologii. Je absolutní Pravda, ze které 

ostatní pravdy vycházejí. Kdo ji objeví, jedná v souladu s ní. Není oddělitelná od toho, čím jsme. My 

jsme touto Pravdou. Ježíšova slova: „Já jsem ta cesta a pravda a život,“
150

platí na každého z nás. 

Pravdou je naše vnitřní Bytí.
151

 

Správné pochopení těchto slov je cestou k našemu osvícení a nesprávné největší duchovní 

překážkou. Ve spojení se svým vnitřním rozměrem, což není nic nemožného, se pak bude odrážet 

jednota se Životem, což je láska. Tolle cituje svatého Augustina: „Miluj a čiň, co chceš,“ protože 

pravidla už nejsou důležitá, když jsme vedeni láskou.
145

 

 

EGO NENÍ OSOBNÍ 

Dlouhodobé soupeření mezi národy, rasami, náboženstvími či ideologiemi považuje Tolle za 

základ silného ega na obou stranách. Žádná z nepřátelských stran není schopna uznat jinou verzi 

skutečnosti. Každá se cítí být majitelem pravdy a také obětí. Druhou stranu považují za ztělesnění zla, 

což jim umožňuje zabíjet a týrat její příslušníky včetně dětí. Z toho je vidět, že lidské ego je ve své 

skupinové podobě „my“ proti „nim“ mnohem horší než ego jednotlivce čili „já“, mechanismus je však 

stejný. Nejvíce násilí na světě nepáchají zločinci, ale obyčejní občané ve službě skupinovému egu. 

Kořeny takového šílení tkví v naprostém ztotožnění s myšlenkami a emocemi čili obsahem ega. Mezi 

lidmi jsou chamtivost, sobectví, kořistnictví, krutost a násilí všude. Dokud nepoznáme, že jde o 

jednotlivé či společné projevy nemocné mysli celého lidstva, máme sklony mylně zosobňovat. Naše 

vlastní ego tak pracuje na své velikosti a odděluje nás od božské podstaty nedělitelného života.Ty 

egoické vzorce chování, které vidíme u druhých, se nacházejí i v naší mysli. Od nepřátel se můžeme 

hodně naučit. To, co nás na nich nejvíc dráždí se nachází i v našem egu. Je to však podoba ega, která 

nemá nic společného s námi ani s těmi druhými. Pocit ohrožení nastane, když se ztotožníme s formou 

a vnímáme ji jako nebezpečnou.
152

 

 

                                                      

150 Jan 14:6, Bible - překlad 21. století  

151 Také mučedník islámu Mansúr al-Halládž při popravě volal: „Já  jsem Pravda!“; KROPÁČEK Luboš, 

Súfismus, dějiny islámské mystiky, Vyšehrad, Praha, 2008 

152 TOLLE Eckhart, Nová Země, Citadela, Praha, 2013, str. 79-89 
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VÁLKA JE STAV MYSLI 

Pokud budeme chránit sebe či druhé před násilím, radí Tolle vyvarovat se sklonů stát se tím, proti 

čemu bojujeme. Nevědomí se totiž nedá překonat bojem. Když protivníka přemůžeme, jeho nevědomí 

vejde do nás, neboť bojem posilujeme vlastní ego. Tolle dále podává  příklady takového boje. Boj 

proti drogám, zločinu a terorizmu má za následek pouze růst počtu vězňů (v USA 0,3 mil. v r. 1980 na 

2,1 mil.v r.2004). Boj proti nemocem přes nadějný počátek s vakcinací zaznamenává výskyt odolných 

kmenů virů a bakterií. Lékařská péče je v USA třetí nejčastější příčinou úmrtí. Homeopatie a tradiční 

medicína nechápe nemoc jako nepřítele, kterého je třeba zničit a tím je šetrnější k našemu zdraví. 

Jednoduše válka je stav mysli, který posiluje nepřítele. Jednoho možná přemůžeme, ale vyvoláme 

několik dalších svým vnitřním egoickým nastavením na boj. Naše vnímání je výběrové a zkreslené. 

Vidíme, co chceme vidět a vykládáme si to po svém. Víme-li, že ego je společná porucha, nebudeme 

vytvářet domněnky ani si brát osobně útoky, nadávání a obviňování. Přestaneme v druhých hledat 

nepřátele. Nikdo není špatný. Co se jeví jako zlo je jen ego. Vzdáme se touhy po pomstě, která opět 

prospívá jen egu.
152

 

 

CO SE VÁM ZAMLOUVÁ, KLID ČI DRAMA? 

Všichni lidé touží většinou po klidu. Něco v nás však hledá vzrušení a konflikty. Obvykle stačí 

počkat na situaci či myšlenku, která spustí reakci hněvu nebo strachu. Mysl se rozběhne na plné 

obrátky, aby hájila naše postavení proti možným obviněním. Jsme schopni si uvědomit, že něco v nás 

chce drama, aby mohlo vystupovat jako hrdina a vítěz? 
153

 Cítíme, že něco v nás se domáhá vlastní 

pravdy více než klidu? Cítíme, že něco v nás je ohroženo a chce přežít za každou cenu?
 152

 

 

PRAVÁ IDENTITA SE SKRÝVÁ ZA EGEM 

Válčící ego je jen klam, který bojuje o přežití a namlouvá si, že je námi. K tomu, abychom jej 

zbavili vlády, si ho potřebujeme jen uvědomit. Uvědomění a ego jsou neslučitelné, Uvědomění se 

skrývá v přítomné chvíli, ego se upíná zase na minulost či budoucnost. Přítomnost nás zbaví ega a 

promění stav našeho vědomí. Když jsme duchovně uvědomělí, jasně vidíme, že všechny naše 

zkušenosti jsou pomíjivé – přicházejí a odcházejí, nejsme jimi. Buddha si to z lidí uvědomil asi první a 

zavedl pojem anattá ( ne-já)
154

. Když Ježíš řekl, abychom se vzdali všeho, co nás svádí, myslel tím 

ukončit falešné já, které nás klame. Kdybychom byli svým egem, bylo by nesmyslné se ho zříkat. 

Přetrvává světlo vědomí, myšlenky a pocity tvořící ego jsou pomíjivé. Naším pravým já je samotné 

Bytí v hloubce pod myšlenkami a pocity. Jedině na něm záleží. Ukotvuje nás, abychom se neztráceli 

v dění, v naší mysli a ve světě kolem.
152

 

                                                      

153 Tímto typem ega oplývala postava strýce Pepina v románu Postřižiny od Bohumila Hrabala. 

154 Attá či átmá je pravá a nepomíjivá podstata člověka (duše); anattá je to, co podléhá změně., LESNÝ 

Vincenc, Buddhismus, Votobia, Olomouc, 1996, str. 72-73 
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VŠECHNY STRUKTURY JSOU NESTABILNÍ 

Hnací síla ega se může projevit navenek jako požehnání i prokletí, ale vždy zakrývá hlubokou 

radost ze spojení s Bytím, Zdrojem, Bohem. Skrytá motivace ega je vždy stejná – potřeba vyčnívat, 

lišit s, ovládat, poutat na sebe pozornost, mít moc, panovat, vymezovat se vůči někomu, cítit 

oddělenost od ostatních, mít protivníky a nepřátele. Ego chce vždy něco od druhých, aby těžilo 

okolností. V pozadí je pocit nedostatku, který musí být nasycen. Když dojde k nasycení, spokojenost 

nemá dlouhé trvání. Základní emocí ovládající ego je strach – z bezvýznamnosti, neexistence a smrti. 

Ego se celou činností zaměřuje na jeho odstranění – navázáním milostného vztahu, hromaděním 

majetku, vítězstvím a úspěchem. Osvobodit nás však může jen uvědomění toho, kdo skutečně jsme. 

Ego má strach, protože vzniklo ztotožněním s formou a tuší, že žádná forma netrvá věčně. Proto ego 

žije stále v ohrožení. Tolle vzpomíná, že když kdysi šel kolem vyhořelého domu, kde byla tabule: 

„Pozor všechny objekty jsou nestabilní!“znělo mu to jako buddhistická sútra. Vztaženo na všechny 

tvary kolem nás to pomůže uvědomit si, že vše se mění, i to, co vypadá nezničitelně. Když to 

přijmeme, začneme ve své nitru vnímat rozměr bez tvarů, který nepodléhá smrti a je věčný. Ježíš ho 

nazývá věčným životem.
152

 

 

EGO POTŘEBUJE CÍTIT SVOU NADŘAZENOST 

Tolle zdůrazňuje, že ve chvíli, kdy si uvědomíme činnost svého ega, si máme uvědomit své hlubší 

já za egem. Rozpoznání klamu nám umožňuje přesněji vnímat skutečnost. Dál Tolle ukazuje, jak ego 

získává převahu nad druhými třeba pouhým sdělováním novinek komukoliv. I kdyby to byl prezident 

či papež cítí převahu, protože ví to, co ten druhý ne. Tento moment se spojuje při pomlouvání se 

snižováním něčí hodnoty. Efekty pro ego se tedy sčítají, proto je pomlouvání tak rozšířené. Každým 

schopnějším či dovednějším člověkem  se ego cítí ohroženo, protože je tím narušen jeho pocit 

nadřazenosti. Kritikou těchto lidí se pokouší obnovit své postavení – ponižuje, kritizuje, zpochybňuje 

hodnotu majetku, znalostí či schopností druhých. Nebo naopak zvýší svou hodnotu tak, že se s tím 

schopnějším a oceňovaným člověkem spojí.
152

 

 

EGO A SLÁVA 

Někteří lidé se rádi chlubí slavnými známostmi. To je další strategie ega, jak získat v očích druhých 

i svých na důležitosti. Prokletí slavných je, že jejich pravou totožnost překrývají skupinové představy 

a nálepky. Lidé si ani neuvědomují, že celebrita je zajímá jen kvůli posílení vlastního ega. Věří tomu, 

že celebrita jim dodá lesku a dokonalosti. Některé celebrity samy propadnou přeceňování slávy, 

ztotožní se s obrazem, který o nich vytvořili tvůrci image a média. Tím se odcizí sami sobě i lidem 

v okolí. Jejich prchavé štěstí stále víc závisí na popularitě. Albert Einstein je pro Tolleho vzorem 

člověka, který přes velkou popularitu zůstal skromný a pokorný. Říkal, že mezi tím, co lidé považují 
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za jeho úspěch a schopnosti a skutečností je směšný rozpor. Tolle poukazuje na to, že pro tyto důvody 

mají slavní potíže vytvořit přirozené mezilidské vztahy. V opravdovém vztahu se člověk druhému 

otvírá, věnuje mu bdělou pozornost a nic za to nechce. Bdělou pozorností je Přítomnost. Ego však 

stále něco požaduje a když to nezíská, stává se lhostejným. Tolle určuje tři hlavní důvody egoických 

vztahů – chtění, nenaplnění chtění (hněv, nenávist, obviňování, pocit křivdy, nespokojenost…) a 

lhostejnost.
152

 

 

3.3.4. Hry ega - ego má mnoho tváří 

Ego, které od někoho něco chce, hraje role, aby dosáhlo svého cíle – hmotné statky, finanční zisk, 

moc, nadřazenost, převahu či nějaký druh uspokojení. Role si lidé málokdy uvědomují, oni jimi jsou. 

Cílem některých rolí je jen přitáhnutí pozornosti, kterou se ego živí. Nehledá však univerzální 

pozornost bez formy čili Přítomnost, ale pozornost určité formy jako uznání, pochvala, obdiv či jen 

pocit, že je vnímáno. Nesmělý člověk má ego, které pozornost chce a zároveň se jí bojí. Bojí se 

nesouhlasu či kritiky, tak u něj převažuje strach nad touhou po pozornosti. Sebepojetí je egem, ať už je 

kladné či záporné. Sebejisté ego za svou potřebou převahy skrývá nevědomý strach z méněcennosti. 

Záporné sebepojetí zase skrývá touhu po výjimečnosti a pocitu nadřazenosti. Většina lidí kolísá mezi 

méněcenností a nadřazeností podle okolností. Za pocitem nadřazenosti či méněcennosti je naše ego.
155

 

 

ZLOČINEC, OBĚŤ, MILENEC 

Tolle popisuje různé strategie, kterými ego získává pozornost. Při nedostatku uznání se ego spokojí 

i s náhradními formami pozornosti. Opět hraje určité role. Pokud nevyvolá kladnou reakci, snaží se 

vyvolat reakce záporné. Některá ega se chtějí proslavit tak, že se dopouštějí zločinů. Častou rolí ega je 

role oběti, kdy získává pozornost ve formě soucitu, lítosti nebo zájmu okolí o jeho příběh. Když se 

ztotožníme s příběhem, ve kterém hrajeme oběť, naše ego už nechce, aby skončil. Získáváme totiž 

totožnost někoho, komu bylo ublíženo, s kým se osud či Bůh nemazlil. Také v počátcích tzv. 

romantických vztahů jsou role běžné. Já budu hrát toho, kým mě chceš mít, a  ty budeš hrát toho, kým 

tě chci mít já. To je nevědomá dohoda, kterou málokdo dodrží. Je to totiž náročné. Když divadlo 

skončí, objeví se jen hrubé ego zbavené své role, které zakrývá pravou podstatu našeho pravého Bytí. 

Veškeré zklamání se pak obrátí proti partnerovi. Ego se totiž domnívá, že partner selhal, protože ho 

nezbavil strachu a pocitu nedostatku. Zamilovanost je zesílené egoické chtění a potřeba. Pravá láska to 

není, ta neobsahuje žádné chtění a ničeho se nedožaduje.
155

 

 

 

 
                                                      

155 TOLLE Eckhart, Nová Země, Citadela, Praha, 2013, str. 93-96 
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PŘESTAŇTE SE HODNOTIT 

Ve starověku ve městech postupně lidé získávali určité funkce – vládce, kněz, kněžka, válečník, 

rolník, kupec, řemeslník, sluha atd. Většina lidí dědila zařazení po rodičích, což určovalo jejich 

totožnost na celý život. Jen velké osobnosti jako Buddha nebo Ježíš rozpoznaly úplnou nesmyslnost 

takového rozdělování, které má původ ve ztotožnění s formou. V dnešním světě nejsou sociální 

skupiny tak pevně vymezené. Lidem není přidělována jejich funkce a tím totožnost. Stále více lidí 

proto zažívá zmatek, protože nevědí, kam patří. Tolle si myslí, že je to vlastně dobře, neboť snaha 

určovat se pomocí myšlenek je marná a omezující. Když přijmeme, že nevíme, kdo jsme, zavládne 

v nás klid.
156

 

 

PŘEDEM STANOVENÉ ROLE 

Každý zastává ve světě určité funkce. Tolle zdůrazňuje, že nezáleží na tom, jakou funkci 

zastáváme, ale zda se sní ztotožníme a necháme ovládnout či se tomu ubráníme. Pokud se 

ztotožňujeme s nějakou rolí, bereme se moc vážně a druhým přisuzujeme role tak, aby zapadaly do 

těch našich. Například lékař ztotožněný se svou rolí, nevidí své pacienty jako lidi, ale jako diagnózy. 

Přes uvolněné uspořádání společnosti stále přetrvává hodně rolí, s nimiž se lidé ztotožňují a které se 

stávají částí jejich ega. Proto je v lidských vztazích málo upřímnosti a proto jsou odlidštěné a chladné. 

Role nám sice dají pocit identity, ale pak se v nich ztrácíme. Tak je to ve velkých institucích jako 

armáda, církev či vládní úřady. Pokud se v roli ztratíme, nejsme schopni  upřímné komunikace 

s ostatními lidmi. Některé role Tolle zařazuje mezi sociální archetypy. Je to například žena 

v domácnosti, drsný macho, žena svůdnice, nekonformní herec či umělec, vzdělanec se znalostmi 

literatury, výtvarného umění a hudby (evropská role). V univerzální roli dospělého ukazujeme, že 

bereme sebe i náš život vážně. Bezstarostnost a radost do ní nepatří. Hnutí hippies, které se rozšířilo 

v 60. letech v západním světě bylo protestem proti rolím, šablonám a archetypům chování, stejně jako 

proti egoickým sociálním a ekonomickým systémům. Stoupenci hippies odmítli hrát role vnucované 

rodiči a společností. Jejich odpor posílily krutosti vietnamské války, kde zahynulo 57 tisíc Američanů 

a 3 milióny Vietnamců. To jasně ukázalo šílenost tehdejšího systému. Milióny lidí prohlédly jeho 

bezduchost. Hnutí hippies tak připravilo cestu pro moudrost Východu, která se šíří na Západ a stává se 

základem globálního probuzení lidského vědomí.
156

 

 

PŘECHODNÉ ROLE 

Způsob, jak mluvíme s ředitelem se v drobnostech bude lišit od toho, jak mluvíme s vrátným. 

S dítětem také mluvíme jinak než s dospělým. Hrajeme své role. Místo komunikace lidských bytostí se 

odehrává komunikace pojmových obrazů mysli. Čím více se ztotožňujeme se svými rolemi, tím méně 

jsme upřímní ve vztazích. Mentální obraz a představy vytváříme nejen o druhých, ale i o sobě, 

                                                      

156 TOLLE Eckhart, Nová Země, Citadela, Praha, 2013, str. 96-107 
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zejména ve vztahu k ostatním lidem a okolnostem. Tak komunikují z naší strany dva pojmové obrazy 

naší mysli, o tom druhém a o nás. Ze strany druhého to bývá také tak. To už je komunikace čtyř 

fiktivních pojmových identit. Není divu, že jsou vztahy tak složité a plné sporů. Tolleho závěr je, že 

žádný skutečný vztah neexistuje.
 157

 

 

MNICH SE ZPOCENÝMI DLANĚMI 

 

Tolle vypráví příběh mnicha a učitele, který měl vést pohřeb významného šlechtice. Když čekal na 

panstvo, všiml si, že má zpocené ruce. Druhý den svolal své žáky a přiznal, že ještě podléhá síle 

společenského postavení a nevidí jen to, co je všem lidem společné. Šel tedy znovu do učení a vrátil se 

až po osmi letech.
158

 

 

ŠTĚSTÍ JAKO ROLE VERSUS PRAVÉ ŠTĚSTÍ 

Mnoho lidí štěstí jen hraje jako svoji další roli a skrývá přitom svoji bolest. Důsledkem takového 

jednání jsou deprese, zhroucení a nepřiměřené reakce. Takto hrát štěstí je běžnější v Americe. 

V Evropě je přijatelnější projevovat neštěstí. Tolle vysvětluje, že je dobré si naše pocity přiznat, ale 

lépe než pocity připisovat sobě: „Já jsem nešťastný,“ máme si říct raději: „Mám v sobě smutek.“ A 

pak jej prozkoumat, zda se s tím dá či nedá něco dělat. Pokud se s tím nedá dělat nic, radí situaci 

přijmout. Máme oddělit situaci, která je vždy neutrální, od našich hodnotících soudů a držet se 

skutečnosti. Nemáme hledat štěstí, protože hledání jeho opakem, podsouvá nám jeho nedostatek. Pocit 

neštěstí překrývá naši přirozenou hloubku – zdroj pravého štěstí.
156

 

  

RODIČOVSTVÍ – ROLE NEBO FUNKCE 

K dětem Tolle doporučuje chovat se jako k sobě rovným. Tedy úměrně věku se starat  o jejich 

potřeby, chránit je před nebezpečím a občas jim vysvětlit, co mají a nemají dělat a proč. 

Říká, že když se s rodičovstvím ztotožníme, může se nám stát, že začneme péči o děti přehánět. 

Když jim dáme všechno, rozmazlíme je a snaha ochránit je se může zvrhnout v nesnesitelnou kontrolu 

až teror. Zvyk hrát a ztotožňovat se s rodičovskou rolí může bránit rodičům vzdát se jí, přestože dítěti 

je přes čtyřicet. Když se jejich touha kontrolovat a ovlivňovat setká s odmítnutím, začnou svoje děti 

kritizovat, vyjadřují nesouhlas s jejich jednáním nebo se snaží v nich vyvolat pocit viny, aby si udrželi 

svou roli a tím totožnost. Věří, že mají o své děti starost. Jde jim však víc o udržení totožnosti, kterou 

získali svojí rolí. Snaží se zvýšit svoji hodnotu, což se snaží maskovat. Stává se, že matka či otec, kteří 

                                                      

157 Možnosti řešení komunikace v partnerských vztazích, které vycházejí z této složité situace čtyř 

komunikujících entit (její anima a animus, jeho anima a animus)  navrhuje německý psycholog Rüdiger Dahlke. 

 http://www.youtube.com/watch?v=fbqZLXSRNHA 

158 Koán Kasanův pot, in http://deoxy.org/koan/64 
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se ztotožňují s rodičovskou rolí mají nevědomá přání, aby jejich děti naplnily, co se jim nepodařilo, 

v domnění, že tak posílí svoji hodnotu. Když si tyto motivace uvědomíme, hned pochopíme, jak jsou 

nesmyslné a nevědomé vzorce přestanou působit.
 156

 

Pokud se naši rodiče takto chovají, nemá cenu jim říkat, že jsou nevědomí. Jejich ego by zaujalo 

obranný postoj. Stačí, když si uvědomí, že jejich činy ovlivňuje ego a že to nemá nic společného s tím, 

kdo jsou. Staré egoické vzorce se mohou rozpustit, když neklademe odpor, který jim dává sílu. Když 

se tak nestane a rodiče dál vedou svou, nemusíme si brát jejich chování osobně. Můžeme je přijmout 

se soucitem a pochopením.Naši rodiče nás nemusí přijmout a chápat jací jsme. Jejich vědomí se vyvíjí 

a ještě se nemuseli dostat na takovou úroveň, aby se zbavili svých rolí. Náš vnitřní hlas, který nás 

pořád hodnotí a namlouvá nám, že to nikam nedotáhneme může být hlasem našeho otce či matky. 

Bdělý člověk rozpozná odkud takové myšlenky přicházejí.Tolle cituje radu Ram Dasse: „Pokud si 

myslíte, že jste osvícení, jděte a prožijte týden se svými rodiči.“ To otestuje naši schopnost být 

přítomní. Minulé společné zážitky nás nutí, abychom se soustředili usilovně na přítomnost. Jinak nás 

minulost opět dohoní.
156

 

  

VĚDOMÉ UTRPENÍ 

Ochrana a pomoc malým dětem je důležitá. Ale Tolle zdůrazňuje, abychom jim poskytli prostor 

být, I když na svět přišly díky nám, nejsou naším majetkem. Našimi představami o jejich životě je 

zavíráme do svých myšlenek, místo abychom s nimi sdíleli přítomnost. Co nám připadá jako chyba, 

může být pro naše děti potřebná zkušenost. Máme je nechat také udělat chyby, zvláště v dospívání.
159

 

Někdy je nechat i trpět, aby poznali, že utrpení někdy přijde samo od sebe, jindy následkem chyby. 

Bez utrpení a bolesti by se nerozvinuly děti plně a ztotožnily by se s vnějšími formami věcí. Utrpení 

dodává člověku hloubku a pokud trpíme vědomě odstraňuje ego. Vyhýbat se utrpení, to je jedna 

z chybných domněnek. Chceme-li, aby naše děti byly vědomými bytostmi, nemůžeme je chránit před 

veškerým utrpením. Smysl utrpení je v rozvoji vědomí a spálení ega. To vyjadřuje i archetyp 

ukřižovaného. Pokud vzdorujeme utrpení, ego se zvětšuje. Když se s utrpením smíříme, promění se 

tím oheň utrpení na světlo vědomí.
160

 

  

VĚDOMÉ RODIČOVSTVÍ 

Každé dítě chce, aby rodič byl přítomen jako člověk, ne jako role. Můžeme dělat, co chceme a 

nestačí to, pokud pomíjíme Bytí. Ego neví o Bytí a myslí si, že vše zachrání děláním. Není moudré 

                                                      

159 Jean Liedloffová po svém pozorování výchovy dětí pralesních indiánů doporučuje poskytnout dětem 

ještě více volnosti. Naopak do doby než se dítě naučí chodit je prakticky neustále v tělesném kontaktu některým 

členem rodiny. Děti s takovou výchovou jsou spokojené a samostatné.; LIEDLOFFOVÁ Jean, Koncept kontinua, 

Dharma Gaia, Praha, 2007 

160 TOLLE Eckhart, Nová Země, Citadela, Praha, 2013, str. 107-115 



 

  11

1 

stanovit si, že čím víc věcí nahromadíme, tím bude náš život plnější. Tak se jen úplně ztratíme ve své 

činnosti. Proto mnoho lidí cítí pocit marnosti. Bytí se do života vnese pozorností. Tolle uvádí dva 

druhy. První je zaměřená na formu, druhá je bez formy. Ta první se týká vždy nějaké činnosti nebo 

hodnocení a nedá se jí vyhnout. Pokud však nic jiného ve vztahu k dítěti neexistuje, ochuzujeme se o 

to nejcennější. Radí nám být plně přítomni tak, abychom nebyli jen rodiče, ale projevovat bdělost, 

klid, přítomnost, která naslouchá, dívá se, mluví a dotýká.
160

 

 

POZNEJTE SVÉ DÍTĚ A PŘIJMĚTE HO 

Umění žít není perfektním ovládáním věcí, ale hledání rovnováhy mezi člověkem a Bytím. Svět 

lidí má svůj význam, ale nezajistí nám smysluplné vztahy. Tolle zdůrazňuje potřebu najít spojení 

s Bytím. V oblasti lidského světa jsme dál než naše děti. Pokud se náš vztah bude pohybovat na úrovni 

forem, nebude mezi námi rovnost. Budeme se k dětem chovat nevědomky nadřazeně. Naše láska bude 

podmíněná, majetnická a neúplná. Rovni si můžeme být jen v oblasti čistého Bytí. Pokud budeme 

vnímat i tento svůj rozměr, budeme schopni pravé lásky. Touhu po lásce má v sobě každé dítě, chce 

být poznáno na úrovni Bytí. Pokud rodiče ocení jen lidský rozměr dítěte a jeho Bytí si nevšímají, bude 

mu chybět něco podstatného. Může pociťovat bolest až nevraživost vůči rodičům, že ho neberou 

takové, jaké je. Pokaždé, když někdo pozná Boha v nás, proniká do hloubky života nás obou. Tolle to 

bere za obecně platné, nejen ve vztahu k dětem. Láska nám umožňuje poznání ve světě dualit – 

milující a milovaný, subjekt a objekt.
160

 

  

PŘESTAŇTE HRÁT, VZDEJTE SE ROLÍ 

Máme dělat to, co je nutné a přitom se neztotožňovat se svou rolí, v tom spočívá podle Tolleho 

umění žít, které by si měl osvojit každý. Každou činnost bychom měli dělat jen pro ni samotnou. 

V roli se řídíme myslí, která překrucuje. To dělají i tzv. VIP, které jsou přitom jen nevědomí herci 

egoické hry, která se tváří důležitě, ale nemá žádný smysl. Egoické drama lidstva způsobuje stále víc 

utrpení. Je to oheň, ve kterém ego upálí samo sebe. I mezi celebritami se najdou lidé, kteří jednají 

z jádra svého Bytí a jsou jen sami sebou. Jsou to poslové změny vědomí. Jejich pouhá přítomnost má 

proměňující vliv na ty, kteří s nimi přijdou do styku. Když nehrajeme žádné role, už v tom, co děláme 

není žádné ego a naše jednání bude mít daleko větší sílu. Zde vidí Tolle další past v podobě role „mé 

spontánní přirozené já“. Jak se o slovo přihlásí mysl, vymyslí nějaký plán „jak být sám sebou“. To je 

špatně založená úvaha, jako bychom pro to museli něco udělat. Ale my již sami sebou jsme. Pokud 

nám už nepřekáží, že nevíme, kdo jsme, tak jsme sami sebou. Jsme spíš čisté pole možného než něco 

jasně popsaného. Pokud přestaneme pořád něco ze sebe dělat sami před sebou či ostatními, 

nezemřeme, ale naopak ožijeme. Pokud nás druzí hodnotí, omezují sami sebe. Je to jejich starost. 

K druhým máme přistupovat jako pole čisté přítomnosti. Ego hraje role kvůli domněnce, že je 

nedostatečné. My však nemůžeme být víc než jsme, protože pod povrchem tělesné a duševní formy 



 

  11

2 

jsme jedno se Životem a čistým bytím. Nejsme ani pod ani nad někým. Díky uvědomění máme pravou 

sebeúctu i pokoru, což vypadá z pohledu ega jako protimluv. Ve skutečnosti obě působí v jednotě.
160

 

  

PATOLOGICKÉ EGO 

Ego je čímsi patologickým a nezáleží na formě, kterou na sebe bere. Slovo pathos znamená 

v řečtině utrpení. To si uvědomil i Buddha, když uvažoval o stavu lidstva. Člověk chycený egem 

nevnímá utrpení jako utrpení, ale jako přiměřenou reakci na okolnosti svého života. Utrpení je egem 

vyvolaná nemoc epidemických rozměrů, podobně jako znečištění životního prostředí. Záporné emoce 

jako hněv, úzkost, nenávist, nespokojenost, závist a další považujeme obvykle za plně oprávněné a 

jejich původ hledáme v okolnostech a druhých lidech. Ego nerozlišuje mezi situací  a tím, jak na ni 

reaguje či jak ji vykládá. To, že je zrovna vítr, zima či déšť není samo o sobě jiné, než jaké to je. 

Shakespeare to vystihl takto: „Nic není dobré ani zlé samo o sobě, všemu dává vlastnosti až naše 

myšlení.“
161

 

Například hněv nevraživost posilují ego tím, že zvýrazní odlišnost od druhých lidí, utvrdí jej 

v představě že jedná „správně“ a zvětší pocit oddělenosti. Fyziologické změny, které se přitom 

spouštějí v těle a ovlivňují srdce, trávení, imunitu a další orgány, nám jasně ukazují patologii 

záporných pocitů. Když nás pohltí záporné pocity, něco v nás touží po negativitě a vnímá ji jako 

potěšení nebo věří, že skrze ni cosi získáme. V tu chvíli, kdy si uvědomíme své záporné emoce, 

uvědomíme si taky, že je v nás něco, co se z nich raduje a věří, že tím získá jakýsi užitek. Tím si 

uvědomíme své ego. Jak se naše totožnost přesune od ega k bdělému vědomí, ego ztratí sílu a vědomí 

posílí. Díky tomuto uvědomění se nám otevře pole neomezených možností a dokážeme reagovat 

mnohem inteligentněji. Negativita je totiž neinteligentní. Může být vychytralá, ale nikdy inteligentní. 

Motivací negativity jsou sobecké zájmy, protože je velice krátkozraká. Chytrost odděluje, inteligence 

spojuje.
162

 

  

ZA OPONOU NESPOKOJENOSTI 

Ego vytváří pocit oddělenosti, který nám působí bolest a utrpení. Proto je ego patologické. Jsou i 

jemnější způsoby negativity – netrpělivost, podrážděnost, nervozita a otrávenost. Vedou k pocitu 

nespokojenost, což je stav mnoha lidí. Dál Tolle podrobně popisuje rozšířený negativní stav. Je to 

zvláštní naštvanost, zloba trvající někde na pozadí, občas konkrétní, ale i neurčitá.
163

Základem jsou 

nevědomé myšlenkové vzorce s nejrůznějším obsahem, které nekontrolovaně běží hlavou. Tolle 

z následujících ukázek těchto vzorců odstranil obsah, aby byly zřejmější. Jsou vztaženy  

k budoucnosti, minulosti i přítomnosti.
162

 

                                                      

161 TOLLE Eckhart, Nová Země, Citadela, Praha, 2013, str. 116 

162 TOLLE Eckhart, Nová Země, Citadela, Praha, 2013, str. 115-125 

163 Připomíná „blbou náladu“ Václava Havla. 
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„Svůj duševní klid najdu, až se v mém životě stane něco podstatného. Štve mě, že se to ještě 

nestalo. A právě díky mému hněvu se to stane.“ –  upínání k budoucnosti. 

„V minulosti se stalo něco, co se nemělo stát a to mě štve. Kdyby se to nestalo, mám teď klid.“ – 

obviňování minulosti. 

„Děje se něco, co by se nemělo dít nebo co nechci , aby se dělo a to mi brání v klidu.“ – odmítání 

přítomnosti. 

Často se přesvědčení váže k určité osobě. „To, co teď děláš či nezvládáš, mě znepokojuje a brání 

mi být v klidu“ – vinu máš ty.
164

 

  

TAJEMSTVÍ ŠTĚSTÍ 

Ta zmíněná přesvědčení jsou příběhy vymyšlené egem, které nás mají přesvědčit, že nemůžeme být 

ani sami sebou, ani v klidu. Ego brání tomu, abychom přišli na to, že klid najdeme, když se smíříme 

s přítomností. Ta je totiž oblastí, v níž je život. Tajemství šťastného života vyjadřují nejlépe tři slova - 

jednota s Životem. Být ve sjednocení s Životem znamená být tady a teď, v přítomné chvíli. Život žije 

nás. Ego se vyžívá v odmítání skutečnosti. Buddha používal pro skutečnost slovo tathata – takovost 

života čili takovost přítomné chvíle. Její opak je hlavním znakem ega. Vytváří negativitu, čímž 

způsobujeme utrpení sobě i druhým. V nevědomém životě způsobujeme utrpení  a neuvědomujeme si 

to. Jsme v područí ega. Ego není schopno uvědomit si následky svého jednání, za které odsuzuje 

druhé. Má bystré argumenty a překrucuje fakta. Tak to dělají jednotlivci, společnosti i vlády. Když 

selže diplomacie, řeší to státy silou. Ježíš k tomu řekl hluboká slova: „Otče odpusť jim, vždyť nevědí, 

co dělají.“
165

 

Tohoto strádání se máme zbavit bez odkladů tím, že si je uvědomíme. Pokud v sobě objevíme 

negativitu, je to úspěch, nevědomá negativita ukazuje ztotožnění s vnitřními stavy a sílu ega. 

Když říkáme, že se jednou zbavíme ega , mluví z nás naše ego. Zbavit se ho není nic složitého. 

Stačí si uvědomovat emoce a myšlenky, když přicházejí. Tak se stanou neosobními a už v nich 

nehledáme své já. Přestanou zaměstnávat naše vědomí.
162

  

  

PATOLOGICKÉ FORMY EGA 

Při popisu ega Tolle nevynechává ani oblast duševních poruch a nemocí. První je chorobná lhavost, 

kterou vidí opět zakotvenou v egu, které chce být důležitější a zajímavější. Další je paranoidní 

schizofrenie, která je v jeho podání projevem nafouknutého ega. Zakládá se na smyšlených 

představách, které tvoří mysl, aby vysvětlila strach někde vzadu. Příběh bývá soudržný, má vnitřní 

logiku a paranoidní osoba může přesvědčit mnoho lidí. Základem příběhu  je nepřátelství, zaujetí či 

spiknutí jistých lidí proti této osobě  či její skupině. Někdy se rozšíří i na organizace a dokonce na celé 

                                                      

164 Všechny příklady vzorců myšlení - TOLLE Eckhart, Nová Země, Citadela, Praha, 2013, str. 119 

165 Lukáš 23:34, Bible - překlad 21. století 
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národy. Ego má rozpor v tom, že ostatní potřebuje, ale v hloubi se jich bojí a nenávidí je. Tolle 

zmiňuje i další stránku paranoie. Je jí to, že čím víc se cítí postižený pronásledován, tím víc se bude 

pokládat za centrum, na které se soustředí veškerá pozornost. Přisuzuje si jednak roli oběti, ale i 

možného hrdiny, který zachrání svět. Tolle na příkladech ukazuje, jak i skupinové ego podléhá často 

paranoidním představám. Z historie nám vyvstává španělská inkvizice, pronásledování čarodějnic a 

heretiků po celý středověk, nevraživost mezi národy vedoucí k 1.a 2. světové válce, historie 

komunismu, studená válka, mccarthismus v Americe 50. let, dlouhý konflikt na Středním východě – 

vše připisuje krajní skupinové paranoii. Čím jsou národy méně vědomé, tím je větší pravděpodobnost, 

že chorobný egoismus přejde k fyzickému násilí. Totožnost a myšlenka pak splývají do jednoho. Pak 

brání  příslušníci národa myšlenky stejně jako sami sebe a tím se rozbouří jejich emoce. Myslí si, že 

musí zvítězit za každou cenu, jinak zahynou. To je však omyl. Ego je vlastně mysl, která o sobě neví. 

Zenová moudrost praví: „Nemusíš hledat pravdu, stačí nelpět na svých názorech.“ 
162

 

  

PRÁCE S EGEM A BEZ EGA 

Práce může být pro nás duchovním cvičením a mnozí lidé se při práci dokáží zcela osvobodit. I 

takoví lidé však po práci upadají do jisté nevědomosti. Přítomní jsou jen v určité oblasti svého života. 

Někteří učitelé, umělci, zdravotní sestry, lékaři, kadeřníci, podnikatelé či obchodníci jsou ve svém 

oboru úžasní a dělají to, co je v dané chvíli třeba. Jsou sladěni s přítomnou chvílí a lidmi, kterým 

slouží. Mají velký vliv na ostatní, protože oslabují ego u každého, s kým se setkají. Každý, kdo je 

v souladu, pomáhá budovat novou zemi. Je také mnoho technicky dovedných lidí, které jejich ego 

sráží, protože práci věnují jen část pozornosti, druhou část věnují získávání uznání, kterého však nikdy 

není dost. Tím uspokojují své ego. To pak plýtvá jejich energií na vztek a zlobu nebo se žene za 

penězi, mocí a prací, aby s nimi přišlo uznání. Takto se nedá práce dělat kvalitně. Když se staví do 

cesty překážky a potíže, vše se hatí, lidé s nimi nechtějí spolupracovat, místo aby se sladili se změnou 

a přijali novou situaci, oddělí se od ní a začnou bojovat. Tehdy jejich „já“ dostává pocit, že je osobně 

uraženo a v hloupém hněvu spálí spoustu energie, která často vytvoří další překážky a odpor. Mnoho 

lidí si je tak nejhorším nepřítelem.
166

 

Pokud ego nemá postranní pohnutky, samo spolupráci nevyhledává. Když však nebudeme 

spolupracovat s druhými nebo jim budeme překážet, lidé nás nebudou podporovat. Ego neví, že závist 

jen zmenšuje šance na úspěch.
 167

 

  

EGO NEMOCNÉHO ČLOVĚKA 

Ego sílí, když se nemoc stane součástí naší totožnosti trpícího. V některých lidech se ego vlivem 

nemoci změní. Jsou příjemnější a laskavější, dojdou k hlubokému poznání a klidu, spojí se s vnitřní 

                                                      

166 Moje osobní zkušenosti, kdy jsem prožíval podobný boj, souhlasí s tímto popisem. 
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moudrostí. Když se uzdraví a mají dost síly, ego se vrátí. Při nemoci přijdeme o mnoho energie. 

Nezbývá jí dost pro mysl čili egoické myšlení a emoce. Někdy si ego bere i zbytek energie a využije 

ho pro své účely. Pak léčení probíhá pomaleji. Nemoc se může stát chronickou a je trvalou součástí 

jejich falešného já.
167

 

  

SKUPINOVÉ EGO 

Ego se snaží také ukojit své touhy ztotožněním s nějakou skupinou – národem, sektou, politickou 

stranou, korporací, institucí, klubem či gangem. Někdo se naplno oddá práci ve prospěch takové 

skupiny bez nároku na uznání nebo osobní prospěch. Zbaví se břemena osobního já a to mu uleví. 

Vypadá to, že se dostal za ego. Je však otázkou, zda je skutečně svobodný nebo se jen ego osobní 

změnilo na skupinové. Také skupinové ego má potřebu vyhledávat střety a nepřátele, chce mít stále 

víc, povyšovat se. Jeho členové pak zakusí bolest a utrpení. Zde může jednotlivec procitnout a 

uvědomit si šílenost skupiny. Z mnohých se stanou zahořklí cynici, kteří odmítají všechny hodnoty. 

Nepřijali smrt svého ega, utekli a dovolili egu zrodit se v jiné podobě. Skupinové ego bývá ještě 

nevědomější než jednotlivé. V davu jsou lidé schopní páchat nejhorší zvěrstva z oblasti psychopatie. 

Lidé se mohou sdružovat i do jiných skupin. Ty už nebude ovládat skupinové ego a jejich členové 

nebudou mít potřebu ztotožnění se skupinou. Budou umět včas poznat ego v sobě i ostatních. Bude to 

potřebné, protože ego se bude chtít prosadit. Hlavním cílem těchto skupin bude rozpuštění ega tím, že 

bude vystaveno světlu vědomí. Tolle má vizi, že tak jako egoické skupiny strhávají k nevědomí, tyto 

nové skupiny vytvoří vír vědomí, který urychlí změnu na celé Zemi.
167

 

  

NEZVRATNÝ DŮKAZ NESMRTELNOSTI 

Ego Tolle odvozuje z rozporu v lidské duši, ve které se totožnost dělí na dvě části. Žijeme 

s myšlenkovou představou o sobě, pojmovým já, k němuž si tvoříme vztah. Náš život je těmito pojmy 

oddělen od pravé podstaty. Když řekneme můj život a věříme tomu v plném slova smyslu, podléháme 

klamu. Znamenalo by to, že já a život jsou dvě oddělitelné věci, neboť potom mohu o život přijít. Smrt 

by se stala skutečnou hrozbou. Tolle tvrdí, že spojení „můj život“ vyjadřuje základní klam oddělenosti 

čili ega. Říká, že život není naše vlastnictví, neboť jsme životem. Nemůžeme ztratit to, čím jsme.
167

 

 

3.3.5. Emoční tělo ( neviditelné tělo bolesti) 

Myšlení většiny lidí není svobodné. Tolle přirovnává jejich myšlení k pochodům, které neovládají 

vůlí, jako je trávení či oběh krve. Většina lidí žije v područí své mysli. Vzhledem minulosti, kterou je 

poznamenána jejich mysl, ji prožívají opakovaně. Tomu na Východě říkají karma. Většinou si to lidé 

vůbec neuvědomují. Tolle říká, že lidstvo se během minulých tisíciletí tak zaměřilo na mysl, že 

nerozlišují mezi touto je ovládající entitou a jejich pravou podstatou. Díky ztotožnění s myslí vzniklo 

falešné já čili ego. Myšlení je jen zlomek z nás celých. Míra ztotožnění s myslí je u každého 
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jiná.Někteří si od ní rádi odpočinou. Klid, radost štěstí vnáší pak do jejich života smysl. Jiní jsou však 

do pasti ega chyceni trvale. Odcizí se sami sobě i celému světu. Většinu jejich pozornosti pohlcuje 

myšlení, takže se ani nedívají ani neposlouchají soustředěně. Jejich pozornost odbíhá do minulosti či 

budoucnosti, které ovšem vnímají v podobě vytvářené jejich myslí. Nebo hrají role, ve kterých nejsou 

sami sebou. Lidé většinou neví, kdo jsou. Odcizení znamená, že se necítíme dobře na žádném místě a 

při žádných okolnostech, ani sami se sebou. Stále něco hledáme bez valného výsledku. Franz Kafka, 

Albert Camus, T.S.Eliot a James Joyce odcizení brali jako zásadní rozpor lidského bytí. Znali ho 

z vlastní zkušenosti a psali o něm. Řešení však nenabídli.
168

 

  

JAK VZNIKAJÍ EMOCE 

Kromě proudu myšlenek je tu další dimenze, která s ním souvisí – emoce. Všechny myšlenky a 

emoce však nepocházejí z ega. Jsou s ním spojené jen tehdy, když se s nimi ztotožníme a ony nás 

ovládnou, stanou se naším „já“. Jinak má tělo svou vlastní inteligenci. Ta reaguje na mysl či 

myšlenky. Emoce jsou tedy reakce těla na mysl. Inteligence těla je soudržná síla, která dočasně 

udržuje atomy a molekuly našeho hmotného těla pohromadě. Všechny tělesné funkce jsou úplně 

podřízeny vnitřní inteligenci těla. To platí pro všechny formy života. Tuto inteligenci projevuje v 

jednodušší podobě květina stejně jako Gaia, naše planeta Země. Tato inteligence umožňuje pudové 

reakce organismu, u zvířat jsou podobné lidským – strach, hněv či slast. Někdy se lidé chovají stejně 

pudově jako zvířata. Tyto pudové reakce se podobají emocím, ale skutečnými emocemi nejsou, jsou to 

reakce těla na vnější situaci. Emoce jsou reakce na myšlenku. I emoce může být nepřímo ovlivněna 

vnější situací či událostí, jde však o obraz té události vytvořený myslí. Například, když nám něco 

cenného ukradnou, vzbudí to asi značnou emoční odezvu. Tělo i při své inteligenci neumí rozlišit mezi 

skutečnou situací a myšlenkou a reaguje na ni jako na skutečnost. Tělo úzkostné myšlenky chápe jako 

stav ohrožení a podle toho reaguje. Srdce se rozbuší svaly se napnou, dech se zrychlí. Nahromadí se 

energie pro útok či útěk. Ta se však nespotřebuje, protože nebezpečí je vymyšlené. Část přebytečné 

energie vybudí mysl k dalším úzkostným myšlenkám a ostatní ničí tělo.
168

 

  

EMOCE A EGO 

Částí ega je nepozorovaná mysl, která předstírá, že je námi. Jeho další částí jsou nepozorované 

emoce, které jsou reakcemi těla na hlas naší mysli. Na nefunkční myšlenky reaguje tělo zápornými 

emocemi. Tělo uvěří příběhu mysli a ty v něm vyvolají emoce. Ty dodají energii myšlenkám, které 

spustí další emoce. Je to začarovaný kruh myšlenek a emocí. U každého je emoční složka ega jiná, 

větší či menší. U někoho přicházejí myšlenky spouštějící silně emoční reakce tak rychle, že je mysl 

sotva postřehne a tělo už reaguje emocí, která se zase mění na reakci. Tyto myšlenky jsou nevyslovené 

domněnky. Pramení v osobní minulosti člověka, převážně v raném dětství. Pokud dítě při budování 
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prvotních vztahů nezažívá dostatek lásky, získá přesvědčení jako „lidem se nedá věřit, život je boj, 

nikdo mě nemá rád, nikdy nebudu mít dost peněz, život se s námi nemazlí, nezasloužím si víc, 

nezasloužím si lásku“ a podobně. To vytváří naši osobní skutečnost.
168

 

Hlas ega přehlušuje zdravý stav těla. Člověk pak podléhá stresu ne pro vnější příčiny, ale kvůli své 

mysli. Tělo připoutané k egu reaguje na jeho nefunkční vzorce. Nutkavé myšlenky spouští záporné 

emoce strach úzkost, hněv, zášť smutek, nenávist či pronikavý odpor, žárlivost. Ty narušují přirozený 

tok síly, ovlivňují hormony, imunitu, srdce a podobně. I klasická medicína již poznává souvislosti 

mezi zápornými emocemi a tělesnými nemocemi. Škodlivé emoce jsou nakažlivé. Lidé takové nákaze 

říkají neštěstí. Jak je to s kladnými emocemi? Tolle rozlišuje mezi tím, co vytváří ego a co je 

přirozeným stavem našeho Bytí. Negativní i pozitivní emoce mají původ v egu. I kladné emoce nesou 

svůj  opak – egoická láska je spíše závislost a lpění, egoické potěšení se snadno mění na zklamání. 

Jednu chvíli nás pochvala a uznání naplní pocitem štěstí, v další nás kritika uvrhne do deprese, jako na 

houpačce. Co se nám zdá jako hluboké emoce, bere Tolle jako projevy stavu Bytí. Bytí nemá žádné 

protiklady, proto projevy Bytí jako radost, láska či pokoj nejsou kladné ani záporné emoce a nemají 

protiklad.
168

 

  

KACHNA S LIDSKOU MYSLÍ 

Tolle připojuje popis souboje kachen, které po jeho skončení mávají křídly, aby se zbavily 

přebytečné energie. Ukazuje, že kdyby měly lidskou mysl, živily by v sobě s její pomocí vzájemné 

negativní myšlenky a emoce. Tak by si značně zkomplikovaly život. Lidé to však činí po většinu 

života. Je třeba změnit směr lidské evoluce, který se ukazuje nefunkční a při hledání východiska si vzít 

poučení od kachen.
168

 

 

BŘÍMĚ MINULOSTI 

V jiné podobě ukazuje Tolle lidské ulpívání na příběhu dvou mnichů, Tanzana a Ekida. Potkali 

dívku, kterou Tanzan přenesl přes rozblácenou cestu, aby se neušpinila. Po pěti hodinách další cesty to 

Ekido nevydržel a zeptal se, proč Tanzan přenesl dívku přes bláto, když to mniši nedělají. Tanzan 

odpověděl, že on již dívku odložil před několika hodinami, zatímco Ekido ji v sobě stále nese. Tak je 

to podle Tolleho s většinou lidí. Stále v sobě hromadí minulost a vlečou ji ve svých myslích. Minulost 

je vzpomínkách, které však nejsou samy žádným problémem. Pomáhají nám poučit se z chyb. 

Problémem se stanou až tehdy, když nás ovládnou. Stává se z nich pak obtíž a hrozí, že splynou s naší 

totožností. Vytvořené „malé já“ je klamem, který nám zakryje přítomnost. Náš příběh je složen 

z mentálních i emočních vzpomínek, znovu oživovaných. Jako ten mnich Ekido většina lidí vleče 

mnoho zbytečné zátěže z minulosti.
169

 Na starých emocích lpí proto, že tvoří součást jejich identity. 

                                                      

169 Zde se nabízí verš písničkářky Radúzy: „Chci oplakat to dobře, a pak už se s tím nevláčet...“, ze 

stejnojmenné písně, který ukazuje zdravý přístup. 
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Tělo bolesti můžeme přestat udržovat, když se zbavíme lpění na starých vzorcích a věnujeme 

pozornost přítomnosti.
168

 

  

INDIVIDUÁLNÍ A SKUPINOVÁ EMOČNÍ TĚLA 

Každá záporná emoce, kterou si ve chvíli jejího objevení neuvědomíme, se v nás částečně uloží 

stínem bolesti. Děti jsou na ně nejcitlivější a často je potlačují. Pokud nemají vedení vědomých 

dospělých, nemají ani jinou možnost. Tento způsob obrany přetrvává do dospělosti. Někdy brání 

navázání a udržení zdravého intimního vztahu. Ničí dětství není bez emoční bolesti. Zbytky bolesti po 

silných záporných emocích vytvoří energetické pole pronikající každou buňkou těla. Od dětství přes 

dospívání až do dospělost se nepříjemné emoce nabalují na toto pole. Téměř každý člověk má své pole 

starých, ale pořád velmi živých emocí. Tomu Tolle říká emoční tělo. Emoční tělo není jen 

individuální. Tvoří ho i utrpení, které se nahromadilo během celé historie lidstva. Během kmenových 

válek, zotročování, znásilňování, loupení, mučení a dalších projevů násilí. Je možná zakódováno 

v DNA.
 168

 

Tolle věří, že každý novorozenec se rodí s emočním tělem. Některé děti jej mají těžší či hustější 

než jiné. Pláčí také kvůli vnitřnímu nastavení emočního těla. Některé přichází s velkou zátěží bolesti 

celého lidstva, jiné cítí záporné emoce rodičů a tím trpí. Z těchto příčin se s věkem rozvíjí jejich tělo 

bolesti. Hustější emoční tělo ještě neznamená duchovně nevyspělého člověka. Bývá to naopak, člověk 

se „silným“ tělem bolesti, má větší šanci se duchovně probrat. I když uvíznou v těžkém emočním těle, 

jsou hodně  motivováni se z něj dostat. Tolle spojuje oblibu zobrazování utrpení Krista ve středověku 

s tím, že tato zobrazení rezonovala s emočním tělem lidí té doby. Nevědomě ho vnímali jako 

ztělesnění jejich vnitřní skutečnosti. Kristus je archetypem ztělesňujícím bolest, ale i její proměnu.
168

 

  

JAK SE EMOČNÍ TĚLO OBNOVUJE 

Emoční tělo je částečně samostatná forma energie, která je uvnitř lidského těla. Ke svému 

zachování potřebuje podobný typ energie, jako její vlastní. Dobře mu vyhovuje jakýkoliv emočně 

bolestivý zážitek. Emoční tělo znamená závislost na neštěstí. Kdo je jím ovládán, nechce se neštěstí 

vzdát a navíc do něj zatahuje i druhé. Většinou má emoční tělo období útlumu a období činnosti. 

Útlum trvá obvykle několik týdnů, může to však být jen pár dnů, ale i celé roky.
170

 

 

JAK VYŽIVUJÍ EMOČNÍ TĚLO MYŠLENKY 

Obvykle se emoční tělo probouzí hladem, ale někdy i nějakou událostí. Může jít o vnější spouštěč, 

kdy někdo něco řekne či udělá, stejně jako naše myšlenky, které ladí s kmitočtem jeho silového pole. 

Tolle ukazuje na jakousi příbuznost všech věcí, vše je kmitajícím silovým polem, od židle či knihy 

přes strom a tělo až k myšlenkám, které vibrují na vyšším kmitočtu než hmota. Nižší kmitočet mají 
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myšlenky negativní, vyšší pozitivní. Běžný mechanismus, kdy myšlenky vytvářejí emoce, běží u 

emočního těla aspoň zpočátku opačně. Pak pocity z něj vycházející ovládnou mysl a naše myšlení se 

stává záporným. Vnitřní hlas naší mysli vypráví pak jen smutné příběhy plné úzkosti, hněvu a zloby. 

My se ztotožníme s tím, co řekne, s jeho pokroucenými výmysly. A v té chvíli začínáme být závislí na 

neštěstí. Ne že bychom to nedokázali zastavit, ale my nechceme. Emoční tělo žije skrze nás a dělá, že 

jsme to my. Těší se z bolesti. Jeho hlas, který ovládl náš vnitřní dialog, vytváří začarovaný kruh mezi 

emočním tělem a naším myšlením. Každá záporná myšlenka ho posiluje. Po několika hodinách či 

dnech přejde do útlumu a zanechá náš organismus vyčerpaný se sníženou imunitou jako nějaký 

parazit.
171

 

  

EMOČNÍ TĚLO SI UŽÍVÁ DRAMA 

Emoční tělo získává nejvíc výživy v intimních a rodinných vztazích. Je těžké se zdržet, když nás 

popouzí emoční tělo někoho blízkého. Pudově vycítí naše slabosti, zkouší to opakovaně. Emoční tělo 

druhého se snaží probudit to naše, aby se vzájemně dobila energií. Odtud pochází důvod, proč mnoho 

vztahů občas prochází obdobím násilí a ničivosti. Malé děti až fyzicky trpí, když se stanou svědky 

citového násilí mezi emočními těly svých rodičů. Tak se emoční tělo přenáší z pokolení na pokolení. 

Po hádce se partneři udobří a období poměrného klidu trvá tak dlouho, jak ego dovolí. Emoční tělo se 

probouzí pod vlivem alkoholu. Nevědomý člověk, jehož emoční tělo se živí násilím, má pak sklony bít 

svou ženu nebo děti. Když vystřízliví, cítí upřímnou lítost a slibuje, že to už neudělá. Jenže jsou tu dva 

lidé v jednom, první páchá násilí a druhý toho lituje a slibuje polepšení. Dokud si člověk opravdu 

neuvědomí přítomnost i své emoční tělo a nepřestane se s ním ztotožňovat, změna nenastane.
172

 

Většinou chce emoční tělo bolest působit i trpět. Někdo je však jenom pachatelem, jiný zase spíše 

obětí. Některé páry se tak domnívají, že je to pravá láska. Ve skutečnosti je to tím, že jejich těla se 

výborně doplňují.Emoční tělo Tollemu svou bystrostí připomíná kočku, která  i když spí je stále 

nastražená k podnětům zvnějšku. Emoční těla jsou tak chytrá, že se neprojevují při navazování vztahu. 

Projeví se až při společném soužití. Může to být velký šok, když s námi místo partnera začne 

komunikovat jeho emoční tělo. Najít někoho, kdo není svým emočním tělem zatížen, je těžké. 

Rozumnější je vybrat si toho, kdo je nemá moc silné.
171

 

  

SILNÁ EMOČNÍ TĚLA 

Emoční těla některých lidí jsou tak pronikavá, že čekají jen na vhodnou osobu či událost, aby 

mohla vybuchnout. Stále hladoví a stupňují touhu ega po nepřátelích. Jsou přecitlivělá, zveličují 

maličkosti a vtahují ostatní do svých vnitřních dramat. Někteří lidé se zamotávají do hloupých střetů a 
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172 Tyto dvě entity jsou podobné Dr. Jekyllovi a panu Hydovi v novele R.L.Stevensona Podivuhodný případ 
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soudních sporů. Jiné užírá chorobná nenávist k bývalému partnerovi. Protože si neuvědomují své 

jednání, neumí událost odlišit od své odezvy na ni. Příčiny neštěstí a bolesti nehledají u sebe, ale ve 

svém okolí. Neuvědomují si svoje duševní stavy, ani kdy a ani to, že trpí. Někdy se takoví lidé stanou 

aktivními bojovníky za společný a vznešený cíl. Jejich boj může být úspěšný, ale záporná energie a 

nevědomá potřeba vyhledávat nepřátele nakonec vyvolá odpor k jejich záměrům.
171

 

  

ZÁBAVNÍ PRŮMYSL, MÉDIA A EMOČNÍ TĚLO 

Podivné na současné civilizaci, je,že miliony lidí se dívá na vraždění a ještě za to platí. 

Zodpovědnost za oblibu takové „zábavy“ má emoční tělo. To živí velkou část zábavního průmyslu 

a samo se živí pomstou, záporným myšlením a osobními spory nejen ve skutečnosti, ale i 

prostřednictvím televizní obrazovky či kina. Filmy jsou vyráběny emočními těly pro emoční těla. 

V současném stavu vývoje lidstva násilí proniká vším a navíc má sklony stoupat, neboť egoické 

vědomí skupinovým emočním tělem se snaží bránit svému konci. Možná by pomohlo kdyby filmy 

násilí zobrazovaly v širším rámci s jeho původem a následky. Když budou ukazovat utrpení oběti i 

pachatele a to, že násilí je způsobeno skupinovým nevědomím a přechází z pokolení na pokolení. Pak 

poslouží jako zrcadlo, které ukáže lidstvu jeho vlastní šílenství. Takové filmy se již dělají a vůbec 

emoční tělo neposilují. Ukazují nepřikrášlenou podobu války. Emoční tělo se posiluje ze ztvárňování 

násilí jako něčeho normálního či dokonce správného lidského chování nebo jeho oslavování. Oslava 

násilí vyvolává „návyk“ na krmení emočního těla. Bulvární tisk podává  především negativní emoce. 

Hodnota informace je podružná. To je vidět již na titulcích. Zpravodajská média jsou na potravě pro 

emoční těla také závislá. Strašnou událost podávají moderátoři, ze kterých čiší vzrušení.
173

 Emoční těla 

jsou tím unesena.
171

 

  

ŽENSKÉ SKUPINOVÉ EMOČNÍ TĚLO 

Tolle tvrdí, že skupinová emoční těla mají různé stránky, které se prolínají. Je to skupinové tělo 

národa, kmene či rasy. Další takovou stránkou je ženské skupinové  emoční tělo, které se nejvíc 

projevuje před menstruací, kdy mnoho žen prožívá pronikavé záporné emoce. 

Potlačování ženského principu podle Tolleho umožnilo egu, aby získalo převahu ve skupinové duši 

lidstva. Ego snadněji zakoření a vyroste v mužské podobě, protože ženy se méně ztotožňují s myslí. 

Jsou více v kontaktu se svým vnitřním tělem, přirozenou inteligencí organismu a intuicí. Ženská 

podoba není tak vyhraněná jako mužská, je víc spojena s řádem světa. Kdyby byly mužské a ženské 

energie lépe vyváženy, vláda ega by byla jemnější. Lidé by žili víc v souladu s přírodou a svým 

Bytím. Odhaduje se, že svatá inkvizice jako instituce katolické církve za 300 let umučila či popravila 3 

až 5 miliónů žen. Vedle šoa je to další temná kapitola dějin lidstva. Ženě stačilo, aby se chovala 

odlišně ve směru posvátného ženství, které bylo považováno za něco démonického a téměř zmizelo. 
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Ženský princip potlačovala i jiná náboženství jako judaismus, islám i buddhismus. Funkce ženy byly 

omezeny na rození dětí a službu muži. Svět je tím v nerovnováze. Tolle se domnívá, že u Sumerů, 

Egypťanů či Keltů se ženy těšily větší vážnosti než v pozdějších dobách. Mezitím ego ovládlo po 

mužích i ženy, i když v menší míře. V současnosti posvátné ženství v sobě ženy prožívají jako emoční 

bolest, protože ho potlačují. Stalo se tak částí emočního těla spolu s ostatním utrpením, které zažily při 

porodech, mučení, znásilnění a vraždách. V poslední době se vzrůstem vědomí ego ztrácí nad myslí 

svou moc.
174

 

  

EMOČNÍ TĚLO NÁRODA NEBO RASY 

Země, kde lidé trpěli skupinovým násilím mají zhuštěné skupinové emoční tělo. Proti tomu Kanada 

či Austrálie je má mnohem řidší, protože jsou mladší, Švýcarsko je zase bez válek. Některé národy na 

Středním východě mají emoční tělo tak kriticky vybuzené, že velká část obyvatel se pohybuje 

v začarovaném kruhu násilí a pomsty, což posiluje ego. Tam, kde je skupinové emoční tělo stále dost 

zhuštěné, ale ještě není v krizi, stávají se lidé vůči skupinové emoční bolesti necitliví. V Německu a 

Japonsku je to vlivem práce, jinde díky šířící se konzumaci alkoholu, který může emoční tělo 

povzbuzovat. Čína svoje těžké emoční tělo ovládá cvičením tai čchi, které tolerují i komunisté. Toto 

cvičení, které milióny lidí cvičí v parcích i na ulicích pomáhá vnímat přítomnost a rozpouštět tělo 

bolesti. Duchovní cvičení, která zapojují i tělo jako tai čchi, jóga, čchi kung se šíří i na Západě. 

V probouzení globálního vědomí mají důležitou úlohu. Skupinové emoční tělo rasy se projevuje také u 

Židů, protože byli dlouho pronásledováni. Také u původních Američanů je silné, neboť byli silně 

decimováni osadníky z Evropy. Afroameričané je mají kvůli otroctví také výrazné. Násilí, útlak a 

krutost postihuje posílením emočního těla jak oběti tak pachatele. Co činíme ostatním, činíme i sobě. 

Vlastně je úplně jedno jaké složky naše emoční tělo tvoří. Nejlepší pomocí je jen jedno – překonat ho 

tím, že převezmeme zodpovědnost za stav své duše. Na Zemi je jen jeden pachatel zla – lidské 

nevědomí. Když si  to uvědomíme, jsme schopni odpustit, rozplyne se totožnost oběti a projeví se 

přítomnost.
174

 

 

3.3.6. Osvobození 

Za prvé je třeba si uvědomit, že emoční tělo máme. Druhý krok je naučit se být přítomní a bdělí 

v míře, kterou potřebujeme k zachycení návalu emocí, které ukazují, že se emoční tělo probouzí. 

Emoční tělo se pomocí vědomé přítomnosti nerozpustí hned, ale začne pomalu ztrácet sílu. Myšlení se 

pročistí od vlivu minulosti. Energie skrytá v emočním těle bolesti změní svůj kmitočet a mění se na 

přítomnost. Emoční tělo se tak promění na potravu pro vědomí. To vysvětluje, proč mnoho moudrých 

lidí mělo zhuštěné emoční tělo. Každý člověk vyzařuje určité energetické pole, které zrcadlí jeho 
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vnitřní stav. Většina lidí tuto energii vnímá aspoň podprahově. Nejsilněji ji vnímáme při prvním 

setkání s danou osobou, než s námi promluví. Pak už situaci mezi námi ovládnou slova a běžné role, 

které pozornost přesunou k mysli. Tím naše vnímání energetického pole té osoby poklesne a zůstává 

na nevědomé úrovni. Tolle vyvozuje z toho , že emoční tělo vyhledává bolest, že řidiči či spíše jejich 

emoční těla chtějí někdy způsobit nehodu. Mnoho násilí páchají běžní lidé, kteří se načas změní 

v maniaky. Nejsou za to vlastně odpovědní oni, ale jejich emoční tělo. Lidé by se měli stát vědomými. 

Podle zákonů vesmíru jsou k tomu předurčeni, jinak budou znovu trpět za svou nevědomost. I to je 

relativní. Tolle vychází z toho, že celý vesmír je v souladu, ani my z toho nejsme vyňati. Pokud svým 

chováním tuto harmonii v nějakém směru narušíme, v jiném se to vyrovná. My však potom zbytečně 

trpíme. Když utrpení je příliš, začneme se probouzet. V tom je tedy význam emočního těla.
175

 

   

PŘÍTOMNOST 

Jednou Tolleho navštívila mladá žena. Začala vyprávět svůj příběh, ale pak se rozplakala . Říkala, 

že se cítí osamělá a nešťastná. Byla smutná a rozzlobená. Jako dítě byla týrána otcem. Tolle vnímal 

její emoční tělo jako velmi husté. Skrze něj posuzovala potom svůj život. Neuměla odhalit spojení 

mezi emočním tělem a myšlenkami, protože s obojím se ztotožnila. Byla však připravena 

k duchovnímu probuzení. Tolle ji vyzval, aby prožila své pocity přímo bez nešťastných myšlenek o 

nich a nešťastném příběhu jejího života. Přes počáteční odpor to nakonec udělala. Zase se rozplakala a 

třáslo se jí celé tělo. Řekl jí, že to co cítí znamená jen to, co cítí. Nemůže s tím nic dělat. Zeptal se jí, 

zda místo toho, aby chtěla prožívat něco jiného, může přijmout to, co teď cítí. Odpověděla, že to 

nechce přijmout. Zeptal se jí, zda teď mluví ona nebo neštěstí, které má v sobě. To, že má pocit, že je 

nešťastná, je další vrstva, kterou přidává ke svému neštěstí. Požádal ji, aby se jen pokusila zjistit, zda 

může dovolit svým pocitům zůstat. Aby zkusila, co se stane s neštěstím, když jí přestane vadit. Po 

chvíli mu odvětila, že se cítí pořád nešťastná, ale jako by se kolem ní vytvořil jakýsi prostor a už jí to 

tak netíží. To byla pro Tolleho klíčová slova, že se kolem pocitu neštěstí vytvořil jakýsi prostor.. Dál 

už neříkal nic a nechal ženu prožít tu zkušenost. Ve chvíli, kdy nepřestala ztotožňovat se starými 

bolestmi, vstoupila do přítomnosti a bolestivá minulost ztratila nad ní moc. Už s tělem bolesti 

nebojovala, ale prozářila  ho světlem vědomí.
175

 

 

NÁVRAT EMOČNÍHO TĚLA 

Po schůzce se ženou zašel Tolle na večeři do restaurace. Vozíčkář u vedlejšího se na něj krátce a 

zkoumavě podíval. Po pár minutách se ho zmocnil neklid a roztřásl se. Začal se hádat s číšníkem a 

ztropil agresivní výstup, při němž najel vozíkem servírce na nohy a musela proti němu zasahovat 

policie. Vedoucí restaurace  se potom obrátil na Tolleho, zda to nezpůsobil on. Tím mu posílil jeho 

dojem, jako by za ním přišlo emoční tělo celého lidstva, aby se připomnělo.
175
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EMOČNÍ TĚLO DÍTĚTE 

U dětí se projevuje výkyvy nálad či uzavřeností , také jako usedavý pláč nebo záchvat vzteku. 

Spouštěčem emočního těla bývá nevyslyšené chtění. Tolle říká, že dítě více či méně sdílí emoční tělo 

celého lidstva a také přebírá emoce a bolesti od rodičů. Tak v něm mohou rodiče poznat jako v zrcadle 

stav svého nitra. Citlivé děti jsou rodiči silně ovlivněny. Šílená dramata odehrávající se v některých 

rodičích děti nesnesitelně bolí. Z takových dětí údajně  vyrostou dospělí se silným emočním tělem. 

Dospělí svou bolest neukryjí ani snahami, aby se nehádali před dětmi. Je to zbytečné, dítě vnímá i 

emoce nevyslovené. Některé děti se tím naučí vnímat ego a emoční tělo svých nevědomých rodičů. To 

jim pak  pomáhá snížit množství bolesti přijímané od rodičů. Pokud si rodiče nevědí rady s emočním 

tělem svého dítěte, měli by se ptát, zda si vědí rady se svým emočním tělem a zda o něm vůbec vědí. 

V případě, že má dítě emoční záchvat, doporučuje Tolle, aby rodiče zůstali pokud možno přítomni a 

nenechali se zatáhnout do jeho emočního dramatu. Tím by vše jen zhoršili. Útoky by si rodiče neměli 

brát osobně. Pokud emoční tělo spustila neuspokojená touha, neměli by ustupovat požadavkům. Jinak 

se dítě naučí, že vztekání je dobrá cesta k cíli. Měli by očekávat, že dítě se nemusí hned vzdát a zkusí 

vztekání znovu. Když se uklidní, klidně až další den, si s ním můžeme promluvit. Neměli bychom mu 

vykládat svůj náhled na jeho chování. Raději se ho máme zeptat, co si o tom myslí samo, zda si to 

pamatuje, co cítilo, jaké to bylo. Jak se jmenuje to, co ho ovládlo? Kdyby to bylo vidět, jak by to 

vypadalo? Jde o to pomoci dítěti k pozorování emočního těla a zlepšit schopnost být přítomné. 

Dětskými slovy můžeme vyprávět o svých zkušenostech s emočním tělem. Až se v něm probudí, 

domlouvat se s dítětem pomocí jeho slovníku a upoutat pozornost na to, co právě cítí, se zájmem a 

zvědavostí, ne kriticky. Nebude to asi okamžitý konec řádění jeho emočního těla, ale postupně se jeho 

vědomí probudí a emoční tělo bude slábnout.
175

 

  

NEŠTĚSTÍ 

Některé pocity neštěstí nevycházejí z emočního těla, ale vznikají tehdy, když nepřijmeme 

přítomnou chvíli a klademe jí odpor. Když vyslovíme vnitřní souhlas, neštěstí přestává a my cítíme 

jednotu se Životem. Emoční tělo zveličuje. Člověka s hustým emočním tělem rozhodí často úplná 

maličkost. Ta není pravou příčinou jeho nelibosti, ale spouštěčem, který oživuje nahromaděné emoce. 

Ty posílí egoickou mysl, neboť ego a emoční tělo spolu úzce souvisí. Události či situace, které se staly 

spouštěči, nejsou vnímány reálně. Skrze filtr ega vybuzeného emocemi, které přítomnost vnímá 

pohledem minulých traumat. Co vnímáme pak není v dané situaci, ale v nás. Pokud jsou některé věci 

skutečné, dostává se jim neúměrného významu.
176
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Pro člověka se silným emočním tělem je nemožné se vzdát smutného příběhu a vidět skutečnost 

v normálních barvách. Čím víc negativních emocí příběh obsahuje, tím hůř se překonávají. Je v pasti 

svého vnitřního snu či soukromého pekla. Myslí si, že jiná skutečnost neexistuje.
176

 

  

PŘESTAŇTE SE ZTOTOŽŇOVAT S EMOČNÍM TĚLEM 

Člověk s aktivním emočním tělem vyzařuje energii, jež v ostatních může probudit agresivitu a 

budou ho chtít napadnout To je způsobeno zase odezvou jejich emočního těla. Lidé s vysoce činným 

emočním tělem vyzařují takovou negativitu, že někdy nemusí vůbec nic dělat a přesto spustí 

nepřátelské reakce či spory. Vyhnout se konfrontaci můžeme, jen když jsme schopni zůstat přítomni. 

Druhému tak můžeme  pomoci, aby se přestal ztotožňovat s emočním tělem.
177

 

Tolle vypráví příhodu se svou sousedkou, která za ním večer přišla. V mládí utekla z Německa 

před nacisty a většina její rodiny zahynula v koncentračních táborech. Měla velké ego a zahuštěné 

emoční tělo. Rozechvěle usedla na pohovku, vyndala  z desek různé dokumenty a rozložila je všude 

kolem. Tolle ji jen soustředěně sledoval a snažil se být zcela bdělý a přítomný. Byl zticha a ani v nitru 

nic neposuzoval. Začala mluvit o výhružném dopise, chystané pomstě, o tom, že nechce přijít o domov 

a že Tolle jí musí pomoct. Odmítla totiž zaplatit poplatky za bydlení, protože majitel domu nezajistil 

opravy a on jí hrozil soudem. Mluvila souvisle deset minut. Tolle jen seděl, díval se a poslouchal. Pak 

zmlkla a dívala se kolem jako právě probraná ze snu. Uklidnila se a její energie se změnila. Podívala 

se na něj a řekla, že vlastně o nic nejde. Tolle s ní souhlasil. Ještě chvíli poseděla, pak sebrala papíry a 

odešla. Druhý den se ho na ulici ptala, co to s ní udělal, že se po letech zase dobře vyspala. Tolle však 

nedělal nic – nereagoval, nepotvrdil její příběh, neposkytl její mysli další myšlenky a emočnímu tělu 

emoce. Jen byl přítomný a vědomý. Žena zažila záblesk vědomí, který se v zen-buddhismu nazývá 

satori. To je chvíle přítomnosti, kdy vystoupíme ze vzorců mysli a jejich dopadu na tělo a emoce. Na 

místě zmatku a emocí vznikne nový prostor.
177

 

Přítomnost se nedá pochopit myšlením. Mysl nám bude chtít namluvit, že jsme bezcitní, duchem 

nepřítomní, bez zájmu o věc. Věci se nás sice dotýkají, ale na hlubší úrovni než emoční. V klidu 

přítomnosti jsme schopni vnímat naše společné Bytí jako jednotu, která je pravou láskou, zájmem a 

soucítěním.
177

 

  

SPOUŠTĚČ 

Některá emoční těla se aktivují jen určitými spouštěči či situacemi, které ladí s jejich minulými 

traumaty. Rodiče, kteří se hádají kvůli penězům, mohou vypěstovat u dítěte emoční tělo citlivé na 

ztrátu nicotných částek peněz. Za takovými reakcemi je strach o přežití. Peníze jsou častým 

spouštěčem emočního těla, neboť v mysli mnoha lidí jsou prostředkem k životu. Člověk, kterého 

některý z rodičů opustil nebo byl zanedbáván může mít emoční tělo aktivované v podobných situacích 

                                                      

177 TOLLE Eckhart, Nová Země, Citadela, Praha, 2013, str. 176-185 
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jako opuštění. Nepřijedou pro něj na letiště nebo žena přijde později domů a emoční tělo spustí. Smrt 

nebo rozvod bude zažívat daleko hůře než je v takovém případě běžné. U ženy zneužívané v dětství se 

emoční tělo vybudí při každém důvěrnějším vztahu. Nebo jí emoce z jejího emočního těla potáhnou 

k mužům, kteří mají emoční tělo podobné jako její otec. Ženino emoční tělo očekává od takového 

muže bolest, kterou zná z dětství. Tuto přitažlivost si pletou se zamilovaností.
177

 

Matky, které se málo věnují nechtěným chlapcům u nich mohou vytvořit rozpolcené emoční tělo, 

které touží „dobýt“ a „svést“ všechny ženy v dosahu a tak uspokojit nenaplněnou potřebu mateřské 

lásky. Zároveň cítí k matce nenávist, vzhledem k níž ničí vztahy ke svým partnerkám, sotva se začnou 

prohlubovat. Když si uvědomíme svoje emoční tělo a zjistíme jeho nejčastější spouštěče, máme být 

v podobné situaci co nejbdělejší. V několika vteřinách poté, co ucítíme emoční odezvu, máme již být 

vědomě přítomní. Tím se vyhneme neztotožnění s emočním tělem. Když partnerovi či partnerce 

sdělíme, že udělal(a) něco, co probudilo naše emoční tělo, můžeme si tím pomáhat zůstat plně vědomí. 

Při malém projevu nevědomí se může emoční tělo vrátit, ale světlo vědomé přítomnosti ho donutí se 

stáhnout.
177

 

  

EMOČNÍ TĚLO JAKO BUDITEL 

Může to vypadat, jako by emoční tělo bránilo probuzení vědomí lidstva. Snaží se nás držet 

duchovně nevědomé a nešťastné. Velkým pocitem neštěstí může také vyvolat následkem stresu 

nějakou nemoc. Možná se nám stane nehoda, zapleteme se do konfliktu či dokonce spácháme násilný 

čin. Nebo začneme mít svého nešťastného já dost. Vždy, když nás emoční tělo ovládne, stane se částí 

našeho ega. Vše s čím se ztotožníme se přidá k našemu egu. Emoční tělo je pro ego nejúčinnějším 

předmětem ke ztotožnění. Emoční tělo se zase nechá egem obnovovat. Tato aliance se hroutí, když 

emoční tělo tak zesílí, že neprospívá egoickým myšlenkovým strukturám a příval záporné energie je 

spíš narušuje. Lidé se silným emočním tělem často dojdou do bodu, kdy už sami se sebou nemohou 

vydržet. Jejich prioritou se stává vnitřní klid. Uvědomí si, že nejsou ani obsahem své mysli ani 

tragickým dramatem ani emocemi. Tak se emoční tělo stává jejich buditelem, činitelem, který je vede 

do přítomnosti. Dnešní dobu vnímá Tolle jako zlomovou pro nevídaný příliv vědomí. Stále víc lidí se 

přestává ztotožňovat s emočním tělem bez hlubší krize. Jsme vědomím, které si uvědomuje sebe 

samo.
177

 

  

ZBAVTE SE EMOČNÍHO TĚLA 

Lidé se chtějí co nejdříve zbavit emočního těla. Není to však emoční tělo, ale ztotožnění s ním, 

které nám nejvíc škodí. A přestat se ztotožňovat s emočním tělem se dá prakticky hned. Je jen třeba si 

uvědomovat, že to, co cítíme, je naše emoční tělo. Staré emoce ještě nějakou dobu přetrvávají. Zkusí 

nás přesvědčit, že jsou námi, ale dlouho nevydrží. Nepromítat staré emoce do současnosti znamená se 

jim přímo postavit. Díky přítomnosti se to dá zvládnout. Pokud si emoční tělo uvědomíme, neberme to 

jako problém. Měli bychom je přijmout takové jaké je. Cítit vše, co teď cítíme. Pokud se proti tomu 
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postavíme, budeme trpět. Když se otevřeme, staneme se nekonečným prostorem. Splyneme s celkem a 

naše pravá podstata je tak v jednotě s podstatou Boha. Na to ukazuje i Ježíš: „Buďte dokonalí 

(celiství), jako je dokonalý (celistvý) váš nebeský Otec.“ 
178

 Takovými již jsme ať s emočním tělem či 

bez něj.
177

 

 

3.3.7. Kdo skutečně jsme 

Γνωθι σεαυτον (gnóthi seauton) byl nápis na Apollónově chrámu v Delfách, kde byla slavná 

věštírna. Tam dostali poutníci základní otázku života: „Kdo jsem?“ Měla jim pomoci porozumět 

věštbě, která dávala různé možnosti výkladu. Nevědomí lidé zodpoví tuto otázku velmi rychle – 

jméno, zaměstnání, národ, vzhled, zdravotní stav či cokoli s čím se ztotožňují. Někteří budí dojem, že 

jsou dál a řeknou, že jsou nesmrtelnou duší či projevem Božího ducha. Poznání sebe sama není jen 

osvojení souboru myšlenek a jejich vířením v hlavě, znamená to uvědomovat si spojení s Bytím.
179

 

  

CO SI O SOBĚ MYSLÍME 

To jak se vnímáme, určují naše potřeby a věci, na kterých nám záleží, které mají moc nás vyvést 

z rovnováhy. Naše pravé zájmy se projeví činy a reakcemi. Pokud nás dráždí každé maličkost, 

pravděpodobně si myslíme, že jsme nicotní a nevýznamní. Někdo říká, že je nesmrtelný duch nebo, že 

už ho ten šílený svět unavuje. Pak dostane zprávu, že mu ukradli auto, přišel o peníze na burze, zájezd 

byl zrušen, opustil ho partner, někdo chce po něm víc peněz. A náhle ho ovládne hněv. Začne nadávat, 

obviňovat, bránit se, útočit a omlouvat. Najednou již není nesmrtelný duch, kterému jde jen o klid. 

Akcie, peníze, smlouvy, ztráta či jen její hrozba jsou upřednostněny. Kým? Jeho malým já, které touží 

po jistotě a bezpečí a hledá je tam, kde nejsou, v pomíjivých věcech. Pokud člověk opravdu touží po 

klidu, vybere si ho. Cení si ho víc než cokoliv na světě. V kritických situacích je klidný a bdělý. 

Reaguje jeho vědomí a ne jeho nicotné já. Jeho reakce je smysluplná a funkční, nikdo není nepřítelem.  

Nalhávat si dlouho pravdu o sobě není možné. Vždy nám to připomenou naše reakce v obtížných 

situacích. Jsou výborným ukazatelem toho, jak se dobře známe. Čím je náš pohled omezenější a 

egoičtější, tím víc vnímáme nedostatky druhých jako jejich totožnost, tedy jako jejich ego. Takové 

vnímání pak neposiluje nás, ale naše ego. Když si uvědomíme, že to, co nás na druhých nutí reagovat, 

je i v nás či jenom v nás, poznáváme svoje ego. Uvědomíme si , že to, co jsme předpokládali, že druzí 

dělají nám, dělali jsme my jim. Přestaneme se pokládat za oběť. Tak však ještě nevíme, kdo jsme. 

Víme jen, kdo nejsme. Abychom poznali, kdo jsme není třeba žádná víra, byla by jen překážkou. Bez 

tohoto vědomí zůstane vnitřní světlo zastřené a své vnitřní bohatství nevyužijeme.
179

 

                                                      

178 Matouš 5:48, Bible - překlad 21. století; kurzíva je Tolleho výkladem 

179 TOLLE Eckhart, Nová Země, Citadela, Praha, 2013, str. 189-196; 

1.Korinťanům 3:19, Bible - překlad 21. století 
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HOJNOST 

Pokud přijmeme dojem, že máme málo peněz, uznání či lásky, stane se to částí našeho ega a 

budeme vždy jej pociťovat vždy. Měli bychom ocenit vše dobré, co v životě prožíváme. To je základ 

hojnosti. To, o čem si myslíme, že nám svět nedopřeje, nedopřejeme ani my ostatním. Jako bychom 

byli tak nicotní, že nemáme co dát. Tolle doporučuje duchovní cvičení. Když budeme mít pocit, že 

nám něco chybí či že nám to lidé odpírají, jako chválu, uznání, pomoc, láskyplnou péči, máme to dát 

jim. Pokud by si někdo myslel, že to nemá, má se tvářit, jako by to měl a ono to nastane. Tolle to 

spojuje s Ježíšovým podobenstvím: „Dávejte  a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená a 

vrchovatá se octne ve vašem náručí. Jakou mírou měříte, takovou vám bude zase měřeno.“
180

 

Jde o to dostat se ke svému vnitřnímu Zdroji, se kterým jsme všichni spojeni a otevřít cestu od 

Zdroje skrze sebe ven k ostatním. Ptát se sebe: „Můžu něco dát? Jak mohu tomuto člověku 

pomoci?“
181

 Všímat se nesmírného bohatství, kterým jsme obdaření. Nepotřebujeme majetek, 

abychom se cítili bohatí. Bohatství a chudoba jsou vnitřní stavy, které se projevují navenek jako 

skutečnost. Ježíš to vyjádřil: „Tomu, kdo má, totiž bude dáno a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, 

bude vzato i to, co má.“
182

 

 

ZNÁT SEBE SAMA NEZNAMENÁ VĚDĚT NĚCO O SOBĚ 

Nic z toho, co zjistíme o sobě nejsme my. Někdo se bojí zjistit o sobě více, jiného žene zvědavost. 

Jsou lidé, kteří stráví roky psychoanalýzou, aby dokonale poznali  svoje  falešné já čili obsah mysli 

podmíněný minulostí. Nepoznali však sebe. Znát sám sebe znamená být sám sebou čili se 

neztotožňovat s obsahem. Většina lidí se určuje prostřednictvím obsahu svého života. Je to vše, co 

děláme, vnímáme, myslíme či cítíme. Řekneme-li „můj život“, nemáme na mysli život, kterým jsme, 

ale ten, který vedeme nebo si myslíme, že vedeme. Zaměřujeme se jen na obsah – náš věk, zdraví, 

vztahy, finance, práci a stav emocí či myšlenek . Ale mimo to je tu ještě vnitřní prostor vědomí.
179

 

 

CHAOS A VNITŘNÍ ŘÁD 

Když se vnímáme jen jako obsah, myslíme si, že víme také to, co je dobré či špatné. Dělíme tak i 

události a celistvost života, který je vzájemně provázaný, tříštíme na zlomky. Celek je však víc než 

souhrn částí. Za zdánlivým chaosem je ukryt vyšší řád a smysl. Zenová moudrost praví: „Každá 

sněhová vločka dopadne přesně tam kam má.“
183

 

                                                      

180 Lukáš 6:38, Bible - překlad 21. století 

181 TOLLE Eckhart, Nová Země, Citadela, Praha, 2013, str. 194 

182 Matouš 13:12, Bible - překlad 21. století 

183 TOLLE Eckhart, Nová Země, Citadela, Praha, 2013, str. 197 
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Když procházíme pralesem, uvidíme díky naší mysli chaos a nepořádek. Mysl vidí dobro a zlo, 

život a smrt v jedné směsici. Z hnijící hmoty vyrůstají nové rostliny. Když však ztišíme svoji mysl, 

spatříme posvátnou harmonii a vyšší řád. Náhle vidíme, že vše je dokonalé takové, jaké to je. Mysl se 

lépe než v pralese cítí v parku či sadu, protože nevznikly přirozeně, ale v souladu s ní. Takovému 

prostředí rozumí. Prales znamená nepochopitelný řád, myslí vnímaný jako chaos. Pokud  opustíme 

myšlení a zklidníme naši pozornost, začneme vnímat skrytou harmonii a posvátnost pralesa. Již od něj 

nejsme odděleni, našli jsme spojení se Životem.
184

 

 

DOBRO A ZLO 

Většina lidí dojde do bodu zlomu, kde zažije nejen zrození, růst, úspěch, zdraví a vítězství, ale i 

ztrátu, selhání, nemoc, stáří, úpadek, bolest a smrt. Společnost ty první stavy považuje za „dobré“, ty 

druhé za „špatné“. Jenže právě problémy v osobním životě nám umožní otevřít se vyššímu řádu. 

„…moudrost tohoto světa je před Bohem bláznovstvím.“ říká apoštol Pavel. Mysl vnímá události 

nespojitě, jako by existovaly nezávisle na sobě. Pokud se tedy spoléháme příliš na mysl, kontinuum 

vesmíru se nám roztříští. Z toho, že věci jsou neviditelně propojeny vyplývá, že značky naší mysli 

jako „dobro“ a „zlo“ jsou úplně zbytečné.
184

 

Tolle k tomu vypráví ve stylu taoismu příběh muže, který vyhrál v loterii drahé auto. Všichni mu 

říkali jaké má štěstí. Muž se usmál a řekl: „Možná.“ Po několika týdnech užívání do něj naboural 

opilec a on skončil v nemocnici. Všichni mu říkali, jakou měl smůlu. Zase se usmál a řekl: „Možná.“ 

Když ještě ležel v nemocnici, jeho dům se sesul do moře. Všichni  mu blahopřáli, jaké měl štěstí. A on 

opět řekl: „ Možná.“
184

 

Tím možná sděloval, že nechce nijak posuzovat to, co se děje. Vše přijímal takové, jaké to je a 

udržoval si spojení s vyšším řádem, který je pro mysl nemožné plně pochopit. Kdybychom jej chtěli 

do posledního detailu poznat, museli bychom se vrátit k počátku vesmíru. Řecké slovo pro vesmír – 

cosmos znamená původně řád.
184

 

  

PŘIJÍMEJTE, CO SE DĚJE 

Krishnamurti, indický filosof a duchovní učitel sdělil svým žákům, že tajemstvím jeho života je to, 

že přijímá vše, co se děje. Tolle s touto pravdou souhlasí. Být v souladu s tím, co je znamená vnitřně 

se nebránit tomu, co se děje. Nehodnotit věci, ale nechat je být takové jaké jsou. Všechny změny 

provádět v souladu s přítomností.
185

 

  

 

                                                      

184 TOLLE Eckhart, Nová Země, Citadela, Praha, 2013, str. 196-200; 

1.Korinťanům 3:19, Bible - překlad 21. století 

185 TOLLE Eckhart, Nová Země, Citadela, Praha, 2013, str. 200-202 
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TAKHLE JE TO? 

Tolle vypráví o zenovém mistru Hakuinovi, ke kterému si lidé chodili zdaleka pro rady. Jednou 

v sousedství otěhotněla nezletilá dívka a za otce označila mistra Hakuina. Rozzuření rodič za ním 

přišli a řekli mu, k čemu se jim přiznala dcera. Hakuin řekl jen: „Takhle je to?“ Pomluva se rozšířila 

po okolí a lidé za ním již nechodili. Jeho to však netrápilo. Když se dítě narodilo, rodiče dívky mu je 

přinesli, ať se stará. Přijal je a s láskou o ně pečoval. Za rok se dívka kvůli výčitkám svědomí přiznala, 

že otcem je mladý řezník. Její rodiče si s omluvami zahanbeně přišli pro dítě. Vysvětlili, že dítě má 

jiného otce. „Takhle je to?“ řekl opět Hakuin a dítě jim odevzdal. Reagoval na pravdu i lež, dobré i 

špatné zprávy stejně. Nechal podobu přítomnosti bez zásahu a nenechal se vtáhnout do dramatických 

konfliktů. Byla pro něj jen přítomnost, nebral si nic osobně a nebyl ničí obětí. Byl v jednotě 

s probíhajícím dějem. Dítě dostalo láskyplnou péči a díky síle přijetí se špatné obrátilo v dobré. 

Hakuin dělal vše, co bylo právě třeba a dítě bez protestů vrátil, když si pro ně přišli.
185

 

  

EGO A PŘÍTOMNÁ CHVÍLE 

Prvotním vztahem našeho života je vztah ke všem podobám, které na sebe bere přítomnost. Pokud 

je náš vztah k přítomnosti narušen, projevuje se to v celé naší existenci. Ego je jednoduše řečeno 

negativní vztah  k přítomné chvíli. My vždy můžeme volit mezi egem a  přítomností. Pokud se 

rozhodneme pro přítomnou chvíli, výsledky brzy uvidíme. Toto rozhodnutí je však třeba dělat 

opakovaně, dokud to pro nás není přirozené. Ego potřebuje ke své existenci čas. Čím je ego silnější, 

tím víc náš život řídí čas. Když je naše vědomí vázané na čas zažíváme strach, úzkost, očekávání, 

lítost, pocity viny a hněv. Ego k přítomné chvíli přistupuje třemi způsoby – jako k prostředku 

k dosažení určitého cíle, jako k překážce či jak k nepříteli. Nejlepší pro nás je první případ, kdy ego 

vnímá přítomnou chvíli jako nástroj k dosažení toho, po čem touží. Chce se přes přítomnost dostat do 

určitého bodu v budoucnosti. Budoucnost však nikdy nepřijde jako přítomná chvíle. Bude pořád jen 

myšlenkou, která nám brání být při tom a chce nás dostat jinam. Když se první vzorec prohloubí, což 

se zhusta stává, začne ego přítomnost považovat za překážku, která musí být překonána. Život-

přítomnost je pro nás vším, čím chceme. Když ho vnímáme jako překážku, klidně jí bude. Ani nejhorší 

vzorec není nijak řídký. Když nenávidíme to, co právě děláme, stěžujeme si, nadáváme a někoho 

obviňujeme, proklínáme věci, které se dějí. Jsme  v konfliktu nejen s přítomností, ale i s minulostí. 

Naše vnímání život opět potvrdí, je nám tedy nepřítelem. Základní otázky pro odkrytí ega jsou: Jaký 

mám vztah k přítomnosti? Je to prostředek k dosažení cíle? Je mi překážkou či dokonce nepřítelem? 

Jaký je můj vztah k životu? Život se totiž nedá od přítomnosti oddělit. Při proměně nefunkčního 

vztahu k přítomnosti je třeba si ji uvědomovat v myšlenkách i činech. Už když si uvědomíme 

negativní vztah k ní, jsme přítomni a tak se začneme uzdravovat. Pak můžeme přítomnosti přitakat a 

kamarádit s ní.
 186
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PARADOX ČASU 

Zdánlivě přítomná chvíle vypadá jako to, co se děje čili se to mění. Zdá se, že během dne 

prožíváme mnoho okamžiků, ale když se podíváme pozorně je jedna probíhající chvíle. Život běží jen 

v přítomnosti, i na minulé vzpomínky  a budoucí očekávání myslíme vždy jen v přítomnosti. Klam 

mnoha okamžiků je podle Tolleho dán tím, že zaměňujeme přítomnou chvíli za její obsah, který se 

v ní děje.
187

 Prostor přítomné chvíle pak je přetížený nejen klamem času, ale i klamem ega. Paradoxně 

však čas potřebujeme na mnoho činností – učení nových věcí, cestování, přípravu jídla, stavbu obydlí. 

Všechno mu podléhá a nakonec to vše vezme  s sebou jako voda či oheň. Zdánlivě se vše řídí časem, 

ale zároveň probíhá v jedné kontinuální chvíli. Nalézáme kolem sebe nepřímé důkazy působení času – 

vadnoucí květiny, srovnání naší tváře s fotografií z mladších let. Nikde však není přímý důkaz.
186

 

  

ODSTRAŇME ČAS 

Když naplánujeme odstranění ega v budoucnu, získáme čas. Víc času souvisí s nárůstem ega. Za 

naším duchovním hledáním může být další podoba ega. Čas, minulost a budoucnost jsou jen 

konstrukce naší mysli, na něž se váže ego. Tyto myšlenkové struktury nám pomáhají využít informace 

získané smyslovým vnímáním ke každodennímu životu. Jsou zároveň velkou překážkou k poznání 

sebe sama. Odstranění času z našeho vědomí, odstraní i sílu ega. To je hlavním smyslem duchovních 

cvičení. Jedná se o odstranění psychologického času vytvářeného egoickou myslí Nechat přítomnou 

chvíli být tím, čím je, je možnost jak odstranit čas a s ním i ego. Ego potřebuje čas k přežití, vytváří 

minulost a budoucnost, které jsou důležitější než přítomná chvíle. Přítomnou chvíli strpí jen krátce po 

uspokojení touhy. S ničím se však nespokojí dlouho. Vše, co je či se děje, je podobou přítomné chvíle. 

Pokud jí budeme vzdorovat, bude nám překážkou, která nás odděluje od toho, kdo opravdu jsme. 

Pokud přijmeme všechny podoby přítomnosti překážka mezi tímto světem a Bohem zmizí. Vzdorem 

proti přítomnosti posílíme jen své ego či falešné já. Proto je ego velmi reaktivní, tedy závislé na 

reakcích okolí. Pokud svět vnímáme skrze tyto reakce, svazujeme se se světem forem. Pokud všechny 

formy přijmeme, rozhostí se v nás nesmírný klid, který přesahuje sílu ztotožnění s naší osobou.
188

 

 

SEN A TEN, KDO HO SNÍ 

 Klíčem je přijetí, kterým se vědomí osvobodí ze zajetí hmoty. Uvědomí si, že svět tvarů není to 

jediné, co je. Podoby, které na sebe život bere jsou pomíjivé. Na chvíli se vynoří jako velmi důležité a 

po čase jsou pryč. Je to jako sen, který se nám zdá, než se rozbřeskne den. Když si vybavíme minulé 

                                                      

187 Obsahem je potom nejen veškeré smyslové vnímání, jeho zpracování myslí, které je vzhledem k našemu 

biologickému omezení silně zatížené diskontinuitou i pochody probíhající v mysli a těle. Pokud přihlédneme ke 

zmíněným potížím slouží člověku mysl i tělo velmi dobře. 

188 TOLLE Eckhart, Nová Země, Citadela, Praha, 2013, str. 207-214 
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zážitky, můžeme mít podobný pocit jejich neskutečnosti. Snící je podklad, na kterém sny vznikají. Je 

tím absolutním za relativním, skutečným za neskutečným, je to samotné vědomí. Až se probudíme ze 

snu, říká Tolle, pozemské drama tvořené egem skončí a začne nový sen jménem nová země.
188

 

  

PŘEKONEJME SVÁ OMEZENÍ 

Každý člověk má ve svém životě období, kdy na úrovni tvaru překonává určitá omezení jako 

tělesnou slabost, finanční nouzi, učení se novým dovednostem a znalostem, vymýšlení a tvoření 

nových věcí. Pokud se soustředíme na přítomnost, nejen že se nám výše uvedené věci daří, ale je to 

důležitá složka našeho života již samo o sobě. Tvar či forma je vždy spojena s omezením. Pokud 

známe své meze, můžeme některé překračovat fyzicky, jiné nás učí se přes ně přenést přijetím toho, co 

je. Pak se nám otevře vertikála života čili se náš život prohloubí. Z hloubi se vynoří schopnosti, které 

jsou jinak blokovány – někdo se může stát léčitelem, jiný duchovním učitelem či zmírňuje utrpení ve 

světě. Tolle vypráví o svém setkání se Stephenem Hawkingem v 70. letech, kdy učil v Cambridgi. 

Tolle ho tehdy neznal, byl šokován jeho vzhledem a až od přítele se dozvěděl, že to je profesor 

matematiky. Podle lékařů mu zbývalo 5 let života. Později ho potkal ve dveřích a zaujaly ho 

Hawkingovy jasné oči. Viděl, že jsou to oči člověka, který plně přijal svůj život. Po mnoha letech o 

něm četl v novinách, že je nejen naživu, ale že se z něj stal nejslavnější teoretický fyzik.
188

 

 

RADOST Z BYTÍ 

Na celé planetě jsou lidé nešťastní, bez ohledu na to, zda žijí  chudobě či blahobytu. Vše je 

v pohybu, nic není stálé. Z toho lidé odvozují, že přítomnost nemá přílišnou hodnotu. Radost z Bytí je 

však jediným skutečným štěstím, které k nám nemůže přijít. Vyzařuje totiž z nás, z čistého vědomí, je 

naším pravým Bytím.
188

 

 

NECHME SVÉ EGO ROZPLYNOUT 

Ego pořád hlídá, zda ho nikdo „ nezmenšuje“. Obvinění a kritiku vnímá také jako zmenšující či 

urážející. Dokonce i to, že křičíme něco na člověka, který nám nadává je opravný mechanismus ega. 

Jedním z nejrozšířenějších mechanismů je hněv, který ego dočasně velmi nafoukne. Vědomé 

oslabování ega Tolle doporučuje jako účinné duchovní cvičení. Nechat si třeba nadávat. Jen chvíli je 

to nepříjemné, pak v sobě objevíme nový prostor, který naše vědomí rozšiřuje. Na jedné straně se 

„zmenšujeme“, na druhé straně „rosteme“. Ego ztrácí význam a získáváme prostor pro Bytí. Ježíš o 

tom mluví ve slovech: „Když tě někdo udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou.“
189

 

To neznamená stát se otroky nevědomých lidí a nechat se zneužívat. Někdy je třeba druhého 

vykázat do patřičných mezí. Pokud do toho nezapojíme ego, bude to kvalitní ne zbavené veškeré 

                                                      

189 Matouš 5:39, Bible - překlad 21. století 
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negativity. Když opustíme pocit výjimečnosti a opustíme ego, získáme pravou sílu. Tao te ťing učí: 

„Kdo je širokým údolím světa, bude zcela naplněn věčnou silou a vrátí se k jednotě.“
190

 

Podobně učí Ježíš: „Když jsi pozván na svatbu, nesedej si na přední místo, neboť mohl být pozván 

někdo váženější než ty. Tehdy by přišel váš hostitel a řekl ti: ‚Uvolni mu místo. S ostudou by sis pak 

sedl úplně vzadu. Když jsi pozván, raději si jdi sednout někam dozadu. Tvůj hostitel pak může přijít a 

říci ti: ‚Pojď dopředu, příteli.' Tak budeš poctěn před očima všech hostů. Každý, kdo se povyšuje, 

bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“ Můžeme oslabovat ego i tím, že se nepředvádíme, 

nevyčníváme, nepřitahujeme pozornost. Někdy nemusíme vyjádřit svůj názor, když to všichni kolem 

dělají.
 191

 

 

JAK NAVENEK, TAK UVNITŘ 

Při pohledu na noční oblohu nás naplňuje úžas a pocit nesmírné rozlehlosti prostoru. Jak ale víme, 

že prostor existuje? Ta otázka je v základě chybná. Prostor je totiž prázdná nicota, tak vlastně 

neexistuje. Existují jen věci v něm. I jméno pro něj nás již zavádí, protože z něj dělá předmět. Tolle 

z toho vyvozuje, že i v našem nitru se nachází podobný prostor. Ten si však neuvědomujeme my, ale 

Vesmír si v něm uvědomuje sám sebe skrze nás. Jsme neoddělitelnou součástí tohoto uvědomění. 

V indických upanišadách je to popsáno takto: „Není to, co mysl myslí, ale to čím mysl myslí, věz jen 

toto je Duch brahma a ne to, co lidé uctívají. Není to, co oči vidí, ale to, čím oči vidí, věz jen toto… 

Není to, co slyší uši, ale to čím uši slyší, věz jen toto…“
192

 

Bůh je vědomí bez forem a bytnost toho, kdo jsme. Vše ostatní jsou jen lidmi uctívané formy. 

Dvojznačnost vesmíru platí i pro nás. Vyrovnaný lidský život je oscilací mezi prostorem a tvarem. 

Většina lidí se tak ztotožňuje s tvary, že v jejich životě chybí prostor, uvízli  v pasti ega. Oblast forem 

či tvarů Ježíš označuje jako „svět“, oblast prostoru jako „království nebeské“, tak to vykládá Tolle. 

Prostor umožňuje existovat věcem, ticho zvukům, nám umožňuje existovat životodárné Bytí. 

Existence je popředí života a Bytí je zase jeho pozadím, ze kterého věci vycházejí do existence. Lidé 

jsou nemocní tím, že sledují proměnlivé formy, které je tak upoutávají, že zapomínají na bytnost, která 

přesahuje tvar i myšlenku. Zapomínají na věčnost, do které se vrátí a která je naší podstatou. Čínské 

slovo pro Buddhu má dva znaky, z nichž první znamená „člověk“ a druhý „žádný“. Tak je v jednom 

slově obsaženo celé Buddhovo učení, svět forem a svět bez forem.
193

 

 

                                                      

190 Tao te ťing – překlad Václava Cílka, 2005, kap. 28   http://tao.kvalitne.cz/cilek.html 

191 TOLLE Eckhart, Nová Země, Citadela, Praha, 2013, str. 214-217; 

Matouš 14:8-11, Bible - překlad 21. století 

192 Kéna upanišada, 1. kapitola, verše 8-10  http://www.swamij.com/upanishad-kena.htm 

193 TOLLE Eckhart, Nová Země, Citadela, Praha, 2013, str. 217-220 
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3.3.8. Objevování vnitřního prostoru 

Tolle vypráví jeden súfijský příběh o králi, který velice trpěl střídáním šťastné a zoufalé nálady. 

Nechal zavolat věhlasného mudrce, aby mu poradil, jak získat takovou vyrovnanost, jako má on. 

Mudrc králi slíbil pomoc. Po několika týdnech mu donesl krásnou skříňku z drahého kamene. Uvnitř 

byl prsten, na kterém bylo vyryto, I toto jednou pomine.“ Král tomu nerozuměl. „Stále nos tento prsten 

a kdykoliv se něco stane, přečti si nápis, dříve než bys událost označit za dobrou či špatnou. Tak si 

udržíš svůj klid.“ Řekl mudrc. Ta slova mají zázračnou moc, v nepříjemných situacích zmenší bolest, 

v příjemných zmenší štěstí. Přijetí, neposuzování a nepřipoutanost jsou tři sestry pravé svobody a 

osvíceného života. Když se přestaneme ztotožňovat s formami, naše vědomí vytvoří prázdný prostor 

kolem toho, co se děje. Z toho prostoru vyzařuje klid A ten klid je Bůh. Věcí světa můžeme užívat bez 

toho, abychom jim dávali důležitost, kterou nemají. Můžeme tvořit bez ulpívání na výsledku své 

činnosti a přehnaných požadavků vůči světu – uspokojuj mě, naplň mé touhy, udělej mě šťastným, dej 

mi pocit bezpečí, řekni mi, kdo jsem. Utrpení pochází z přeceňování forem a zapomínání na náš 

vnitřní prostor. Pokud je tento rozměr v našem životě přítomen, můžeme se radovat ze světa, aniž 

bychom se v něm ztratili.
194

 

 

VĚDOMÍ HMOTY A PRÁZDNÉHO PROSTORU 

Život většiny lidí je zaplněný věcmi, které přetěžují mysl spoustou myšlenek. Tolle si myslí, že je 

třeba vyvážit vědomí hmoty s vědomím prostoru. To má být další krok v evoluci lidstva. Vědomí 

prostoru znamená, že kromě vědomí hmoty či věcí, si také uvědomujeme, že si uvědomujeme. Tolle 

říká, že cítíme ve svém nitru Přítomnost. Pokud nás rozhodí událost, osoba či okolnosti, příčina je 

v tom, že naše vědomí ovládá hmota. Neuvědomujeme si prostor ve svém nitru. Důvod mého hněvu 

není nikdy tam, kde si myslím.
194

 

 

POVZNÉST SE NAD MYŠLENKY 

Při únavě můžeme zažít stav většího klidu a uvolnění, kdy se myšlení přestává zabývat umělými 

problémy falešného já. Tělo se chystá ke spánku. Pokud nyní užijeme alkohol či drogy (takové, které 

neaktivují emoční tělo), uvolníme se a únava zmizí. Mysl není zatížená a můžeme zažít záblesky 

radosti z Bytí. Zde vidí Tolle nebezpečí, že se místo povznesení nad myšlenky, dostáváme pod ně. 

Vědomí prostoru považuje za jiný stav vědomí, ale odmítá navození takového stavu pomocí drog pro 

jejich nepředvídatelné účinky, kdy místo vzestupu zažijeme sestup.
194
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TELEVIZE 

Milióny lidí považují sledování televize za příjemnou uvolňující činnost. Když naši pozornost 

upoutá obrazovka, myšlenky postupně ustanou, mysl se zklidní. Zapomeneme nejen na problémy, ale i 

sami na sebe. To ještě neznamená otevření vnitřního prostoru. Mysl sice netvoří žádné myšlenky, ale 

hltá ideje a obrazy z monitoru podobně jako v hypnóze. Proto je  televize často nástrojem manipulace 

veřejnosti. Politici, zájmové skupiny a reklamní agentury platí mnoho peněz, aby udrželi diváky ve 

stavu vnímavého nevědomí a daří se jim to. Při sledování televize divák klesne pod úroveň svého 

myšlení jako při užívání alkoholu či drog. Zbavuje se sice břemene myšlení, ale s tím ztrácí i vědomí. 

Televize je návyková. Obsah programu, pokud je kvalitní, může do určité míry ospravedlnit účinek 

tohoto média. Někdy může mít i vysloveně kladný účinek. Nicméně program vysílání řídí lidé pod 

mocí ega a v podtextu se to projevuje snahou učinit davy lidí nevědomými. Tolle doporučuje vyhnout 

se reklamám a programům stříhaným na krátké záběry. Ty způsobují mentální poruchy a 

nesoustředěnost, což je problémem mnoha dětí, ale i dospělých po celém světě. Nesoustředěnost vede 

k povrchním vjemům a vztahům. Hloubka a kvalita vyžaduje celou pozornost. Časté sledování 

televize doslova vysává energii. Dobré je pečlivě vybírat pořady, které chceme sledovat. Při sledování 

televize máme vnímat svoje nitro, život v těle, dech, občas odtrhnout zrak od obrazovky, vypínat zvuk 

u reklam a neusínat u běžícího přístroje.
 194

 

 

UVĚDOMOVAT SI SVŮJ VNITŘNÍ PROSTOR 

Není to nic nesmyslného, přestože se to může někomu zdát. Pokud si nejsme schopni uvědomit 

vnitřní prostor, nakonec si nebudeme schopni uvědomit sami sebe. Necháme se rozptylovat tvary 

okolo. I tehdy, když nám připadá, že se již zabýváme sami sebou, jde většinou jen o naše myšlenky. 

Pokud budeme vnitřní prostor hledat jako nějaký předmět či zkušenost, nenajdeme ho. To je stejné u 

všech, kteří usilují o duchovní uvědomění či osvícení. Ježíš k tomu učí: „Království Boží nepřichází 

tak zjevně. Nebude možné říct:,Je tu!‘ anebo: ,Je tam.‘ Boží království už je přece mezi vámi!“
195

 

Pokud se dokážeme těšit z prostých věcí jako bubnování deště, krásy mraků, kvílení větru nebo umíme 

být občas samí, znamená to, že se ten prostor v nás otevírá. Začneme mít dobrý pocit od spokojenosti 

až po záblesky Bytí, jimž v Indii říkali ánanda.
196

 

Když budeme zažívat krásu, laskavost či cokoli dobrého, máme se zaměřit na jejich původ ve svém 

nitru. Tím zdrojem je prostor, klid, sladkost Bytí, nelze to vyjádřit slovy, ta to jen naznačují. Kdykoli 

něco oceníme, jako zvuk, pohled, dotyk, je třeba vnímat i vnitřní prostor, ze kterého to pramení. 

Mnoho básníků i mudrců zjistilo, že skutečné štěstí se ukrývá v obyčejných věcech. Friedrich 

                                                      

195 Lukáš 17:20-22, Bible - překlad 21. století 

196 Blaženost, radost (stav klidné mysli)   http://www.samhita.cz/data/slovnik.html 
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Nietzsche napsal: „ Jak málo stačí ke štěstí… Právě nejmenší věci, právě nejtišší a nejlehčí, zaharašení 

ještěrky, dech, šustot, oka mžik – málo, toť podstata největšího štěstí. Tiše!“
 197

 

Podobně to vnímal Jiří Wolker: „Miluji věci, mlčenlivé soudruhy…tolik by chtěly trochu si 

porozprávět!“
198

 

Ze zdánlivě „nejmenší“ věci pochází „největší“ štěstí. Věci a události zaplní jen část našeho 

vědomí – ostatní je vnitřní prostor, vědomí neomezené žádnou formou. Forma malých věcí umožňuje 

„existenci“ prázdného prostoru bez forem. Prostor vlastně neexistuje, ale „malé“ věci v něm ho 

umožňují vnímat. Na to, abychom mohli vnímat drobné tiché věci, musí v našem nitru zavládnout 

ticho. Je třeba být bdělý, klidný a přítomný. Další Tolleho způsob nalezení prostoru v nitru je 

vyslovením „já jsem“ a uvědomit si klid a ticho, které následuje. Vnímat Bytí samo o sobě.
 199

 

 

SLYŠÍŠ TU BYSTŘINU 

Toto vědomé vnímání Tolle přibližuje příběhem, v němž se zenový mistr se žákem  zastavili na své 

cestě k jídlu. Po jídle se žák zeptal, jak může dosáhnout zenového stavu vědomí. Mistr dlouho mlčel. 

Když už mu žák chtěl položit další otázku, řekl: „Slyšíš šumění bystřiny?“ Žák do té doby bystřinu 

vůbec nevnímal, tak byl zabrán do přemýšlení o zenu. Ve chvíli, kdy v dálce zaslechl zvuk vody se 

jeho mysl ztišila. Když myšlení vystřídalo bdělé vnímání, byl schopen vnímat slabé zurčení. Řekl: 

„Ano slyším.“ Mistr zdvihl ukazovák a řekl : „Tady začni.“ Překvapený žák zažil první satori ve svém 

životě. Pokračovali v cestě a žák najednou vše vnímal plně jako nikdy předtím. Postupně se však 

probudila mysl a znovu se zeptal: „Uvažoval jsem, co byste mi řekl, kdybych tu vodu neslyšel?“ Mistr 

zastavil, podíval se na něj a řekl: „ Teď vnikni do zenu.“ Nešlo o konkrétní vjem, ale jeho vnitřní 

připravenost vědomě vnímat.
 
 

 

SPRÁVNÁ REAKCE 

Ego se stále ptá, jak může okolnosti využít pro sebe či jak se může do výhodných podmínek dostat. 

Pokud jsme přítomní, zajímáme se o to, jak v dané situaci zareagujeme. Nic ovšem nepředjímáme, 

jsme klidní a otevření všemu, co teď je. Vnášíme do situace prostor, díváme se a nasloucháme. Řešení 

je skryto v situaci samotné, když s ní nebojujeme a přijmeme ji, vynoří se. Můžeme nechat čin, aby se 

udál skrze nás. I potom zůstaneme úplně klidní. Tvořivost vychází z prostoru v nitru, pokud jsme tak 

něčemu dali tvar, měli bychom vynechat slova „já“ či „moje“. Přivlastnění uznání podporuje návrat 

ega.
199

 

 

                                                      

197 NIETZSCHE Friedrich, Tak pravil Zarathustra,Vyšehrad, Praha, 2013; kurziva od Tolleho 

198 WOLKER Jiří, Básně, Orbis, Praha, 1951; báseň Věci (podobný námět mají básně Poštovní schránka a 

Kamna) 
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VNÍMEJTE, ALE NEPOSUZUJTE  

Většina lidí vnímá svoje okolí periferně, hlavně když se pohybují ve známém prostředí. Velký díl 

pozornosti zaujímá hlas v hlavě. Část lidí je správně vnímavá, když cestují na neznámých místech a 

krajích. Ožijí, neboť jsou zaujati smyslovým vnímáním nových věcí. Některým však nepomůže ani to, 

jejich mysl vnímání zkresluje a stále hodnotí. U těch druhých se mysl vlastně cesty neúčastní, protože 

žije ve světě, který si veze  s sebou. Měnící se okolnosti stále srovnávají s tím, jak to je podle nich 

správné. Tyto myšlenkové vzorce řídí jejich falešné já. Jsou zakleti ve vědomí hmoty. Tolle 

doporučuje následující cvičení. Vybrat si citově a vzpomínkově neutrální předmět bez nápisů,aby 

nevyvolával žádné myšlenky a ten si se zájmem důkladně prohlédnout. Pokud nás napadnou 

myšlenky, nenechat se jimi rušit. Jde o to, pokusit se oddělit vnímání od myšlení. Když to provedeme 

správně a prozkoumáme místnost, kde jsme, zjistíme, že věci kolem, jak by se „rozsvítily“. Máme 

pokračovat vnímáním okolních zvuků bez toho, abychom je dělili na dobré a špatné. Pokud se nám to 

podaří, měli bychom zachytit napoprvé sotva patrný pocit klidu, takové ticho pozadí. Někdo tomu říká 

mír či hluboký vnitřní pokoj. To je vnitřní prostor.
200

 

  

KDO VNÍMÁ? 

To, co vnímáme smysly jsou samozřejmě smyslové objekty. Ale kdo je ten subjekt, který vnímá? 

Každá zkušenost je složena ze tří částí – již zmíněných smyslových vjemů, myšlenek čili představ v 

mysli a emocí. Všechno, co o sobě říkáme nebo myslíme, jsou objekty přilepené na subjekt. Rozhodně 

se dají oddělit. Mohou být tisíce různých představ, více či méně výstižných, ale ani jedna nejsme my 

sami o sobě. Vědomí, které vnímá, tradičně duch, nelze popsat slovy. Poznání vychází ze subjekt 

objektového vnímání a uvažování. Bez poznávajícího subjektu, já, nemůže být nic poznáno, vnímáno 

či myšleno. Poznat se dá jen forma. Svět tvarů by však bez oblasti Bytí neexistoval. Je to prostor, ve 

kterém svět vzniká a zaniká, život Jsem. Čas v něm neexistuje. Jsem je věčné nekončící bezčasé. Vše 

je zde relativní. Kdo chce objevit vnitřní prostor a objevit vnímajícího, nesmí se nechat zahltit zážitky, 

aby se jeho vědomí neztratilo ve vlastním snu. To je stav, kdy myšlenky, emoce a zážitky nás zachytí 

a brání nám vnímat skutečnost. To je pro lidi normální již tisíce let. Vědomí se sice nedá poznat, ale 

můžeme si ho začít uvědomovat. Dá se vnímat jako tady a teď, jako vnitřní prostor vnímající slova 

textu, než se promění v myšlenky. Je to živná půda pro zážitek myšlenku či pocit.
 200

 

  

DECH 

Svůj vnitřní prostor můžeme odhalit pomocí mezer, které vytvoříme v proudu myšlenek. Bez 

mezer se naše myšlenky opakují a myšlení ztrácí tvůrčí nátisk, což se děje většině lidí. Stačí krátké, 

pár vteřin, postupně je můžeme prodlužovat. Tolle vybízí k tomu, abychom si co nejčastěji 

uvědomovali svůj dech. Dává přednost roční drobné práci na uvědomování dechu před všemožnými 
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duchovními kurzy. Navíc je to zdarma. Vědomí již je jako neprojevené a my jsme tu pro to, abychom 

je vnášeli do světa. Někdo medituje své dýchání i dvě hodiny, stačí však jeden vědomý nádech a 

výdech. S uvědoměním se dýchání prohlubuje. Lidé odedávna dech ztotožňovali s duchem – věčným 

životem, oblastí neprojeveného Bytí. „Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho 

chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou duší.“ Ve slovanských jazycích jsou slova dech, 

duch, duše významově blízko ( někdy život = duše, souhlasí s hebrejštinou Bible).  Němčině atmen –

dýchat má indoevropský původ jako átman – božský duch či Bůh uvnitř v sanskrtu. Vzhledem k tomu, 

že dech „nemá“ formu je to dobrý způsob, jak vnášet do života prostor a uvědomovat si Bytí. Pokud si 

jsme vědomi dýchání, proud myšlenek se zastaví. Vědomí se povznese nad myšlení. Plná přítomnost 

je vlastně vědomí prostoru.
201

 

 

ZÁVISLOSTI 

Jsou to dlouho se opakující vzorce nutkavého chování. Dá se též říct falešná totožnost či 

podosobnost, které nás pravidelně ovládnou. Hlas v hlavě, který nás řídí je závislostí ovládán. Pokud 

nejsme vědomí, přesvědčí nás, že si zasloužíme či potřebujeme zákusek, cigaretu nebo sklenku. Tolle 

radí, že když na nás přijde taková potřeba, máme se zastavit a třikrát se nadechnout. Tím se opět 

chopíme vlády nad sebou. Pak máme vědomě několik minut prožívat tělesnou či mentální potřebu či 

touhu zopakovat navyklý vzorec chování či konzumace. Potom se máme zase vědomě několikrát 

zhluboka nadechnout. Nutkání buď poleví nebo dokonce přejde. Nebo se neovládneme a uděláme to 

znovu. To však neznamená, že bychom to měli vzdát. Je to příležitost k rozvíjení vědomí. 

Opakováním uvedeného cvičení vzorce postupně slábnou, podle toho, jak se nám daří být více 

vědomými. Jen je třeba odfiltrovat myšlenky, které logickými důvody závislost omlouvají. Máme se 

vždy ptát, kdo to mluví.
200

 

  

VĚDOMÍ VNITŘNÍHO TĚLA 

Tolle ukazuje, že můžeme najít vnitřní prostor pomocí prociťování našeho těla , podobně jako u 

dýchání. Někteří lidé se tak ztotožňují s hlasy ve své hlavě , že nevnímají život, který jim tepe v těle. 

Hledají náhražky této živosti, které překrývají neklid a pocit nedostatku v nitru. Útočiště nalézají 

v drogovém opojení, silných vjemech jako hlasitá hudba, psychickém napětí, sexu či adrenalinových 

sportech. Nejčastěji nespokojenost řeší intimním vztahem s druhým člověkem, který jim má dát štěstí. 

Končí to však většinou zklamáním. Cvičení, které Tolle navrhuje je podobné jógové relaxaci. 

Postupně procítíme každou část těla zvlášť a nakonec tělo jako celek. Přitom zhluboka dýcháme.
200
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VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ VESMÍR 

Tolle vnitřní tělo přirovnává k vesmíru. Jako ve vesmíru jsou nesmírné vzdálenosti mezi 

jednotlivými objekty jako planety a hvězdy. Podobně je to i mezi molekulami a atomy. Nejvíc je 

v obou oblastech prázdného prostoru (99,99 %). Iluzi pevné hmoty zprostředkují naše smysly. Tělo je 

vstupní branou k vnitřnímu vesmíru. Ten prázdný prostor je Zdroj života, ze kterého vše vyvěrá či 

Bůh. Vlastně i prociťování vnitřního těla je jen nedokonalá představa mysli. Ve skutečnosti je to tak, 

že vědomí „Jsem“ si začíná uvědomovat samo sebe. Jakmile se neztotožňujeme se svým dočasným 

tělem, projeví se v nás nekonečný a věčný rozměr, Bůh a povede nás. Abychom překročili omezení 

těla, musíme se do něj ponořit. Jen tak zjistíme, že jím nejsme. Uvědomování vnitřního těla máme 

provádět každý den, co nejčastěji – když někde čekáme či někoho posloucháme, zadíváme se na 

oblohu nebo na květinu, můžeme zkusit také vnímat svoji vnitřní živost. Část pozornosti se bude 

zabývat oblastí neviditelného Bytí a druhá část bude vnímat okolní svět forem. Tak se pevně 

zachytíme v Přítomnosti. Nemáme rozjímat nad předmětem, vědomí by se přesunulo do světa tvarů. 

Máme se vtělit do pocitu, myšlenky či zážitku. Pokud přijmeme „formu“ Přítomnosti, dostaneme se do 

souladu s prostorem a vytvoří se v nás vnitřní vesmír. Tím získáme jasnozřivost a v našem životě 

zavládne vyrovnanost.
202

 

 

VŠÍMEJTE SI MEZER 

Když si všimneme nějakého vjemu, zvlášť když je nový, nastane chvíle bdělé pozornosti. Ta 

mezera v myšlení je také vnitřní prostor. Je těžké si těchto mezer všimnout, protože trvají i méně než 

vteřinu. Ve chvíli, kdy si vjemu všimneme, se proud našich myšlenek na vteřinu přeruší. Vědomí se 

odvrátí od myšlení, vznikne mezera, ve které vnímáme přítomnost. Častost a trvání těchto prodlev 

nám pomáhá žít spolu s ostatními lidmi a přírodou. Je to spojené i s osvobozením od ega, které nezná 

vnitřní prostor. Uvědomováním se tyto prodlevy prodlužují a svět kolem je svěžejší a radostnější. 

Naopak pokud svět vnímáme skrze abstraktní formy mysli, bude nám připadat šedivý a bez života.
202

 

  

ABYCHOM SE MOHLI NAJÍT, MUSÍME ČÁST SEBE ZTRATIT 

Když se vzdáme potřeby posilovat svou tělesnou totožnost, také se otevře vnitřní prostor. Ego nás 

však přesvědčuje, že s tělesným vzorcem ztrácíme sami sebe. Ježíš o tom řekl: „Kdo nalezne svou 

duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne.“ Nejde vlastně o oběť života, ale o 

obětování vzorců našeho ega. Vědomější lidé u sebe odhalí i další nevědomé vzorce – vymáhání 

uznání za svou práci, pokud nepřišlo jsou naštvaní; získávání pozornosti stížnostmi na těžkosti; 

vyprávění o nemocech či dělání scén; nevyžádané komentáře, které jsou nanic; využívání druhých pro 

egoickou reflexi bez zájmu o ně, jen pro posílení ega; snaha zapůsobit majetkem, znalostmi, 

zevnějškem, postavením, tělesnou silou atd. Ponížení ega v nich vybudí vztek; urážejí se; berou si věci 
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osobně; kritizují a obviňují okolí; snaží se vyvolat dojem, že jsou dobří a druzí jsou špatní; chtějí být 

slavní a důležití. Když tyto vzorce u sebe objevíme, Tolle nabádá je opustit a sledovat, co to s námi 

udělá.
203

 

  

TICHO 

Je řečí Boha, ostatní je jen špatný překlad. Je to jiný výraz pro prostor. Při vnímání ticha se 

spojujeme s oblastí bez času a tvarů. Ticho nemá formu, nedá se vnímat myslí. Myšlenka je forma. 

V tichu jsme nejblíže svému pravému já – vědomí, nepodmínění, věční.
203 

 

 

3.3.9. Vnitřní smysl života 

Mnoha lidem se vytrácí smysl života, jiní už ani v jeho smysl nevěří. Další zase ničí stálý stres 

nebo zase nuda, někdo musí být stále v poklusu, jiný je zcela netečný. Většina si přeje svobodu 

spojenou s úspěchem a blahobytem. Někteří už takové svobody dosáhli, zjistili však, že v tom žádný 

velký smysl nenalezli. Nezáleží na tom, co děláme, ale kdo jsme, na stavu našeho vědomí.  

Tolle říká, že život má vnitřní a vnější smysl. Vnitřní smysl života se týká Bytí a je prvořadý. 

Vnější se zabývá naší činností a je až druhotný. Jde o to, jak oba smysly v našem životě sladit. 

Ve vnitřním smyslu je třeba se jen probudit. To je smysl existence všech lidí. Vnější cíle jsou 

osobně podmíněné a proměnlivé. U každého člověka jsou jiné. K naplnění vnějšího smyslu života 

musíme nejdříve nalézt jeho smysl vnitřní a vzájemně je sladit. Úsilím, odhodláním, odříkáním a 

tvrdou prací můžeme dosáhnout obecně uznávaného úspěchu. Ten nám však nepřinese příliš radosti, 

ale o to víc utrpení.
204

 

  

PROBUZENÍ 

Je posunem ve vědomí, při kterém se oddělí myšlení a uvědomování. Většinou je  lidé vnímají jako 

postupný přerod, nijak náhlý. Jsou i takoví, kteří je zažijí dramaticky a přelomově, procházejí pak 

postupným vzestupem nového vědomí, které proměňuje jejich život. Myšlení už není nahodilá činnost, 

která ovládá náš život. Začne sloužit postupnému uvědomování a kontaktu s Přítomností. Začátek 

tohoto děje nelze nijak vynutit ani urychlit. Není na to žádný postup, protože mysl nemůžeme do toho 

zapojit. Slovy evangelií je to milost.
205

  

Nejde o ctnostné či zasloužilé. Proto se Ježíš obracel na všechny. Pro to, abychom se probudili, 

nemůžeme nic udělat. Když se budeme snažit a usilovat, posílíme ego, které si bude chtít zvýšit svou 
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hodnotu a význam osvícením či probuzením. Místo skutečného probuzení mysl do svého obsahu 

začlení obraz osvíceného člověka a přizpůsobí tomu náš život. Bude to jen vnějškové, další role 

našeho ega. Pouze první chvíle probuzení satori, záblesk vědomí či milost nastane bez našeho 

přispění. Když však začne nedá se zastavit, jen ego ho může brzdit.K milosti probuzení náleží také 

odpovědnost. Nejhlubším smyslem je pomáhat šíření  tohoto světla ve světě. Albert Einstein řekl 

kdysi: „Chtěl bych znát Boží myšlenky. To ostatní jsou jen drobnosti.“
206

 

Nejdůležitější věc pro člověka je oddělení myšlení od vědomí. Mnoho lidí se o vnější svět po 

probuzení či osvícení přestává zajímat. Cítí se od něj odcizeni, protože jim připadá šílený. Ještě si 

nevyladili vzájemný vztah vnitřního a vnějšího smyslu.
204

 

  

ÚVAHY O VNITŘNÍM SMYSLU ŽIVOTA 

Smyslem života je přítomná chvíle. Tolle říká, že si máme uvědomit věčné Bytí a nemáme hledat 

smysl v oblasti času. To je jenom klam, který času nemůže odolat. Například děti vyrostou a žijí svůj 

život. Být v něčem nejlepší také nemůže dlouho vydržet s tím jak stárneme a přicházejí mladší a 

silnější. Dokud nejsme spojeni s vnitřním cílem Bytí, vnější cíle, i kdyby byly sebelepší, budou 

podporovat jen naše ego a dříve či později nám způsobí utrpení. Na to se hodí známé přísloví: „Cesta 

do pekla je dlážděna dobrými úmysly.“ Důležitý je stav vědomí, cíle a činy jsou od něj odvozeny. 

Když dva dělají totéž, není to totéž je přísloví, které vystihuje důležitost vnitřního smyslu našeho 

zaměření a činů. Tím položíme základy nové skutečnosti Země a naše činnost bude v souladu 

s evolucí vesmíru.
 207

 

Tolle opět zdůrazňuje nutnost popření psychologického času, kdy lidé hledají pod vlivem mysli 

smysl života v budoucnosti. Pomíjejí přitom jedinou možnost – tady a teď. Vyloučením času se také 

zbavíme ega. Každou činnost budeme dělat mnohem lépe, protože se soustředíme na to, co právě 

děláme. Vnější cíle jsou druhořadé, provádějí se však v čase. Kdykoliv nás přepadne úzkost či stres, 

ukazuje to, že nás řídí vnější cíl a zapomínáme na ten vnitřní. Velké věci jsou složené z malých. 

Velikost je abstrakce a fantazie ega. Základ velikosti tvoří úcta k maličkostem přítomné chvíle. 

Jednoduchost má v sobě velkou sílu, jak nás učí atom. K této síle máme přístup v přítomnosti. Ježíš 

myslel, když řekl: „Sám od sebe nemohu dělat nic.“ Pokud se obrátíme od přítomné chvíle 

k čemukoli, co nám zrovna přijde důležitější, ztrácíme hlavní smysl svého života a vrací se utrpení.
208

 

„Pozoruj polní lilie jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své 

slávě nebyl oblečen jako jedna z nich.“, řekl Ježíš.  A přesto, když mají zahynout učiní to bez velkého 

dramatu. Jsou odevzdané stejně smrti jako životu. Od semene až k zániku je vše v souladu s harmonií 

celku Života. Příroda je krásným výtvorem inteligence vesmíru.
209
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207 Pozměněný výrok Bernarda z Clairvaux: „Peklo je plné dobrých přání a tužeb.“ 
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Tolle vybízí soustředit se na každodenní setkávání s lidmi jako pole vědomí či bdělé Přítomnosti 

při běžných záležitostech v práci , při nákupu či sportování tak, aby se Bytí stalo tím nejdůležitějším. I 

pro praktické činnosti je to lepší, protože dostanou hlubší smysl a nebudou nám brát tolik energie. 

Vyřídíme je pak mnohem snadněji. Svět tvrdí, že základními kameny úspěchu jsou vítězství, uznání a 

blahobyt. Neprozradí však, že úspěšným se člověk nestává, úspěšní můžeme jen být. Úspěch je 

prožívání přítomné chvíle. Každá činnost, kterou děláme má kvalitu. Kvalita je dána zájmem a 

pozorností, se kterou činnost provádíme, nakolik jsme přitom vědomí a bdělí.
204

 

Obchodník, který po letech stresu napětí narazí na dobře prodejný výrobek a vydělává hodně peněz 

zažívá úspěch v běžném slova smyslu. Ale ty roky předtím trávil ničením sebe a druhých 

v konkurenčním boji o přežití. Rozséval negativitu a ovlivnil mnoho lidí, které ani neznal. Vše dělal 

pro lepší budoucnost. Nevědomě však udržoval koloběh utrpení. Dostat vnější cíl do souladu 

s vnitřním je možné, když si uvědomíme každý krok, který právě děláme. Vždy existuje jen tento krok 

a je třeba mu věnovat celou pozornost. Co bude v cíli záleží na kvalitě tohoto kroku. Pravý úspěch je v 

tom, když je naše činnost proniknuta bezčasým Bytím. Jinak nás pohltí myšlenky a reakce na dění 

okolo nás. Ztratíme sami sebe.
204

 

Naší bytností je vědomí, tím skutečně jsme. Pokud se vědomí ztotožní s myšlením, zapomene kým 

je a ztratí se v myšlenkách. Podobné je to, když se ztotožní s myšlenkově emočními formami jako 

touha a strach. Člověk pak žije v zapomnění Bytí. Každý úspěch v tomto stavu je jen pomíjivý klam, 

který nás neuspokojí.
 204

  

Nalezení vnitřního cíle se projeví i na úpravě cílů vnějších – změna práce, životních podmínek, 

vztahů. Postupně nebo hned skoncujeme s minulostí. Jiné změny mohou přijít zvenku – přátelé se 

změní s námi nebo odejdou, vyhodí nás z práce nebo tam podnítíme změny, partner uteče nebo se 

vztah prohloubí. Možná přijde doba nejistoty. Se slábnoucím egem slábne i potřeba vnějšího bezpečí, 

která je stejně klamná. Budeme schopni žít v nejistotě a začneme si ji užívat. Strach přestane bránit 

našim činům sledujícím změnu. Jak řekl Tacitus: „Touha zůstat bez následků stojí v cestě každému 

velkému a vznešenému konání.“
210

 

Splynutí s tím, co je není neschopnost činu. Motivace činů však plyne z hlubšího zdroje, ne 

z egoické touhy či strachu. Celistvost života pak jedná naším prostřednictvím. Celistvost je vše, co 

existuje. Je to složitá síť vzájemně provázaných pochodů. V pochopení této jednoty nám brání naše 

omezené vnímání skrze smysly a nutkavé myšlení, které je chyceno v proudu myšlenek a vidí vesmír 

jako zmatek oddělených částí. Myšlení rozkládá skutečnost do mrtvých zlomků. Zlomkovité vnímání 

světa pak vede k hloupým a násilným činům. Je však jistě hlubší úroveň než ta, ve které vnímáme 

vzájemné propojení všeho existujícího. Je to Bytí, Zdroj, jediný Život či bezčasá Inteligence, které se 

v čase projevuje jako vesmír.
204

 

                                                      

210 Nisi impunitatis cupido retinuisset, magnis semper conatibus adversa.  

http://en.wikiquote.org/wiki/Tacitus 
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Celek je složen z existence a Bytí, tedy z projeveného světa a neprojeveného Boha. Pokud jsme 

spojeni s celkem, uvědomujeme si, že jsme jeho smyslem, který uskutečňujeme vstupem vědomí do 

tohoto světa. V našem životě se začnou vyskytovat různé shody okolností, oduševnělá setkání a časově 

sladěné události. C.G.Jung to nazval synchronicita a popsal ji jako princip nepříčinné souvislosti. 

Jedná se o projev skryté inteligence a hlubších souvislostí, které myslí nechápeme. Můžeme se však 

stát jejich vědomými účastníky. Jak ukazují reakce divokých zvířat na různé živelné pohromy, příroda 

žije v nevědomé harmonii s celkem. Naším posláním je podle Tolleho vnášet do světa vědomou 

harmonii a vědomí jednoty.
211

 

 

3.3.10. Nová země 

V dalším se Tolle zabývá původem vesmíru. Zmiňuje teorii pulzujícího vesmíru, který se 

opakovaně rozpíná a smršťuje v dlouhých cyklech. „Proč se vesmír obtěžuje vůbec existovat?“ ptá se 

Stephen Hawking
212

, když v žádném matematickém modelu nenalezl odpověď. Již jsme mluvili o 

vnitřních a vnějších cílech. Mystický pohled, jak dole, tak nahoře, ukazuje propojení mikro a 

makrokosmu. Tedy i vesmír má vnitřní smysl své existence. Jeho vnějším smyslem je vytvářet hru, 

sny či dramata tvarů čili forem a jejich interakce. Hlavní smysl této kontinuální proměny je zcela 

mimo dosah lidské mysli. Vnitřním smyslem je probuzení jeho neprojevené podstaty. Harmonie 

vnějšího a vnitřního smyslu znamená smíření světa s Bohem.
 213

 

 To, co bylo řečeno o povaze vesmíru není nutné brát za neměnnou pravdu. Nekonečno je 

nevysvětlitelné. Žádná myšlenka neobsáhne celek v jeho totalitě. Pokud se vzdáme omezení myšlení 

časem, který je výtvorem mysli, vše probíhá teď. Příkladem relativity pohledu je například východ a 

západ slunce, který závisí na stanovišti pozorovatele. Východ a západ slunce můžeme vidět na 

povrchu či v blízkosti planet, jejichž doba rotace kolem osy není shodná s dobou oběhu kolem Slunce. 

Když tyto doby budou shodné nebude v určitých oblastech této planety slunce vycházet či zapadat. 

Mimo planety, například z kosmické sondy je vidět Slunce stále.
214

 

Podobně relativní je slovní spojení „můj život“, které zase ukazuje náš omezený pohled. Podle 

Tolleho je to tak, že my a život jsme jedno, nikoli dvě entity.
213

 

 

STRUČNÁ HISTORIE NAŠEHO ŽIVOTA 

Život probíhá ve dvou všeobecných pochodech – rozpínání a stahování (expanze a kontrakce). 

Projevují se v tlukotu srdce, dýchání, střídání spánku a bdění. V přírodě jsou patrné další cykly jako 

střídání ročních období, příliv a odliv, kdy flora a fauna podle polohy a místa nejprve expanduje a pak 

                                                      

211 TOLLE Eckhart, Nová Země, Citadela, Praha, 2013, str. 255-273 

212 http://www.teologicketexty.cz/casopis/2006-1 

213 TOLLE Eckhart, Nová Země, Citadela, Praha, 2013, str. 277-284 

214 Tolle příliš zjednodušuje, když říká, že západy a východy slunce jsou viditelné pouze na Zemi. 
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se zase stahuje . Tyto dva pochody se jako příchod a odchod projevují i v cyklech člověka. Narodíme 

se po období růstu z ničeho, který pokračuje dál spolu s rozšiřováním našich znalostí i zkušeností, 

majetku i činností. Náš vliv roste a život je stále složitější. S tím sílí i ego. Postupně si o sobě 

vytváříme obraz, který se ztotožňuje s uvedenými hodnotami. Ego chce růst dál a nezná mezí, nikdy 

nemá dost. Když máme pocit, že jsme si již splnili, co jsme chtěli, začne stahování. Naše tělesná forma 

slábne. Místo růstu se náš vliv začíná zmenšovat a ego na to reaguje stále větší úzkostí a depresemi. 

Svět se nám také stahuje a my máme pocit, že ztrácíme kontrolu. Již neřídíme svůj život, ale on řídí 

nás, jak omezuje naše možnosti a schopnosti. Vědomí ztotožněné s formou zažívá rozpad tvarů. A pak 

zmizíme a tím skončí jeden z nesčetných světů.
 213

 

   

PROBUZENÍ A PROCES NÁVRATU 

Postup návratu se projevuje ubýváním sil a ztrátou schopností skrze nemoci. Také se může stát 

tragédie, která zasáhne náhle. Člověk je svědkem rozpadu své formy. Toto období však poskytuje 

velké možnosti pro duchovní probuzení, konec ztotožňování sebe sama se světem tvarů. Naše kultura 

nemá však pro duchovní pravdy příliš vnímavé smysly.Zlomové životní události bere jako něco zcela 

nežádoucího, co je třeba eliminovat. Čím víc jsme duchovně nevědomí tím víc trpíme. Mnoho lidí na 

Západě se nesetkává se smrtí dříve, než postihne je samotné.Nemohoucí a staří lidé končí 

v pečovatelských ústavech. Smrt se retušuje, aby nevypadala tak hrozně.
213

 

Lidé nejsou připraveni na zákonitý rozpad formy. Blížící se smrt je šokuje, uvádí do zmatku, 

zoufalství a hrůzy. Smyslem života byl růst, hromadění, budování, udržování, úspěch a potěšení 

smyslů čili vnější smysl. To se najednou ukazuje podivně marné. Ale život má hlubší smysl než tento. 

O duchovní rozměr se lidé zajímají až když ubývají síly nebo osobní tragédie naruší ochranný 

krunýř, který si během života vytvořili. Staré kultury si vážily starců jako nositelů hluboké moudrosti, 

jak přicházet i odcházet ze světa. V naší kultuře, která se zcela ztotožnila s formami se na vnitřní 

rozměr ducha nebere zřetel. Slovo starý má negativní konotaci, jako neužitečný a bezcenný. Ve stáří 

se váha posouvá z formující činnosti na Bytí samo o sobě. Naše kultura je posedlá činností a o Bytí 

neví nic.
213

 

U někoho je růst a expanze náhle a předčasně přerušena návratem do oblasti ducha čili rozpadem 

tvaru, někdy dočasně, jindy trvale. Obecné tvrzení je, že by děti měly být ušetřeny zážitku smrti. 

Skutečnost je taková, že děti se musí někdy vyrovnat se smrtí jednoho či obou rodičů, utrpí těžký úraz 

nebo se narodí postižené. Takové přerušení expanze dává velké možnosti pro duchovní probuzení. 

Mladý člověk ztrátou vnějšího smyslu posílí svůj smysl vnitřní. Je pak zralejší než jeho vrstevníci. 

Ztrátu v oblasti forem nahradí v oblasti bytnosti. V tradičních kulturách vystupovaly postavy 

„slepých jasnovidců“ či „nemocní léčitelé“, u nichž se s postižením těla probudily duchovní 

schopnosti.
215

  

                                                      

215 Viz proroctví slepého mládence, které zpracoval Alois Jirásek ve Starých pověstech českých. 
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Pokud zůstane příležitost promarněna a jejich ego se ztotožní s kontrakcí, egoický krunýř se opět 

uzavře. Ponížené ego pak tráví závěr života nářky a stěžováním v úzkostných obavách, s pocity viny a 

studu či dalšími stavy negativity, které jim berou zbývající energii. Smrt je návratem do oblasti duchů. 

Pokud se podaří této příležitosti využít, mají tito lidé sice slabá těla, ale ta propouští zářící světlo 

vědomí. Tolle si myslí, že v nové zemi se to postupně naučí všichni.
213

 

 

PROBUZENÍ A ROZPÍNÁNÍ 

Přirozenou expanzi a růst člověka využívá ke svému růstu také ego. Již malé děti spolu soupeří, 

když objeví svoje tělesné schopnosti. Jedna z prvních identifikací ega je ztotožnění s vnějším růstem. 

To je počátek omylů a chybných představ. Zvýšení vědomí postupně oslabí ego. Tolle vnímá 

v současnosti vlnu lidí, kteří se duchovně probouzí již v mladém věku a egem nejsou ovládáni. Tím do 

světa proniká duchovní rozměr velké síly. Ego však zneužívá stále lidskou inteligenci, která slouží 

šílenství válek a bojů. Pokud se lidská inteligence dostane do souladu s univerzální inteligencí, budou 

z nás účastníci postupného vytváření nových forem. Nebudeme je tvořit my , ale vesmírná inteligence 

skrze nás. Zápas nebo stres je příznak ega. Naučíme se tedy věnovat největší úsilí a energii tvořivým 

procesům, aniž bychom je považovali za obtížné či stresující. Nátlak skrytý za touhou ega plodí 

protivníky, kteří reagují stejně silným odporem . Jen činy, které nevzbuzují odpor, slouží všem. Jsou 

celkem obyčejné. Spojují a prospívají lidstvu, cítícím bytostem i přírodě jako celku. Činy, přestože 

nezbytné, jsou pro vnější skutečnost druhotné, prvotní je vědomí. Nezáleží na množství odvedené 

práce, kvalita světa závisí na stavu našeho vědomí. Nezměníme-li se uvnitř, nebudeme umět změnit 

ani vnější skutečnost. Budeme vytvářet upravené verze světa, v nichž se bude opět odrážet naše ego.
216

 

  

VĚDOMÍ 

Je neprojevené a věčné, do vesmíru proniká postupně. Nepodléhá vývoji, protože je bezčasé. Je 

inteligentní, protože řídí od základu všechny tvary. Vytváří je milióny let, aby se jimi projevilo. Oblast 

tvarů i beztvará oblast jsou vzájemně prolnuty. Do oblasti forem proniká skrze neprojevené a 

neviditelné vědomí či vnitřní prostor v podobě člověka. Ten má naplnit a završit evoluční procesy 

miliónů jiných forem, které předcházely. Když se vědomí zhmotní, dostane se do stavu podobného 

snu. Inteligence pokračuje, ale vědomí o sobě již neví. Začne se ztotožňovat s formami. Slovy 

gnostiků je to pád  božského světla do hmoty. Záblesky duchovního probuzení nastávají jen ve chvíli 

smrti. Nastává však další vtělení a ztotožnění s tvary, individuální část společného snu. Na Zemi 

představuje lidské ego poslední etapu vesmírného snu, ztotožňování vědomí s formou. Je to důležitý 

stupeň v evoluci vědomí. Mozek vědomí nevytváří, ale ono stvořilo mozek. Když se mozek pokazí, 

vědomí ho již nemůže použít ke vstupu do rozměru naší planety nebo vesmíru. Vědomí je však naší 

podstatou a nelze ho ztratit. Ztratit se dá to, co máme, ne to, čím jsme.
216

 

                                                      

216 TOLLE Eckhart, Nová Země, Citadela, Praha, 2013, str. 284-288 
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OSVÍCENÁ ČINNOST 

To je vnější stránka další úrovně vědomí na Zemi. Jak se blíží konec nynější fáze evoluce, ego je 

stále vyšinutější. Žravé jako housenka než se promění v motýla. Tolle říká, že i jinde v galaxii se 

probouzí vědomí ze snu o formě. Ne vše se rozpadne, něco však zanikne. Vědomí bude vytvářet další 

formy, nebude se však v nich již ztrácet. Bude tvořit pomocí probuzených lidí. Osvícená činnost se 

zakládá na propojení vnějších cílů s naší činností a vnitřním smyslem života. Vědomí bude z nás 

vtékat do světa, povede nás a bude nám dodávat sílu. Zároveň bude ovlivňovat i naše myšlení. Ve 

chvíli, kdy smyslem toho, co děláme, bude samotná činnost a tok vědomí pronikne našimi činy, změní 

se i naše hodnoty. Tok vědomí tak určí kvalitu, situace a činnosti jsou až na dalším místě. Úspěšná 

činnost proudí z pole bdělé pozornosti, nikoli z ega a nevědomých myšlenek.
217

 

 

TŘI ZPŮSOBY OSVÍCENÉ ČINNOSTI 

Vědomí proniká do naší činnosti a tím do světa třemi způsoby. Jsou  to tři pole působnosti, 

kmitočty či síly, které proudí do naší momentální činnosti, již spojuje s probuzeným vědomím. Pokud 

naše činnost nevzejde z některé z těchto tří působností, ovládá nás ego a nebudeme úspěšní. 

Působnosti se mohou střídat a jedna z nich vždy převažuje. Pro různé životní situace se hodí některá 

z nich. Těmito působnostmi jsou – přijetí, radost a nadšení. Každá ukazuje na určitý kmitočet vědomí. 

Naši práci by měla řídit aspoň jedna z těchto působností. Pokud žádnou z nich necítíme, naše činnost 

bude působit jen utrpení, nám i ostatním.
217

 

 

PŘIJETÍ 

I když nám činnost nedělá radost, můžeme ji přijmout. Uděláme dobrovolně podle situace, co je 

třeba. Příkladem může být, když píchneme, vyměnit kolo v zimě či dešti. Když není zbytí, pak vnitřní 

smíření proniká do naší činnosti. Navenek vypadá pasivně, ale jde o aktivní a tvůrčí přístup, který do 

světa vnáší zcela nový prvek. Je to vědomí pronikající do světa. Pokud se z činnosti neumíme radovat 

ani ji přijmout, doporučuje Tolle raději s ní přestat, jinak nebudeme schopni odpovídat za stav svého 

vědomí, tedy ani za svůj život.
 217

 

 

RADOST 

Radost je druhou působností osvícené činnosti a na nové zemi nahradí touhu, která je dnes hnací 

silou lidské činnosti. Touha vychází z klamné představy ega, že jsme odděleni od spojení s vesmírem. 

Radost nás s ním zase spojí. Pokud se místo na minulost a budoucnost soustřeďujeme na přítomnou 

chvíli, kvalita našeho života velmi vzroste. Radost je dynamický projev Bytí, proto má smysl sama o 

                                                      

217 TOLLE Eckhart, Nová Země, Citadela, Praha, 2013, str. 289-300 
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sobě. Čekat na něco lepšího je rozšířený blud. Radost z toho, co teď děláme, není nic, co by nám měla 

povolovat mysl. Mysl radost odkládá, podle ní bychom se vlastně nemohli radovat nikdy. Když si 

myslíme, že nám nějaká činnost dělá radost, je to omyl. Radost nepochází z toho, co děláme. Proudí 

do nás při činnosti, kterou jsme zaujati a z nás ven do světa. Ta mylná představa je nebezpečná tím, že 

vytváří domněnku, že radost je odvozena z nějaké činnosti nebo věci. Pak radost hledáme kolem sebe 

a ne v sobě, což je jediné místo, kde ji můžeme najít. Radost můžeme pociťovat při každé činnosti, při 

níž jsme cele přítomni a která není jen nástrojem k dosažení jiného cíle než jejího dobrého provedení. 

Pochází z hlubokého pocitu živosti, který proniká naší činností. Je tím, čím jsme my.
217

 

Tolle doporučuje vytvořit si seznam našich nejčastějších povinností, včetně těch nezajímavých, 

únavných, vzbuzujících nervozitu a stres či nudných. Vynechat máme jen ty , které nenávidíme. Když 

je budeme vykonávat, máme být bdělí a přítomní. Zjistíme, že co nás otravovalo a vyčerpávalo, 

vnímáme v bdělém stavu jako příjemnou práci. To znamená, že nemáme radost z té práce samotné, ale 

z vnitřního rozměru Bytí, který při ní vnímáme. Hlavním smyslem života je vnášet do světa vědomí, 

neboť radost z Bytí je radostí z vědomého bytí. Lidé, kteří tvůrčí činností rozjasňují život druhých, 

jednoduše dělají to, co je baví a nesnaží se dosáhnout něčeho nebo se něčím stát. Mají různé obory 

činnosti jako hudebníci, učitelé, spisovatelé, vědci či budovatelé osvíceného obchodu. Zpočátku je 

oblast jejich vlivu malá, ale pak pronikne jejich činností tvořivá síla a jejich skutky je samotné 

překvapí. Ovlivní obrovský počet jiných lidí, čímž dojde k rozmachu tvořivosti.
217

 

Tehdy je třeba dát pozor, aby nám sláva opět neposilovala ego. Jsme stále jen lidé. Súfijský mistr 

Háfiz to vyjádřil: „Jsem jen dírkou na flétně, skrz kterou proudí dech Krista. Naslouchejte té 

hudbě.“
218

 

 

NADŠENÍ219
 

Je třetí působnost lidí, kteří jsou věrní vnitřnímu smyslu svého života – duchovnímu probuzení. 

Jednoho dne najdou vnější cíl svého života, svoji vizi či záměr, a začnou na něm pracovat. Jejich cíl 

souvisí s dosavadní činností, kterou v malém s radostí provozovali. A zde se projevuje nadšení. 

K hluboké radosti se přidá cíl. Tím se naše silové pole a jeho kmitočet změní, přidá se jakési 

strukturální napětí. Na vrcholu tvůrčí činnosti přichází obrovský přísun síly. Zvenku to může vypadat, 

že jsme ve stresu, ale pronikavost nadšení se stresem nijak nesouvisí. Stres by to byl tehdy, kdyby cíl 

začal být důležitější než cesta k němu a činnost sama. Když se objeví stres, signalizuje to návrat ega a 

naše odpojení od tvůrčí síly vesmíru. Ego nás nutí bojovat a jít tvrdě za naším cílem. Stres pak ničí 

jakost a účinnost práce, vyvolává úzkost a hněv. Látky, které se při něm vylučují do těla, nám pak 

způsobují nemoci.
217

 

                                                      

218 TOLLE Eckhart, Nová Země, Citadela, Praha, 2013, str. 294 

219 Přijetí a  radost, které Tolle užívá v knize Power of Now, zde zařazuje do jakési škály pokoje, radosti a 

nadšení. V první knize podobně užívá pokoj (klid), radost a lásku.  
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Nadšení má řecký ekvivalent enthúsiasmos. Je odvozen od slovesa enthúsiazó, které znamená „býti 

roznícen bohem“
220

. Opravdu na to nejsme v nadšení sami, neboť spouští příval tvůrčí síly. 

Nadšení pak posiluje celou naši činnost, takže lidé, kteří tuto sílu ještě neznají s úžasem pozorují 

„naše“ úspěchy a spojují je s tím, kdo jsme. Ježíš k tomu říká: „Sám od sebe nemohu dělat nic.“
221

 

Nadšení na rozdíl od egoické touhy je nekonfliktní. Nezná vítěze ani poražené. Přijímá všechny a 

snaží se je zapojit. Nadšený člověk nikým nemanipululuje ani nikoho nevyužívá. V jeho činnosti se 

zračí síla stvoření, která si stačí sama. Ego se naproti tomu vždy snaží od někoho či z něčeho čerpat. 

Nadšenec žije v přebytku a proto vždy rozdává.
217

  

Nadšení a ego se navzájem vylučují, buď je přítomno jedno či druhé. Nadšení je v harmonii se 

životem. Nadšenci nic nechybí, tak po ničem netouží. Jeho činnost může být velmi dynamická, aniž se 

v ní ztratí. Vnímá  v sobě prázdný prostor, který je zdrojem klidu. Nadšením se spojíme s tvůrčím 

základem vesmíru bez ztotožňování se světem forem, tedy bez ega. Nadšení není trvalé, přichází ve 

vlnách. Radost z provádění činnosti spojená s vizí vyústí v nadšení. Přítomná činnost je stále hlavní, 

jinak bychom ztratili spojení s vnitřním smyslem vesmíru. Ujistěme se, že naše vize není skrytou 

snahou ega. Tolle zdůrazňuje dynamické cíle které se vztahují k činnosti, ze které máme radost, 

spojují nás s druhými a prohlubují životy všech.
217

 

Když již takto přistupujeme k naší činnosti, je to, jako by byla skutečností. Nucení se do činnosti 

by působilo rušivě, můžeme uskutečnit jen to, co v sobě již máme. Jak řekl Ježíš: „Věřte, že všechno, 

o co v modlitbě prosíte, jste dostali, a budete to mít.“
222

 

 

OCHRÁNCI VIBRACÍ 

Rozpínání do světa forem nepostupuje u každého stejně pronikavě . Někteří chtějí něco budovat, 

tvořit, měnit, někam se zapojit a tím ovlivnit svět. Pokud jsou nevědomí, ovládne je ego a energii 

jejich tvořivosti si přivlastní pro svoje cíle. U vědomých lidí se projevuje rozpínavost tvůrčí činností. 

U ostatních se vybouří rozpínavá síla v dospívání a pak žijí celkem trpně průměrným životem. Tito 

lidé se zaměřují spíše na svůj vnitřní svět. Někteří mají pocit, že jsou cizinci ve světě. Často si najdou 

útočiště a získají určitou nezávislost jako živnostníci, členové komunit či řeholních bratrstev. Někteří 

jsou na pokraji společnosti, neboť se do ní neumí začlenit. Ti mohou propadnout návykovým látkám, 

které jim zpočátku tlumily bolest. Z dalších budou léčitelé či duchovní učitelé. V minulosti byli takoví 

lidé považováni za hloubavé či vidoucí – proroky, vědmy a věštce. Dnešní společnost jako by je 

pomíjela. Pro nový svět však budou velmi potřební. Jsou to tvůrci a reformátoři, kteří mají za úkol 

podporovat chvění a kmitočet nového vědomí na Zemi. Tolle jim říká ochránci vibrací. Jejich 

                                                      

220 PRACH Václav, Řecko-český slovník, Springer a spol., Praha, 1942; str. 184 

221 Jan 5:30, Bible - překlad 21. století 

222 Marek 11:24, Bible - překlad 21. století 
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posláním je vnášet do světa prostor a klid tím, že jsou zcela přítomni ve své činnosti. Jejich cíl je konat 

vše s posvátnou úctou. Tím působí na svět hlouběji, než se zdá.
217

 

 

NOVÁ ZEMĚ NENÍ UTOPIE 

Utopických vizí poznalo lidstvo již celou řadu, mnohdy s tragickými následky. V jádru takových 

vizí je podstatná systémová chyba starého vědomí – upínání se k budoucnosti, která vše vyřeší. Jenže 

budoucnost je pouze v naší mysli. Řešení a záchranu hledáme tedy ve své mysli. Tím jsme se octli 

v pasti formy, kterou je ego. „Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi,“ píše Jan ve Zjevení. Pro 

Tolleho je základem nové země probuzené vědomí neboli nové nebe. Nejde mu o budoucnost, ale o 

přítomnost. To je jediná možnost probudit se k uvědomění. Nové nebe a nová země vznikají v nás 

tady a teď. Ježíš o tom řekl svým žákům: „Boží království už je přece mezi vámi!“
223

 

V horském kázání Ježíš prorokoval: „Blaze mírným (tichým), neboť oni dostanou zemi za 

dědictví.“ Kdo jsou mírní či tišší? Mírní, jak to vykládá Tolle, jsou lidé bez ega. Ti se probrali a 

uvědomili si, že jejich podstatou je bytnost vědomí, která se nachází ve všech bytostech a podobách 

života.
224

  

 

4. Tolleho myšlenky a konfrontace  

  

4.1. HLAVNÍ TOLLEHO MYŠLENKY  

 

4.1.1. Mysl 

Tolle vysvětluje, že naše mysl je pouze jednou částí většího celku, kterému říká vědomí. Většina 

lidí však na rozdíl od zvířat je ovládáno myšlením. Již zmíněnou Descartovu větu: „ Myslím, tedy 

jsem.“, vnímá jako základní lidský omyl , který se v nás zpevňuje postupně již od dětství vlivem 

výchovy i zkušeností. Činí tím jakýsi kopernikánský obrat. Mysl již pro něj není pravé já. Má se však 

stát nástrojem tohoto pravého já, které nazývá vědomí a které běžně svou činností zakrývá. Od 

zmíněného  omylu se odvozuje zcela mylné a chybné vnímání celého světa, které způsobuje to, že 

žijeme v jakémsi snovém stavu. Většina toho, co se odehrává v naší mysli (až 99%) je takzvané 

balastní myšlení způsobené opakováním nutkavých myšlenkových vzorců. Základní činnost mysli je 

hodnocení a třídění všech vjemů, které dostává ze smyslů či přímo z těla ve formě různých pocitů. 

                                                      

223 Lukáš 17:21, Bible - překlad 21. století 

224 TOLLE Eckhart, Nová Země, Citadela, Praha, 2013, str. 300-301; 

Matouš 5:5, Bible - překlad 21. století; kurzíva z Ekumenického překladu 
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Z těch mysl vytváří konstrukce, kterým říkáme myšlenky. Ta je však do značné míry ovlivněna 

nutkavými vzorci, které spolu tvoří ego. 

Také v podání různých náboženství je mysl často vnímána jako zatížená omylem, jak na to ukazují 

s ní související pojmy. Ve védském učení je to májá, což je klam, který slibuje, že štěstí najde ve 

hmotném světě.
225

 V  buddhismu dukkha, to je utrpení, bolest a neklid z nesouladu se skutečností.
226

U 

amerických toltéků mitote, tedy mlha, která zahaluje skutečnost.
227

Staří Řekové užívali doxa čili 

zdání.
228

 Židé pak mají pojem hříchu ( ), který znamená minout cíl.
229

 

Vzhledem k nespolehlivosti smyslů jsou již jejich vjemy při vstupu do mysli zatíženy chybou. 

Mysl také s oblibou rozpracovává nejrůznější domněnky, kterými vysvětluje vjemy a počitky, které 

nahromadila a celý svět okolo. Na tom by nebylo nic špatného, pokud se s myslí neztotožníme. Když 

získáme přesvědčení, že naše mysl jsme my, oddělí nás mysl od ostatního vesmíru. Zde pramení 

základní problém subjekt objektového myšlení. Jak může pozorovatel získat odstup od děje, kterého je 

sám účastníkem? S tím přichází zpochybnění racionality moderní společnosti a mysli jako tvůrce této 

racionality. Ve skutečnosti je mysl jen malá část našeho vědomí, která je podmíněna časem.
 230

 

 

4.1.2. Vědomí, Bytí 

Tolle rozeznává dvě vědomí – vědomí, které se týká nás a Vědomí, které se týká celého vesmíru. 

Jedná se vlastně o jediné vědomí, rozdílné jsou jen úhly pohledu. Vědomí z pohledu jedince je naše 

nejvnitřnější část, které Tolle nazývá pravé Já. Nazývá je také (B)bytí, (Ž)život, Energie, Psýché či 

Bůh. Slovo Bůh používá zřídka, protože je za ním, skryto mnoho nepravdivých významů. Malé či 

velké písmeno používá podle toho, jestli mluví o tom, jak je najít ve svém nitru nebo jestli mluví o 

jeho totalitě. Každý v sobě můžeme toto vědomí nalézt. Většinou v tom brání mentální hluk, který 

produkuje naše mysl.
231

 

Z jiného pohledu rozlišuje vědomí projevené a neprojevené. Do projeveného patří celý svět forem, 

tvarů či podob čili celý vesmír, včetně Země i nás samotných. Neprojevené vědomí je možné pocítit 

na jedné straně uvnitř nás samých za pomoci řady duchovních technik a cvičení, které mysl omezí a 

vnesou do našeho nitra prostor. Na druhé straně stojí za vším , co z něj ex-istuje čili vyvstává a do něj 

                                                      

225 ELIADE Mircea, Dějiny náboženského myšlení I., OIKOUMENH, Praha, 1995, str. 232 

226 ELIADE Mircea, Dějiny náboženského myšlení II., OIKOUMENH, Praha, 1996, str. 89-90 

227 RUIZ Miguel, Čtyři dohody, Pragma, Praha, 1997, str. 27 

228 LAERTIOS Díogenés, Životy názory a výroky proslulých filosofů, Nová tiskárna, Pelhřimov, 1995, 

 str. 354 

229 NEWMAN Ja’akov, SIVAN Gavri‘el, Sefer, Praha, 1998, str. 49 

230 HOGENOVÁ Anna, Kam až slova dosáhnou, in Paideia – Philisophical E-journal of Charles 

 University, Č. 1/2005 

231 TOLLE Eckhart, Moc přítomného okamžiku, Pragma, Praha, 1999, str. 89-93 



 

  15

0 

se navrací. V českých překladech využitých Tolleho knih není slovo existuje pojmově ukotveno, tak 

jako v anglických originálech a ztrácí se jeho rozlišení mezi bytím, esencí, podstatou či bytností a 

existencí, která je jejím projevem ve světě forem. Vědomí je bezčasé, věčné a nekonečné, je vlastně 

prostorem a tichem. Má však dynamiku, která se projevuje ve světě tvarů či forem.
 231

 

Vědomí je evoluční proces vesmíru, z nějakého důvodu se chce projevit množstvím forem. Lidé se 

buď vyvinou pomocí evoluce na vyšší úroveň nebo vyhynou. Vědomí na této formě není závislé, 

neboť jsme vědomí či život. Pomíjí jen forma, proto smrt není skutečná, je to jen změna formy či 

podoby. Hra forem lila patrně vědomí působí vědomí jakési potěšení. Tolle věří, že lidstvu se podaří 

tuto hru přežít skrze duchovní proměnu.
 232

 

 Kdo si vědomí je schopen uvědomit, je Tollem nazýván vědomý. Komu se to nedaří je 

nevědomý. Vědomost i nevědomost je u lidí různá. To souvisí s jejich duchovním rozvojem, který se 

nedá nijak vynutit. 

 Tolle zmiňuje svoji osobní krizovou zkušenost, kdy si uvědomil odlišnost obou já, přičemž 

vědomí jako pravé Já bylo pozorovatelem jeho ega čili falešného já, se kterým již nemohlo vydržet.
231

 

 

4.1.3. Ego 

Ego či je základní vzorec naší mysli, který by snad bylo možné nedokonale přirovnat k operačnímu 

systému počítače. Vytváří se od útlého dětství jako obraz sebe sama, se kterým se ztotožníme či 

identifikujeme. Tolle poukazuje na vnímání dětí, kterého si povšiml i Ježíš, u nichž je egoické myšlení 

ještě málo rozvinuto.
 233

  

 Tento vzorec je však vzhledem k omezení naší mysli zatížen chybou, která kulminuje v naší 

civilizaci. Jde o výše zmíněnou domněnku, že my jsme naše mysl. Tolle proti Descartesovi mysl 

považuje jen za část našeho bytí či vědomí. Tolle by možná řekl: „Uvědomuji si, tedy jsem.“ Ego je 

tedy jen část části vnímání, přestože u řady lidí bývá značně zbytnělá.
234

 

Ego vnímá Tolle jako základní příčinu nedorozumění mezi lidmi. Základní motivací ega je totiž 

strach ze smrti, který je kořenem egoického myšlení. Je to ztotožnění s hlasy v naší hlavě, které nám 

říkají, že jsme spojeni s tím či oním. Roste postupně s výchovou, kulturou a našimi zkušenostmi, které 

z okolí získáváme a přijímáme za své. Obsahem ega je tak náš životní příběh, který zahrnuje naše 

úspěchy a selhání, co se nám přihodilo, co jsme získali atd. Tolle říká, že to však nejsme my sami, ale 

jen sbírka našich vzpomínek. Je to naše falešné já, ke kterému se vztahujeme jako k sobě samému.   

 Ego se skládá z nutkavého procesu, které vychází z předchozí zkušenosti a postupně prostoupí 

během života většinu myšlení. Je zcela podmíněno minulostí. Podmínění je dvojí, jednak v obsahu a 

potom ve struktuře.
234

 

                                                      

232 ELIADE Mircea, Dějiny náboženského myšlení I., OIKOUMENH, Praha, 1995, str. 232 

233 Matouš 18:2, Bible - překlad 21. století 

234 TOLLE Eckhart, Nová Země, Citadela, Praha, 2013, str. 67-89 
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Obsah je všechno, s čím se ztotožňujeme, jak jsme byli vychováni, jaké jsou podmínky, v nichž 

žijeme. To znamená, že obsah se individuálně liší. Samozřejmě v každé kultuře nebo národě jsou 

určité podobnosti. Přesto tu mohou být značné rozdíly. Někdo třeba zastává určité náboženství a 

domnívá se, že ti, kteří věří něčemu jinému, jsou nešťastní. Jiný má silný vztah k práci a když ji ztratí, 

je zcela vykolejený, protože s ní byl ztotožněný.
 234

 

Struktura ega v podstatě je tvořena identifikací či ztotožněním. Dokonalé ego je naprosté 

ztotožnění s formou. Ego stále hledá něco, s čím by se ztotožnilo. Někdo se ztotožní s úspěchem, jiný 

s osobním utrpením či nemocí. Z hlediska ega je celkem jedno zda ztotožnění je pozitivní či negativní. 

Ego je tedy falešné vnímání sebe sama, které vychází z chybných vzorců naší mysli a ztotožnění se 

s formou či tvarem. Většina lidí nějaké slabší či silnější ego má. Někteří však svoje ego rozpustili tím, 

že zcela opustili jeho koncept a neztotožňují se s pochody své mysli. To o sobě sděluje i Tolle. Bylo to 

prý ve chvíli, kdy chtěl spáchat sebevraždu a kdy jeho ego zemřelo. Dodává však, že pokud by se tím 

chlubil, byl by to opět projev ega.
 234

 

 V mysli může být určitými vzorci ukotvena řada užitečných procesů, které se mohou stát 

egoickými, pokud je vztáhneme ke svému falešnému já. Děje se to přivlastňováním, máme si tedy dát 

pozor na zájmena jako já, můj, mně a podobná. Ego cítí vůči svému okolí odcizení, nejprve jsem já a 

pak vše ostatní. Předpokladem pravého myšlení je vnímat mysl jen jako nástroj, který není dokonalý a 

není třeba nijak ulpívat na výsledcích jeho činnosti. Těmi mohou být naše myšlenky, názory, ale i 

myšlenky, přesvědčení, názory či celé ideologie, se kterými se skrze naši mysl ztotožníme.
234

 

 Pokud si dokážeme uvědomit naši identifikaci, s něčím, vzniká prostor pro nový rozměr 

vědomí, který je hlubší. Tolle učí řadu jednoduchých meditativních cvičení, která nám pomáhají 

k nezaujatému pozorování myšlenek či od nich odvozených emocí a tím oslabování a rozpuštění 

ega.
234

 

 Reklamní průmysl se zaměřuje především v působení na ego. Snaží se přesvědčit, že věci, 

které chtějí prodat jsou součástí slavných, pěkných, bohatých či jinak úspěšných lidí a my podle jejich 

vlastnictví budeme posuzováni druhými lidmi. Reklama říká, že v případě, když si koupíme nějaký 

výrobek, budeme někým zcela výjimečným. Nekupujeme si tedy výrobek samotný, ale něco, co posílí 

naši totožnost a tím ego.
234

 

 Skvoucí značky fungují jako symboly společenského postavení. Výrobek je proto patřičně 

drahý, neboť kdyby si ho mohli dovolit všichni značka by již neplnila svoji funkci. A její funkcí je jen 

tak mimochodem ukázat svoji nadřazenost. Tak je celá společnost zvolna zatahována do soupeření 

různých egoistických zájmů. Tyto způsoby mají dlouhou historii v dějinách lidstva.
234

 

 Můžeme se ztotožnit s čímkoli. Může to být třeba i zdraví, síla, krása. Čím je toto ztotožnění 

větší, tím horší je psychická bolest, když tyto věci s přibývajícím věkem pomíjí. Tolle ukazuje, že je 

třeba věnovat se prociťování vnitřního těla, které nestárne. Pokud se zbavíme zcela ztotožnění 

s formou, stárnutí ani smrti se nebojíme.
 234
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 Tolle radí těšit se z květin, umění i věcí, aniž bychom si cokoli potřebovali přivlastnit. Nechat 

věci tam, kde jsou. Kouzlo je v uvědomění si sklonů našeho ega věci si přivlastňovat, neboť ego se cítí 

neúplné a touží po celistvosti. To patří k jeho struktuře. Proto se upíná k naplnění v budoucnu, což je 

klam. Pro ego je hlavní minulost a budoucnost, přítomnost je pro něj nedůležitá, někdy mu dokonce 

překáží. To je důvod, proč je nelze nikdy uspokojit.
234

 

 

4.1.4. Emoční tělo (bolesti) 

Emoce jsou reakcí našeho těla na myšlenky. Každá myšlenka vytváří v těle určitý emoční náboj. 

Například myšlenka na ohrožení, vyvolá stažení svalů a vybudí hormony, které mají uvolnit zásoby 

energie pro boj či útěk. Slastné myšlenky mohou zase uvolnit jiné hormony a vyvolají příjemné 

vzrušení, například na jídlo nebo na sex. Náš příběh hraje svou úlohu i v oblasti emocí. Lidé mají 

sklony znovu prožívat vzpomínky na minulé emoce, které se staly součástí jejich identity. Větší 

problémy mají s emocemi negativními, protože v dětství jsou pro ně tyto emoce něco nesnesitelného a 

snaží se je potlačit. Pokud jim dospělí nepomůžou emocím ihned čelit, část emocí se uloží v jejich 

nevědomí aspoň stín bolesti. Pokud se tento obranný mechanismus rozvine, přetrvává do dospělosti a 

postupně nahromadí tyto stopy bolesti do silového či energetického pole, které Tolle nazývá emoční 

tělo nebo také tělo bolesti (pain-body).
235

 

Emoční tělo je součást ega, která se živí a posiluje převážně negativitou, tedy tím, co více či méně 

bolí. Objevují se dva druhy emočního těla – latentní a aktivní. Někteří lidé mají emoční tělo činné 

skoro vždy, u jiných se vybudí jen v situaci spojené s nepříjemným zážitkem z minula. 

Některá emoční těla napadají druhé lidi v okolí, jiná zase svého nositele. Některá jsou sice otravná , 

ale celkem neškodná, další jsou velice destruktivní. Mohou být příčinou vraždy či sebevraždy nebo 

také různých nemocí. Emoční tělo přitahují negativní myšlenky, pozitivní jsou pro ně špatně 

stravitelné.
235

 

Nejčastěji se emoční těla aktivují v partnerských či rodinných hádkách, ve kterých se přímo 

vyžívají. Vytváří často dramata, která se odehrávají podle podobného scénáře. Začne tím, že jeden 

z partnerů udělá něco, co spustí emoční tělo druhého. Může jít jen o slovo, které se nechtěně dotkne 

bolesti v nitru druhého. Přichází reakce z druhé strany a rychle vzplane bouřlivá hádka, kdy si oba 

partneři vyčítají vše na co si vzpomenou. Potom, co se emoční těla vyčerpají, se partneři udobří a 

zažívají období poměrného klidu. Horší je dopad na děti, pro které je utrpením být svědky bouřlivé 

rodičovské hádky.
 235

 

Běžný proces, kdy myšlenky plodí emoce postupuje u emočního těla opačně, aspoň na počátku. 

Pocity, které emoční tělo produkuje ovládnou mysl a naše myšlení prosytí negativita. Hlas uvnitř naší 

mysli nám bude vše malovat v černých barvách, bude obviňovat, nadávat a vymýšlet si hrozné 
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příběhy. Tím začíná naše závislost na neštěstí. Nejde ani tak o to, že bychom to neuměli zastavit, ale 

my nechceme, protože se s emočním tělem ztotožňujeme.
 235

 

Tolle rozlišuje individuální a skupinové či kolektivní emoční tělo. Individuální získáváme v rámci 

potlačených emocí získaných nejprve v rámci rodiny a pak dalších, které získáme v průběhu života. 

Skupinové emoční tělo bylo vytvořeno utrpením, které lidé prožívali v průběhu dějin během válek, 

zotročování, znásilňování, loupení a dalších projevů násilí, přičemž  poškozené byly obě strany, oběti i 

útočníci.
 235

 

Tolle ukazuje, že zábavní průmysl má velký podíl na posilování mnoha emočních těl. Jedná se o 

filmy, které násilí neukazují v širokém kontextu jeho původu a vzniku, ale násilí v nich působí 

samoúčelně, když ukazují osobní konflikty, pomstu a negativní myšlení. Dá se říci, že tyto filmy 

vyrábějí emoční těla pro emoční těla.
235

 

Ze skupinových těl se Tolle zabývá nejprve ženským emočním tělem. To je ovlivněno jednak 

přirozenými tělesnými pochody v době menstruace, kdy mnoho žen zaplaví pronikavé negativní 

emoce. Dalším zdrojem se mu jeví potlačování ženského principu v průběhu posledních 2000 let. Jeho 

hlavní příčinu je možno spatřovat v postupu Svaté inkvizice při vyhledávání kacířů a čarodějnic. 

Ženská stránka nejvíce utrpěla v rámci křesťanství, ale ani islám, judaismus a dokonce ani buddhismus 

nezůstaly úplně stranou. Odlišný přístup spatřuje u starých národů jako Sumerové, Keltové či 

Egypťané, kde bylo posvátné ženství předmětem úcty.
 235

 

Emoční těla národa či rasy se mohou také značně lišit, podle toho čím v dějinách prošly či jejich 

převažujících kulturních zvyklostí. Někde je emoční tělo necitlivé k bolesti tam, kde je rozšířená 

konzumace alkoholu nebo v Německu a Japonsku, kde upřednostňují práci. Jinde je skryto v emočním 

těle násilí, které občas vybuchne, jako na Středním východě. Výrazně se projevuje u Židů, kteří byli 

staletí pronásledování, u původních Američanů, kteří byli zabíjeni osadníky z Evropy nebo u 

Afroameričanů, kteří trpěli v otroctví. To postihlo i pachatele těchto krutostí. Nyní je to vše součástí 

skupinového emočního těla amerického národa.
235

 

 

4.1.5. Přítomnost 

Čas je podle Tolleho iluze. Je to konstrukce naší mysli. Neexistuje nic než přítomná chvíle či 

okamžik. Minulost je tvořena našimi vzpomínkami, které opět prožíváme jen v přítomné chvíli. 

Budoucnost je zase tvořena pouze našimi představami, o kterých přemýšlíme opět v přítomnosti. 

Přítomnost je tedy jeden kontinuální nekonečný moment či chvíle. Tolle používá v angličtině slova 

now či moment, která jsou neohraničená podobně jako chvíle v češtině. Slovo oka-mžik se zdá méně 

vhodné, neboť okamžik podle zkušenosti nemůže trvat nekonečně dlouho. Slovo okamžik by se dalo 



 

  15

4 

v tomto případě použít jako básnický obraz, kdybychom uvažovali dobu trvání vesmíru jako mžik 

Božího oka. Bytí by však trvalo dál.
236

 

Pokud spojíme Augustinovu úvahu o čase, který byl stvořen současně s vesmírem s Tolleho 

pojetím Vědomí, pak Život, Vědomí či Bytí trvá věčně a my jako jeho nedílná část trváme věčně 

v přítomnosti spolu s ním. Mění se pouze hra světa forem. Můžeme přijít jen o svoji pomíjivou formu, 

kterou záhy vystřídá jiná.
 236

 

Pro účely našeho života ve formě rozlišuje Tolle dva časy, chronologický a psychologický. 

Zatímco chronologický čas je praktický ve světě forem, kdy odměřuje jejich trvání a umožňuje 

plánovat, psychologický čas nemá žádný smysl. Nejvyšší sledované dobro má být dosaženo 

v budoucnosti. Je to duševní nemoc. Místo, abychom žili teď, podřizujeme přítomnost dosažení stále 

odkládaného cíle. To platí pro jednotlivce, který se třeba snaží vybudovat bydlení pro děti, které s ním 

nakonec odmítnou bydlet, stejně jako pro různé náboženské systémy a ideologie, kde se vede odříkavý 

život plný práce pro lepší příští bez ohledu na oběti. Sem řadí Tolle fašismus, komunismus či 

inkvizici.
 236

 

V běžném neosvíceném stavu ztotožnění jsou nekonečné tvůrčí možnosti přítomnosti zahaleny 

psychologickým časem, ve kterém nás udržuje naše mysl. Přehráváme její starý scénář, který 

potvrzuje sice nějakou identitu, ale brání nám prožívat úžas a nadšení.
 236

  

Negativní emoce způsobují odmítání přítomnosti a hromadění psychologického času. Lidé se příliš 

soustředí na budoucnost na úkor přítomnosti.
 236

 

 

4.1.6. Ticho 

Ticho je bránou do neprojeveného a neviditelného Bytí. To prostupuje tento svět, ale uniká naší 

pozornosti. Pozorné poslouchání jemných zvuků nás přiblíží k tichu, z něhož vycházejí a do něhož se 

vracejí. Soustředění na vnější ticho vytváří vnitřní ticho v nás. Naše mysl se zklidní a otevře se brána 

do Bytí. Zvuky se rodí z ticha a zmírají v tichu, i během svého trvání jsou jím obklopeny. Ticho je 

neslyšnou částí všech zvuků. Neviditelné Bytí je přítomno ve světě ticha. Nic není tolik podobné Bohu 

jako ticho. Proto například cisterciáci trapisté zachovávají mlčenlivost, neboť ticho jim pomáhá lépe 

vnímat Boha.
237

 

Ticho si můžeme uvědomovat v rozhovoru v pomlkách a mezerách mezi slovy a větami. Tak v nás 

roste rozměr ticha. Pokud jsme klidní uvnitř sebe, ticho se nám daří lépe vnímat. Protějškem hluku 

venku je hluk myšlení. Když vnímáme ticho, nemyslíme na nic a mysl je klidná. 

Ticho není pouhá nepřítomnost obsahu či hluku. Ticho je samotná inteligence, vědomí, ze kterého 

se rodí všechny formy. My jsme tvar, který vznikl z tohoto vědomí. I rušivý hluk nám může pomoci 

dosáhnout vnitřního klidu a ticha, pokud jej přijmeme.
 237
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Ve chvíli, kdy si začneme uvědomovat ticho, se hned dostaneme do stavu klidné niterné bdělosti 

čili jsme přítomní a tisíciletý skupinový zvyk neklidu pomíjí.
 237

 

 

4.1.7. Prostor 

Jako zvuk bez ticha ani žádná věc neexistuje bez prázdného prostoru. Vše vychází z nicoty prostoru 

a opět se do ní vrací. Jakkoli se nám to nezdá, prostoru je nejvíc v samotné struktuře hmoty. Obrovské 

vzdálenosti mezi jejími částicemi, v subatomární oblasti nakonec zbývá cosi jako silové vlnění, 

podobné spíše zvuku než pevné hmotě. Tato informace je v sútrách  tradována již 2500 let, připomíná 

Tolle. Říká se tam ,že forma je prázdnota a prázdnota je forma. Tedy podstatou všeho je prostor. 

Neprojevené Bytí proniká celým hmotným vesmírem jako ticho a prostor – uvnitř i vně. Prostor 

také není snadné vnímat, podobně jako ticho. Předměty vidíme, ale prostoru si nevšimneme. Bez 

předmětů v něm by pro nás nebyl vůbec patrný. Ticho ani prostor nemůže být předmětem poznání. 

Pokud se nic čili prostor nesnažíme pochopit, může být pro nás branou do oblasti neprojeveného Bytí, 

když si jej kontemplativně uvědomujeme.
238

 

Prostor neexistuje, protože existovat znamená vyvstávat. Nelze jej chápat, neboť z ničeho 

nevyvstává. Umožňuje existovat všem věcem, přestože sám neexistuje, tak jako neexistuje 

neprojevené Bytí. Vnitřně mu odpovídá vědomí, které je prostorem, který umožňuje existenci 

myšlenek a emocí, tak jako prostor umožňuje existenci vnějších věcí či předmětů. Pokud se nám daří 

vytvořit si kolem mysli prostor, který jsme schopni vnímat, stáváme se vědomými lidmi. 

Prostor je určen dvěma referenčními body, potom teprve lze vnímat prostor mezi nimi a kolem. 

Pokud si uvědomujeme volný prostor kolem sebe, ve stejnou chvíli si uvědomujeme prostor jasného 

vědomí – neviditelné Bytí.
 238

 

Prostor a ticho jsou dvě stránky téže nicoty. Jsou zvnějšněním vnitřního prostoru a ticha. Jsou 

tvůrčím lůnem, ze kterého vzešlo vše, co existuje. Lidé si většinou neuvědomují rozměr ticha a 

prostoru v sobě, proto jim chybí vyváženost. Myslí si, že znají svět, ale neznají Boha. Ztotožňují se 

tvarem svého těla a ducha čili se svou nevědomou podstatou. Žijí ve strachu, který je za jejich 

pokřiveným vnímáním světa. Tento strach je zcela zbytečný, neboť skutečné nelze ohrozit a 

neskutečné vlastně není.
 238

 

Jestliže se má na Zemi vrátit duševní rovnováha a lidstvo by tak mohlo naplnit své určení, je nutné 

vědomí hmoty vyvážit vědomím prostoru. Vědomí prostoru je další etapou evoluce lidstva.
 238
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4.1.8. Přijetí, vzdání se 

Přijetí či vzdání se (acceptance, surrender) je v pojetí Tolleho důležitá dovednost, jak řešit různé 

někdy i velmi obtížné situace. Pro některé lidi to má negativní význam, který neladí s jejich aktivním 

přístupem k životu. Pravé přijetí či vzdání se je podle Tolleho spíše nebránit přirozenému proudění 

života a být s ním v souladu. V jádru vzdání se je prožívání proudění života v přítomném okamžiku. 

Vzdát se tak vlastně znamená přijmout přítomnou chvíli. Je třeba se vzdát vnitřního odporu, vzdoru či 

rezistence, v níž odmítáme to, co je. To se nám stává nejvíce v situaci, kdy naše představy a očekávání 

narazí na tvrdou skutečnost. To se lidem stává poměrně často.
239

 

Přijetí skutečnosti nám umožní nezávisle na naší mysli vnímat to, co je a spojit se s Bytím. Za 

vzdorem je naše mysl. Když se vzdát nechceme, posilujeme svoje ego a vydělujeme se ze světa, který 

pak vnímáme jako hrozbu. Nevědomě toužíme druhé ovládnout nebo zničit. Jsou-li však okolnosti 

našeho života nesnesitelné, je přijetí jedinou možností. Nevědomý odpor jinak situaci konzervuje. 

Vzdát se přítomné chvíli je slučitelné s činností, dosahováním cílů i plánováním. Přijímáme-li 

přítomnost, vidíme přesně, co se má udělat a soustředíme se na věci postupně. Nacházíme nejlepší 

řešení momentální situace, včetně toho, zda a jak z ní uniknout.
 
Pokud cítíme k situaci odpor, opět je 

třeba začít jeho uvědoměním. Sledujeme svůj myšlenkový proces a zjistíme, že odpor je nesmyslný. 

Uvědoměním jej překonáme.
 239

 

Tolle ukazuje na velkou moc přijetí v osobních vztazích. Pokud nebudeme bojovat proti 

nevědomému chování druhých lidí, neposilujeme svoje ego. Nemusíme se nechat těmito lidmi 

využívat, ale vycházet z toho, co je v té chvíli pro nás správné. Rozhodně k tomu nemáme přidávat 

záporné emoce.
 239

 

Vzdání se nám pomůže k omezení bolesti a utrpení také při nemoci či neštěstí. Pokud svoji situaci 

odmítáme, může to v případě těžkého smutku či psychické vyčerpanosti ještě  více zhoršovat náš 

zdravotní stav. Pokud ji naopak přijmeme dodá to našemu životu hloubku a klid. Pokud nás postihne 

nějaká ztráta, je to jako by někdo v obrazu našeho života vyřízl velikou díru. Když tomu nebudeme 

vzdorovat začne tou dírou proudit světlo. Po nějaké věci či bytosti, kterou jsme ztratili, zbude místo, 

do kterého při přijetí té ztráty začne proudit klid, který převyšuje veškeré pomyšlení.
 239

 

 

4.1.9. Probuzení a osvobození  

Jedná se nejprve o proces osvobození se od emočního těla. První věc, kterou musíme udělat je 

vůbec si emoční tělo uvědomit. To je naše probuzení k uvědomění si skutečnosti, které může probíhat 

delší dobu, ale i v jednom okamžiku. Tím můžeme tělo bolesti vyprostit z obsahu svého ega. Když si 

již s emočním tělem neztotožňujeme, je snazší se s ním vypořádat.
240
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Tolle říká, že lidé, kteří si své emoční tělo neuvědomují, nejsou v pravém smyslu slova zodpovědní 

za své činy. Jsou v moci silového pole svého emočního těla, které nedokáží ovládat a ani si to 

neuvědomují. Proto Ježíš prosil za ně Boha o odpuštění, neboť nevědí co činí. To však neznamená, že 

netrpíme následky svých činů. Nejsme sice zodpovědní, ale budeme karmicky trpět důsledky 

nevědomosti, protože cílem lidí je vyvinout se do vědomých bytostí. Tedy pokud se nevyvíjíme ve 

vědomé bytosti, trpíme. Čím více jsme uzavření tomuto evolučnímu impulzu, tím je naše utrpení větší. 

V tomto utrpení které jsme si tak způsobili, třeba ve vězení pak může přijít procitnutí. Je možné, že se 

někdo až do smrti neprobudí a umře se svým emočním tělem. Neprobuzené vědomí se pak probudí 

v jiné formě. Celý vesmír však směřuje k tomuto probuzení. Impulz k procitnutí existuje již milióny 

let. Nyní jsme se dostali ke kritickému bodu. Pokud se lidstvo neztotožní s novým stavem vědomí, tak 

nepřežije. Kdyby se to stalo, pro vědomí to ve vesmírném měřítku není podstatné, protože žádný 

stupeň probouzení není ztracen a bude existovat v dalších miliónech životních forem.
241

 

Klíčem ke zbavení se moci emočního těla nad námi je soustředění na přítomnost. Když dokážeme 

pocítit emoci ve chvíli, kdy vznikla a rozeznat ji jako probuzení emočního těla, tak se s tím nebudeme 

ztotožňovat. Jsme ve stavu vědomí, zachytíme to a ačkoli by mohla emoce narůstat, když si to 

uvědomíme včas, zabráníme jejich dalšímu růstu a ovládnutí naší mysli. Jinak by nám diktovalo, co si 

máme myslet.
240

  

Když se nám to daří, emoční tělo se nemůže obnovovat a nemůže ovládat všechny naše reakce. 

Neomezujeme ho tedy tím, že bychom ho nějak potlačovali, ale tím, že si ho uvědomujeme a žijeme 

přítomnou situací. Tělo bolesti se sice dále objevuje, ale protože se nemůže obnovovat, vadne až zcela 

zmizí. Je však dost vychytralé a číhá až naše soustředěnost ochabne , aby se nás mohlo zmocnit znovu. 

Pokud se s ním ztotožňujeme, stává se částí ega. Pokud se s ním neztotožníme, pak se částí ega 

nestane. Emoční tělo vyzařuje určitý typ emocí, které se nám pak mohou reflexivně vracet, jako 

bychom přitahovali konflikty. Zde je důležité soustředit se na prožívání vnitřního stavu v každé chvíli. 

Vyzařování emocí většina lidí vnímá, převážně podprahově. Vnitřní stav má emocionální a mentální 

stránku. Pokud mentální stránka převáží, vnímání emocí ustupuje do pozadí, ale na nevědomé úrovni 

stále působí. Vnímání emocí ostřeji pociťují zvířata a děti, které ještě nemají rozvinutou oblast 

myšlení a orientují se pomocí emocí.
 240

 

Používání obrazu utrpení Krista na kříži v dřívějších staletích Tolle vnímá jako část procesu 

vypořádávání se lidí se svým emočním tělem. Tento obraz velice rezonoval s utrpením lidí té doby. 

Významem je  pro něj, že lidská bytost, která pošla krajním omezením a utrpením, se skrze přijetí této 

situace poměnila v božství. Nástroj mučení se stal symbolem božskosti. Staň se vůle tvá je odumření 

ega a otevření se božskému duchu a milosti.
 240

 

Pokud jsme se vypořádali s emočním tělem do té míry, že nás již neřídí, nekupí naši bolest a 

postupně slábne, máme silnou motivaci učinit něco podobného s egem. To je sice odlišného rázu, proti 

                                                      

241 Tyto myšlenky Tolle čerpá ze sankha-jógy, která zdůrazňuje telos stvoření.; ELIADE Mircea, Dějiny 

náboženského myšlení II., OIKOUMENH, Praha, 1996, str. 57-61 
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emočnímu tělu nesnáší bolest, ale jak již bylo řečeno emoční tělo se může stát jeho součástí a pak se 

mu podřizuje. Většinou má ego z bolesti strach. Někdy se dokonce o egu mluví jako o satanu, což má 

asi ukázat jeho odporování pravému Bytí. Jak již bylo výše popsáno, protože je ego připoutáno k času, 

nejlépe pomáhá je odstranit, pokud co nejčastěji pobýváme v přítomnosti, kde nad námi ego nemá 

žádnou moc. Tolle tvrdí, že zatímco nadvláda ega postihuje častěji muže, nadvláda těla bolesti zase 

častěji ženy, ale není to žádné pravidlo.
 240

 

Osvobození také Tolle vykládá jako prohloubení našeho života. Například na kříži horizontála je 

vykládána jako světský přístup k životu a horizontála mu dává duchovní hloubku. K tomu Tolle 

dodává, že horizontála je život v minulosti a budoucnosti a vertikála život v přítomnosti.
242

 

 

4.2. KONFRONTACE K NÁBOŽENSTVÍM 

 

Tolle ve svých knihách neuvádí téměř žádné odkazy na díla, ze kterých čerpá inspiraci ke svému 

učení, takže jsme odkázáni na vyhledávání podobností jeho textů s texty různých myšlenkových 

systémů. Vzhledem k tomu, že jmenuje i cituje duchovní učitele jako Ježíše, Buddhu a další mistry 

různých náboženství, případně další myslitele je možná hrubá orientace, byť s jistými nepřesnostmi.  

Tolle hledá pravdu všude, jak odpovídá jeho přesvědčení, že vše musí být v jednotě. Je třeba jen 

odstranit nánosy bludů a chybných výkladů. Vnímá se jako pokračovatel lidí, kteří odkrývali jádro a 

posilovali světlo původního učení. Tak přišly školy gnose, mysticismus raného a středověkého 

křesťanství, islámský súfismus, chasidismus a kabala v judaismu, advaita védanta v hinduismu, zen a 

dzogčhen v buddhismu. Tyto školy vznikly ve snaze  dostat se k pravdivému jádru a odstranit všechny 

nepravé příměsi. Získaly opět stejnou moc proměňovat životy lidí. Časem však opět jejich síla 

vyprchala. 

 

4.2.1. Křesťanství  

Přes negativní vzory, které měl v disharmonických vztazích svých katolických rodičů, zůstává 

křesťanství pro Tolleho silnou inspirací. Čerpá hlavně z Bible a z ní vybírá především Ježíšovy a také 

Pavlovy výroky, které ukazují na soulad jeho učení učením Ježíše. Většinou je používá v souladu 

s tradičními výklady, které rozšiřuje. Pokud však dojde k tomu, že tento výklad je v rozporu s tím, co 

chtěl Ježíš sdělit, přichází s verzí, která mu připadá lepší. Nezabývá se rozborem jednotlivých vrstev 

                                                      

242 Popis Tollem užívaných pojmů odvozen ze studia jeho přednášek a knih, hlavně TOLLE Eckhart, Moc 

přítomného okamžiku, Pragma, Praha, 1999; 
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biblického textu, ale porovnává zkušenosti nabyté studiem i duchovní praxí s myšlenkami z Bible, 

které s nimi rezonují. 

Patriarchálního Boha Otce Tolle považuje za nesprávné pochopení Boží podstaty, blíží se některým 

judaistickým výkladům, v nichž není Bůh pohlavně rozlišen. Podobně vnímá bázeň před Bohem a 

Boží žárlivost jako nepochopení vztahu k Boží posvátnosti.
243

 

Ježíšovy rady, že se máme zbavit se starostí, které vytváří ego, jež chce mít vše pod kontrolou, 

dokládá texty: Neměj starosti o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Dnešek má dost svého 

trápení. (Mt 6:34) Kdo uchopí pluh a ohlíží se zpátky, nehodí se pro Boží království. (Lk 9:62) Z čeho 

máte strach? Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? (Mt 6:27)
 243

 

 To jak nám brání psychologický čas, ke kterému se upíná mysl a ego vidět světlo pravdy 

spojuje s učením Mistra Eckharta, který řekl, že čas nám brání vidět světlo a hlavní překážka na cestě 

k Bohu je čas.
 243

 

Důležitost být plně v přítomné chvíli čili vědomý a bdělý. Buďte jako lidé očekávající, kdy se jejich 

pán vrátí ze svatby," říká Ježíš. (Lk 12:36).
 243

 

Služebník neví, kdy se pán vrátí. Je tedy bdělý, klidný a ostražitý, aby mu neušel jeho návrat. (Mt 

24:42-44) V dalším podobenství hovoří Ježíš o pěti bláhových (nevědomých) družičkách, které nemají 

dost oleje (vědomí), aby jejich lampy svítily (zůstaly přítomné), a proto zmeškají ženicha (přítomnou 

chvíli) a nedostanou se na svatbu (osvícení). Tyto družičky se liší od pěti rozumných družiček, které 

mají dost oleje (zůstaly vědomé) (Mt 25:1-13)
 243

 

Bůh je čirá přítomnost. Není zde čas.  

Bůh řekl: „JSEM, KTERÝ JSEM." (Ex 3:14)
 243

 

Proces našeho odtotožnění od formy ega, kdy přestaneme vědět, kdo jsme, až k hlubšímu 

uvědomění si pravého Já prý líčí Ježíš v podobenství o ztraceném synu (Lk 15:11-31). Ten odchází z 

domova, rozhází dědictví a nakonec se vrací. Po návratu je otcova láska hlubší než před jeho 

odchodem. Syn není jiný než předtím, ale teď má v sobě něco hlubšího. Podobenství tedy ukazuje 

cestu od nevědomé dokonalosti skrze zdání nedokonalosti a k vědomé dokonalosti.
 243

 

Pokud si uvědomíme, že ani v Kristu není minulost ani budoucnost, vyjasníme mnoho chybných 

názorů a představ. Tvrzení, že Kristus byl nebo bude je protimluv. Ježíš byl, člověkem, který žil před 

dvěma tisíci lety a uskutečnil božskou přítomnost, svou pravou přirozenost. K tomu řekl: „Dříve než 

byl Abraham, já jsem." (Jan 8:58) Neřekl: „Byl jsem předtím, než se narodil Abraham." To by 

naznačovalo jeho lidskou existenci před Abrahamem. Věta začínající v minulém čase, vyjadřuje 

změnou času na přítomný základní změnu, přerušení rozměru času vzhledem k našemu dvojímu bytí, 

ve formě jako lidé a mimo formu jako Bytí. Je to výrok velké hloubky. Ježíš se pokusil přímo sdělit 

smysl vědomé přítomnosti, sebeuskutečnění, které se týká všech lidí. Vyšel z oblasti vědomí 
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ovládaného časem a vstoupil do mimočasové říše, čímž do světa vstoupil rozměr věčnosti. Věčnost 

neznamená nekonečný čas, ale bezčasí. Tak se člověk Ježíš stal Kristem, nositelem čistého vědomí. 

Kristus odkazuje podle Tolleho na naše vnitřní božství.(též Jan 8:58)
 243

 

Já jsem Alfa a Omega," praví Pán Bůh,  který je a který byl a který přichází, ten Všemohoucí (Zj 

1:8) Druhý příchod Krista znamená proměnu lidského vědomí, přechod od času k přítomnosti, od 

myšlení k čistému vědomí, ne příchod muže nebo ženy 
243

 

Světlo vědomí má vše prozářit a pomáhá nám žít v pravdě a svobodě. 

Pavel: „Všechno, co je vystaveno světlu, však vychází najevo a vše, co vychází najevo, se stává 

jasným (Ef 5:13) Má bedra přepásaná a rozsvícenou lampu, jak říká Ježíš (Lk12:35)
 243

 

Tolle ukazuje proti představě individuální duše, že člověk existuje ve formě těla, umrtvování těla je 

k ničemu. Zmiňuje také přesvědčení, že Ježíš vstoupil do „nebe" ve svém těle. Bere to jako špatné 

porozumění, které vede mezi křesťany k názoru, že „člověk není svým tělem". To jim pak brání 

v osvícení, které je naplní životem.
 243

 

Ježíšův výrok „…celé vaše tělo se naplní světlem (jasem)" To je založeno na anglických překladech 

Bible King James version a The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures. „…thy 

whole body shall be full of light (bright).“ (Mt 6:22), v Kralickém překladu „…všecko tělo tvé světlé 

bude.“ Vcházejte těsnou branou…a úzkou cestou, která vede k životu. (Mt 7:13-14) Kdo není ve světle, 

stává se Ježíšovou suchou ratolestí (Jan 15: 6) 
243

 

Vědomé spojení s naším vnitřním tělem Tolle vykládá jako hluboké kořeny a pevné základy. To 

spojuje s Ježíšovým podobenstvím o dvou stavitelích. (Mt 7:24-27) Nebeské království je v jeho 

podání vědomí, přítomnost či bdělé bytí.
 243

 

 Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co dá člověk na oplátku za svůj 

život" řekl Ježíš (Mt 16:26) Život a  věčné bytí je podle Tolleho totéž. Celý svět forem či vesmír nemá 

takový význam. Kdyby se Kristus vrátil ve vnější podobě, řekl by nám asi toto: „Jsem pravda, božská 

přítomnost a věčný život ve vašem nitru. Jsem tady a teď."
 243

 

Naší myslí vytvořené ego neumí žít bez konfliktu a mysl nemůže odpouštět. Odpustit může jen 

pravé Já. Vejdeme do přítomnosti, vstoupíme do chrámu svého těla a vnímáme chvějivý klid a ticho, 

které vyvěrají z Bytí. Proto Ježíš řekl: „Než vstoupíte do chrámu (přinést dar na oltář), odpusťte (a 

smiřte se)." (volně dle Mt 5:23-24)
 243

 

Hluboký spánek nás spojuje se Zdrojem, z něhož čerpáme životní sílu, která nás posílí, když se 

ráno vrátíme do světa forem. To je důležitější než jídlo. „Nejen chlebem je člověk živ…" (Mt 

4:4)
244

Do oblasti neprojeveného Bytí  je nutné vstoupit vědomě. Proto Ježíš řekl: „Poznáte pravdu a 

pravda vás vysvobodí." (Jan 8:32)
 243

 

Určením každé podoby je opět pominout a nakonec nic zde není tak důležité. Máme slovy Ježíše 

„přemoci svět" (Jan 16:33)
 243

 

                                                      

244 Velice volné použití, druhá část verše mluví o slovu vycházejícím z Božích úst, ne o spánku. 
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Bytí nerozlišuje klady ani zápory. Podmínky jsou takové, jaké jsou. Pokud naprosto přijmeme to, 

co je, už v našem životě nebude ani dobré ani špatné. To je jediný rozumný způsob života. Pak je 

pouze vyšší dobro Bytí, které zahrnuje i špatné. Mysl však stále rozlišuje dobré A špatné, rád a nerad, 

lásku a nenávist. Proto Bible říká, že Adam a Eva byli vyhnáni z ráje, neboť "jedli ze stromu poznání 

dobra a zla." (Gn 2:17)
 243

 

Pomíjivost vede k tomu, abychom na první místo dávali vnitřní cíl, kterým je život v přítomnosti. 

Ježíš řekl: „Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde zloději vykopávají a kradou.“ 

(Mt 6:19) Mnoho lidí si vůbec neuvědomí, že spása není v ničem z toho, co dělají, vlastní či 

dosáhnou. Řadu z nich však svět omrzí a jsou sklíčení, když nemohou najít skutečný smysl. 

Starozákonní prorok došel k takovému uvědomění, když napsal: „Viděl jsem vše, co se děje pod 

sluncem, a hle, všechno je marnost a honba za větrem."
 
(Kaz 1:14) Když se dostaneme až sem, jsme 

kousek od zoufalství či od osvícení, které bychom jinak neocenili. Slovním spojením nastavit druhou 

tvář (Lk 6:29), které použil Ježíš, jako učitel osvícení, se pokusil zobrazit tajemství, jak nevzdorovat a 

nereagovat.
 243

 

Všechny světy jsou propojeny a skupinové lidské vědomí se proměňuje. Také ostatní příroda 

včetně zvířat bude zrcadlit tuto proměnu. Proto Bible říká, že v novém věku: „Lev ulehne s 

beránkem." (Izajáš 11:6) Tolle sice přebírá rozšířenou chybu – místo lva to má být vlk, ale myšlenka 

míru mezi zvířaty je stejná. Ukazuje na možnost zcela odlišného řádu skutečnosti.
 243

 

Podle Tolleho celé stvoření čeká na lidi, aby se jim dostalo osvícení. Tak vykládá Pavlův výrok: 

„Všechno stvoření s toužebným očekáváním vyhlíží zjevení Božích synů." (Ř 8:19) Pavel pokračuje: 

„Víme přece, že všechno stvoření až dosud sténá a pracuje k porodu.“ (Ř 8:22)
 243

 

Rodí se nové vědomí a nový svět. To je předpovězeno v poslední knize Bible: „Potom jsem uviděl 

nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuly…“ Zjevení 21:1
243

 

Tolle ukazuje na Ježíšův důraz na lásku a pokoj, kdy je protismyslné bojovat v zájmu jakéhokoli 

dobra, tedy nemáme projevovat nenávist, vzdor  ani negativitu. „Milujte své nepřátele…" řekl Ježíš 

(Mt 5:44). To znamená  nemít žádné nepřátele.
 243

 

Přijímání přítomnosti bez starosti o budoucnost přejímá Tolle také od Ježíše, který řekl: 

„Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou…" (Mt 6:28)
 243

 

Mírná duchovní síla na Zemi převládne, jak o tom mluvil Ježíš: „Blaze mírným (spravedlivým), 

neboť dostanou zemi za dědictví." (Mt 5:5) Tichá a pronikavá přítomnost odplaví nevědomé struktury 

mysli.
 243

 

Tradiční cestou k osvícení je křížová cesta. Ta však má svoji účinnost dnes. Ukazuje, jak se to 

nejhorší v našem životě, kříž, může stát tím nejlepším, co nás mohlo potkat. Kříž nás donutí odevzdat 

se a přijmout smrt (ega), stát se ničím, tedy Bohem , protože Bůh není žádnou bytostí.
 243

 

Tolle říká , že tajný význam biblického pojmu nové nebe jako nástupu změněného stavu lidského 

vědomí a nová země jako odrazu fyzické sféry je u Ježíše stejný.
 243
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Přijetím nějaké ztráty překonáme falešné já (ego) a vynoří se naše pravé a vědomé já. To dává 

hlubší smysl Ježíšovu výroku: „Když se s tebou někdo chce soudit, aby tě připravil o košili, nech mu i 

plášť.“ (Mt 5:40)
 243

 

Podle Tolleho je chudý duchem člověk bez vnitřního břemene, který se neztotožňuje s čímkoli, co 

by posilovalo jeho falešné já. Království nebeské je prostá a hluboká radost z Bytí, která vládne ve 

chvíli, kdy jsme plně vědomí a přestáváme se s čímkoliv ztotožňovat. To je smysl Ježíšova výroku: 

„Blaze chudým v duchu, neboť jim patří nebeské království.“ (Mt 5:3) Mistr Eckhart se blíží Tolleho 

výkladu, když mluví o vnitřní chudobě, nebýt posedlý žádostí, ani vlastněním čehokoliv, dokonce 

místa pro Boha v sobě,… ničím na čem by ego mohlo ulpět. Jméno Eckhart Tolle přijal právě z úcty 

k němu, neboť Mistr Eckhart je teologem nové etapy křesťanské mystiky, když hlásá a odůvodňuje 

možnost původní bytostné jednoty s Bohem uprostřed světa.
245

 

O nástupu nového rozměru vědomí mluví apoštol Pavel: „…a Boží pokoj přesahující všechno 

chápání bude střežit vaše srdce i mysl…“ (Fp 4:7) Odstranění všech tvarů, vede k zániku ega, které se 

nemá s čím ztotožnit. Uvědomíme si pravdu, nejsem to ani tamto, ale já jsem.
 243

 

Ego má neustálou nutkavou potřebu hodnotit a hledat chyby na druhých. Ježíš k tomu řekl: „Proč 

vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš?“ (Mt 7:3) Posuzováním 

druhých získává ego orientaci, jak na tom je vzhledem k ostatním a také pocit nadřazenosti jsou-li na 

tom v něčem „hůře“ než ono.
 243

 

Jednota se životem a přítomností se odráží v Augustinově výroku: „Miluj a čiň, co chceš.“ 

Ježíšova slova: „Já jsem ta cesta a pravda a život,“ (Jan 14:6) mluví o jednotě stejného života a 

pravdy, která platí pro každého z nás.
 243

 

Když Ježíš říká, abychom se vzdali každé části těla, která nás svádí, myslí tím odvrhnout falešné já, 

které nás klame. Kdybychom byli tímto egem, nedávalo by smysl se ho zříkat. Ego si nemůže 

uvědomit následky svého jednání, za které odsuzuje druhé. Má vždy po ruce argumenty, ale 

překrucuje fakta. Ježíš k tomu řekl hluboká slova: „Otče odpusť jim, vždyť nevědí, co dělají.“ (Lk 

23:34)
 243

 

Máme si uvědomit svoje celé Já, nejen jeho projevení ve světě tvarů. Na to ukazuje i Ježíš: „Buďte 

dokonalí (celiství), jako je dokonalý (celistvý) váš nebeský Otec.“ (Mt 5:48); v závorkách je Tolleho 

výklad. Celistvými tedy jsme ať s emočním tělem či bez něj.
 243

 

Když máme pocit nedostatku či že nám lidé odpírají něco, jako chválu, uznání, pomoc, láskyplnou 

péči, máme to dát vrchovatě my jim. Pokud by se někdo domníval, že nic nemá, má se tvářit, jako by 

to měl a ono se to stane. Jde o to otevřít bránu ke svému vnitřnímu Zdroji, se kterým jsou všichni lidé 

spojeni a pak vynášet hojnost ze Zdroje ven skrze nás těm druhým. Tolle to spojuje s Ježíšovým 

podobenstvím: „Dávejte  a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená a vrchovatá se octne ve 

vašem náručí. Jakou mírou měříte, takovou vám bude zase měřeno.“ (Lk 6:38) Máme si všímat se 

nesmírného hojnosti, kterou jsme obdařeni. Hledat cesty, jak pomoci druhým lidem. Nepotřebujeme 

                                                      

245 ELIADE Mircea,  Dějiny náboženského myšlení III., OIKOUMENH, Praha, 1997, str.193 
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majetek, abychom cítili hojnost. Bohatství či chudoba je vnitřní stav, který se projevuje jako 

skutečnost. Ježíš to vyjádřil: „Tomu, kdo má, totiž bude dáno a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, 

bude vzato i to, co má.“ (Mt 13:12)
 243

 

Smysl lidského života dnes je obecně spojován se rostoucím „dobrem“. Avšak „…moudrost tohoto 

světa je před Bohem bláznovstvím.“ říká apoštol Pavel. (1.Kor 3:19)
 243

 

Když přestaneme bránit svoje ego otevře se v nás vnitřní prostor, o kterém prý Ježíš mluvil, když 

řekl popřete sami sebe nebo nastavte druhou tvář. (.Mk 8:34, Mt 5:39)
 243

 

Když se smíříme s tím, že jsme jen jednou formou mezi milióny dalších, pak se můžeme spojit se 

silami vesmíru. Podobně učí Ježíš: „Když jsi pozván na svatbu, nesedej si na přední místo, neboť mohl 

být pozván někdo váženější než ty. Tehdy by přišel váš hostitel a řekl ti: ‚Uvolni mu místo.' S ostudou 

by sis pak sedl úplně vzadu. Když jsi pozván, raději si jdi sednout někam dozadu. Tvůj hostitel pak 

může přijít a říci ti: ‚Pojď dopředu, příteli.' Tak budeš poctěn před očima všech hostů. Každý, kdo se 

povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“ (Mt 14:8-11)
 243

 

Z pohledu neviditelného Bytí svět plný nevědomých lidí vypadá takto: „Jak jen jsou úmorné 

všechny ty věci, člověk to ani nemůže vyslovit.“ (Kaz 1:8)
 243

 

Boží království je vnitřní prostor v nás, který nemáme hledat jako nějaký předmět či zkušenost. 

Tak ho nenajdeme. Stejné je to u všech, kteří hledají uvědomění či osvícení. Ježíš pověděl: 

„Království Boží nepřichází zjevně. Nebude možné říct:,Je tu!‘ anebo: ,Je tam.‘ Boží království už je 

přece mezi vámi!“ (Lk17:20-22)
 243

 

Lidé od nepaměti dech ztotožňovali s duchem, věčným životem, oblastí neprojeveného Bytí. 

„Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se 

člověk stal živou duší ( ).“ (Gn 2:7, Bible - překlad 21. století; obyčejné písmo z Pěti knih 

Mojžíšových)
 243

 

Ego nás však přesvědčuje, že s tělesným vzorcem ztrácíme sami sebe. Ježíš o tom řekl: „Kdo 

nalezne svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne.“(Mt 10:39) Nejde 

vlastně o oběť života, ale o obětování vzorců našeho ega.
 243

  

Začátek probuzení záleží jen na naší zralosti, nelze jej nijak vynutit ani urychlit. Není na to žádný 

postup, tudíž to nemůžeme urychlit. Slovy evangelií jde o milost. (Jan 1:16)
 243

  

Nejde o zasloužilost, Ježíš se obracel na všechny. Nemůžeme pro to nic udělat. Když budeme 

usilovat, posílíme ego, které bude chtít zvýšit svůj význam falešným osvícením či probuzením, které 

bude jen hrát. 
243

 

Vnější cíle záleží na našem spojení s vnitřním cílem Bytí, jinak by jen podporovaly naše ego a po 

čase by nám způsobily utrpení. O tom mluví známé přísloví: „Cesta do pekla je dlážděna dobrými 

úmysly.“ Pochází od Bernarda z Clairvaux: „Peklo je plné dobrých přání a tužeb.“
 243

 

Nadšení je vyšší stupeň radosti, který posiluje naši činnost v souvislost nějakým vnějším cílem, 

takže vypadáme navenek nezvykle činorodě. Ježíš k tomu říká: „Sám od sebe nemohu dělat nic.“ (Jan 

5:30) Nadšení je mírumilovné, na rozdíl od egoické touhy.
243
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Když přistupujeme k naší činnosti, jako by byla skutečností, pracuje často po nás synchronicita. 

Máme uskutečňovat jen to, co v sobě již máme bez horečného úsilí. Jak řekl Ježíš: „Věřte, že všechno, 

o co v modlitbě prosíte, jste dostali, a budete to mít.“ (Mk 11:24)
 243

 

Nové nebe a nová země vznikají v nás tady a teď. Ježíš o tom řekl svým žákům: „Boží království 

už je přece mezi vámi!“ (Lk 17:21)
 243

 

V horském kázání Ježíš prorokoval: „Blaze mírným (tichým), neboť oni dostanou zemi za 

dědictví.“ (Mt 5:5) Mírní jsou podle Tolleho lidé bez ega.
243

 

 

4.2.2. Védská učení 

Advaita védanta, ke které se Tolle přiznává je filosoficko náboženská škola, která zastává čistý 

monismus a byla založena Ádi Šankarou začátkem 9. století. Slovo advaita (sanskrt) ukazuje na 

ztotožnění jednotlivého bytí (átma) s univerzálním bytím (brahman). Slovo brahman se nemá 

nezaměňovat slovem Brahmá, stvořitele vesmíru. Brahman, je abstraktní prvek božství, nepopsatelný 

základ všeho.
246

 

Tolleho použití pojmu májá, který znamená hmotná iluze nebo klam, pod jehož vlivem se člověk 

domnívá, že může být šťastný v hmotném světě, se shoduje s jeho použitím v Šankarově učení.  

V indických upanišadách Tollem (i Šankarou citovaných) se píše: „Není to, co mysl myslí, ale to 

čím mysl myslí, věz jen toto je Duch brahma a ne to, co lidé uctívají. Není to, co oči vidí, ale to, čím 

oči vidí, věz jen toto… Není to, co slyší uši, ale to čím uši slyší, věz jen toto…“ (Kéna upanišada) 

Z Bhagavadgíty cituje Tolle pojem karmajóga, jejímž cílem je hluboké splynutí s božstvím 

prostřednictvím nesobecké a posvěcené činnosti.
 246

 

Osvícení (mókša) je sjednocení s božstvím ve všech tvarech a dosažení svobody v životě. Podobně 

uvažuje i Tolle.
246

 

Sánkhja-jóga podobně jako Tolle sjednocuje filosofii s praxí sádhany čili duchovního cvičení. Zde 

puruša (Tolleho vědomé Bytí) hraje hru lila s prakrtí (hmotou či jejími formami). 

Ramana Maharishi, kterého Tolle cituje, po smrti svého otce zažil mystickou zkušenost vlastní 

smrti. Během ní uvažoval o svém já a došel k uvědomění, při kterém se jeho ego ztratilo v záplavě 

Jáství. Následně u něj zmizel strach ze smrti. To ladí s Tolleho názory.
247

 

Tolle cituje radu Ram Dasse: „Pokud si myslíte, že jste osvícení, jděte a prožijte týden se svými 

rodiči.“ Ram Dass, původním jménem Richard Albert v roce 1967 cestoval do Indie, kde došlo k jeho 

duchovnímu probuzení s pomocí guru Ním Karoli Baba. V 60ti letech se začal vážně zabývat 

judaismem, náboženstvím svých rodičů.
 246

 

                                                      

246 TOLLE Eckhart, Moc přítomného okamžiku, Pragma, Praha, 1999; 

TOLLE Eckhart, Nová Země, Citadela, Praha, 2013 
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Jiddu Krishnamurti, indický filosof, který patří mezi nejvýznamnější duchovní učitele 20. století, 

sdělil svým žákům, že tajemstvím jeho života je to, že přijímá vše, co se děje. To je v souladu 

s Tolleho pojmem přijetí.
246

  

 

4.2.3. Buddhismus 

Dalším inspiračním zdrojem, který Tolleho silně ovlivnil je Buddhovo učení. 

V první ze svých čtyř Vznešených pravd Buddha učil, že dokonce i štěstí je dukkha, (pálijsky strast 

či nepříjemnost). Ta je neoddělitelná od svého opaku, což znamená, že naše štěstí i neštěstí jsou ve 

skutečnosti jedno. Odděluje je pouze klam času. Dukkha je vše pro svou pomíjivost nebo nestálost. 

Pomíjivost se vztahuje ke každému stavu a ke každému uspořádání v našem životě. U Buddhy 

můžeme poprvé nalézt pojem anattá (ne-já) Attá či átmá je pravá a nepomíjivá podstata člověka 

(duše); anattá je to, co podléhá změně.
248

 Tolle to přejímá bez větších změn.
 
 

Druhou vznešenou pravdu o touze, žádostivosti či žízni (tanhá) spojuje Tolle s touhou ega, která je 

neřešitelná naplněním. 

Třetí vznešenou pravdu o potlačení žízně Tolle podává jako rozpuštění ega. 

Čtvrtou pravdu, jak zrušit utrpení Tolle přizpůsobuje dnešní době a přejímá přístupy pozdějších 

zenových škol.
249

 

Buddha, když uvažoval o stavu lidstva, že člověk podřízený egu nevnímá utrpení jako utrpení, ale 

jako přiměřenou reakci na okolnosti života. Utrpení je egem vyvolaná nemoc ohromných rozměrů a 

vyvolává znečištění života. Buddha tedy říká, že bolesti a utrpení působí žádostivost a touha. Pokud 

přetneme pouta touhy, bolest zmizí.
 250

 

V meditačních technikách buddhismu se objevují postupy jógy, kterými se pomocí uvědomění 

jednoduchých fyziologických činností jako dýchání, chůze, vnímání života v těle rozvíjí schopnost 

poznávat stavy nezasvěcenému vědomí nedostupné. Když si tyto zkušenosti stávají vědomými 

rozvinou se do plného vědomí. Cvičení tak potvrzuje učení zkušenostmi. Tento přístup dodržuje i 

Tolle.
 251

 

Nirvána či vyhasnutí je u Tolleho návrat zpět k Bytí. Tathatá – takovost, podle Buddhy vše co je, je 

další pojem, který Tolle používá. Projevuje se v jeho obratu – je to takové, jaké to je.
250

 

Tolle užívá pojem zenu satori pro první chvíli probuzení, záblesk vědomí či milost, která nastane 

bez našeho úsilí. Když však začne nedá se zastavit, ukáže nám cestu.
250

 

                                                      

248 LESNÝ Vincenc, Buddhismus, Votobia, Olomouc, 1996, str. 72-73 

249 ELIADE Mircea, Dějiny náboženského myšlení II., OIKOUMENH, Praha, 1996, str. 89-91 
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Zenový mistr Rinzai (jméno zenové školy) pomáhal k svým žákům uvědomit si přítomnost a 

nevnímat čas zvednutím prstu s otázkou: „Co tato chvíle postrádá?“ Tato otázka nevyžaduje odpověď 

na rozumové úrovni, ale na úrovni vědomí. Má nás soustředit na přítomnou chvíli. Jiní zenoví mistři 

se ptají: „Kdy, když ne teď?“
 250

 

Tolle ukazuje míru bdělosti, která je potřebná k prožívání přítomnosti na  cvičení, kdy zenoví 

mistři  zkoušejí soustředěnost svých žáků tak, že je zezadu a nečekaně uhodí holí. Když je žák 

opravdu pozorný a bdělý zachytí úder.
 250

  

Každá forma se opět rozpustí a že nakonec na ničem ve světě tak nezáleží. Máme, se podle Buddhy 

„dostat na druhý břeh."  Tento verš v závěru Diamantové sútry ukazuje, že je v ní učení, které nás 

jako diamant odřízne od nesprávných představ. 
250

  

Jeden buddhistický mnich Tollemu řekl: „Všechno, co jsem se naučil v posledních dvaceti letech, 

kdy jsem byl mnichem mohu shrnout do jedné věty: Vím, že vše, co vzniká pomíjí." Tolle mluví o 

přijetí, které odkryje klidné vědomí a odevzdání se tom, co je.
250

 

Banzan žil v 17. století. Předtím, než se stal zenovým mistrem, se mnoho let snažil o osvícení, ale 

to mu unikalo. Pak jednoho dne na trhu, zaslechl rozhovor mezi řezníkem a jeho zákazníkem. „Dej mi 

nejlepší kus masa, jaký máš," řekl zákazník. A řezník odpověděl: „Každý kus masa, co mám, je 

nejlepší. Není tu žádný kus, který není nejlepší." Když to Banzan uslyšel, stal osvíceným.
250

 

Podivné buddhistické rčení, že každý strom a každé stéblo trávy se nakonec stane osvíceným 

ukazuje jedno vědomé Bytí za každou formou, které nás spojuje.
 250

 

Koán zvaný Blátivá cesta vypráví o dvou mniších, Tanzanovi a Ekidovi. Potkali dívku, kterou 

Tanzan přenesl přes rozblácenou cestu, aby si neušpinila kimono. Po pěti hodinách další cesty to 

Ekido nevydržel a zeptal se, proč Tanzan přenesl dívku přes cestu, když to mniši nedělají. Tanzan 

odpověděl, že on ji už odložil před pěti hodinami, ale Ekido ji v sobě stále nese.
250

 

Zenová moudrost praví: „Každá sněhová vločka dopadne přesně tam kam má.“Tím Tolle ukazuje, 

že pokud zůstaneme přítomní, víme, co máme dělat.
250

 

Slavný zenový mistr Hakuin žil 50 let po Tanzanovi. Lidé se s ním chodili zdaleka radit. Jednou 

v sousedství otěhotněla nezletilá dívka a za otce označila mistra Hakuina. Rozzuření rodič ho 

rozzlobeně seznámili s tím, k čemu se jim přiznala dcera. Hakuin řekl jen: „Takhle je to?“ Pomluva se 

rozšířila po okolí a lidé za ním přestali chodit. Jeho to však netrápilo. Když se dítě narodilo, rodiče 

dívky mu je přinesli, aby se o ně postaral. Přijal je a s láskou o ně pečoval. Za rok se dívka nakonec 

přiznala, že otcem je mladý řezník. Její rodiče si s omluvami zahanbeně přišli pro dítě. Vysvětlili, že 

dítě má jiného otce. „Takhle je to?“ řekl opět Hakuin a dítě jim předal.
250

 

Koán Kasanův pot uvádí Tolle jako příklad pravého soustředění, kdy Kasan na sobě rozeznal 

působení ega a nedostatečné vědomí. Proto i jako mistr šel znovu do učení k jinému mistrovi.
250

 

Zenovým výrokem: „Nemusíš hledat pravdu, stačí nelpět na svých názorech.“, Tolle vyzdvihuje 

další buddhistický pojem, kterým je neulpívání.
250
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Čínské slovo pro Buddhu sestává ze dvou znaků, první znamená „člověk“ a druhý „žádný“. Tak je 

v jednom slově obsaženo celé Buddhovo učení, svět forem a svět bez forem.
250

 

Vědomé vnímání Tolle přibližuje koánem, v němž se zenový mistr se žákem  zastavili na své cestě 

k jídlu. Po jídle se žák zeptal, jak může dosáhnout zenového stavu vědomí. Mistr dlouho mlčel. Když 

už mu žák chtěl položit další otázku, řekl: „Slyšíš šumění bystřiny?“ Žák do té doby bystřinu vůbec 

nevnímal, tak byl zabrán do přemýšlení o zenu. Ve chvíli, kdy v dálce zaslechl zvuk vody se jeho mysl 

ztišila. Když myšlení vystřídalo bdělé vnímání, byl schopen vnímat slabé zurčení. Řekl: „Ano slyším.“ 

Mistr zdvihl ukazovák a řekl : „Tady začni.“ Překvapený žák zažil první satori ve svém životě. 

Pokračovali v cestě a žák najednou vše vnímal plně jako nikdy předtím. Postupně se však probudila 

mysl a znovu se zeptal: „Uvažoval jsem, co byste mi řekl, kdybych tu vodu neslyšel?“ Mistr zastavil, 

podíval se na něj a řekl: „Teď vnikni do zenu.“ Nešlo o vnímání zvuku vody, ale o probuzení 

vnímavosti.
250

 

Tolle také mluví o „zářivé nádheře bezbarvého světla prázdnoty, která je naším pravým Já“. Verš 

cituje z důležitého textu dzogčhenu Tibetské knihy mrtvých, která dává umírajícímu rady, jak se skrze 

naslouchání v bardu, což je stav mezi smrtí a novým zrozením, osvobodí z utrpení v koloběhu 

životů.
250

 

 

4.2.4. Taoismus  

Tolle po vzoru čínských mudrců příliš nerozlišuje jakou má moudrost vnější formu. Tao te ťing od 

Lao c‘ je jedním z jeho inspiračních pramenů. Používá patrně různé anglické překlady. Vzhledem 

k tomu, že čínský originál v sobě zahrnuje velké množství významů, je každý překlad jen jeho 

neúplným obrazem, který sleduje tu či onu cestu. Tím bylo možné jen obtížně odhadnout jaké 

myšlenky byly přesně obsaženy v Tollem použitém anglickém překladu.
252

 

Prostor vzniká, když se Jedno stává dvěma a jako dva se stane deseti tisíci věcí (překlad Berty 

Krebsové, str. 30) vysvětluje Tolleho dva, jedná se o pojmenované (projevené bytí) a bezejmenné 

(neprojevené Bytí); deset tisíc věcí je u Tolleho projevené bytí tedy všechno stvoření, jak Lao-c' 

nazývá viditelný svět. Takže svět a prostor vznikají souběžně.
252

 

Tao či Bytí  je popisováno jako „nekonečné, věčně přítomné, matka vesmíru" (25. kapitola, překlad 

Stephen ADDISS & Stanley LOMBARDO). Přirozeně, ženy jsou blíž než muži, protože vlastně 

ztělesňují neprojevené Bytí. Navíc se všechny bytosti a všechny věci musí nakonec vrátit ke Zdroji. 

„Všechny věci mizí v tao. Tao trvá věčně." (34. kapitola, podle překladu Stephen ADDISS& Stanley 

LOMBARDO) 
252
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Když jsme vědomě přítomní, „nicnedělání" účinně proměňuje okolnosti i lidi. Tolle zmiňuje 

taoistický výraz wu wej, který se obvykle překládá „nekonat jednání" nebo „nezasahování" (překlad 

Berty Krebsové). Staří Číňané je považovali za jednu z největších ctností. Je to něco jiného než 

nečinnost v běžném stavu vědomí či spíš nevědomí vycházející ze strachu či nerozhodnosti. Skutečné 

„nicnedělání" předpokládá vnitřní nevzdorování a pronikavou bdělost. Tuto myšlenku začlenil Tolle 

do svého učení.
 252

 

Tolle k tomu vypráví zmodernizovaný taoistický příběh muže, který vyhrál v loterii drahé auto. 

Všichni mu říkali jaké má štěstí. Muž se usmál a řekl: „Možná.“ Po několika týdnech ježdění s autem 

do něj naboural opilý řidič a on skončil v nemocnici. Všichni mu říkali, jakou měl smůlu. Zase se 

usmál a řekl: „Možná.“ Když ještě ležel v nemocnici, jeho dům se sesul do moře. Všichni  mu 

blahopřáli, jaké měl štěstí. A on opět řekl: „ Možná.“ Původní příběh mluví o koních místo auta a 

příběh je mírně odlišný. Základem je však ukázat relativitu lidských soudů.
 252

 

Když opustíme pocit výjimečnosti a opustíme ego, získáme pravou sílu. Tao te ťing učí: „Kdo je 

širokým údolím světa, bude zcela naplněn věčnou silou a vrátí se k jednotě.“ (překlad Václava Cílka, 

2005, kap. 28)
 252

 

 

4.2.5. Gnose 

Tolle z gnostických pramenů přímo cituje pouze Tomášovo evangelium, v němž se soustřeďuje na 

vnímání Božského bytí v každé bytosti, v každé květině a v každém kameni. Uvědomuje si, že „vše je 

posvátné". Ježíš řekl: „Rozštípněte dřevo, budu tam Zvedněte kámen a také tam mě naleznete." Ježíš 

také řekl: „Já jsem světlo, které je nad vámi všemi. Jsem ve všem, co je. Vše ze mě vyšlo a opět se ke 

mně navrátí. Rozštípněte dřevo, budu tam. Zvedněte kámen a také tam mě naleznete.“ Tomášovo 

evangelium.
 253

 

Myšlenka amnézie či zapomenutí, která vznikla ponořením se do hmoty čili Tolleho světa forem, a 

potřeby uvědomění či osvícení se objevuje ve Skutcích Tomášových i ve středověkém indickém 

folklóru. Zářící lidé jak vnímá plně uvědomělé lidi před smrtí Tolle, pak připomínají světelný oděv 

podobný pravému já, který přijímá člověk před odchodem ze světa forem. Probuzení, procitnutí 

pomocí pravého poznání a osvícení jsou však pojmy, které ovlivnili i řadu novozákonních spisů. Jsou 

tedy křesťanství i gnosi společné.
 254

 

Dualismus naší tělesné formy a Tolleho bytí či duše je opět v obou náboženských systémech 

společný.
 253
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Tolleho vzdání se, vědomá pozornost je přijetím skutečnosti takové, jaká je. Ruší čas a bez času 

neexistuje utrpení. Přijetí utrpení a uvědomění je vědomá smrt. Když to zkusíme, uvidíme, že zemře 

jen naše ego, jinak smrt není skutečná.
 253

 

S tímto přesvědčení umíral i Giordano Bruno na hranici. Spáleno může být pomíjivé tělo, ale on 

jako život pokračuje dál v jiné podobě.Bruno se v Dialozích zmiňuje, že se také zabýval studiem 

hermetických spisů. Dochází k podobným závěrům jako Tolle.
255

 

 

4.2.6. Evropská filosofie a myšlení 

Tolle vzhledem ke své akademické minulosti má také široký záběr, pokud se týká evropské 

filosofie, literatury a vědeckého myšlení.
 
 

Základní tvrzení: „Myslím, tedy jsem.“, od kterého vychází René Descartes, Tolle ukazuje jako 

falešnou absolutizaci mysli jako našeho pravého já, neboť jak ukazuje mysl může být ovládnuta svou 

částí, jakýmsi programem či strukturou, kterou si sama vytvořila, kterou nazývá ego čili obraz sebe 

sama. Když Descartes hledal, na se může ve svém poznání spolehnout jako na úplnou jistotu čili 

certitudo
256

, uvědomil si, že přemýšlí a tak ztotožnil myšlení a Bytí, čímž objevil kořeny ega. Pravé Já 

podle Tolleho vyvěrá z vědomí jednoty universa, v něm si uvědomuje naši velikost jednoty všeho 

Bytí, která má být spojena s určitou pokorou, pokud se týká projeveného světa forem. V naší 

civilizaci, která je soustředěna na svět forem vidí nerovnováhu ve prospěch té části vědomí, které říká 

mysl a tím její součásti ega. To pak ve snaze o zachování sebe sama jako „svého já“, používá všechny 

prostředky.
257

 

To se odráží ve vnímání existencialistů jako J.P.Sartre: „Peklo jsou ti druzí.“ Jean Paul Sartre se 

také zamýšlel nad Descartovým výrokem a uvědomil si: „Vědomí, které říká, že přemýšlí, není tím 

vědomím, které přemýšlí.“ Tolle to dotáhl tak, že umístil myšlení uvnitř vědomí.
257

 

Shakespeare to vystihl takto: „Nic není dobré ani zlé samo o sobě, všemu dává vlastnosti až naše 

myšlení.“
 257

 

Odcizení ega, které stále něco hledá bez valného výsledku ukazovali Franz Kafka, Albert Camus, 

T.S.Eliot a James Joyce. Odcizení vnímali jako vnitřní rozporuplnost lidského bytí. Poznali ho  ve 

svém životě, ale řešení nenašli.
 257

 

Carl Jung se zmiňuje o indiánovi, který mu řekl, že většina bělochů má stažené obličeje, upřený 

pohled a chovají se krutě. „Běloši stále něco hledají," řekl mu ten náčelník. „Co vlastně hledají? Zdá 
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se, že pořád něco chtějí. Jsou stále úzkostliví a nespokojení. My nevíme, co chtějí. Myslíme si, že jsou 

šílení."
 257

 

Od Junga převzal Tolle i pojem synchronicity, která popisuje běžnou vědou  nevysvětlitelnou 

propojenost života člověka a jeho vědomí, za nímž spočívá Bytí. Tedy to, co se dříve nazývalo zázrak. 

Pojem zavedli švýcarský psycholog Carl Gustav Jung a švýcarský fyzik Wolfgang Pauli roku 1952. 

Také pojem maska čili persona pro kolektivní psýché, která tak předstírá individualitu čili 

osobnost, převzal od C.G.Junga. Ten obraz převzal z řecké tragédie.
 257

 

Také Tolleho popis osobního a skupinového nevědomí je podobný Jungovu. 

Ego a bytostné Já Jungovo Tolle posouvá směrem k učení buddhismu. Stejně jako Jung bytostné Já 

(pravé já, bytí) nadřazuje egu. Zatímco Jung označuje hloubku bytostného Já za nezměrnou, Tolle je 

přímo považuje za Bytí či Boha v nás.
257

 

V popisu nespokojenosti ega  v naší civilizaci vychází Tolle z Freudovy knihy Nespokojenost 

v kultuře, ale dochází k jiným závěrům o jejích příčinách a možnostech jejího odstranění.  

V jádru ega je strach ze smrti. Tacitus: „Touha zůstat bez následků stojí v cestě každému velkému a 

vznešenému konání.“ (Nisi impunitatis cupido retinuisset, magnis semper conatibus adversa.)  

Přijetí je důležitý nástroj k omezení ega. I jako císař si Marcus Aurelius uchovával stoický klid. 

Klid podle Tolleho vyvěrá z přijetí toho, co je a být v souladu s tokem Bytí. „Přijmi, co k tobě přijde 

vetkáno do vzoru tvého osudu, vždyť co by mohlo vhodněji naplnit tvé potřeby?", Hovory k sobě. „Měj 

zalíbení v tom jediném, co se ti přihází a co je tvým údělem v osnově veškerenstva; neboť co ti může 

být přiměřenější.“ Marcus Aurelius (Tolle podává překlad z angličtiny, který zdůrazňuje přijetí) 

Myšlenka přijetí toho, co je, však zůstává zachována.
 257

 

V románu od Aldouse Huxleyho Island se odehrává příběh muže, který ztroskotal na odlehlém 

ostrově. Na ostrově kvete jedinečná civilizace. Podivné je to, že jeho obyvatelé jsou, na rozdíl od 

obyvatel zbytku světa, zcela normální. První čeho si muž všimne, jsou barevní papoušci sedící v 

korunách stromů. Zdá se mu, že stále skřehotají slova: „ Pozor. Tady a teď. Pozor. Tady a teď." 

Později se dozvíme, že ostrované je to naučili, aby jim připomínali, že je třeba neustále zůstat v 

přítomnosti.
 257

 

K uvědomění si vnitřního prostoru v nás není třeba nic velkého, právě naopak malé obyčejné věci 

nám ho odhalí daleko lépe, neboť je v nich ukryt. Friedrich Nietzsche napsal: „ Jak málo stačí ke 

štěstí… Právě nejmenší věci, právě nejtišší a nejlehčí, zaharašení ještěrky, dech, šustot, oka mžik – 

málo, toť podstata největšího štěstí. Tiše!“, (Tak pravil Zarathustra.)
257

 

V kosmologii Tolle využívá myšlenky Alberta Einsteina a Stephena Hawkinga. 

Einstein zavedl pojem časoprostorové kontinuum, kde prostor není oddělen od času. 

Prostor a čas je jen konstrukce naší mysli, která obsahuje jádro pravdy. Dvěma základními znaky 

Boha jsou nekonečnost a věčnost, které vnímáme jako by existovaly mimo nás. Tolle tvrdí, že v našem 

nitru má prostor i čas vnitřní ekvivalent, který odhaluje jejich pravou přirozenost zároveň se svou 

vlastní. Prostoru odpovídá klidná, nekonečně hluboká oblast ne-mysli. Času odpovídá přítomnost, 
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vědomí věčného Teď. Mezi těmito dvěma pohledy není rozdíl. Když se prostor a čas uskutečňují 

uvnitř jako neprojevené Bytí, tedy Ne-mysl a přítomnost, vnější prostor a čas pro nás nadále existují. 

Nejsou však již důležité. Také svět pro nás nadále existuje, ale nás už to nesvazuje. 

Albert Einstein řekl kdysi: „Chtěl bych znát Boží myšlenky. To ostatní jsou jen drobnosti.“ (I want 

to know His thoughts; the rest are details.)
257

 

Tolle zmiňuje teorii pulzujícího vesmíru, který se opakovaně rozpíná a smršťuje v dlouhých 

cyklech. „Proč se vesmír obtěžuje vůbec existovat?“ ptá se Stephen Hawking, když v žádném 

matematickém modelu nenalezl odpověď.
258

   

 

4.2.7. Islám 

Zdá se, že Tolle se islámem zabýval jen okrajově. Zmiňuje pouze několik súfijských mistrů. 

Jedním z nich je Džaláluddín Rúmí, súfistický básník a učitel, který prohlásil, že minulost a 

budoucnost zakrývají Boha. Jeho výrok: „Súfista je synem přítomné chvíle,“ ladí s Tolleho učením. 

Sjednocení s Bohem chápal substanciálně také mučedník islámu Mansúr al-Halládž při popravě 

volal: „Já  jsem Pravda!“ Ačkoli je Tollemu názorově blízko, Tolle ho nezmiňuje.
 259

 

Pokorný postoj, který máme uchovat, aby nám sláva opět neposilovala ego ho upoutal u súfijského 

mistra Šamsuddína Háfize, který pokoru vyjádřil takto: „Jsem jen dírkou na flétně, skrz kterou proudí 

dech Krista. Naslouchejte té hudbě.“
260

 

 

4.3. KRITICKÉ OHLASY 

 

4.3.1. Písemné komentáře na internetu 

Na internetu přístupné množství nejrůznějších ohlasů na Tolleho publikační činnost ve více než 

třiceti jazycích. Většinou jsou to kladné reakce, ve kterých pisatelé ukazují, které myšlenky či 

duchovní cvičení jim konkrétně pomohlo. Řada lidí také sdílí části textu z Tolleho knih na svých 

webových stránkách. Podařilo se nám najít pouze jeden záporněji laděný článek, který je 

v komentovaném překladu uveden níže. Jeho autor patrně očekával debatu, která se odehrála jinde. 

Tento článek je o nejpopulárnějším duchovní guru moderní doby. 
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Eckhart Tolle je multimilionář , který hlásá, že se vzdal všech potřeb! Hvězda nám na svých 

vlastních video webových stránkách, které jsou po něm pojmenované, říká, abychom opustili ego a 

přestali se upínat k mentálnímu obrazu sebe sama! Povšimněte si, možných  rozporů. 

I když si z něj tady trochu dělám legraci, jsem osobně přesvědčen, že jeho poselství je velmi 

hluboké v každém z mnoha ohledů . Určitě mi pomohla vypořádat se s řadou věcí a je pro mě i nadále 

zdrojem inspirace . 

Nicméně, jeho filozofie není vůči kritice imunní a věřím, že to stojí za to prozkoumat ji, s cílem 

získat co nejvíce z toho, co nám nabízí. 

Každá lidská bytost zakouší myšlenky a pocity, které často reagují na svět kolem ní. Lidé chtějí, 

aby věci byly určitým způsobem a jsou zklamáni, když věci nejsou tak, jak očekávali. Eckhart nám 

říká, že tyto myšlenky a pocity nejsou tím, kdo skutečně jsme a že ztotožnění s jakýmkoli mentálním 

obrazem sebe sama je to, co činí problémy. 

Jeho řešení je , abychom se stali nezávislými pozorovateli sebe sama, našich myšlenek a pocitů, 

skrze proces, kterému říká odtotožnění. Můžeme to provést tak, že se zaměříme mnohem méně na ty 

pocity, a ještě mnohem více na nezpracované (syrové) zkušenosti každého okamžiku.  

Soustředíme se na vnímání všeho v přítomnosti, tedy jak vnějších zkušeností, tak i těch vnitřních, 

kterými jsou právě pocity. Tím, že je nezaujatě pozorujeme, můžeme si uvědomit, že jimi nejsme.
261

 

Eckhart to bere tak, že na mystické úrovni během trvání nám propojení s přítomností umožňuje, 

abychom se stali jedním s vesmírem! My s ním již jedno jsme, pouze si to s pomocí Tolleho učení 

uvědomíme. Čím více to budeme dělat, tím více to přejde do našeho já a všech jeho reakcí. Je to krásná 

a silná myšlenka, která nabízí lidstvu nový způsob bytí vědomí, a tím nás osvobozuje od všech forem 

utrpení - bravo! 

Dovolte mi, abych začal některými lidovými kritikami Eckharta Tolle před tím než se budu zabývat 

jeho poselstvím a tím, zda opravdu platí. 

Bohužel u slibu administrátor této stránky zatím zůstal 

 

1) James 

Dobrý den. 

V současné době čtu první knihu Eckharta Tolle a ta mi pomohla si uvědomit, že 

ego, nahromadění mnoha vrstev představ lidí o mě, které do mojí mysli přišly ke zpracování, přijetí 

a ztotožnění se sebou samým, jsou falešné, a které již nechci nijak živit. Ne všichni z nás zažijí náhlé 

probuzení, a zdá se, že Eckhart si toho je vědom. Proto postupné rozpouštění ega. Uvědomění je 

opravdu prvním krokem. Rozpoznávání je pravděpodobně druhý krokem. Myslím, že je nemožné, 

abychom se ega zcela zbavili, menší ego máme jako děti, a proto je pro společnost nevyužitelné. 

Nicméně se musíme naučit, jak je rozlišovat, co je jen nějakým produktem mysli, a pro sebe skutečně 

rozpoznat a ocenit ty stavy bytí, jako je láska, mír a štěstí. 
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2) Carmen  

Dobrý den, 

žena Eckharta Tolle, že je krásná ? Trochu Windexu na čištění brýlí člověče! 

3) Sheri Fallon  

Chtěla bych vám poděkovat za poslední hlášku mého manžela - blázna, že není důvod, proč něco 

dělat, nebo se o někoho ve svém životě starat. Odešel po 40 letech manželství kvůli vaší směšné knize. 

To zapadá do jeho postoje nestarat se a nic nedělat, který jsem se rozhodla vydržet celý svůj 

manželský život. Vím, že jste se smál celou cestu do banky. Možná, že jste nechtěl způsobit takový 

rozruch, ale lidem, jako je nic nedělající manžel, jste dal dobrý důvod, aby byl takový, jaký je! 

Smířila jsem se s více věcmi, než by se smířila jakákoli rozumná žena jen proto, aby mě opustil bez 

peněz (protože podle vás & něho peníze nejsou důležité), pobíhal kolem snažil se najít pomoc. 

Děkuji vám a ještě jednou děkuji - NE. Karma je děvka !!! Ať skončíte v pekle s mým manželem. 

Sheri z Allison Parku 

4) Si  

Sheri, je mi to líto vaší situace, ale musíte určitě vidět, že nebylo námětem knihy dát lidem důvod, 

aby se vzdali těch, které milují a zničili jim život. Odpovědnost leží na vašem manželovi. Rozhodl se 

odejít, a rozhodl se použít ji jako důvod, spíše než říct, že to vždycky cítil takhle. Váš manžel hledal 

ospravedlnění svých pocitů, spíše než aby za ně převzal odpovědnost sám. Sama jste říkala, že 

vždycky  měl postoj nic nedělat. Kdyby nenastal tento třesk, stalo by se něco jiného, ale zdroj zůstává 

stejný, váš manžel. Najdete zde lepšího, někoho, kdo si vás zaslouží a bude vám dělat radost, protože 

chtějí být s vámi. Hodně štěstí drahá. 

5) Igi  

Tolleho kniha nešíří žádnou představu o tom, co dělat ve svém životě. Říká, že - pokud zastavíte 

ztotožňování se (nevědomé) se svým egem (s obrazem sebe sama, životním příběhem, vašimi 

budoucími potřebami atd.), stanete se uvnitř velmi svobodnými, žijete v hlubokém míru a tento stav 

automaticky přináší lepší rozhodnutí do vašeho života – vědomější a zodpovědnější. Možná, že tvůj 

manžel je v období, kdy si začíná být vědom břemene, které vytvořil ve své mysli, a tento první krok 

přináší často zmatek a ztrátu totožnosti založené na egu. 

Tyto ohlasy ukazují, že ani Tolle se zcela nevyhne záporné kritice, většinou však se jedná o 

neporozumění jeho učení, které je z velké části založeno na duchovní praxi. Tolle tuto kritiku řeší 

s humorem a pokud je to možné, vysvětluje rozpory.
 262

 

 

                                                      

262 http://www.howtoforgivepeople.com/eckhart-tolle-criticism 
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4.3.2. Internetová konference 

V internetové debatě, které se účastnilo na 15 miliónů posluchačů, zazněla řada dotazů od členů 

nejrůznějších náboženských skupin a duchovních hledačů. Tolle s pomocí Oprah Winfrey, která mu 

pomáhala udržovat spád a zábavnost pořadu odpovídal na různé dotazy z oblasti spirituální 

psychologie, teologie i filosofie. 

Převažovaly dotazy na vztahovou a individuální psychologii, případně jak Tolleho učení smířit 

s vírou tazatelů. Tolle se vždy snažil upřesnit povahu předloženého problému a teprve když mu jej 

popsali, radil jak by se sním mohli nejlépe vypořádat. 

V této debatě bylo také vidět, jak rozšířeno je jeho učení napříč všemi náboženskými skupinami. 

Přestože nejvíce účastníků bylo samozřejmě z anglofonních zemí, neboť byla vedena v angličtině, 

připojovali se lidé nejen z USA, Británie či Austrálie, ale i z Německa, Ruska, Polska, Francie, 

Nizozemska, Číny, Irska, Saudské Arábie nebo Indie. Z náboženských skupin byli nejvíce zastoupeni 

křesťané různých denominací jako jednotlivci nebo celé studijní skupiny, stoupenci tzv. nové 

spirituality, dále posluchači z kultury islámu, buddhismu a hinduismu. 

Tolle během debaty  vysvětloval a zpřesňoval svoje učení mnoha příklady, příběhy a znázorněními. 

Působil mírně, nedogmaticky a vyzařovala z něj klidná radost. Občas použil vtipnou poznámku, která 

diskutující rozesmála. 

V této debatě si autor práce také ověřil správné porozumění Tolleho učení.  

Tento počin byl podle Oprah Winfrey první svého druhy a je k dispozici na serveru youtube 

přetlumočený do češtiny. Jedná se o deset dílů této diskusní školy. Každý trvá přibližně jeden a půl 

hodiny a vztahuje se k jedné kapitole knihy Nová země. Poslední má půl hodiny navíc pro 

opakování.
263

 

 

4.3. Myšlenkově spřízněné osobnosti 

JUDr. Eduard Tomáš (25.11.1908 Přemyšl, Polsko - 26.5.2002) byl český mystik, jogín a 

spisovatel. Původně právník byl v 50. letech zařazen jako manuální pracovník. Setkal s duchovními 

učiteli jako s F. Drtikolem a P. Bruntonem. Duchovně ho ovlivnila také manželka Míla. V 90. letech 

20. století se v Praze setkal s Dalajlámou (a poznali se jako z minulého života).
264

 

Eduarda Tomáše proslavily přednášky v pražské Unitarii v 60. letech 20. století. V dalším 

veřejném působení nemohl pokračovat. Znovu veřejně působit mohl až po sametové revoluci v roce 

1989. Povědomí o něm širší veřejnost získala v několika televizních pořadech.
 264

 

                                                      

263 http://www.youtube.com/watch?v=ZqkBodnhH_k 

264 http://cs.wikipedia.org/wiki/Eduard_Tomáš 
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Nechtěl působit jako guru a neměl žáky, přestože byl považován za duchovního mistra. Za 

nejvyššího učitele, který nás vede k realizaci považoval Absolutno.  To stojí mimo personifikovanou 

osobu. Na konci svého života uspořádal v Praze řadu přednášek.
 264

 

Z řady hovorů Tomáše umístěných na serveru youtube je patrna řada podobností mezi jeho názory 

a názory Tolleho. Tomáš na rozdíl od Tolleho je víc zaměřen na védské myšlení. Podobné je u obou 

praktikování duchovních cvičení a meditací spolu se studiem a promýšlení filosofického pozadí 

života. Rozdíl je také v rozsahu šíření toho, co poznali.
264

 

Jill Bolte Taylor Ph.D. (nar.15.5.1959) je americká neuroanatomka, zabývající se výzkumem 

schizofrenie, přednáší o svých objevech.
 265

 

Taylorovou ve 37 letech postihla mozková příhoda, kdy jí praskla céva v levé polovině mozku. 

Jako odborník, který měl široké znalosti o funkcích jednotlivých center mozku a jejich řízení různých 

tělesných orgánů měla náhle možnost výzkumného pozorování sebe sama..
 265

 

„Naše pravá hemisféra je touto přítomnou chvílí. Přímo tady, právě teď. Pravá hemisféra myslí 

v obrazech a učí se kinesteticky skrz pohyb našeho těla. Informace do ní vstupují současně jako 

proudy energie skrze všechny smyslové orgány a potom vybuchují v úžasnou koláž dojmů o tom, jak 

současná chvíle vypadá, voní a chutná, jaká je na dotek a jaké má zvuky. Jsme energetická bytost stále 

propojená s energií, která je všude kolem. Skrz vědomí naší pravé hemisféry. Jsme energetické bytosti 

vzájemně propojené vědomím našich pravých hemisfér jako jedna velké lidská rodina. Tady a teď 

jsme na této planetě bratry a sestrami a jsme tu proto, abychom udělali svět lepší, jsme dokonalí. Jsme 

celek, jsme krásní.
265

 

Naše levá hemisféra je velmi odlišné místo. Přemýšlí lineárně a metodicky, zabývá se minulostí a 

budoucností. Levá hemisféra je přizpůsobená k tomu, aby vzala tu úžasnou koláž vjemů přítomné 

chvíle a začala v ní rozeznávat podrobnosti a o těch podrobnostech další podrobnosti. Všechny tyto 

informace pak kategorizuje a organizuje, spojuje je se vším, co jsme se v minulosti naučili a kalkuluje 

naše možnosti. Levá hemisféra myslí v jazyce. Je to ten všudypřítomný hlas, který nás a náš vnitřní 

svět propojuje s vnějším světem. Je to hlásek který nám říká: ,Nezapomeň cestou domů koupit banány 

ráno je budu potřebovat.‘ Je to ta kalkulující inteligence, která nám připomíná, že si máme vyprat 

prádlo. Ale co je asi nejdůležitější, je to ten hlas, který nám říká: ,Já jsem. Já jsem.‘ A když naše levá 

hemisféra řekne: „Já jsem,“ stáváme se oddělenými od okolí. Stáváme se samostatným hmotným 

individuem, odděleným od toku energie, který nás obklopuje a taky od ostatních lidí.“
 265

 

Její popis funkcí obou hemisfér je zpřesněný jejím zážitkem, kdy zažila prakticky vypojení levé 

hemisféry. A pocit prožívání pravé hemisféry byl prý ohromně krásný. Z hlediska toho, co učí Tolle je 

nápadná shoda mezi levou hemisférou a Tolleho myslí s egem uvnitř. Pravá hemisféra se velmi 

shoduje s Tolleho vědomím. Je to další významný objev, který nás posouvá blíž k poznání nás samých 

a našeho přístupu Bohu, Bytí či Absolutnu skrze naše vědomí.
265

 

                                                      

265 http://www.youtube.com/watch?v=QTrJqmKoveU 
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Mezi lékaři rozšiřuje používání jógových technik například Jon Kabat Zinn, který meditace zavádí 

do západní medicíny.
266

 

 

5. Přínos Tolleho mystiky 

Z podstaty Tolleho učení se ukázalo důležité praktické vyzkoušení meditačních cvičení, která 

umožnila proniknutí do hloubky vědomí různými technikami, které Tolle doporučuje. Zkušenosti 

nabyté v těchto jednoduchých duchovních cvičeních umožnily mnohem lepší uvědomění si 

skutečnosti, kterou se snaží Tolle slovy sdělit. Jeho meditační postupy se osvědčily a vedly 

k výsledkům, které deklaruje. Mezi těmi je například osvobození se od existenciální úzkosti. 

Výklad učení se ukázal obtížný, protože překlady jeho knih nebyly přesné.. Bylo tak nutno 

s ohledem na obsah a systém učení pečlivě přeložit poměrně rozsáhlou část anglického originálního 

textu. Tím se odstranilo mnoho nejasností, které původní překlad vyvolával. Promýšlením a 

zkoušením Tollem doporučovaných meditací tak byl získán základ opatřený poznámkami a komentáři, 

ze kterého bylo možné práci dál rozvinout. 

Analýza textů ukazuje, že předpoklady o inspiraci Tolleho učení křesťanstvím, islámem, 

buddhismem, taoismem a gnosí, byly správné. Bylo jen třeba rozlišit inspiraci buddhismem od jeho 

védského pozadí, na kterém vznikal a jehož inspirace Tolle rovněž využívá. 

V dalším zkoumání, věnovaném promýšlení Tolleho knihy Nová země, byly doplněny a zpřesněny 

poznatky o Tolleho kosmologii, teologii a psychologii. Je patrné, že psychologii ve velké míře převzal 

z buddhismu a monistických védských učení, kosmologie je ovlivněna Biblí a gnostickými systémy. 

Tolle však má snahu vybrat z každého náboženského učení pravdivé části a očistit je od myšlenek a 

symbolů disharmonických, které podle něj vznikly špatným porozuměním. Tím znesnadňuje 

nacházení spojů mezi různými převzatými částmi svého učení, zvláště pokud mají společný původ, 

jako jsou například védská učení a buddhismus založeny v indickém myšlení. Vše důkladně promýšlí 

a hledá obecnou shodu všech učení, z nichž čerpá. 

Teologii tvoří propojováním terminologií napříč různými náboženstvími. Soustřeďuje se na jejich 

soulad a vysvětluje, kde došlo ke špatnému porozumění.  

Jeho výklady Bible nejdou proti smyslu původního textu, dávají však možnosti, které někomu lépe 

vyhovují než tradiční výklady. Příkladem může být Boží království v přítomné chvíli nikoli 

budoucnosti. Tolle  vychází ve svém přístupu z teze, že je jedna společná skutečnost, která je postupně 

odhalována různými duchovními učiteli. Mezi ně v první řadě počítá Ježíše, Buddhu a Lao c‘. Jejich 

učení sice byla poté tradicí zkreslena, ale je v nich možné objevit pravdivé jádro. Zbožštění Ježíše a 

Buddhy Tolle bere jako neporozumění bytí či božství v nás.  

                                                      

266  Hlavní Myšlenky jógy a její fukční prvky přenáší do západní medicíny. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jon_Kabat-Zinn 
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Tolle přináší nový přístup ke spiritualitě, která má jako podstatnou hodnotu svobodu v přístupu k 

Bytí či Bohu. Zatímco stará spiritualita preferuje institucionální hierarchii, nová dává přednost 

individuální cestě k Bohu. Říká, že v dnešní době se vědomí Boha rozšiřuje mezi větší část lidstva než 

tomu bylo dosud. Dalšími duchovními učiteli by tedy mohli vedle něj být například Maharishi či 

Eduard Tomáš v nedávné minulosti a dnes dalajláma. Tolle si mezi nimi nečiní žádný nárok na 

prvenství. Objevují se i lidé z lékařských oborů, kteří také obracejí pozornost svých kolegů i veřejnosti 

k duchovnímu životu.  

Tolle své učení nedogmaticky postupně rozšiřuje s využitím všech vhodných zdrojů., Základem 

jeho učení je idealistický monismus, v němž z Bytí vyvstává do existenciální hry celý vesmír včetně 

lidstva, Jeho Bůh je tedy neosobní Bytí. Nachází shody v širokém spektru oborů od teologie, filosofie, 

psychologie po teoretickou fyziku. Svým učením podněcuje rostoucí počet svých posluchačů, aby i 

v běžném životě byli přítomni tady a teď.  Pomáhá jim, aby si uvědomovali svoji sounáležitost 

s celkem Bytí a tak byli jedno se vším, co je. 

Tolle prohlašuje, že není důležité v jaké náboženské kultuře se člověk nalézá. Důležité je 

osvobození se od ega a jeho projevů skrze prožívání přítomnosti čili Bytí. Jeho čtenáři a posluchači 

vesměs potvrzují, že jejich život se vlivem uplatnění Tolleho učení proměňuje směrem k hlubší 

spiritualitě uvnitř jejich náboženství a kvalitnějšímu životu. 

Církve by jeho učení a meditační techniky mohly využít k prohloubení duchovního života svých 

sborů a navázání dialogu s dalšími náboženskými směry. To je umožněno jeho důsledným důrazem na 

jednotu všeho Bytí. Tolle ukazuje na společný duchovní základ. Odstraňuje překážky v porozumění 

spiritualitě druhých a jejím vysvětlováním brání vzniku předsudků vůči věřícím jiných náboženství. 
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RESUMÉ 

 

Tato práce se snaží čtenáři přiblížit mystiku Eckharta Tolle, duchovního učitele naší doby, který 

propojuje svým učením různé duchovní směry a náboženství, z  nichž čerpá inspiraci pro své učení. 

Tolle prohlašuje své učení za nenáboženské či nadkonfesní a důležité pro každého člověka, který 

hledá cestu, jak se osvobodit od tlaku, úzkosti a bolesti, kterou s sebou nese moderní způsob života. 

Životopis Eckharta Tolle je shrnutím informací veřejně o něm dostupných v jeho publikacích či 

z internetových zdrojů. 

V oddíle Vývoj Tolleho mystiky jsou uvedeny širší výtahy myšlenek z jeho knih Moc přítomného 

okamžiku, Ticho promlouvá a Nová země opatřené komentáři a poznámkami, ve kterých autor práce 

na tyto myšlenky reaguje. Jsou očištěny od chybných porozumění překladatelů, čímž je vytvořen 

základ pro následující analýzu. 

V další části jsou podrobně vysvětleny hlavní Tolleho myšlenkové pojmy jako mysl, vědomí, bytí, 

ego, emoční tělo (bolesti), přítomnost, ticho, prostor, přijetí, vzdání se, probuzení a osvobození. Jsou 

zde pojednány vzájemné vztahy entit stojícími za těmito pojmy v systému Tolleho učení i 

v souvislostech s učením různých náboženství 

Práce pokračuje podrobným pojednáním, které ukazuje odděleně Tolleho konfrontace 

ke křesťanství, védským učením, buddhismu, taoismu, gnosi, islámu či evropské filosofii a myšlení. 

Nejpodrobněji je rozvedeno křesťanství, kde Tolle převážně čerpá látku z biblických výroků Ježíše a 

apoštola Pavla. 

Kritické ohlasy na Tolleho učení jsou většinou kladné, dobře podložená záporná kritika prakticky 

není k dispozici. Tolle svým nedogmatickým postojem, kdy ukazuje, že slova jen nedostatečně 

vystihují obtížně uchopitelnou skutečnost takové kritice předchází. Krátce je zmíněn poslední Tolleho 

počin v podobě internetové školy ke knize Nová země moderovanou Oprah Winfrey. 

Z podobně zaměřených osobností zkoumajících naši spiritualitu jsou podrobněji zmíněni Eduard 

Tomáš jako významný český představitel spojení spirituální filosofie s jógovou praxi a Jill Bolte 

Taylor pro svoji výzkumnou činnost v oblasti odlišného vnímání každé z hemisfér našeho mozku, kdy 

se její závěry shodují se zjištěním Eckharta Tolle. 

V závěru práce ukazuje na přínos Eckharta Tolle jako významného činitele v posunu lidstva 

směrem k vědomému prožívání bytí přítomné chvíle a osvobození od egoické mysli. V souvislosti 

s poznatky Jill Bolte Taylor je tu možnost, že by brána do Tolleho bytí, vědomí či  k Bohu v nás 

mohla být v té polovině mozku, která nás propojuje v lásce a bratrství, navzájem i s celým vesmírem. 
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SUMMARY 

 

This work is trying to show mystic of Eckhart Tolle, spiritual teacher of our time, which combines 

in his teaching various spiritual movements and religions, from which he draw inspiration for his 

learning. Tolle declares his teachings for non-religious or non-denominational and important for every 

person, who is looking for a way to relieve the pressure, anxiety and pain, which entails a modern way 

of life. 

Biography Eckhart Tolle is a summary of information publicly available about him in his publications 

or from Internet sources. 

In Development Tolle mystics are given wider lifts ideas from his books The Power of Now , silence 

speaks a New Earth provided comments and notes , where the authors work on these ideas reacts . 

They are cleaned of erroneous understanding of translators, thereby providing a basis for subsequent 

analysis. 

The next section explains in detail the main Tolle mental concepts such as mind, consciousness, 

being, ego, (emotional) painbody, presence, stillness, space, acceptance, surrender, awakening and 

exemption. There are dealt with relationships of entities standing behind these concepts in the Tolle 

teaching and learning in the context of different religions. 

Work continues detailed discourse which shows separately Tolle confrontation to Christianity, 

Vedic teachings, Buddhism, Taoism, gnosis, Islam, and European philosophy and thinking. Much 

detail as outlined Christianity, Tolle where mostly draws material from the biblical sayings of Jesus 

and the Apostle Paul. 

Critical responses to Tolle teachings are mostly positive, well-founded negative criticism 

practically not available. Tolle its non-dogmatic attitude, which shows that words inadequately 

describe difficult to grasp the fact precedes such criticism. Briefly mentioned last Tolle's actions 

concerning the school webcast for the book A New Earth Oprah Winfrey moderated. 

The like-minded personalities are exploring our spirituality detailed description of Edward Tomáš 

as an important representative of Czech spiritual connection with yogic philosophy and practice, Jill 

Bolte Taylor for his research work in different perceptions of each of the hemispheres of our brain 

when its findings coincide with the findings of Eckhart Tolle. 

The conclusion shows the contribution of Eckhart Tolle as an important factor in moving humanity 

toward conscious experience of being present while liberation from egoistic mind. In connection with 

the findings Jill Bolte Taylor is a possibility that the gateway to Tolle’s being, consciousness or God in 

us could be in the middle of the brain that connects us in love and brotherhood each other and with the 

universe. 

 

 

 


