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NÁBOŽENSTVÍ A DUCHOVNI VÝVOJČLOVĚKA

Po celá desetiletí nám bylo vtloukáno do hlavy, že n áboženství je
přežitek a že období religiozity skon čilo spolu s kapitalismem. Ale nyní už i
někte ří ateisté pochopili, že potla čování náboženství se stalo jednou z
hlavních p říčin tém ěř úplného morálního rozvratu naší spole čnosti. Jasné to
předpov ěděl už Dostojevskij: “Není-li B ůh, je možné cokoli. ” Mnozí si pak
myslí, že nebudou-li p řistiženi, mohou si dovolit všechno. Domnívají se, že
mohou ovládat lidi z pozice síly a beztrestné páchat zl očiny.

Všichni lidé, kte ří ztratili Boha, se samoz řejmé nestanou zlo činci.
Každý také nep řemýšlí o smyslu svého života. Ale co ti, kte ří o něm
přemýšlejí? V souvislosti s tím se obra ťme k existencialismu. Je to západní
ateisticky filozoficky sm ěr. Termín existencialismus pochází od slova
existence — bytí. Toto u čení je výrazem krajního zoufalství, které vychází z
nepochopení smyslu vlastního života. Existencialisté  tvrdí, že život nemá
žádny smysl. Ocitli jsme se zde na Zemi proti své v ůli. Jsme uvrženi do
života, kterého nám nebylo t řeba. Čím je člověk inteligentn ější, tím více trpí
tím, že nem ůže najít smysl života. Jsme p ředurčeni k utrpení. Východiskem
z této situace je sebevražda jako jediné řešení, které je hodno silnéhočlověka. Existencialisté nabádají k tomuto činu ve svých literárních dílech.
Skute čně, sebevražda je jedním z reálných východisek z toho, že  jsme
nepochopili pravdu. Avšak jsou i jiná řešení. Příkladem je následující úvaha.
Všichni žijeme jen jednou a trpíme tím, že nám zde na Zemi něco chybí. A co
když s n ěkým ud ěláme konec? Vždy ť mu tím p řineseme dobro, protože
skon číme jeho nesmyslné utrpení. Vražda se stane pro zbyte čně trpícíhočlověka blahem. A když si p řivlastníme jeho materiální statky, ješt ě si tady z
nich m ůžeme něco užít. Trošku se tu ješt ě poveselíme a pak p ůjdeme za
ním.

Je ješt ě jedna cesta — nikoho nezabíjet, ale snažit se zapomeno ut na
hrůzu nesmyslného bytí nap říklad tím, že bereme drogy.

Nechci tím říci, že všichni nev ěřící dojdou k takovému řešení. Mnozí si
nikdy nekladou otázky po smyslu života, nemají takový  intelekt. Prost ě žijí
svými pavlovskými reflexy. Také je trápí nev ědomost, ale dá se jim do ur čité
míry pomoci osv ětou. Na ty se však nezam ěřuji. Myslím na ty, kdo nemohou
žít bez znalosti Pravdy. Jim p řináší spásu sv ětový názor, který je nutí
ustoupit z pozic antropocentrismu a egocentrismu. B ěžný pr ůměrný člověk
vyznává následující sv ětový názor. Jsem Já a kolem Mne je celý sv ět, který
je bud hrozný nebo krásný, ale moje Já je pro mne v centru celého sv ěta.

A všechno, co existuje kolem mého Já, hodnotím z pozi ce tohoto
st ředu. Je nutno takový sv ětový názor zm ěnit v protikladny, v jehož st ředu
je Bůh. Tak člověk nachází své místo ve vesmíru teocentrickém. Postup né
se p řizpůsobuje poznání, že všechno se d ěje ne kv ůli němu, ale kv ůli Bohu,
Bohu-Tv ůrci, Bohu-Cíli našeho snažení, Bohu-U čiteli. V Novém zákon ě a v
Bhagavadgít ě si můžeme p řečíst, jak se to vyjad řuje nábožensky. Podle
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toho, jak člověk na své náboženské cest ě proniká stále hloub ěji do této
pravdy, množství nevy řešených životn ě důležitých problém ů se mu
zmenšuje, cesta životem se stává stále jasn ější, zvyšuje se také pocit št ěstí
ze života, člověk se může stát v dobrém smyslu slova “chronicky”
šťastným. Podívejme se nyní, jak lidé uvád ějí do života své náboženské
poznatky. Mnozí lidé, kte ří se setkali s praktickým d ůkazem, že Bůh existuje,
reagují takto: no dobrá. B ůh je, ale co s tím? B ůh existuje, ale a ť mě teď ne-
ruší. Setkáme se, až um řu, a všechno to probereme. Lidé s rozvinut ějším
intelektem zm ění svůj život v souladu s tímto poznáním a s morálními
náboženskými zásadami. Za číná jejich postupné zduchovn ění. Najednou je
přestanou tísnit konkrétní náboženské normy, protože se  před nimi už
bezprost ředně otvírá Pravda, nezkažená p řízemními sváry a p ředsudky.
Jestliže B ůh existuje, je na nás, abychom za čali p řetvá řet svůj život podle
jeho v ůle. Lidé, kte ří došli k tomuto rozhodnutí, se m ění každý po svém.
Někoho vede láska, n ěkoho i strach a n ěkdo podléhá davové psychóze a
pouze napodobuje. Gurdžijev správn ě vyjád řil, že každý má své
náboženství. To znamená, že si člověk vytvá ří náboženskou koncepci podle
svého vývojového stupn ě a podle charakteru p ředcházející duchovní
zkušenosti. N ěkdo chápe Boha jako strašidlo, a proto se bojí h řešit. Někdo
pochopil, že B ůh je Láska, a proto se člověk musí božské Lásce u čit, chce-li
se p řiblížit božské dokonalosti, jak u čil Ježíš. Kdo se vydal touto cestou, má
naději, že v budoucnu pozná Boha jako oceán vesmírného V ědomí. Mnozí
lidé chápou Boha jako létajícího človí čka, který na naše volání p řiletí a
obda ří nás svým požehnáním. N ěkte ří lidé chápou Boha ješt ě jednodušeji,
jako modlu, a obdarují p ředměty božskými vlastnostmi. Nejsou schopni
přijmout pojetí vesmírného V ědomí a nejsou ani schopni p ředstavit sičlověka, který d říve žil na Zemi a ješt ě dnes v jakési podob ě existuje.
Jednou jsem byl v pravoslavném chrámu sv ědkem, jak jedna žena líbala
ikonu Poslední ve čere, k řižovala se a říkala: “Poslední ve čere, odpus ť mi.
Poslední ve čere, odpus ť mi...” Je to ilustrace ke Gurdžijevov ě větě, že každý
má své náboženství. Pochopme, že tato žena d ělá maximum, čeho je
schopna, a nelze ji odsuzovat.

Uvedeme nyní p řehled konkrétních náboženských vyznání, která dnes
na Zemi existují. Podle informací UNESCA z r.1975 vy znává k řesťanství v
nejrůznějších podobách asi 30% lidí. Naprostou v ětšinu tvo ří katolíci.
Mnohem mén ě je pravoslavných v ěřících a ješt ě méně protestant ů různých
směrů. Druhá t řetina lidstva vyznává buddhismus a hinduismus. 15%
vyznává islám a p řibližn ě 10% jiná náboženství.

Nejmasov ější náboženství je k řesťanství, buddhismus a islám.
Nejprve si promluvme o nich.

Jak k řesťanství vzniklo? Bylo vytvo řeno na základ ě judaismu a ten se
objevil v pohanském sv ětě. Mezi vyznava či boh ů-duch ů zapustila ko řeny
nová náboženská koncepce jediného Boha. P řišla k lidem díky prorok ům
malého židovského národa, který p řijal a uchoval toto poznání. Judaismus
vznikl díky úsilí velkého židovského v ůdce Mojžíše. Judaisticky B ůh
představoval hrozivou trestající sílu. Je to pochopite lné: ve stálých válkách
a nešt ěstích se kázn ě dosahovalo prost řednictvím strachu. Tím se
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vysv ětluje i charakter zákon ů židovské bible: za ur čitý h řích musí byt člověk
zaživa upálen, ukamenován, bude mu vypíchnuto oko, us eknuta ruka a pod.
Bůh sice dal Mojžíšovi p řikázání “Nezabiješ”, ale ani sám Mojžíš se tehdy
nenaučil vážit si lidského života.

Avšak judaismus splnil svou velkou úlohu tím, že z n ěho vyšlo nové
náboženství — u čení Ježíše Krista. Co nového p řinesl Ježíš?

Ježíš uvádí, že bychom se Boha nem ěli bát nebo ho jen milovat a
domnívat se, že tím už v zásad ě naplníme své náboženské povinnosti. Ne!
Ježíš nás vyzval, abychom se snažili v tomto život ě zde na Zemi dosáhnout
božské dokonalosti. Řekl: “Bu ďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš Otec
nebeský.”(Mat.5,48) A navíc — Ježíš poskytl hlavní met odu, jak se skute čně
dostat k tomuto stavu. Řekl: “B ůh je Láska.” Z toho vyplývá nejen to, že
vztah Boha k lidem je dokonalá Láska, ale i to, že se  musíme této Lásce
naučit, chceme-li se stát božsky dokonalými. Ale jak se tomu nau čit? Ježíšříkal, že prost řednictvím lásky k lidem. Tém ěř celé jeho u čení se skládá z
doporu čení a p říkladů tohoto druhu.

Křesťanství správn ě uvádí Ježíše jako Spasitele. Nemyslí se tím, že
svou smrtí vykoupil všechny naše minulé a budoucí h říchy, abychom mohli
beze strachu h řešit (tento názor skute čně panuje alespo ň v pravoslaví). U čil,
jak se spasit p řed pozemským utrpením, které je podmín ěno naší
nevědomostí. Mnoho lidí se díky Ježíši zachránilo.

Ale je i druhá stránka d ějin k řesťanství. P řipome ňme si z nich n ěkteré
epizody.

Počátkem druhého tisíciletí po Kristu došlo k rozkolu m ezi západní a
východní církví. Do Konstantinopolu, kde sídlil p ředstavitel východní částiřímské církve, p řijel kardinál římského papeže. Choval se nevhodn ě a urazil
konstantinopolského hodnostá ře. Ten v odvetu proklel římského papeže,
ačkoli Ježíš u čil, abychom neproklínali své nep řátele, ale žehnali jim a
milovali je. To bylo asi první oficiální prokletí v  křesťanství. Římský papež
tehdy také odpov ěděl prokletím a od této chvíle se za čali k řesťané mezi
sebou vraždit. Za čala jatka, i když Ježíš vyžadoval, aby se lidé nezabíje li, ale
aby si odpoušt ěli a dostanou-li polí ček, ať nastaví druhou tvá ř.

V 16. století pak došlo k rozkolu uvnit ř katolické církve. P říčinou bylo
zavedení prodeje odpustk ů v kostelích. Lidé m ěli možnost koupit si právo
na hříchy. Dokonce si mohli zaplatit dop ředu. Tehdy se Martin Luther
postavil do čela protestního hnutí proti úpadku tehdejší církve a důsledkem
byl vznik řady protestantských církví: luteránské, anglikánské , baptistické,
adventistické, nejsv ětější Trojice atd.

V 17. stol.došlo ješt ě k jednomu rozkolu — už v ruské pravoslavné
církvi. Tehdy se patriarcha Nikon rozhodl zrušit n ěkteré církevní ob řady.
Fakticky se ujala jen jedna zm ěna — pok řižování dv ěma prsty se zm ěnilo na
pok řižování t řemi prsty. Mnozí odmítli zm ěnu p řijmout. Vzniklo hnutí
staroob řadníků. Říkalo se jim také “raskolniki”(rozvratníci), a čkoli všechno
začal Nikon. Op ět se k řesťané začali zabíjet: raskolniky upalovali a
nechávali je hynout v jámách.
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Zřejmě k nejhoršímu rozkolu došlo v ruské pravoslavné círk vi díky
knize biskupa Ignatije Bren čaninova pod názvem “Ot ěčnik.” Co je
podstatou tohoto rozkolu?

Do k řesťanské literatury pat ří také kázání mnich ů a životy svatých.
Značnou část nejzajímav ějších d ěl tohoto druhu napsali hésychasté. Byla
shrnuta v knihách pod názvem “Dobromilnost”. (Hésychas té jsou
pravoslavní mystikové, kte ří rozvíjeli čakru anáhatu tím, že mimo jiné
praktikovali tzv. “Ježíšovu modlitbu” a dosahovali tak lásky “ze srdce”.)

Ale stejn ě jako u každého duchovn ě se vyvíjejícího člověka p řišly k
těmto asket ům také chvíle zoufalství. To už tak bývá, když nap říklad člověk
vyčerpá nějakou pracovní metodu, ale na novou ješt ě nep řichází, a
nedokáže stát na míst ě. Je p řipraven k dalšímu pr ůlomu, ale zatím neví, co
dál. Trápí se, že se pohyb zastavil, trpí, mluví o to m, že je neš ťastný ze své
momentální slabosti... Svatí otcové psali nejen o š těstí z dosažené Lásky,
ale i o ho ři, které p ůsobí poznání své vlastní nedokonalosti.

Brenčaninov z řejmě cht ěl posílit pokoru v ěřících, a tak vybral z t ěchto
děl hlavn ě citáty o zoufalství (vždy ť právě zoufalství dodává energii k
dalšímu velikému úsilí), o t ěch okamžicích, které byly potom nevyhnuteln ě
vyst řídány radostí z nových objev ů a spojuje všechen ten smutek do jediné
knihy. Tak vznikla v pravoslaví nová tradice — tradic e pláče, totálního
poko ření člověka a potla čení jeho v ůle k vývoji: člověk je absolutn ě nicotný,
nemá dokonce ani právo pomyslet na to, že by se mohl  stát dokonalým.
Nemá právo myslet na to, že m ůže pro lidi n ěco dobrého ud ělat. Má
poci ťovat svoji nicotu a prosit Boha o milost a vysvoboze ní z p říštích pe-
kelných muk.

Dnes máme v pravoslaví dva sm ěry: lásku k Bohu, lásku v podob ě
služby lidem, tvo řivou lásku a št ěstí z duchovního r ůstu. V protikladu zde
stojí strach, pasivita a absence lásky.

Kdyby se pravoslavné církvi poda řilo vyhnout se druhému sm ěru,
mohla by poskytnout velmi mnoho.

Pravoslavná liturgie napomáhá nap říklad meditativní práci, protože
bohoslužba je nevtíravá a lidé se modlí vstoje. To j e příznivé pro
individuální meditativní hledání na pozadí spole čné bohoslužby.

Také svátost zpov ědi p řináší nepochybn ě velký užitek. Jak reaguje
obyčejný sv ětský člověk, když ud ělá něco nesprávného? A jak jedná v ěřící?
Uvědomuje-li si, že má jít v ned ěli do kostela a vyzpovídat se p řed Bohem ze
spáchaného h říchu, bude o n ěm p řemýšlet celý týden a v sobotu ve čer,
když se pomodlí, ješt ě jednou si vzpomene na všechna svoje provin ění a v
neděli to ješt ě nahlas vysloví p ři zpov ědi s velkým citovým zanícením.
Samozřejmě, že věřící bude mít mnohem v ětší šanci zbavit se svých
nectností a stát se lepším.

Svátost p řijímání má také velký význam a poskytuje velkou pomo c.
Přijímání je symbolická ú čast p ři poslední ve čeři, kdy se Ježíš lou čil se
svými u čedníky. V ěděl, že je to jeho poslední ve čeře, že ho tuto noc zatknou
a poté bude uk řižován, ale u čedníci to všechno nev ěděli. Když se s nimi lou-čil, žádal je, aby na n ěho nezapomn ěli, spole čně se scházeli p ři hostin ě a
připomínali si jeho u čení. Přislíbil, že je neopustí, budou-li tak činit v jeho
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jménu. Lidé, kte ří uvědoměle p řistupují k svatému p řijímání, dostávají do
svého organismu porce nejjemn ější božské síly Kristovy lásky, která pak
vyvolává pocity vnit řní radosti a jasu.

Ješt ě několik slov o znamení k říže1. Je to symbolické p řijetí k říže na
svá ramena; téhož k říže, o kterém mluvil Ježíš ješt ě na samém po čátku své
služby: “Kdo nenese sv ůj k říž a nenásleduje mne, není mne hoden” (Matouš
10,38). Léta p ředtím, než nesl na ramenou k říž na Golgotu, p ředpovídal
těmito slovy konec svého života. V ěděl, co ho za jeho lásku k lidem čeká.
Ježíš tím vyjád řil, že kdo není odhodlán jít za ním a pomáhat ostatní m s
úplným sebezap řením, jít kv ůli nim na mu čednickou smrt, ten ho není
hoden. Když se pok řižujeme, m ěli bychom si uv ědomit, že jsme k řesťané a
máme byt p řipraveni Krist ův čin zopakovat.

Každá církev má svou tradici a vlastní pozitivní meto dy duchovní
práce. Co je krásné a silné v pravoslaví, lze najít i v katolické církvi. V ětšina
protestant ů má jiné metody duchovní práce: p ředevším je to exaltovaná
láska k Bohu. Tak se mnoha lidem otvírá emocionální  sféra, nejsou-li pro n ě
adekvátní metody pravoslaví nebo katolicismu. To se  tyká baptist ů,
adventist ů a dalších. Pro všechny protestanty, snad krom ě luterán ů, není
bohoslužba každodenním opakováním standardních ob řadů. Živé kázání je
velká intelektuální práce. Kazatelé se st řídají, vycházejí z vybraných
biblických pasáží a rozebírají je dle vlastního chápá ní. I když se ve svém
výkladu mohou mýlit, p řesto p řinášejí poslucha čům užitek, protože jim
poskytují nám ěty k úvahám.

Vrcholem pravoslaví byl hésychasmus; v katolicismu je to
mysticismus, jehož zakladatelem byl Ignác z Loyoly, tv ůrce jezuitskéhořádu. Kdysi byl tento řád velkolepý, ale ve st ředověku se zvrhl, což se
projevilo ve zv ěrstvech inkvizice. Mystika Ignáce z Loyoly tkv ěla v rozvíjení
emocionální sféry prost řednictvím soucít ění s Ježíšem v posledních dnech
jeho pozemského života. O tom se m ůžeme do číst v knize Nikolaje Boka
“Osmidenní duchovní cvi čení”, která vyšla v ruštin ě. Tyto metody jsou velmi
dobré a jsou v souladu s jinými metodami k řesťanské mystiky.

Nyní se v ěnujme islámu. Zrodil se na p ůdě judaismu a k řesťanství.
Vznikl v 7. stol., tj. šest století po za čátku formování k řesťanství. Vznikl u
těch národ ů, kde nebylo k řesťanství ani judaismus. Byli to pohanští
Arabové. Je d ůležité pochopit, že islám se neutvá řel v opozici ke
křesťanství. Vznikl a vyvinul se na p ůdě, kde lidé ješt ě nebyli schopni
vzhledem ke svému kulturn ě historickému vývoji p řijmout ideje Ježíše
Krista. Zakladatel islámu Mohamed nem ěl ucelenou p ředstavu o judaismu
ani o k řesťanství. Své u čení postavil na proroctvích. Islám má dva
nejvýrazn ější rysy: chybí mu výslovné p řikázání lásky k lidem, jež je
základem Kristova u čení. V koránu na rozdíl od bible není zákaz zabíjet lid i.
Ale stejn ě jako ve Starém zákon ě je p ředepsáno trestat smrtí za mnohé
                                                       
1 Mnohým pravoslavným křesťanům jsem položil otázku, jak chápou gesto pokřižování, ať už v
katolické nebo pravoslavné podobě. Někteří tvrdili, že to znamená "Ve jménu Otce i Syna i Ducha
svatého", jiní, že je to způsob, jak na sebe přivést boží milost, a bioenergetika říká, že se takto
dotýkáme čaker a otvíráme je. Odpověď je v prvním případě prázdná, v druhém poukazuje načistě spotřebitelský vztah, který nemá právo na existenci, a v případě třetím jde o mechanistické
pojetí, které nemá nic společného s duchovností.
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“h říchy”. Ale islám má také jednu velkou p řednost — je to pojetí p řísného
monoteismu.

Srovnáme-li v tomto sm ěru islám s k řesťanstvím, musíme si p řiznat,
že většina k řesťanů upadla do pohanství. Ježíš u čil ví ře v nebeského Otce.
Ale v koho v ěří mnozí k řesťané? V Marii, Matku boží, v r ůzné svaté, v Ježíše
Krista, který sice byl u čitelem od Boha, ale nelze jím Boha nahrazovat; a to
nejen zcela logicky, ale ani z pozic metodologie ducho vního
sebezdokonalování. Pouze p řísný monoteismus umož ňuje plnit zákon téhož
Ježíše Krista.

Kult jediného Boha dal na p ůdě islámu vyr ůst nádhernému kv ětu s
názvem sufismus. Sufijci prošli základy náboženství, n azývané v islámu
šaría, a potom vstoupili na cestu mystiky (analogic ky jako k řesťanští
hésychasté), ozna čovanou slovem tarikat.

V islámu jsou známy t ři základní sm ěry: sunnismus, šíismus a
sufismus. Rozdíly mezi prvními dv ěma nejsou velké. Liší se tím, že uznávají
různé náboženské literární prameny. Sufijci nacházejí ce stu dál, než kam
vede pouze víra a liturgie. Mimo jiné aktivn ě hledají zp ůsoby, jak posílit
svoji lásku k Bohu a kultivují exaltovanou lásku k němu. Pro sufijské
básníky je B ůh Milovaný. Sufijec se do n ěho zamiloval, a tak s ním m ůže
splynout.

V sufismu existuje pe člivě vypracovaná metodologie duchovního
růstu. Ocitujme knihu Radije Fiše “Džalaleddin Rumi”. O stupních tarikatu:

První je pokání. Tento stupe ň musí pln ě změnit adeptovu orientaci.
Adept nyní musí sm ěřovat všechny své zám ěry pouze k poznání Pravdy.

Další stupe ň je obez řetnost. Znamená to nejp řísnější rozlišování mezi
povoleným a zakázaným, hlavn ě pokud jde o potravu.

Zdrženlivost od všeho, co vzdaluje myšlenky od Pravdy , co je
přechodné, není v ěčné, včetně odmítání všech pozemských p řání.

Chudoba: odmítání pozemského blaha. Dále se pod pojm em chudoba
chápe nejen materiální nemajetnost, ale i v ědomí, že naprosto bez výjimky
není nic naším vlastnictvím: peníze, byt, od ěv — to vše nepat ří mně, ale
Bohu. Proto není problémem se o to pod ělit s bližními. Stejn ě to není moje.
A jestli mi n ěkdo n ěco bere, nebere mi to člověk, ale Bůh.

Trpělivost: pokorné p řijímání všeho, co se t ěžko snáší.
Naděje: nestarat se o vzdálenou budoucnost. Je t řeba žít zde a nyní,

dělat vše nutné te ď a nic neodkládat na pozd ější dobu. To je pravé bytí,
jediný správný zp ůsob života.

Nyní se obra ťme k buddhismu. Formoval se na základ ě hinduismu a
ten se vyvíjel ve dvou velkých historických etapách .

První etapa byla naprosto pohanská. Jejím teoretick ým základem jsoučtyři védy. Obsahují mytologii, velmi podobnou staro řecké a staro římské.
Hinduisti čtí bohové se také opíjeli božským nápojem sómou a vá lčili v nebi
mezi sebou. V druhé části véd jsou zaklinadla a rituály. T řetí obsahuje
recepty na lé čení chorob a čtvrtá pak pravidla chování i pro lidi na duchovní
cest ě.

Védy jsou nesmírné staré a nemá pro nás smysl odhad ovat dobu
jejich vzniku.
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Krišnovo u čení, vyložené v Bhagavadgít ě, znamenalo pro Indii
revoluci podobné jako k řesťanství v Evrop ě. Stalo se tak v t řetím tisíciletí
před Kristem. P ři tom Krišnovo u čení je svou podstatou velmi podobné
učení Ježíšovu.

Obě hlásají lásku, což nebylo pro tyto oblasti planety z hlediska
předcházející tradice typické. Čím se však liší? Bhagavadgíta ve srovnání s
Novým zákonem obsahuje mnohem širší okruh problém ů a z hlediska
intelektuálního i bohatší látku, popisuje cely vesm ír. To v bibli nenajdeme.
Ve Starém zákon ě jsou jistá úryvkovitá fakta, která však nevytvá řejí úplný
obraz. Spiše naopak: bible dala vzniknout mýt ům, jež zbra ňovaly
vědeckému chápání podstaty vesmíru. V Bhagavadgít ě je ucelen ě vyložen
celý obraz vesmíru, smyslu lidského života, zásad a zák onů vývoje. Ale
Nový zákon mnohem podrobn ěji osv ětluje hlavn ě etický aspekt vývojeČlověka. Ježíš hlásal Lásku výrazn ěji a pe člivěji toto téma rozebral.

V každém náboženském u čení je hlavní etická stránka a víme, co o níříkal Ježíš. Obra ťme se nyní k u čení Krišnovu. Říká se v n ěm, že k božské
dokonalosti, ke splynutí s Bohem člověk nemůže dojít jinak než láskou k
Bohu. Ale jak se ho nau čit milovat? A tu Krišna vysv ětluje, že se musíme
zpočátku nau čit Boha vid ět v tom nejkrásn ějším, co ve Stvo ření existuje — v
jaru, ve svitu slunce a m ěsíce, ve v ůni země, v moudrosti a síle lidí... Vyzýval
nás, abychom se nau čili milovat všechno krásné, co nás obklopuje, a doj ít
tak k lásce ke Stvo řiteli.

Na pozadí existence Bhagavadgíty, kterou v Indii četli tém ěř všichni (i
když ji ovšem všichni nep řijali, stejn ě jako tomu bylo s u čením Ježíše
Krista), objevil se v 6. stol. p ř.n.l. nový, zvlášt ě silný kazatel, Gautama
Buddha. Čím se lišila Buddhova koncepce od toho, co dosud In die znala?
Téměř ničím. Prost ě to byl další vysoce osvícený člověk, který za čal hlásat
jinými slovy a s jiným d ůrazem totéž co Krišna. Říkal, že je na Zemi utrpení a
že je možnost dostat se ze závislosti na n ěm. Vysv ětlil také, jak se z této zá-
vislosti vymanit. To je celé jeho u čení. Vystupoval také proti kastám jako
nálepkám, které se dávají člověku p ři narození. Hlásal, že člověka nelze
hodnotit podle toho, v jaké rodin ě se narodil, ale podle toho, jaký v daném
okamžiku člověk je. Bráhmanem nazýval toho, kdo skute čně dosáhl vyso-
kého stupn ě dokonalosti, a ne toho, kdo má bráhmanský od ěv, a je hlupák.

V Indii buddhismus tém ěř vymizel. Splynul s hinduismem, protože se
od něho velmi málo lišil. Ale zato se p řelil za hranice Indie, kde zasáhl velké
množství pohanských národ ů. Tak se vytvo řilo nové sv ětové náboženství.

Buddhismus se nyní d ělí na t ři větve: jižní buddhismus — hínajána —
nejortodoxn ější větev, která se rozší řila ve Vietnamu, Laosu, Srí Lance,
Koreji a dalších zemích této oblasti.

Severní oblast buddhismu — mahájána — zasáhla Tibet, N epal,
Mongolsko, n ěkteré oblasti dnešního SSSR atd. Mahájána má na rozd íl od
hínajány širší filozofický dosah a obsahuje nábožensk é tradice národ ů,
které ji p řijaly. V maháján ě vznikla vyvinutá liturgie, ikonografie atd.
Současná etika mahájány se vlastn ě neliší od toho, co hlásal Ježíš Kristus:

Lásku, sebeob ětování, pomoc jiným místo získávání blaha pro sebe.
V maháján ě vznikla zajímavá p ředstava o bodhisattvovi. Je to člověk, který
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odmítl nirvánu proto, aby pomohl lidem dojít na svo u úrove ň. Ve
skute čnosti tomu tak není ani s bodhisattvou ani s nirván ou. Ale tato
představa má velký mravní význam. Vždy ť nirvána je nejvyšším cílem pro
každého řadového buddhistu, cílem toužebným. Odmítnout jej, k dyž už je
téměř v dosahu, to je akt nejvyššího sebeob ětování.

Z etického hlediska je buddhismus také krásný svou tolerancí a
kategorickým zákazem h říchu odsuzování. Tím, a nejen tím, m ůže posloužit
jako vzor pro všechny lidi.

Buddhismus se rozší řil také v Číně a v Japonsku. Tam jako výsledek
smísení buddhistických názor ů s názory místních národ ů (taoismus v Číně a
šintoismus v Japonsku) vytvo řil nový sm ěr, který se v Číně nazývá čchan
buddhismus a v Japonsku zen buddhismus. Slova čchan i zen pocházejí
podle Rajneeshe ze sanskrtského dhjána — meditace. Ob a tyto sm ěry
pracují velmi r ůznorodými metodami. Mají však jeden spole čný cíl: náhlé
osvícení. Ale cestu k tomuto cíli vidí tyto školy k aždá po svém.

Pro většinu škol čchanového a zenového buddhismu jsou typické
metody zam ěřené na rozvíjení estetického cít ění. Je to malí řství, ikebana,
vytvá ření medita čních zahrad, čajový ob řad a pod.

Ale jsou i opa čné směry, které p ředstavuje škola Lin-c. Podle n ěho
vede cesta k náhlému osvícení metodami, které p řivád ějí člověka do
naprosto neo čekávaných situací. D ůsledkem je prý zastavení toku myšlenek
a úplná seberealizace v podob ě náhlého osvícení. Ve škole Lin-c se tyto sta-
vy vyvolávaly kultivací hrubosti. U čitel žáka ne čekaně políčkoval a urážel.
Zde chci vyjád řit sv ůj názor. Hrubostí nelze dosáhnout duchovního
osvícení. Je možno k n ěmu dojít jen jemností, n ěhou, mírností a láskou.
Pokud jde o náhlé osvícení, je nutno si uv ědomit, že je to osud jen n ěkolika
jedinc ů z milion ů. Jestliže člověk má za sebou spoustu vykonané duchovní
práce, pak m ůže skute čně v šokující situaci nastat “zhazování lidského
nánosu” (slovy Juana Matuse) a člověk najednou pochopí, že to všechno
nemá význam. A jestli v ůbec něco má význam, pak jen to, co je v ěčné a
božské. Ale pro tém ěř všechny lidi je vhodná pouze jediná cesta —
namáhavá a tvrdošíjná práce na sob ě v souladu se stupni, které jsme tu
uvád ěli v souvislosti se sufismem.

V mahájáné jsou vypracovány vynikající metody rádžaj ógy a
buddhijógy a praktikuje se zde stejné jako v sufismu  práce s čakrami.

V Číně jsou krom ě buddhismu ješt ě — dva významné nábožensko-
filozofické sm ěry — taoismus a konfucianismus. Taoismus má rozvinutý
systém rádžajógy, který se nyní čínsky nazývá čchi-gong (práce s energií).

Zakladatelem taoismu byl Lao-c. M ěl protivníka — Konfucia —
zakladatele konfuciánství. Jaký je mezi t ěmito sm ěry rozdíl? Lao-c ozna čil
prvotní a tv ůrčí vesmírné V ědomí slovem Tao. Je vlastn ě shodné s pojmem
Boha-Otce v judaismu a k řesťanství, Alláha v islámu, Íšvary v hinduismu,
Jasného sv ětla božského V ědomí v buddhismu. Konfuciánství nemá
představu Boha; tam slovo “tao” znamená cestu. V konfuci ánství jsou
představy o záhrobním sv ětě, obydleném duchy p ředků; kult ducha je zde
výrazný. Konfuciánství je typicky pohanský sm ěr na rozdíl od taoismu v
podob ě, jakou jí dal Lao-c. N ěkteré taoistické Školy mají také pohanské
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odchylky. Odtud pochází ješt ě jeden závažný rozdíl: taoismus u čí, jak žít v
mnohorozm ěrném vesmíru, ale konfuciánství u čí, jak žít na Zemi v pln ě
pozemském život ě. Na příklad základ etiky v konfuciánství tvo ří úcta ke
starším lidem. Není to cesta k Bohu, k božské dokona losti, ale úcta ke
starc ům a p ředkům — to ť vše. Konfuciánství prodchlo celý život Číňanů,
dalo mu etiku, dobré vztahy mezi lidmi a vzájemnou úct u. To bylo zni čeno
až v dob ě kulturní revoluce.

Ješt ě několik slov o afrických kouzelnických kultech a o šam anismu.
Vše zde prostupuje magie. Obvykle tu neexistuje p ředstava jediného Boha, i
když v n ěkterých oblastech jsou výjimky. Kouzelnictví a šaman ismus jsou
kulty magické síly, praktické magie, kterou je n ěkdy t ěžko d ělit na černou a
bílou, tj. zacílenou na p ůsobení zla nebo dobra. Dobro nebo zlo činí
kouzelník; to závisí na zvláštnostech jeho povahy, ne na
náboženskofilozofické tradici. To jsou asi nejcharakt eristi čtější rysy
náboženského života Afriky a severských národu. Ale c elá Afrika dnes
nevyznává tyto pohanské kulty: nyní žije v Africe mno ho muslim ů a
křesťanů, hlavn ě katolík ů.

Ve stru čném p řehledu jsme prošli základní náboženské sm ěry, které
nyní na Zemi existují. Zam ěřili jsme se na to, jak lidé řídí svůj pozemský
život v souvislosti s tím, jaké mají náboženské názory . Uzavřeme
myšlenkou, že pokrok ve vývoji každého člověka a št ěstí nebo nešt ěstí,
jimiž si naplní sv ůj osud, závisí na tom, jak pln ě vnímá celkový obraz sv ěta.
Nejlépe se žije t ěm, kdo si trvale uv ědomují, že B ůh je dokonalý milující
Učitel, který nám p řipravuje všechny p říjemné i nep říjemné situace. Činí tak
proto, že nás dokonale miluje. U čme se od n ěho jako jeho žáci i jako
svědkové jeho Moudrosti, projevujme vztah k ostatním, p ředávejme jeho
Lásku a u čme se jeho Dokonalosti.

Odpov ědi na dotazy

Otázka: Jaké jsou ješt ě rozdíly mezi katolicismem a pravoslavím?
Odpov ěď: Krom ě rozdíl ů v ob řadech jsou ješt ě dvě základní

odlišnosti. Katolíci ur čují římského papeže jako hlavu církve, pravoslavní
volí své patriarchy. Jednu dobu byla úmluva mezi kat olíky a ruskými
pravoslavnými o tom, že pravoslavní budou uznávat pap eže za podmínky, že
budou dodrženy východní ob řady. Tato dohoda se nazývala Unie. Potom ji
pravoslavní odmítli, a čkoli část jich v Unii z ůstala a vytvo řila uniatskou
církev.

Druhý rozdíl je v symbolu víry. Ruské pravoslaví vyc hází z toho, že
Svatý duch pochází od Otce a katolicismus z toho, že p ochází od Otce i
Syna. Kdo z nich má pravdu? Vtip je v tom, že nemají pravdu jedni ani druzí.
Svatý duch nepochází od nikoho, ale naopak, sám k Ot ci p řichází. Svatý
duch je stupe ň stoupající linie evoluce V ědomí. O tom není t řeba podrobn ě
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mluvit, je to všechno v Bhagavadgít ě. Svatý duch se v ní jmenuje Bráhma a
Otec Íšvara.
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DUCHOVNÍ CESTA SOUČASNÉHO ČLOVĚKA

Prezident Spojených stát ů Reagan se kdysi vyjád řil o SSSR jako o říši
zla. Nelze si snad ani p ředstavit hloubku morální degradace, která vznikla v
SSSR pod vlivem antihumánní doktríny vládnoucí v zem i po celá desetiletí.Československo pocítilo tvrdý útlak KS Č až po druhé sv ětové válce. Lidé v
SSSR trp ěli dvojnásob dlouho.

Stačí uvést fakt, že koncem 60. let SSSR byl po Ma ďarsku na druhém
míst ě na světě v po čtu sebevražd na 100 000 obyvatel. Jsou to tajné údaj e,
které byly známy pouze psychiatr ům.

V KSSS platila sm ěrnice: rozd ělit lidi a postavit je proti sob ě. Program
KSSS směřoval k tomu, aby lidé byli k sobe navzájem netoleran tní. Byl
vytvo řen nový otroká řský řád, kde lidé byli zbaveni všech práv (nap ř.
svobody projevu) a d ůsledkem toho byla naprostá absence lásky v zemi. V
těchto podmínkách jsme v Leningrade na po čátku 80. let za čali duchovní
práci, abychom probudili lásku mezi lidmi. V rámci m ožností jsme za čali
probouzet k životu p řikázání Ježíše Krista. Tehdy jsme nemohli otev řené
hlásat evangelium. Nemluvili jsme o Bohu ani o nábo ženství, ale za čali jsme
s lidmi provád ět psychologické techniky, které probouzely srde čnou lásku.
Lidé poznávali št ěstí lásky. Používané techniky umožnily úsp ěšným
adeptům poznat živého Boha. Po desítkách, v celých skupinác h se
nechávali pok řtít.

Když jsme vytvá řeli program své školy, bylo naším cílem využít
zkušeností všech dobrých duchovních škol sv ěta k tomu, abychom v sob ě
uskute čnili lásku, kterou hlásal Ježíš Kristus. R ůzné psychologické techniky
umožnily uvést do života Kristova p řikázání o duchovním zdokonalování.

Nyní vám povím n ěco o technikách, které jsme používali, a potom si
povíme o problémech bioenergetiky a lé čitelství. Na záv ěr zodpovím vaše
otázky.

Jaké je hlavní p řikázání Nového zákona? “Bu ďte tedy dokonalí, jako
je dokonalý váš nebeský Otec.” (Matouš 5,48) A co je  dokonalost? Říkáme-li
lidem: “Bu ďte dokonalí!”, stejné se nezm ění. Je nutno zkonkretizovat
význam slova dokonalost. Dokonalost m ůžeme rozd ělit do t ří hlavních
aspekt ů: Láska, Moudrost, Síla.

Abychom se p řiblížili k dokonalosti, o které mluvil Kristus, musí me na
sob ě pracovat ve všech t řech aspektech. Z toho pramení t ři pojetí práce v
duchovních technikách a metodách.

Jsou to: eticky (na Východ ě jej nazývají karmajóga a bhaktijóga),
intelektuální (dž ňánajóga) a psychoenergetický sm ěr práce.

Zdokonalování žák ů v kterékoliv duchovní škole musí jít
bezpodmíne čně v této následnosti. Znamená to rozvinout etické
zdokonalování, potom intelektuální a nakonec psychoe nergetické. Jestliže včlověku není rozvinuta láska, pak vidíme na spoust ě příkladů, jak se mohou
vědomosti nesprávné používat. Pravá moudrost se formuj e pouze v tom
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případe, jestliže se v ědomosti p řidávají už k vybudované lásce. O to víc
strádání a utrpení m ůže způsobit člověk, který má sílu, ale nemá lásku a
moudrost. Proto ješt ě jednou opakuji, že v každé duchovní škole je nutné
začít nejprve láskou, potom v ědomostmi a nakonec silou.

Co je to láska? Musíme si uv ědomit, že existují dv ě základní podoby
lásky. Jisté chápete, že nemluvím o lásce v sexuální m slova smyslu. Je to
jen díl čí aspekt lásky, který má právo na samostatnou exist enci. Mluvím o
lásce v tom smyslu, jak o ní mluvil Ježíš Kristus. J sou známy pojmy “láska z
rozumu” a “láska ze srdce”. Co je láska z rozumu? P řečteme-li si na p říklad
Nový zákon, nau číme se rozeznávat, co je správné a co špatné. Potom
budeme jednat ur čitým zp ůsobem, protože víme, že je správný a že jde o
projev lásky. Tomu říkáme láska z rozumu; je velmi dobrá. Existuje nesrov -
nateln ě hodnotn ější druh lásky, láska ze srdce. Promluvme si o tom
podrobn ěji. Abychom ješt ě lépe pochopili, co slovo láska znamená,
vyjmenujeme si celou řadu jejích forem: srde čná láska, mate řský cit,
sexuální projev, sebeob ětování (které ve výrazné podob ě demonstroval
Ježíš). Je to láska k lidem, k celému živému sv ětu, rostlinám, k celé Zemi, k
celému vesmíru, láska k Bohu. Aby naše láska byla d okonalá, musíme se
učit všem jejím podobám. Možná, že nejd ůležit ějším projevem lásky je
soucit! Ne nadarmo v buddhismu láska dominuje práv ě v tomto významu.
Nemíní se tím plá č kvůli cizí bolesti, ale aktivní soucít ění. Je to neubližování
všem živým tvor ům, ale i aktivní pomoc lidem, kte ří ješt ě plně nepochopili
pravdu a nenašli pro sebe cestu seberealizace a duch ovní spásy.

Nyní promluvím podrobn ěji o lásce ze srdce. Ve východních u čeních
se mluví o čakrách. Je to indické slovo. Číňané používají termínu, který
překládáme slovem “pole”, což nejsou jednotlivé čakry, ale skupiny
sousedících čaker.

Co je čakra? Je to p ředevším bioenergetický akumulátor, ale také
rozvad ěč bioenergie po orgánech, které se nacházejí v daném úseku t ěla.
Můžeme ji také chápat jako studnu zasahující do hloubky
mnohorozm ěrného sv ěta vymezeného lidským organismem. Čakry, stejn ě
jako n ěkteré meridiány, jsou reflexogenní zóny emocionáln ě volní sféry.
Pono říme-li koncentraci v ědomí do n ěkteré z nich, pokaždé se zcela jist ě
dostaneme do p řesně určeného psychického stavu. A tak všichni, kdo
zvládli metodu vstupu do ur čité čakry, dostanou se do naprosto stejného
psychického stavu. Čakry mají všichni lidé nezávisle na tom, jakou víru
vyznávají. Mají je hinduisté, k řesťané i muslimové. Lze jich využít k
duchovnímu vývoji.

Dvě čakry v hlav ě — sahasrára a ádž ňa, zodpovídají za intelektuální
proces. Obé musí být pro čišt ěny, aby správné pracovala pam ěť i myšlení.
Nejvýrazn ěji se to projevuje p ři práci s psychicky nemocnými d ětmi. Prací s
těmito dv ěma čakrami m ůže dojít k odstran ění vážných psychických
onemocn ění.Čakra višuddha se nachází ve spodní části krku a zodpovídá za citové
vnímání toho, co nás obklopuje. Z harmonie okolního  světa se můžeme
naplno radovat a sladit se s ní jen tehdy, máme-li čakru višuddhu rozvinutou
a čistou.
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Rozvinutá čakra anáhata zaujímá celý hrudní koš a zodpovídá za
srde čnou lásku. Na za čátku duchovního vývoje člověka je to nejd ůležit ějšíčakra. Některé východní školy za čínají pracovat s čakrami odspodu. Jsou to
především školy šivaistického sm ěru v hinduismu. Nep řikládají aspektu
lásky takový význam a za čínají s aspektem síly. N ěkteré indické školy (nap ř.
škola Aurobinda Ghóši) za čínají práci shora. V k řesťanské praxi (a také v
naší škole) v ěnujeme hlavní pozornost čakře anáhat ě a lásce. Jsme
přesvědčeni, že jestliže je tato čakra rozvinuta a člověk chce rozvíjet lásku,
pak další duchovní vývoj probíhá bez chyb. Dostal js em otázku: “Pro č my
křesťané máme za čínat anáhatou?” Odpov ědi je velmi jednoduchá. Vid ěl
jsem římského papeže, když byl v Československu. Má výte čně rozvinutou
anáhatu, má velmi výraznou srde čnou lásku k lidem. A navíc — práce sčakrou anáhatou pat ří k velmi mohutnému k řesťanskému sm ěru —
pravoslaví. Bohužel však ke starému pravoslaví, ne k  současnému. Tato
metoda vznikla v Byzanci a lidé, kte ří ji praktikovali, se nazývali hésychasté.
Hésychasmus pochází od řeckého slova hésychie — ticho. Abychom se na
své duchovní cest ě správn ě rozvíjeli, musíme získat vnit řní ticho. N ěkte ří
toho dosahovali speciálními metodami, nebo tím, že s e modlili. Používali
anáhatu neboli duchovní srdce; uvád ěli do n ěho jméno Ježíše v nej-
různějších v ětách, nap ř.: “Pane Ježíši K řiste, Synu boží, smiluj se nade
mnou, h říšným.” Po létech praktikování této Ježíšovy modlitby  najednou
někte ří pocítili prom ěnu. Modlitba se usadila v srdci a celý sv ět, kterýčlověka obklopoval, se zm ěnil, jako by jej vid ěli v r ůžovém sv ětle. Člověk zí-
skal srde čnou lásku ke všemu a ke všem, k p řátelům i nep řátelům.
Najednou pochopil Kristovo p řikázání o lásce k nep řátelům: “Milujte své
nep řátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují...”(Ma touš 5,44). Za čal
lehce plnit p řikázání o lásce k lidem: “Miluj svého bližního jako sá m sebe.”
(Matouš 22,39) Sou časné pravoslaví vychází z p ředpokladu, že technika
Ježíšovy modlitby je zapomenuta. Nemá prý tedy smysl ji praktikovat,
protože ji p řesně neznáme, a mohli bychom dojít k pokušení. Tuto meto du
používají jen n ěkte ří mniši a ješt ě menší množství jich dosahuje úsp ěchu.
Lze ho docílit p ři vědeckém p řístupu po dvou až t řech měsících tréninku.

Nyní se vra ťme k ostatním čakrám. Manipúra se nachází v horní
polovin ě břicha. Zodpovídá za to, jak je člověk energický. Abychom svou
energii využívali p ři nejr ůznějších p říležitostech, a ť už je to v ědecká práce,
duchovní praxe nebo fyzická práce, je t řeba mít rozvinutou manipúru.Čakra svádhišthána je ve spodní části b řicha. Zodpovídá za
reproduk ční funkce člověka. To se týká jak úzce sexuální sféry vzájemného
styku lidí, tak i procesu t ěhotenství. P řitom si musíme uv ědomit, že naše
zdraví je do zna čné míry závislé na stavu našich čaker. Lidé, kte ří ovládají
práci s čakrami, se mohou za p ět minut cvi čení zbavit t ěch nemocí, které je
trápily po celá desetiletí a p řed nimiž stojí medicína bezradná. Člověk, který
má schopnost lé čit jiné lidi, m ůže pouhým úderem do zad nemocného proti
určité čakře odstranit nemoc, proti níž jiné metody neú činkovaly.

Dolní čakra múladhára, mezi kostr čí a stydkou kostí, zodpovídá za
sociáln ě psychologickou stabilitu člověka. Nemáme-li rozvinutou
múladháru, býváme snadno zranitelní a unavitelní, pr otože múladhára je
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akumulátorem vší p řebyte čné energie v organismu. Tento náboj se nazývá
krásným slovem kundaliní. M ůžeme ho prost řednictvím speciálních metod
použít k pro čišt ění dalších čaker.

Práce s anáhatou, která je hlavním článkem na za čátku naši duchovní
praxe, p řetvá ří nejen člověka samého, ale také k n ěmu prom ěňuje vztah
jiných lidí. Jestliže se člověk umí dívat na okolní sv ět z anáhaty, vyza řuje
odpovídající bioenergetické pole lásky. Ostatní lid é začínají vědomě či ne-
vědomě, bez znalosti t ěchto mechanism ů, odpovídat na srde čnou lásku
stejným citem. Uvedu jeden p říklad, abyste se trochu pobavili. Jedna moje
žákyně si mi kdysi post ěžovala:

“Ty tady vykládáš o lásce ke všem, ale m ěl by sis zkusit milovat mého
souseda z našeho komunálního bytu.” (Je to hodn ě pokoj ů bez koupelny s
jedním záchodem pro všechny rodiny. Komunální byt je  jedním z “úsp ěchů”
komunismu.) “Jak ho mám milovat, když už se n ěkolik let ani nezdravíme?
Potkáme-li se v kuchyni, snažíme se co nejrychleji zm izet.” A já jí říkám:
“Zkus, až dnes ve čer p řijdeš ze cvi čení dom ů, začít směrem na pokoj
souseda vyza řovat z anáhaty svou lásku.” (Jsou na to snadné
psychotechniky.) “P říště mi ve cvi čení povíš, jak to dopadlo.” A když p říště
přišla, nemohla se udržet smíchy. “Ud ělala jsem, co jsi mi radli, a druhý den
ráno se setkám se sousedem v kuchyni a on mi říká: Poslechni, jak to, že se
spolu ani nezdravíme? Zdravme se.”

Studenti, kte ří s námi cvi čili náš systém, m ě prosili: “Nau č nás d ělat
zkoušky, abychom nepropadali.” “Dívejte se na zkoušejíc ího z anáhaty,
když budete odpovídat,” říkal jsem jim. A oni potom s nadšením vypráv ěli,
jak jim u čitel sám všechno řekl a potom jim dal jedni čku. Pro č se tak d ěje?
Musíte se vžít do situace zkoušejícího. Vždy ť je to neš ťastný člověk.
Přicházejí k n ěmu desítky student ů a všichni se t řesou strachy a nap ětím a
nabíjejí zkoušejícího touto nep říjemnou energií. Pro zkoušejícího je velmi
těžké zvládnout situaci, jestliže sám nepoužívá techniky psychické
autoregulace. Najednou k n ěmu p řijde student, který se na n ěho dívá z
anáhaty. U čitel se náhle cítí dob ře, je mu se studentem p říjemné, odpo čívá.
Zapomíná, jestli student n ěco umí nebo ne. Jak by mohl ublížit p říjemnémučlověku a dát mu dvojku místo jedni čky?

Indický filozof Patandžali kdysi p řed tisíciletími vytvo řil zásadní
schéma výuky žáku v duchovních školách. Toto schéma si udrželo sv ůj
význam do sou časnosti. Ukázalo se, že je naprosto správné. Je možno je
doplnit, ale ne zm ěnit. Výuka žák ů začíná etickými principy. První dva
stupn ě se nazývají JAMA a NIJAMA. Jama obsahuje 5 omezení:

1. Ahinsa (nehasili, neubližování)
2. Satja (nelhaní, pravdivost)
3. Astéja (nezcizování, čestnost)
4. Aparigraha (nehrabivost)
5. Brahma čarja (kontrola nad svými p řáními a vášn ěmi)

Nijama uvádí 5 doporu čení:
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1. Šauča (čistota)
2. Santóša (spokojenost)
3. Tapas (vnitrní káze ň)
4. Svádhjája (pochopení smyslu života)
5. Íšvara pranidhána (vyznávání osobního Boha a stud ium Písma)

Třetí stupe ň Patandžaliho systému se nazývá ÁSANA. Realizuje se
prost řednictvím hathajógy. V Indii k tomuto stupni nepouš tějí žáky, kte ří
nespl ňují požadavky jamy a nijamy. Tohoto stupn ě je možno také
dosáhnout jinými technikami práce s t ělem, které byly vypracovány na
příklad v Číně.Čtvrtý stupe ň je PRÁNÁJÁMA — práce s energií. Pohyb energie v
organismu se spouští prost řednictvím dechových cvik ů. Dochází k o čist ě
meridián ů, rozvoji kanálk ů, které vedou organismem, a také se pro čišťujíčakry.

Následuje PRATJAHÁRA. Jde o práci s myslí a o um ění mysl zastavit.
To je podmínka pro práci s v ědomím. Co chápeme pod pojmem v ědomí? V
ateistické v ědě bývá často mysl s v ědomím ztotož ňována, a čkoli jsou to
protikladné pojmy. Mysl kuje myšlenky, kdežto v ědomí je energie, která má
schopnost sebeuv ědomění. Tato energie, i když se odd ělí od t ěla, je
schopna myšlení a pam ěti. Vědomí je sám člověk. Mezi věřícími je rozší řena
představa diády — člověk a jeho duše. Existuje však jiná diáda — člověk a
jeho t ělo. Vědomí je vlastn ě člověk, který se vt ěluje do svého t ěla, aby
prošel ur čitou etapou svého vývoje. Abychom mohli pracovat s vědomím,
musíme zastavit mysl. Pokud je člověk v t ěle, může pracovat bu ď mysl,
nebo v ědomí.

Až člověk zvládne tento úkol, m ůže přistoupit k dalšímu stupni, který
se nazývá DHÁRANA — koncentrace. Je to práce s obrazov ými p ředstavami
(v tibetské józe se používá slovo vizualizace).

Stupeň DHJÁNA — meditace — p ředstavuje práci s v ědomím.
Zpočátku se nau číme vytvá řet obrazy a potom je naplníme svým v ědomím.

Kdo si osvojil meditaci, m ůže se dostat do stupn ě SAMÁDHI,
posledního, osmého stupn ě podle Patandžaliho systému. Slovo samádhi
má dva významy. Ozna čuje jednak emocionální stav, ale také znamená
obrovský stupe ň, ve kterém je nutno projít velkým množstvím stadií.

Promluvme si o samádhi, ale ne v tom smyslu, jak o něm mluví ti, kdo
provozují hathajógu. Hathajógou pravého samadhi dosá hnout nelze.
Hathajóga je stupe ň, který člověka k józe p řipravuje. Hathajóga neodpovídá
slovu jóga. Jóga znamená splynutí člověka s Bohem. K tomuto cíli nás
může přivést rádžajóga a následující stupe ň, který nazýváme buddhijóga —
jóga v ědomí. Tento termín m ůžeme najít v Bhagavadgít ě. Je velmi málo
znám a používán. Je to p říliš vážná práce a málokteré duchovní školy
docházejí k této úrovni. Dosáhla jí na p říklad škola Jóganandy v Indii, tyto
metody znal Rajneesh, který nedávno odešel z tohoto s věta, používaly jich
mnohé tibetské školy. V Tibetu se tento stupe ň nazývá jóga p řenosu
vědomí. Možná, že d řive byly takové školy v Číně, ale já o nich nevím.
Taková škola byla také celkem nedávno v Mexiku. Je popsána v pracích
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Carlose Castanedy. Jde o školu Juana Matuse, kde se  tento stupe ň nazýval
uměním vědomí. Ale o tom pozd ěji.

Samádhi je stav, kterého lze dosáhnout, když se člověk pohrouží
prost řednictvím metod rádžajógy do nejvyššího prostorového  rozměru
mnohorozm ěrného vesmíru. Prostor je skute čně mnohorozm ěrný. Není to
jenom matematická fantazie.

Abychom mohli mnohorozm ěrnost lépe pochopit, uvedeme p říklad z
fyzické oblasti, p ředstavme si akvárium s vodou a s rybi čkami. Voda, sklo a
těla ryb je ten nejhrubší fyzický plán. Ale v témž akvá riu je nap říklad sv ětlo,
gravita ční pole, neutrinová pole a pod. P řitom všechna tato pole na sebe
navzájem málo p ůsobí. Totéž se d ěje i ve skute čném mnohorozm ěrném
vesmíru. Když nejhlubší úrovn ě projevují vliv na fyzickou úrove ň a je to
viditelné, nazývají lidé tyto jevy zázraky. A tak v ne jvětší hloubce
mnohorozm ěrného vesmíru existuje v ědomí Boha-Stvo řitele, nebeského
Otce, hlavního U čitele, Cíle. Je to p říbytek boží, o kterém se mluví v Novém
zákoně. Dosáhne-li člověk speciálními metodami nejvyššího prostorového
rozměru a dotkne se v ědomí Boha-Otce, poci ťuje v tu chvíli blaho, které je
nesrovnatelné s jakýmkoliv pozemským blahem.

Abychom lépe pochopili podstatu evoluce a svého mís ta ve vesmíru,
musíme si promluvit o významu slova B ůh. Nebudeme dnes mluvit o
pohanských bozích, které nazýváme duchy. V monoteisti ckém smyslu má
slovo B ůh dva významy. Je to Otec nebeský, U čitel, Cíl, Stvo řitel. Ale
představuje také Stvo řitele, který ze sebe vytvo řil projevený sv ět jako
jednotnou existenci se svým stvo řením. V tomto smyslu se B ůh nazývá
Absolutno (anglicky the Universe). Naše úsilí musí být nasm ěrováno na
Boha-Otce, Boha-Stvo řitele a kone čným výsledkem je splynutí s ním. To
odpovídá u čení Ježíše, o témž mluvil apoštol Tomáš ve svém apokr yfickém
evangeliu “Kniha pro dokonalé.” Říká, že dokonalosti člověk dosáhne, když
bude vládnout s Pánem a stane se jedno s ním: “A on bude jedno s vámi od
nynějška a nav ěky věku.” Krišna v Bhagavadgít ě řekl: “Pono ř své vědomí
do Mě a budeš pak žít ve Mn ě.” A to je kone čný cíl — smysl lidského života.

Proč tak často p řipomínám Bhagavadgítu? Je to božská indická
práce, která sehrála pro tu oblast zem ěkoule stejnou roli jako Nový zákon
pro naši oblast. Tak jako kdysi v Judei byl Starý zá kon vyst řídán učením o
lásce — Novým zákonem, v Indii p řišlo po pohanské tradici starých véd
Krišnovo u čení o lásce — bhakti.

Smysluplný život znamená jít po cest ě, na níž začneme Láskou,
následuje rozvíjení Moudrosti a nakonec psychoenerge tické Síly.

Ješt ě k lásce. Pro č je tak pot řebná? Je t řeba se nau čit milovat Boha-
Otce, jak říkal Ježíš i Krišna. Láska je ten mechanismus, který  spojuje lidi
mezi sebou, spojuje člověka s Bohem. Spojit se s ním nelze jinak než
prost řednictvím lásky. Musíme se do n ěho zamilovat tak, jak to bývá v p řípa-
dech sexuální vášn ě na Zemi. Ale jak se máme nau čit milovat Boha, kterého
nevidíme? Ježíš i Krišna podali vysv ětlení. Říkali, že je t řeba nejprve
rozvinout emocionální centrum, orgán lásky. Je to an áhata — duchovní
srdce. A teprve až má člověk rozvinutou lásku, je schopen se zamilovat do
Boha.
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Ježíš učil, že se nejd říve musíme nau čit milovat všechny lidi bez
rozdílu národností a bez ohledu na to, jak se k nám c hovají, zda jsou to
přátelé nebo nep řátelé. Tomu je v ěnován celý Nový zákon. Krišna říká totéž
v Bhagavadgít ě. Abychom se nau čili milovat Íšvaru (Boha-Otce), musíme se
nejprve nau čit milovat jiné, nám bližší, projevy Boha: na p říklad, v ůni
předja ří, světlo slunce a m ěsíce, všechno to nejlepší, co je v lidech atd.

Nyní se vrátíme k samádhi. Po dosažení tohoto stavu následuje velmi
důležitá etapa, o které mnohé školy nic nev ědí. Je to redistribuce v ědomí
dolů po vertikále t ěla. Probíhá tzv. formování spodního pole (viz knihu
Carlose Castanedy The Talks of Power). Kdo prošel t outo etapou, je
schopen dosáhnout stavu nirvány. Pro mnoho lidí se nirvána,jeví jako strop,
kterým musíme projít na druhou stranu a tím kon čí náš vývoj. Ve
skute čnosti tomu tak není. I nirvána p ředstavuje mnoho stup ňů, kterými lze
projít v buddhijóze. Nirvána je ur čitý meditativní stav, stav v ědomí rozlitého
do nejvyššího prostorového rozm ěru s možností dívat se odtud na fyzický
svět. Ale to je teprve za čátek, po n ěmž následuje etapa krystalizace,
vyp ěstování masy v ědomí v nejvyšším prostorovém rozm ěru. Poté p řichází
stav nirodhi, což znamená osvojení totální reciprocit y (úplné protikladnosti).
Bývá také nazýván jako stav “ne já”. Člověk pln ě ztrácí sv ůj egocentrismus
(sobectví), své ego. Dalším stupn ěm osvojení nirvány je mukti neboli
mókša, osvobození od vší pozemské p řipoutanosti.

Na cest ě nejvyšších stup ňů jógy máme reálnou možnost poznat
všechny t ři aspekty Boha — Otce, Syna a Ducha svatého. Po abso lvování
všech t ěchto stup ňů je možno splynout s Otcem nebeským. To ovšem
neznamená, že bychom se m ěli nějak zvětšovat a p řiblížit se tak Bohu; to
jsou naivní fantazie. Splynout s Bohem neznamená stát  se rovným Bohu, ale
vlastn ě mizet, odstranit své ego. Proto od samého po čátku cesty musíme
cílevědomě bojovat se svým sobectvím a s r ůstem p ředstav o svém
významu zde na Zemi. Naopak, člověk musí p ředstavu o svém vlastním
významu zcela vylou čit. A jen to mu zabezpe čí nepochybný pokrok. Mnohé
školy okultismu a magie jdou úpln ě opačným sm ěrem. Pokud člověk má své
přebujelé “Já”, v ůbec nepot řebuje Boha. V nejlepším p řípadě je Bůh ve
vztahu k n ěmu něco vn ějšího. Zmizí-li však naše já a z ůstane pouze B ůh,
potom teprve probíhá skute čné splynutí s ním.

Nyní prod ělává Československo radostné období, kdy je opoušt ějí
sovětští okupanti. Dej Bože, aby to brzy skon čilo. Ale jsou dva druhy
osvobození — vn ější a vnit řní. Nejvyšší smetánka Komunistické strany
Sovětského svazu vytvo řila takové peklo, že mnozí lidé degradovali. A
degradovali tak, že bude hodné dlouho trvat, než Rusk o p řestane být říší
zla.

Ale jiné tyto podmínky p řiměly k tomu, že ujeli z vlasti a druzí se zase
obrátili od pozemského utrpení k Bohu. Kdyby byl na Zemi ráj, lidé by se
nesnažili hledat řešení a zdokonalovat se, nevyvíjeli by úsilí. A prot o Bůh
dopouští, aby byly na Zemi pekelné podmínky i války , aby se vývoj lidí
urychlil. Poda řilo se nám v t ěchto podmínkách vydržet a p řekonat je
prost řednictvím vnit řního osvobození. Metodika, kterou B ůh dal úzké
skupin ě lidí v četně mne, se ukázala vhodná pro široký okruh lidí. Žerte m
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mohu říci, že jsme za čali p řestavbu d řív než Gorba čov. Tisíce lidí prod ělalo
vnit řní prom ěnu už p řed p říchodem Gorba čova. A to také ovlivnilo, i když v
malé mí ře, zavedení p řestavby v Leningrad ě. Už v roce 1983 se nám
poda řilo v t ěžkých podmínkách publikovat své metodologické názory v řadě
knih, které byly v SSSR dob ře přijaty t ěmi, kdo hledali duchovní osvobození.
Nyní se naše metodika používá v řadě měst Sov ětského svazu. Po řádáme
kursy i v bojující Litv ě a v Polsku.

Bioenergetika

Bioenergetika má co do činění s bioenergií. Biochemici, léka ři a
fyziologové, kte ří nevěděli, co bioenergie znamená, chápali obsah tohoto
pojmu osobit ě — jako energii, která je zakódována v látkách potrav y a těla,
v tucích, bílkovinách a uhlovodanech, jako energii vázanou v chemických
slou čeninách. Bioenergie však studuje druhy volné energi e, které mají
nepochybn ě přímou spojitost s druhy biochemické energie. Existuj e
možnost jejich vzájemného p řechodu. Pro odborníky z této oblasti je to
skute čnost tak samoz řejmá, jako se nám jeví p ředměty kolem nás ve
fyzickém sv ětě.

Nezávisle na tom, jestli si to lidé uv ědomují, jsou pod vlivem té
bioenergie, která nás obklopuje, nebo která je v ná s. Vzájemné vztahy
manžela, vedoucích a pod řízených, u čitelů a žáků, rodi čů a dětí, to všechno
je také vzájemné bioenergetické p ůsobení. Lidé hodnotí, jestli jejich vedoucí
má autoritu nejen s ohledem na jeho postavení, ale také, a dá se říci, že
podstatnou m ěrou, podle toho, jaký má bioenergetický stav.

Nějakou dobu jsem pracoval v mate řské škole jako topi č poté, co
jsem musel na p říkaz Státní bezpe čnosti opustit v ědeckou práci biologa.
Pozoroval jsem vzájemné vztahy mezi vychovateli a d ětmi. Vychovatelka na
děti k řičí, běhá za nimi, dokonce je bije, a stejn ě ji neposlouchají. Jiná situa-
ce: starší tvrdá žena sedí za stolem v rohu. Za d ětmi neb ěhá, nek řičí na ně.Řídí je jenom svým pohledem a tím, jak vypadá. Když d ítě začíná mluvit
hlasit ěji, než je vhodné, podívá se na n ě, ono p řid řepne a je úpln ě tiché a
poslušné. To je velmi špatné. D ěti v její skupin ě jsou často nemocné “díky”
jejímu hrubému energetickému poli. Člověk musí být velmi silný, ale kvalita
jeho energie musí být pat řičně jemná, taková, jakou vydává milující člověk.
Bioenergií tedy rozlišujeme nejen z hlediska kvantity , ale i kvality. Velmi
důležitý je stav našich čaker a úrove ň koncentrace našeho v ědomí. Za čal
jsem se té tvrdé vychovatelce vyhýbat, protože mi by lo nep říjemné, že se
mám soust řeďovat do ádžni. Aby to bylo z řetelnější, něco vám p ředvedu.
Když hovo řím z anáhaty, pocítíte, že je m ůj hlas p říjemnější, než když
mluvím z ádžni. Je to pro mne neobvyklý stav, a proto  je pro mne t ěžké
takto mluvit. Snažím se o to, abyste poznali, jaký je  člověk, který žije v
ádžně. Velmi mnoho lidí takovým hrozným hlasem nejen mluv í, ale dokonce
i zpívá. Tyto jevy dob ře znám z našeho komunálního bytu v Leningrad ě.
Mám sousedku, která hraje na varhany. P řicházejí k ní sólisté, pro které
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skládá, a n ěkte ří zpívají tímto nep říjemným hlasem. Je možné se tomu
odnau čit, jsou na to metody.

Bioenergetické p ůsobení se projevuje nejvýrazn ěji a dramaticky v
oblasti sexuálních vztah ů. Sexuální akt je možno p řirovnat ke spojení dvou
bioenergetických nádob, p ři čemž bioenergie protéká z jedné nádoby do
druhé. A tak m ůžeme obdarovat člověka jak svou hrubostí, tak i svou
jemností. Pohlavním aktem je možno člověka vylé čit, ale také vyvolat ne-
moc. Žena velmi často trpí bioenergetickou hrubostí svého partnera. Mluvím
o hrubosti bioenergetické, ne fyzické. Žena m ůže nejen trp ět, ale velmi t ěžce
onemocn ět vlivem sexuálního kontaktu s hrubým partnerem. Z toho pak
může vzniknout odpor k partnerovi a k sexu v ůbec, nemluv ě už ani o
takových detailech, jako je nep řítomnost orgasmu. Bioenergie je také
příčinou nejr ůznějších sexuálních poruch u muž ů. Na příklad impotence
může být vyvolána zán ětlivými procesy v pohlavních žlázách, prostat ě nebo
v semenném vá čku. Může být také vyvolána poruchami v čakře
svádhišthán ě, nebo neschopností spustit v ědomí z čakry ádžni do nižšíchčaker. Není náhodou, že práv ě mezi intelektuály dochází nej častěji k
impotenci. Ta m ůže být vyvolána také bioenergetickým vampirismem
partnera nebo partnerky. O vampirismu promluvíme o něco pozd ěji.

Dochází-li p ři pohlavním aktu velmi brzy k ejakulaci, jsou
pravd ěpodobné dv ě příčiny: zán ětlivé procesy, nebo hrubší energie u ženy
než u muže v čakře svádhišthán ě. Hrubší energie svádhišthány má název
udána. Vyvolává podrážd ění čakry svádhišthány u muže a rychlý nástup
ejakulace. A tak se stává, že s jinými ženami se to d aří dob ře.

Bioenergetický vampirismus

Odkud pochází slovo vampirismus? Vampí ři jsou mytologické
bytosti, které prý napadají v noci zví řata a lidi a vysávají jim krev. To znáte z
horor ů z počátku století. Ale v tomto p řípadě bioenergetici pod pojmem
vampír chápou ty bytosti, které prý vysávají z lidí energii. Nevím jak u vás,
ale v Rusku strach z vampír ů nabyl hr ůzných rozm ěrů. Když byla povolena
bioenergetika jako v ěda, všichni, kdo propagovali tento obor, nebyli zdal eka
na pat řičné mravní úrovni. A dokonce i psychiat ři, dva z nich znám osobn ě,
začali hlásat bioenergetickou ochranu p řed vampíry. Létá prý tady spousta
vampír ů a trvale z nás vysává energii. Jestliže se p řed nimi nebudeme
chránit, napadnou a vysají i nás. Četl jsem publikaci jednoho psychiatra.
Píše, že vampí ři jsou obzvlášt ě hrůzní v noci. Je možno se p řed nimi
ochránit tím, že si vytvo říme kolem sebe bioenergetický obal. Musíme se o
to snažit p ředevším v noci. A co se stane lidem, když uv ěří takovým
prorok ům? Ztrácejí spánek. Probouzejí v sob ě mystický strach, který je
základní p říčinou vzniku schizofrenie. Tak si tito léka ři p řipravují pacienty.
Připome ňme si, že Nový zákon říká, že v dokonalé lásce není strachu.
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Je zajímavé, že biovampirismus skute čně existuje. Jsou jím protkány
vzájemné vztahy lidí. Co uvádí bioenergii do pohybu? Naše emoce. M ůžeme
být zdrojem lásky. Člověk, který je schopen neustále nesobecky vyza řovat
anáhatickou lásku, je zdrojem harmonie a síly pro ji né lidi. Tento člověk je
jim p říjemný. Táhnou se k n ěmu, jen aby byli s ním. Lidé, kte ří vyza řují
lásku, nez ůstanou bez energie, protože B ůh má nejrad ěji lidi milující.
Podporuje lásku v lidech a stále je napl ňuje svou silou. Takoví lidé jsou
vždycky š ťastní. Láska je cesta ke skute čnému št ěstí. Naprostá láska musí
být nesobecká. Ježíš říkal: “Dej tomu, kdo žádá, ale jestli jsi dal, nežádej  nic
nazpět.” Ale jsou i jiní lidé a v Rusku je jich zdrcující většina. Stále n ěco
cht ějí, stále jsou s n ěčím nespokojeni. Dokonce jsou nespokojeni i s tím, že
je někdo miluje. Jejich pot řeby neuspokojuje vláda, ale ani konkrétní člověk,
na p říklad manžel. Takový člověk, který chce, je magnetem pro bioenergii
jiných lidí. Ta je naprosto reáln ě nasměrována k n ěmu. Ale on není schopen
si tu energii p řivlastnit. K tomu, abychom si vytvo řili v organismu zásobu
energie, musíme mít rozvinuté čakry, které se automaticky napl ňují energií.
Nejsou-li čakry rozvinuty, nemá se energie kde udržet a zase se zt rácí.
Vampír nem ůže být nikdy uspokojen. Ostatním lidem je v jeho p řítomnosti
velmi nep říjemně. Obvykle si to neuv ědomují, jen se snaží, aby s ním často
nep řicházeli do kontaktu. Kdo chce a není uspokojen, chc e obvykle ješt ě
siln ěji. Ti, kte ří ho necht ějí, se mu snaží ješt ě více vyhýbat. A tak hyne láska
mezi lidmi. Nejlepší zp ůsob, jak zni čit lásku, je požadovat ji. Nejlepší
způsob, jak získat lásku, je dát ji, ale nechtít nic na zpět.

Léčitelství

Rozdělíme si tuto otázku na dv ě části: bioenergetická diagnostika a
bioenergetická terapie. Nejprve tedy o bioenergetic ké diagnostice. Je
mnoho zp ůsobů diagnostiky, stejn ě tak jako lé čení. Složitost a ú činnost
těchto zp ůsobů závisí na duchovní úrovni člověka.

První a nejjednodušší zp ůsob bioenergetické diagnostiky tkví v tom,
že se diagnostikuje kokon (kukla, obal ) t ěla. Dříve se říkalo aura. Ale toto
slovo má ješt ě řadu jiných význam ů. Aby se to nepletlo, bude lepší tohoto
termínu nepoužívat. Aura je také stav p řed epileptickým záchvatem, je to
také barevné sv ětlo kolem hlavy člověka, jehož barvy odpovídají emocím,
které člověk prožívá. Mnozí jasnovidci vidí tyto barvy a odtud p ochází
zobrazení svatých se svatozá ří v k řesťanství i v buddhismu. Termín kokon
(kukla — bioenergetický obal t ěla) použil Juan Matus, jehož u čení je
popsáno v knihách Carlose Castanedy. Tento termín n yní vstoupil do
světové v ědy. Kokon m ůžeme p řirovnat ke kukle, kterou si d ělá housenka
bource morušového. Je to sumární vyza řování všech bun ěk těla. Každá
tělesná bu ňka v procesu své životní aktivity zá ří a suma vyza řování všech
těchto bun ěk vytvá ří pole kolem lidského t ěla. A nejen kolem t ěla člověka,
ale i kolem t ěl zví řat a rostlin. Toto pole m ůžeme cítit kolem kmen ů strom ů
nebo t řeba kolem jablka. Jestliže je n ějaká skupina bun ěk v t ěle ve vyšší
bioenergetické činnosti, nap ř. v období silného zán ětu, začne se v tomto
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míst ě pole kokonu vychylovat. Je-li v n ěkteré části organismu nižší
bioenergetická aktivita, hranice kokonu se propadá blíže k t ělu. Téměř
každý se m ůže naučit ohmatávat hranici kokonu. K tomu je zapot řebí,
abychom si po řádně uvolnili dla ň, jako bychom jí pohybovali sem a tam ve
vod ě, která klade odpor. Z dálky ruku p řibližujeme k t ělu pacienta. A v
jednom míst ě jako by se ruka dotkla neviditelné p řehrady. Pohneme-li rukou
v mezích kokonu, máme pocit, jako by nás do dlan ě píchaly jehli čky. To
znamená, že cítíme silové pole. Lidský kokon mívá víc e vrstev. P ředvedeme
si to na mé tlumo čnici. Ted jsem našel druhou vrstvu a tady je t řetí. Více jich
není. Obvykle bývá jenom jedna nebo dv ě hranice. Hranice kokonu v
normálním stavu (ne p ři vystupování na scén ě) bývá u člověka netréno-
vaného v rádžajóze ve vzdálenosti asi p ůl až jednoho metru od t ěla. Tak se
diagnostika d ělá lépe. Osaháme hranici kolem celého t ěla pacienta. Tak
můžeme najít nemoc, o které pacient sám nic neví. Onem ocnění je teprve ve
skrytém stadiu. Když se to člověk po řádně naučí, může najít i málo výraznou
poruchu, na p říklad puchý řek na pokožce pod od ěvem. Přitom je d ůležité,
aby pacient i lé čitel byli p ři diagnostice i lé čení v od ěvech z p řírodních
materiál ů.

Někte ří léčitelé d ělají diagnostiku podle kokonu jiným zp ůsobem.
Pohybují dlaní podél t ěla pacienta a cítí zm ěnu v síle tohoto pole. Ale tento
způsob je nepoužitelný pro ty, kte ří mají rozvinuté čakry. Ty totiž vyza řují
kolem t ěla hustší energetické pole.

Jiný zp ůsob diagnostikování je spojen s jasnovidnosti. Je t o
schopnost vid ět ta energetická pole, která normálním zrakem neuvid íme.
Jasnovidnost lidé získávají tehdy, když rozvinou schop nost p řejít z jednoho
prostorového rozm ěru do druhého. Má-li člověk schopnost p řejít do jiných
prostorových rozm ěrů, pak vidí, co se v tom rozm ěru d ěje. Organismusčlověka je také mnohorozm ěrný. Ve Starém zákon ě je řečeno, že Bůh stvo řilčlověka k obrazu svému. Z toho lidé ud ělali v zásad ě nesprávný záv ěr, že
Bůh vypadá jako lidské t ělo a začali malovat Boha-Otce, který sedí na
oblaku, napravo od n ěho sedí Ježíš a nad nimi se vznáší Duch svatý.
Alespo ň v ruském pravoslaví tomu tak je. Ale ve skute čnosti se tím míní
něco zcela jiného — lidský organismus má také mnohorozm ěrnou povahu
jako B ůh v aspektu Absolutna. Mnohá onemocn ění mají po čáteční projevy v
jiných prostorových rozm ěrech mnohorozm ěrného organismu člověka.
Potom teprve se nemoci projevují ve fyzické úrovni, v těle člověka.
Jasnovidec spat řuje temná ohniska nemoci. Vidíme-li nemoc, m ůžeme ji
snadn ěji odstranit. N ěkdy se poda ří jako rentgenem spat řit úpln ě černý
žaludek nebo jiný orgán. V t ěle je možno také pozorovat tmavé, jako by
rozmazané skvrny.

Diagnostikuje se také podle fantomu. Míní se tím ho lografický obraz
pacienta. M ůže se získat jako bioenergetická informace o paciento vi nap ř. z
pramínku vlas ů, kousku oble čení, fotografie, nebo sta čí i jméno. V
posledním p řípadě Bůh vytvo ří obraz pacienta a z n ěj lze diagnostikovat.

Diagnostikuje se také pomocí virgule nebo kyvadla. V tomto p řípadě
působí dva mechanismy. Jednak je to reakce zcela uvoln ěné ruky na zm ěnu
homogenity energetického pole kolem m ěřeného objektu. Pohybem v
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prostoru protínáme hranice energetických polí, a tí m se virgule vykloní a
kyvadélko se za čne pohybovat. Tento zp ůsob objektivn ě určuje hranice
polí. Druhým mechanismem je reakce ruky na nevt ělené vědomí. Zde p ůsobí
vědomí ducha, hr ůzného ducha, vysoce rozvinutého kladného ducha nebo
Boha. P ři této metod ě získáváme na libovolnou otázku odpov ědi typu ano
nebo ne. N ěkdy jsou odpov ědi vyjád řeny pomocí čísel. Tento druhý zp ůsob
není objektivní a je velmi d ůležité si to uv ědomit! Ve v ětšin ě případů nelze
určit, kdo řídí ruku diagnostika. Bohužel se tímto zp ůsobem velmi často
získávají nepravdivé informace nebo jen zdánliv ě pravdivé. Pravdivost
informací závisí na etické čistot ě a duchovní výši člověka, který tuto metodu
používá. Proto musíme tuto metodu kritizovat.

Jakákoliv informace, a tím spíše diagnostická infor mace, musí byt
pod řízena intelektuální a etické cenzu ře z pozice etiky Ježíše Krista. Také
léčitele či diagnostika je nutno hodnotit z t ěchto hledisek.

Nyní p řejdeme k metodám lé čení a terapie.

Metody lé čení

První zp ůsob, který obvykle používají za čínající lé čitelé, je vyza řování
vlastní bioenergie z dlaní rukou. Je to efektivní me toda a n ěkte ří léčitelé
vyvíjejí svou energií opravdu velkou lé čitelskou sílu. Je možno ji vyza řovat i
z chodidel. V obou p řípadech energie prochází silnými meridiány. Je tu vs ak
jeden nedostatek. Člověk, který p ředává svou energii, ztrácí vlastní
bioenergetickou sílu, silné se unavuje, a sám má po tom v ětší náchylnost k
onemocn ění.

Ten, kdo jde cestou sebezdokonalování, ne cestou lé čitelství, se
naučí za nějakou dobu propoušt ět svým organismem vn ější energii p řesčakry, nohy a ruce. Energie probíhá zezadu dop ředu a čakry p ůsobí jakočočky, které sm ěřují energii do ur čitého bodu.

Proč je tento zp ůsob pro lé čitele užite čný? Rozvíjejí se nejen jehočakry, ale tímto zp ůsobem člověk reáln ě pocítí skute čného Boha v aspektu
Ducha svatého. Aby tento zp ůsob fungoval, je t řeba se na pacienta soucitn ě
naladit, obrátit se k Bohu s moditbou o pomoc, otev řít své čakry a dostat se
do harmonie s Bohem. Tehdy svaty Duch posílá uzdravu jící sílu p řes naše
těla a p řichází skute čné a rychlé uzdravení. Jestliže se lé čitel dál
zdokonaluje, pak mu B ůh dá možnost osvojit si následující zp ůsoby.

Působení obrazovými p ředstavami v organismu pacienta je jedním z
nich. Obrazy, které vytvá říme, skute čně v jiných prostorových rozm ěrech
působí. Jestliže vidíme nap ř. nějakou temnou skvrnu v prostoru organismu
pacienta, vytvo říme obraz sí ťky, kterou zachytíme temnou skvrnu a
následn ě oboje hodíme do obrazu ohn ě. Účinnost tohoto zp ůsobu je
dokázána. Ale jde jen o momentální uleh čení pacientovi. Uzdravení u zví řat
je obdobné. Čas mi dovoluje říci vám veselou historku, jak jsem lé čil v jedné
ruské vesnici krávu. Byl jsem na dovolené a teprve jsem za čínal svou
léčitelskou praxi. S p řítelem jsme ve vesnici vylé čili n ěkolik paralytik ů a
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potom se na nás obrátili hospodá ři z jednoho domu. Koupili si už pátou
krávu. Byla to dobrá kráva, dávala hodn ě mléka. Ale asi t ři dny poté, co ji
přivezli dom ů, odmítala vstoupit do chléva. Zahán ěli ji tam za veselé
asistence celé vesnice. Hospodá ři se styd ěli, protože se za čínalo říkat: “Co
je to za hospodá ře, když neumí ani krávu zahnat do chléva?” P řišel jsem
tam a v rohu chléva jsem uvid ěl ohromnou černou skvrnu. Stejnou černou
skvrnu m ěla kráva pod rohy. Bylo to skute čné čarod ějnictví. Poda řilo se mi
obě skvrny odstranit a s radostí jsem odtud vyšel. Ve čer p řišla hospodyn ě
od krávy a plakala, že zví ře onemocn ělo a te če mu z nozder a z o čí, nic
nežere, leží a nevstává. Hospodá ř naříká: “Ta kráva byla taková p ěkná, a teď
nám pojde.” Tenkrát jsem ješt ě nevěděl. že jde o b ěžný jev po odstran ění
toho, co organismus poškozuje. Lé čebným zásahem dojde v organismu k
úbytku velkého množství energie, která není hned nah razena. Při
vyrovnávání bioenergetického dluhu organismus reagu je hore čnatým
stavem nebo zimnicí. Byl jsem z toho zmaten a do Lenin gradu jsem se
vracel se smíšenými pocity. Brzy však p řišel od majitel ů krávy dopis, že je
vše v po řádku a že mi d ěkují.

Je celá řada dalších mén ě efektivních lé čitelských metod, jako je na
příklad nabíjení vody nebo vosku lé čebnou energií, posílání v ědomí lé čitele
k pacientovi na dálku prost řednictvím telefonu a pod.

Ale existuje ješt ě zásadně jiná lé čitelská praxe. Tu provozoval Ježíš.
K tomu je nutno dosáhnout vyšších prostorových rozm ěrů, dosáhnout
nirvány a projít procesem krystalizace. Znamená to p ěstování masy svého
vědomí. Mohu říci, že vědomí člověka, který v této oblasti na sob ě
nepracoval. zaujímá p řibližn ě prostor o velikosti jablka. Toto v ědomí se
obvykle koncentruje v n ěkteré čakře. U intelektuál ů to bývá obvykle včakrách hlavy. Vyp ěstovat masu v ědomí lze po létech práce v oblasti
rádžajógy a buddhijógy. V ědomí pak dosahuje kosmického rozm ěru. A pak
je možno dosáhnout jakéhokoli člověka, který žije na Zemi, a dokonce i
toho, který létá v prostoru kolem zem ěkoule.

Krystalizace (p ěstování masy v ědomí) m ůže prob ěhnout správn ě
nebo nesprávn ě. Správná krystalizace probíhá ve vyšších prostorový ch
rozměrech a nesprávná vytvá ří masu v ědomí v hrubých prostorových
rozměrech. Člověk s nesprávnou krystalizací se stává démonickým. Lé čitel,
u něhož krystalizace prob ěhla správn ě, nepot řebuje d ělat diagnózu, poušt ět
energii do organismu pacienta, ani vytvá řet obrazy.

Promluvme si ješt ě o tom, má-li lé čitelství smysl a ve kterých
případech. Pro lé čitele je tato činnost v každém p řípadě užite čná.
Zdokonaluje se tím v lásce a v procesu navazování vzt ahů s pacienty rozvíjí
svou moudrost. Tím, že operuje s bioenergií, rozvíjí také svou sílu.

Ale je to opravdu užite čné i pro pacienta? Docházíme k paradoxnímu
závěru, že pro pacienta tomu vždy tak není.

Co je vlastn ě nemoc? Vyjdeme z hlediska v ěřícího člověka. Netyká se
to jen nás, ale i jiných tvor ů, a dokonce i mikrob ů. Bůh dává nemoc, aby nás
upozornil, že n ěco d ěláme špatné a že jsme n ějakým zp ůsobem vyšli z
ekologické harmonie a že nedodržujeme etická pravidla . Nemocí dostáváme
od Boha upozorn ění, abychom se v n ěčem změnili. A když lé čitel za čne léčit
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jen tak, aniž by vysv ětlil p říčinu, vypadá to, jako by shazoval boží ruku s
pacientova ramena. B ůh dal nemoc t ělu, aby vylé čil duši. Dostáváme se do
konfliktu s Bohem. Lé číme-li t ělo, znemož ňujeme vylé čení duše. Proto
nejvyšší podobou lé čitelství je lé čení duše, ne t ěla. Anglické slovo
physician (léka ř) souvisí se slovem fyzický, t ělesný. Je z řejmé, že léka ř se
zaměřuje na t ělo, nikoli na duši. Dobrý lé čitel se musí stát duchovním. To
znamená, že nejsprávn ější by bylo vysv ětlit pacientovi p říčinu jeho nemoci.
Když to pacient p řijme a soust ředí maximální úsilí, aby vylé čil svoji duši, je
možné pomoci mu potom vylé čit t ělo. Vždy ť Ježíš uzdravoval ty, kte ří uvěřili
jeho u čení. Říkal: “Víra tvá t ě uzdravila. Jdi a více neh řeš.” Je jasné, že
začínající lé čitel nemá tu moudrost, aby lé čil duši. K této moudrosti je
možno dojít prost řednictvím zkušeností. Není možné, abychom dokázali
léčit t ělo a duši, aniž bychom prošli tou lé čitelskou školou, o které mluvím.
Má léčitel oprávn ění léčit jen t ělo, aniž by lé čil duši? Tato otázka nemá
jednozna čnou odpov ěď. Vyléčení těla bez jakéhokoli p ůsobení na duši se
pro mnohé jeví jako zázrak. Pro vylé čeného i pro lidi kolem m ůže být tento
zázrak probouzejícím úderem, který by je m ěl probrat z tupého spánku
atheismu. Probouzející se člověk začíná hledat pravdu za hranicemi
atheismu. M ůže se potom také pokusit stát se takovým lé čitelem a m ůže
dojít k Bohu.

Některá pravidla pro lé čitele

Léčitel nesmí pít alkohol. Do 24 hod. po požití i té ne jmenší dávky
alkoholu získává bioenergie lé čitele schopnosti, které vytvá řejí nemoc.
Jasnovidní lidé vidí, jak bioenergie takového člověka nabývá šedivého
zabarvení. Lé čitel tak m ůže pacientovi zp ůsobit škodu a vyvolat jiné
onemocn ění. Je také naprosto nežádoucí, aby lé čil lé čitel, který je sám
nemocen. Krom ě odstran ění základního symptomu u nemocného m ůže
předat informaci o své nemoci pacientovi. Nelze lé čit lidi, kte ří jsou z
hlediska bioenergie jemn ější ve srovnání s lé čitelem. Lé čitelé, kte ří jedí
maso, nesmí lé čit vegetariány. Bioenergie t ěch, kte ří jedí mrtvoly živo čichů,
je hrubší než bioenergie vegetarián ů. Ta potom m ůže negativn ě ovlivnit bio-
energii pacienta.

Chceme-li jít cestou zjemn ění, nemažeme jíst mrtvoly zví řat. Je
dostate čně známo, jaké nemoci vznikají z masa. A jíme-li maso, p rojevujeme
nedostatek lásky.

Tím kon číme. Zbývá nám chvilka na dotazy.

Odpov ědi na dotazy

Otázka: Jak se vám jeví p ůsobení pana Kašpirovského z hlediska
přednesené teorie bioenergetického lé čení?
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Odpov ěď: Všude se setkávám s touto otázkou. Kladli mi ji v Polsku i
zde. Kašpirovskij je člověk, který má nesprávnou krystalizaci. Skute čně dělá
výrazné zázraky uzdravení. To jsou fakta, která materia lismus zavrhuje. Ale
současně jsou zde i jiné skute čnosti. Po jeho seancích onemocní p řibližné
stejné množství lidí, jako je uzdravených. Kašpirovsk ij skute čně pomáhá
lidem, kte ří jsou energeticky hrubší, nebo jsou na stejné úrov ni jako on. Ale
škodí t ěm, kte ří jsou jemn ější. Ruské pravoslavné duchovenstvo ost ře
vystoupilo proti seancím Kašpirovského. P řed t řemi měsíci byla v Moskv ě
konference o bioenergetice, kde jsem také vystupova l se svým referátem.
Konference p řijala rozhodnutí požádat televizi, aby p řestala jeho seance
vysílat. Kašpirovskij m ůže soukrom ě provozovat tuto praxi, ale masové
působení na lidi není povoleno. Základní povinností l ékaře je neškodit, ale
on se neohlíží na smutné následky svého p ůsobení, a čkoli je léka řem. Navíc
veřejně vystupoval proti dalšímu lé čiteli jménem Čumak. Motivuje to tím, žeČumak není léka ř. Ale fakta mluví o tom, že Čumak má správnou krystalizaci
a opravdu uzdravuje a jeho p ůsobením nem ůže vzniknout škoda na rozdíl
od vlivu Kašpirovského.

Otázka: V Novém zákon ě je napsáno ve Skutcích apoštol ů, ze Bůhřekl Pavlovi, že m ůže jíst maso zví řat, která spat ří před sebou.
Odpov ěď: To bylo řečeno konkrétn ě Pavlovi. Pavel m ěl speciální misi.

Šel jako hlasatel, ne jako člověk, který by se m ěl sjednotit s nebeským
Otcem. Ježíš sám jedl ryby. A to je siln ější argument proti tomu, co jsemříkal. Podívejme se na Ježíšovu misi. Kdyby Ježíš p řišel k rybá řům a říkal by
jim, aby nejedli ryby, co by s ním asi ud ělali? Ježíš m ěl podstatn ě širší úkol
— seznámit lidi se svým u čením o Lásce a hlásat tento princip. B ůh dává
vždycky lidem v uplat ňování etických zákon ů svobodnou v ůli. Ježíš řekl, že
můžeme dojít k dokonalosti prost řednictvím lásky. Každý z nás si m ůže
zvolit, do jaké míry bude lásku vyznávat a stejnou m ěrou se pak m ůže Bohu
přiblížit. Apoštol Pavel říkal: “Všechno mohu, ale ne vše je užite čné”
(Skutky apoštol ů). Říkal jsem vám jen to, co skute čně znám. Jasnovidnost
zřetelně ukazuje, jak požité maso p ůsobí na lidský organismus. Jestliže
určitou dobu nejíme maso mrtvol a potom sníme dejme to mu kousek ryby,
je možné pozorovat, jak žalude ční st ěny tmavnou a černají a čerň se pak ší ří
po celém t ěle. To jsou fakta. Je samoz řejmé, že si mne vyslechnete a budete
jednat úplné jinak. Nevyvíjím žádny nátlak a nehrozím  vám, že vás B ůh
potrestá, nebudete-li d ělat, co tady říkám. Každý si vybírá svou cestu.
Upřímné jsem vám řekl to, co vím sám. To je všechno.

Otázka: Zajímalo by mne n ěco více o tajemství Ježíšovy modlitby.
Praktikuje se tato metoda v Řecku na ho ře Athos?

Odpov ěď: Nevím, jestli se praktikuje Ježíšova modlitba nyní  na ho ře
Athos. Nem ůžeme podrobn ěji o Ježíšov ě modlitb ě mluvit, z ůstává nám jen
12 minut. Základní fakta jsem vám už řekl. Chcete-li si tuto metodu osvojit,
začněte se jí u čit.

Otázka: Nedávno dávali v televizi, že se objevilo velk é cizí t ěleso o
velikosti domu. Mají to byt mimozemš ťané. Co si o tom myslíte?

Odpov ěď: Protože nemáme čas, snažím se odpov ědět stru čné. Je
opravdu možné, že p řilet ěli na Zem skute ční mimozemš ťané. Není t řeba to
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odmítat, protože organický život ve vesmíru jisté exi stuje i mimo planetu
Zemi. Ale tém ěř všechny takové p řípady v sou časnosti jsou vlastn ě
občasnou materializací duch ů z jiného rozm ěru. K čemu má pozemš ťany
zázrak p řivést? Aby se odvrátili od alkoholismu a jiných nec tností. Velmi
vám radím: p říliš se tou problematikou nenadchn ěte, protože by to také
mohla být lé čka na lidi. Nem ěli bychom jen zírat na to, co se kolem nás d ěje,
ale rad ěji bychom m ěli lépe využívat toho krátkého času, který je nám ur čen
zde na Zemi na neustálé sebezdokonalování. Jak velmi dob ře řekl Juan
Matus, o kterém psal Castaneda: “Naše bitva probíhá zde, v t ěchto prsou.”

Otázka: Jaký je váš názor na hnutí Hare Kršna?
Odpov ěď: Hnutí Hare Kršna, založené Prabhupádou, nepochybn ě

sehrává kladnou roli v získávání ateist ů pro náboženství hlavn ě z řad
mládeže. Také estetiku mají na dobré úrovni. Je nepo chybné, že lidé, kte ří
vstoupí do tohoto hnutí, mají možnost postoupit na d uchovní cest ě. Možná,
že to nejd ůležit ější v metodice této školy je, že si lidé za čínají zvykat na ideu
teocentrismu. A to je velmi dob ře. Řekl bych však, že Prabhupáda vzal do
metodologie své školy p říliš úzký pohled na Bhagavadgítu. Uvád ění
Kršnových zásad do života nesm ěřuje jen k vychvalování Boha. Vyžaduje se
nepochybn ě větší práce. Aby člověk splnil úkoly, které vyty čuje Bhagavad-
gíta, je nutno bezpodmíne čně dělat všechno to, o čem jsem mluvil.

Promi ňte, že jsem nesta čil odpov ědět na všechny otázky. Máte-li ješt ě
nějaké, p řijďte a začněte se učit, a odpov ědi vám p řijdou samy.

Otázka: Mam už p ět let nemocné o či. Léka ři se domnívají, že jde o
sklerózu multiplex. Dá se s tím n ěco d ělat? Prosím, mohl byste dodat
energii?

Odpov ěď: Oční nemoci se dob ře léčí hathajógou. O či lze velmi dob ře
léčit pránájámou, která se vyu čuje na za čátku našeho systému. V Praze i v
Polsku jsem n ěkolikrát provád ěl masové uzdravování pro celý sál. Ale jen
tehdy, když jsem dostal boží požehnání. Dnes požehnání nemám, takže lé čit
nemohu. Promi ňte, ale vašemu požadavku nemohu vyhov ět.

Otázka: V novinách jsem četla článek o metod ě healing. Článek se
týkal jógy, autoregulace, lidových lé čitelů. A metoda healingu byla
představena jako n ěco, co pomohlo p ři léčbě rakoviny. Mohl byste, prosím,říci, o jakou metodu se jedná a zda má n ěco spole čného s autosugescí?

Odpov ěď: Healing je lé čitelství. Nemohu o této metod ě mluvit,
protože ji neovládám. Mluvím jen o tom, co umím sám.  Existuje názor, že
healingové operace se mohou konat pouze na Filipínác h. Mohu se odvolat
pouze na literární prameny a na filmy, které jsem vi děl. Filipínští chirurgové
opravdu odstra ňují rakovinu dokonce i p ři metastázích. Mohu říci, že se p ři
naší práci také uzdravily desítky nemocných rakovino u. Léka ři jim
odhadovali, že zde budou už jen asi m ěsíc. Bůh je vylé čil, když p řijali
správné etické rozhodnutí a vykonali akt víry (nap říklad p řijali k řest a
poprvé šli k svatému p řijímání a za čali navšt ěvovat klášter). Opakuji, že
všechny nemoci, rakovinu nevyjímaje, mají p říčinu etickou. Rakovinu dává
Bůh lidem, kte ří zapomn ěli, že jsou na Zemi smrtelní a staví člověka p řed
fakt brzkého úmrtí. B ůh tak donutí lidi, aby ud ělali, co ned ělali celý život.
Zbývající čas mohou lidé utratit tím, že budou hledat lé čitele nebo léka ře. V
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tom p řípadě prohrávají svou poslední bitvu na Zemi. Mohou ale využít
zbývajícího času na duchovní prom ěnu. Když to ud ělají up římně. Bůh jim dá
ješt ě čas, aby pokra čovali v evoluci v tomto t ěle. Sám jsem byl sv ědkem
mnoha p říběhů, které mne ohromovaly svou krásou.

A tím, p řátelé, musíme kon čit. Je dev ět hodin. T ěším se na setkání s
vámi v božím království. Na shledanou.


