
Je to, čo vidíte, 
všetko, čo existuje?

PRED mNOhÝmI ROKmI, keď som ešte chodil do školy, mi jeden chlapec 
ukázal malý obrázok. Veľmi jednoduchá čiernobiela kresba, iba trochu 
väčšia než pohľadnica. Opýtal sa ma: „Čo vidíš?“ Myslel som si, že si robí 
žarty, pretože na obrázku bola evidentne biela váza na čiernom pozadí. 
„Je to chyták?“ opýtal som sa. 

On len naliehal: „Naozaj, pozri sa na to. Čo vidíš?“
„Je to biela váza na čiernom pozadí, jednofarebná a jednoduchá. Bez 

ozdôb, iba tvar! Je tam niečo viac?“ 
„Áno, niečo ti uniká, pretože sa pozeráš iba jedným spôsobom.“ to už 

začínal byť netrpezlivý, tak povedal: „Vidíš tie dve tváre? pozri sa z bie-
leho na čierne.“

Áá! Zrazu som dokázal vidieť, že tam boli dve identické tváre, ktoré sa 
na seba pozerali. potom sa ma opýtal: „a váza? Vidíš ešte tú vázu?“

neobťažoval som sa pokúšať sa znovu vidieť vázu, pretože som bol 
stále rozrušený tým, že vidím dve tváre. „nie, vázu už nevidím! Čo sa 
stalo s vázou?“

pokúsil sa mi pomôcť, aby som videl. „pozri sa na obrázok. pozri sa 
znovu na tú vázu!“ tak som pozeral a pozeral, až kým som znovu neuvi-
del vázu. potom som zrazu mohol vidieť naraz aj vázu, aj tváre, iba preto, 
že som trochu presunul pohľad a sústredenie.

Obrázok samotný sa evidentne vôbec nezmenil – zmenilo sa iba moje 
vnímanie.

na začiatku sa všetci pozeráme na život z určitej perspektívy, pod 
vplyvom našej výchovy, ktorá nám predkladá domnienky o tom, kto 
sme. pre väčšinu z nás tento kultúrou určovaný uhol pohľadu jednodu-
cho zostane naším pohľadom po celý život. na tejto planéte žije sedem 
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miliárd ľudí, ale je zriedkavé, aby niekto počas svojho života vnímal 
viac ako iba podmienenú myseľ a telo – iba vázu – ako podstatu toho, 
kto naozaj sme. Iba málo ľudí spochybňuje svoje názory na vlastnú 
identitu alebo osobnosť, a tak premeškajú príležitosť odhaliť svoju sku-
točnú podstatu.

hoci je metafora s vázou a tvárami dobrým príkladom toho, ako ob-
medzene vnímame realitu na základe svojho podmieňovania, tiež nie je 
adekvátna. pravda, na ktorú poukazujem, presahuje schopnosť vidieť 
z nového uhla pohľadu a potom z viacerých pohľadov. Je to o odhale-
ní, že existuje hlbšia realita toho, čo vidíme, a že táto realita je tu vždy 
– musíme jednoducho dospieť k tomu, aby sme ju rozpoznali ako svoje 
pravé Ja.

spiritualita je hľadaním úplného pochopenia, sebaobjavenia, pravdy, 
a musí sa odohrávať práve tam, kde ste. pravda, ktorú hľadáte, musí už 
byť prítomná, pretože je večná, existuje mimo času.

Čo je pravda? pravda nikdy nemôže byť iba posvätný zhluk pojmov, 
podmieňovania alebo presvedčení. nie je to udalosť, ani niečo mimo vás, 
na nejakom posvätnom mieste. aby bola pravda pravdou, musí byť stá-
la, nemenná, vždy prítomná – a predsa presahuje všetky charakteristiky 
a predpoklady. nemôže to byť nič, čo príde a odíde, pretože všetko pre-
menlivé z nej pochádza a vracia sa do nej. pravda je to, čím sme. Je to 
naša skutočná podstata a Bytie. Je to čisté Ja, bez obmedzení, konečná 
realita – je to vedomie samotné. ale prestali sme si byť vedomí nádhe-
ry našej skutočnej podstaty, pod vplyvom našej výchovy, podmieňova-
nia a vzdelávania, ktoré vykreslili úplne odlišný obraz o tom, kto sme – 
a všetkému tomu veríme.

ak otvoríte svoj vnútorný zrak, uvidíte, že pravda, ktorá je priamo tu, 
vo vašom vnútri, presahuje pominuteľnú hru fenoménov ktorú nazýva-
me životom – presahuje všetko, čo dokážeme vidieť a vnímať. keď hovo-
rím presahuje, nemyslím tým vzdialenosť, ale jemnosť. hľadanie pravdy 
neznamená utiecť od vecí tohto sveta, ale porozumieť ich pominuteľnos-
ti. a viac než to, je o odhalení našej pravej podstaty ako pokoja, v ktorom 
vnímame dokonca aj tie najjemnejšie pohyby javov.
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tí, ktorí odhalili realitu svojho najvnútornejšieho Bytia, si užívajú 
pocit pokoja, lásky a múdrosti ako jej prirodzenú arómu. Zažívajú svo-
ju základnú podstatu ako skutočnú slobodu. prijmite pozvanie zažiť túto 
bezčasovú realitu priamo prostredníctvom metódy sebaspytovania, kto-
ré je podstatou tejto knihy.

keď vnímame z nášho pravého miesta, z nášho pravého Ja, začneme 
chápať, že vnímanie zovňajšku nejakého javu ešte samo o sebe nezna-
mená, že je to pravda alebo skutočnosť. aby sme odhalili pravdu, musí-
me hľadať toho, kto vidí všetky javy – dokážeme vidieť tohto konečného 
pozorovateľa?

aká schopnosť, aká sila, je v nás prítomná, že sme s takou jemnosťou 
schopní uvažovať a preskúmať svoju konečnú podstatu? tento druh skú-
mania pravdy o našej podstate a Bytí sa tiež nazýva satsang, čo zname-
ná spojenie s najvyššou pravdou. satsang prichádza v nespočetných for-
mách – keď sedíte v prítomnosti majstra, nasledujete pokyny navrhova-
né v knihe ako je táto, pracujete v záhrade, hráte sa so svojimi deťmi. keď 
máte oči, čo dokážu vidieť, každý pohyb života je sám o sebe satsang. 
Volá vás domov do vášho neobmedzeného Bytia.

Vitajte v satsangu.

Sila sebaspytovania

V detstve pri tradičnom spôsobe učenia sa začíname poznávať jednodu-
cho; keď rastieme, stávame sa komplikovanejšími. teraz, keď hľadáme 
pravdu a obraciame pozornosť k sebe, najskôr narazíme na veľa kompli-
kovaného, hoci sme v procese návratu späť k jednoduchosti. 

niektorí ľudia tvrdia, že uvedomiť si svoje Ja je zložité. som tu preto, 
aby som vám ukázal, že je to naopak. Je to nádherne prirodzené a jed-
noduché. niekto by sa mohol právom opýtať: „ak je sebaspytovanie také 
priame, prečo viac ľudí neodhalí pravdu o tom, kto sú?“ ako často hovo-
rím: pravda je jednoduchá, ale ten, kto ju hľadá, je komplikovaný. Uniká 

J E  T O ,  Č O  V I d Í T E ,  V Š E T k O ,  Č O  E x I S T u J E ?



Š Í R E J Š Í  N E Ž  N E B O ,  V Ä Č Š Í  N E Ž  P R I E S T O R6

nám zjavné, pretože pripisujeme príliš veľa dôležitosti tomu, čo sa v na-
šom Bytí objavuje a mizne. Je to, akoby sme videli iba vlny a nevšimli si 
samotný oceán.

pravda je tu, tak sa pozrime na to, čo ukrýva. to je sila sebaspytova-
nia. to, čo bolo skryté, sa rýchlo ukáže. to, čo je pravé, sa odhalí. Dopad 
je taký okamžitý, že všetko, čo je ilúziou, sa rýchlo vyplaví na povrch: vi-
díme, k čomu sme pripútaní, či máme odpor k zmene alebo nie, a odha-
líme úkryty a slepé uličky falošnej identity.

Všetko je obsiahnuté v tu a teraz. V energetickom poli satsangu 
sa to, čoho spracovanie by mohlo trvať sedem až desať rokov, zhus-
tí do dvoch alebo troch dní. Dostávame sa priamo k podstate. načo 
obhajovať náročné praktiky, ktoré trvajú tak dlho, keď pravda je vždy 
prítomná ako naše pravé Ja? Všetko, čo potrebujeme, je rozpoznať 
svoju skutočnú pozíciu ako konečného svedka – ktorý je bez formy 
a nemenný.

keď hovorím, že tieto ukazovatele pravdy sú priame, nehovorím tým, 
že satsang je ako obchod, kde si môžete prísť kúpiť osvietenie a potom 
odísť celí žiariví a krásni. presnejšie povedané, aj keď spočívate v prí-
tomnosti a uprostred radosti a slobody sebarealizácie, pretrváva jemná 
ostražitosť alebo bdelosť voči premenlivým programom psychologickej 
mysle. a tak, keď sa objaví niečo, čo chce zastrieť vašu pravú podstatu, 
ľahko to rozpoznáte. ak sa objaví nejaké vyhýbanie sa, chytráčenie ale-
bo predstieranie, rýchlo s tým skoncujete. Budete vedieť, čo je skutoč-
né a trvalé a budete schopní rozlíšiť bezčasovú podstatu od toho, čo je 
pominuteľné.

niektorých ľudí prax unavuje, ale prax by sa nemala považovať za ne-
slušné slovo. sebaspytovanie je tiež druh praxe. hlavne na začiatku vyža-
duje pevné odhodlanie, záväzok a zmysel pre zodpovednosť voči vášmu 
vlastnému Ja. takúto prax však nevnímame ako bremeno, skôr ako spô-
sob, ako udržať svoje pozorovanie čulé. 
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Takí pokojní

raz sa stalo, že ľudia prišli na tichý meditačný pobyt so mnou na malom 
ostrove v Írsku. Jedného popoludnia sme pozorovali skupinu ľudí, kto-
rí si užívali jazdu na mori na vznášadle. tieto plavidlá sa pohybujú veľ-
mi rýchlo, kĺžu sa a prudko poskakujú na hladine oceánu. preto vás po-
sádka vždy pevne pripúta. asi ôsmi či desiati z nás sa vybrali zviesť sa. 
starostlivo nás pripútali a už sme si užívali jazdu a sedeli v úplnom tichu. 
potom si začali všetci pri plnej rýchlosti spontánne odopínať bezpeč-
nostné pásy, aby sme si mohli užívať jazdu na vlnách postojačky. kapitán 
nám dokonca ani nepovedal, že si máme sadnúť a pripútať sa. keď sme sa 
vrátili na pobrežie, ďakovali sme mu za úžasný zážitok.

nasledujúci deň sa kapitán ukázal na satsangu. práve som všetkým 
rozprával o tomto zážitku, keď som si ho všimol: „Á, tu je kapitán 
osobne!“

potom povedal: „prišiel som, pretože hoci som už na more vzal veľa 
ľudí, ešte nikdy som nevidel takých pokojných pasažierov. keď boli von-
ku na vode, každý bol taký tichý, a predsa si užívali celý zážitok. to je 
dôvod, prečo som nemal vôbec obavy, keď začali všetci vstávať. tak som 
chcel zistiť, o čom to celé bolo.“

keď ste na satsangu v srdci, je na tom niečo hlboké. nie je to iba niečo 
mentálne, iba hromada informácií. Vaše srdce prevezme nejakým spô-
sobom kontrolu nad mysľou. Je to takmer akoby ste žili život s nemou 
spiritualitou, ktorá hovorí za vás, i keď o nej nehovoríte. niečo vyžaruje 
z vášho vnútorného jadra. to je dôvod, prečo Budhu nazývali „Žiarivý“. 
keď ste oslobodení od mysle, minulosti, túžob a identity, tak to žiari.

Osloboďte svoje Bytie

ak by s vami robil niekto rozhovor každých šesť mesiacov, tridsať alebo 
štyridsať rokov, všimli by ste si, že to, čo ste o sebe hovorili, bolo v každej 

J E  T O ,  Č O  V I d Í T E ,  V Š E T k O ,  Č O  E x I S T u J E ?
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fáze života iné. Možno by ste tiež spozorovali, že ste boli vždy presvedče-
ní o tom, že vaše názory sú názormi stabilnej bytosti. hovorili by ste veci 
ako: „taký proste som a iný nebudem! s tým sa nedá nič robiť.“

raz by ste možno hovorili: „som pevne presvedčený, že by sme mali 
robiť to a to!“ a v nejakom ďalšom interview, „som pevne presvedčený, 
že by sme nemali robiť to a to; mali by sme robiť túto inú vec.“ Je to taký 
premenlivý obraz. ktorá z týchto identít je vaším pravým ja?

ak by som sa vás opýtal, aké myšlienky ste mali dnes ráno presne 
o 7:44, dokázali by ste si na ne spomenúť? nie. nepamätáme si dokonca 
ani to, čo sme si mysleli dnes ráno, a predsa rozprávame príbehy z čias, 
keď sme mali pätnásť rokov a prikladáme im veľký význam. Často kráča-
me po veľmi nestabilnej pôde pamäti, ktorá môže byť dosť skreslená. ale 
väčšinu času si to ani neuvedomujeme.

Dokonca i keď začneme hlbšie skúmať naše presvedčenia o sebe a do-
spejeme tak k momentu, keď si uvedomíme, že sú falošné, nejako zostá-
vame presvedčení, že sme v každej danej chvíli osobou, ktorou si mys-
líme, že sme. napriek pochopeniu premenlivej a nestálej povahy našej 
identity sa príliš často ďalej identifikujeme s mysľou, ktorá sa zmieta 
v časom limitovanej sfére, analyzuje minulosť a pokúša sa lepšie pripra-
viť na budúcnosť:

Povedal som to takto, ale mal som to povedať takto.

Vedel som, že som to nemal robiť – nikdy viac!

Prečo som tam išiel? Prečo som tam nešiel?

Všetko, čo chceme dosiahnuť, si vyžaduje čas. ale čo je to, čo si nevyža-
duje žiadny čas ani úsilie? Čo je to, čo je mimo sféry času? hodiny nie sú 
potrebné. neexistuje tu ani deň, ani noc. Otvára sa úžasný priestor a po-
cit pokoja prestupuje vaším bytím, keď zistíte, že ste týmto od času ne-
závislým, nemeniacim sa, nedotknutým vedomím, z ktorého pramenia 
všetky zážitky. Intuitívne viete, že ste na správnom mieste, vo svojom 
skutočnom Ja. pochopíte, že tieto myšlienkové bubliny – alebo vlastne 
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žiadne javy – nie sú podstatou vášho Bytia; lepšie povedané, vytvárajú sa 
a sú obsiahnuté v tejto úžasnej harmónii alebo jednote, ktorou ste. 

Najjednoduchší krok

krok do jednoty je tým najjednoduchším krokom. nepotrebujete mať 
duchovné, ani náboženské skúsenosti, aby ste ho urobili. „Buďte vo svo-
jom prirodzenom stave!“ – je to taký priamočiary odkaz, že ho môžem 
zdieľať dokonca aj s deťmi. reagujú dobre a sú šťastné práve v tomto po-
cite bytia, bez identifikácie sa s mentálnymi obrazmi alebo myšlienkami, 
a bez ukotvenia v čase alebo vzťahovania sa k nejakej konkrétnej forme. 
ak proste zostanete len takto, nakoniec sa to deje samovoľne.

stav prítomnosti – pocit „Ja som“ alebo „Ja existujem“ – je pre kaž-
dého prirodzený. nikto vás to nemusí učiť. keď sa tento pocit „Ja som“ 
skombinuje alebo spojí s inými rozpoloženiami a myšlienkami, je to ako-
by sa tieto stavy stali časťou toho, čím vlastne „Ja“ je. ale nie sú tým, kto 
pôvodne sme.

Od mladosti zbierame veľa nesprávnych domnienok o tomto svete, 
o živote, o tom, kto presne sme my, čo žijeme tento život. predstava, že 
„ja som toto telo“, je základné presvedčenie, ktoré si osvojíme veľmi sko-
ro. hneď ako prijmeme túto základnú predstavu – ja som toto telo – ako 
to, kým sme, môžu sa na to navŕšiť ďalšie predstavy: Som muž alebo som 
žena. Som ambiciózny. Som lenivý. 
Som zaujímavý. Som intuitívny. Som 
takýto alebo onaký. a tak sa formuje 
jedinečná psychologická identita.

Väčšinou predpokladáme, že táto 
identita je nepopierateľným faktom, 
a predsa, tieto získané presvedčenia 
nie sú súčasťou našej pôvodnej podstaty. považujeme sa za určité telo 
s určitou osobnosťou, a toto stanovisko nás sprevádza počas nášho ži-
vota. tým, že považujeme svoju osobnú identitu za pravdivú, vnímame  

VŠetkO tO, na ČO sa 
ODVOLÁVaMe akO na „MOJe“ – 
„MOJe teLO, MOJa Myseľ, MOJe 
eMócIe“ – NiE JE tO, ČÍM/kÝM  

VO sVOJeJ pODstate sMe.

J E  T O ,  Č O  V I d Í T E ,  V Š E T k O ,  Č O  E x I S T u J E ?
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sami seba ako oddelenú bytosť vo svete mnohých iných oddelených by-
tostí a objektov.

O nuansách svojej osobnosti by ste mohli napísať veľa strán: Som ta-
kýto zvláštny druh osoby; takéto sú moje sklony, moje sny, moje túžby, môj 
majetok; takéto sú moje skúsenosti a toto sú certifikáty, ktoré to dokazujú. 
ale všetko to, na čo sa odvolávame ako na „moje“ – „moje telo, moja my-
seľ, moje emócie“ – nie je to, čím alebo kým vo svojej podstate sme. 

ak je toho príliš, aby sa to dalo naraz pochopiť, rozoberme si to.
Všetko, čo dokážete vnímať, prichádza a odchádza, vrátane vášho 

vlastného tela. Vy ste ten, kto vníma čas, objekty a dokonca i myšlienky 
a emócie. prostredníctvom zmyslov ste schopní pozorovať všetko, čo po-
važujete za život, prejav, existenciu. a za hranicou fyzických očí, vo sfé-
re myšlienok, emócií a pamäti – vnímate vnútorným zrakom. Vnímate aj 
svoj pocit, že ste konkrétnou osobou.

Bez ohľadu na to, či objekt vášho vnímania je fyzický, a teda merateľ-
ný podľa farby, tvaru a veľkosti, alebo to, čo vnímate, je niečo jemnejšie, 
ako myšlienka, pocit alebo vnem, všetko sú to fenomény. Je to práve „Ja“, 
ktoré ich vníma. najskôr tam musí byť „Ja“. Dalo by sa povedať, že je to 
heslo k tejto ohromnej hre života. až po „Ja“ prichádza „ty“ a „iní“ – svet, 
priatelia, vzdelanie, túžba, náboženstvo a tak ďalej.

teraz sa teda musíme opýtať: Čo vlastne znamená „Ja“? kto alebo čo 
je „Ja“?

na takúto otázku nehľadajte slovnú alebo mentálnu odpoveď a ne-
verte príliš mysli a nadobudnutým vedomostiam. radšej nahliadnite 
dovnútra a pozrite sa, na čo tieto slová poukazujú. neduálna múdrosť 
advaity vás pozýva odhaliť pre seba to, čo „Ja“ naozaj je – či je skutočne 
tým, čo predpokladáte alebo si predstavujete, že je.

Väčšina ľudí má silný pocit, že sú jednotlivcami a držia sa presvedčenia, 
že sú to oni, kto určuje ich vlastné zážitky, a že poznajú svoju vlastnú re-
alitu. Do určitej miery to môže byť pravda, ale je to iba málo významná,  
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relatívna pravda. Dôležitejšou pravdou je, že vy ste tým vedomím, z kto-
rého sa vynára myšlienka, že vy žijete svoj život a máte vedomie.

Inak povedané, „osoba“, za ktorú sa považujeme, je predstava, kto-
rá sa vynára vo vedomí ako prejav vedomia. táto predstava má o sebe 
iné predstavy – napríklad: Ja som telo, ktoré má vedomie a žije nezávis-
lý život. 

nasledujúci vtip dobre ilustruje tento zmätok: U lekára v čakárni sedí 
muž a na jednej strane hlavy mu vytŕča žaba. keď je muž na rade, sestrič-
ka ho odprevadí do ordinácie.

Doktor hovorí mužovi: „takže, čo sa to tu deje?“
Žaba odpovedá: „nuž, pán doktor, začalo to minulý týždeň ako 

malá hrča na mojom zadku, a odvtedy to rástlo a bolo to stále väčšie 
a väčšie!“

nie ste prekvapení, že odpovedala žaba? Veľká časť nášho života je 
založená na podmienenom myslení a trváme na tom, že tomu treba veriť. 
Boli sme vychovávaní vo viere, že my máme vedomie. a ja hovorím nie! 
na úrovni mysle, tela a osobnosti sme výsledkom a prejavom vedomia.

ale z dôvodu nášho kultúrneho podmieňovania a zdedeného spôsobu 
myslenia, ktoré sú založené na myšlienke individuálnosti, sa jednoduché 
tvrdenie – že každý z nás, každý človek, je skôr prejavom vedomia, než 
tým, kto ho vytvára a riadi – zdá byť iluzórne, neurčité a ťažko uchopiteľ-
né. trváme na tom, že to jednoducho nechápeme. Môžeme dokonca po-
cítiť istý druh odporu, pretože obvykle neuvažujeme týmto spôsobom.

sme zvyknutí na istý spôsob myslenia, ale sú spôsoby chápania, ktoré 
obchádzajú osobnú myseľ a ich účinok je hlbší. Myseľ má vo svojom pri-
rodzenom intuitívnom stave väčšiu moc než myseľ v „osobnom režime“. 
prirodzená myseľ využíva širší spôsob myslenia. nie je posadnutá aktivi-
tou alebo identitou. Je čistá a jasná, prázdna a svieža, život sa teda jedno-
ducho odvíja. Človek zostáva v úplnej harmónii, bez napätia alebo úsilia. 
prirodzená myseľ je v stave milosti.

keď ste ukotvení v Ja, a ako Ja, čokoľvek sa udeje, jednoducho sa pri-
rodzene vynorí z tejto jednoty. ak študujete a učíte sa ako človek, môžete 
fungovať iba ako človek – možno dobrý človek, skúsený človek –, ale keď 

J E  T O ,  Č O  V I d Í T E ,  V Š E T k O ,  Č O  E x I S T u J E ?
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sa prebudíte do pravdy, začnete sa pohybovať v súlade s celým prostre-
dím. keď sa objaví niečo, čo je potrebné urobiť, táto potreba je rozpozna-
ná a začne sa pohyb, ktorý vedie k tomu, aby sa naplnila, a pripoja sa tiež 
iné prúdy, až kým sa všetko spolu nestane riekou. Vidíte, ako sa sily spá-
jajú. Vtedy sa v skutočnosti pozeráte na celú túto sieť života a vidíte, že 
to všetko vykonáva On. nejde o to, že si to len myslíte – skutočne to celé 
vnímate očami Boha.

na tomto mieste si nechajte nejaký priestor na to, aby mohlo nastať po-
chopenie bez zasahovania logickej mysle. Vaša myseľ vás tam nemôže 
vziať. Jednoducho buďte prázdni, bez spoliehania sa na nejakú myšlien-
ku, zámer alebo identitu. takýmto spôsobom, mimo rámec úsilia mysle, 
máte šancu objaviť prirodzenosť života a bytia.

Iba si myslíme, že sme telo

naša životná skúsenosť zvyčajne nemá podobu – „Ja som vedomie!“ ale 
má skôr podobu – „Ja som toto telo, ktoré má vedomie.“ pristavme sa však 
na chvíľu pri tejto myšlienke. nie je to telo, ktoré hovorí: „Uvedomujem 
si ťa.“ telo nič také nehovorí. telo vydáva rôzne druhy zvukov, ale ne-
myslím si, že už napísalo knihu alebo urobilo nejaké veľkolepé vyhláse-
nia. telo je v tomto nevinne. ste to skôr vy, kto hovorí: „Uvedomujem si 
svoje telo.“

Všetci žijeme v dočasných telách. Od narodenia tohto tela je každý 
z nás ako sviečka, ktorá bola zapálená a postupne v priebehu nášho živo-
ta horí. V určitom momente plameň nášho tela vyhasne. ale vy vo svojej 
podstate nie ste telo, zmysly alebo myseľ, pretože tie dávajú správy nie-
čomu, čo ich pozoruje.

predstavte si, že ste niekde zaparkovali svoje auto a niekto povie: „stojí 
tam modré auto, ktoré má zapnuté svetlá.“ Zareagujete vetou: „Och, to je 
moje!“ nepoviete: „to som ja.“


