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3

Ego v roli průvodce

„Nejprve ti povím o egu,“ pokračoval Harley. „Je 
to ta zajímavější stránka tvé bytosti a zcela jistě nej-
méně pochopená součást bytosti, jíž staneš po dobu 
své lidské existence.

Tento aspekt tvého Já bude ti velmi nápomocný při 
tvoření mnoha okolností v životě, jež pro tebe budou 
představovat příležitost vzít si z nich poučení. Tady 
shora nebudeme tvé ego moci téměř vůbec ovládat. 
Jen jsme je do jisté míry museli naprogramovat tak, 
aby ses ubíral jistým směrem v souladu se svým po-
sláním. Ale nemusíš si dělat starosti. Tvé ego se vy-
značuje velkou kreativitou a má úžasný smysl pro hu-
mor. V kombinaci se zálibou v ironii a smyslem pro 
absurdno se s tímto průvodcem dostaneš tam, kam 
potřebuješ, i kdyby ses tomu zuby nehty bránil!

Jeho hlavní úloha pochopitelně spočívá v tom, 
aby v tobě vytvořilo dokonalou iluzi oddělenosti, 
a to nejen od všech ostatních lidských bytostí a od 
všech druhů zvířat, ale také od samotné Země, a do-
konce i od Boha.

Průvodce v podobě ega ti vnutí onu pradávnou  
a naprosto absurdní myšlenku, že člověk učinil roz-
hodnutí oddělit se od Boha a toto rozhodnutí vedlo 



30

– Colin C. Tipping –

k jeho zkáze. Přesvědčí tě o tom, že to vedlo k Bo-
žímu hněvu.“

Už jsem se chystal něco namítnout, ale Harley 
mě předešel. Zvedl ruku se slovy: „Já vím, já vím! 
Chceš říct, že Bůh, který projevuje všeobjímající 
lásku, se přece nemůže rozzlobit a že se nemůžeš 
oddělit od něčeho, čím sám jsi.

Vzpomeň si, že jsem tě už upozorňoval na to, jak 
podivně se tam dole všechno může jevit, zvlášť po-
kud jde o Boha. O Bohu existuje více mýtů, než ko-
lik by se dalo spočítat, a lidé se navzájem ve velkém 
zabíjejí, aby obhájili své absurdní představy. Prostě, 
takové je lidstvo. Tak co na ně říkáš? Už sis je stačil 
zamilovat?“ žertoval Harley.

„Nevím, jestli jsem toho zatím schopen,“ odpo-
věděl jsem. „Tím spíš, že se mám stát jedním z lidí. 
Budu natolik loajální ke své představě o Vesmírné 
inteligenci, že při její obraně někoho zabiju?“

„To je docela možné, Jacku. Každopádně existuje 
mnoho způsobů, jak můžeš lidi zabít, aniž bys je za-
bil doopravdy. Zabíjet se dá i slovy. Lidé k sobě, jak 
se zdá, dokážou být velmi krutí, když hájí svou věc, 
ať jde téměř o cokoli.

Ale jak říkám,“ navázal Harley, „ego ti bude na-
šeptávat, že se Bůh velmi rozhněval, když se jeho 
děti osamostatnily (což se označuje jako jejich pád), 
ba co víc, že je za to hodlá velmi přísně potrestat.

Prostřednictvím tohoto příběhu v tobě ego pěstu-
je pocit strachu a viny; strachu z toho, že jsi vyvo-
lal Boží hněv, a že ti v důsledku toho hrozí peklo. 
Pocit viny souvisí se spácháním onoho ,prvotního 
hříchu‘.
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Na obranu proti strachu a výčitkám svědomí tě ego 
učí tyto pocity potlačovat a promítat je do jiných lidí, 
aby ses jich ty sám zbavil. To vytváří úžasnou živnou 
půdu pro vztahy mezi lidmi, kteří neustále něco po-
pírají a soustavně vše promítají na druhé a ti jim to 
zase oplácejí. Tím vzniká spousta situací, ze kterých 
se může jedinec velmi poučit. Jak důmyslné!“

„Harley, co znamená něco potlačovat a promí-
tat?“ zeptal jsem se. „Nevím, jestli jsem dobře po-
chopil, co jsi teď říkal. Můžeš mi to vysvětlit?“

„To by nám zabralo příliš mnoho času, Jacku,“ 
spěšně odtušil Harley. „Každopádně ale v brzké 
době projdeš speciálním kurzem, který se těmito 
stránkami lidského jednání bude zabývat, takže teď 
není potřeba zacházet do detailů. Ale jedno ti povím. 
Během své inkarnace se budeš s potlačováním a pro-
jekcí dost často setkávat.“ Pak na mě opět upřel onen 
pronikavý pohled, který mě tolik zneklidňoval.

„Teď se ale vraťme k egu. Než se dají věci plně 
do pohybu, tvé ego tě na to dobře připraví a pomůže 
ti k tomu, aby se z tebe stala samostatná bytost se 
silným vědomím o svém Já, která si ovšem nebude 
prakticky vůbec uvědomovat své spojení s Princi-
pem bytí.

To má svůj důvod, protože tvé školení může za-
čít teprve poté, co bude tvoje oddělenost naprosto 
zjevná a nezvratná. Toho dokáže ego docílit snad  
u každého.

Ego tě také dokáže mistrně podnítit k tomu, aby 
ses plně pohroužil do iluzí fyzického světa a napro-
sto v ně uvěřil. Nemám na mysli pouze oddělenost, 
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ale také dualitu, pravdu a lež, dobré a špatné, bolest 
a utrpení a samozřejmě smrt. Vzbuzení silného stra-
chu ze smrti a současně představa, že smrt znamená 
naprostý konec, představuje nejsilnější zbraň ega.“

„Ale proč?“ zeptal jsem se.
„Kdyby totiž každý věděl, že smrt je pouhá iluze 

a že není potřeba se jí bát, lidé by ji volili jako únik 
z nepohodlné lidské existence. Tím by se ovšem 
zmařil celý plán. Co je oním plánem, Jacku? Rád 
bych věděl, jestli to chápeš.“

„Mám na sebe vzít lidské tělo a pohroužit se do 
světa oddělenosti a opaku LÁSKY, abych dospěl 
dál než k pouhému vědomí, že jsem LÁSKA, totiž 
abych ji plně prožil – v citové, fyzické i intelektuální 
rovině,“ odpověděl jsem tak sebejistě, jak to jen šlo. 
Když jsem se to slyšel říkat, uvědomil jsem si, že jen 
papouškuji odpověď, která se očekává, a prozrazuji 
přitom, jak málo tomu rozumím.

„A jak a kdy k téhle zkušenosti dojdeš, Jacku? Jak 
docílíš toho, abys ve světě podmíněnosti, duality, 
změny a oddělenosti prožil skutečnou pravdu, tedy 
to, kým skutečně jsi?“ Harley mě dostal do úzkých 
a vyvolal ve mně silné rozpaky. Nedokázal jsem  
na jeho otázku odpovědět.

„Nepodmíněná LÁSKA je tam dole nemožná, tak 
za jakých okolností tedy předpokládáš, že zažiješ ne-
podmíněnou LÁSKU do té míry, aby ses jí skutečně 
stal?“ Harley se odmlčel – zjevně mi dával prostor, 
abych se důkladně zamyslel.

„Chápeš, v čem vězí problém, Jacku?“
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„Ano, chápu,“ odtušil jsem zadumaně. „Tak si 
říkám, proč se tam dolů vlastně vydáváme. Pokud 
chceme sami sebe procítit jako LÁSKU, proč se tak 
má stát na místě, kde je jí tak málo? Pokud má člo-
věk doopravdy milovat ve světě lidí, musí překonat 
obrovské překážky, že?“

„Přesně tak, Jacku!“ zvolal nadšeně Harley. „Aby 
ses stal LÁSKOU, musíš přesáhnout vše, co se jako 
LÁSKA nejeví. Během své lidské zkušenosti se se-
tkáš se vším možným, co neodpovídá LÁSCE, abys 
prošel potřebnou zkouškou.

Pro tento typ školení, který potřebuješ pro svůj 
další duchovní vývoj, Jacku, neskýtá žádná část ves-
míru tak příhodné podmínky jako Země. To prostře-
dí ti umožní projít nejrůznějšími situacemi, z nichž 
budeš moci čerpat poučení, což poslouží tobě, ale 
také jiným duším – a konečně i Bohu.“

Harleyho poslední slova mě zarazila. „Jak to 
myslíš, ,a konečně i Bohu?‘ Mám to chápat tak, že 
Bůh bude mít z mé inkarnace užitek? Tohle mi mu-
síš vysvětlit, Harley!“

„Nechtěl jsem tě polekat, Jacku. Každá duše, kte-
rá se inkarnuje, přispívá k rozšíření mysli Vesmírné 
inteligence. Jde o velmi složitý proces. Odpusť, že 
jsem to na tebe jen tak bez přípravy vyhrkl. Určitě 
se k tomu ještě vrátíme.“

Na ta slova Harley zmizel.



34

– Colin C. Tipping –

4

Projít smrtí

V okamžiku, kdy se Harley znovu objevil, pokra-
čovala naše rozmluva, jako bychom ji vůbec nepře-
rušili. „O čempak jsme to mluvili, než jsem odvedl 
řeč jinam?“ zeptal se.

„Říkal jsi, jak skvělou příležitost nám svět lidí 
skýtá, pokud jde o zkušenosti potřebné k duchovní-
mu vývoji,“ připomněl jsem mu.

„Správně. Lidskou zkušenost můžeš brát jako du-
chovní výcvikový tábor – ten nejlepší, jaký kdy exis-
toval. Funguje to stejně jako v každém výcvikovém 
táboře – cílem je přivést tě k naprostému podvolení 
se, což povede k tomu, že dosáhneš pokroku. Ego 
představuje tvého osobního instruktora, který tě den 
po dni vytrvale vede k tomu, aby ses začal chovat 
přesně podle lidských pravidel. Tvé ego ti napoví, jak 
máš uvažovat, co máš dělat, kam máš chodit, čemu 
máš věřit, s kým se máš přátelit, jaké vynášet soudy, 
jak obviňovat druhé. Jak je podvádět a zrazovat, jak 
soupeřit a za každou cenu dosahovat vítězství, jak 
hromadit peníze, toužit po moci a tak dále. Jak se 
zkrátka a dobře stát nezávislým jedincem, kterému 
leží na srdci jen vlastní přežití. Dokonalé!

Svět lidí se však od výcvikového tábora v jedné 
naprosto zásadní věci liší. Lidé, kteří do takovéhoto 
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tábora přicházejí, mají vždy na mysli jednoznačný 
cíl. Mají ohromnou motivaci, protože každý chce 
obstát. Naproti tomu škola Jak být člověkem žádný 
takový cíl nemá. Zdá se, že nikdo neví, co tam dělá, 
a nemá ani ponětí, oč vlastně jde a kdy to celé skon-
čí. Asi mi dáš za pravdu, že taková situace nepůsobí 
zrovna motivačně.“

„A co tedy lidi vede k tomu, že se tohoto progra-
mu dál účastní,“ musel jsem se zeptat. „Pokud je to 
tak nepříjemné, jak se to jeví, a navíc tahle činnost 
zjevně nemá žádný smysl, proč v ní lidé chtějí setr-
vat, jak nejdéle mohou?“

„Odpověď je velmi prostá,“ odpověděl Har-
ley. „Pohání je strach ze smrti. Bojí se, že přesta-
nou existovat. Proto se raději drží programu. A zase 
se dostáváme k egu, Jacku. To tě nejprve přivede  
na myšlenku, že jsi samostatná, nezávislá a sobě-
stačná jednotka, která existuje odděleně od jiných 
lidských bytostí a od zdroje nevyčerpatelné energie 
a bezpečí, od Boha. A poté tě naučí strachu ze smrti, 
která, jak tady nahoře víme, přestavuje cestu domů. 
Onen strach nabude takových rozměrů, že za kaž-
dou cenu lpíš na životě a děláš všechno pro to, aby 
sis držet smrt co nejdál od těla. Bolest způsobená 
izolovaností a samotou ti sice může připadat téměř 
nesnesitelná, ale pořád je přijatelnější než jediná al-
ternativa – smrt. Strach ze smrti, Jacku. To je onou 
motivací. Dokonalé, nemyslíš?“

„To tedy ano,“ přisvědčil jsem. „Ale copak je 
tohle vězení bez mříží, z nějž netouží nikdo utéct, 
jediný důvod, proč vyvolávat dojem, že smrti je 
třeba se bát? Kdysi mi někdo říkal, že když se slon 



36

– Colin C. Tipping –

na nějakou dobu připoutá řetězem ke kůlu, zůstane  
u něj i po odstranění řetězu, protože mu mezitím sta-
čil přivyknout a není si vůbec vědom toho, že už je 
volný.“

„Ano, dá se tady najít jistá podobnost. Ale jde tu  
o něco víc, Jacku. Strach ze smrti zvyšuje laťku 
s ohledem na dosažení smysluplného stupně tran-
scendence prostřednictvím skutečného procesu 
smrti. Pokud by se jí lidé nebáli, nepředstavovala 
by smrt dostatečnou výzvu. Cesta života není ničím 
jiným než pochodem vstříc smrti a smyslem života, 
příteli, je čelit našemu největšímu strachu a přesáh-
nout jej.“

„Jak se dá přesáhnout strach?“ zeptal jsem se.
„Odevzdáním se.“
„Odevzdáním se čemu?“
„Na to přijdeš, Jacku. Dokud sám v lidském těle 

nezakusíš strach ze smrti, těžko si jej dokážeš před-
stavit. Po celou dobu budeš žít v domnění, že si vy-
stačíš sám se sebou a že máš vlastní osud ve svých 
rukou. Čím víc se však budeš blížit ke smrti, tím více 
si budeš uvědomovat, že nemáš šanci mít vůbec nic 
pod kontrolou a že tě čeká prázdno, nicota, neexis-
tence. Lidé neznají horší představu, než že nebudou 
existovat. A přesně to pro ně znamená smrt.

Všechno jsme nastavili tak, aby lidé po překro-
čení strachu ze smrti a poté, co jí projdou, zjistili, 
že ‚neexistence‘ znamená opět splynout v JEDNO 
s Bohem. Díky tomu se mnohosetnásobně zvýší je-
jich povědomí o tom, co to znamená. Už chápeš, co 
jsem měl na mysli oním zvýšením laťky transcen-
dence, Jacku?“


