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Evokace
Zem  p ed 114 miliony let. Je ráno, krátce po východu 
slunce. První kv t, který se objevil na naší planet , se prá-
v  otevírá, aby p ijal slune ní paprsky. Planeta byla pokry-
ta vegetací miliony let p ed touto významnou událostí, jež 
p edznamenala evolu ní zm nu v život  rostlin. První kv t 
pravd podobn  nep ežil dlouho a kvetoucí rostliny i nadále 
z stávaly vzácnými a ojedin lými úkazy, protože podmínky 
pro jejich výskyt a rozší ení nebyly s nejv tší pravd podob-
ností dostate n  p íznivé. Nicmén  jednoho dne se všechno 
zm nilo a na celé planet  došlo k explozi barev a v ní – ale-
spo  tak by to vid lo vnímavé v domí sv dka.

Kapitola první

Rozkvět lidského vědomí



Mnohem pozd ji ty jemné a vo avé bytosti, které dnes 
nazýváme kv tinami, za aly hrát d ležitou roli v evoluci 
v domí jiného druhu. Lidé byli jimi ím dál tím více p i-
tahováni a fascinováni. A jak se vyvíjelo v domí lidských 
bytostí, kv tiny byly s nejv tší pravd podobností první v cí, 
kterou lidé oce ovali, i když pro n  nem ly užitnou hodno-
tu. e eno jinými slovy, nijak nesouvisely s p ežitím. Byly 
inspirací pro nespo et um lc , básník  a mystik . Ježíš nám 
íká, abychom kv tiny pozorovali a u ili se od nich, jak žít. 

O Buddhovi se íká, že jednou p ednesl „kázání beze slov“ 
tím zp sobem, že zvedl kv tinu a díval se na ni. Po chvíli 
se jeden z p ítomných, mnich jménem Mahákášjapa, za al 
usmívat. íká se o n m, že byl jediný, kdo pochopil kázání. 
Podle legendy byl ten úsm v znamením poznání. Postupn  
si jej p edávalo osmadvacet mistr  a mnohem pozd ji se stal 
základem zenu.

Krása kv tin probudila lidi – i když jen na krátkou dobu 
– ke kráse, která je nezbytnou sou ástí jejich vlastního nit-
ra, jejich skute né podstaty. Rozpoznání krásy bylo jednou 
z nejvýznamn jších událostí v evoluci lidského v domí. 
S tímto poznáním jsou neodd liteln  spojeny pocity radosti 
a lásky. Aniž bychom si to pln  uv domovali, kv tiny zt -
les ují to, co je nejvznešen jší, nejposvátn jší a v podstat  
nehmotné uvnit  nás samotných. Kv tiny, mnohem pomí-
jiv jší, k eh í a éteri t jší než rostliny, z nichž se vyvinuly, 
se staly posly z jiných sv t , mostem mezi sv tem fyzikál-
ních forem a sv tem bez forem. Nejenže p íjemn  voní, 
ale také nám p inášejí v ni z íše ducha. Použijeme-li slovo 
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„osvícení“ v širším slova smyslu, než je obvyklé, na kv tiny 
m žeme pohlížet jako na „osvícené“ rostliny.

O jakékoli form  života v jakékoli íši – nerostné, rostlin-
né, živo išné nebo lidské – lze íci, že prochází „osvícením“. 
Je to však velmi vzácný jev, protože se jedná o n co víc, než 
je evolu ní pokrok: osvícení také nazna uje p erušení vývo-
je, p eskok na zcela jinou úrove  Bytí, a co je nejd ležit jší, 
odpoutání se od materie.

Co m že být t žší a neproniknuteln jší než skála, nej-
hustší ze všech forem? A p esto n které skály procházejí 
zm nami molekulární struktury, prom ní se v krystaly a stá-
vají se pr hlednými. Uhlík se p i nep edstaviteln  vysokých 
teplotách a obrovském tlaku m ní na diamanty a n které ne-
rosty na drahokamy.

V tšina plaz , tvor  nejvíce spjatých se zemí, se v pr -
b hu milion  let nezm nila. N kterým však narostlo pe í 
a k ídla a zm nili se na ptáky. Vzep eli se tak gravitaci, která 
je dlouho držela p i zemi. Neza ali lépe chodit ani lézt, ale 
úpln  p ekonali plazení a ch zi.

Odnepam ti mají kv tiny, krystaly, drahé kameny a ptá-
ci zvláštní význam pro lidského ducha. Stejn  jako všechny 
formy života, také oni jsou jen do asnými projevy nedílného 
jediného Života a jediného V domí. To, co na nich lidi tak 
fascinuje a p itahuje, je jejich éterická povaha.

Pokud lidské vnímání dosáhne ur itého stupn  p ítom-
nosti, klidu a bd losti, dokáže procítit božskou esenci živo-
ta, existující v domí nebo ducha každého stvo ení a každé 
formy života. V tom okamžiku rozpozná, že je v jednot  
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s jejich vlastní podstatou, a miluje je jako sebe. Ale než se 
tak stane, v tšina lidí vidí jen vn jší formu. Neuv domují 
si vnit ní podstatu, stejn  jako si neuv domují svou vlastní 
podstatu a ztotož ují se pouze s vlastní fyzickou a duševní 
form ou.

lov k, který je v dom  P ítomný jen ob as, m že mít 
n kdy pocit, že v p ípad  kv t , krystal , drahých kamen  
nebo pták  existuje n co víc než pouhá fyzická existence 
t chto forem. Neví, pro  je k t mto formám p itahován, ale 
poci uje k nim náklonnost. Vzhledem k jejich éterické pova-
ze jejich forma zahaluje vnit ního ducha v menší mí e, než 
je tomu u jiných forem života. Totéž platí i pro všechny er-
stv  narozené formy života – d ti, št ata, ko ata, jeh ata 
a tak dále. Jsou k ehká a choulostivá, ale ješt  nejsou pev-
n  svázána s hmotným sv tem. Vyza uje z nich nevinnost, 
sladkost a krása, které nejsou z tohoto sv ta. Pohled na n  
dokáže rozn žnit i relativn  necitlivé lidi.

Když jste vnímaví a rozjímáte o kv tin , krystalu nebo 
ptákovi a nezapojujete do tohoto procesu svou mysl, stanou 
se pro vás oknem do íše bez tvar . Je to vnit ní pr hled 
– i když nepatrný – do íše ducha. To je d vod, pro  tyto 
t i „osvícené“ formy života sehrávaly již odpradávna velmi 
d ležitou roli v evoluci lidského v domí; to je d vod, pro  
je nap íklad hlavním symbolem buddhismu drahokam v lo-
tosu a pro  bílá holubice ozna uje Ducha svatého v k es-
anství. P ipravují p du pro mnohem významn jší a hlubší 

zm nu v planetárním v domí, která má u lov ka nastat. 
Jedná se o duchovní probuzení, jehož sv dky se stáváme.
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Cíl této knihy
Je lidstvo p ipraveno na transformaci v domí? Je p ipraveno 
na vnit ní rozkv t tak radikální a hluboký, že ve srovnání 
s ním i rozkv t rostlin, bez ohledu na to, jak je úžasný, je 
jen slabým odleskem? Dokážou se lidé vymanit ze struktur 
svých podmín ných myslí a stát se pr zra nými pro sv tlo 
v domí, jako krystaly nebo drahokamy? Dokážou vzdorovat 
p itažlivosti materialismu a materiálnosti a povznést se nad 
identi  kaci s formou, která podporuje ego a drží je v zajetí 
jejich vlastních osobností?

Možnost takové transformace je hlavním poselstvím vel-
kých duchovních u ení lidstva. Poslové Buddha, Ježíš a další 
– n kte í z nich neznámí – byli prvními kv tinami lidstva. 
Tyto vzácné a jedine né bytosti byly zv stovateli. V té dob  
ješt  nebyly p íznivé podmínky pro všeobecný rozkv t, a tak 
jejich poselství bylo do zna né míry nepochopeno a asto 
zna n  zkresleno. Jejich poselství rozhodn  nezm nilo lid-
ské chování, s výjimkou malé hrstky lidí.

Je dnes lidstvo p ipraveno lépe, než tomu bylo v dob  
t chto prvních u itel ? Pro  by m lo být? Co m žete d lat, 
pokud v bec n co, abyste urychlili tuto vnit ní zm nu? ím 
se vyzna uje starý egoický stav v domí a jak lze rozpoznat 
nov  vznikající v domí? Na tyto a další základní otázky by 
m la odpov d t tato kniha. Mnohem d ležit jší je, že tato 
kniha sama o sob  je prost edkem transformace, protože 
vychází z nového v domí. Myšlenky a koncepty, které zde 
prezentuji, se vám mohou zdát d ležité, ale ve skute nos-
ti jsou druho adé. Jsou jen ukazateli, které vás povedou na 
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cest  k probuzení. B hem tení této knihy ve vás prob hne 
zm na.

Hlavním cílem této knihy není p inést nové informace 
i pohledy na mysl nebo se pokusit o n em vás p esv d it. 

Smyslem této knihy je vyvolat posun ve v domí; to zname-
ná probudit vás. V tomto smyslu tato kniha není „zajíma-
vá“. Zajímavá znamená, že od ní m žete udržovat odstup, 
pohrávat si s myšlenkami a p edstavami ve své mysli, sou-
hlasit nebo nesouhlasit. Tato kniha je o vás. Bu  zm ní 
stav vašeho v domí, nebo pro vás nebude mít žádný smysl. 
M že probudit pouze ty, kte í jsou p ipraveni. Ne každý je 
p ipraven, ale mnozí z vás ano. S každým lov kem, který 
se probudí, poroste hybná sila kolektivního v domí, což 
usnadní proz ení ostatních lidí. Pokud nevíte, co znamená 
probuzení, t te dál. Skute ný význam tohoto slova m -
žete pochopit, až když se sami probudíte. Proces probu-
zení, který je nevratný, m že odstartovat pouhý nepatrný 
náznak. U n kterých z vás se tento náznak objeví p i te-
ní této knihy. U mnoha dalších již tento proces za al, ale 
neuv domují si to. Tato kniha jim pom že nastartovaný 
proces rozpoznat. N kte í lidé se probudí až pod vlivem 
n jaké ztráty nebo trápení. Jiní po setkání s duchovním 
u itelem nebo se seznámí s u ením, nap íklad si p e tou 
Moc p ítomného okamžiku nebo jinou duchovn  zam enou 
knihu s transforma ním ú inkem – nebo se probudí zá-
sluhou kombinace výše uvedených možností. V p ípad , 
že proces probouzení u vás již za al, tení této knihy ho 
urychlí a zintenzivní.
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Nezbytnou sou ástí probuzení je poznání vlastního nepro-
buzeného „já“ neboli ega a toho, jak myslí, mluví a jedná. Stejn  
d ležité je poznat kolektivn  podmín né duševní procesy, které 
vás udržují v neprobuzeném stavu. Proto v této knize ukazuji 
hlavní stránky ega, jak funguje u jedince a jak u kolektivu. Je to 
d ležité ze dvou navzájem souvisejících d vod . Prvním je, že 
dokud nepochopíte základní mechanismy fungování ega, ne-
rozpoznáte ho, ono vás op t obelstí a vy se s ním ztotožníte. To 
znamená, že vás ovládne a bude p edstírat, že je vámi. Druhým 
d vodem je, že samotné poznání ega je jednou z cest k probu-
zení. To, co vám umožní rozpoznat vaše nev domé já, je vaše 
probuzené v domí. Nem žete bojovat proti egu a vyhrát, stejn  
jako nem žete bojovat proti temnot . Jediné, co pot ebujete, je 
sv tlo v domí. Vy jste tím sv tlem.

Naše zděděná dysfunkce
Podíváme-li se podrobn ji na starov ká náboženství a du-

chovní tradice lidstva, zjistíme, že pod mnoha vn jšími rozdí-
ly existují dva základní poznatky, na kterých se v tšina z nich 
shoduje. Slova, která používají k popisu t chto poznatk , se 
liší, a p esto poukazují na dvojí základní pravdu. První ást 
této pravdy tvo í poznání, že „normální“ stav mysli v tši-
ny lidí obsahuje silný prvek toho, co bychom mohli nazvat 
dysfunkcí nebo dokonce šílenstvím. Snad nejp esn ji tuto 
poruchu popisují n která p vodní u ení hinduismu, která ji 
ozna ují za jistou formu kolektivní duševní nemoci. Nazývají 
ji mája, tedy závoj klamu. Ramana Maharši, jeden z nejv tších 
indických mudrc , otev en  íká: „Mysl je mája.“
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Buddhismus používá r zné termíny. Podle Buddhy vy-
tvá í lidská mysl v normálním stavu dukkhu, což lze p elo-
žit jako utrpení, neuspokojivost nebo prost  nešt stí. Pova-
žuje ji za charakteristický rys lidské povahy. Kamkoli jdete, 
a  d láte cokoli, íká Buddha, setkáte se s dukkhou. D íve 
nebo pozd ji se projeví v každé situaci.

Podle k es anského u ení, normální kolektivní stav 
lidstva je jedním z „prvotních h ích “. Slovo h ích chá-
peme a vykládáme v tšinou nesprávn . V doslovném p e-
kladu z e tiny, ve které byl napsán Nový zákon, h ešit 
znamená minout cíl, jako lukost elec, který mine ter , 
takže zh ešit znamená postrádat smysl lidské existence. 
Znamená to žít nev dom , slep , a tudíž trp t a zp so-
bovat utrpení. Termín h íchu, zbaven kulturních nános  
a nesprávných interpretací, poukazuje na dysfunkci, která 
je vlastní lidské povaze.

Úsp chy lidstva jsou p sobivé a nepopiratelné. Vytvo ili 
jsme nádherná hudební, literární, malí ská, socha ská a ar-
chitektonická díla. V da a technologie nám v poslední dob  
p inesly radikální zm ny ve zp sobu, jakým žijeme. Umož-
nily nám d lat a vytvá et v ci, které by ješt  p ed dv ma sty 
lety byly považovány za zázrak. Lidská mysl je nepochybn  
velmi inteligentní. P esto je tato inteligence poznamenána 
šílenstvím. V da a technologie jen zesílily ni ivý dopad dy-
sfunkce lidské mysli na naši planetu, ostatní formy života 
a na lidi samotné. D jiny dvacátého století jsou nejz eteln j-
ším d kazem našeho kolektivního šílenství. A tato dysfunk-
ce se v sou asnosti zrychluje a zesiluje.
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