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Problém nespočívá v tom, že chceme být šťastní, ale v tom, že štěstí 
hledáme nevhodným způsobem. Až to skutečně odhalíme, skoncujeme 
s tím. Poté se život může začít odvíjet sám ze sebe. My jej nemůžeme 
přinutit, aby se rozvinul. Můžeme přestat s naším odmítáním, posuzo-
váním, s naší nesnášenlivostí. Od těchto vzorců ale upustíme jen tehdy, 
pokud si plně uvědomíme, že nás zraňují.

A. H. Almaas
Diamond Heart
Book 2, Th e Freedom to Be 
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ÚVODNÍ SLOVO

Všichni chceme být svobodní a šťastní. Mnozí z nás věří, že toho lze 
dosáhnout prostřednictvím úspěchů ve vnějším světě. Máme tedy sklony 
vidět životní překážky někde tam venku, v lidech nebo v různých situa-
cích. Když si uvědomíme, že příslib naplnění i to, co nám v něm brání, 
se nachází v  našem nitru, vydáváme se na cestu tímto směrem. Je to 
cesta, která vede k hlubšímu uvědomění a prožívání. Stezka objevování 
a vědomí si hojnosti lidského potenciálu, který se skrývá v našem nitru. 
Ačkoli je to napínavé dobrodružství, není cesta do lidského nitra, stejně 
jako každé skutečné dobrodružství, snadná. Je totiž plná výzev, těžkostí, 
překážek i zábran. 

Vnitřními překážkami se mnohá moudrá učení a učitelé zabývají 
a znají je už po dlouhá tisíciletí. Avšak některým z těchto zásadních pře-
kážek bychom nemohli porozumět přesně a více do hloubky bez rozvoje 
moderní hlubinné psychologie. Takto v současnosti duchovní cestu obo-
hacují přístupy, které jsme v dřívějších dobách neměli k dispozici. Jednou 
z  překážek na této cestě duchovní realizace je vnitřní kritik – složitá 
překážka spojená s  různými nepříjemnostmi. Síla v nás, která používá 
nátlaku, která kritizuje, soudí, porovnává, odsuzuje, obviňuje a nemilo-
srdně a s vytrvalostí na nás i ostatní útočí.

Hlubinná psychologie dokázala, že si v našem nitru vždy vytvoříme 
část, jež převezme roli vnitřního svědomí. Tradičně se o ní hovoří jako 
o superegu. Toto egoistické svědomí se většinou utváří prostřednictvím 
našeho ztotožnění s postoji prostředí, ve kterém vyrůstáme: s posuzo-
váním, kritizováním, obviňováním nebo trestáním. Superego se stává 
drsným soudcem a vynáší kruté tresty namísto toho, aby bylo světlem 
svědomí opravdového. Často se vyvine v rigidní součást naší mysli.
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Ta je pak ztělesněním neměnných pravidel a příkazů, které nám brá-
ní v poznání, a jsme kvůli ní slepí k  realitě. Superego se stává jedním 
z hlavních zdrojů vnitřního utrpení prostřednictvím nízkého sebevědo-
mí, viny, studu a toho, že se člověk podceňuje nebo obviňuje. Dostává 
se ke slovu pokaždé, když my sami ani ostatní lidé neodpovídáme jeho 
představám. Kromě všudypřítomného utrpení, jež přináší do našeho 
prožívání, nám také souzení vnitřním kritikem a jeho nesmlouvavost 
znesnadňují možnost jít hlouběji do našeho nitra. Napadne nás pokaždé, 
když přijdeme s něčím, co mu není po chuti. Takže na své duchovní 
cestě buďto zbytečně trpíme, nebo abychom se tomuto utrpení vyhnuli, 
obracíme se zády k některým našim zkušenostem. V obojím případě pak 
nejsou naše kroky na duchovní stezce snadné, přinášejí pouze omezené 
výsledky a často se zastavíme úplně.

Díky hlubšímu porozumění vývoji a struktuře vnitřního kritika, kte-
ré nám poskytuje moderní hlubinná psychologie, se jím nyní můžeme 
zabývat efektivněji než kdykoli předtím. Můžeme si ho uvědomovat ta-
kového, jaký je, zaměřit se na něj, tak abychom se zbavili jeho krutých 
útoků na naše nitro a v budoucnu prožívali duchovní cestu a objevování 
svobodněji a radostněji.

Tato kniha je jedinečná tím, že poskytuje čtenáři porozumění a dává 
mu návod, aby tak mohl učinit. Velice podrobně, jasným a srozumitel-
ným jazykem uvádí, jak rozpoznat vnitřního kritika a účinně se s ním 
vypořádat. Způsob, kterým nám Byron Brown téma nastiňuje, je pří-
nosný všem lidem, kteří si přejí zbavit se vnitřního utrpení a násilí vyvo-
lávaného tímto odvěkým sokem. Tato práce je určena zejména lidem na 
duchovní cestě, jež směřuje k poznání a osvícení.

Byron je po dlouhá léta mým studentem. Také je učitelem a má znač-
né zkušenosti s Diamantovou stezkou (pozn. překl.: Jedná se o duchov-
ní stezku, která nesouvisí s buddhismem Diamantové cesty lamy Oleho 
Nydahla). Vlastními slovy vyjadřuje svoje porozumění práci se soudcem, 
které nabyl v průběhu dlouhých let strávených prací na sobě, ale i se stu-
denty a skupinami. Zvolil způsob, jehož kořeny leží v samotných zákla-
dech vnitřní realizace. Tato kniha je tak nejen studií vnitřního kritika 
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a způsobu, jak s ním zacházet, ale také jasnou ukázkou toho, jak se lze 
této práci věnovat způsobem, který skutečně napomáhá odhalit naši pra-
vou duchovní přirozenost. Jinými slovy ukazuje, jak se práce s vnitřním 
kritikem může stát stezkou k realizaci opravdového, esenciálního svědo-
mí, jehož je vnitřní kritik jen pouhou chabou napodobeninou. Byron 
také úspěšně objasnil, jaká je souvislost mezi prací s vnitřním kritikem 
a přicházejícími duchovními stavy, jak jsou si navzájem prospěšné a pod-
porují se. Jeho hluboké porozumění tématu pramení nejen z jeho vlast-
ní duchovní práce a práce se studenty na Ridhwanské škole, ale také 
z mnoha kurzů, se kterými přišel a vyučoval na nich a jež byly zasvěceny 
výhradně práci s vnitřním kritikem.

Věřím, že pro čtenáře bude tato kniha jedinečnou příležitostí k tomu, 
aby se tímto odvěkým problémem zabývali inteligentním a efektivním 
způsobem. Uvedete-li tyto znalosti do praxe, bude to pro vás nemalou 
podporou na duchovní cestě.

A. H. Almaas
Berkeley, Kalifornie

únor 1998
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PODĚKOVÁNÍ

Rád bych poděkoval zejména Hameedu Alimu (A. H. Almaas), u které-
ho jsem se učil a procházel učitelským tréninkem během posledních šest-
nácti let. Je zakladatelem Diamantové stezky, moderní duchovní stezky 
založené na sebepoznání. Díky práci jeho Ridhwanské školy jsem se na-
učil tomuto pojetí vnitřního soudce neboli superega. Jsem Hameedovi 
plně zavázán za hluboké učení o Esenci a jejích aspektech, za objasnění 
způsobů, kterými nám superego brání poznat naši pravou přirozenost. 
Učit se tomu, jak se nezaplétat do útoků superega, je na počátku Dia-
mantové stezky velice zásadním krokem. Věřím, že tato kniha by mohla 
být podporou studentům Ridhwanské školy stejně tak jako lidem, kteří 
mají o toto téma zájem, ať už se nacházejí kdekoli. Opravdu srdečně také 
děkuji Karen Johnsonové, kolegyni Hameeda a mé osobní učitelce, jež 
mne po léta tak trpělivě prováděla labyrintem mé duše.

Jsem vděčný Michaelovi Torresanovi, bývalému učiteli Ridhwanské 
školy, za sestavení této látky a za to, že ji uvedl jako souhrn učení, jež lze 
využít pro skupinová setkání. Je to inspirující a provokativní člověk, jenž 
pomáhal ostatním lidem, kteří se střetávali se svými soudci. Považuji 
jeho práci za výchozí bod pro mnohé z toho, co jsem v této knize rozvedl.

Za léta učení v rámci Diamantové stezky a zejména prezentace této 
látky jsem pracoval s mnoha studenty. Všem jsem vděčný za to, co mne 
naučili.  Mnozí z nich se přímo či nepřímo objevují na stránkách této 
knihy.

Velkou část tohoto textu jsem mohl napsat o samotě a v tichu centra 
Vedanta Retreat v oblasti Marin v Kalifornii. Cením si přijetí, kterého se 
mi dostalo, když jsem zde trávil toto tiché období a psal. Také bych rád 
poděkoval psychoterapeutce Deborah Meyerové za to, že věřila, že tato 
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práce by mohla být skutečně hodnotná pro její klienty, stejně tak jako za 
její podporu a zpětnou vazbu, kterou mi poskytla v začátcích čtení ruko-
pisu. Obzvláště děkuji svému otci Quentinovi za trpělivou a podrobnou 
redakci mé neumělé gramatiky a za otázky týkající se mých nových kon-
ceptů. Vždycky mne při psaní podporoval a nasadil mi vysokou laťku, 
abych citlivě používal angličtinu. Děkuji také Alii Johnsonové a Sáře Hu-
rleyové, jež mi poskytly zpětnou vazbu a povzbuzovaly mne během čtyř 
let, během nichž jsem dokončoval tuto knihu. Mnoho lidí mne také pod-
porovalo, když pročítali mé první koncepty – Loie Rosenkrantzová, Ward 
Stoneman, Sherry Andersonová, Robert Birnbaum, Barry Rothman, Pam 
Weissová, Jessica Brittová, Karen Johnsonová a Ahmeed Ali.

Poté, co jsem sám napsal čtyři hrubé koncepty, jsem se v roce 1997 
na Nový rok rozhodl, že si najdu redaktora, který by pracoval se mnou. 
Jsem hluboce zavázán svému tchánovi Jimu Friedmanovi a svému otci, 
kteří mi v tom byli nápomocni. Díky nim se kniha velice přiblížila ke své 
závěrečné podobě a dostala se do rukou pozorné spisovatelově porodní 
bábě Elliane Obadiové. Vytvořilo se mezi námi nádherné partnerství. 
Pomohla mi uvědomit si energii a jasnost, jež byly potřebné k tomu, aby 
tento materiál promlouval efektivněji. Díky, Elliane, za tvoje zanícení 
pro věc, ocenění a kritiku mých řádků. 

Mnohokrát děkuji zaměstnancům Shambhala Publications, a zejmé-
na redaktorce Emily Hillburn Sellové za to, že této knize věřila a za její 
pomoc při jejím zrodu na tento svět.

A nakonec jsem neskonale vděčný své ženě Ellen Friedmanové za ne-
utuchající podporu, zájem a energii, které mi pomáhaly během dokončo-
vání tohoto projektu. Život s ní je pro mne jedna velká laboratoř a místo, 
na kterém se ověřuje úspěšnost zásad popsaných v této knize.
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PŘEDMLUVA

Během těch mnoha let, po která učím, jak pracovat se sebekritikou, 
jsem byl svědkem velkého množství utrpení, jež pramení přímo z nega-
tivních postojů, které k  sobě člověk zaujímá. Také jsem viděl, jak byli 
mnozí lidé překvapení a znepokojení, když si připustili vážnost této situ-
ace. Možná vůbec nejdůležitější je to, že jsou lačni po pocitu celistvosti, 
který je založen spíše na soucitu a porozumění než na domněnce, že jsou 
nedokonalí, a provázejí to sebeobviňováním.

Je velice bolestné sledovat někoho blízkého, jak se sebou špatně za-
chází na základě dobře míněného přání udělat to nejlepší. Je bolestivé 
vidět, jak sám sebe trestá, uvědomovat si nepřiměřenost tohoto trestu 
a zároveň vědět, že nemáte moc tomu zamezit. Jste bezmocní, protože 
ten člověk vidí svoje jednání jako logický a nezbytný následek toho, kým 
je. I když si připustí svoji bolest a boj, které sebeobviňování způsobuje, 
nepřibližuje se tak ani o krok blíže tomu, aby jim zabránil. Setkáte se 
třeba s jeho vírou, že je zodpovědný za něco, za co ve skutečnosti zod-
povědnost nenese, a budete po něm chtít, aby si to uvědomil. Možná se 
o tom pokusíte s tím člověkem hovořit nebo mu nabídnete, aby si o tom 
přečetl nějaké knížky. Tyto věci ale budou mít na jeho vnitřní svět jen 
krátkodobý účinek, pokud se neprobudí jeho hlad po sebepoznání, který 
by byl silnější než naděje a strachy.

Kriticky se zabývat vlastními vzorci sebehodnocení je stejně tak ne-
lehký úkol. Už jen prosté uznání toho, jak hrubí a netolerantní k sobě 
dokážete být, je samo o sobě dost nepříjemné. Odhalit a zkoumat tuto 
vaši část ale také znamená pochybovat o základních přesvědčeních, kte-
ré se týkají vaší výchovy a společnosti, v níž žijete. Na základě toho si 
poté můžete nastavit svoje vlastní priority jinak, než jak je tomu u vašich 
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přátel, rodiny nebo kolegů. Je to ale opravdu těžké, pokud tak činíte 
sami. Velký prospěch tudíž můžete získat z práce na svém vnitřním kriti-
kovi společně se stejně smýšlejícími dušemi v dílnách a při déletrvajících 
skupinách. Tam uvidíte, že vaše vzorce sebeobviňování nejsou něčím 
ojedinělým, a dostane se vám podpory z vnějšku, abyste se těmito vzor-
ci mohli kriticky zaobírat. Budete-li pracovat ve skupině, pomůže vám 
to rozpustit strach z toho, že se budete cítit osamocení, pokud začnete 
pochybovat o tom, jakými se lidé kolem vás řídí pravidly, ale i o svých 
vlastních očekáváních. 

Vy, kteří nemáte příležitost být součástí skupiny, jež tento proces 
podporuje, se můžete při práci s vnitřním kritikem cítit osamoceně. Člo-
věk při ní sám snadno ztratí odvahu. Kniha dokáže dát určitý podklad, 
navrhnout možnosti, jak pracovat, a nabídnout určitá vodítka, ale nedo-
káže zprostředkovat osobní kontakt s ostatními lidmi nebo zpětnou vaz-
bu učitele či terapeuta. Tato kniha nabízí perspektivu, která vám pomůže 
vysvobodit se ze všudypřítomné orientace směřující k sebezdokonalová-
ní. Sebezdokonalování často spíše posiluje sebeobviňováním způsobené 
utrpení a nenapomáhá člověku k tomu, aby mohl tohoto sebeobviňování 
zanechat. Doufám, že vám tato kniha nabídne podporu pro váš vlastní 
růst a v praxi si ověříte důležitost kritického přístupu k sebehodnocení 
na duchovní cestě.

 Byron Brown
 Albany, Kalifornie
 listopad 1997
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ÚVOD

Tato kniha vás seznamuje s celoživotním procesem, ve kterém se učíte 
nehodnotit se. Vlivem tohoto procesu i toho, co jej přesahuje, můžete 
zakusit sami sebe jako živoucí duši. Konkrétně vás tato kniha provede 
procesem, který je postaven na vašich živých zkušenostech a při němž 
odhalíte vliv posuzování na váš niterný život. Informace v této knize ne-
mají formu teoretického pojednání, ale nabízejí živý proces a praktického 
průvodce osvobozením se od útoků na sebe sama. V celé knize se budete 
setkávat s osobními příklady jednotlivců i příklady, které čerpám ze své 
práce se studenty. Bude tak moci pochopit nastíněné principy i cviče-
ní a metody, které vám poskytnou podporu pro porozumění této látce. 
Předkládané poznatky budou ale mít na vás malý vliv, pokud aktivně 
neprozkoumáte jejich význam pro váš vlastní život.

Práce se soudcem a objevování pravdy je cestou osvobození. Když si 
uvědomíte, že jste ve vězení střeženém soudcem, potom doceníte i silnou 
touhu duše po svobodě. Každá vnější forma poddanství v lidské historii 
odráží uvěznění duše na duševní úrovni, jež má původ v nevědomosti 
a v neprozkoumaných domněnkách. Jste otroky svých vlastních myšle-
nek vztahujících se k tomu, kým jste a jací máte být.

Schopnost bránit se útokům soudce a vymanit se z jeho působení vám 
bez ohledu na vaše myšlenky nabízí možnost objevit to, kým jste. Když 
se aktivně postavíte za pravdivost své vlastní zkušenosti, narušíte tím 
dobře známé, navyklé vzorce své osobnosti. Nadvláda očekávání a norem 
může ustoupit otevřenosti a ochotě dovolit si víc. Strach z trestu může 
být nahrazen sebedůvěrou a zvídavostí. Ze zoufalství a porážky může 
vzejít přijetí a sebedůvěra. A uvěznění společně s napětím lze proměnit 
v rozšířené vědomí.
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Cesta pravdy

Průvodcem na této cestě je pravda. Ve spojení s  rozvojem a prak-
tičností vaší osobní vůle působí pravda jako objektivní svědomí akti-
vity ve světě. Jedním z původních úkolů soudce bylo vystupovat jako 
vaše svědomí. Rodina a společnost naučili soudce tomu, co je dobré a co 
špatné. A on vám pak jako dítěti, s použitím viny a studu, pomáhal 
chovat se a jednat v souladu s těmito morálními principy. Tento proces 
bohužel vedl k potlačení vaší spontaneity, živosti a instinktivní síly. Tak 
vás přizpůsobili společenským normám a začali jste být přijatelní. Jak se 
vyvíjela vaše schopnost vnímání, ocenění a porozumění, potřebovali jste 
od soudce stálou podporu a vedení. Výsledek tohoto pokroku však nebyl 
zakotven ve vaší pravé přirozenosti. I v dospělosti jste se nadále spoléhali 
na zvnitřněné soudcovy normy toho, co je správné anebo špatné. Živoucí 
svědomí opět nahradí soudce, pouze pokud opravdově dozrajete. Tato 
funkce duše závisí na tom, jestli znovu objevíte svoji esenciální  přiroze-
nost, i na rozvoji vaší schopnosti být sám sebou.

Vysvobození se z moci soudce má tudíž dvojí poslání: má vás zbavit 
omezení, která s sebou nesou staré limitující vzorce a přesvědčení, a záro-
veň po vás vyžaduje, abyste aktivně žili způsobem, kdy již nebudete mít 
potřebu nechávat soudce žít váš život za sebe. Nelze však jen tak jedno-
duše odložit strukturu, která vám poskytovala oporu a byli jste jí defi -
nováni, dokud neobjevíte něco životaschopnějšího, čímž byste to mohli 
nahradit. Je třeba se naučit fungovat, činit rozhodnutí a ve vztazích být 
způsobem, kterému nevládne soudce. To znamená žít v souladu s prav-
dou a realitou svého života v přítomném okamžiku. Toto pak vytváří 
živoucí svědomí, jež není založeno na pravidlech. Takové svědomí pak 
umožňuje živoucí duši vyjadřovat se. K tomu ale dojde až poté, co pro-
měníte sebestředné instinktivní impulzy, sebedestruktivitu nutkavých 
vzorců a rigiditu zvnitřněné autority. A to rozhodně není nic zanedbatel-
ného. Jde přitom o to stát se zodpovědnou, zralou lidskou bytostí. Není 
možné naplánovat, jak k tomu člověk dojde, není možné si pouze číst 
o tom, jak toho dosáhnout. Nelze jednoduše následovat pokyny někoho 
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jiného. Je nezbytné si všímat a řídit se vedením toho, co považujete za 
pravdivé, a tak se naučit žít spontánní život. 

Cesta znovunalezení

Práce s  vnitřním soudcem je cestou znovunalezení. Když se zbaví-
te jeho moci, zbavíte se jeho těžkého útlaku a také díky tomu dříve zaku-
síte živost své duše. To je branou k obnovení přirozenosti vaší duše. Máte 
příležitost znovu obnovit životní svěžest a dynamiku. A k živosti patří 
vášeň i spontaneita – dvě kvality, které v soudcově světě zřetelně chybí. 
Také to znamená prožívat se jako zdroj života. Život proudí z vás i skrze 
vás a bere přitom na sebe podoby známé i neznámé. Zakoušíte-li živost 
duše, máte pocit, že je ve vás něco vědomého a nepředvídatelného, že ve 
vás něco procitlo, ale je to zároveň i tajemné.

Rád bych vás podpořil, abyste dokázali být v přímém kontaktu se 
svou přímou zkušeností, aniž by byl vaším prostředníkem soudce. 
Ústředním motivem v  tomto procesu je navracení se k prožívání sebe 
sama v přítomném okamžiku. Když se naučíte zvídavě a otevřeně pozná-
vat sebe sama, umožníte tím procesu sebepoznání, aby vám otevřel nové 
dveře. Naleznete vlastní přirozené zdroje, které kvůli soudci a jeho auto-
ritě zůstaly v zapomnění. Když se svojí aktivitou vymaníte z jeho moci, 
začnete si uvědomovat to, čemu se říká přítomnost. Zejména ona pro vás 
bude podporou v tom, abyste mohli trvale být tím, kým jste. Budete se 
moci vnímat jako duše s  její živostí, dynamičností a bezprostředností. 
Duše, jež je otevřená, proměnlivá a schopná reagovat, ale zároveň je prav-
divě zakotvena v realitě.

Přítomnost k vám bude přicházet ve všech různých podobách, a obo-
hacovat tak vaši zkušenost. Díky bdělé pozornosti budete více vnímaví 
k neustále se měnícím impulzům, které k vám v průběhu dne přicháze-
jí, a osobní vůle vám opět umožní přímo prožívat pravdu přítomného 
okamžiku. Díky přijetí se více otevřete zranitelnosti, k níž patří chví-
le příjemné i nepříjemné, a síla vám dodá odvahu posunout hranice 
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a překročit limity toho, co považujete za možné. Radost a zvídavost vám 
pomohou oceňovat a radovat se z tajemství toho, co se skrývá ve vašem 
nitru, zatímco soucit vás obměkčí. Umožní vám totiž kontakt s hojnos-
tí vašeho srdce, včetně jeho bolístek, trápení i tužeb. Pocit prostornosti 
změní obavy z nedostatku v otevřenost a pocit hodnoty naplní vaši duši 
svěžestí a uspokojením, které přicházejí ruku v ruce s tím, jak se naučí-
te oceňovat svou pravou přirozenost. Klid ztiší vaši vnitřní aktivitu, jež 
narušuje ticho a jednoduchost chvíle, když jste sami sebou, a takto vám 
umožní jasně uvidět pravdu o vás samotných i o vašem životě.

Cesta duše vás neodvádí od toho, co se na různých úrovních – fy-
zické, emocionální i společenské – odehrává ve vašem životě. Nalezení 
vaší duše obohatí váš život. Díky tomu do něj vstoupí přítomnost a její 
kvality. Je neviditelnou esencí toho, co to znamená být naživu. Duchov-
ní praxe je jádrem lidského života. Je projevem jemnosti duše. Přináší do 
vašeho života hojnost a bezprostřednost, takže se následně cítíte v užším 
každodenním kontaktu s každým okamžikem. 

Jak se v této knize můžete orientovat

Tato kniha se věnuje dilematu lidské duše. Činí tak prostřednictvím 
zodpovězení dvou otázek: co je vlastně ta duše, se kterou jste ztratili 
kontakt, a co vám brání ji opět nalézt? Tyto dvě otázky jsou, co se týče 
duchovní praxe, naprosto zásadní. Nalézt na ně odpověď lze více způ-
soby. Zde se touto překážkou zabýváme prostřednictvím práce se sebe-
hodnocením a tím, jak nám sebehodnocení brání prožívat se jako duše. 
Budeme zde zkoumat duši jako takovou tím, že se zaměříme na některé 
její esenciální aspekty, které jsme v sobě do značné míry popřeli nebo na 
ně zapomněli.

Na následujících stránkách se seznámíte se způsobem, jak lze po-
stupně, krůček po krůčku, stanout tváří v tvář sebehodnocení. Naučíte 
se rozeznat přítomnost soudce, všimnout si jeho vlivu na vás, objevit 
jeho funkce, prozkoumat, jak jeho aktivitu podporujete, odkrýt jeho 
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motivaci, a co je nejdůležitější, nalézt způsoby, jak se vymanit z jeho vli-
vu. Tento proces je nezbytný, abyste měli možnost ochutnat svobodu 
objevování toho, kým jste pod nánosy nesčetných přesvědčení, jež jste si 
o sobě za dlouhá léta vytvořili. Informace v této knize jsou seřazeny tak, 
aby s nimi šlo nejlépe pracovat v soukromí: povedou k postupnému roz-
šiřování vědomí a rozvoji dovedností, které budou podporovat pravdivou 
a účinnou obranu proti sebehodnocení. Pokud byste pracovali se stálou 
podporou učitele nebo skupiny, materiál zde obsažený by měl zřejmě 
jinou podobu. 

První polovina knihy je zaměřena na porozumění soudům a tomu, 
jaký vliv na vás mají. Ve druhé polovině se pak seznámíte s tím, jaké kro-
ky lze učinit, abyste se dokázali ubránit sebehodnocení. Dvanáct kapitol 
se věnuje procesu souzení. Na konci každé z nich naleznete rekapitulaci 
nejdůležitějších otázek či bodů. V každé z nich také budete mít k dispo-
zici nejméně jedno cvičení, jež bude sloužit jako podpora vaší samostatné 
systematické práce. 

Druhým ohniskem pozornosti této knihy je nalezení opětovného 
spojení s vaší duší, zapomenutého potenciálu toho, kým ve skutečnosti 
jste. Vedle práce se soudcem má svoji důležitost i proces znovunalezení 
skrytých kvalit vaší pravé přirozenosti, se kterými jste v průběhu dospí-
vání ztratili kontakt, a zejména těch, které jsou podstatné pro vymanění 
se z područí sebehodnocení. 

Tradiční duchovní praxe se zpravidla soustředí na ty aspekty vaší při-
rozenosti, které jsou považovány za duchovní (přesahují světský život). 
Jsou jimi například univerzální láska, seberealizace, transcendentní jed-
nota, konečné vyvanutí nebo duchovní vhledy. Ty jsou jistě důležité pro 
znalost hlubších rozměrů lidské existence. Jsou však ve vás ještě i další, 
často opomíjené, esenciální kvality. Ty jsou pro život ve světě důležitější.

Při práci se soudcem člověk zůstává nohama na zemi a bude potřebo-
vat podporu ze strany základních, dobře známých kvalit duše, na které 
nemají vliv různá přesvědčení nebo osobní minulost. V kapitolách, které 
se týkají duše, budete mít možnost navázat kontakt s jednoduchostí vě-
domí, energickou rozpínavostí síly, spolehlivostí vůle i jemným teplem, 
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které s sebou přináší soucit. Tyto i další kvality jsou protikladem k tomu, 
jak se prožíváte, pokud jste pod vlivem vnitřního kritika, a zároveň vám 
nabízejí přístup ke zdrojům ve vašem nitru, jež se dokáží postavit jeho 
moci. Všechny z uvedených kvalit mají svůj specifi cký význam pro vaši 
práci s některým z aspektů práce se soudcem. Kapitoly týkající se kvalit 
duše se střídají s kapitolami o soudci a všechny obsahují cvičení, která 
vám pomohou obnovit kontakt s danou kvalitou. 

Tyto dvě dimenze, zabývání se soudcem a spojování se s kvalitami 
duše, se navzájem podporují a posilují. Pokud prohlédnete soudcovy po-
stoje a přesvědčení, budete mít možnost spatřit sebe i svoji zkušenost 
ve zcela novém světle. Začnete také rozeznávat hlubší podstatu duše. 
Vytvoříte prostor pro to, abyste mohli život prožívat novým, neotřelým 
způsobem. Zároveň vám vyciťování kteréhokoli z aspektů vaší pravé při-
rozenosti poskytne názornou a jasnou alternativu vůči reaktivní povaze 
sebehodnocení.

Kromě toho vás bude celou knihou doprovázet příběh mladého páru, 
Sue a Franka, kteří prožívají jednu běžnou sobotu. Jejich den je popiso-
ván v podobě krátkých epizod, které najdete vždy v závěru každé kapi-
toly. Každá epizoda se týká materiálu dané kapitoly a slouží jako ukáz-
ka tématu v reálném životním kontextu. Pokud vyvstane v mysli jedné 
z osob nějaký soud, nebo jej případně vyjádří i verbálně, obvykle mu 
bude předcházet symbol . Ten vám pomůže naučit se všímat si rozsa-
hu a různých forem soudů při běžné činnosti nebo toho, jak se vše ode-
hrává v lidském nitru. Pokud jsou Frank nebo Sue ponořeni do vnitřního 
dialogu, bez ohledu na to, jestli se jedná o souzení nebo ne, je to v textu 
označeno kurzivou. Než začnete číst další kapitolu, může pro vás být 
užitečné přečíst si určitou epizodu vícekrát. 

Začátek procesu

Jedná se o celoživotní cestu ke svobodě, při níž ve svém životě objevu-
jete skutečnost. Budete-li si soudce všímat, uvědomovat si jej a vymaníte-li 
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se z jeho pout, stane se to pro vás zárukou, že se vše stane vaší cestou. 
Tato kniha je pouze jejím začátkem. Nabízí však také užitečný základ, 
který vám pomůže otevřít brány vězení a poznat podstatu vašeho života.
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POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

Tato kniha promlouvá nejen k vaší mysli. Oslovuje také vaši duši. 
V různých okamžicích bude tento materiál rezonovat ve vašem těle, srdci 
nebo v celé vaší bytosti. Jednotlivé kapitoly obsahují mnohé informace, 
vhledy a kladou otázky. Nejedná se o snadné čtení. Je třeba se knihou 
pomalu probírat, nechat ji na sebe působit, aby vás vyrušila z poklidu, 
aby vámi mohla pohnout. Odcházejte od ní a zase se k ní vracejte zpět. 
Čtení přerušujte nebo si určité pasáže  pročítejte znovu.

Při čtení zjistíte, že reagujete na myšlenky, které jsou důležité pro to, 
kde se právě nacházíte na své cestě. Bude vám tak poskytnuta výživa, 
kterou potřebujete pro svůj rozvoj právě v  konkrétním okamžiku. To 
znamená, že spousta informací z  toho, co přečtete, se dostane do vaší 
mysli a zase z ní odejde, aniž by to mělo nějaký zásadní dopad. To je při-
rozené. Znamená to však také, že se můžete za měsíc, za půl roku nebo 
za rok vrátit ke kterékoli části knihy a budete souznít s materiálem, jenž 
pro vás v minulosti důležitý nebyl.

Zejména doporučuji, abyste v průběhu čtení věnovali pozornost své-
mu tělu a energii. Všímejte si, jak je čtení ovlivňuje. Pokud si uvědomíte, 
že se těžce soustředíte nebo se cítíte roztěkaní, přestaňte číst a udělejte 
si přestávku. Možná něco tnulo do živého a vyvolalo reakci na tělesné 
nebo emocionální úrovni. Pokud bude kterákoli vaše část těžce zasaže-
na, může vám to zabránit v tom, abyste dále přijímali informace. Kniha 
se soustředí na to, abyste se spojili se svými současnými prožitky. Díky 
tomu se budete moci naučit sledovat se v přítomném okamžiku. Dáte-li 
prostor svým reakcím na proces, který vzniká při čtení, bude to mít větší 
vliv a také to umožní tomuto materiálu vyživit a probudit více aspektů 
vaší duše.



Duše beze studu 

xxvi

Neočekávejte, že se změníte a pokročíte okamžitě. Mějte se sebou 
trpělivost a respektujte tempo, kterým vaše duše potřebuje postupovat. 
Než se různé prvky této duchovní cesty stanou součástí vašeho života, 
může uplynout mnoho let. Cvičení a praktiky popsané v této knize jsou 
určeny k tomu, aby vás postupně vystavily různým zkušenostem. Celko-
vý výsledek bude čím dál tím lepší. Všechny aspekty této práce se totiž 
navzájem posilují.  


