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Každá touha je hledáním sebe sama

Žena hledá ve světle pouliční lampy svou náušnici. Několik lidí se přidá, 
aby jí s hledáním pomohlo. Posléze se někdo zeptá: „Kdy a kde jsi vlastně 
tu náušnici ztratila?“ Ona odpoví: „Dnes večer, přímo v mém domě!“ 
On opáčí: „Proč ji teda hledáš tady?“ A ona na to: „Protože tady je lepší 
světlo a lidé mi pomáhají!“

My také často hledáme na špatných místech a špatným způsobem. 
Jen tady a teď nalezneme mír. Pouze je třeba si všimnout, kdo si je vědom 
hledání a nechat pozornost spočinout na vědomí. Mír je právě teď tady. 
A zde končí touha, neboť pozornost je zaměřena na tebe samotného.

Tato kniha je věnována Jsoucnu. To je stejně to jediné, co trvale existuje. 
V něm se vynořují lidé, kteří se zajímají o Bytí. Můj guru, moje partner-
ka, moje bývalá partnerka, návštěvníci mých satsangů. Také těm je vě-
nována tato kniha. I těm, kteří se o Jsoucno nezajímají. Jakmile se ocitne 
tato kniha ve Vašich rukou, je Jsoucno už také Vaším zájmem.
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Poznámka

V této knize jsou použita slova a český jazyk. Aby tato řeč zněla alespoň 
trochu rozumně a srozumitelně, budeme používat podměty, přísudky, 
předměty a především osobní zájmena, abychom zdůraznili, zda se jedná 
o můj či o tvůj objekt. Tato řeč může být samozřejmě velmi matoucí, ne-
boť se line tak, jako by zde byli jednotliví konající, já nebo ty, kteří něco 
mají a mohli by udělat pro to, aby to bylo jinak, než to je. 

Vlastně byly výrazy já, ty, můj, tvůj atd. použity jen kvůli řeči. Řeč, 
která by popisovala skutečnost, by byla nečitelná a nesrozumitelná.

Píše se zde také o „učiteli“, „rádcovi“ nebo „mistrovi“, ale nikoliv v kla-
sickém slova smyslu. Jedná se jen o prosté pojmenování. Spíš by se pro 
něj hodil výraz „zmizík“. Přítel to také není a přesto nemám lepšího pří-
tele než je on. Žádné označení není dost vhodné. Setkání s ním zaměřilo 
mou pozornost na podstatu.

Teoreticky vzato bychom u každého slova měli předem vysvětlit, co jím 
míníme. Samotné výrazy jako „být“, „teď“, „zde“, „já“ nebo „vědomí“ 
mohou pro každého čtenáře znamenat něco jiného.

Vzhledem k tomu, že tato kniha není určena k objasnění pojmů, ale 
k pročištění ducha, mluví se zde naprosto přirozeně, a tak by se mohlo 
mnohým zdát, že to nemá se skutečností nic společného.
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Předmluva

Tato kniha je pozváním.
Zvu Vás společně se mnou klást otázky a zaměřit se na to, co každý 

z nás ve skutečnosti je a s tímto vědomím naplno prožívat život.
Všichni chceme být šťastní a jsme ochotni pro to hodně udělat. 

A přesto, abychom mohli být šťastní, nemusíme dělat vůbec nic. To jedi-
né, co stojí našemu štěstí v cestě, jsou naše představy o tom, jak by mělo 
štěstí vypadat a co přesně by nás mělo činit šťastnými.

Štěstí běžně hledáme v budoucnosti. Přitom se dá prožít pouze teď. 
Teď. V tomto okamžiku.

Většinou prožíváme aktuální okamžik tak, že jej hodnotíme a zjiš-
ťujeme, že není dost dobrý a čekáme na nějaký lepší v budoucnu. Je ale 
také možné prožít tento okamžik přesně takový, jaký je. To se podaří, 
když na svět nahlížíme očima novorozeného dítěte, které neví nic o tom, 
co vědí ostatní, neví, že pokoj je pokoj, židle je židle a to, co tady sedí 
a čte, je „já“.

Můžeme tento okamžik prožít takový, jaký ve skutečnosti je, když 
prostě jen hledíme a žasneme nad tím, co tu je. A najednou se vynoří 
něco, co je mnohem tišší, míruplnější, láskyplnější, perfektní, přítomné 
a absolutní a co se nedá slovy vyjádřit. Něco se zastaví. Touhy jsou splně-
ny. Hledání je u konce. Život je naplněn.

Je to zcela jednoduché. Není k tomu zapotřebí žádná zvláštní techni-
ka, žádné cvičení, žádná obětavost. Stane se to. Prostě jen tak.
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Někteří mne nazývají učitelem, moudrým mužem nebo „osvíceným“. 
Lidské chápání stále něco označuje a považuje jednoho za osvíceného 
a druhého za neosvíceného. Jsou to nesprávná označení. Jsem stejný jako 
všichni ostatní, jen jsem na rozdíl od většiny lidí věnoval o hodně více 
času zkoumání, kdo doopravdy jsem. Měl jsem to štěstí, že jsem mohl 
strávit dlouhou dobu s učitelem a nakonec jsem zjistil, že muset něčeho 
dosáhnout, aby člověk konečně nalezl štěstí, mír nebo osvícení, je pouhá 
představa. Nikam to nevede. Jsme stále tady. A tady je osvícení. Pouze 
tady. Toto poznání se u mě v průběhu let stále více prohlubovalo.

Stěží nacházím odpovědi na otázky, kterými se zaobírají lidé při našich 
setkáních, ale umím pokládat otázky, které mohou ostatním pomoci na-
lézt odpovědi sami. Umím ostatní povzbudit, aby se na své problémy 
a pocity podívali. Zcela nově. Naprosto čerstvě. Aniž by je hned zastrčili 
někam do šuplíku. Aniž by se je snažili okamžitě vyřešit. Umím lidem 
předvést, jak si tlakem a vypětím ztěžují život. Umím jim ukázat, jak je 
lehké prostě jen být. A jak to může být snadné. Žít v přítomnosti.

Slova mohou být rychle špatně pochopena, protože je každý interpretuje 
z pozice, ve které se nachází. Proto vám radím nebrat má slova příliš váž-
ně. Pouze na něco poukazují. Poukazují na to, co se nachází mezi slovy, 
co se nedá pochopit, ale pouze prožít.

Všichni učitelé se snaží ukázat prstem na měsíc. Pokud člověk však 
vnímá jen prst, přirozeně přes něj měsíc neuvidí. Když sami nejsme 
schopni spatřit měsíc, je příjemné, když nám ho někdo ukáže. Tato kni-
ha chce být takovým ukazatelem, který náš prst nasměruje k tomu, co 
všichni chceme vidět a po čem toužíme.

Texty v této knize mají především formu rozhovorů na různá témata, 
která vzešla důsledkem těchto rozhovorů. Abyste věděli, s kým se v této 
knize setkáváte, budu Vám také trochu o sobě vyprávět. U některých 
dialogů se jedná o reprodukci, jiné jsou uvedeny v kompletní podobě, 
abychom zdůraznili procesy poznání a léčení, které se probouzejí mými 
stále na novo kladenými otázkami.
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Knihu můžete číst postupně. Můžete ji také číst pomalu, větu za větou, 
neustále se zastavovat a zkoumat. Jak mi chutná to, co čtu? Co to se 
mnou dělá? Co mi to připomíná?

Nemohu Vám v této knize sdělit nic nového. Všechno sami víte. Přes-
to jste toho mnoho zapomněli a já Vám to chci připomenout. Chtěl bych 
ve Vás něco probudit. Něco úžasného: čistou radost z Bytí v přítomnosti 
a z poznání, že nic nepotřebuji, protože neexistuje nic, co by bylo ode 
mne odděleno. Všechno je ve mně.

Chtěl bych poukázat na to, co doopravdy jsme. V  okamžiku, kdy 
toto poznáme, je každá touha naplněna. Každá. Za každou touhou je 
skryta touha po nás samotných. Před tuto touhu jsme kladli různé věci. 
Toužíme po domě, partnerovi, lásce a uznání. Jakmile však poznáme 
sami sebe, touha mizí.

 Gaia, duben 2011
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Předmluva Isaaca Shapira

Žijeme v úžasné době. Život exploduje tolika novými objevy. Nové mož-
nosti nabízejí spoustu výhod, ale zároveň zrychlují způsob našeho života.

Mnozí lidé také zažívají cosi, co je vlastně naprosto jednoduché 
a přesto to přináší poznání toho, co starodávní mudrci nazývají Pravdou, 
vědomím, bezpodmínečnou láskou, Bohem, podstatou všeho.

Tyto prožitky přímého poznání nám umožňují se znovu a nově podí-
vat na všechna naše přesvědčení a domněnky, jak žijeme a jaké jsou naše 
hodnoty.

Počet těchto lidí – nezávislých průzkumníků, jak je rád nazývám – 
stále roste. Zkoumají, co toto všechno znamená s ohledem na jejich vzta-
hy, práci, rodičovství, sexualitu, životní styl atd.

Některé to vede k tomu pořádat setkání, na kterých tento společný 
zájem upřímně a do hloubky zkoumají. Zvídavost, zranitelnost a odvaha 
dívat se na věci zcela jinak jsou zde maximálně vítány.

Gaia měl nutkání umožnit taková setkání a tato kniha slouží jako 
záznam zkoumání těchto osob.

 Isaac Shapiro
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S prázdným kontem prožívat plnost?

O strachu z existence a z budoucnosti

V  našich rozhovorech mnozí lidé vyprávějí o existenčních obavách 
a o strachu z  budoucnosti. Často jim chybějí peníze, nevědí, jak dál 
a chybí jim víra, že se vše v dobré obrátí. Ale potřebujeme vlastně víru? 
Víra plyne z pochybnosti. Ze strachu. Když věříme, nevíme. 

Přesto vlastně jedině poznání přináší jistotu. Proto je lepší, obzvláště 
v období nejistoty a strachu, se na věci dobře podívat. Co víme? Co víme 
s absolutní jistotou?

Jen jedno víme zcela jistě: jsme teď zde. Do tohoto přítomného oka-
mžiku jsme přežili všechny krize a překonali všechny neřešitelné situace. 
Těmto faktům není třeba věřit. My víme, že to tak je.

Ano, říkáme často poté, co překonáme obtížnou situaci, vždyť je vlast-
ně všechno zase v pořádku, alespoň na chvíli. Ale pak se přesto znovu ob-
jeví strach z podobných situací. Opět vidíme všechny ty nezaplacené účty.

Když se zeptám: jak jsi doposud zvládal platit své účty? Přichází vět-
šinou odpověď: „To nevím“. A to je skutečně pravda.

Nevíme, jak se to přihodilo. Mnohé účty byly zaplaceny a mnohé 
nebyly. Proč si s tím dělat starosti? Když si děláme starosti, nedostane-
me potřebné peníze do oběhu – spíše naopak. Na energetické úrovni to 
vlastně koloběhu peněz brání.
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I když tušíme, že si strachováním nikterak nepomůžeme, býváme 
přesto kvůli nezaplaceným účtům ve stresu také z toho důvodu, že jsme 
zvyklí hodnotit a posuzovat. Když jsou účty zaplacené, je to dobře, když 
účty zaplacené nejsou, je to špatně. Tato představa hodně vypovídá o nás 
a o našem pocitu sebehodnocení. Jak často si v skrytu říkáme: „Musím 
všechny účty zaplatit. Kdybych to neudělal, zač bych potom stál.“ Ale je 
to pravda?

Život je tak jednoduchý, přesto si ho naším uvažováním tolik ztěžuje-
me. „Musím všechno hned zaplatit. Musím konečně něco udělat, abych 
lépe vyšel s penězi. Musím víc důvěřovat. Musím nutně požádat anděla 
o pomoc.“ U někoho prosba u anděla viditelně funguje. Jinému zase po-
máhá, když se na správném místě šestkrát pokřižuje. Dělá to dojem, že 
stačí jen požádat anděla nebo hrát v loterii, aby člověk přišel k penězům. 
Ale tak to není.

Jediné, co skutečně souhlasí, je fakt, že jsme teď tady. Když tímto 
směrem zaměříme naši pozornost, vše je v pořádku. Přesto se hned při-
hlásí rozum a říká: „Ale musím přeci zaplatit nájem, šaty a jídlo je taky 
třeba zaplatit.“

Vše se zaplatí. Stane se to samo od sebe. Peníze přijdou, peníze 
odejdou. Někdy je účet plný, jindy prázdný. Tak jsem to zažil mno-
hokrát.

Když jsem před mnoha lety ze zdravotních důvodů zanechal práce, 
bylo mé bývalé ženě – do té doby v domácnosti – nabídnuto zaměst-
nání, ve kterém vydělávala dvakrát více než původně já a kde rychle 
postupovala v kariéře. Pak se rozhodla odstěhovat na Gomeru (Kanárské 
ostrovy) a slibovala si od toho další kariérní posun. Zvážil jsem fi nanční 
jistoty, které skýtalo Německo, nakonec jsem se ale s ní a našimi dětmi 
na ostrov odstěhoval. Kariéra, ve kterou doufala, se nenaplnila, namísto 
toho si moje žena našla nového přítele a odstěhovala se s ním zpět do 
Německa. Zůstal jsem sám s dětmi na ostrově, v kapse jsem měl padesát 
eur a vůbec jsem netušil, jak zaplatím nájem nebo jak se z ostrova do-
stanu. Pak jsem potkal lidi, kteří na tom byli podobně. Složili jsme do-
hromady poslední peníze a nakoupili za ně termosky a na pláži nabízeli 
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kávu a vlastnoručně vyráběné vafl e. Večer jsme peníze rozdělili na dvě 
poloviny, o jednu půlku jsme se mezi sebou podělili a druhá byla zno-
va investována do podniku. Brzy jsem opět dokázal platit nájem a měl 
jsem i dost peněz na letenky, abych dopravil děti zpět do Německa. Na 
Gomeře jsem potom pokračoval v plážovém byznysu sám a báječně jsem 
z toho žil, vydělával jsem natolik dobře, že jsem si mohl pronajmout dům 
a koupit auto a motorku.

Pak mne přepadla velká chuť cestovat a přál jsem si mít na to dostatek 
prostředků. Dostavily se záhy. Zemřela mi teta a odkázala mi část domu, 
který se navzdory své špatné poloze brzy a výhodně prodal. Mohl jsem 
si splnit své touhy o cestování, doplnit si vzdělání a celé měsíce se toulat 
po světě se svým duchovním učitelem, kterého jsem v mezidobí potkal. 
Když peníze došly, dostal jsem nabídku, abych se připojil k  jednomu 
společenství ve Francii a tam dával satsangy, tedy abych byl po několik 
hodin denně k dispozici lidem hledajícím pravdu a vnitřní mír. Zpočát-
ku tam nechodil téměř nikdo a já jsem vydělával příliš málo na to, abych 
mimo společenství vůbec přežil. Až když jsem se vrátil do Německa, 
mohl jsem žít z darů a z léčení a po čase jsem vydělával dokonce tolik, že 
jsem si mohl dovolit počítač a auto. Dnes vydělávám někdy méně, někdy 
více, ale nakonec to vždy stačí.

Samozřejmě pokusy nabýt více peněz jsou naprosto v  pořádku – 
i když tato snaha většinou nepřináší vytoužené ovoce. Toto úsilí získat 
více peněz má často svůj původ ve strachu. Celou dobu jsme v křeči 
a přesvědčeni, že by se stalo něco strašného, kdybychom se ocitli bez 
peněz. Ale to jediné, co strach přináší, je představa toho, co by se mohlo 
přihodit. Veškerý strach o existenci a strach z budoucnosti je v podstatě 
strach ze smrti. Přesto nikdo neví, jaká smrt je. Máme o ní jen před-
stavy.

Všichni jsme zažili, že si děláme starosti ohledně očekávané události. 
Všichni známe strach z toho, že něco nezvládneme, selžeme, onemocní-
me, ocitneme se bez prostředků. Sotva se ráno probudíme, už to začne: 
„Ach Bože, co se stane, když…“ Sobě a ostatním říkáme stále dokola: 
„Mám strach.“


