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troluje. Je p ece chytrá, zd vod uje si. Musí ji kontrolovat 
ješt  d kladn ji.

Za íná ji pronásledovat. Sleduje ji na cest  z práce 
dom , do obchodu, kamkoliv. Jeden den ho Pam náhodou
zahlédne. Konfrontuje ho a chce vysv tlení, co to proboha 
d lá. Když se dozvídá, jak moc ji podez ívá, samoz ejm  
zu í. Výsledek? Opouští ho, aby potvrdila jeho víru, že pro 
ni není dost dobrý.

Lori i James ilustrují ego-mysl v akci – našeho „vnit -
ního Faraona“. Jeho zám ry mohou být ušlechtilé – chtít se 
dostat se na léka skou fakultu nebo odmítnutí stát se parohá-
em. Jsou ale ízeny iracionálním strachem a pocitem ned v -

ry, který hrani í s paranoiou. Jejich konání kon í pohromou.
M lo Faraonovo zacházení s Hebrejci n jaký lepší výsledek? 
Opravdu ochrání své království, když z nich ud lá otroky? 

Deseti devastujícími ranami byl celý Egypt o jednu
generaci pozd ji doveden ke zkáze, prvorození umírají.
Faraón v jediný následník – p edpokládáme, že jeho syn – se 
utopil, když ho vody Rudého mo e zaplavily s celou armádou.
Protože zotro il Hebrejce, p ivolává zkázu na celé své krá-
lovství a ukon uje tak panování svého královského rodu. 
Stejn  jako Lori a James vytvá í to, eho se nejvíce obával.

Jelikož je ego–mysl odst ihnutá od Ducha, její konání 
je nutn  krátkozraké. Pokouší se hled t do zamlžené budouc-
nosti a touží se dozv d t, co leží p ed ní. Pro ego je budoucnost
místem plným d su. Tam n kde íhá smrt, která nás polapí.
Ego tak vynakládá enormní energii, aby m lo budoucnost 
pod kontrolou. Neustále plánuje, aby p edešlo t m nejhorším
scéná m, a asto si p itom v bec nevšímá sou asných okol-
ností. S o ima up enýma k budoucnosti ego p ehlíží sou asnost,
která probíhá te , a naše snažení je odsouzené ke krachu.

ANATOMIE EGA
Náš život za ínáme žít svobodn  stejn  jako Hebrejci. Máme 
mysl otev enou, vnímavou a nekontaminovanou strachem. 
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Jenomže ješt  p ed tím, než dosáhneme školního v ku, jsme 

zajati. Jsme otroci našeho omezujícího systému víry a rolí, 

které ovládají každou oblast našeho života. P icházejí k nám 

prost ednictvím našich rodi , p átel, u itel  a médií. Ur u-

jí, jak máme vypadat a jak se oblékat, kým máme pohrdat,

po em toužit a eho se d sit. N jak, bez našeho svolení

a dokonce v domí, jsme se stali otroky.

Podobenství Exodu nám íká, že tato zotro ující síla, 

tento nový Faraon, je naše ego. Když jsme odst ihnuti od 

vyššího vedení, když zapomeneme naši opravdovou p iroze-

nost, za ínáme se bát. Nastupuje ego, aby nás našeho strachu

zbavilo. Slibuje bezpe í, stabilitu, kontrolu. Ego je tedy

p edevším odpov dí na náš strach – strach, který vzniká jako 

odpov  na skute nost, že jsme odd leni od Ducha. Je to

mechanizmus, který má zajistit naše p ežití ve sv t , který 

vnímáme jako nebezpe ný.

Ego–mysl se v našem život  utvá í brzy. Zpo átku je 

nástrojem k uspo ádání našeho vnímání. Abychom p ežili,

musíme se nau it zpracovat hrubá data p inášená našimi 

smysly – tvary, barvy, zvuky, hmatové vjemy, v n  a chut .

Pot ebujeme rozum t tomu, co znamenají, a to se nau í-

me vytvá ením spojení. Kru ení v b iše znamená hlad a ten 

p estane brzy po tom, co ucítíme dotek lov ka, který o nás

pe uje. Ležet v mokré postýlce nás p kn  štve, a a koliv

nechápeme p vod našeho trápení, víme, že cítíme nepohodu, 

která nás nutí plakat. Když nám n kdo vym ní plenku, cítíme 

úlevu. Pokud to d lají pravideln , nau íme se, že naše trápení 

vyjád ené plá em vyvolává pozitivní odezvu a máme pocit, 

že je o nás pe ováno. Když nás nikdo neslyší nebo se námi 

nechce zabývat, máme pocit, že naše pohodlí je mimo naši 

kontrolu. Trpíme a nem žeme s tím nic d lat.

Když vyrosteme, stávají se tato spojení celistv jšími.

Za azujeme lidi podle toho, jak se k nám chovají a místa

podle toho, co jsme v nich zažili (nap íklad zápach dezinfekce

v ordinaci léka e znamená ponižující zážitky a bolestivé
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o kování). Tato sm sice zkušeností a emoce, které s nimi 
spojujeme, se stávají základem našeho sebepojetí, rodící se 
ego–mysli.
Ego je na svém po átku zprost edkovatel t lesného vnímání.
Ego je software, opera ní systém, který uspo ádává naše
vnímání, p i azuje k n mu emoce a podporuje tak p ežití.
Napomáhá nám rozvinout schéma našeho fyzického t la 
a jeho místa ve sv t . A pokud by bylo pouze toto jeho
úkolem, pak by žádný problém neexistoval.

Ale to není vše. Ztotož uje se s t lem. T lo se te  stává
mým jedine ným t lem, které je odd lené od všech ostatních 
t l. Pouze já mohu cítit to, co cítí. Jeho slasti a bolesti jsou 
moje slasti a moje bolesti. A po slastech toužím a bolesti se 
vyhýbám. Tímto procesem se fyzické t lo stává základem pro 
rozvinutí pocitu sebe sama.

Když se nau íme mluvit, naše ego roste ješt  rychleji.
Jazyk p i azuje názvy v cem našeho sv ta. Pomáhá nám 
bezpe n  proplout životem. Nap íklad hadi jsou nebezpe -
ní, skunkové páchnou, babi ka je hodná a dává mi bonbóny,
d ti, se kterými jezdím školním autobusem, jsou lakomé, 
hlavn  Billy. S jazykem se naše schopnost organizovat a po-
rozum t zkušenostem dostává o velký krok dop edu. Ale 
naše schopnost chápat propojení všeho se za íná vytrácet, je
ob tována sv tu rozd lenému do jednotlivých subjekt
nesoucích svá jména.

S jazykem ve svém vlastnictví s námi ego vlastn
za íná komunikovat. A když za ne mluvit, nikdy neskon í.
Nabízí nekone ný komentá  našich zážitk , opravdových 
nebo imaginárních. Varuje nás, spílá nám, chválí nás a na-
bádá nás, abychom byli ak ní. Tento hlas ega, tento vnit ní 
monolog, s námi prakticky z stává až do naší smrti. Je velmi
t žké ho vypnout – každý, kdo se pokoušel meditovat, vám to 
potvrdí. Velmi dávno jsme se s tímto hlasem ztotožnili, jako 
kdybychom to byli my. Nakonec jsme to jen my sami, kdo 
slyší tento hlas ve své hlav . Zdánliv  má na vše, co d láme, 
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jednozna né názory a je p ítomné v každi kém okamžiku,
když zrovna nespíme. Kdo jiný by to m l být, když ne „já“? 

Naše sebepojetí je postavené na t le, které vzájemn  komu-

nikuje s okolním sv tem pod vedením hlasu, který p ebývá 

v naší hlav . Hlas a naše t lo, oba zdánliv  tvo í naše já.

Existuje ješt  jeden prvek, který spoluvytvá í naše 

ego a pravd podobn  je nejobtížn ji uchopitelný. Je to náš 

pocit nep etržité pam ti. Psychologie má jasno v tom, že

pam  není nep etržitý proud a že ani není fakticky p esná. 

Naše mozky nejsou videokamery, které zaznamenávají každý

probíhající moment s absolutní pravdivostí. Vzpomínky jsou 

formovány, p etvá eny a upravovány pokaždé, když je vyvo-

láme.

Pam  je tvárná. Je snadno formovatelná sugescí nebo 

zkušenostmi, které zahrnují i vše, co jsme etli v knihách,

vid li v televizi nebo na internetu. V mojí rodin  není neob-

vyklé, když mladší sourozenec tvrdí, že zažil událost, kterou 

asto vypráv l starší bratr nebo sestra, ale fakticky byl p íliš 

malý na to, aby ji mohl zažít.

Pam  je rovn ž omylná. Studie sv dectví po ízených 

na základ  vizuálních vjem  to jasn  potvrzují. Policejní

ú edník, který to myslí dob e, ale je p íliš horlivý, m že

popostr it sv dka, aby identiÞ koval podez elého z fotograÞ e 

s daleko v tší jistotou, než je to možné. A jakmile je identi-

Þ kován, vzniká utkv lá p edstava, i když je sv dek pozd ji 

konfrontován s fakty, která vyvracejí jeho tvrzení.

Nicmén  naši pam  považujeme za p esnou a kontinuální,

sahající až k našemu ranému d tství. Stejn  jako naše

jedine né fyzické t lo nebo hlas v naší hlav , se tato

nep etržitá š ra dlouhodobé pam ti stává sou ástí našeho

sebepojetí. Nap íklad p ed p ti lety se mi stalo to a to. Te  

je to sou ástí mého života. Prost ednictvím pam ti nás ego 

poutá k naší minulosti zp sobem, který m že být destruktiv-

ní, a je velmi složité ho zm nit. „Nem žu si pomoci, takový 

jsem odjakživa“. 
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Když zkombinujeme zdánliv  nep etržitý et zec

vzpomínek s hlasem v naší hlav , naše sebepojetí je
kompletní. Ego je vytvo ené. Ale už nemá jen funkci sty -
ného d stojník pro uspo ádání vnímání a emocí. P ijalo sv j 
vlastní život. Opravdu v í, že ídí show a d lá vše samo. 
V tomto smyslu se stalo samo o sob  Bohem – falešným
Bohem, který není pouze odd lený od Ducha, ale má z tako-
vého spojení navíc strach.

P edstavte si, že by se váš po íta ový software roz-
hodl, že je samostatná živoucí bytost. Dáváte mu p íkazy,
zu iv  píšete, ale nic se ned je. P ístroj se sám odst ihl od 
svého zdroje, od vás. Te  nem že provést žádný úkol, který 
by m l opravdový smysl. To vyžaduje ídící program a zadání
úkolu, kterého má být dosaženo, ale on už to tímto zp sobem
nevnímá. Podobn  když je ego-mysl kompletn  vytvo e-
na a nahlíží na sebe jako na samostatnou bytost – když se 
tento nový Faraon dostane k moci a nezná Josefa – Duch je
vyhnán z mysli. Už není naší sou ástí, už to nejsme my. Ego 
je naším novým vládcem a my jsme se stali otroky, kte í plní 
jeho p íkazy.

OTROK SI NEM ŽE UV DOMIT, ŽE JE OTROKEM
Pro  si neuv domujeme, že se stáváme otroky ego–mysli,
jako v p ípad  Hebrejc  a Faraona? Pro  nem žeme toto
otroctví rozpoznat a snažit se osvobodit?
Pokud se narodíte svobodný a pozd ji upadnete do otroctví, 
pak samoz ejm  rozpoznáte, že se váš život dramaticky zm -
nil k horšímu. Pamatujete sv j svobodný život a toužíte po 
tom, aby se vrátil. Budete vypráv t svým d tem o tom, jaké 
to bylo p ed vaším zotro ením. Možná budete plánovat út k. 
Nebo alespo  budete mít stále nad ji a budete sledovat mož-
nosti, jak se osvobodit.

Ale co když si nem žete na svobodu vzpomenout? Co 
když jste se narodili rodi m, kte í byli otroky, zrovna tak 
jako jejich rodi e a další p edcházející generace? Co když 
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každý lov k okolo vás nezná nic jiného než otroctví? V tom-

to p ípad  je uv zn ní jasn  dané. Neexistuje nic jiného.

Výsledkem je, že vás nem že napadnout myšlenka na út k. 
Ani by nedávala smysl. Utéct z eho? Kam? Pokouší se ryba 
uniknout ze svého otroctví - závislosti na vod ? Touží se erv 
vymanit ze zemského zajetí? Sní jeden nebo druhý, že ute e 
a osvobodí se?

Pokud teme Exodus jako podobenství naší mysli, 
musíme se ptát, co pro nás v dnešní dob  znamená otroctví. 
Jak je naše mysl zotro ena? Když et zy omotané kolem naší 
mysli nerozpoznáme, nemáme šanci na út k. Tak se poj me 
podívat.
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