
k˘m intelektem a osvícen˘m rozumem, láskou k lidem a svûdo-
mím. 

Nenajdeme takovou podobu náboÏenství, která by platila ve
v‰ech dobách a pro v‰echny lidi. Av‰ak spoleãn˘ faktor, kter˘
sdílejí v‰echna náboÏenství, m˘ty a duchovní uãení, je proÏitek
nadindividuální skuteãnosti, pfiítomnosti BoÏí. Poznatky
o vlastnostech této tajemné síly byly v prÛbûhu nám známé his-
torie lidstva sdûlovány lidem v mystick˘ch a symbolick˘ch po-
dobách, v podobû rÛzn˘ch uãení a náboÏenství. Interpretace
tajemné kosmické síly tak dostávala rÛzná jména a rÛzné podoby,
jako napfiíklad: Svûtlo, BÛh, Brahma, Vi‰nu, Osiris, Ra,
Apollo, Jehova, Otec, univerzální inteligence, prána, tao
nebo ãchi.

Slovo BÛh pfiedstavuje symbol pro oznaãení skuteãnosti,
která nemÛÏe b˘t popsána pojmy na‰eho kaÏdodenního vû-
domí a na‰í smyslové, rozumem uchopitelné zku‰enosti.
Pfiesto uvádíme nûkolik moÏn˘ch vyjádfiení slovy:
BÛh je vyjádfiené i nevyjádfiitelné jsoucno.
BÛh je neviditelné viditelného.
BÛh je svûtlo svûta.
BÛh je podstata sil.
BÛh je nejvy‰‰í vedoucí inteligencí.
BÛh je nekoneãn˘m pramenem moudrosti a lásky.

Jak rozumíte pojmu BÛh? 
Tuto otázku jsem poloÏila pfii jedné z na‰ich rozmluv znám˘m

a neúnavn˘m ‰ifiitelÛm mystiky a filozofie jógy, kter˘mi po cel˘
svÛj Ïivot byli JUDr. Eduard Tomá‰ (1908–2002) a RNDr. Míla To-
má‰ová (1920–2001):

BÛh je silou, která je myslí i srdcem vesmíru. Pro nás je to Sku-
teãnost lásky i radosti existující za zku‰eností Jsem. Pozorujte
bedlivû a s láskou pozorované Jsem. Odevzdejte se skuteãnosti;
chcete-li ji opravdu poznat, musíte se jí stát. Skuteãnost vás jed-
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O BOHU

V dávn˘ch dobách pfiedstavovalo zdroj poznání ãlovûka ná-
boÏenství. Dne‰ní lidé oãekávají poznání pravdy o Ïivotû a dal‰í
pokrok na‰í civilizace od vûdeckého poznání a od nov˘ch tech-
nologií. Zatímco základem náboÏenství je víra v existenci Boha,
moderní vûdecké paradigma je zaloÏené na dÛsledném ate-
ismu. Materialistick˘ svûtov˘ názor z principu odmítá existenci
du‰e, ducha a Boha.

Velcí vûdci i hluboce vûfiící lidé mají snahu pochopit svût.
MoÏnost nalezení smíru, nebo dokonce sjednocení tûchto dvou
svûtÛ je otevfienou otázkou budoucnosti. Z historie lidské spo-
leãnosti v posledním tisíciletí víme, Ïe nejenom církevní, ale i vû-
decké autority mnohokrát odmítaly zku‰enosti a poznatky, které
nezapadaly do stereotypu my‰lení a pfiedstav obrazu svûta v dané
dobû. Historick˘ v˘voj ukázal, Ïe Zemû není stfiedem vesmíru
a Ïe z nebe mohou padat kameny. 

Zdá se v‰ak, Ïe ãlovûku na zaãátku tfietího tisíciletí nepos-
kytuje vysvûtlení o základu ve‰kerého bytí ani vûda, ani ná-
boÏenství. Je zjevné, Ïe místo modelu nebeského Otce, kter˘
nás miluje a pfiísnû trestá, nebo vesmírného manaÏera, kter˘ v‰e
zafiídí, potfiebujeme jin˘ model a jiné pfiedstavy, které bychom
mûli nejradûji zdÛvodnûné vûdecky. 

Také dal‰í v˘voj lidské spoleãnosti ve tfietím tisíciletí nám
ukáÏe, zda tvrdo‰íjné odmítání univerzální tvÛrãí energie jako
zdroje Ïivota, popírání, a dokonce i zesmû‰Àování lidské du‰e
mnoha pfiedstaviteli soudobé vûdy je v souladu s pfiírodními zá-
kony. DÛkazÛ je jiÏ dnes nepfieberné mnoÏství, leã nalézají je
a pfiijímají pouze lidé vybavení intuicí, bohatou invencí, hlubo-
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Také Max Planck (1858 –1947), kter˘ zavedl do fyziky kvanto-
vání, fiekl, Ïe nade v‰ecko byl motivován hledáním absolutna.

Podle studií z konce devadesát˘ch let vûfií v Boha 40 % ame-
rick˘ch vûdcÛ, av‰ak je tfieba pfiiznat, Ïe tuto víru zpravidla po-
nechávají za dvefimi sv˘ch laboratofií. Na stránkách nûkter˘ch
zahraniãních vûdeck˘ch ãasopisÛ probíhají ‰iroké diskuse odbor-
níkÛ o dialogu mezi vûdou a náboÏenstvím, o hledání hlub‰ích
v˘znamÛ náboÏenství, o koncepci Boha a jeho pÛsobení
v kosmu. Objektivnû je v‰ak tfieba fiíci, Ïe zatímco nûktefií vidí
v nov˘ch vûdeck˘ch objevech popfiení náboÏenství a víry
v Boha, jiní je chápou jako dÛkazy existence BoÏí pfiítomnosti,
kreativity a spirituality. Byla to moje vûda, která mû pfiivedla
k tomu, abych akceptoval Boha. Svût je mnohem sloÏitûj‰í, neÏ
mÛÏe popsat a vysvûtlit vûda, napsal astronom Allan Sandage,
kter˘ sv˘mi objevy pfiispûl k poznatkÛm o rozpínání a stáfií ves-
míru. Také nositel Nobelovy ceny za objev principÛ laseru Char-
les Townes se netají sv˘m názorem, Ïe v univerzálních zákonech
musí b˘t zahrnuta jakási vy‰‰í inteligence. 
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nou sama pohltí. Jinak není co hledat, BÛh je Bytí a je vÏdy teì
a tady. Jsem, kter˘ jsem, diktovaly MojÏí‰ovi síly BoÏí inspirace...

Vnûj‰í zku‰enosti jsou pro ãlovûka nutné a uÏiteãné, neboÈ Ïi-
jeme ve svûtû. Nepfiivedou ho v‰ak k tomu, aby se stal sám sobû
svûtlem, ani k pochopení svûta, tím ménû vesmíru. K tomu jsou
nutné zku‰enosti vnitfiní. Svût a cel˘ vesmír je ve své skuteãnosti
absolutnem. To je nestvofiené, nezrozené, nepoãaté a nesloÏené.
Z jeho prázdnoty, Ïivé prázdnoty, pochází v‰echno, co je stvo-
fieno, poãato, sloÏeno a zrozeno. To fiekl Buddha. To lze zaÏít,
a dokonce i ovûfiit si to osobní zku‰eností. Takovou moÏnost mají
i na‰i posluchaãi a na‰i pfiátelé.

âlovûk by se mûl obracet do nitra, s láskou k Bohu a k lidem.
Stát se dobr˘m nástrojem BoÏím je pro lidstvo nesmírnû uÏiteãná
vûc. Takov˘ ãlovûk musí jít spí‰ pfiíkladem neÏ zasahovat, pra-
covat na sobû. Spojovat svûtskou moudrost a osobní odvahu
s opatrností a praktiãností. Spûchejte, ale neukvapujte se. Je
mnoho zpÛsobÛ, jak pracovat na sobû. Není to cesta muãed-
nická, není tfieba vstupovat do nûjaké organizace nebo rozdávat
letáky. Je to cesta altruistické sluÏby, neviditeln˘ch emanací.
Ptáte-li se, jak lze svût uãinit lep‰ím, pak tím, Ïe zlep‰íme
sami sebe.

MÛÏe vûdec hledat Boha? 
Vûda nabízí vysvûtlení vzniku vesmíru na základû fyzikálních

zákonÛ. Je zajímavé, Ïe to byli a jsou zejména v˘znamní fyzici
20. století, ktefií vefiejnû vyjadfiovali a vyjadfiují své pfiesvûdãení
o tom, Ïe pokroky vûdy nám umoÏÀují pfiem˘‰let o BoÏím díle
a o Bohu. 
Mezi lidmi je roz‰ífiena mylná domnûnka, Ïe skuteãn˘ vûdec,

kter˘ mnoho zná o bytí, musí b˘t ateistou. Je to jinak, na‰e práce
nás stále více pfiibliÏuje k Bohu. VzrÛstá na‰e úcta k jeho úÏasné
moci, pfied níÏ na‰e ubohé prostfiedky, tfiebaÏe se mnoh˘m jeví
jako dokonalé, bídnû selhávají. Ernest Rutherford (1871–1937).

92



Jsem zákonem,
o nûjÏ se opírá bûh hvûzd i rÛst bunûk.
Jsem láskou, která naplÀuje zákon.
Jsem tvou jistotou. Jsem mír.
Jsem zákonem tvého Ïivota.
Jsem oporou tvé lásky.
Jsem tvou jistotou, tv˘m klidem.
Ty a já jedno jsme.
JÁ JSEM.
I kdyÏ mne nenajde‰, já najdu tebe.
I kdyÏ tvá víra bude kolísat,
má víra v tebe bude neochvûjná,
protoÏe tû znám, protoÏe tû mám rád.
Milovan˘, JÁ JSEM tu!
BáseÀ Jsem tu (I am there) napsal James Dillet Freeman, USA

(http://en.wikipedia.org/wiki/James_Dillet_Freeman). 
(http://jamesdilletfreeman.wwwhubs.com/freeman3.htm)

Kosmonaut James Irvine ji opsal na plátno a opis zanechal na
povrchu Mûsíce.
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Jsem tu
James Dillet Freeman
Potfiebuje‰ mû? Jsem tu.
Nevidí‰ mû, ale já jsem svûtlem tv˘ch oãí.
Nesly‰í‰ mû, a pfiece mluvím tv˘m hlasem.
NepociÈuje‰ mû, a pfiece jsem silou tv˘ch paÏí.
Stále tvofiím, i kdyÏ nechápe‰ smysl m˘ch cest.
Stále tvofiím, i kdyÏ nerozumí‰ mému dílu.
Nejsem neznámou vidinou. Nejsem tajemstvím.
KdyÏ se ponofií‰ do ticha, 
pozná‰ mû v hlubinách svého nitra svou vírou a intuicí.
JÁ JSEM. 
Jsem tu. Sly‰ím tû. Odpovídám na tvé otázky.
KdyÏ mû potfiebuje‰, jsem tu.
I kdyÏ se ke mnû nezná‰, jsem tu.
I kdyÏ má‰ pocit naprosté osamûlosti, jsem tu.
I kdyÏ tû jímá strach, jsem tu.
I kdyÏ tû svírá bolest, jsem tu.
Jsem tu, kdyÏ se modlí‰ i kdyÏ v‰echno v tobû zmlkne.
Jsem v tobû a ty jsi ve mnû.
Od tebe mne odluãuje pouze tvá mysl, jen v ní vzniká, 
co naz˘vá‰ „m˘m“ ãi „tv˘m“.
A jen ve své mysli mne poznává‰
a mou pfiítomnost proÏívá‰.
Ulev svému srdci ode v‰eho strachu.
I kdyÏ sejde‰ ze správné cesty, jsem tu.
Sám od sebe nezmÛÏe‰ nic, ale já mÛÏu v‰e.
A JÁ JSEM ve v‰em.
I kdyÏ v nûãem nepoznává‰ dobro,
dobro je tu, vÏdyÈ jsem tu já.
Jsem tu, protoÏe tu musím b˘t, neboÈ JÁ JSEM.
Pouze ve mnû má tento svût smysl.
Jen skrze mne pokraãuje cel˘ svût ve svém v˘voji.
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Novodobá vûda v‰ak také vyfiadila z oblasti svého zájmu lid-
skou du‰i, její ochránce andûly, a pfiedev‰ím Boha jako tvÛrce
a vÛdãí sílu vesmíru. I proto se mohla zdát filozofie teologa,
evangelíka a hluboce vûfiícího biskupa Jednoty bratrské Jana
Amose Komenského problematická a poplatná své dobû, proto
nebyly mnohé pasáÏe jeho díla publikovány v ãeském jazyce.
Kultivace lidské du‰e, rozvíjení mravnosti a zboÏnosti,
o které ‰lo Komenskému pfiedev‰ím, nejsou souãástmi mo-
derní v˘chovy v na‰í materialisticko-konzumní civilizaci.
Ne‰Èastné vzdûlání, které nepfiechází v mravnost a zboÏnost!

NeboÈ co jest vzdûlání bez mravnosti? táÏe se Komensk˘ a dodává
pfiísloví: Jako ‰perk zlat˘ na rypáku svinû je vzdûlání pfii ãlovûku
nectnostném. Historie jako uãitelka Ïivota nám dokazuje pravdi-
vost, nadãasovost a pfiímo prorock˘ v˘znam Komenského sm˘‰-
lení, kdyÏ varoval pfied odtrÏením svûta rozumu od svûta BoÏího. 

Ó, jak blaÏení by byli lidé, kdyby chápali, Ïe v‰echno, co by je
mohlo uãinit blaÏen˘mi, je v nich, a kdyby toho umûli vyuÏívat
k dosaÏení sv˘ch cílÛ, totiÏ, aby kaÏd˘ chtûl, mohl a umûl b˘t svÛj
a radovat se z toho, co máme.

Jan Amos Komensk˘

NavraÈ se, odkuds vy‰el, do domu srdce svého...  
Jedním z naléhav˘ch úkolÛ souãasnosti je obnovit propojení

ãlovûka s celkem svûta, spojit pozemské s duchovním. Zku‰enost
v‰ech moudr˘ch bytostí v prÛbûhu historie potvrdila, Ïe nejlep-
‰ím zpÛsobem, jak toto spojení uskuteãnit, je umûní se zklidnit
a soustfiedit a ve zti‰ení mysli se ponofiit do vlastního srdce. Zde
je pak moÏné setkat se prostfiednictvím vy‰‰ího já se zdrojem ve‰-
kerého bytí, s v‰udypfiítomn˘m boÏstvím a naãerpat sílu pro
Ïivot. Inspirací pro nás mÛÏe b˘t Komenského ãesky psaná
kníÏka, nesoucí pfiiléhav˘ název Labyrint svûta a ráj srdce. V nûm
Komensk˘ zachycuje okamÏik, kdy alegorick˘ poutník zdrcen
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JAK Z LABYRINTU SVùTA DO RÁJE SRDCE 

Pocta J. A. Komenskému
Není pochyb o tom, Ïe jméno Jan

Amos Komensk˘ zná v âeské re-
publice kaÏd˘ uãitel. Naplnila se
pfiání Komenského, aby vzdûlání
bylo pfiístupné v‰em, chlapcÛm
i dívkám, aby byla ‰kola v kaÏdé
obci, aby se dítka uãila poznávat od
jednoduchého k sloÏitému, od zná-
mého k neznámému. Jeho jméno nesou mnohé ‰koly a univerzity.
O Ïivotû a díle Komenského (1592–1670, latinsky Comenius)
existuje cel˘ vûdní obor – komeniologie. Vedle rozsáhlého sou-
boru vlastního díla, které obsahuje pfies dvacet spisÛ, z nichÏ stû-
Ïejní mají rozsah stovky stran, existují tisíce stran mnoha jin˘ch
autorÛ, ktefií se dílem, a pfiedev‰ím my‰lenkami a poselstvím Ko-
menského zab˘vají. Internetové stránky nám nabízejí na padesát
tisíc odkazÛ v jazyce ãeském a deset milionÛ na heslo Comenius
v cizích jazycích. Mohlo by se tedy zdát velice troufalé, chtít do
této mnoÏiny je‰tû nûco pfiidávat. Av‰ak nemáme nûkdy pocit, Ïe
Komenského názory patfií dávné minulosti? A známe my, dûdicové
tohoto odkazu, alespoÀ nûco z jeho my‰lenek?

Od dob Komenského do‰lo k radikálním zmûnám v názorech
vzdûlan˘ch lidí a nesmírnému mnoÏství nov˘ch poznatkÛ. Vûda
a technika prostupují Ïivot ãlovûka souãasné civilizace od naro-
zení do smrti. Svût a evropská civilizace se za posledních 300 let
vyvíjely pod vlivem Descartovy (karteziánské) filozofie a Newto-
novy materialisticko-mechanistické fyziky. 
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Písma základem svobody, z níÏ vychází porozumûní i poznání.
Z této prvotní svobody vychází také hloupost. Hloupost je ãin
zatvrzení a uzavfiení. Vy tvrdo‰íjní, neobfiezaní na srdci, vy stále
vzdorujete Duchu svatému (Sk 7,51). Nechápali to..., neboÈ jejich
srdce bylo zatvrzené (Mk 6,52). 

Nejenom v Písmu bylo srdce odjakÏiva povaÏováno za místo
lásky, soucítûní, dobra, spravedlnosti, smyslu pro ãest, za cen-
trum lidství. Duchovní poznání v‰ech dob nám fiíká, Ïe srdce je
duchovní centrum lidské bytosti. Od 17. století bylo lidské
tûlo chápáno jako stroj, sloÏen˘ ze soustav pák, trubek a pump.
V roce 1628 zvefiejnil anglick˘ lékafi William Harvey (1578–1657)
v˘sledky sv˘ch v˘poãtÛ a pozorování o tom, Ïe srdce pfieãerpává
krev do soustavy tepen a Ïil, takÏe funguje jako svalová pumpa.
Harvey daroval své dílo anglickému králi Karlu I. se slovy: 
Nejmilostivûj‰í králi! Srdce Ïivoãicha je základem jeho Ïivota,

panovníkem jeho ve‰kerenstva, Sluncem malého svûta, na nûmÏ
závisí v‰echen Ïivot a z nûhoÏ v‰echna svûÏest a síla vyzafiují.
Stejnû jako je král základem své fií‰e a Slunce je základem svého
svûta, je srdce základem, z nûhoÏ v‰echna moc vyzafiuje
a v‰echna milost vychází.

Zatímco pfiírodní vûdy od této doby povaÏují srdce pouze
za svalovou pumpu k ãerpání krve, Komensk˘ ve sv˘ch dí-
lech povaÏuje srdce shodnû s mnoha dal‰ími duchovními uãi-
teli také za duchovní centrum lidské bytosti. 

Moderní vûda nalezla v srdci adrenalin a noradrenalin, acetyl-
cholin, molekuly ‰tûstí endorfiny a oxid dusnat˘, nejnovûji i re-
ceptory pro hormon lásky – oxytocin. Pokroãilé vy‰etfiovací
techniky a poznatky psychosomatiky mohou prokázat, Ïe
v‰echna hnutí mysli, vá‰nû jako radost, smutek, láska ãi nenávist
ãinnost srdce ovlivÀují. 

Témûfi kaÏd˘ ãlovûk zaÏil to, Ïe svût vnímáme nejenom hla-
vou, ale i srdcem. V krajinû srdce mÛÏeme zaznamenat tûlesné
pocity ve chvíli, kdy jsme byli nuceni uãinit nûjaké rozhodnutí.
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pohledem na zkaÏen˘ svût hledá zpÛsob, jak tento skliãující
vnitfiní stav pfiekonat. Pro svou záchranu se poutník snaÏí zklid-
nit, aby se dokázal ponofiit do vlastního nitra s dÛvûrou, Ïe právû
ve svém srdci nalezne pomoc. V poutníkovû du‰i se rodí tyto
my‰lenky: 

Pro ãlovûka je v srdci skryta jeho vysoká symbolická hodnota.
Slovem KARDIA – srdce vyjadfiují evangelia i Star˘ zákon du-
chovní porozumûní. Poznání se rodí ve skrytu srdce, u zdroje
bytí. V srdci je moudrost a vûdûní, srdcem ãlovûk vûfií, ve skrytu
srdce probíhá vnitfiní dialog s Duchem svat˘m. Podstatou poro-
zumûní je duchovní naslouchání (1Kr 3,5–14). Srdce je tedy podle

98



zprázdní vûdomí tûlesnosti a zÛstane jen zkoncentrované vûdomí
duchovního srdce, které Ïhne láskou, a to se roz‰ífií do neko-
neãna, do univerzálního vûdomí. Zkusme si proto jednu z medi-
tací lásky pro svût, kter˘ ji v souãasné dobû tolik potfiebuje.
Zavfiete oãi a vciÈujte se do svého dechu, jako byste d˘-

chali srdcem. Uvûdomujte si mír a klid ve své mysli,
v tomto prostoru. Pfiedstavte si, Ïe jste naplnûni soucitem
a láskou, jako kdyÏ houpáte na klínû malé dítû. Vdechujte
laskavost a nechte ze svého srdce proudit lásku na dítû ve
va‰em klínû… Zkuste touto láskou naplnit celou místnost,
celou Prahu, celé âechy a Moravu, celou Evropu, nakonec
pohoupejte na svém klínû celou Zemi jako velik˘ míã. Pfie-
jte v‰em lidem, aby v sobû dokázali nalézt lásku a dobro… 

MÛÏeme tak zaãít objevovat cestu do „komÛrky srdce svého“.
Najdeme tam svoji pravou pfiirozenost, najdeme svého nejlep‰ího
uãitele pro svût, ve kterém má kaÏd˘ z nás svoje nezastupitelné
poslání.

V‰ichni na jednom jevi‰ti tohoto velikého svûta stojíme, a cokoliv
se tu koná, v‰ech se t˘ãe. Jan Amos Komensk˘
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MÛÏe to b˘t jenom nepatrn˘ slabouãk˘ záchvûv, mÛÏe to b˘t
pocit pohody v pfiípadû rozhodnutí správného, mÛÏe to b˘t pocit
silné nevole v pfiípadû, Ïe jsme nuceni uãinit nûco proti na‰emu
vnitfinímu pfiesvûdãení. V‰echna velká svûtová duchovní uãení
po nás Ïádají, abychom naslouchali svému srdci s úctou a láskou
ke v‰emu Ïivému. I moderní duchovní badatelé zdÛrazÀují, Ïe
duchovní srdce je holistické, intuitivní a vztahové, je sídlem
vûdomí, které má vysokou vyhodnocovací schopnost, pfie-
sahující moÏnosti na‰eho racionálního my‰lení.

To mûl patrnû na mysli i Komensk˘, kter˘ ve své Hlubinû bez-
peãnosti napsal: Mezi pfiední náleÏí, Ïe na rozum nelze spoléhati,
protoÏe je nedostateãn˘, neopatrn˘, slab˘, ãlovûk pak jiÏ sám
v sobû nestál˘ a nejist˘. Tfieba totiÏ bdíti u brány srdce, dbáti po-
kory a modlitby, spoléhaje na Boha.

Pokora srdce je velmi dÛleÏitá na cestû ke Svûtlu. Duchovní
uãitelé nás uãí obracet se v první fiadû na Boha do svého nitra,
neboÈ, aã je v‰udypfiítomn˘, v nitru ãlovûka je zpoãátku nejsnáze
k nalezení. Tak nám to fiíkají i evangelia: 
V hloubi mého srdce je mi BÛh blíÏe neÏ jsem já sobû.

Meditace lásky
Komensk˘ ve svém rozsáhlém díle Obecná porada o nápravû

vûcí lidsk˘ch formuluje otázku: Co dûlat, najde-li se nûkdo na-
prosto se vzpírající svûtlu, zatvrzel˘ a vzpurn˘, takÏe nesnese ani
vyslechnout dobré rady a uÏiteãná napomenutí? Sám na ni od-
povídá: âlovûka nelze chytit Ïádnou jinou ohlávkou neÏ ohláv-
kou jeho vlastního srdce, tj. vrozenou touhou po v‰em dobrém…
a zafiídí-li se, aby si kaÏd˘ volil za vÛdce sám sebe a svûtlo vlast-
ních vrozen˘ch pravd, pudÛ a schopností…tak jej dovede‰
k onomu Ïlabu nejvy‰‰ího dobra, pak jiÏ bude moÏno propustit
jej jako v krajinû svûtla a radosti. 

Také mnozí souãasní duchovní uãitelé nás uãí, Ïe soustfieìo-
váním mysli a pfienosem vûdomí do duchovního srdce postupnû
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