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Všechny meditace se vás snaží lehce 

opít – udělat z vás pijáky božství.

První věc, kterou je dobré ráno udělat, je smát se,  

protože to udá směr celému vašemu dni. Pokud 

budete vstávat se smíchem na rtech, brzy 

pocítíte, jak je život absurdní. Nic v něm není 

vážné – vaše zklamání jsou směšná, vaše bolest 

je směšná, dokonce i vy sami jste k smíchu.

Meditace smíchem

Každé ráno po probuzení, než otevřete oči, se pro-
táhněte jako kočka. Tři nebo čtyři minuty propínejte 
každý kousek těla, oči přitom mějte stále zavřené. Pak 
se asi pět minut jen smějte. Zpočátku se do toho bude-
te muset nutit, ale zvuky vašeho snažení ve vás brzy 
vyvolají skutečný smích. Ponořte se do něj. Může trvat  
i několik dní, než se vám to podaří, protože nejste zvyklí 
se takto chovat, zanedlouho však váš smích bude spon-
tánní a ovlivní celý váš den.

Pokud v sobě máte blok, kdykoli se budete chtít 
smát, zabrzdí vás to. Pro ty, kdo mají potíže smát se na-
plno nebo cítí, že je jejich smích falešný, Osho navrhuje 
tuto jednoduchou techniku  :

Brzy ráno, před tím, než něco sníte, vypijte velké 
množství vlažné osolené vody. Pijte rychle a najednou, 



23

jinak toho nezvládnete vypít hodně. Pak se skloňte a za-
čněte kloktat, až se vám voda začne vracet zpět. Nic jiné-
ho nemusíte dělat, její zvracení vás dokonale pročistí.

Jogíni tuto proceduru běžně provádějí a říkají jí 
„nutná očista". Výborně vás pročistí a rozpustí veškeré 
bloky. Zamilujete si ji a čistotu budete vnímat celý den. 
Váš smích, slzy a dokonce i řeč samotná, budou vychá-
zet přímo z vašeho nitra.

Praktikujte tuto metodu po dobu deseti dnů a budete 
mít ten nejúžasnější smích v celém okolí!
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Meditace je lék. Je to jediný lék na světě. 

Takže zapomeňte na všechny své 

problémy a vejděte do ní.

Meditace se zlatým světlem

Jde o jednoduchý způsob transformace vlastní ener-
gie a jejího pozitivního nasměrování. Tuto techniku je 
třeba provádět minimálně dvakrát denně.

Nejvhodnější doba je brzy ráno, těsně předtím, než 
vstanete z postele. Když ucítíte, že jste vzhůru a při 
vědomí, začněte ji provádět po dobu zhruba 20 minut. 
Toto načasování je důležité, protože když se probouzíte 
ze spánku, jste velmi svěží, vnímaví a technika na vás 
bude mít ohromné účinky. Krátce po probuzení není 
naplno zapojena vaše mysl, díky čemuž metoda pro-
nikne hluboko do vašeho nitra. Navíc brzy ráno, když 
se země probouzí, dochází po celém světě k obrovské-
mu přílivu energie – využijte toho a nenechte si tuto 
příležitost ujít!

Ve všech starých náboženstvích se věřící modlí 
velmi brzy ráno při východu slunce, protože tehdy se 
hromadí energie veškerého bytí. V tomto okamžiku 
se snadno napojíte na rostoucí energetickou vlnu; ve-
čer to bude obtížnější, protože energie klesají. Půjdete 
tak proti proudu, zatímco v ranních hodinách splynete  
s proudem.



25

Lehněte si na záda, jako když uléháte do postele,  
a zavřete oči. Při nádechu si představte, jak do vašeho 
těla skrze hlavu vstupuje obrovské světlo, jako by vám 
těsně u hlavy vycházelo slunce. Uvnitř jste prázdní, 
zlaté světlo se vám vlévá do hlavy, postupuje do těla  
a nakonec vychází ven prsty u nohou. Nadechujte se 
spolu s touto vizualizací. Zlaté světlo vám pomůže, 
očistí celé vaše tělo a naplní jej tvůrčí silou. Ta předsta-
vuje mužskou energii.

Při výdechu si představujte, jak do vás přes prsty  
u nohou vstupuje ohromný temný proud, prochází 
vaším tělem a hlavou vychází ven. Dýchejte pomalu  
a hluboce, abyste si to stačili představit. Jde o ženskou 
energii, jež vás uklidní, ztiší a díky níž budete vníma-
vější. Velmi pomalu procitejte, a až dosáhnete bdělosti, 
zhluboka se nadechněte. Vaše tělo je odpočaté a uvol-
něné.

Další vhodnou dobou na provádění této metody je 
čas, kdy uléháte ke spánku. Lehněte si do postele a ně-
kolik minut relaxujte. Až pocítíte, že začínáte kolísat 
mezi spánkem a bděním, začněte a techniku provádějte 
20 minut. Nejlepší bude, pokud během ní usnete, proto-
že její účinek zůstane ve vašem podvědomí a bude dál 
pokračovat v práci.

Pokud se vám podaří tuto jednoduchou metodu prak-
tikovat po dobu tří měsíců, budete překvapeni – trans-
formace započne sama od sebe.
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Čekání na východ slunce 

15 minut před východem slunce, kdy obloha začne 
blednout, pozorujte nebe, jako když čekáte na milova-
nou osobu: napjatí a vzrušení – a přesto tiše. Sleduj-
te, jak slunce pomalu vychází. Nemusíte na ně upřeně 
zírat, klidně mrkejte. Představte si, že současně něco 
zvolna povstává i ve vás.

Když se slunce objeví na obzoru, představte si, že 
ho máte uvnitř v blízkosti pupku. Slunce vychází venku 
před vámi a zároveň ve vás, od pupku směrem nahoru. 
Takto pokračujte deset minut, pak zavřete oči. Sledová-
ním slunce na sítnici oka vznikne negativ, takže když je 
zavřete, uvidíte, jak září ve vás.

Tato technika na vás bude mít ohromné účinky.
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Hold vycházejícímu slunci

Vstaňte v 5 hodin ráno před východem slunce a půl 
hodiny si zpívejte, broukejte, vzdychejte a sténejte. 
Tyto zvuky nemají obsahovat žádný smysl; mají být 
existenciální, nikoliv smysluplné. Měly by vám přiná-
šet radost – to je jejich význam. Pohupujte se, vyjad-
řujte svůj vděk za vycházející slunce a zastavte se, až 
slunce vyjde.

Vnese to do vás určitý rytmus, který si udržíte po 
celý den. Od samého rána na něj budete naladěni a uvi-
díte, že to pozmění celý průběh dne: budete láskyplněj-
ší, všímavější, soucitnější a přátelštější, a naopak méně 
agresivní, popudliví, ctižádostiví a egoističtí. 



28

To je umění meditace: způsob, jak se hluboce ponořit 

do činnosti, vzdát se myšlení a energii věnovanou 

původně jemu přetransformovat v energii bdělosti.

Běh a plavání

Během pohybu je snadné udržet pozornost. Pokud 
jen klidně sedíte, je zcela přirozené, když usnete. Na-
opak udržet bdělost vleže je obtížné, protože celková 
situace vám proces usínání velmi usnadňuje. Při pohy-
bu usnout nemůžete, vaše tělo totiž pracuje na mnohem 
bdělejší úrovni. Jediný problém je, aby se pohyb nezau-
tomatizoval.

Naučte se rozpustit své tělo, mysl i duši. Najděte 
způsob, jak fungovat jako jeden celek.

Běžcům se to stává běžně. Přestože v běhu možná 
žádnou meditaci nevidíte, běžci přiznávají, že s ní mají 
ohromné zkušenosti. A jsou velmi překvapeni, protože 
ji vůbec nehledali – kdo by také řekl, že běžec běží pro-
to, aby se setkal s Bohem? Ale stalo se to a v poslední 
době se běh stává novým druhem meditace.

Při běhu je možné vejít do meditace. Pokud jste ně-
kdy běhali, pamatujete, jak jste si vychutnávali pohyb 
v brzkých ranních hodinách. Vzduch okolo vás byl 
svěží, celý svět se probouzel ze spánku, vy jste běželi  
a vaše tělo krásně pracovalo… A čerstvý vzduch, zroze-
ní nového světa z temnoty noci a zpívající ptáci způso-
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bili, že jste se cítili tak plní života… A najednou nastává 
okamžik, kdy běžec zmizí a je zde pouze samotný běh. 
Tělo, mysl a duše začínají pracovat společně a spouští 
se vnitřní orgasmus.

Běžci někdy náhodně prodělají zkušenost čtvrté di-
menze zvané turiya, přestože si to často ani neuvědo-
mují. Mají za to, že to způsobilo běhání – zkrátka si to 
užívali, byl krásný den, cítili se zdraví a svět jim v tu 
chvíli připadal úžasný. Věří tedy, že šlo jen o určitý stav 
nebo náladu, jíž nevěnují žádnou větší pozornost. Na 
základě vlastního pozorování však vím, že běžec má 
k meditaci blíže než kdokoliv jiný.

Vytrvalostní běh může být velmi prospěšný, stejně 
jako plavání. Všechny tyto činnosti je třeba přeměnit 
v meditaci.

Zapomeňte na zastaralou představu, že meditace 
znamená pouze sezení pod stromem v lotosové pozici. 
Je to jeden ze způsobů, který je sice pro někoho vhod-
ný, určitě však ne pro všechny. Pro malé dítě to není 
meditace, ale mučení. Pro mladého člověka plného ži-
vota to místo meditace představuje způsob potlačování 
sebe sama.

Začněte ráno běhat. Nejdříve kilometr, pak o něco 
víc, a pokud je to ve vašich silách, denně jich naběhejte 
alespoň pět. Zapojujte přitom celé své tělo. Neutíkejte, 
jako byste byli svázaní ve svěrací kazajce. Dělejte to 
jako malé děti – zapojte ruce i nohy – a prostě běhej-
te. Dýchejte zhluboka a z břicha. Pak se posaďte pod 
strom, odpočívejte, vypoťte se, nechte se ovívat chla-
divým vánkem a vnímejte vnitřní klid. Velmi vám to 
prospěje.

Někdy si jen tak stoupněte bosí na zem a vnímejte 
její teplotu a povrch. Uvědomujte si vše, co vám v ten 
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okamžik země poskytuje, a nechte to sebou proudit. 
Dovolte také své energii, aby vstoupila do země. Spojte 
se se zemí.

Jste-li spojeni se zemí, jste spojeni s životem. Jste-li 
spojeni se zemí, jste spojeni se svým tělem. Začnete být 
vnímaví a soustředění – a přesně to potřebujete.

Neběhejte profesionálně. Pouze jako amatér si mů-
žete udržet bdělost. Pokud máte pocit, že se váš běh au-
tomatizuje, přestaňte běhat a zkuste plavání. Pokud se 
vám totéž stane i při něm, začněte tančit. Pamatujte, že 
pohyb představuje pouze situaci k vytvoření bdělosti. 
Dokud ji udržuje, je pro vás dobrý. Pokud ne, znamená 
to, že vám už nic nepřináší. Vyberte si tedy jiný druh 
pohybu, při němž budete opět bdělí. Nedovolte, aby se 
pro vás jakákoliv činnost stala automatickou.


