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9 Realita celistvosti 
   a nekonečnosti

Člověk je tam, kde myslí.
Baal Šem Tov

Vnímání reality
Člověk, který si začne připouštět vše, co zde bylo 

dosud popsáno, který přemítá o tom, že je součástí jedi-
ného systému, jenž zahrnuje všechny lidi, který předá-
vá tyto znalosti ostatním a buduje podpůrné prostředí, 
ten si postupně vypěstuje mocnou, opravdovou touhu 
osvojit si altruismus. Cesta k úplné touze po altruismu 
je dobrodružná a život těch, kdo si ji vyberou, naplňuje 
hlubokým významem a nesrovnatelným uspokojením. 
Jakmile člověka ovládne úplná touha po altruismu, ob-
jeví dotyčný zcela novou realitu. Než popíšeme ji i to, 
co cítí jedinec, jenž ji zakusí, musíme pochopit, co ona 
realita je a jak ji vnímáme.

Tyto otázky mohou zaznít zbytečně, protože se zdá, 
že co je realita, ví každý. Realita je to, co vidím, stěny 
kolem mě, domy, lidé, vesmír; realita je to, čeho se do-
týkáme a co cítíme, co slyšíme, chutnáme a čicháme. 
To je realita – nebo není?

Ve skutečnosti je realita mnohem víc než to, co vní-
mají oči, uši a nos. Tomuto tématu věnovaly v průbě-
hu historie veškerou svou energii největší myslitelé. 
Ke vnímání reality prošel časem několika transforma-
cemi i postoj vědy.

Klasický přístup, jehož hlavním zastáncem byl Sir 
Isaac Newton, říká, že svět existuje nezávisle, bez 
ohledu na člověka. Nehraje roli, zda daná osoba svět 
vnímá, či ne nebo zda žije na světě, či ne. Svět existuje 
a jeho tvar je stálý. 

Časem umožnily vědy zabývající se evolucí živo-
ta prozkoumávat obraz světa prostřednictvím smyslů 
jiných tvorů než člověka. Vědci zjistili, že jiné bytos-
ti vnímají svět jinak. Obraz světa včely je například 
sumou všech zrakových vjemů obdržených v každé 
z myriády jednotek, z nichž sestávají její oči. Pes na-
příklad vnímá svět především jako pachové stopy. 

Albert Einstein navíc objevil, že měnící se rychlost 
pozorovatele (či pozorovaného objektu) má za násle-
dek zcela odlišné vidění reality na osách času/prostoru. 
Předpokládejme například, že prostorem se pohybuje 
tyčka. Podle Newtona bude mít v očích pozorovatele 
tutéž délku bez ohledu na rychlost. Podle Einsteina to 
však bude vypadat, že se s rostoucí rychlostí zmenšuje.

Na základě těchto dvou poznatků vznikl pokroko-
vější přístup, který tvrdí, že obraz světa závisí na pozo-
rovateli. Pozorovatelé s různými vlastnostmi a smysly 
vnímali svět různě. Podobně vnímali jiný obraz pozoro-
vatelé v různém stavu pohybu.

Revoluci ve světě vědy způsobila ve třicátých le-
tech minulého století kvantová fyzika. Tvrdila, že po-
zorovatel ovlivňuje pozorovanou událost. Proto může 
výzkumník položit jen jedinou otázku: „Co skutečně 
ukazují metry?“ Je zbytečné snažit se zkoumat objek-
tivní proces, jenž se stal, nebo usilovat o zjištění, jaká 
je objektivní realita.

Objevy v kvantové fyzice spolu s objevy v dalších 
oborech výzkumu se zkombinovaly a vytvořily sou-
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časný vědecký přístup k tomu, jak vnímáme realitu: 
pozorovatel ovlivňuje svět, a tak ovlivňuje obraz, kte-
rý vnímá. Jinými slovy je obraz světa kombinací atri-
butů pozorovatele a atributů pozorovaného objektu.

Život je uvnitř
Fakt, že byla aktuálně odhalena moudrost kabaly, 

nás posunuje o krok kupředu. Již před tisíci lety to-
tiž kabalisté zjistili, že nic takového jako obraz světa 
ve skutečnosti neexistuje. Svět je jev, jejž každá osoba 
prožívá ve svém nitru a který odráží podobnost mezi 
jejími vlastnostmi a vlastnostmi vnější abstraktní síly, 
tj. síly přírody.

Již jsme si řekli, že síla přírody je ryze altruistická. 
Do jaké míry se atributy člověka a síly přírody podo-
bají či rozcházejí, se projevuje jako obraz světa. Z to-
ho vyplývá, že obraz okolní reality zcela záleží na na-
šich vnitřních kvalitách, jež dokážeme zcela změnit.

Ke snadnějšímu pochopení procesu vnímání reali-
ty můžeme člověka přirovnat k zavřené krabici s pěti 
čidly: s očima, ušima, nosem, ústy a rukama, jež před-
stavují pět smyslů: zrak, sluch, čich, chuť a hmat. Ob-
raz reality, která nás obklopuje, se utváří uvnitř této 
krabice.

Podívejme se na mechanismus slyšení jako na ukáz-
ku toho, jak naše smysly fungují. Zvukové vlny, jež 
dorazí k ušnímu bubínku, vytvářejí na jeho povrchu 
vibrace, jež potom pohnou kůstkami v uchu. Následně 
jsou do mozku vyslány elektrické signály a tam jsou 
„přeloženy“ do zvuků a hlasů. Veškerá naše měření se 
odehrávají z ušního bubínku směrem dovnitř a všechny 
naše smysly fungují podobně.

Doopravdy tedy neměříme, co se nachází mimo 
nás, nýbrž odezvu, která se vytvoří v nás. Rozsah zvu-
ků, jež přijmeme, pohledů, které uvidíme, nebo třeba 
pachů závisí na citlivosti našich smyslů. Jsme zavřeni 
uvnitř naší krabice, a tak nikdy nevíme, co se mimo 
nás skutečně děje.

Signály ze všech našich smyslů se shrnují a pře-
sunují do řídicího centra v mozku, kde se přijaté in-
formace porovnávají s údaji uloženými v naší paměti, 
kde jsou shromážděny dřívější dojmy. Informace se 
pak promítají na obrazovku v mozku a zobrazují svět, 
který jako bychom okupovali. Tak cítíme, kde jsme 
a co musíme udělat (viz obrázek níže).
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V tomto procesu se věci neznámé, jež nás obklo-
pují, stávají něčím zdánlivě známým, čímž se vytvá-
ří vnitřní obraz toho, co vypadá jako vnější realita. 
Ve skutečnosti to však není obraz vnější reality. Je to 
jen vnitřní obraz.

To všechno už věda dlouho ví a Baal Hasulam to 
popisuje v Předmluvě ke Knize Zohar těmito slovy: 
„Vezměte si například zrak: koukáme na celý velký 
svět před sebou a na veškerou jeho báječnou náplň. 
Ovšem ve skutečnosti to všechno nevidíme jinak než 
ve vlastním nitru. Jinými slovy v našem zadním moz-
ku existuje jistý druh fotografického stroje, který za-
chycuje vše, co se nám zdá. Ale nic mimo nás!“

Píše, že máme v mozku jistý druh zrcadla, jež vše, 
co vidíme, že existuje, invertuje tak, jako by se to dělo 
mimo nás. Obraz reality pak představuje výsledek 
struktury našich smyslů a dříve existujících informací 
v našem mozku. Kdybychom měli jiné smysly, vy-
tvářely by zcela jiný obraz. Je docela možné, že to, 
co nyní vnímáme jako světlé, by se mohlo jevit jako 
tmavé, nebo jako něco, co si v současnosti neumíme 
představit.

V tomto ohledu bychom měli poznamenat, že věda 
dlouho ví o možnosti stimulace lidského mozku elek-
trickými impulzy. V kombinaci s informacemi nashro-
mážděnými v paměti následně vyvolávají pocit, že se 
nacházíme na určitém místě a v určité situaci. Navíc 
dnes umíme naše smysly nahradit umělými pomůcka-
mi, například elektronickými přístroji. Existuje napří-
klad bezpočet sluchových pomůcek od zesilovačů, jež 
pomáhají nedoslýchavým, po elektrodové transplantá-
ty u lidí zcela neslyšících.

Umělé oko se také dále vyvíjí a využívá elektrod 
zasazených do mozku pacienta. Toto „oko“ mění au-
diální data na vizuální, tedy zvuky na obrazy. Další 
rozvoj v oblasti léčby zraku představuje droboučká 
kamera, která se implantuje do oka a nahrazuje světel-
né vlny, jež pronikají čočkou s elektrickými signály. 
Ty jsou pak přenášeny do mozku, kde jsou „přelože-
ny“ do obrazu.

Evidentně je pouze otázkou času, kdy budeme 
mít nad těmito zdravotními problémy plnou kontrolu 
a budeme moci rozšířit rozsah našich smyslů, vytvářet 
umělé orgány, nebo dokonce vystavět celé tělo. Avšak 
dokonce i poté zůstane obraz světa vnitřním obra-
zem.

Ukazuje se, že vše, co cítíme, je pouze v našem ni-
tru a nemá žádnou spojitost s realitou mimo nás. Na-
víc nemůžeme dokonce ani říci, zda realita kolem nás 
existuje, nebo ne, neboť náš obraz vnějšího světa je 
v našem nitru.

Plán přírody 
Při studiu přírody shledáváme, že k zajištění tvor-

by a pokračování života se musí každá buňka organis-
mu a každá část systému cele věnovat tomu, aby byla 
tělu či jinému systému, v němž se nachází, užitečná. 
Lidská společnost však v současnosti takto rozhodně 
nefunguje, což nastoluje otázku: „Jak můžeme vůbec 
existovat?“ Egoistická buňka v organismu se stává ra-
kovinnou a její hostitelské tělo umírá. My jsme egois-
tickými částmi jediného systému, a přesto jsme stále 
naživu!
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Odpověď zní, že náš život nelze doopravdy pova-
žovat za žití.

Existence člověka se nepodobá žádnému jinému 
stupni v přírodě, jelikož je rozprostřena do dvou ro-
vin. První je ta, v níž aktuálně existujeme. Připadáme 
si od ostatních odděleni, takže jsme vůči nim lhostejní 
a snažíme se je zneužívat k vlastnímu prospěchu. Dru-
há rovina je rovina upravené existence, kde lidé fun-
gují jako součásti jediného systému, kde se pohybují 
ve stavu vzájemné lásky, sdílení, celistvosti a věčnosti.

Teprve existence na druhé rovině je definována 
jako život. Naše současné bytí odpovídá přechod-
nému období, jež by nás mělo dovést až do bodu, 
z nějž sami dosáhneme na upravený stav, na věčnost. 
Kabalisté, kteří se již na tuto rovinu dostali, tak naši 
aktuální existenci definují jako imaginární život nebo 
imaginární realitu. Ohlížejí-li se na nás, říkají: „Býva-
li jsme jako ti, kdož sní.“ (Žalmy, 126:1)

Skutečná realita před námi nejprve zůstává skrytá, 
neboť ji přirozeně neumíme vnímat. Hledíme totiž na 
svět podle svých tužeb, vnitřních kvalit. A tak aktuál-
ně necítíme, že všichni lidé jsou propojeni v jednoho, 
protože takový obraz je pro nás navíc velmi nepříjem-
ný. Naši vrozenou egoistickou touhu užívat si tento 
druh vztahu nezajímá; takže nám nedovolí vnímat 
skutečný obraz reality.

Existují prvky, jež nelze změřit a které nyní ne-
vnímáme. Naše mysl slouží našim egoistickým tou-
hám a podle nich řídí naše smysly. Proto nedokážeme 
postřehnout existenci něčeho, co není považováno 
za přínosné, či něčeho jiného, čeho je třeba se obávat 
(v kontextu egoistické touhy). Jestliže něco dokážeme 
vnímat, pak jen tehdy, je-li to pro nás dobré nebo špat-

né. Naše smysly jsou naprogramovány tímto způso-
bem a podle toho přenášejí obraz naší reality.

Chceme-li zmíněný obraz správně popsat, musíme 
realitu invertovat a pokusit se pochopit, jak je vnímá-
na očima altruistické touhy. Představte si, že se začí-
náme „kalibrovat“ tak, abychom dokázali cítit, co je 
dobré pro ostatní. V takovém rozpoložení budeme ko-
lem sebe rozpoznávat věci, jež se budou zcela lišit od 
těch, kterých jsme si všímali dříve. Vše, co jsme viděli 
předtím, nám nyní bude připadat úplně jiné. Kabalisté 
popisují tento stav slovy „invertovaný svět, který jsem 
viděl“ (Talmud Bavli, Pesachim, 50:71).

Jakmile si v nitru vytvoříme novou touhu být zdra-
vou součástí lidstva, podobat se altruistické síle příro-
dy, bude to znamenat začátek nového systému vnímá-
ní, odpojeného od našeho současného. Tento systém 
budeme nazývat duše. Jejím prostřednictvím vnímá 
člověk úplně nový obraz světa, obraz skutečného svě-
ta, kde jsou všichni propojeni jako součásti jediného 
těla a naplněni věčným potěšením a požehnáním.

Pojďme tedy nyní vypilovat a doplnit naši definici 
smyslu života, jejž jsme dříve definovali jako spojení 
mezi lidmi. Nyní chápeme, že smysl života spočívá 
v tom, abychom se vědomě a ochotně povznesli z rovi-
ny imaginární existence do skutečné roviny existence. 
Musíme se propracovat do stavu, ve kterém budeme 
sebe i realitu soudit nikoli podle toho, jak je vidíme, 
nýbrž podle toho, jaké opravdu jsou.

Jinými slovy naše současné pocity odrážejí jen 
imaginární stav tak, jak jej naměřily naše egoistic-
ké nástroje cítění. Pokud vynaložíme dostatek úsilí, 
pokročíme v procesu úpravy a vypěstujeme si v nit-
ru úplnou touhu po altruismu, naše nástroje cítění se 
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stanou altruistickými. Díky nim pak budeme svůj stav 
vnímat zřetelně odlišně.

Náš skutečný stav je věčný. Všichni jsme propojeni 
v jediném systému, v němž probíhá věčný tok energie 
a potěšení. Tento stav obnáší vzájemné dávání; potě-
šení je tedy nekonečné, dokonalé. Naopak náš součas-
ný stav je efemérní a omezený.

Náš aktuální smysl života pramení z drobné kapič-
ky vitality, která plyne do naší duše z věčného stavu. 
Tato kapka představuje součást komplexní altruistické 
síly přírody, jež proniká do našich egoistických tu-
žeb, existuje v nich a udržuje je navzdory tomu, jak se 
od nich liší.

Má za úkol udržet nás na první rovině existence, 
tělesné rovině, dokud nezačneme vnímat skutečnou 
realitu, tu duchovní. Náš aktuální, přechodný život 
je tedy něco jako dar, který nám byl na jistou dobu 
svěřen, abychom jej využili jako prostředku k dosa-
žení reálného života. Tehdy už naším smyslem života 
nebude jen ona drobounká kapka, ale plná síla příro-
dy, síla dávání a lásky, jež se poté stane naší životní 
silou.

Duchovní realita se nenachází nad námi ve fyzic-
kém smyslu slova; spíše jde o rozlišení kvalitativní. 
Vystoupat z reality tělesné k duchovní znamená po-
vznést touhu člověka ke kvalitě altruismu, k vlastnosti 
přírody ve smyslu lásky a dávání. Vnímat spiritualitu 
znamená cítit, jak jsme propojeni jako součásti jediné-
ho systému, a vnímat vyšší stupeň přírody. Smysl ži-
vota navíc k tomu, že cítíme realitu tělesnou, je i to, že 
vystoupáme do duchovní reality a zažijeme ji, zatímco 
přebýváme ve fyzickém těle, ve fyzickém světě.

Plán přírody určil, že lidstvo bude stvořeno se schop-
ností vnímat pouze první, imaginární rovinu, a tak se 
po tisíciletí vyvíjelo. Během té doby nashromáždilo po-
zorování a zkušenosti, které je přivedly k uvědomění si, 
že egoistická existence mu nepřináší štěstí a že se potře-
buje přesunout na rovinu druhou, na upravenou altruis-
tickou existenci. Celková krize v egoistické evoluci nás 
posunuje do přechodného bodu mezi oběma rovinami.

Musíme tedy svou dobu považovat za zvláštní bod 
v čase. Ocitli jsme se na bodu zlomu a pohybujeme se 
směrem k úplné, věčné existenci, již příroda předem 
stanovila jako vrchol lidské evoluce.

Zřejmě nastal čas vysvětlit, že potěšení, po kterých 
bažíme, se zásadně liší od radostí, jež naplňují ty, kdo 
si osvojili kvalitu přírody – altruismus. Nyní toužíme 
po potěšení z toho, že si připadáme jedineční, zvlášt-
ní, nadřazení. Egoistickou touhu lze naplnit jedině 
srovnáním s určitým nedostatkem, například s něja-
kým dřívějším, nebo srovnáním s jinými lidmi. Ta-
ková potěšení vyžadují neustálé a rychlé obnovování, 
neboť radost mizí ve chvíli, kdy je touha uspokojena, 
jak jsme si ukázali v kapitole dvě. Potěšení jsou tedy 
otázkou krátkodobou. S tím, jak ego sílí, navozuje si-
tuaci, kdy jeho majitel už cítí naplnění pouze z toho, 
že ničí ostatní lidi.

Altruistické potěšení má docela opačnou povahu. 
S druhými se neporovnává, spíše se v nich nachází.

Jistou podobnost lze shledat ve vztahu matky a dí-
těte. Jelikož matky své ratolesti milují a rády je sle-
dují, jak si užívají toho, co jim dávají. Čím více se 
potomek baví, tím více si užívá i matka. Větší radost 
než z čehokoli jiného, co podniká, cítí přesně z těch 
úkonů, které dělá pro svého potomka.
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