
6

 MOC BDĚLÉ PŘÍTOMNOSTI

LEKCE 2:

LÁSKA A BDĚLÁ PŘÍTOMNOST

V této lekci se naučíte:

• Láska je velmi silnou, připoutávající emocí, a mnohem víc než to. 
• Bdělá přítomnost s druhým člověkem uvolňuje mysl od posuzování. 
• Milovat druhého tak jako sebe je skutečná láska, která přesahuje emoce. 
• Zahrnutí duchovního přijetí každé lidské bytosti. 
• Interagovat bez mentálního nálepkování, které zamlžuje váš úsudek. 

V této lekci se naučíme o skutečné přirozenosti lásky, té silné připoutávající emoce, kterou cítíme 
ke druhému člověku. Bohužel, tato emoce obvykle netrvá dlouho a snadno se může proměnit  
v pravý opak: nenávist. V lidských bytostech však také existuje hlubší stav vědomí, než je ta 
pomíjivá emoce  lásky. Eckhart tento stav identifikuje jako vědomou přítomnost. „Když jste  
s druhým člověkem vědomě přítomní, potom nejste polapení v posuzování své mysli.“ 

Vědomá přítomnost odstraňuje jakékoliv nevědomé předsudky nebo nálepky, které vůči tomu 
člověku v mysli máme, a umožňuje nám propojit se s vědomím v tom druhém. Potom můžeme 
začít druhého milovat tak jako sebe, a to je skutečná láska za hranicí emocí. Toto bylo jádrem 
učení mnoha náboženství, jak řekl Ježíš: „Miluj bližního svého jako sebe.“ To nenahradí tu emoční 
náklonnost, kterou cítíte ke svým milovaným, ale zahrnuje duchovní přijetí každé lidské bytosti. 

Aby váš vztah fungoval, musíte vystoupit z posuzování vaší mysli tím, že budete s druhým člověkem 
vědomě přítomní. To vám umožní se na něj dívat a interagovat s ním bez jakéhokoliv mentálního 
nálepkování, které vám zamlžuje mysl. Což neznamená konec neshod, ale hlubší porozumění 
motivům za nimi. Proto je bdělá přítomnost předpokladem pro hluboký a uspokojující vztah  
s druhou lidskou bytostí. Bez toho bývají vztahy frustrující a nenaplňující. 
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CVIČENÍ: 
Bytí v přítomnosti

V každém vztahu jsou období, kdy je nám lépe a kdy hůře, ale většina vztahů, čím déle ti dva 
zůstávají spolu, tím má víc těch údolí než vrcholů. Nejčastějším důvodem je střet rozdílných 
osobností a mentální nálepkování, které přichází následkem zformování životními podmínkami. 

V tomto cvičení se pokusíme být v přítomnosti, abychom zlepšili svůj vtah s partnerem či 
partnerkou, manželem či manželkou. Pokuste se zůstat v přítomnosti tím, že kdykoliv jste s tím 
druhým, pustíte ze své mysli jakékoliv negativní nálepky, které jste se naučili přisuzovat druhým, 
když jste vyrůstali. Napište 5 nejčastějších myšlenek, které obvykle vedou k neshodám s vaším 
milým či milou: 



POZNÁMKY:
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