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Sused mi raz zazvonil, že má pre mňa nahrávku knihy Moc prítomného okamihu od 

Tolleho. Že je zvedavý, čo na to poviem. Aby som vás uviedol do obrazu, sused, o ktorom 

píšem, je príjemný človek stredných rokov s vysokoškolským vzdelaním a k náboženstvu 

má úctivý, aj keď zdržanlivý vzťah. Ešte v ten deň sme spolu sedeli na káve a on 

konštatoval, že vlastne sa mu v živote darí a obavy, ktoré ako podnikateľ má, zameranie na 

prítomnosť akosi dusí. A pokračoval ďalej v podobnom duchu. No poviem vám, počúval 

som ho s otvorenými ústami. Tak ja sa snažím hovoriť s ním o duchovnosti roky rokúce,  

a zrazu prichádza s duchovnosťou on! Hneď ma napadlo, že to sa teda musím pozrieť, čo 

s ním tak zahýbalo. 

Už to ma zaskočilo, že hneď v najbližšom kníhkupectve mali od Tolleho až štyri tituly. 

A v slovenčine. Až som sa zahanbil, že o tom nič neviem.  

Tak som začal čítať jeho knihy Moc prítomného okamihu a Nová Zem. Tolle sám 

uvádza, že neprináša vlastne nič nové a nie každému jeho texty budú dávať zmysel. Ale to, 

čo si myslím, že nové je, je jazyk západného vzdelanca, ktorý sprostredkováva učenie 

Východu. A keďže ja som vyrástol na pojmoch, ktoré Tolle používa, je to pre mňa ešte 

zrozumiteľnejšie ako napríklad Eduard Tomáš. Keď som to konfrontoval s unitárskymi 

postojmi a názormi, našli sme tam diskutabilné obsahy, ale prakticky v mojom osobnom 

živote tak ako v susedovom sa veci menia k lepšiemu. Akosi sa nemusím vrátiť 

skontrolovať, či som zamkol dvere. A prekvapivo viem, kam som dal účtenku či lístok na 

električku. Matka pri obede povie čosi, čo ma podráždi? Nechám to tak. Nereagujem. 

Krása! Aj za volantom som prestal hodnotiť. Už to nie sú krava či idiot, ale chodkyňa zľava 

a cyklista napravo. Jednoducho sa sústredím na svoj dych a zrazu jazdím pozornejšie  

a bezpečnejšie. Vkráda sa mi do činnosti profesionalita!  

Učenie Tolleho sa šíri aj cez médiá, takže necítim potrebu o ňom viac písať. Okrem svojej 

stránky eckharttolle.com sú k dispozícii aj priamo české blogy (eckhart-tolle-cz.blogspot.cz, 

dotekticha.blogspot.com), kde sú okrem textov aj videá s českými titulkami. Na množstve 

komentárov je vidieť, že ľudia veľmi oceňujú takúto formu pôsobenia.  

Až ma napadá, či to nemôže byť inšpiratívne pre Unitariu vôbec. Veď my to všetko 

máme doma, len na tom akosi sedíme... 
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