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“Nekonání“ na duchovní cestě 
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Óm Šrí Paramátmane Namaha 

 

Včera jedna z hledajících začala svou otázku tvrzením, že se stáváme tím, na co 
myslíme. V lidském životě to tak opravdu platí, ale v oblasti čisté duchovnosti tento 
princip uplatnit nelze. Je to velice zajímavá a delikátní záležitost k porozumění. Cesta 
za skutečnou duchovností není procesem stávání se, ale spíše tím, že něčím 
přestáváme být. Nejde o vykonání něčeho, ale o nekonání. Je třeba tomu porozumět.  

V mnoha životech jsme se neustále snažili něčím stát a neseme si proto v sobě 
mnoho vtisků z našich předchozích činů. Jakmile si představujeme, čím bychom se 
chtěli stát a vyvíjíme úsilí, je ve hře ego. V jednom z životů dospějeme do stavu, kdy 
začneme být z tohoto stávání se něčím frustrovaní, přejeme si vnitřní mír a být tím, 
čím skutečně jsme. Toužíme po nalezení pravdy o své existenci a o životě. K tomu 
není potřeba nic vykonat, ba právě naopak.  

I principem meditace je nekonání. Meditujete, zaměříte pozornost dovnitř 
a sledujete, co se ve vás děje. Pozorujete, jak ve vás vyvstávají různé vtisky z vašich 
činů v minulosti. Pozorováním se tyto otisky vašeho konání začnou zeslabovat 
a pomalu odcházet. S odkládáním vrstev, kterými je vaše skutečné bytí překryto, se 
přibližujete k sobě sama. Během tohoto i během minulých životů se vaše Já překrylo 
mnoha vrstvami.  

Jsou to všechno clony zakrývající vaši skutečnou existenci: „Já jsem tak hezká.“ 
„Mám hodně peněz.“ „Jsem velmi inteligentní.“ „Dosáhl jsem vysokého vzdělání.“ 
„Pocházím z výjimečné rodiny.“ „Jsem pyšná na to, z jaké země pocházím.“ „Jsem 
muž.“ „Jsem žena.“ „Jsem stará.“ „Jsem mladý.“ Tohle všechno jsou jen clony 
a otázka je, kým doopravdy jste. Odhalte to! 

Vytrváte-li v hledání sebe sama a  odstraňování nánosů v sobě, přijde čas, kdy už 
nebude co odstraňovat. Pak zjistíte, že tu jste jako univerzální, nikdy nezrozená 
Energie, Duch, duše, Existence, Vědomí a Blaho.  

Hledající v otázce uvedla, že se stáváme tím, na co myslíme. Jakmile začneme 
myslet, jak bychom se mohli stát klidnými? Problém nastává ve chvíli, kdy si přejeme 
mír, trvalé štěstí a naprosté vnitřní uspokojení. Pokud se chceme stát něčím jiným, 
nejde o duchovní růst. To je třeba rozlišit. Všechny nejlepší kvality a ctnosti už v nás 
existují. Jen jsou překryty jinými prvky, jenž je třeba sejmout. Musíme se těchto 
překážek, které jsme si vytvořili sami, zbavit. Celá cesta jógy je založena právě 
na tomto procesu. 

Připomíná mi to příhodu, která se odehrála dnes ráno a může toto téma pěkně 
ilustrovat. Několik z vás chtělo vejít do domu zadním vchodem, ale dveře jim nešly 
otevřít. Mysleli si, že je zevnitř závora. Přitom šly dveře otevřít z jejich strany. Ptali se 
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jak to, že jsme zapomněli dveře zevnitř otevřít. Nakonec zjistili, že byly dveře zavřené 
zvenku,  jenom to přehlédli. Ze strany Boha na dveřích nikdy závora není. Bůh dveře 
nikdy nezamyká. Z Jeho strany jsou dveře vždycky otevřeny. Závora je z vaší strany. 
Podívejte se, prosím, pořádně. Uvidíte, že je potřeba dveře z vaší strany odemknout. 
Takový krásný příklad se dnes přihodil. Každý den ráno kontroluji, jestli jsou pro vás 
dveře zevnitř odevřené.  

Pochopte, že dveře jsou zavřené z vaší strany, a ne ze strany Boha. Včera jste dveře 
zvenku museli zavřít vy, a proto je zase otevřete. Vy sami jste vykonali všechny ty 
činy v minulosti, a tak se z nich nyní osvoboďte. Samozřejmě potřebujete někoho, 
kdo vám ukáže, že jsou dveře zvenku zavřené. Guru nebo Bůh vám zevnitř skrze 
inspiraci, prostřednictvím rozlišovací schopnosti, ukáže, jak máte dveře otevřít. Ráno 
vás určitě napadlo: „Vždyť to bylo tak snadné! Vůbec nebyl žádný problém, jenom 
jsme si toho omylem nevšimli. Bylo potřeba udělat jen tak málo.“ Ale i k tomuhle 
“málu“ potřebujete něčí vedení.  

Bůh má pro nás dveře otevřeny. My musíme jen anulovat své předcházející konání. 
Pomocí rozlišovací schopnosti je třeba upustit od toho, od čeho bychom měli upustit. 
Je třeba změnit své zvyky. Samozřejmě, že staré zvyky neodcházejí snadno. Upustit 
od nich ale musíte, jiná cesta není. Staré zvyky odumřou, protože nejsou silnější než 
naše skutečné bytí. Špatné návyky jsou jen naším vlastním výtvorem. Když jsme si je 
vytvořili, budeme schopni s nimi i skoncovat.   

Musíme si uvědomit svou vlastní sílu. Nezapomínejme ale, že ta síla není jen naše. 
Přichází skrze nás od Boha. Musíme udělat to nejlepší, co můžeme, a zároveň být bez 
ega, spoléhat na Boha, univerzální Energii, jejíž jsme součástí. Proto není mezi 
snahou a odevzdaností žádný konflikt. Dostalo se nám Milosti prostřednictvím 
člověka, který nám řekl, jak ty dveře máme otevřít, ale otevřít je musíme sami.  

Platí, že se stáváme tím, na co myslíme, ale záleží na tom, čím se chceme  stát. To 
se musíte rozhodnout. Když se chcete stát výbornou gymnastkou, musíte cvičit. Když 
se chcete stát dobrým hercem, musíte o roli přemýšlet a vžívat se do ní. Vaše myšlení 
vás v dosahování cílů ovlivňuje.  

Něco jiného je, když se nechcete stát ničím jiným než sami sebou. Je to vlastně 
špatně řečeno, protože Já se nestáváme, my už jím jsme. Musíme ho jen odkrýt. Je 
rozdíl mezi odhalením a objevením ve smyslu vynalezení něčeho nového. Naše Já lze 
odhalit, a ne vynalézt. Protože vynalézt můžete něco, co dosud neexistuje. Zatímco 
my hledáme něco, co už je. Já, čisté Bytí, Vědomí a Blaženost už existují. Musíme se 
k nim jen dostat. Není třeba něco nového vytvářet. 

Vezměme si pro ilustraci následující příklad. Chcete se napít čisté vody. Voda je 
pod zemí všude, jenom se skrývá v různé hloubce. Začnete kopat, abyste si vyhloubili 
studnu. Na začátku narazíte na samé kameny, oblázky a rezavé drobnosti. Kopete 
hlouběji, kde je také spousta kamenů, ale už je tam kvalitnější hlína. Kopete hlouběji 
a hlouběji a dostáváte se k hlíně, která už neobsahuje žádné kousky skla, železa 
a jiných pozůstatků. Postupujete dál až k hlíně obsahující trochu vody. Protože vám 
jde o čistou vodu, kopete dál. Vody je více, ale stále je smíchaná s množstvím hlíny. 
Voda tu je, ale plná špíny a kalu. Když chcete čistou vodu, musíte kopat dál. Nakonec 
přijde chvíle, kdy se k vodě dostanete.  

K podobnému procesu dochází při meditaci. Začnete v sobě hledat a nacházíte 
spoustu kamení. Narážíte na myšlenky na sex, žárlivost, hněv, nenávist... Na začátku 
se to tak odehrává. Vytrvejte. Pokračujte dál. Když jste kopali studnu, voda už tam 
byla. Nemuseli jste ji odněkud přinášet. Stejně tak skutečné Já už v každém z vás je. 
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Snažíte se získat zkušenost s něčím, co už existuje. Vaše pravé bytí a Bůh už tu jsou. 
Přijde čas, kdy čistou osvěžující vodu získáte. Dostanete se k bytí, které se nikdy 
nezrodilo, a proto ani nezemře. Zjistíte, že je vaše existence ve skutečnosti 
nesmrtelná.  

Takovým směrem se ubírá vývojový proces těch, kteří usilují o naplnění 
skutečného cíle svého života. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


