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Óm Šrí Paramátmane Namaha 

 

Existuje mnoho metod a technik jak dosáhnout cíle. Konečný cíl duchovní cesty je 
jen jeden, ale cest k němu vede mnoho, stejně jako se do Jaipuru můžete dostat 
z mnoha stran. Někdo přijíždí z Dillí, po jiné silnici jedou lidé z Agry a je mnoho 
dalších cest z různých vesnic kolem. Přestože jedou jinudy, všichni nakonec dorazí do 
stejného Jaipuru. Různé duchovní metody a techniky se vzájemně nevylučují, protože 
mají stejný cíl. Bůh je jen jeden, skutečné Já existuje pouze jedno jediné. Stav po 
uvědomění si konečné Pravdy je u všech lidí stejný, přestože ho mohli dosáhnout 
různými způsoby. 

Všechny nejrůznější techniky a metody lze rozdělit v širším slova smyslu do dvou 
kategorií. Do první skupiny patří všechny metody využívající k dosažení Pravdy tělo, 
smysly, mysl a intelekt. Hledající pracuje se svým fyzickým tělem prostřednictvím 
jógových ásan, čistí si jemnohmotné tělo rozmanitými technikami pránájámy, rozvíjí 
introspekci, uvědomuje si své myšlenky a vtisky z minula a snaží se jich zbavit, 
rozlišuje mezi potřebami a touhami… Pokročilejší hledající je schopen i nahlížet na 
své ego, které se pro něj stává objektem pozorování. Tímto způsobem se hledající 
snaží postoupit k duchovní seberealizaci.  

Existuje i jiný druh duchovního přístupu, naprosto odlišný od předcházejícího. 
Spočívá v uvědomění si: „Ničemu nerozumím, ale znám Tebe. Můj Milý, vím, že jsi, 
i když Tě nevidím. Vím, že jsi, i když nemohu říci, že bych Tě znal. Jsi a já jsem tady. 
Znám Tě, aniž bych Tě znal. Jsi stále se mnou a já jsem stále s Tebou. Nejsem 
schopný Tě dosáhnout. Nejsem ani schopný zbavit se svých vtisků z minula, svých 
tužeb a nedostatků. Čím víc se jich snažím zbavit, tím více vidím, kolik jich mám. 
Čím víc se snažím vymanit z chtivosti, vášní, zlosti, nenasytnosti, žárlivosti a ega, tím 
víc se v nich plácám. Nejsem toho schopen, pokládám se Ti k nohám. Ty můžeš 
všechno. Ty můžeš všechno uskutečnit hned, jsem u Tvých nohou. Není pro mě nic 
jiného, než Ty. I když Tě vlastně neznám.“  

Hledající si vytvoří vztah s Nepoznaným a skrze víru, lásku a neotřesitelnou 
důvěru začne milovat nepoznaného Milujícího. Jak o tom mluví velcí svatí, odehraje 
se potom v celém vesmíru ten největší zázrak. Za krátký čas dojde Jeho Milostí 
k tomu, co se tolik let a zřejmě i životů nedařilo skrze první typ duchovní cesty 
vlastního úsilí a sebezlepšování. Je to jiná kategorie duchovního přístupu.  

Který z obou přístupů je lepší? Oba jsou nejlepší. Můžete namítnout, že jen jeden 
může být lepší. Lepší jsou ale oba, protože jde o to, co je pro koho vhodnější. Jaký 
kabát je nejlepší? Přece ten, který vám nejlépe sedí. Nejde o to, který kabát je nejlepší, 
ale o to, který se k vám nejlépe hodí.  
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Nicméně musím říci, že ti, u kterých se začne odehrávat druhá cesta, mají veliké 
štěstí. Duchovně probuzení svatí mluví o tom, že první cesta trvá velmi dlouho. 
Hledající neustává v sebeanalýze a sebezlepšování, ale i po mnoha letech usilování 
často shledává, že není o nic lepší. Někdy už se zdá, že jste opravdu postoupili, ale za 
chvíli jste zase na dně: „Bože můj, vždyť to je totéž, co jsem dělal před dvěma či 
deseti lety!“ I první cesta vás nepochybně dovede k cíli. Realizovaní světci však 
mluví o tom, že zatímco první způsob cesty zabere hodně času, v druhé kategorii 
může být cíle dosaženo okamžitě. Faktor času pak přestává hrát roli.  

Když tohle lidé slyší, vyvstává v nich mnoho otázek. Například jak pro sebe získat 
tu druhou kategorii, když je to tak přímá cesta. Lidé jsou chtiví a rádi by všechno měli 
co nejrychleji. Přáli by si, aby to nejlepší nastalo ihned.  

Všechny problémy vytváří jen lidská mysl.  

Občas se mě lidé ptají, jak by se mohli naučit milovat. Není to jen tak, zřídit si 
akademii se zaměřením na vyučování lásky! Buď prostě lásku máte nebo nemáte. 
I tak je však možné lásku určitým způsobem rozvíjet. Některým lidem jsem doporučil, 
aby prostě milovat začali. Namítali, že jim to nejde doopravdy. Doporučil jsem jim, 
aby začali lásku předstírat. Později se faleš stane pravdou. Začněte z místa, kde se 
nacházíte. Nevadí, že to zpočátku hrajete, láska začne do vašeho předstírání postupně 
vstupovat. Nakonec se vaše přetvářka stane skutečnou láskou. Říká se, že když budete 
stokrát opakovat lež, stane se pravdou. Proč by se tedy pro vás nemohla stát 
skutečností pravda? Láska je skutečná realita. Začnete-li předstírat něco, co stejně už 
pravda je, pak se to přece musí ve vašem životě rozvinout. Proč by ne?           

Ani technikami, spadajícími do první kategorie, nemůže k duchovní seberealizaci 
dojít bez vzývání nepoznaného Vedení. Jsou to dobré, prospěšné techniky, ale 
konečné duchovní prozření nenastane bez prosebného obracení se ke Guruovi nebo 
největšímu z Guruů, k věčnému Učiteli - Bohu. Svatí proto říkají: „Když se musíte 
nakonec stejně obrátit na Boha, proč to neudělat na začátku?“ Nakonec musíte předat 
zodpovědnost Jemu, vaše usilování bez Něho úspěch mít nebude. Proč tedy už od 
začátku nespoléhat na Toho, Jehož láska, pomoc a vedení vyřeší všechny vaše 
problémy?  
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