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Některé duchovní přístupy se zaměřují převážně na proces odstraňování 
nežádoucích vlastností hledajícího za předpokladu, že tímto způsobem lze dospět až 
ke konečnému cíli. Jiní zase vyjadřují názor, že je to sice prospěšné, ale samo o sobě 
nestačí. Doporučují místo odstraňování chyb modlit se k Bohu. Jejich názor je, že 
pouhým vlastním úsilím nemůžete uspět. Vybízejí k tomu, abychom čerpali sílu, 
inspiraci a vedení od nekonečného, nepoznaného Milujícího, který už v nás i kolem 
nás je. Je všude, přestože o Něm nevíte. Když Ho ale budete ve svém srdci vzývat 
a prosit, pomoc přijde. Jen díky Jemu, jen díky pomoci neznámé nekonečné Energie, 
můžete pochopit svou vlastní existenci a duchovně prozřít. Tito učitelé považují za 
správnou cestu prosbu a vzývání Boha. Považují ji za efektivnější než se soustředit na 
sebe a odstraňování chyb. Vždyť odstraňování nedostatků nemá konce. Máme tolik 
slabých stránek, že bychom se jich nikdy zcela nezbavili. Proto je lepší obracet se o 
pomoc k nekonečné Síle.  

Oba přístupy jsou v literatuře různě nazývány. Někdy se o nich mluví jako 
o dlouhé a krátké cestě. Dlouhá cesta je cesta rozpoznávání vlastních nedostatků 
a úsilí se jich zbavit. Krátká cesta bývá popisována takto: Spojte se s Božstvím 
a špatné věci Jeho milostí odejdou. Vysvětluje to tak mnoho svatých, například Paul 
Brunton ve svých  posmrtně publikovaných zápiscích. Jejich četba vám může přinést 
ve zhuštěné formě dobré vedení.  

Máme tu tedy dva přístupy, z nichž každý navrhuje jinou cestu – cestu usilování o 
zbavení se svých nedostatků a cestu obracení se k Bohu. Podle mého názoru mezi 
oběma cestami není žádný rozpor. Můžete je kombinovat. Pozorujte, s čím máte 
problém, snažte se, ale jenom vaše úsilí nestačí. Objevíte-li nějakou chybu, proste Ho. 
V tom přece není žádný rozpor. „Ó laskavý Bože, ó laskavý Guru nebo univerzální 
Sílo, pomoz mi, prosím. V mé bytosti stale přetrvávají tyto negativní prvky, vím že 
jsou špatné, ale nejsem schopen je odstranit. Prosím, pomoz mi.“ Obě cesty lze 
kombinovat.  
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