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Óm Šrí Paramátmane Namaha    

 

Velmi častou překážkou v duchovním postupu je u mnoha hledajících touha 
dosáhnout duchovní seberealizace co nejrychleji. Tak se ale vnitřní přeměna 
neodehrává. Je to, jako byste se chtěli dostat z Indie do Berlína během deseti minut 
a vynechat cestu letadlem. Nejprve musíte dojet na letiště do Dillí, nastoupit do 
letadla a tak dál se postupně dostanete až do Berlína. Přál bych si, abyste pochopili, že 
dosažení konečného cíle musí předcházet přeměna celé vaší bytosti. 

Musíte nejprve přestat se všemi  negativními návyky. Vlastnosti, které byste měli 
rozvíjet najdete například v Bhagavadgítě. Duchovní principy se musí stát součástí 
vašeho života.  

Potom se jednoho dne duchovní seberealizace odehraje. Závěrečné spojení 
s Bohem lze připodobnit květině, jejíž okvětní lísky se jednoho dne rozvinou do 
květu. Nemůžete chtít, aby semeno květiny okamžitě rozkvetlo. Nejprve musíte 
květinu zasadit, počkat, až vyroste, zalévat jí, hnojit a ochraňovat. Když jsou všechny 
podmínky splněny, květina jednoho dne vykvete. Nelze přeskakovat jednotlivé fáze 
procesu.  

Duchovní poselství bývají často vyjadřována pomocí různých příběhů. 
Nechápejme je doslova, ale otevřme se podstatě jejich sdělení. Jedna pohádka vypráví 
o opicích a jejich oblibě sladkého manga.  

Opice lákaly sady s mangovými stromy, ale pěstitelé je odtud vyháněli. Žádný 
farmář nemá zájem na tom, aby mu opice chodily na mango. Vůdce opičí tlupy se 
začal zaobírat nápadem zařídit si vlastní mangový sad. Opice si opatřily semena 
mangovníku a zasadily je na mýtině v pralese. „Když nám farmáři nedopřejí 
pochutnat si na mangu, vypěstujeme si vlastní ovoce,“ těšily se opice. Druhý den se 
opice vypravily na mýtinu, aby si konečně pochutnaly na svém vlastním mangu. 
Divily se, když tam manga nenašly. Vytahovaly semena ze země a znovu a znovu je 
sázely v očekávání, zda se konečně něco nestane. Takhle se ale k mangu nikdy 
nedopracovaly.  

Stejně tak ani vy nemůžete očekávat sestoupení Boha po třech dnech intenzivní 
meditace. Hledající často čekají, že jim odměna spadne z nebe už po několika dnech. 
Musíte nejprve změnit celý svůj život! 
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