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Dvě zásady pro duchovní vývoj 
Vybráno ze Satsangu 3.2.2005  

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

 
Óm Šrí Paramátmane Namaha 

 

Na duchovní cestě je velmi důležité, jaký postoj ve svém aktivním životě ve 
společnosti a v rodině zaujímáme. Určitý postoj nás od Boha odvádí a jiný nás zase 
k Němu přibližuje. Jsme-li sebestřední a sobečtí, pak ať už děláme cokoli, vzdalujeme 
se Bohu i Pravdě. Pokud myslíme na druhé, k Bohu se postupně přibližujeme.  

K dosažení tohoto cíle mám pro vás jeden recept. Snažte se hledat své vlastní 
chyby a u druhých naopak jejich dobré kvality. Pokuste se podívat na své vlastní 
nedostatky a nikdy nehledejte chyby u druhých. To je můj recept, který bude určitě 
fungovat. U sebe se zaměřte na své slabé stránky a u druhých na jejich přednosti. 
Tímto způsobem nakonec dosáhnete Božství.  

Na jakém principu tato metoda funguje? Pokud vydržíte v odhalování svých 
vlastních chyb, přijde čas, kdy se vaše ego začne vytrácet. Ego zůstává jako poslední 
překážka, která vás odděluje od Boha. Vytrváte-li v hledání svých chyb a ve snaze je 
odstraňovat, nadejde postupně čas, kdy se od svého ega osvobodíte. Většina z nás trpí 
nemocí z pýchy, představou vlastní výjimečnosti.  

V naší existenci jsou obsaženy dvě dimenze. Prvním faktem je, že jsme. To, že 
existujeme, se nikdy nezmění. Není cílem, aby zmizelo bytí jako takové, a ani se to 
nestane. Druhou dimenzí naší existence je: „Já jsem něco extra. Jsem důležitý. Jsem 
inteligentní. Jsem schopná. Jsem pohledný. Jsem hezká. Jsem tak tolerantní. Mám 
soucit s druhými lidmi. Přispívám na charitu. Dělám dobré skutky. Já, já, já…“ Velké 
já. Tak vznikají všechny problémy – z velkého ega, díky němuž se považujeme za 
důležitější, inteligentnější, přitažlivější či bohatší než ostatní.  

Velké ego vnáší odcizení i do rodinného života: „Tolik jsem toho pro ni udělal 
a ona se o mě nezajímá.“ „Starala jsem se o něj a on o mě vůbec nedbá. K čemu mi to 
je, žít s takovým člověkem! Dvacet let jsem s ním promarnila. Začnu si hledat někoho 
jiného.“ Moje prognóza je, že nikoho lepšího nenajdete. Možná se vám to na pět či 
šest měsíců podaří, ale nakonec shledáte: „Vždyť tenhle muž je snad ještě horší než 
můj bývalý partner.“ Problémy nastanou nanovo. „Moje bývalá žena byla daleko 
lepší. Štěstí mi nepřeje. Jak mám snášet život s takovouhle osobou?“ 

Vytrváte-li v hledání chyb u sebe a ve snaze je odstraňovat, váš život nabude 
nového smyslu.  

Někteří lidé vznášejí námitku, že jim zaměřenost na vlastní chyby způsobuje 
méněcennost. Není to pravda. Dokud jsme nedosáhli Pravdy, jsme všichni méněcenní.  

Všichni se snažíme vyvíjet se. Osvobodí nás pravdivě se na sebe podívat. Jenom 
pravda osvobozuje. Podívat se do očí pravdě o sobě je samozřejmě velmi těžké. Jsme 
velmi hbití v rozpoznávání chyb u druhých. Naše mysl je v tom dokonale proškolena. 
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Naučit se rozpoznávat své vlastní nedokonalosti ale trvá dlouho, protože si své 
myšlenky a činy umíme velmi rychle nějak zdůvodnit: „Občas se možná trochu 
nechám vyvést z míry, ale je to proto, že ona nebo on se takhle chová.“ Nejsme 
schopni přiznat svoji vinu a svalujeme ji na druhé.  

Všímáme-li si neustále předností u druhých, odhalíme, že na celém světě není 
nikdo, kdo by  nás v něčem nepředčil. Každý má něco dobrého ve větším množství 
než my, každý v něčem vyniká. Všude najdeme nějaké dobré kvality.  

To je tedy můj recept. 
 

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


