
ZE SATSANGŮ S GURUDÉVEM ŠRÍ OJASWI SHARMOU     

1 

 
 

DUCHOVNÍ PRAXE 
 

Fáze duchovní cesty 
Vybráno ze Satsangu 26.10.2009  

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

 
Óm Šrí Paramátmane Namaha    

 

Zrození, kdy duše dospěla do vyššího vývojového stádia a počínají v ní vyvstávat 
existenciální otázky, přichází až po předlouhé cestě, po tom, co již duše prošla 
nespočetnými životy. V tomto zrození se mysl konečně začíná zabývat otázkami: 
„Kdo vlastně jsem?“ „Jaký má život smysl?“ „Proč jsem často podrážděný, neklidný a 
schází mi vnitřní mír, i když jsem obklopený vším, co potřebuji?“ Člověk má dostatek 
finančních prostředků, i když možná nežije v přepychu. Dostalo se mu kvalitního 
vzdělání, těší se dobrému zdraví, byť samozřejmě občas také onemocní. Všechny 
vnější okolnosti jsou celkově příznivé, ale přesto se takový člověk ptá sám sebe, proč 
není šťastný a vnitřně naplněný. „Má život ještě nějaký jiný smysl? Co je účelem mé 
existence?“, ptá se.  

Podobné otázky nevyvstávají v myslích všech lidí. Většina lidí se po smyslu života 
neptá. Zabývají se záležitostmi, které jsou společné lidem i zvířatům, a nijak tuto 
úroveň nepřekračují. Náplní jejich života je jídlo a pití, spánek, odpočívání, ochrana 
svých vlastních zájmů, přitažlivost mezi muži a ženami apod. Navenek vypadají jako 
lidé, ale pokud se podrobněji podíváme na jejich život, ve skutečnosti se zabývají 
stejnými aktivitami jako celá živočišná říše.  

Základní otázky o životě se dotýkají pouze velmi malé skupiny lidí. Tito lidé 
bývají také daleko více než ostatní zmítáni vnitřním neklidem. Je zajímavé, že právě 
tito nadprůměrně inteligentní lidé mívají více mentálních problémů než  většina tzv. 
normálních lidí, kteří jsou celý den plně zaměstnáni tím, aby získali nějaké peníze, 
měli sex, někdo je ocenil a nakonec si jdou spokojeně lehnout. Právě tito výjimeční 
lidé se často trápí zcela bez příčiny. Jejich frustrace a vnitřní neklid jsou však 
požehnáním, a ne neštěstím. Jejich problémy ukazují na to, že se v nich vzedmula 
touha být trvale šťastní. Hledají, protože cítí, že je jejich aktuální vnitřní stav 
nenaplňuje a oni chtějí od života více. Proto často opakuji, že pouze tito lidé směřují 
ke skutečnému štěstí. Ti, kteří se cítí zdánlivě bezdůvodně frustrováni, jsou na tom 
daleko lépe než ti, kteří jsou v pohodě, již bychom mohli přirovnat ke spokojenosti 
prasete. Spokojené prase nebo krávu nečeká v budoucnosti žádná změna.  

Tito lidé mají obrovské štěstí proto, že začali toužit po nejvyšším smyslu života. I 
mezi nimi existují velké rozdíly. Někteří sice k tomuto bodu dospějí, ale později se 
zase odkloní, zapomenou a podlehnou návykům z minulosti. Najdou se však i tací, 
kteří již nejsou schopni najít sebeuspokojení, aniž by dosáhli konečné Pravdy. Z nich 
se stávají duchovní hledající. Ostatní se o duchovní cestu zajímají jen ze zvědavosti 
nebo v důsledku nějakého osobního problému, ale nepostoupí do fáze hledajících, 
kteří chtějí nejen porozumět, ale i ve svém životě principy praktikovat. Nezastaví se 
jen u poznání, touží po tom duchovnost ve svém životě uskutečnit.  
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Tak začíná duchovní praxe hledajícího. Duchovní cesta se řídí svými pravidly a 
hledající se na ní setkává s určitými problémy. Základním principem je, že vše, co 
chceme získat, již máme uvnitř. Tuto hádanku v sobě duchovní cesta skrývá. Proč 
tedy nemáme přístup k duchovnímu prožitku a schází nám vnitřní klid? Příčinou je 
skutečnost, že si v sobě duše nashromáždila vtisky smyslových potěšení, kterých si 
během svých předchozích zrození užívala. Potom konečně dospívá do stádia, kdy se 
chce od těchto otisků z minulosti osvobodit. Duše touží po tom je přesáhnout a 
nastupuje tak zcela odlišnou cestu než dříve.  

Jak se tato nová cesta dále odvíjí? Hledající teoreticky porozumí principu, že vše 
podstatné může nalézt v sobě. Potom je zapotřebí se věnovat meditaci, protože cesta 
dovnitř se odehrává prostřednictvím meditace. Hledající se stahuje z vnějšího světa 
směrem dovnitř, kde musí čelit problémům své mysli – nekonečné řadě myšlenek, 
různým protikladným tendencím, konfliktům mezi myslí a emocemi, neustálým 
proměnám svého vnitřního světa, záplavě vzpomínek z minulosti…  

Hledající se často ocitá ve zmatku a občas si může i  postesknout, že se mu žilo 
snadněji, než se začal duchovní cestou zabývat. Hledající bilancuje: „K čemu mi 
vlastně Guru pomohl? K čemu mi to všechno bylo? Dostal jsem se ještě do větších 
problémů než dříve. Odcházím!“ Skutečný duchovní Mistr dá hledajícímu svobodu 
odejít, protože nemá žádný osobní zájem na tom, aby si hledajícího udržel. Z lásky a 
soucítění podporuje hledající na duchovní cestě, ale pokud je někdo z nich 
nespokojený: „Dobře, může klidně odejít.“ Ryzí duchovní Mistr nemá žádné světské 
touhy. Netouží po tom něco získat, a proto dává plnou svobodu. Hledající však 
dospívá k pochopení, že kdyby se od cesty odklonil, zabředl by znovu do svých 
předchozích problémů. Proto nahlíží na to, že je lepší vytrvat a dále pokračovat ve své 
snaze.  

Rád bych, abyste pochopili, že duchovní cesta je nepřetržitým vývojovým 
procesem a vyžaduje neúnavnou snahu se vyvíjet.  
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