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DUCHOVNÍ PRAXE 
 

Fanatismus versus sebekázeň 
Vybráno ze Satsangu 2.2.2003  

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

 
Óm Šrí Paramátmane Namaha    

 
Otázka: „Jaká je hranice mezi přepychem, sebeomezováním a fanatismem? Jaká je 

jejich role na cestě?“ 

Tazatelka chce znát rozdíl mezi vhodnou sebekázní, která pomáhá hledajícímu ve 
vývoji, a přehnaným sebeomezováním, které se může stát překážkou místo pomocí. 
Kde je dělící čára?  

V této souvislosti je třeba si některé věci ujasnit. Výchozím bodem je pochopení, 
že konečný cíl je stejný pro všechny – duchovní seberealizace a uskutečnění Boha. Cíl 
je stejný, ať už ho nazýváme jakkoli. Existuje několik cest, jimiž lze k cíli dospět. Na 
všech cestách se mluví o tom, že je nezbytná určitá sebekázeň, bez níž se nikdo 
nemůže vyvíjet. Otázkou ale je, co je ještě nepostradatelná kázeň a  kde již se  stává  
určitým  druhem  trýznění, výstřelkem  a fanatismem. Kde je mezi nimi dělící čára?  

Odpověď zní, že dělící čáru si musí vyznačit každý člověk sám. Neexistuje jedna 
společná dělící čára. Každý se musí rozhodnout, co je pro něho či pro ni užitečné. To, 
co může být prospěšné pro jednoho, nemusí být prospěšné pro druhého. Lidé se liší ve 
většině podstatných aspektů života. Mám na mysli odlišnosti ve zdravotním stavu, 
věku, vzdělání, výdrži a toleranci zátěže, ve svých postojích, stravovacích návycích, 
víře… Proto nelze použít stejná měřítka a každý si musí své vlastní normy určit sám.       

Jedno pravidlo společné pro všechny však moudří lidé uvádějí. Všichni ho známe. 
Špatné je přehánění čehokoli. Všude se dozvíte, že bychom se měli vyhnout 
extrémům. Co už je výstřelkem, si však musí rozhodnout člověk sám.  

Například není dobré přejídání. Už jste snědli pět čokolád, ale když přátelé tvrdí, 
že je to čokoláda z Nového Zélandu, tak proč si nevzít ještě jednu. Kdyby vám za pět 
minut jiní přátelé nabízeli pravou francouzskou čokoládu, vezmete si také. Přijdou 
další a nabízí tu nejlepší čokoládu ze Švýcarska. I tu sníte. To byl příklad nadměrného 
jídla. 

Někteří lidé tvrdí, že jsou pro duchovní vývoj nezbytné hladovky nebo omezený 
přísun jídla po určité období. Pro každého je vhodný jiný přístup. Jednomu člověku 
může stačit sklenice mléka, pro jiného jsou zapotřebí dvě sklenice a třetí potřebuje 
ještě více. Někdo potřebuje jíst ořechy  a jiný je zase špatně tráví. Každý si musí sám 
najít, co je pro něho vhodné. Musíte experimentovat a nacházet svoji míru 
prostřednictvím pokusů, svým úsilím, chybami a jejich napravováním. Přejíte se a pak  
litujete. Hledající musí sám experimentovat a najít si, co je pro ni či pro něho vhodné 
tak, aby to nebylo ani více ani méně. Rovnováhy lze dosáhnout pouze praxí a tím, že 
mnohokrát uděláte chybu, litujete a snažíte se zlepšit.  
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Guru vám může vysvětlit cestu, ale kráčet po ní musíte sami. Neexistuje technika, 
při které by na vás jen nějaký guru dýchl a tím by se vše vyřešilo. V Evropě jsem 
viděl v časopisech nabízet podobné věci. Já takové zázraky neslibuji, protože by to 
byl podvod. Opravdová duchovnost nestojí na podobných zázracích a magii. Nám jde 
jen o jediný zázrak – jímž se všechny zázraky stanou zbytečnými. Chceme pouze 
jediný zázrak – být navždy dokonale  šťastní,  ať se děje cokoli. K tomu nelze dospět 
díky nějakému preparátu, ale praxí a zkušenostmi na cestě.  

Jde o vaši osobní duchovní proměnu. Dnes jste tím, čím jste, a dospěli jste do 
tohoto stádia díky svému úsilí. Samozřejmě jen vaše snaha nestačí, i když hraje 
významnou roli. Na vývoji se podílejí tři faktory: Snaha, vedení Mistra a Boží Milost. 
Když se všechny faktory spojí, cíle je dosaženo.  

Hranici mezi extrémem a sebekázní můžete nalézt, když se budete řídit určitými 
pravidly. Například nedělejte nic, u čeho se cítíte vnitřně nesví a v napětí. Cítíte-li 
v sobě určitou stísněnost, nedělejte to. K tomu je však třeba tréninku, protože když si 
například pochutnáváte na výborné čokoládě, zapomínáte na všechno.  

Když myslíte na svou dívku či chlapce, nevnímáte nic jiného. „On je ten jediný na 
celém světě  a nikdo druhý se takový nenarodil.“ To je pošetilé. Nebo: „Ona je jako 
bohyně. Ztělesněná krása.“ Člověk je jako poblázněný a neschopný vidět realitu. Pět 
či sedm dní probíhá v mysli podobné snění a následující den se pohádají. „Není tak 
skvělá, jak jsem si myslel.“ „Není tak dobrý, jak jsem se domnívala.“ Za dva nebo tři 
roky: „Je k ničemu.“ A za další dva, tři roky: „Na světě nemůže být horší kreatura než 
on nebo ona.“  

Když budete po určitou dobu následovat duchovní cestu, rozvine se ve vás smysl 
pro rozlišování. Mnohokrát jsem mluvil o rozlišovací schopnosti odlišující, co je 
dobré a co špatné. Naučíte se naslouchat vnitřnímu hlasu, který vás nasměruje, kde už 
byste se měli zastavit. Musíte to však odhalit sami. Prvním bodem tedy je vyhýbat se 
tomu, co ve vás vyvolává neklid.  

Dalším doporučením je, abyste nedělali nic, o čem nejste přesvědčeni. Pokud 
budete jednat na základě vlastní rozvahy, pak, i když učiníte chybu, budete ji umět 
napravit. Proto se nejprve snažte věcem porozumět a vytvořit si svůj vlastní názor, než 
se rozhodnete a do něčeho se pustíte. Potom se můžete vyvíjet i chybami.  

Další nápomocná zásada může být pro vás zpočátku obtížná. V každém požitku 
nastane okamžik, kdy dostupuje užívání si svého vrcholu. Nejlepší je přestat 
s potěšením právě ve chvíli největšího požitku. Může vás velmi na cestě posunout, 
pokud toho budete schopni. Není to snadné.  

Pro jednoduchý příklad si vezmu jídlo. To zajímá každého. Jídlo s duchovním 
vývojem velmi souvisí. Existují dvě záležitosti, které jsou velmi silně propojeny 
s duchovním vývojem – jídlo a sexuální vztahy.  Oba faktory jsou na duchovní cestě 
velmi důležité. Při jídle se dostáváte do bodu, kdy si pochutnáváte nejvíce. Právě 
v tuto chvíli jídlo odložte – pokud můžete. Vzdejte se toho právě v tomto momentu 
a stanete se pány pokušení jídla. Jinak jste jen otroky potěšení.  

Chce to však čas a je zapotřebí tréninku, jinak si kázeň vypěstovat nelze. Kázeň 
může vstoupit do vašeho života snadněji a rychleji, když žijete v blízkosti pokročilého 
duchovního Mistra. Pokud se vám taková šance naskytne, váš vývoj se tím urychlí.  

Nelze tedy určit přesnou hranici mezi tím, co je ještě vhodné a co už je fanatismus 
- to si musí v jednotlivých situacích rozhodnout každý sám. Musíte používat svoji  
rozlišovací schopnost. Věci se také mění podle okolností. V každém případě byste se 
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měli vyvarovat extrémů. O tom, co je extrém, si rozhodněte sami podle své vlastní 
situace, potřeb, věku, zdravotního stavu, podmínek, času a energie, které máte 
k dispozici, a dalších okolností. Všechny tyto faktory hrají svou roli.  

O významu vyhýbání se extrémům mluví i Pán v Bhagavadgítě.  

Bhagavadgíta, kapitola 6, verš 16: 
„Ardžuno, tato jóga není ani pro toho, kdo se přejídá, ani pro toho, kdo dodržuje 

úplný půst. Není ani pro toho, kdo se oddává přílišnému spánku, ani pro toho, kdo 
nepřetržitě bdí.“ 

Přečtěme si i další verš. 

Bhagavadgíta, kapitola 6, verš 17: 
„Jógy, která vyvádí člověka ze strasti, dosáhne pouze ten, kdo je ukázněný v jídle 
i odpočinku, kdo má kázeň v provádění činnosti a kdo má v rovnováze spánek 

a bdění.“ 

Ve verši je jasně dána cesta. Každý si ale musí sám rozhodnout, co je přiměřené 
právě pro něho. Kdyby se například nyní, kdy je v Indii zimní období, někdo zeptal: 
„Jak moc se mám obléknout?,“ každý by odpověděl trochu jinak. Otužilý sportovec 
by doporučil něco v tom smyslu, že není potřeba nic zvláštního, vždyť stačí tričko. 
Ale hubený, slabší člověk bude potřebovat svetr a snad i kabát. Oba dva dělají to, co 
je pro ně vhodné. Když si ten člověk slabší konstituce nevezme něco silnějšího 
vlněného na sebe, bude to nepřiměřené a fanatické. Když bude sportovec nosit ještě 
deku, bude to také nepřiměřené a zbytečné.  

Najít rovnováhu a rozhodnout, co je vhodné a co ne, musíte sami. Duchovní cesta 
vám ukazuje směr, ale v jednotlivých situacích se musíte rozhodnout sami.  

 

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

 

 


