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Óm Šrí Paramátmane Namaha 

 

Otázka: „Četl jsem, že během sexu dochází k míšení karmy dvou lidí. Je to pravda 
a co to znamená? 

Narodí-li se rodičům dítě, je jeho karma ovlivněna karmami rodičů? Nebo jsou 
rodiče nějak vybráni, aby se k sobě karmy hodily?“ 

 

Obě otázky se týkají teorie karmy. Je to velmi důležitá teorie a je předmětem 
častých dotazů. Vyžaduje ale hlubší studium, protože není tak snadné nauce 
porozumět. Pán sám v Bhagavadgítě říká: „Intenzita karmy je hluboká.“  

Nicméně některým věcem lze porozumět i bez většího studia literatury. Co se týká 
první otázky – na sexuální  aktivitě se podílejí muž i žena, oba dva rovnocenně. 
Přirozeně se pak jejich karmy vzájemně ovlivňují. Sex je společné sdílení potěšení. 
Ale i tak je velká možnost rozdílů. Tato možnost spočívá v tom, že karma není jen 
vnější aktivita. Ještě důležitější je vnitřní motiv, záměr.  

Vezměme si například dva lidi, kteří spolu mají sex. Jeden je plný lásky a druhý 
jen fyzické přitažlivosti. Jeden slibuje a myslí si, že budou spolu celý život. Druhý si 
jen říká: „Užiji si tvé tělo a pak jdi k šípku.“ Kdo vidí dovnitř? A jsou to právě vnitřní 
věci, které jsou důležitější. Při sexuálních aktivitách dochází k setkání muže a ženy 
a jejich karmy se do určité míry ovlivňují. Nakonec je ale karma individuální 
záležitostí a závisí na vnitřním motivu. 

Nyní ke druhé otázce.  

„Narodí-li se rodičům dítě, je jeho karma ovlivněna karmami rodičů? Nebo jsou 
rodiče nějak vybráni, aby se k sobě karmy hodily?“ 

 Karmy jsou individuální i kolektivní záležitostí, oba dva faktory působí zároveň. 
Individuální je konečné osvobození se z pout karmy. Ale karmy jsou zároveň 
kolektivní, vzájemně se stýkají a protínají. Jak se dítě z pohledu karmy narodí, to je 
velmi dlouhá a hluboká záležitost. Do tohoto výkladu se nebudu pouštět.  

Když nastane smrt, jsou zbylé touhy příčinou dalšího zrození. Z tužeb člověka byly 
v životě splněny jen některé. Dokud zůstávají nějaká přání, člověk se rodí znovu 
a znovu, aby tyto touhy uskutečnil a získal další zkušenost.  

Nejsou to jen touhy, co v nás zůstává do dalších životů. Většina lidí navazuje ve 
svých životech přátelství a nepřátelství. Dochází tak k vzájemným vztahům mezi 
mnoha bytostmi a lidé dostávají v dalších životech příležitost splácet si vzájemně 
dluhy. Něco jste udělali, tak nyní trpíte. Stejně tak i narození dítěte, jeho karma, je 
také propojena s karmami rodičů. Mají si něco vyřídit. Něco mezi nimi zůstává 
z minulosti a je velmi těžké odhadnout dopředu, o co jde. V den, kdy slavíte narození 
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dítěte, nikdy nevíte, zda vám za dvacet let nevytře zrak. Jaké rány vám může uštědřit! 
Syn nebo dcera, na něž jste nyní tak pyšní, se mohou za deset, patnáct let stát zdrojem 
vašeho neštěstí.  

S karmami to není tak jednoduché. Nikdy nevíte, kdy může vzniknout nepřátelství. 
Deset či patnáct let tvrdíte o někom, že je pro vás ten nejlepší a že žijete jen pro něj. 
Pak se jen změní okolnosti a přátelé se stávají nepřáteli. Jde o velmi komplikované 
záležitosti. Jisté je, že když se dítě narodí do určité rodiny, existuje tam propojení. Jde 
o to, něco vyrovnat.  

Když se člověk po mnoha životech a pročišťování rozhodne pro duchovní 
realizaci, stává se uvnitř velmi pokorným. Říká si: „Ano, ať jsou nyní všechny mé 
dluhy splaceny. Nechť jsou všechny karmy skončeny.“ Je připraven sloužit celému 
světu a jak jen je to možné od nikoho nic neočekávat.  

Je v pořádku ptát se na podobné otázky. K tomuto tématu existuje mnoho knih. 
Člověk potřebuje mít čas, energii a určitou inteligenci. Doporučuji vám ale 
následující: Nezabývejte se příliš těmito teoriemi. Moc vám to nepřinese. Zabývejte se 
jednoduchými věcmi jako například jaké  jsou vaše povinnosti dnes. Například se 
radostně věnujte praní dětského oblečení nebo naslouchání kritiky manželky či 
manžela. Celý den jste dělali, vše jak jste mohli nejlépe, a večer dostanete osvědčení 
toho nejnepotřebnějšího člověka. Přijměte to a myslete na Boha. Tak se postupně vaše 
srdce pročistí. Až přijde čas. Již nyní však díky následování duchovní cesty tolik 
v situacích nereagujete a začínáte více nahlížet na to, jakými principy se život řídí.  

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

 


