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Óm Šrí Paramátmane Namaha 

 

V životě stále něco končí a začíná, někam přicházíme a odněkud odcházíme. 
Pokud se na vše podíváme z širšího úhlu pohledu, je celý náš život jen jednou 
z událostí ve stále se opakujícím zrozování. Znovu a znovu se narodíme, procházíme 
dětstvím a zaměstnáváme se různými hrami, potom jdeme do školy a začínáme se 
rozhlížet po lákadlech světa, a tak postupně život uběhne. Většina lidí stráví svůj život 
v okouzlení různými potěšeními a do dalších zrození si odnáší vtisky svých činů 
motivovaných připoutanostmi ve světě. Ať už jde o přitažlivost mezi muži a ženami, 
připoutanost k penězům či touhu po tom se prosadit a proslavit… 

Otázka: „Stoupáme po žebříku stále výš nebo můžeme i spadnout?“ 

Často můžeme i sklouznout zpět. Po každém pádu, ať je jakkoli hluboký, ale vždy 
následuje cesta vzhůru. Můžeme se propadnout i do velmi nežádoucích sfér existence, 
ale v Božím Plánu je vždy záměr, aby byla duše znovu pročištěna překonáním 
mnohých utrpení a těžkostí. Cílem je pouze očištění duše. Jen Bůh ví, jak dlouho 
může postupné stoupání vzhůru trvat. Ke zrození na Zemi může dojít až za tisíce let, 
ale také za několik měsíců. Duše stále znovu hledá mateřské lůno, aby mohla naplnit 
své nesplněné touhy.  

Lze jen těžko pochopit a popsat, jak se vše odvíjí. Duše prochází mnoha 
vývojovými stupni. Ať už trvá cesta jakkoli dlouho, nakonec se duše zrodí znovu na 
Zemi a dostává tak jedinečnou příležitost. Pouze na Zemi se můžete jako na 
křižovatce rozhodnout, zda se vydáte nahoru nebo dolů. Proto jsou moudří jen ti, kteří 
v některém z životů pochopí smysl, proč se narodili jako lidé, a stoprocentně se 
odevzdají jedinému cíli duchovní seberealizace. Nemluvím o devadesáti devíti 
procentech, ale o sto procentech.  
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