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Óm Šrí Paramátmane Namaha    

 

Jak poznáme, zda na duchovní cestě postupujeme nebo ne? Existuje nějaké 
měřítko? Všichni se snažíme posunout dopředu, meditujeme, zpíváme mantry, 
cvičíme ásany a pránájámu, opakujeme si mantru… Proto bychom měli znát nějaký 
způsob, jak si ověřit, že se vyvíjíme. Taková metoda existuje. 

 Pokud jde o skutečný duchovní pokrok, musí být patrný na zlepšování vašich 
vztahů ve světě. Známkou pravého pokroku nejsou zážitky světla, vize, zvláštní 
pocity, vhledy, popřípadě sny… Mohou být důležitými milníky na cestě, mohou 
vypovídat o směru, kterým se hledající ubírá, ale prověrkou skutečného vývoje jsou 
vaše vztahy se světem.  

Co je to za duchovní pokročilost, když sice v meditaci zažijete nějaký zajímavý 
stav, ale za chvíli se pohádáte s partnerem. Ráno se začnete považovat za nadaného 
jogína a o pár hodin později se rozčilujete v kanceláři, kritizujete a pomlouváte. 
Potom je váš duchovní pokrok falešný. Můžete si být jisti, že na cestě postupujete, 
když vaše vztahy s lidmi začnou být harmoničtější, klidnější a radostnější. Všichni, 
kdo vás potkají, by měli pocítit, že jste trochu jiní než ostatní. Pro své 
spolupracovníky byste měli být milým člověkem, s nímž se lze vždycky domluvit. 
Měly by se zlepšit vaše vztahy s nejbližšími lidmi, partnery, rodiči, dětmi. Mělo by do 
nich vstoupit více lásky.  

Není žádná duchovnost meditovat pět hodin denně a přitom být podráždění na své 
blízké a ve snaze po větším prostoru pro meditaci je vyhánět z místnosti.  

Přál bych si pro vás, abyste se duchovně vyvíjeli, měli více harmonie sami v sobě 
i ve svých vztazích se světem. Jednoho dne by k tomu mělo dojít. Nebudete se potom 
dostávat do žádných konfliktů, budete se cítit volně a v pohodě s kýmkoli na světě, 
i kdyby vás kritizovali nebo vám nadávali. Potom o vás budu moci prohlásit, že se 
stáváte jogíny. 
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