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Óm Šrí Paramátmane Namaha    

    

Duchovní cesta je tím největším dobrodružstvím na planetě Zemi, určeném jen pro 
ty nejodvážnější! Co může být dobrodružnější než  hledání Boha nebo jinými slovy 
hledání sebe sama? Ani výpravy na Měsíc, Jupiter nebo kamkoli do vesmíru nejsou 
tak převratné a nevyžadují tolik odhodlanosti a hrdinství jako cesta za svým pravým 
Já. Mnoho  panovníků a vojevůdců se po celou dobu historie lidstva pokoušelo 
o ovládnutí světa. Některým se jejich plány nezdařily, někteří si sice své území a moc 
rozšířili, ale tato malá vítězství nejsou ničím v porovnání s ovládnutím vlastní mysli. 
Ovládat druhé lidi s použitím síly nemá žádnou hodnotu v porovnání s tím, když se 
duši podaří získat vládu nad svými vášněmi, touhami a myslí, neustále kmitající 
z jednoho místa na druhé.  

Skutečné vítězství spočívá v kontrole našich pěti věčně neklidných smyslů. Sotva 
někde spočineme pohledem, už se zase rozhlížíme po něčem přitažlivějším. Naše oči 
těkají z jedné věci na druhou. Stejně tak je tomu se sluchem. Posloucháme hudbu, ale 
naše mysl začne okamžitě komentovat: „Není to špatná skladba, ale tamta se mi líbila 
víc.“ Často se také necháváme strhnout chuťovými zážitky: „Tahle švýcarská 
čokoláda je moc dobrá, ale když si vzpomenu na dánskou čokoládu, to bylo teprve 
něco..“ Tuto nekonečnou řadu potěšení smyslů ovládnout, to je skutečné vítězství.  

Vládu nad smysly by měla převzít rozlišovací schopnost, rozhodování mezi tím, co 
je správné a co ne. Vy byste měli být pány a smysly by vás měly poslouchat. Neměli 
byste být pouhými otroky svých smyslů. Nemluvím o egu, ale o vašem pravém Já 
(duši, božském prvku ve vás). Vládu nad smysly a touhami by měla získat vaše 
skutečná přirozenost, v níž jste součástí Boha.  

Naším cílem je hledání pravé přirozenosti a odhalení věčné jednoty s Bohem. Toto 
nazývám největším vítězstvím. K tomuto cíli potřebujete opravdové hrdinství 
a odvahu. Tímto a žádným jiným úkolem se zabývají inteligentní lidé.  

Jediným smyslem lidského života je právě duchovní seberealizace. Stále znovu 
a znovu to opakuji. Jediným cílem lidského života je duchovní seberealizace – 
poznání sebe sama neboli vědomí Boha. Duchovní seberealizaci lze jiným slovy 
popsat jako dosažení trvalého míru, štěstí a lásky pocházejících od Boha.  

Naše duše byla obdařená tělem pouze za tímto jediným účelem. Duše putovala 
nekonečně dlouho, procházejíce mnoha různými vtěleními, aby po předlouhé cestě 
nadešel čas pro získání lidského těla. Proto se připravují o štěstí všichni ti, kteří lidské 
tělo využívají k čemukoli jinému než k nalezení své duše a setkání se svým pravým 
Já. Promarňují svoji šanci. Pokud jste ve svém životě nenašli Boha, váš život byl 
zbytečný, ať už jste byli zasloužilými vojevůdci, význačnými vědci, světově 
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uznávanými nebo nejbohatšími lidmi, i kdybyste se proslavili jako herci, tanečníci, 
spisovatelé nebo jiní umělci.  

Pro nalezení Boha nepotřebujete být nijak zvlášť inteligentní, jak si často lidé 
myslí. Nejde o vzdělání, sečtělost ani o peníze. Potřebujete víru, lásku a jasné 
rozlišování mezi tím, co je správné a co ne. Rozvíjením těchto tří základních 
prostředků můžete otevřít své vědomí  věčnému spojení s Bohem. Přesněji řečeno, 
opustí vás iluze, že jste od Boha odděleni. Spočinutí v Bohu není odhalením něčeho 
nového, ale znovunalezením toho, co už tady dávno je. Naší skutečnou přirozeností je 
Božství. Přesto stále naříkáme a stěžujeme si. Proč? Na tuto otázku musíte najít 
odpověď. 

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

 


