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Óm Šrí Paramátmane Namaha 

 

Je důležité porozumět vztahu mezi osudem a naším úsilím. Je to velmi významné 
téma a pokud ho správně chápeme, vyřeší se tím mnoho našich problémů. Existují dva 
typy neporozumění.  

Někteří lidé prohlašují, že je všechno v životě dáno osudem: „Stane se, co se má 
stát, a proto se nijak nenamáhám.“ Tito lidé jsou obětmi netečnosti a pohodlnosti. 
Mají tendenci podléhat lenosti a pasivitě. V Indii najdete mnoho podobně založených 
lidí. Přenechávají vše svému osudu a nevyvíjejí žádné úsilí. Neuvažují správně.   

Druhý typ lidí je přesvědčený, že osud neexistuje a všechno se odehraje podle 
jejich přání: „Rozhodl jsem se pro to, budu na tom pracovat a věci se budou dít tak, 
jak chci.“ Tito lidé jsou obětmi svého ega. Musí se ještě poučit z dalších životních 
lekcí. Příroda jim ještě musí uštědřit nějaké ťafky, aby jim ukázala, že podléhají 
klamným představám. I kdyby se snažili sebevíc, co se nemá stát, se nestane.  

Většina lidí patří do jedné z těchto dvou kategorií. Obě skupiny lidí se mýlí. 
Správná je třetí cesta. V čem spočívá? Život nás všech podléhá osudu. Ve skutečnosti 
jsou všechny hlavní události lidského života předurčeny dokonce ještě před 
narozením. Proč říkám dokonce ještě před narozením? O dalším životě se rozhoduje 
už v době, když naše jemnohmotné tělo opouští v okamžiku smrti předchozí fyzické 
tělo. Duše bude hledat vhodné místo, vhodné lůno k tomu, aby mohly být naplněny 
nesplněné touhy. Narodíme se právě tam, kde by mohly být splněny naše nevyplněné 
touhy z minula. Ještě před narozením je tedy rozhodnuto, k jakým událostem má dojít.  

Kdo má nějaké životní zkušenosti, ví, že mnoho věcí v jeho životě se odehrálo bez 
nějakého zvláštního vynaloženého úsilí. Naopak mnoho věcí se neuskutečnilo, 
přestože jste se snažili, jak jste nejvíce mohli.  

Hlavní události našeho života jsou předurčeny už v okamžiku narození. Jaká je 
naše role jakožto lidských bytostí, když je vše předurčeno osudem? Měli bychom 
přijmout vše, jak nám přichází, a nesnažit se? To nemá aktivita žádný význam?  

Odpověď je následující. V lidském životě je důležitější aktivita než smíření se s  
osudem. Měli bychom vyvíjet aktivitu. Jak tedy propojit osud a snažení se, předurčení 
a rozhodování? Osud spočívá v tom, že nám jsou dány určité životní situace 
a okolnosti, které nemůžeme změnit. Věci nám přijdou do cesty tak, že nám nezbývá, 
než je přijmout. V životní situaci, která je nám dána, bychom měli splnit svoji 
povinnost. V tom spočívá tajemství lidského života. V každé situaci, do které je 
člověk postaven, musí udělat to, co má. Na světě neexistuje člověk, kterému by 
nebylo uloženo něco udělat.  
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Řízením osudu jste například dostali někoho za manžela či za manželku. Přestože 
jste se snažili najít si toho nejlepšího partnera na světě, už po půl roce se vám zdá, že 
jste udělali chybu. Někdy k tomu docházíte po dvou či třiceti letech. Myslíte-li si, že 
jste udělali chybu, nelze ji ale opravit způsobem, jakým by si vaše mysl přála. Podle 
mého názoru ale stejně nešlo o chybu – to je vaše nepochopení. Lidé jsou tak zahlceni 
svými touhami a preferencemi, že nejsou schopni vidět svůj díl povinností. Nejsou 
zaměřeni na to, co by měli udělat oni, co je jejich povinnost. Očekávají od druhých 
více, než jsou sami schopni jim dávat. V tom spočívá celý problém. Ať se stalo 
cokoli, nyní je třeba plnit v situaci své povinnosti. 

Ve všech situacích můžeme jednat motivováni dvěma různými způsoby. Pokud je 
motivací jen naplnění vlastních přání, pak si jen vytváříme další pouta a předurčení do 
budoucna. Pokud pohnutkou, s níž věci děláme, není uspokojení touhy, ale smysl pro 
povinnost, jde o zásadní rozdíl. Pokud konáme jen to, co vykonat máme, vytrácí se 
připoutanost. V konání povinnosti nejde o to, jestli se nám něco líbí nebo nelíbí. 
Povinnost je vedena rozlišovací schopností: „Je to má povinnost, musím to udělat.“ 
Pokud jsou tedy naše činy motivovány smyslem pro povinnost, dostáváme se ze 
sevření vnitřních pout a nevytváříme si další osud.  

Osud nevzniká na základě našich činů, ale na základě našich přitažlivostí a averzí. 
Děláme-li něco motivováni připoutaností, pouta nevytváří naše jednání, ale naše 
připoutanost. Tomu je velmi důležité porozumět. Nejde tedy o to vzdát se činností, ale 
oprostit se od přitažlivostí a averzí v sobě.  

Postupně objevíte, že lidský život je určen k vnitřní přeměně. Na celém světě se 
lidé snaží měnit věci kolem sebe, místo aby se snažili změnit sebe. A to je právě ten 
problém. Lidé si pro sebe přejí příznivé podmínky. Odvracejí se od uvědomování si 
svých činů, myšlenek, pocitů a připoutaností.  Kdyby se lidé místo snahy změnit 
vnější podmínky zaměřili na změnu svého vnitřního světa, snažili se správně 
a nezaujatě posoudit, jak na tom jsou, a viděli spíše své vlastní chyby, než hledali 
chyby u druhých, potom by s rozvinutím těchto postojů a vynaloženým úsilím nabyl 
jejich život zcela jiného smyslu. Došlo by jim, že chyba není ve volbě manželského 
partnera. Kdyby byli schopni usměrnit některé tendence v sobě, mohly by věci 
probíhat lépe.  

Osud je nám předurčen, ale ještě důležitější je, zda se snažíme pracovat na sobě, 
přijímáme vše, co nám přijde, a plníme své povinnosti. Duchovně se vyvíjí ten, kdo se 
snaží zaujímat v životě tento postoj. Po nějaké době, která je individuální, začíná 
člověk pociťovat, že je mu Bůh blíže. Vnitřní zmatek a trápení ustupují do pozadí, 
ubývá neustálého vnitřního boje. Jakmile se začíná vytrácet vnitřní boj mezi 
myšlenkami, pocity a nejrůznějšími vtisky, získanými během tohoto a předchozích 
životů, dostavuje se více klidu. Klid, naše skutečné Já i Bůh jsou synonyma.  

V jednom z životů začne duši docházet, že opakováním stejných vzorců stále 
dokola utrpení a neštěstí nikdy neskončí, a že existuje jiná možná cesta, na které je 
trvalé štěstí uskutečnitelné. Potom se místo hledání spokojenosti mimo sebe duše 
obrátí a vrátí zpět k sobě samé. Duše se zaměří dovnitř a tam potom nachází štěstí 
a duchovní seberealizaci.  
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