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OTÁZKY A ODPOV ĚDI 
 

Postoj k nepoctivým lidem 
Vybráno ze Satsangu 6.2.2007  

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

 
Óm Šrí Paramátmane Namaha    

    

 

Otázka: „Mám se snažit udržovat odstup od člověka, který nejedná čestně, nebo to 
mám chápat spíše jako příležitost rozvinout větší odpoutanost? Jak se v takových 

případech vyhnout pocitům hněvu, povýšenosti a nadřazenosti?“ 

Do podobných situací se v životě dostáváme často. Jsme postaveni do světa, který 
je plný lidí různých charakterů. Narodili jsme se sem, musíme tu žít a vycházet 
s druhými lidmi. Stále se budeme setkávat s lidmi, kteří nám jsou blízcí nebo kteří 
nám z nějakého důvodu nevyhovují. Pokud se stane, jak o tom hledající píše, že 
přijdeme do kontaktu s člověkem, který nejedná čestně, neměli bychom podlehnout 
hněvu a nechat se vyprovokovat. Jak se praví v jednom přísloví:  

„Nenávidět byste měli zlo samotné, a ne toho, kdo ho způsobuje.“  

Nikdy bychom neměli dovolit, aby do našeho srdce vstoupila nenávist. Vždyť jak 
si můžeme být jisti, že nemáme některé slabé stránky daleko více než ostatní! Kdo ví. 
Měli bychom být proto tolerantní.  

V situaci, která je vám nepříjemná, máte jedinečnou příležitost vyvíjet se, tím si 
můžete být jisti. Všichni se cítíme dobře, když jsme s někým, koho máme rádi. 
Naopak, když musíme žít v blízkosti člověka, kterého rádi nemáme, otevírá se nám 
možnost vnitřního růstu. Jak to? Můžeme rozvinout toleranci. Tolerance a velkorysost 
jsou skutečnými klenoty. Pokud dokážeme vyčkat a dát si práci o nepříjemném 
člověku přemýšlet, jistě u něho objevíme i nějaké pozitivní vlastnosti. Nikdo není 
dokonalý a neexistuje člověk, jenž by neměl nějakou dobrou kvalitu. Dokonalost 
náleží pouze Bohu.  

Měli bychom se tedy snažit být k nedostatkům druhých trpělivější, tolerantnější 
a shovívavější. Naopak ke svým vlastním slabým stránkám bychom měli být přísnější 
a rozhodnější.  

Tazatel se ptá, zda je v případě nepoctivého člověka dobrá odpoutanost. Ano, 
vnitřní odpoutanost je vhodná v každém případě. Navenek bychom se však měli snažit 
projevovat co nejvíce slušnosti, zdvořilosti a vstřícnosti. Dokonce, i když s námi 
někdo jedná hrubě, neměli bychom mu oplácet stejně. Chápejme to jako zkoušku. 

Nemůžeme najít lepší příklad, než byl Ježíš Kristus. Neměli bychom zapomenout, 
jak shovívavý byl k těm, kteří na něj házeli kameny nebo volali po jeho ukřižování. 
Pro jeho velikou lásku k lidem, září Kristovo světlo a inspiruje nás i po tolika 
stoletích. Vydejme se cestou, kterou nám ukázaly velké duchovní osobnosti, jako byl 
například Ježíš Kristus.           
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 Hledající se ptá, zda je dobré se držet dál od lidí, kteří nejednají poctivě. Ano, na 
tom není nic špatného. Je lepší se nestýkat s lidmi, které vnímáme jako nečestné. 
Kontaktu s nimi se ale vždy vyhnout nemůžeme. Naopak je pro nás prospěšné trávit 
čas s lidmi, kteří mají zájem o duchovní věci, jednají čestně a mohou nás inspirovat 
svými dobrými vlastnostmi. Stejně tak je prospěšné se nestýkat s lidmi, kteří by nás 
mohli ovlivnit negativně. Lidi kolem sebe si však nemůžeme příliš vybírat. Řízením 
osudu jsme tam, kde jsme, a často se kolem nás vyskytují lidé, které rádi nemáme. 
Například v práci se dostáváme do kontaktu s lidmi, kteří nám nevyhovují, a nic s tím 
nenaděláme. Potom je to výzva k pěstování tolerance a respektování rozdílných 
názorů. 

Demokracie přináší mnoho dobrých poselství – například respekt k těm, kteří 
s námi nesouhlasí. Ve všech situacích bychom měli zůstávat klidní a zdvořilí. 

Povýšenost a nadřazenost, o kterých se hledající v souvislosti s jednáním 
s nepoctivými lidmi vyjadřuje, nejsou pozitivní postoje. Ego využívá situace, aby se 
mohlo prosadit. Všichni jsme dcery a synové stejného otce, Boha. Na základě čeho 
bychom se tedy měli cítit nadřazeně? 

 

 

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


