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V duchovní oblasti není zapotřebí nic odnikud získávat. Duch neboli Átman nejsou 
ničím jiným než Bohem a Ten je s námi neustále. V konečném, nejvyšším dosažení, 
které bývá nazýváno duchovní seberealizací, dochází k uskutečnění vašeho pravého Já 
a jak byste mohli být bez svého vlastního bytí? Proč byste měli hledat své vlastní Já 
někde ve světě kolem sebe? Nejde o to něco získat, vy své bytí nemůžete nikdy 
ztratit! Nikdo na světě nemůže přijít o svoji existenci. Skutečné Já existuje v každé 
bytosti, předmětu i v každé události. Neexistuje nic, v čem by nebylo přítomno. Toto 
Já je věčné, nikdy nezrozené a nikdy nepomíjející. Lidé se od ostatních bytostí liší 
pouze v jediné charakteristice a tou je fakt, že jen v lidském těle může nastat 
uskutečnění pravého Já. Duchovní seberealizaci neumožňují žádná zvířecí těla, 
dokonce ani těla bohů, pokud můžeme mluvit o těle v případě nefyzické existence 
bohů. 

Pakliže nelze získat nic jiného, než co již existuje, proč se tedy scházíme, 
meditujeme a diskutujeme? Duchovní cesta je procesem odkrývání vašeho vlastního 
Já. Vaše vlastní bytí je neoddělitelně s vámi, avšak překryto touhami. Měli byste se 
vzdát všeho, co není vaším pravým Já. Ti, kdo se vydají cestou postupného 
odstraňování, nakonec odhalí, kým ve skutečnosti jsou. Na konci cesty zůstává jen Já, 
které od sebe nemůžete oddělit. Touhy těla, smyslů, mysli i ega nejsou s pravým Já 
spojeny, v důsledku nevědomosti však to, co není vaším bytím, převzalo vládu. Proto 
je zapotřebí od těchto prvků upustit, ať už jde o hněv, sexuální přitažlivost mylně 
nazývanou láska, touhu po penězích či slávě. Odstraňujte a odkrývejte tak dlouho, až 
už nezbude nic, co by mělo být odloženo, a v ten moment, jste to skutečně vy. Stále 
dokola vylučujete, čím nejste, až už nic nezbývá a najednou jste sami sebou. Vždycky 
jste byli sami sebou. Celý proces směřuje k tomuto bodu, kdy zůstanete zcela nazí. 
Nemyslím tím teď pošetilce na nudistických plážích. Mluvím o vnitřní nahotě.  

Proto se snažte následovat doporučení světců.  

Kdysi se mě jeden přítel zeptal, zda bych mu nemohl sdělit nějakou jednoduchou, 
přímou cestu, kterou by mohl přijmout za svou a dosáhnout cíle. Taková cesta 
existuje. Pokud budete neustále zaměřeni na své vlastní chyby a přednosti ostatních, 
Boha určitě nakonec naleznete. Jakmile se totiž snažíte vidět své nedostatky, začíná 
proces okrývání vašeho skutečného Já. Nějaké slabé stránky určitě najdete. Když 
vytrváte v jejich odhalování, jednou dospějete ke stavu, kdy zůstane jen vaše pravé 
bytí. Budete-li si všímat pozitivních vlastností druhých, zjistíte, že není na světě 
nikdo, kdo by neměl nějakou výjimečnou kvalitu, kterou má ve větší míře než ostatní. 
Všichni jsme jedineční. I toto je cesta k cíli.  
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Duchovní cesta je založená na odhalování toho, co už v nás je. Přijde čas, kdy je 
potřeba se osvobodit od všech po mnoho životů nashromážděných vtisků. Jsou to 
stopy po všem, co jsme prostřednictvím svých smyslů na sebe nabalili ze světa kolem 
nás. Mohli bychom to přirovnat ke zvracení. Hledající musí postupně všechny tyto 
otisky z minulosti vyzvracet, například pomocí meditace. Všechny myšlenky, emoce a 
nejrůznější konflikty k nám v meditaci přicházejí proto, abychom se jich zbavili. 
Tento proces vyvstávání věcí z minulosti nelze zastavit. Nesnažte se různé prvky 
v sobě odstraňovat násilím, spíše zůstávejte v roli nezaujatého pozorovatele. Nechte 
myšlenky přicházet a odcházet.  

V hledajícím se postupně rozvine stav, kdy se pozorovatel odděluje od 
pozorovaného. Myšlenky se stávají objekty pozorování a subjektem zůstává 
pozorovatel. Vědomí, které věci poznává, tento pozorovatel všeho, je částí věčné 
Pravdy. Zatímco se myšlenky, emoce a celé dějiště stále mění, ten, kdo to vše 
spatřuje, zůstává stejný. K problémům dochází, pouze když se pozorovatel ztotožňuje 
s dějištěm. Toto ztotožnění se začíná oslabovat pomalu, zpočátku je velmi pevné. 
Mezi pozorovatelem a pozorovaným děním postupně vzniká mezera. Tím, že se 
rozvíjí odstup od pozorovaného a hledající přestává mít zájem o to, co se v mysli 
odehrává, zeslábnou automaticky i vnitřní konflikty a problémy, aniž byste o to 
museli nějakým způsobem usilovat. Bojujete-li s problémy, naopak se zesílí. Podobně 
jako opice ve Vivékánandově příběhu vás i myšlenky přestanou obtěžovat, když před 
nimi neutíkáte.  

Existuje mnoho pro duchovní cestu nápomocných faktorů, z nichž jsou pro 
směřování k nejvyšší Pravdě nejdůležitější následující dva: Rozlišovací schopnost a 
láska. Prvním faktorem je rozlišování mezi tím, co je správné a co správné není, 
neboli moudrost, a druhým faktorem je láska. Každý hledající má v sobě oba prvky, 
liší se jen jejich vzájemný poměr. U některých hledajících převládá schopnost 
mentální analýzy a oddělování správného od nesprávného, zatímco jiní mají více 
lásky a méně schopnosti posuzovat a rozlišovat. Všichni však mají v nějaké míře oba 
faktory. Vzhledem k těmto individuálním rozdílnostem potřebuje každý hledající 
směřovat svůj vývoj trochu odlišným způsobem. Proto také čím dále na cestě hledající 
postoupí, tím více potřebuje individuální vedení. 

Takto se duchovní cesta postupně odvíjí, až se nakonec rozhostí mír, harmonie a 
láska, které v nás byly už od samého začátku, jen bylo třeba je odhalit. Je znovu 
nalezeno to, co v nás stále existovalo, a hledající dosahuje naprostého míru neboli 
duchovní seberealizace a uskutečnění Boha. 
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