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SMYSL ŽIVOTA 

 
Proč nám schází mír, štěstí a láska? 

Vybráno ze Satsangu 14.2.2009  
 

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

Óm Šrí Paramátmane Namaha 
 

Bůh existuje všude a Jeho přítomnost ve všem je věčná. Je přítomen ve všech 
lidských bytostech i ve všech objektech. Existuje-li Bůh vždy a všude, potom je jistě 
i v nás, stále nám všem k dispozici. Pokud někdo dosáhne realizace Boha, neznamená 
to, že by Boha ubylo a že by se tím pro ostatní přístup k Bohu omezil.  

Existence Boha je všudypřítomná a my také existujeme - aktuálně v těle, ale i jinak 
neustále existuje naše duše. Proč tedy Boha nevnímáme, když je vždy všude 
dostupný, je i v nás a my po Něm toužíme? Všichni světci popisují Boha jako mír, 
lásku a štěstí. Proč tedy nemáme ve svých životech mír, lásku a štěstí, když je Bůh 
jako mír, láska a štěstí neustále k dispozici všem? Proč nám tyto kvality v životě 
chybí? Bůh je jako věčná Pravda věčně ve všem a ve všech přítomný a my bychom si 
přáli zažívat mír, lásku a štěstí, neboli Boha. Co je příčinou toho, že nejsme šťastní 
a schází nám v životě klid a láska? 

Tato otázka se týká vás všech. Jste živou bytostí, v níž je Bůh, a přejete si mít 
vnitřní mír, být šťastní a vnímat Boží Lásku. Co vám v tom brání? Proč to nejde?  

Zároveň také duchovně probuzení lidé mluví o tom, že dosažení Boha je možné 
pouze v lidském těle. V celém vesmíru je to jedině lidská bytost, v jejímž těle může 
dojít k nejvyšší události, o níž zde mluvíme. Proto také nám světci dávají nahlédnout 
na pravdu, že jediným smyslem lidského života je duchovní seberealizace – realizace 
Boha. Mluví o tom, že naše skutečné Já a Bůh jsou jedním a tímtéž. Jsme a tudíž je 
stále přítomno i naše pravé Já, tak proč tolik postrádáme lásku, štěstí a mír? V čem je 
problém? Existujete a vaší existencí je Bůh, a přesto naříkáte a trápíte se. Proč? Je 
důležité, abyste o těchto otázkách vážně přemýšleli. 

Některé zákonitosti a nejistoty patří nevyhnutelně k lidskému životu. Nikdo se 
například nemůže vyhnout smrti a nikdo z nás také neví, kdy tento okamžik nastane. 
Smrt může přijít kdykoli. Zároveň také platí, že ve skutečnosti umíráme neustále. 
Duchovní osobnosti mluví například o tom, že máme pro svůj život určený určitý 
počet dechů. S každým okamžikem vypotřebováváme další a další dech. Nikdo z nás 
neví, kdy vydechneme naposledy.   

Moudří upozorňují, že pokud zůstaneme po celý život stejní, se stejnou kvalitou 
našeho vnitřního bytí se zrodíme i v příštím životě. Budeme znovu naříkat, trápit se 
a stěžovat si. V jakém stavu duše budeme umírat, tak se zase znovu narodíme. Dál 
a dál se budeme rodit a umírat, rodit a umírat… Proto se těmto otázkám vážně 
věnujte, dokud máte šanci – až přijde smrt, bude už pozdě. Nepřiblížíte-li se duchovní 
seberealizaci a Bohu, zcela promarníte svůj život.  
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Může se stát, že člověk není v okamžiku smrti při vědomí, například díky nějaké 
dopravní nehodě či neštěstí. Pokud dochází k umírání při plném vědomí, nebývá 
v popředí ani tak fyzická, jako mentální bolest. Lítost a výčitka by se dala popsat 
těmito slovy: „Ó, zase jsem promarnil svoji šanci. Schází mi to nejdůležitější.“ Když 
duše opouští tělo, nezáleží ani trochu na tom, jestli jste získali milióny, stali se 
prezidenty, slavnými herci nebo jinými významnými osobnostmi či obdrželi 
Nobelovu cenu nebo jakékoli jiné vyznamenání… Všechny tyhle věci mají na konci 
života nulovou hodnotu, protože smysl lidského života spočívá v něčem jiném. 
V okamžiku smrti se všechny úspěchy ve světě stávají zcela zbytečnými. 

Naopak, dosáhnete-li duchovní seberealizace neboli osvícení, odhalí se vám 
veškeré poznání. Dostane se vám odpovědí na všechny vaše otázky a nahlédnete na 
smysl svého života i celého vesmírného uspořádání. V duchovní seberealizaci budou 
naplněny veškeré vaše touhy. Všichni lidé sdílejí tři hlavní touhy: touhu po poznání, 
touhu po tom něco vykonat a touhu po tom něco získat. Touha po poznání nás 
motivuje přemýšlet o věcech, dozvídat se další a další informace. Podobně jsme 
motivováni tím, že toužíme po nějakých aktivitách nebo chceme něco vlastnit. Dokud 
v nás přetrvává některá ze tří zmíněných základních lidských tendencí, nemůžeme 
vystoupit z koloběhu znovuzrozování. 

Zrození s sebou zákonitě přináší utrpení. Pokud ne dnes, tak zítra se jistě budete 
něčím trápit. Tento princip nelze změnit. Bolest může přijít v podobě nemoci nebo 
například finančních problémů, které v těchto dnech postihly Evropu a Ameriku.  

Mým záměrem je, abyste se zamysleli nad otázkou, proč postrádáte mír, štěstí 
a lásku, přestože je ve vás a ve všem neustále přítomný Bůh, který je mírem, štěstí 
a láskou. Jednou se mě někdo zeptal: „Dobře, pochopili jsme, jak to myslíte, tak nám, 
prosím, řekněte odpověď na nastolenou otázku. Chtěli bychom klíč k řešení!“ 

Nehodlám vám předat klíč k řešení tak snadno. Mým záměrem je, abyste odpovědi 
na otázky našli sami v sobě. Vložte do hledání odpovědí všechnu energii, co máte.  

Vždyť může někdo zpochybnit uvedená tvrzení? Nemluvím k lidem, kteří nevěří 
v Boha a nemají vůbec představu, co slovo Bůh znamená. O skutečném smyslu slova 
Bůh se můžete dočíst také v Bhagavadgítě. Významu slova Bůh lze porozumět 
i intelektuálně. Můžete si například přečíst verše šestnáct a sedmnáct, kapitoly dvě, 
kde Pán popisuje rozdíl mezi tím, co je pravdivé a tedy věčně existující, a tím 
nepravdivým, které nemá skutečnou existenci. Bůh, Pravda a Existence jsou jen různá 
označení pro tentýž stejný princip. Existenci jako takovou nelze vyvrátit. Tato 
Existence obsahuje vědomý princip. Toto vědomí se nejvíce projevuje v lidském těle.  

Přemýšlejte o tom. Bůh, který je štěstím, láskou a mírem,  je stále s vámi. Vy 
toužíte po tom být v životě šťastní nejen na chvíli. Toužíte po trvalém vnitřním klidu 
a lásce, tak proč je tolik postrádáte? Musíte dělat nějakou chybu. Nežijete zřejmě 
správným způsobem.  

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

 


