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SMYSL ŽIVOTA 

 
Rozhodnost vs. nerozhodnost 

Vybráno ze Satsangů 13.2.1997 a 9.2.2000  
 

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

 
Óm Šrí Paramátmane Namaha 

 

Bhagavadgíta, kapitola 2, verš 41: 
„Ardžuno, v této józe (nepřipoutané činnosti) je intelekt rozhodný a řízený bez 

vnějších vlivů přímo směrem k jedinému ideálu; kdežto intelekt nerozhodnutého 
(nevědomého člověka motivovaného touhami) se toulá všemi směry za nespočetnými 

cíli.“  
Ve verši nacházíme popis dvou skupin lidí. Do první skupiny patří ti, kteří se 

rozhodli být duchovními hledajícími. Pán charakterizuje hledající následujícím 
způsobem: „V této józe (nepřipoutané činnosti) je intelekt rozhodný a řízený bez 
vnějších vlivů přímo směrem k jedinému ideálu...“ Jestliže jste se rozhodli být 
hledajícím, je vaše rozlišovací schopnost tím vše určujícím faktorem, který vás vede 
směrem k cíli. Váš život se změní v cestu nasměrovanou přímo k vytýčenému ideálu, 
až nakonec vyústí ve vaší duchovní seberealizaci. 

Lidé druhé skupiny se pro jediný cíl nerozhodli. Chvíli se zaměřují na to, chvíli 
zase na ono potěšení a aktivity ve světě. Pán je popisuje následovně: „…kdežto 
intelekt nerozhodnutého (nevědomého člověka  motivovaného touhami) se toulá všemi 
směry za nespočetnými cíli.“ 

Takový člověk například uvažuje takto: „Chci být básníkem, ale je pošetilé 
hladovět, takže také musím mít nějaké peníze. Mohl bych psát verše, ale mým 
skutečným koníčkem je keramika! Proč bych tedy nemohl mít výstavu, když jsem se 
naučil dělat keramiku? To je sice pravda, ale ve skutečnosti chci přece sebepoznání. 
Na to je ještě spousta času. Ten správný čas teprve přijde. Vystudoval jsem ale 
účetnictví a tuhle práci nemohu nechat ležet ladem - je dobře placená a já peníze 
potřebuji. Musím si v tomto oboru udělat dobré jméno, mám pro účetnictví talent. 
Když už ne v zahraničí, tak alespoň v této zemi se lidé musí dozvědět, že já jsem ten 
nejlepší člověk, s nímž by měli konzultovat  nejkomplikovanější účetní případy 
a obchodní záležitosti. Potom také chci dosáhnout duchovní seberealizace…“ 

Nenabádám vás k tomu, že byste neměli pokračovat v keramické tvorbě, psaní 
básní či vydělávání peněz. To nemám na mysli. Chci vám pouze vysvětlit, že když 
jste se rozhodli být duchovními hledajícími, začne se měnit vaše vnitřní motivace pro 
činnosti ve světě, ať už je to poezie, keramika či účetnictví. Jiný bude i váš postoj při 
jednání s lidmi, se kterými přicházíte do kontaktu. Váš život bude vedený jinými 
prioritami, jinak budete nakládat se svým časem a energií.  

V uvedeném verši je výstižně zdůrazněno, že rozhodnutí pro cíl je zásadní věc. 
I v záležitostech světa je zaměřenost na určitý cíl pro úspěch důležitá. Duchovní 
hledající by si měl pro svůj život vytknout jen jeden jediný cíl.  
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Díky zkušenostem v mnoha předchozích životech se u duše postupně rozvinou na 
vyšší úroveň dvě významná centra: rozlišovací schopnost a emoce.  

Prostřednictvím rozvinuté emoční schopnosti  poznává hledající, že láska je něco 
jiného než přitažlivost a touha. Skutečná Láska není vášeň. Přitažlivost mezi mužem 
a ženou je přirozená, ale je to pouze začátek.  

Prostřednictvím rozvinuté rozlišovací schopnosti přicházejí hledajícímu záblesky, 
že lidský život je stvořený pro něco vyššího a neměl by se promrhat. Takový člověk 
začne hledat pravdu o životě a učiní pro sebe rozhodnutí: „Musím poznat sebe sama. 
K čemu mi bude získávání dalších a dalších informací o světě, když neznám sebe 
sama? Jaký má význam narodit se, prožít mládí, vydělávat peníze, mít děti, ve stáří si 
mazat kolena mastičkami a potom zemřít?“ Člověk začne nahlížet na marnost života 
bez duchovního přesahu. 

Nikdo nemůže být trvale šťastný skrze věci, které nabízí svět. V každé oblasti 
života se můžete dostat až na vrchol, ale neudělá vás to natrvalo šťastnými.  

„…v józe je intelekt rozhodný a řízený bez vnějších vlivů přímo směrem k jedinému 
ideálu...“ K jakému ideálu? Dosáhnout ještě před svou smrtí poznání sebe sama. 
Když k cíli dospějete, přestane pro vás existovat smrt. Vaše tělo sice zemře, ale vás se 
smrt netýká. Smrt fyzického těla vás čeká, ať už se pro jediný cíl rozhodnete nebo 
nerozhodnete. Není co ztratit.  

Některá fakta o životě jsou tak zřejmá, že je musí přijmout každý inteligentní 
člověk. Například nikdo nemůže popřít, že smrt se týká všech. Proto musí každý 
o životě uvažující člověk dojít k závěru, že lidský život je určen pro specifický účel. 
Tento účel může být naplněn pouze v lidském těle. Tímto smyslem života je poznání 
sebe sama. Proto by mělo být k tomuto cíli směřováno veškeré naše úsilí. Přemýšlejte 
o životě, vzpomínejte na Boha, meditujte, žijte ukázněně, dávejte, co máte, k dispozici 
ostatním, ať už jsou to peníze či znalosti a inteligence.  

 
 

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

 


