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Většina našich problémů pochází z jednoho základního zdroje. Touto společnou 
příčinou je nevědomost. Nechápeme, jaká je skutečná pravda a co je naší pravou 
existencí. Než prohlédneme, žijeme neustále v nevědomosti, která nabývá různých 
podob podle osobnosti hledajícího, aktuální situace, vzdělání, kulturního zázemí, 
vlivu prostředí a vztahů, osobních preferencí atd. Na základě těchto individuálních 
rozdílů se také liší forma naší nevědomosti.  

Dokud nejste duchovně seberealizovaní, nemůžete se vyhnout tomu, abyste nějaké 
problémy neměli. Ať jste kdokoli, dokud nedosáhnete duchovní seberealizace, 
nemůžete se od problémů plně osvobodit. Týká se to všech. Nezáleží na tom, jakou 
máte pozici ve světě, zda máte politickou moc a zastáváte například post prezidenta či 
ministerského předsedy. Nepomůže vám ani, jestli jste závratně bohatí, velmi 
přitažliví, vzdělaní či slavní. Ani Nobelova cena či cokoli jiného ze světa nehraje roli, 
pokud jste se ještě neosvobodili ode všech problémů. 

Duchovní seberealizace neznamená, že si začnete žít jako v nebi. Nemyslete si, že 
budete žít v lepších podmínkách než ostatní, nemoci se vám budou vyhýbat, budete 
jíst jen samé lahůdky a nebudete mít už žádné povinnosti. Jde o zcela jinou změnu. 
Ztratí se zdroj, ze kterého vycházely všechny vaše reakce. Věci kolem vás se budou 
odehrávat dál stejným způsobem. Duchovně probuzený člověk však nahlíží na 
skutečnou povahu všeho, co se děje. Pozoruje, jak pracují ve všech lidech a veškerém 
dění tři základní principy: tamas, radžas a sattva.  

Duchovně seberealizovaný člověk zaregistruje například, když má nějaký člověk 
v jeho okolí potíže ukáznit se a přizpůsobit se ve vztazích. V osvíceném člověku ale 
místo hněvu vyvstane soucítění: „Ještě se potřebuje mnohým věcem naučit. Je jako 
nevybroušený diamant. Rozhodně je v něm mnoho dobrého, jen se ještě potřebuje 
rozvinout. Všichni máme v sobě ukryty poklady, jen je třeba je hledat.“ Reakcí 
osvíceného člověka je pochopení a láska.  

Co ale mají dělat ti, kteří dosud seberealizovaní nejsou? Na rozdíl od 
seberealizovaného člověka, oni ještě problémy mají. Meditujte a proste Boha, aby 
vám pomohl vyvíjet se. Nezaměřujte se na chyby druhých, ale na své vlastní 
zlepšování. Nečekejte, že se budou měnit druzí. Za všech okolností byste se měli 
snažit změnit sami sebe, a ne reformovat okolí.  

Povím vám v této souvislosti jeden zajímavý fakt. Jakmile někdo vědomě vykročí 
na cestu proměny svého bytí, začnou mu přicházet do cesty právě takové okolnosti, 
které jdou proti jeho slabým stránkám. Každý člověk se určitým způsobem vyvíjí, ale 
já mluvím o lidech, kteří se dobrovolně rozhodli pro práci na sobě. Například hledající 
s tendencí k hněvivým reakcím se bude dostávat právě do těch situací, které mu hněv 
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vyvolávají. Přátelé budou navštěvovat častěji právě takového člověka, který je rád 
sám a má tendenci hledat mír a harmonii v ničím nenarušeném klidu svého pokoje. 
Lidé ho budou rádi navštěvovat, přestože on je za své přátele nepovažuje.  

Věci se odehrávají právě tímto způsobem. Proč tomu tak je? Je to laskavost matky 
Přírody, jejímž záměrem je, aby se všichni vyvíjeli. Když není člověk připoután 
k penězům, nemá smysl ho vystavovat pokušení po získání peněz. Je to, jako byste 
položili svazek bankovek před krávu. Kráva nemá na bankovkách sebemenší zájem. 
Hra Přírody se odvíjí podle takových pravidel, aby se mohl odehrávat vývoj. 

Jak se tedy zachovat, když se dostanete do situace, která je právě pro vás obtížná? 
Nepřestávejte se pozorovat, obracejte se k Bohu a pokud můžete, děkujte tomu 
člověku, který spustil váš hněv. Buďte mu vděční, že se stal nástrojem, abyste mohli 
vidět podrážděnost, která ve vás vyvstala. Je zapotřebí, abyste si na duchovní cestě 
osvojili tento postoj.  

Ještě bych rád dodal jednu podstatnou věc. Snažte se v každé situaci myslet na 
rovnováhu. Duchovnost je založena právě na rovnováze. Obstát ve světě není tak 
jednoduché. Pokud byste nereagovali na chování některých lidí, za chvíli by vám 
přerostli přes hlavu. Je proto součástí vaší cesty umět říci stop: „Prosím, tohle mi 
nedělejte.“ Nebo: „Prosím vás, abyste mi v této věci vyhověli.“ D ůležité ale je, aby ve 
vás přitom nebyl hněv. To není vůbec snadné.  

Není příliš obtížné zdržet se jakékoli reakce nebo se rozčílit. V hněvu někomu 
vynadat je velmi snadné. Hledající na duchovní cestě by neměl jednat ani jedním 
z těchto uvedených dvou způsobů. Měl by se dát třetí cestou a laskavě, bez 
sebemenšího hněvu druhému vysvětlit, co je potřeba, a požádat ho o spolupráci. 
Nejprve je zapotřebí zvládnout naši vlastní reakci a zaměřit se na své nedostatky. Pro 
naše fungování ve světě je však také důležité na jednání druhých nějak navenek 
zareagovat.  
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