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Óm Šrí Paramátmane Namaha 

 

Otázka: „V čem spočívá naše volba? V každé situaci děláme rozhodnutí podle 
dispozic z minulosti a našich vnitřních možností. Myslím si, že v každé situaci vlastně 
můžeme udělat jen jedno rozhodnutí. Které to bude, závisí na stupni našeho vnitřního 

vývoje – což je výsledkem našich předcházejících aktivit. To přece není svobodná 
volba.“ 

Rodíme se s osudovým předurčením pro svůj život. Situace a prostředí nejsou 
otázkou naší volby. Prostě do našeho života vstupují. Jsme do nich postaveni 
a musíme v nich jednat. Situace se vyvine a podle tazatele člověk reaguje podle svých 
vnitřních kvalit. Kde je pak volba? 

Vezměme si jako příklad člověka, který má ve svém jemnohmotném těle 
nashromážděno mnoho zlosti. Na základě těchto svých vnitřních vtisků jedná 
v situacích zlostně. Někdo jiný je zase plný chtivosti po penězích. Dostane-li se do 
situace, kdy je může získat, reaguje hamižně. Otázkou je, jakou máme volbu, když 
jsme ve všem svázáni svými vnitřními vtisky. Je vůbec v životě nějaká možnost 
volby? Jestli nějaká je, jaká tedy? To je otázka.  

Je to otázka důležitá pro všechny. Má odpověď zní: Lidé mají svobodnou vůli jen 
v jedné jediné věci. V této věci máme všichni naprostou svobodu. Existuje ještě jedna 
oblast, v níž máme také částečnou svobodu. Nejdříve se budu věnovat naší plné 
svobodě.  

Každý člověk má úplnou svobodu realizovat Boha. Tuto možnost má každý. Bůh 
v tom nikomu bránit nebude. Bůh je neustále přítomný, a proto Jeho realizace 
znamená uvědomění si něčeho, co už existuje. Pravda existuje. Nemusíte již dělat nic 
jiného než na ni pohlédnout. Je stále k dispozici. Ničeho na světě nemůžeme 
dosáhnout jen tím, že na to budeme myslet – pouze Boha. Není to zajímavé?  

Myslíte-li na jídlo, nezískáte ho tím. Vzpomenete-li si na oblečení, nezískáte ho 
tím. K penězům nepřijdete jen myšlenkou na ně. Vzpomenete-li si na Boha, je tu. 
V okamžiku. Protože Bůh existuje i ve vašem upomínání se. Není žádné místo ani 
činnost, nic v celém vesmíru, v čem by Bůh neexistoval.  

V tomto směru máte neustále plnou možnost volby. Bůh je tu pro vás, i když si Ho 
neuvědomujete. Pravdou je, že nemůžete být mimo Něj. Lidé hledají Boha. Já pravím, 
že i kdybyste se snažili, nemůžete být mimo Něj. Jak byste mohli! V tomto ohledu 
existuje naprostá možnost volby.           

Druhá drobná svoboda spočívá ve snaze konat své povinnosti. Může nebo nemusí 
se vám to podařit. Důležité je, že jste si své povinnosti vědomi. Nikdo vás nemůže 
zastavit, abyste se nesnažili o cokoli, co vnímáte, že je vaše povinnost. Nikdo vám 
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nemůže zabránit, abyste o své povinnosti přemýšleli, byť nemáte fyzické možnosti ji 
provést. I postoj je součástí povinností. Co je nejvyšší povinností? Realizovat Boha 
a to ještě předtím než dojde k vaší fyzické smrti.  

Vzniká zajímavá otázka. Jsme takoví, jaké jsou vtisky v našem podvědomí 
a jemnohmotném těle. Reagujeme podle svých vnitřních kvalit. V situacích okamžitě 
reagujeme podle nahromaděných vtisků z minulosti, které si s sebou neseme. Pisatel 
dotazu má pravdu, takhle to probíhá. Svět funguje na principu akce a reakce, akce 
a reakce… Ale nezapomeňte, že tak tomu je v normálním životě. Jakmile se však 
člověk rozhodne následovat duchovní způsob života, začne u něho vše probíhat trochu 
jiným způsobem.  

Z tohoto důvodu říká Pán v Bhagavadgítě: „Proto, Ardžuno, neustále mysli na Mě   
a konej své povinnosti.“  

Běžným stylem života většiny lidí je příliš o povinnosti nedbat. Většina lidí pracuje 
z donucení či ze strachu. Když je nikdo nežádá, do povinnosti se nehrnou. Lidé mají 
většinou tendenci k lenosti a tamasu. Jen velmi málo lidí koná povinnost prostě proto, 
že je to jejich povinnost, aniž by se starali, zda je někdo vidí nebo ne. Lidé, kteří 
nedošli do stavu plnění povinností jen pro povinnost samotnou, nejsou na duchovní 
cestě. O těchto lidech zde nemluvíme. Každé shromáždění lidí má svoji kvalitu. Věci, 
které sděluji vám, jsou mimo dosah pochopení většiny lidí.  

Jde o vývojové stupně. Lidé, provádějící povinnosti ze strachu, ve snaze vyhnout 
se trestu či s jinými podobnými motivacemi, ještě nejsou připraveni pro duchovní 
vývoj. Přestože například navštěvují kostely, jejich motivací nebývá duchovní 
seberealizace. Tolik lidí chodí do kostelů, mešit a chrámů, ale kdo ví, jaká je jejich 
motivace. Chodí tam a modlí se. O co se modlí? „Toto zaměstnání mi nevyhovuje. Ó, 
Pane.“ Většina lidí se obrací k Bohu tímto způsobem. 

Nejprve se musí vyvinout zodpovědnost, smysl pro povinnost jen pro ni samotnou. 
„Bůh mi tuto povinnost dal, musím ji vykonat, aniž bych se staral, jestli mě o to 
někdo žádá nebo ne. Nezajímá mě, zda mě někdo kontroluje nebo ne. Můj 
posuzovatel je se mnou neustále - Bůh.“  

Nastoupí-li tento stav, pak se plynutí karmy začne odvíjet jinak. Reakce na situaci 
vznikne podle nahromaděné karmy, ale smysl pro povinnost okamžitě řekne: „Ne, to 
by se nemělo.“ Věci se začnou měnit. Například se naskytne příležitost získat 
nepoctivě velké peníze. První reakce může být: „Ano, ber to.“ Hledající si ale 
nakonec řekne: „Ne, není to správné.“ Začíná duchovní cesta. Rozdíl je v tom,          
že tímto způsobem začne uvnitř nahromaděná karma uvolňovat své sevření.  

Avšak nezapomeňte – nepouští nás jen tak snadno. Mnohokrát dochází k selhání, 
po němž přichází lítost. Kajícnost pálí znovu a znovu. „Byla to moje chyba. Jak se 
mohu napravit? Příště už bych se měl zachovat jinak než před třemi dny.“ Tak se 
člověk postupně zlepšuje. 

Tazatel se ptal správně. Obvykle život probíhá jako řada akcí a reakcí – situace      
a reakce na ni. Až když se někdo rozhodne být duchovním hledajícím, jeho postoj se 
mění. První reakce se uvnitř objeví podle nahromaděné karmy, ale následuje 
vzpomínka na Boha a uvědomění: „Ne, toto neudělám, protože jsem hledající.“ 
Pouhým vlastním úsilím nebudete schopni se se situací vypořádat. Proto Pán 
v Bhagavadgítě říká: „Neustále vzpomínejte na Mě a konejte svou povinnost.“  

Jakou tedy máte svobodnou volbu? Myslet na Boha - je neustále přítomen. Dokud 
nejste úplně osvobozeni, nemáte svobodnou volbu. To je odpověď. Proto bychom 
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měli všechno své úsilí napřít směrem k cíli osvobodit se. Dokud nejste svobodní, 
nemáte možnost volby. Svázaný člověk je otrokem bez možnosti se svobodně 
rozhodovat. Jste spoutáni svými vášněmi, motivy, touhami… Svobodnou volbu máte 
až tehdy, když jste volní.  

 

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

 


