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DUCHOVNÍ PRAXE 
 

Touha po osvícení již v tomto životě 
Vybráno ze Satsangu 16.2.2004  

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

 
Óm Šrí Paramátmane Namaha    

 
 

Otázka: „Je správné přání, že bych byl rád osvícen již v tomto životě, nebo je 
správnější přístup, že zjišťuji své slabosti a nedostatek pokory a jsem připraven žít 

ještě mnoho životů, dále se ze všech sil snažit a snad být Boží Milostí někdy 
v budoucnu osvícen?“ 

Správné jsou oba postoje a je třeba pochopit, že mezi nimi není rozpor. K prvnímu 
postoji být osvícen již v tomto životě bych rád řekl, že toto rozhodnutí by měl mít 
každý. Proč odkládat to nejlepší, čeho lze na Zemi dosáhnout? Měl by to být jediný cíl 
každého inteligentního člověka. Odsunujeme obvykle to, co má pro nás jen druhořadý 
význam. I v běžném životě vyřizujeme ještě týž den záležitosti, které pro nás mají 
největší hodnotu a jsou neodkladné. Proč tedy odkládat něco, co je ze všech úhlů 
pohledu v životě nejdůležitější? Řekl bych dokonce, že je to ta jediná věc, kterou má 
cenu se zabývat.  

Jak už jsem mnohokrát vysvětloval, lidský život je určený jen k cestě za duchovní 
seberealizací. Je velmi důležité tomuto faktu porozumět a upevnit se v hlubokém 
vnitřním přesvědčení.  

V duchovní seberealizaci nám brání jen to, že si ji nestavíme na první místo. 
Dosáhnout osvícení vyžaduje nezadržitelnou touhu a tu nemáme. Dalším důvodem je, 
že je naše pozornost strhávána přitažlivostmi světa. To jsou jediné překážky na cestě 
k duchovní seberealizaci.  

Jinou důležitou a zajímavou skutečností je, že ničeho na světě nelze dosáhnout jen 
tím, že po tom toužíme. Touha je důležitá, ale když chcete ve světě něco získat, je 
třeba také něco pro to udělat. Pouze Boha lze uskutečnit jen toužením po Něm. Když 
máte nezadržitelnou touhu, nic vám nezabrání v poznání sebe sama. Stane se to. 
Protože nemusíte nic odnikud přinášet, váš cíl už tady je. Vytratí se mlha světských 
přání a vy zjistíte, že tu je vaše skutečné Já. V tom spočívá celé tajemství.  

Touha realizovat v tomto životě je tedy žádoucí. Správný je i druhý postoj, 
o kterém hledající píše: „…zjišťuji své slabosti a nedostatek pokory a jsem připraven 
žít ještě mnoho životů, dále se ze všech sil snažit a snad být Boží Milostí někdy 
v budoucnu osvícen.“ Do světa se nikdo nerodí dokonalý, každý má nějaké slabosti. 
Kdybyste neměli žádné slabé stránky, nenarodili byste se sem. Jsou to jen nedokonalé 
bytosti, které se na Zemi rodí, aby dosáhly dokonalosti. Není třeba se svými slabostmi 
trápit, ale je důležité si je upřímně přiznat. Je třeba vyvíjet veškeré úsilí k dosažení 
duchovní seberealizace, ale nemyslete si, že můžete být úspěšní jen vlastní snahou. 
Měli byste se snažit, jak nejlépe dovedete, ale zároveň se spoléhat na Boží Milost.  
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Je třeba chápat, že tyto dva postoje nejsou v protikladu. Vlastní úsilí znamená, že 
bychom měli využívat všechny schopnosti, které jsme od Boha dostali. Všechno, co 
dokážeme, přece nepochází z jiného zdroje než od Boha. Kde se vzala například 
schopnost myslet či sedět? Zdrojem všech schopností a kvalit je Bůh. Měli bychom 
používat všechno, co nám dal, ale nemyslet si, že jen díky tomuto úsilí dosáhneme 
osvícení.  

Jak probíhá cesta? Na začátku převažuje ego i u duchovních lidí. Ego na sebe bere 
mnoho rozmanitých podob, hledající si například myslí: „Hodně lidí sice hledá, ale 
přece jenom u mě jde o něco výjimečného. Dokáži zaujmout různé jógové pozice… 
Vydržím i dvě tři hodiny sedět bez hnutí v meditační pozici… Moje mysl umí věci 
analyzovat… Mám přehled o duchovních tématech, hodně jsem toho přečetl… Tak, 
jak já věci vnímám, tuto schopnost druzí nemají…“ Ve stínu svého ega se člověk 
snaží, jak nejlépe umí.  

Po nějaké době dochází hledající k poznání, že i když se snaží sebevíc, věci 
zůstávají stejné a není vidět žádný pokrok. Jenom vyvíjením úsilí, může mysli dojít 
nedostatečnost úsilí. Jenom když se nejprve snažíme, můžeme dojít k závěru, že to 
nestačí. Do života vstupuje pokora a ego se rozpouští.  

Pak se hledající začne modlit: „Ó, Bože, tolik jsem se snažil, ale mám stále tytéž 
problémy. Pět dní jsem se nerozčílil a šestý den ráno už tu hněv bez nějakého důvodu 
byl zase.“ „Celých deset dní jsem vůbec netoužila po sexu a už to vypadalo, že jsem 
opravdová jogínka, ale pak jsem potkala toho úžasného muže a všechny představy 
o mé duchovní dokonalosti se ocitly v troskách.“ Takto se věci odehrávají. Správné je 
snažit se, jak nejlépe dovedete, ale úspěch přenechat Bohu.  

Spoléhat se jenom na Boha a o nic se nesnažit, svědčí o lenosti a pohodlnosti 
a nevede k úspěchu. Spoléhat se jenom na sebe a svoje schopnosti odhalit tajemství 
života znamená zase padnout za oběť egu, které nikdy nezvítězí. Snažte se, jak 
nejvíce můžete, a myslete na Boha či svého Gurua.  

Ego jen tak rychle neodchází a zbavit se ho opravdu není snadné. Proto vznikly 
v Indii v duchovní oblasti mnohé velmi hluboké tradice. Například existuje tradice 
nepřipisovat úspěchy své vlastní snaze, ale vzdávat hold svému Guruovi: „Vše se 
odehrálo díky mému Učiteli.“ Ani když u někoho dojde k osvícení, dokud je Učitel 
naživu, osvícený žák se sám Guruem nestává. Postoj úcty a vděčnosti přetrvává: 
„Všechno je zásluha mého Učitele, klečím u jeho nohou.“ Taková je tady v Indii 
tradice, aby ego nevystrkovalo růžky, tak jak se to často stává.  

Měli bychom být připraveni usilovat o duchovní seberealizaci tolik životů, kolik 
bude zapotřebí, a myslet přitom na Boha. Nejlepší je nemít žádná přání. Proč vlastně 
toužit po tom, už se znovu nenarodit? Nechte to na Bohu. Bude hezké, když vám Bůh 
dá další pěkný život, je to na Něm, co by na tom bylo špatného? Pokud už Bůh vaše 
zrozování ukončí, dobře. Všechny podobné otázky budou zodpovězeny, když nastane 
stav osvícení. Je však těžké věcem porozumět, dokud ještě osvícení nenastalo. 
Osvobozená žijící bytost může dokonce dojít k myšlence: „Proč se zabývat 
zrozováním v dalších životech, když jsem se ve skutečnosti nenarodil ani do tohoto 
života?“ Duch je nikdy nezrozený, i když se tělo mění. Po osvícení člověk vnímá 
skutečnost naprosto odlišným způsobem.  

Na otázku hledajícího tedy odpovídám, že mezi oběma postoji není žádný rozpor. 
Co se týká mě, já bych vám řekl: „Realizujte, co nejrychleji to bude možné.“ 
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