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OTÁZKY A ODPOV ĚDI 
 

Touha po zdraví 
Vybráno ze Satsangu 15.2.2003  

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

 
Óm Šrí Paramátmane Namaha    

 

 
 

Otázka: „V minulosti jsem si přála zlepšení svého zdravotního stavu ne proto, 
abych měla příjemnější život, ale abych získala více energie pro duchovní cestu. Mé 
špatné zdraví by nemělo obracet mou pozornost k sobě samé. Nyní ale cítím, že je to 

spíše má osobní touha. Může tato touha zpomalit nebo dokonce zastavit mou duchovní 
cestu? Neměla bych přijmout i nemoc jako něco, co mi Bůh dává, aniž bych toužila po 

změně?“ 
 

Uskutečnění Boha nezávisí na žádných podmínkách. Dochází k němu díky Boží 
Milosti. Boha nelze ničím zastavit. Bůh je Bůh. Bůh může všechno. Měli bychom  
usilovat o dobrý zdravotní stav, ale zda skutečně v dobré kondici budeme, nemáme ve 
svých rukou. Existují karmické nemoci. Přestože dodržujete všechny zásady hygieny 
a zdravého životního stylu, nemáte záruku, že neonemocníte. Naopak se dobrému 
zdraví těší někteří lidé, kteří nemají dobrou stravu, nežijí zdravě, nemají ani co na 
sebe a nedostává se jim peněz. 

Měli bychom učinit vše proto, abychom si uchovali dobré zdraví, ale nemoc není 
překážkou  v duchovní seberealizaci. Nemůže vám zabránit v tom, abyste vnímali 
Boha. Naopak se špatné zdraví a neutěšené podmínky často stávají pro duchovní cestu  
příznivými - v neštěstí člověk upřímněji myslí na Boha. V blahobytu se mysl obrací 
ke světským záležitostem. Když je člověk zdravý a má dost peněz, zabývá se více tím, 
jak si užívat, zatímco když je nemocný a nedostává se mu peněz, volá k Bohu: „Ó 
Pane, postarej se o mě!“ Když byl před třemi měsíci v dobré zdravotní kondici a měl 
dost peněz, rozmlouval s Bohem jinak: „Dobře, Bože, dovol, abych si ještě zajel do 
Švýcarska.“ 

Odpověď tedy zní: „Měli bychom usilovat o dobré zdraví, ale zároveň si být 
vědomi toho, že to není v našich rukou. Boží Milost nemůže být ničím zastavena.“ 

Důležitá je poslední část otázky. „M ěla bych přijmout nemoc jako něco, co mi Bůh 
dává?“ Ano. Vše přichází od Boha. I nemoc. Pokud budete mít tento postoj, pak se 
váš duchovní vývoj může odehrát velmi rychle.  

Před nějakým časem žil jeden veliký světec, první vydavatel nakladatelství Gíta 
Pressu, Hanumán Prašád Podhar. Ke konci svého života byl velmi nemocný, protože 
nemocný může být i světec. Jde o fyzické záležitosti. Karma se ukončuje. Mnohdy 
jsou právě duchovně osvobození lidé před svou smrtí velmi nemocní. Proč? Celá 
karma bude úplně zničena a ukončena. Nestarají se o tělo. To se jen druzí lidé 
rozrušují: „Ó, on je nemocný!“  
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Hanumán Prašád Podhar byl vážně nemocný a snad to bylo několik hodin před 
jeho smrtí, kdy ho přišel navštívit lékař. Sedl si vedle světce, který ležel se zavřenýma 
očima v polobdělém stavu. Nemoc těla přináší svá omezení. Světec otevřel oči a ještě 
než se lékař stačil zeptat na jeho stav, zeptal se on: „Už jste jedl?“ Doktor později 
napsal, jak ho to tehdy šokovalo. „I v takovém kritickému stavu se stará o to, jestli už 
jsem jedl!“ Když lékař odpověděl, že už jedl, řekl světec, že je také v pořádku.           

V posledních momentech před svou smrtí měl světec u postele papír a pero. 
Všechno se po něm nedalo přečíst, protože zápis byl nečitelný. Jedna z čitelných vět 
zněla: „Ó, nyní jsi ke mně přišel v podobě nemoci, poznávám Tě. Neutečeš mi!“ Můj 
Bože! Takoví jsou velcí lidé. Jak by se mohl Bůh dostat z náruče takového člověka? 
Avšak i k takovému vztahu s Bohem dochází Boží Milostí.  

Odpověď tedy zní: „Snažte se být zdraví. Když to nepůjde, řekněte nemoci, že se 
o ní nestaráte.“  
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