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DUCHOVNÍ PRAXE 
 

Výkyvy na duchovní cestě 
Vybráno ze Satsangu 17.7.2009  

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

 
Óm Šrí Paramátmane Namaha    

 

Stav naší mysli se neustále mění. Mysl je nestálá a podléhá výkyvům. Někdy se 
v meditaci dostáváme do hloubky, cítíme duchovní napojení a jsme plní energie 
věnovat se duchovní praxi. Duchovní cesta nám v těchto obdobích přináší radost 
a štěstí. Přicházejí ale i fáze, kdy jako bychom o duchovní hledání zcela ztratili zájem. 
Nechce se nám do meditace ani do četby duchovní literatury. Tyto výkyvy přetrvávají 
až do té doby, než dosáhneme trvalého klidu a vyváženosti.  

Je důležité vědět, co v takových obdobích duchovní vyprahlosti dělat. Dvě věci 
vám mohou být nápomocny. Prvním doporučením je neustálé opakování mantry. 
Druhou zásadou je dodržovat pravidelné časy meditace. Nevadí, že se nedokážete 
soustředit. Prostě seďte tak, jak jste zvyklí. Vytrvejte v meditační pozici a netrapte se, 
že vám myšlenky bloumají sem a tam a že vlastně vůbec nemeditujete. Postavíte se 
tak pevně proti vrtochům své mysli, abyste se ji naučili ukázňovat. Cílem je stát se 
postupně pány své vlastní mysli. V období odklonu od duchovní cesty je důležité 
setrvat v pravidelné praxi, i když se mysl toulá někde jinde, a upomínat se pomocí 
mantry na Boha.  

Příroda, neboli hmotný svět, se skládá za tří hlavních prvků: sattvy, radžasu 
a tamasu. Tyto tři kvality se neustále proměňují. Někdy převládne sattva, jindy je 
v nás dominantní radžas nebo tamas. Mysl je součástí proměnlivé Přírody. Vyjdeme-li 
z rozdělení na Přírodu postrádající vědomý prvek na jedné straně a Vědomí, Purušu, 
Átman na straně druhé, patří mysl do kategorie nevědomé Přírody. 

Nenechte se proto podobnými výkyvy ve své duchovní praxi odradit. Jde o velmi 
častý jev, který někdy zažil každý hledající. Rozdíly jsou jenom v délce trvání 
a v konkrétní podobě. Ani naše fyzická kondice není stále stejná. Někdy se cítíme 
slabí a do ničeho se nám nechce, zatímco jindy máme tolik energie, že bychom se 
pustili do čehokoli na světě. Zcela bez příčiny jsme někdy zvadlí a bez energie. Když 
nás někdo vybídne vypravit se na tržiště, raději to odložíme.  

Otázka:  „Máme s únavou bojovat nebo ji prostě přijmout?” 

Pozorujte svoji únavu a snažte se alespoň plnit své povinnosti. Byl bych rád, abyste 
pochopili, že je přirozené, že výkyvy přicházejí, a proto se tím nenechte odradit. 

Často se nám také znovu a znovu vracejí staré špatné návyky. Jak se říká, zvyk je 
železná košile. Problémy mohou u různých lidí nabývat odlišné podoby a míry. 
Někteří lidé snadněji podléhají přitažlivosti opačného pohlaví, jiní mají zase tendenci 
k chamtivosti nebo třeba k žárlivosti. Centrem všech potíží je ego. Základem ega je 
naše ztotožňování se s tělem a myslí místo s naším skutečným Já a Vědomím. 
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Duchovní cesta je neustále probíhajícím výcvikem, kde je stále na čem pracovat. 
Nepřetržitý proces sebeukázňování se odehrává na úrovni těla, mysli, intelektuálního 
chápání… Jak už jsem o tom mnohokrát mluvil, na úrovni fyzického těla je důležitá 
správná strava a spánek, přiměřené množství práce… Je potřeba najít si ve všech 
oblastech rovnováhu. Podobně je třeba kontrolovat i různé tendence v naší mysli. 

Zvířata nemají schopnost zlepšovat sama sebe. Jenom lidé se mohou vyvíjet na 
základě své vlastní snahy a schopnosti rozlišovat. Zvířata se mění jen prostřednictvím 
zásahu zvenčí. Tygr si v cirkuse stoupá na zadní nohy jenom proto, že ho to naučil 
jeho cvičitel a on se bojí neposlechnout. Tygr by si v džungli sám na zadní nohy 
nestoupal. Jenom lidé mají možnost sami sebe vychovávat. Lidské bytosti dostali tuto 
schopnost, kterou ostatní bytosti nemají. 

Nenechte se výkyvy ve své duchovní praxi odradit. Jde o přirozenou součást 
procesu. 
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