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Óm Šrí Paramátmane Namaha 

 

Duchovní cesta, kterou následujeme, je zcela přístupná vědeckému uvažování. 
Všechno, co tato duchovní cesta předkládá, lze rozumově uchopit, lze o tom 
diskutovat, experimentovat a dobrat se výsledků. Duchovní cesta neobsahuje žádná 
tajemství. Přirozeně ale mohou některé věci zůstávat skryty pro ty, kteří pro ně ještě 
nerozvinuli dostatek porozumění. Až se jejich duchovní způsobilost zvýší, přestanou 
být neznámé i pro ně.  

Vycházíme z původních textů sepsaných velikými osobnostmi. Jedním 
z nejvýznamnějších děl je Pataňdžaliho Jógasútra, sepsaná před více než dvěma a půl 
tisíci lety. Dokonalost tohoto poznání dokládá, že se po tolik let nepodařilo nikomu 
toto dílo kriticky přesáhnout. Na duchovní cestě se tedy opíráme o prověřené 
zkoumání, kde laboratoří je naše tělo. Výzkumy provádíme sami na sobě.  

Pokud má někdo za cíl smyslová potěšení, tak jak tomu obvykle bývá, stává se 
jeho tělo neužitečnou záležitostí. Uvažujeme-li o významu těla jen z materiálního 
hlediska, pak jde o továrnu neustále produkující odpad – moč, nečistoty vycházející 
z našeho nosu, z uší, pot z pórů naší kůže... Z našeho těla každým okamžikem vychází 
nějaká špína. Pokud je naším cílem pouze potěšení smyslů, pak naše tělo ztrácí svůj 
význam. Mnoho zvířat má po smrti větší hodnotu než lidské tělo. Ze zvířat využíváme 
jejich kůži, například k výrobě bot, z klů slona získáváme velmi ceněnou slonovinu…  

Podíváme-li se ale na tělo z jiného úhlu pohledu, je to v celém vesmíru to 
nejcennější, co jsme mohli od Boha dostat. Pouze lidské tělo je chrámem, v němž lze 
dosáhnout Boha. Pravdu lze nalézt jen v lidském těle, což není možné v těle žádné 
jiné bytosti. Od nepaměti se vinoucí dlouhá cesta evoluce duše se završuje právě 
v lidském těle. Individuální bytost začne vnímat Celek a splývá s ním. Objevuje, že 
součástí Jednoty byla vždy, jenom se musela vymanit z vlivu iluze oddělenosti. Až 
tento klam odejde, zůstane jen štěstí a láska.  

Proto mají duše, které dostaly lidské tělo, velikou zodpovědnost. Měly by své tělo 
užívat k dosažení cíle, k němuž bylo určeno, a ne ho zneužívat. Jediným účelem 
lidského těla je, abychom v něm dosáhli Boha. Naše tělo nemá žádný jiný smysl. 
Právě lidské tělo jako jediné nese toto poslání. Bůh, nekonečná, všeprostupující, nikdy 
nezrozená Energie, Vědomí a Moudrost, je poznáván jen v lidském těle.  

I bohové usilují o získání lidského těla. Bohové jsou sice nositeli mnohých 
přírodních sil, ale jejich existence je časově omezena a podléhá změně. Jsou natolik 
ponořeni v požitcích svých sfér, že ve svém těle nemohou dosáhnout poznání konečné 
Pravdy. Mluvím samozřejmě o bozích, a ne o Bohu, který je dokonalým konečným 
cílem.  
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Své tělo bychom proto měli používat správně, a ne ho zneužívat. Svých pět smyslů 
jsme dostali za určitým účelem. Měly by následovat vedení rozlišovací schopnosti. 
Pokud je smyslům dána neomezená volnost, nevede to k ničemu jinému než 
k frustraci. Například oči jsou určeny k vidění, ale používat je k tomu, abychom 
shlédli noční Londýn či Frankfurt, je špatné zacházení s vlastníma očima. Co je 
v Londýně, Frankfurtu či New Yorku v noci zvláštního k vidění, když se ještě ve vás 
samých rozprostírá tma? Dokud jsme uvnitř plní temnoty, jsme nevědomí a i naše oči 
neuvidí kolem sebe nic jiného než nevědomost.  

Na lidském těle není nic zvláštního k vidění – je to jen spousta masa a krve. Jsou 
daleko hodnotnější věci. Nechci tím říci, že by bylo něco špatného na fyzické kráse, 
protože i ta pochází od Boha. Všechny krásné věci pocházejí od Boha a je tomu tak 
i s fyzickou krásou. Používat správně oči znamená vidět i ve fyzické kráse Božství. 
Dívat se na fyzickou krásu a myslet přitom na požitky je nesprávné používání očí.  

Totéž platí i o ostatních smyslech – sluchu, čichu, hmatu a zejména chuti. Smysly 
by měly podléhat kontrole rozlišovací schopnosti. Rozlišovací funkcí je míněna 
schopnost rozhodovat se mezi tím, co je správné a co ne. Rozlišovací schopnost 
vyvěrá přímo z Boha. Upomínejte se na Boha, když používáte svoji mysl, a potom 
můžete i správně nakládat se svými smysly. Váš život pak bude ve všech směrech 
plný zdaru.  

Působí to opravdu paradoxně, když se podíváme na zvířata a ptáky, které 
považujeme za bytosti nižšího druhu, jak jsou klidnější, žijí v míru a chovají se daleko 
více podle své přirozenosti v porovnání s lidmi zmítanými neklidem, hádkami 
a zabíjením. Není to absurdní? Strádají většinou jen ta zvířata, která přišla do kontaktu 
s člověkem. Takto si tedy stojí lidé, když díky nim upadají i zvířata.                       

Problémy lidstva ukazují na skutečnost, že pro lidské bytosti neexistuje žádná 
spodní hranice, pod kterou by nemohly klesnout. Jenom lidé páchají zločiny. Zároveň 
ale nebyla lidem dána žádná omezení v cestě vzhůru. Do sfér pod lidskou úrovní patří 
zvířata a nad ní je Božství. Lidé se nacházejí uprostřed a je na nich, zda spadnou 
zpátky nebo se pozdvihnou výše.  

Pokud chcete, aby váš život opravdu nabyl smyslu a zdaru, duchovní cesta je 
naprosto nezbytná. Nemáte na vybranou, žádný jiný způsob není. I v rámci duchovní 
cesty samozřejmě existují různá učení a různé metody, které všechny respektujeme. 

Rád bych, abyste pochopili, že dosáhnout cíle není tak obtížné. Je třeba mít v Boha 
důvěru. Pochybnosti o tom, zda dosáhnete cíle, jsou slabošským klesáním na mysli 
a nepochopení povahy věcí. 

Svatí k tomu uvádějí následující příklad. Představte si, že vás někdo pozve k sobě 
na oběd. Vypravíte se tam, požádají vás, abyste se usadili ke stolu, položí před vás 
talíř a vy se i přes to všechno strachujete, jestli dostanete oběd! Vaše mysl je oslabena 
pochybnostmi. Vždyť jste byli pozváni, uvítáni, posazeni ke stolu, na kterém před 
vámi leží talíř, a vy stále pochybujete, jestli bude následovat jídlo?  

Podobně jste dostali pozvání i od Boha. Dostali jste od Něj lidské tělo, skrze 
nedostatek vnitřního klidu se ve vás rozvinula touha po moudrosti, a pak vás Bůh 
poslal někam, kde můžete být nasměrováni. Už sedíte u jídelního stolu, duchovní 
cesta vám byla odhalena, tak proč pochybujete, zda dostanete oběd a zda dospějete 
k Bohu? Jak můžete pochybovat? Váš hostitel, samotný Bůh, už toho pro vás tolik 
udělal! Dal vám lidské tělo, vzdělání, peníze potřebné k tomu, aby mohlo vaše tělo 
fungovat, seznámil vás s někým, kdo vám ukazuje cestu, učení vám bylo předáno a vy 
stále pochybujete, zda dosáhnete duchovního naplnění? Je to jen slabost vaší mysli.  
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Dosažení Boha znamená získat zkušenost s něčím, co je všude a v každém z nás. 
Musíte se jen místo kolem sebe podívat dovnitř. Objevíte tam sami sebe s Ním 
v láskyplném objetí. On vás miluje, vy prahnete po lásce a láska je ve vás, a tak není 
nic jiného než Láska. Láska překračuje všechny hranice.  

Uvedl jsem vám příklad s pozváním na oběd, abyste pochopili, že není třeba se 
sžírat pochybnostmi. Žádný příklad však nemůže plně postihnout duchovní pravdy, 
může jen trochu napomoci pochopení. Oběd sníte za půl hodiny, což je nesrovnatelné 
s duchovní cestou.  

V některých případech se mohou věci odehrát i velmi rychle. Vždyť na duchovní 
cestě jde o získání něčeho, co už reálně existuje. Jde jen o vnitřní obrat směrem k cíli.  

Poselstvím, které se vám snažím předat, je výzva, abyste přestali zneužívat své 
tělo. Snažte se svým tělem nakládat dobře, abyste byli prospěšní sami sobě i světu, 
abyste se plně rozvinuli a dosáhli dokonalosti.  

 
 

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


