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Óm Šrí Paramátmane Namaha 

 

Jak čerpat inspiraci z Nepoznaného? Prostřednictvím pocitů. Přestože nejste 
schopni obsáhnout některé věci svojí myslí, cítíte, že je tu ve vás a kolem vás hlubší 
pravda. Tato víra je často důležitější než vaše myšlení. Víra má dokonce větší význam 
než poznání. Lidé nejsou pro víru dostatečně otevření, a proto trvá dlouho, než se víra 
skutečně rozvine. Máme v sobě tolik nedůvěry a pochybností! 

Je přirozenou tendencí lidské mysli snažit se věcem porozumět. Konečné Pravdě 
však nikdy porozumět nemůžete. Nakonec musíte věřit. Říkám nakonec, protože na 
cestě ke konečnému prozření je poznávání užitečné. Schopnost přemýšlet a porozumět 
věcem má svůj význam a je třeba ji používat. Rád bych vám ale vysvětlil, že 
používání mysli není tím konečným stupněm na duchovní cestě.  

Dám vám jednoduchý příklad. Dejme nyní stranou otázku poznání Boha – to je 
zcela mimo dosah poznání mysli. Člověk je odkázán na víru i v jiných oblastech 
života. Nikdo si například nemůže být úplně jistý ani svým otcem. Musíme věřit, že 
tento člověk je náš otec. Můžete se divit, co to říkám. Vždyť přece všichni svého otce 
známe! Tvrdit, že něco známe, můžeme jen tehdy, když jsme to na vlastní oči viděli. 
Poznání znamená opravdu mít s něčím přímý kontakt.  

Kdo z vás byl tehdy přítomen u toho, když nějaký muž oplodnil ženu, kterou 
nazýváte svou matkou? Ukažte mi člověka, který byl u svého vlastního početí. Viděl 
kdy někdo, jak začalo těhotenství ženy, z níž přišel na svět? Nikdo nemohl být v tom 
okamžiku fyzicky přítomným pozorovatelem. Věříme matce, že tento člověk je naším 
otcem. Mateřství je jisté, o něm nemůže nikdo pochybovat. Otcovství je však otázkou 
víry. Vaše matka tvrdí, že je nějaký pán vaším otcem. Nepochybujeme o tom, co nám 
matka říká. Toto poznání je založeno jen na vaší víře. Viděli jste toho muže při 
oplodnění, které zapříčinilo vaše narození? Protože jste tehdy nemohli být fyzicky 
přítomni, jde tedy o víru.  

I náš vlastní otec je otázkou víry. Co teprve Otec všech otců, věčná Pravda? Jak 
byste mohli poznat Boha!  

Snažím se nasměrovat vaši pozornost k tomu, že víra neznamená méně než 
poznání. Příklad s otcovstvím uváděl jeden významný světec. Já sám toho moc nevím. 
Říkám jenom věci tak, jak ke mně přišly. Jsem obyčejný člověk, jeden z vás. Někdo 
z vás může být ve skutečnosti mnohem inteligentnější. Prostě tu před vámi sedím.  

Lidská mysl je plná pochybností a nedůvěry. Čím víc vás toto pochybování 
opouští, tím jste klidnější a uvolněnější. Skutečný život  závisí víc na víře a důvěře, a 
ne tolik na vědění. Už za jeden jediný den by se ze života stalo peklo, kdybyste byli 
ve všem závislí jen na poznání.  
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Matka, otec, bratr či sestra nebo kdokoli jiný vám například přinese sklenici mléka. 
Zbláznili byste se, kdybyste pochybovali: „Je mléko v pořádku? Měl bych si ho 
nejprve dát otestovat v laboratoři. Kdo ví?“ Zahynuli byste, kdybyste měli vždy 
chodit s mlékem na testy do laboratoře. Proč se nenapít hned? Věříme, že když nám 
mléko přinesla maminka, otec nebo například dcera, dávají nám jen to nejlepší mléko, 
které mají. 

Ještě výraznější roli hraje důvěra ve vztahu s duchovním Učitelem. „On je tady, a 
tak je všechno v pořádku,“ cítíme. Nejhlubší důvěru můžeme mít v Boha. Můžeme ve 
svém srdci cítit, že je s námi vždycky a neustále se o nás stará. Mohli bychom dostat 
otázku, zda jsme někdy Boha spatřili. Není to záležitost očí. Bůh je přítomen stále. 
Srdce se musí rozvinout více než hlava. Pokud chcete být v životě spokojení, vydejte 
se více cestou srdce. Lidé, kteří se snaží rozvíjet především hlavu, mohou být někdy 
hodně pomýlení. Ideální je mít rovnováhu mezi srdcem a myslí. Skutečná rovnováha 
přichází až s dosažením duchovní seberealizace. 

 Už jsme zase u duchovní seberealizace. Co jiného. Každé téma končí u duchovní 
seberealizace. Prostě to tak je. Ať už začnete z jakékoli strany, dojdete k potřebě 
duchovního prozření. Protože s duchovní seberealizací přichází plné pochopení. 
Nastane stav, který nelze popsat slovy. Je třeba získat osobní prožitek, díky němuž se 
ve vás rozvine stav, jako byste neustále oslavovali. Poznat sebe sama je tím 
nejdůležitějším cílem. Poznání sebe sama neboli duchovní seberealizace vyžaduje obě 
kvality – intelekt stejně jako city. Prostřednictvím intelektu se rozvíjí rozlišovací 
schopnost, známá v sanskrtu jako “vivéka“ . Jde o rozlišování mezi dobrým a 
špatným, správným a nesprávným, morálním a nemorálním. To je velmi důležitá 
funkce. V citech je zase obsažen prvek lásky a víry. 

Víra a správné rozlišování jsou dvě křídla, na kterých se hledající vznáší vzhůru. 
Žádný pták nelétá jen s jedním křídlem. Kolik je ptáků na obloze a žádný nemává jen 
jedním křídlem. Je zapotřebí rozvíjet city i rozlišovací schopnost. Tak se duchovní 
cesta odehrává. 
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