
ZE SATSANGŮ S GURUDÉVEM ŠRÍ OJASWI SHARMOU     

1 

 
 

OSUD (KARMICKÉ ZÁKONY) 
 

Změna vnějších okolností vs. vnitřní změna 
Vybráno ze Satsangu 5.2.1997  

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

 
Óm Šrí Paramátmane Namaha 

 

Je důležité rozumět vztahu mezi dvěma důležitými činiteli lidského života - 
osudem a vlastním úsilím - jinými slovy předurčeností a svobodnou vůlí. Hlavní 
události našeho života, situace do nichž se dostáváme a dokonce i naše zdraví jsou 
převážně předurčeny osudem. Přesto zůstává vlastní úsilí podstatou lidského života. 
Je prvkem dodávajícím životu hodnotu.  

Jste konfrontováni s přicházejícími životními situacemi, které si nevybíráte. Je to 
vidět z každého úhlu pohledu. Ve svém vlastním životě můžete pozorovat, jak jste 
téměř ve všech situacích bezmocní je měnit. Existuje mnoho událostí, které byste si 
nikdy nepřáli, ale ony prostě do vašeho života vstupují. Naopak je mnoho situací, 
které byste si přáli, a které nikdy nenastanou. Svědčí to o tom, že nad životními 
událostmi nemáte vládu.  

Celý život jsme procházeli a budeme procházet nějakými situacemi. Jakým 
způsobem se tedy k životu postavit? Většina lidí se zaměstnává snahou změnit své 
životní okolnosti. Někdy se zdá, že se to daří, někdy ke změně i přes veškerou snahu 
nedojde a někdy si dokonce můžeme pohoršit. Pokud dojde ke změně okolností podle 
toho, jak by si to člověk přál, myslí si, že je to jeho zásluhou. Je to však jen iluze a hra 
jeho ega. Všechny situace jsou důsledkem našich předchozích činů, kterými jsme 
sami sebe uvěznili. Cílem duchovního hledajícího je osvobodit se, protože bez 
svobody není štěstí. Pokud jde o to, čím se tedy v životě řídit, moudří lidé vybízejí 
k přijetí situace takové, jaká je. 

Život obsahuje dva aspekty: vnější a vnitřní. Vnější okolnosti bychom měli 
přijmout, jak přicházejí, a věnovat čas na zdokonalení vnitřních kvalit bytí. V tom 
spočívá celá moudrost. Většinou však lidé proklínají vnější okolnosti a snaží se je 
změnit tak, jak si myslí, že budou šťastní. Moudří lidé vysvětlují, že je lepší 
s okolnostmi nebojovat, ale zaměřit se na kvality svého bytí. Okolnosti změnit 
nemůžete, ale máte ve svých rukách zlepšení sebe sama. Za tímto účelem můžete 
následovat duchovní cestu, vědecky propracovanou metodu. Vědecký systém, jehož 
prostřednictvím lze dosáhnout vnitřní transformace své přirozenosti, je známý jako 
„Jóga“ nebo duchovní způsob života. 

Neměli bychom se tedy vůbec snažit nějak ovlivnit situace, v nichž se nacházíme? 
Moudří lidé vysvětlují, že nejde o to, nedělat nic, ale za všech okolností plnit 
s maximální oddaností své povinnosti. V životě jsou vždy k dispozici dva základní 
prvky - za prvé nějaké vnější okolnosti a za druhé povinnost, která se k těmto 
okolnostem vztahuje. Tyto dva prvky jsou neustále přítomny. V životních situacích, 
s nimiž jste konfrontováni, byste měli co nejupřímněji pokračovat v plnění svých 
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povinností. V plnění povinností byste neměli být nedbalí, nikdy a za žádných 
okolností.  

Veškerý zbylý čas a energii byste pak měli věnovat na zlepšení kvalit svého 
vnitřního bytí. V životě obvykle věnujeme veškerý čas a energii snaze zlepšit vnější 
podmínky, v nichž se nacházíme, ale vůbec se nestaráme o vnitřní kvality sebe sama. 
Moudří lidé upozorňují, že ať se snažíme jakkoli, pokud se neřídíme touto radou, 
štěstí ve svém životě nedosáhneme. Chcete-li změnit svět a přizpůsobit ho své 
představě, nikdy nebudete šťastní. Začnete-li se změnami svých návyků a vlastností, 
zaručeně přijde čas, kdy šťastní budete. Štěstí v životě nezávisí na vnějších faktorech, 
ale závisí na vnitřním já. Zdrojem štěstí nejsou materiální podněty, například nová 
videokamera, nábytek, auto nebo dům. Zdrojem štěstí je vaše vlastní existence, váš 
Átman, vaše duše. 

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

 


