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DUCHOVNÍ PRAXE 
 

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

 
Existují tři důležité faktory, které mohou napomáhat vašemu duchovnímu vývoji: 

Služba druhým lidem, meditace a zaměření se na své vlastní chyby a sebeanalýzu. 
Snažte se vnášet všechny tři uvedené principy do svého života.  

 
Ve víru událostí přicházejících podle vašeho osudu musíte dělat každým 

okamžikem nějaká rozhodnutí. Je to duchovní trénink. Být skutečným duchovním 
hledajícím znamená být neustále bdělý. 

 
Naslouchání duchovnímu Mistrovi i čtení duchovní literatury má jistě svůj 

význam, ale skutečná hodnota spočívá v praktikování v životě, ne v naslouchání. 

 
Nastoupíte-li vnitřní cestu proměny, musíte také udělat změny ve svém životě ve 

světě. Je zapotřebí, abyste změnili svůj životní styl. Tato reorganizace vašeho 
vnějšího života by měla být založena na rozlišování mezi potřebou a přáním. 

 
Lidský vývoj je založený na tom, jak žijeme svůj každodenní život. Je to těžká 

zkouška duchovnosti snažit se žít duchovním způsobem ve všech situacích, které 
běžný život přináší. Je snazší sedět hodinu v meditaci, číst Bhagavadgítu či Bibli nebo 
se zúčastnit nějaké náboženské aktivity. Daleko více nás prověřuje každodenní život, 
protože se dotýká našich osobních zájmů. Je těžké jednat správně, je-li to proti 
našemu na sebe zaměřenému zájmu. 

 
Život hledajícího by měl být odlišný od života těch, kteří se honí za požitky 

smyslů. Hledající se musí krok za krokem rozhodovat, které věci by mohl ze svého 
života vypustit. Například se může vzdát mnoha společenských závazků a návštěv 
přátel a různých dalších činností. 

 
Na duchovní cestě bychom se nikdy neměli srovnávat s ostatními. Hledající se 

často porovnávají s druhými hledajícími. Nikdy bychom se neměli srovnávat. Není to 
dobrá cesta. Srovnávejte se jen sami se sebou. To je správná metoda. 

 
Cokoliv bylo zrozeno, musí nevyhnutelně zemřít. Nesnažte se udržet si věci, které 

jsou svou povahou pomíjivé. Nestarejte se o ně. Využijte pomíjivé věci, odsouzené 
k zániku a dočasnosti, k tomu, abyste získali věčnost. 
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Je důležité si uvědomit, co máme za problém. Někdo může říci: „Schází mi vnitřní 
klid.“ Jiný jako svůj problém vidí nadměrnou chuť na sex. Někdo může přiznat: 
„Jsem příliš zaměřený na peníze“ nebo „Jsem velmi žárlivý“ nebo „Jsem plný zlosti“ 
nebo „Bývám často podrážděný“ nebo „Často mám z něčeho strach“. Přiznáváme si, 
jaký je náš vnitřní stav. Jakmile toto dokážeme, duchovní cesta může začít. Podstatou 
věci je nahlédnout na to, jací skutečně jsme, a od tohoto místa začít. 

 
Odpověď na otázku „Kdo jsem?“ se hledajícímu odhalí pouze tehdy, když bude 

dostatečnou dobu následovat určitý způsob života. Tento způsob života zahrnuje 
mimo jiné posilování sebekontroly, ukázněný životní styl, analýzu vlastních chyb a 
modlitbu k Bohu pro jejich odstranění. Dále je důležité osvojení si postoje služby 
druhým. Bez služby světu nikdy nemůžeme uskutečnit Božství skryté v druhých 
lidech stejně jako v nás.  

 
Jak může člověk poznat, zda je někdo duchovně pokročilý nebo ne? Odpověď zní, 

že důkazem vývoje nejsou vnitřní zážitky. Není tak důležité, jak dlouho sedíte 
v meditaci a jakými stavy přitom procházíte. O vašem duchovním vývoji nejvíce 
vypovídá váš vnější život ve světě. Duchovně pokročilejší je ten, kdo má dobré vztahy 
doma a v práci. Je důležité pochopit, že není zapotřebí se zcela oddělit od běžného 
života. Tato chyba se často vyskytuje v ášramech, kde jsou lidé odtrženi od života ve 
světě. Tráví veškerý čas v ášramech, dlouho meditují a myslí si, že jsou vysoce 
duchovní. Někteří z nich jsou, ale někteří ne. 

 
Ten, kdo chce skutečně duchovně postoupit, nepotřebuje studovat různé duchovní 

cesty. Shromažďováním informací se můžete stát učenci. Můžete napsat dobré knihy, 
věnovat se přednáškové činnosti a proslavit se, ale přesto nenalézáte mír. 

 
Existují dvě já. První je nižší já ega, které se rozrušuje vším, co jde proti jeho 

přáním. Nižší já může podráždit i obyčejná kočka! Postupně se toto egoistické nižší já 
začne rozpouštět a z jeho popela vyvstane skutečné Já - Existence, Vědomí, Átman, 
Duch. Jinými slovy, zemřete a ze svého popela se znovu zrodíte. Zemřete ve smyslu 
svých světských přání, svých náklonností, svých zálib a odporu k věcem, které vám 
naopak blízké nejsou. Všechny tyto prvky ve vás musí být rozpuštěny, aby mohlo 
vyvstat pravé Já, kterým skutečně jste.  

 
Naše racionální mysl často zapomíná, že pokud se na duchovní cestě mluví o 

poznání, nemyslí se tím mentální porozumění. Nejde o získávání nějakých nových 
informací. Poznání je vnitřním vhledem, který nikdy nenastane, dokud nezmizí ego. 
Pravé poznání se otevírá, až když je konec s egem. Pouze osobní zkušenost duchovní 
realizace přináší dosažení všeho, čeho mělo být dosaženo. 

 
Bůh, který je štěstím, láskou a mírem,  je stále s vámi. Vy si přejete být v životě 

šťastní, a to nejen na chvíli. Toužíte po trvalém vnitřním klidu a lásce, tak proč je 
tolik postrádáte? Musíte dělat nějakou chybu. Nežijete zřejmě správným způsobem. 
Přemýšlejte o tom. 
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Přeji si jen jednu jedinou věc: “Abyste co nejrychleji dospěli k uskutečnění Toho, 
co už s vámi dávno je.” Není to vůbec obtížné. Těžké je, když usilujete o něco, co 
nemáte. Bůh je ale s vámi neustále, tak v čem je potíž?  Když si chcete pořídit nové 
auto, může být obtížné zvolenou značku sehnat. Objednáte si na zakázku nějaký 
výrobek, ale musíte si počkat, než vám ho vyhotoví. Zatímco Bůh existuje všude 
a vždy, a proto i ve vás právě teď. Čím to, že si Ho nejste schopni uvědomovat? 
Přiblížit se Bohu není obtížné. Obtížné je odpoutat se od lákadel světa kolem. 
Odklonit své smysly a myšlenky od potěšení světa je to, co je obtížné. To je ten klíč. 
Bůh už na vás na všechny čeká. 

 
Většina problémů je součástí vašeho osudu, ať už se potíže týkají čehokoli – 

vztahů, rodiny, zdraví, financí… Jde o důsledky vašich činů v minulosti. Důležité je, 
abyste právě v těchto situacích pokročili dál. Snažte se pochopit principy duchovní 
cesty a to nejen teoreticky, ale v rámci vašich osobních okolností je i uvádět do praxe. 
Pokuste se učinit součástí svého života cvičení jógy, meditaci, sebeanalýzu…  

 
Základním předpokladem pro nastoupení duchovní cesty je přestat s činnostmi 

jednoznačně škodlivými. Mám na mysli jednání odporující logice, zdravotním a 
hygienickým zásadám, morálce a vaší vnitřní rozlišovací schopnosti. Pokud se ve 
svém životě nevyvarujete těchto základních chyb, nebudete schopni skutečně 
meditovat či být prospěšní druhým lidem. Například člověk zvyklý konzumovat 
alkohol nemůže myslet sattvicky, protože pitím jsou ovlivněna jeho centra v mozku. 
Podobně nemůže duchovně postoupit ten, kdo si nevydělává peníze čestným 
způsobem. Nemá význam, pokud se takový člověk snaží přispívat na charitu. 
Předpokladem pro příspěvky na dobročinné účely je získat peníze čestným způsobem.  

 
Člověk zabývající se duchovní cestou si bývá více než ostatní vědomý svých 

vlastních chyb a slabších stránek a často u něj dochází k pocitům viny. Nenechejte se 
tím odradit. Uvědomte si, čím ve skutečnosti pocity viny a všechny vaše slabosti jsou. 
Nejsou součástí čistého Ducha, kterým jste. Existují jen na úrovni vašeho 
jemnohmotného těla, v mysli. Vaše mysl se začala postupně pročisťovat. Vaše mysl 
nejste vy samotní. Jste něčím od mysli odděleným. Kdo si uvědomuje vinu? Jak byste 
mohli být svými slabými stránkami, když jste schopni se na ně podívat?  

 
Ducha bychom mohli přirovnat ke světlu. Duch je vědomím. Všechny vaše 

nedostatky se dostávají do světla Ducha. Jakmile jsme schopni si něco uvědomit, 
začne se to oslabovat. Děje se to proto, že v uvědomování si je obsažena věčná 
energie Božství. Pro duchovní vzestup je nejpodstatnější právě postupné rozšiřování 
vědomí.   

 
Jedním z nejlepších způsobů, čím se na duchovní cestě řídit, je zaměřit se na své 

povinnosti, aniž bychom za to něco očekávali nazpět. Využijte ke službě druhým 
všechno, co jste od Boha dostali. Jakmile myslíte více na to, jak byste druhým mohli 
být nápomocní, začnete se duchovně vyvíjet. Lidem můžete přispět manuální 
výpomocí, penězi, svými znalostmi nebo čímkoli jiným, co máte.  
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Je potřeba se v životě naučit rozlišovat mezi starostí o výsledky a cílevědomou 
prací. Netrápím se, co bude zítra, ale provedu všechny přípravy. Když se chci dostat 
druhý den do Dillí, musím si koupit lístky nebo zkontrolovat, jestli mám v autě dost 
benzínu. Tento jemný rozdíl v postoji se týká všech oblastí našeho života. Čím více 
fantazírujeme o tom, jak věci dopadnou, o to méně můžeme vnímat přítomnost. 

 
Je důležité, zda věci děláme s očekáváním výsledků nebo se zaměřením na cíl. 

Nezabývat se tím, jak naše snaha dopadne, neznamená nemít žádný cíl a plán. Je 
velmi důležité tomuto podstatnému rozdílu porozumět. Nemůžeme pracovat bez toho, 
aniž bychom si vytýčili nějaké cíle. Správný postoj je: „Mám jasnou představu, kam 
chci směřovat, ale nestarám se o to, jak to dopadne.“ Názorným příkladem jsou 
zkoušky ve škole. Zbytečně plýtváte energií, pokud si při učení představujete, jak 
bude báječné, až budete mít zkoušky hotovy. Učte se, místo abyste mysleli na to, jak 
zkoušku v budoucnu zvládnete. Všechno denní snění vás odvádí od přítomného 
okamžiku.  

 
U některých hledajících dochází v kontaktu s duchovní energií k různým potížím. 

Jde o proces očišťování, ať už jsou jeho projevy seberozmanitější: pláč, pocity 
úzkosti, stísněnosti, vnitřní třes, různé obavy, že se odehrává něco, čemu hledající 
nerozumí... Nenechte se ničím z toho vyvést z míry. Všechno je jen součástí procesu 
duchovní přeměny. Tyto projevy prozrazují, že ve vás začala pracovat duchovní 
energie. Je to tedy dobré znamení. Obavy se dostavují proto, že nejste s podobnými 
jevy obeznámeni. U jednotlivých hledajících se mohou zmíněné projevy objevovat po 
různě dlouhou dobu. Čistící proces neprobíhá u všech stejně. Nemůžete uklízet 
všechny pokoje najednou.  

 
Když se mají vtisky z minula vyčistit, může na úrovni jemnohmotného těla 

docházet při duchovní praxi k nejrůznějším projevům. Věci se musí odehrát tímto 
způsobem, a tak se tím nenechte vyvést z míry. Je to jako byste si stěžovali na bolest 
v zádech a žádali o masáž. Chtěli byste namasírovat, ale s podmínkou, že se masér 
vašeho těla ani nedotkne. Požadovali byste: „Namasírujte mě, prosím. Zbavte mě 
mých bolestí, ale ne abyste se mě přitom dotkl!“ To není možné.  

 
Duchovní seberealizace, nebo jinými slovy uskutečnění Boha, může nastat 

u kohokoli v kterékoli situaci. Za nepříznivých okolností se většinou pravděpodobnost 
rychlého duchovního pokroku zvyšuje - právě když jste zmateni, vnitřně zmítáni 
a musíte něčemu čelit. V dobách prosperity, dobrého zdraví, přebytku peněz 
a oceňování od druhých se vaše mysl začíná odklánět od duchovního směřování. 

 
Pro naplnění skutečné duchovnosti stačí jen trochu naslouchat a číst, ale o to více 

vše vnášet do běžného života. Nikdo by ale na druhou stranu neměl očekávat, že cíle 
dosáhne svou aktivitou. Završení duchovní cesty se odehrává díky Boží Milosti. Než 
však k tomu dojde, je třeba učinit kroky v praktickém životě a postupně vnášet 
duchovní zásady do praxe. 
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Může se stát, že se vám naskytne příležitost získat nepoctivým způsobem  velké 
množství peněz. Vaší první spontánní reakcí pravděpodobně může být: „Vezmu si je.“ 
Ale duchovní hledající by si měl umět říci: „Ne, to není správné.“ Tento druhý způsob 
reakce ukazuje, že již člověk nastoupil duchovní cestu. 

 
Existují dva druhy duchovních knih. První kategorií jsou ty, které vám předkládají 

více informací a rozšiřují vaše znalosti. Druhou kategorií jsou knihy, které rozvíjejí 
vaši moudrost. Je rozdíl mezi tím mít znalosti a být moudrý. Často se stává, že se i 
upřímný hledající ztratí ve čtení duchovní literatury a pátrání po informacích, protože 
knihy bývají velmi zajímavé. Nepomohou však hledajícímu přímo v jeho osobním 
duchovním vývoji.  

 
V chápání významu těla se můžeme setkat se dvěmi nesprávnými představami. 

Jsou to dva opačné extrémy. I mnoho duchovních hledajících zastává jeden z těchto 
dvou hlavních mylných názorů. Pro některé lidi je tělo centrálním bodem jejich 
života, a proto se o něj zajímají příliš mnoho a jsou k němu silně připoutáni. Na druhé 
straně jsou ti, kteří se o tělo vůbec nestarají, protože si myslí, že je pomíjivou 
záležitostí a není třeba o něj proto dbát. Nicméně skutečný duchovně hledající nedělá 
ani jednu z těchto chyb. O své tělo se stará, ale není k němu připoután. Pečuje o své 
tělo, protože ví, že je nástrojem pro službu a práci, a že Duch může být realizován 
pouze v těle. Hledající dobře využívá své tělo, dokud ho má. Až přijde čas, kdy 
zestárne a nebude už k užitku, bude připraven ho ochotně odložit stejně jako odkládá 
svůj oděv. 

 
Za cílem dosažení duchovní seberealizace nemusíte docházet do mešity, chrámu 

nebo kostela. Cesta k seberealizace je vnitřní prací na sobě. 

 
Vypěstuje-li si hledající zvyk více naslouchat a méně mluvit, bude šťastnější. 

Naslouchejte více a mluvte méně! Není nutné tak mnoho mluvit. Mluvte jen tehdy, 
když se vás někdo na něco zeptá. Mnoha potíží se vyvarujete, naučíte-li se být tišší. 
Když nasloucháte, měli byste mít schopnost vnitřně odmítnout to, co neodpovídá 
vašemu mínění. Nemusíte vyjadřovat svůj názor ke všemu, co jste slyšeli. Důležité je 
mentálně nepřijmout, s čím nesouhlasíte. Není potřeba odmítat názory druhých 
nahlas. 

 
Hledající mají často představu, že když začnou žít jinak, lidé si o nich budou 

myslet, že jsou potrhlí a nenormální. Tato myšlenka se nezakládá na pravdě, protože 
ostatní lidé jsou většinou příliš zaměstnáni svými vlastními činnostmi a nikdo nemá 
čas, aby se o vás staral. Důležité je, že vy jste na duchovní cestě. Proč byste se měli 
zabývat názory jiných lidí? Posouzení od druhých lidí nemá pro váš život větší 
význam než švitoření ptáků nebo štěkot psů. Proč se tolik zabýváte druhými lidmi? 
Všechny podobné problémy vytváří ve skutečnosti vaše ego. 

 
Vybízím-li vás, abyste nejprve řešili své vlastní problémy, nenabádám vás k 

sobectví. Jen ten, kdo si vyřešil své vlastní problémy, může pomáhat s problémy 
druhým lidem. 
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Pokud se vám odehraje nějaký duchovní zážitek, například cítíte vnitřní mír, 

veškeré zásluhy patří Bohu. Naopak, když se vám přihodí něco špatného, veškerá 
odpovědnost za to je na vás. Za chyby jste zodpovědní vy, ne Bůh, protože se věci 
ubírají nesprávným směrem jen tehdy, když nejste dostatečně ukáznění. Vy sami jste 
odpovědní za to, že nemáte sebekontrolu a nejste pevní ve svých zásadách.  

 
Před spaním byste se neměli věnovat ničemu světskému. Myslet před spaním na 

Boha a modlit se k Němu vám přinese užitek. Poslední bdělá myšlenka vstupuje do 
vašeho podvědomí a je velmi účinná. Stejně tak, jakmile se ráno probudíte, znovu si 
vzpomeňte na Boha.  

 
Je velmi užitečné před usnutím meditovat nebo se v posteli upomínat na Boha či 

nějakého světce. Vaše poslední myšlenka před usnutím by měla být na Boha, 
nějakého světce nebo mantru. Stejně tak ráno. 

 
Nejvyšší cesta je zároveň nejprostší. Buďte pravdomluvní, čiňte dobro druhým, 

buďte čestní, soucitní, laskaví a milující, kroťte své návyky v jídle, spaní a sexu. To 
jsou zásady pro pravou cestu. Když si uvědomíte hodnotu těchto principů, měli byste 
je začít co nejdříve vnášet do svého života. Vytrváte-li v tom, duchovně postoupíte. 

 
Měli bychom se na Boha stále vnitřně upomínat? Když budeme neustále 

v myšlenkách na Boha, zbude nám nějaký čas na práci ve světě? Až se vzpomínka na 
Boha prohloubí a usadí, stane se přirozenou součástí vaší osobnosti. Pak se nebudete 
muset obracet k Bohu takovým způsobem, jako jste to dělali na počátku. 

 
Důležité je pravidelně meditovat. Pro meditaci i pro každodenní život má 

pravidelnost zásadní význam. Díky ní se vtisky dostávají hlouběji do podvědomí 
a přeměna vašeho bytí se může odehrávat rychleji. Kromě pravidelné meditace 
doporučuji četbu kvalitní duchovní literatury, například Bhagavadgítu. Snažte se 
svým vlastním způsobem vztahovat k Bohu. V Indii se připisuje velký význam 
opakování džapy – vnitřní upomínání se na Boží jméno. Může to být pro vaši praxi 
prospěšné. Tyto faktory vám mohou pomoci. 

 
Vybízím vás k tomu, abyste nepřijímali slepě všechno, co se v duchovní literatuře 

nabízí. Přijměte za své vše, o čemž jste sami přesvědčeni, že je pro vás správné. Věci, 
kterým nerozumíte, ale nekritizujte. Navrhuji vám postoj, který jsem vždycky sám 
zastával: „S tímto názorem osobně nesouhlasím, ale to neznamená, že je to tvrzení 
nesprávné. Kdo ví, zda za nějaký čas nedojdu ke stejnému názoru.“ Přijměte z četby 
za své všechno, co odpovídá vašemu aktuálnímu stupni porozumění. 

 
Stav naší mysli se neustále mění. Mysl je nestálá a neustále 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 období, kdy jako bychom o duchovní hledání zcela 
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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 dělat v obdobích duchovní vyprahlosti. 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 u své pravidelné 
praxe, i když se mysl toulá někde jinde, a upomínat se pomocí mantry na Boha.  

 
Nenechte se odradit výkyvy v motivaci ke své duchovní praxi. 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. Příroda, neboli hmotný svět, se skládá ze tří 
hlavních prvků: sattvy, radžasu a tamasu. Poměr těchto tří kvalit se neustále 
proměňuje. Někdy převládne sattva, jindy je v nás dominantní radžas nebo tamas. 
Mysl je součástí proměnlivé Přírody. 

 
Dechové cvičení anuloma-viloma můžeme provádět kdykoli, bez nějakých 

zvláštních přípav. Není potřeba ho provádět na lačno. Anuloma-viloma může být 
velmi nápomocná ve zmírnění různých psychických problémů, například v situacích 
psychického napětí nebo deprese. Při pravidelném cvičení začnete pozorovat pozitivní 
změny. 

 
Pozorujte podrážděnost v sobě, aniž byste reagovali. Není to snadné. Žádný trénink 

není jednoduchý. Pozorujte vše, co ve vás vyvstane, a nereagujte. Postupně se naučíte 
nahlížet na celý proces: Nejdříve nebylo po hněvu ani stopy. Potom se hněv objevil 
a začal kulminovat až do bodu vrcholu, kdy jste byli silně puzeni nějak navenek 
zareagovat. Pokud jste nereagovali a stáhli se do role pozorovatele, hněv začal 
ustupovat. Povede-li se vám to dvakrát, po třetí už to nebude tak těžké a na počtvrté 
už to bude snadné. Po nějaké době, když se objeví podrážděnost, tak si jenom řeknete: 
„Ó, už je tady zase podrážděnost! Dobře, tak pojď. Teď jsi nejsilnější, ok. Už 
ustupuješ, děkuji.“  

 
Nevíme, jak dlouho bude trvat, než se zahojí rána, kterou druhému člověku 

způsobíme tím, že ho zraníme, urazíme nebo se jiným způsobem nezachováme dobře. 
Proto bychom se měli snažit nikoho nezraňovat. Nicméně, hledající není schopen 
v mnoha situacích udržet na uzdě své emoce, například hněv. Pokud k tomu dojde, 
pak by se měl člověk pracující na svém duchovním vývoji té osobě upřímně omluvit: 
„Promiň, lituji toho! Je to má vina. Moc mě mrzí, že k tomu došlo. Prosím tě, omluv 
mě.“ To je nejlepší metoda.  
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Když se stáhnete ze světa a meditujete například někde v jeskyni, je snadné 
prohlašovat o sobě, že jste se povznesli nad všechen hněv. Není tu nikdo, kdo by vás 
vyváděl z míry. Blahopřeji, pokud se vám podaří zůstat v izolaci deset dní či let bez 
hněvu. Jak to ale dopadne, až z jeskyně vylezete a zajdete si například na tržiště? Jak 
obstojíte v manželství? 

 
Před dosažením duchovní realizace sice v hledajícím hněv jako reakce na 

nesprávné jednání druhých vyvstane, ale on se snaží ovládnout svoji reakci a nejednat 
ve zlobě. Nemusíte takového člověka zrovna milovat, ale měli byste se ovládat a 
nenadávat mu. Někdy může situace vyžadovat přísné jednání, ale tvrdost by měla 
zůstat jen na povrchu. Může se například stát, že vás někde na ulici začnou obtěžovat 
nějací neukáznění mladíci. Nebudete se na ně přece usmívat. Budete jednat navenek 
rázně, ale uvnitř s pochopením pro jejich nezralost. 

 
Jak se tedy zachovat, když se dostanete do situace, která je právě pro vás obtížná? 

Nepřestávejte se pozorovat, obracejte se k Bohu a pokud můžete, děkujte tomu 
člověku, který spustil váš hněv. Buďte mu vděční, že se stal nástrojem, abyste mohli 
vidět podrážděnost, která ve vás vyvstala. Je zapotřebí, abyste si na duchovní cestě 
osvojili tento postoj.  

 
Snažte se v každé situaci myslet na rovnováhu. Základním principem duchovní 

cesty je právě rovnováha. Obstát ve světě není tak jednoduché. Pokud byste 
nereagovali na chování některých lidí, za chvíli by vám přerostli přes hlavu. Je proto 
součástí vaší cesty umět říci stop: „Prosím, tohle mi nedělejte.“ Nebo: „Prosím vás, 
abyste mi v této věci vyhověli.“ D ůležité ale je, aby ve vás přitom nebyl hněv. To není 
vůbec snadné.  

 
Není příliš obtížné se v konfliktní situaci zdržet jakékoli reakce nebo se rozčílit. 

V hněvu někomu vynadat je velmi snadné. Hledající na duchovní cestě by neměl 
jednat ani jedním z těchto dvou uvedených způsobů. Měl by se dát třetí cestou a 
laskavě, bez sebemenšího hněvu druhému vysvětlit, co je potřeba, a požádat ho o 
spolupráci. Nejprve je zapotřebí zvládnout svoji vlastní reakci a zaměřit se na své 
nedostatky. Pro fungování ve světě je však také důležité na jednání druhých lidí nějak 
navenek zareagovat. 

 
Světci mluví o tom, že skutečné duchovní hledání nemůže  započít bez toho, že by 

hledající sklonil svou hlavu. Je potřeba si nejprve přiznat limity svých vlastních 
schopností a ega. Duchovní cesta začíná pouze tehdy, když si začnete uvědomovat, že 
se nemůžete nikam posunout bez pokory a prosby. Nezáleží na tom, jak nazýváte Sílu, 
jíž se odevzdáváte. Dokud nedojdete do toho vývojového bodu, je všechna vaše 
duchovnost jen hrou ega.  

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

 
 


