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Ve vyšší přírodě strach neexistuje. Strach 
je dílem vitálního plánu. Je to instinkt prame-
nící z neznalosti provázený pocitem nebez-
pečí s bouřlivou vitální reakcí, který obvykle 
brání jakémukoli chápání, případně toto chá-
pání plete nebo ho zkresluje. Klidně bychom 
jej mohli považovat za vynález nepřátelských 
sil.

♣♣♣

Ano, strach vzbuzuje domnělou hrůzu. Ale 
hrozí-li člověku skutečné nebezpečí, strach 
mu nepomůže. Zatemňuje chápání, odvádí 
rozum od reality a brání mu, aby viděl, co se 
ve skutečnosti děje.*

♣♣♣

Strach je tím nejzákernějším darem oněch 
[vitálních] bytostí, jaký byl světu dán. Je to 
jejich první a zároveň nejmocnější dárek. 
Právě jeho prostřednictvím lidské bytosti 

* Život bez strachu: V. Sineľnikov, Eugenika – pozn. vyd.
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ovládají. Nejdříve ze všeho probudí strach. 
Ten vás oslabuje, a tak se krok za krokem 
dostáváte pod jejich moc. Strach může být  
i bezdůvodný. Zkrátka vás zachvátí, aniž bys-
te tušili proč. Začínáte se chvět, cítíte úzkost. 
Nechápete, proč se to děje, protože k tomu 
neexistuje žádná zřejmá příčina. Mohou za to 
vitální bytosti.

♣♣♣

Strach znamená otroctví; zatímco jednání 
– to je svoboda a statečnost předznamenává 
vítězství.
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Strach je fenoménem nevědomí. Je to své-
ho druhu utrpení, jež vychází z neuvědomění. 
Člověk nezná povahu určitých jevů, netuší, 
jaké mají účinky, neví, k čemu povedou, ne-
zná následky jejich působení, zkrátka toho 
hodně neví a toto nevědění přináší strach. 
Představte si například, jak nějaké dítě přive-
dou k člověku, jehož nezná (a teď nemluvím  
o dítěti s probuzeným vnitřním vědomím; 
mám na mysli obyčejné dítě). Ze všeho nej-
dřív se vždy lekne. Jen zřídkakdy bývají děti 
statečné – a ty mají úplně jiné vědomí.

Zapůsobit mohou také špatné předtuchy, 
jakési instinktivní vnímání, kdy člověk cítí 
něco nebezpečného, ale neví, co je třeba udě-
lat, nebo nemá prostředky na to, aby se před 
tím ubránil. V tom případě se lekne. Jsem 
přesvědčená, že pro strach existuje nekoneč-
né množství příčin. V každém případě však 
impulz přichází z podvědomí.

Ten, kdo ví, strach nezakouší. Ten, kdo se 
zcela probudil, kdo je plně vědomý a chápe, ten 
strach neprožívá. Děsí nás vždy něco temného…

Pokud se člověku podaří vzniklou situaci 
pochopit, protože do ní vnese vědomí, vědění, 
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sílu a světlo, může se pak z případného strachu 
zcela vyléčit. Podle křesťanského nábožen-
ství plyne strach z toho, že Eva snědla jablko 
v ráji. Pak totiž přišlo poznání strachu a právě 
on stále ovládá každý život i každou lidskou 
bytost na Zemi. Na tomto místě zopakuji svůj 
argument – i zvířata mají strach, ale protože 
nesnědla inkriminovaná „jablka“, netíží je lid-
ský hřích. Proč tedy mají strach?! Právě polo-
vičaté vědomí, spojené se svého druhu mimo-
volným instinktem, se zahaluje strachem, vůči 
němuž nezná prostředky. Strach samozřejmě 
intenzivně využívají nepřátelské bytosti z vi-
tálních světů, které bojují proti Boží práci. 
Proto také mají na lidstvo tak silný vliv. Na-
víc nejsou samy, poněvadž mimo ně zneuží-
vají podobné prostředky politici a náboženští 
činovníci. Některá náboženství získávají sílu 
skrze bázeň svých věřících.* V podstatě jde  
o prostý strach ze smrti a z toho, co následuje 
po ní. Lidé se již předem obávají všech neštěs-
tí, jež je po smrti čekají, pokud se nebudou sle-
pě řídit zákony, které jim duchovní diktují.

Strach může přijít také kvůli antipatii čili 
nedostatku sympatií. Někteří lidé se šíleně 
bojí ohně, jiné charakterizuje strach z vody, 
další mají respekt ze zvířat a tak dále. Strach 
přichází kvůli disharmonii vitálních vibrací. 

* Tvořivá pochybnost: Osho, Eugenika – pozn. vyd.



14

Šrí Aurobindo a Matka

Posléze se přenáší do tělesného podvědomí. 
Naše tělo je hrozně nevědomé. Jak moc se 
musíme snažit, abychom mu dali aspoň troš-
ku vědomí! Žije automaticky, ze zvyku. Je 
nevědomé.

♣♣♣

Proč člověk instinktivně cítí antipatii 
vůči určitým druhům zvířat, jako jsou na-
příklad hadi a škorpioni?

K antipatii nás vůbec nic nenutí. Nemít vůbec 
žádné antipatie patří mezi základní cíle jógy.

Vy se ptáte na antipatii ze strachu. Nebýt 
jeho, neexistovala by. Tento strach nemá ro-
zumný důvod, je instinktivní. Není charakte-
ristický pro jednotlivce, ale pro konkrétní ná-
rod. Představuje obecný rys a patří k vědomí 
lidstva obecně. Jestliže na sebe někdo bere 
lidské tělo, přijímá spolu s ním řadu všech 
jeho obecných podmínek, rasových idejí, ra-
sového vnímání lidstva, asociací, sympatií, 
antipatií i strachů.

Na druhou stranu se však sympatie a anti-
patie vyznačují něčím velmi osobním, jelikož 
pohnutky k nim se u různých lidí liší. Jsou zá-
vislé především na vlastnostech vibrací jejich 
vitálních bytostí. Najdou se tací, kdo k tvo-
rům, jako jsou hadi, nejenže necítí antipatii, 
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ale dokonce je mají rádi, chovají k nim sym-
patie a upřednostňují je.

Svět není plný jen příjemných a krásných 
věcí; přesto nevidím důvod, proč by měl člo-
věk žít s neustálými antipatiemi. Všechny po-
city typu odporu, chvění či strachu, které lid-
ský rozum nejen znepokojují, ale především 
oslabují, lze jistě překonat. Každý jogín* to 
musí zvládnout, neboť na tom závisí téměř 
každý první krok v józe. Za všech okolnos-
tí a v přítomnosti jakýchkoli bytostí a věcí je 
třeba zachovávat dokonalou rovnováhu. Stále 
zůstávejte v klidu, udržujte si odstup a buďte 
neochvějní. V tom spočívá síla jogína. Napro-
stý klid a vyrovnanost odzbrojí i nebezpečná 
a zuřivá zvířata, jež se vám postaví.

Antipatie je pohnutkou z neznalosti. 
V podstatě jde o instinktivní pohyb v sebe-
obraně. Ale bezdůvodná záporná reakce vás 
před nebezpečím neochrání nejlépe. Lepší je 
znalost neboli to, že budete znát povahu ne-
bezpečí a vědomě využívat prostředků, kte-
ré je od vás oddálí nebo je úplně eliminují. 
Mechanismus neznalosti vedoucí ke strachu 
patří k hlavním lidským vlastnostem. Lze jej 
však porazit. Ona jednoduchá lidská podstata, 
z níž vychází vnější bytost a která nás každé-
ho obklopuje, nás přece nesvazuje.

* Jogín je člověk praktikující jógu, duchovní disciplínu.


	Část 1.
	Život beze strachu
	Namísto prologu

	Krátká definice strachu
	Strach 
	jako dílo vitálního plánu
	Strach – fenomén nevědomí
	Proč člověk cítí bázeň
	Mentální, vitální a fyzický strach
	Odstřižení od strachu 
	– cesty uzdravení
	Vyléčení ze strachu 
	– několik odpovědí
	Jednoduchý lék proti strachu
	Síla správného zacházení 
	se strachem
	Jóga a strach
	Bolest a strach
	Noční můry a vitální svět
	Strach při učení
	Strach ze smrti. 
	Čtyři způsoby, jak s ním bojovat
	Strach z Boha
	Strach z hříchu
	Závěr 1. části
	Dodatek k 1. části
	Část 2.
	Příčiny deprese, 
	a jak ji překonat



	Příčiny deprese
	Vitální bytost a její vlastnost
	Překonání deprese
	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.
	Správny přístup
	Vitální bytost – 
	její klady a zápory
	Deprese a entuziasmus
	Vytrvalost drtí 
	všechny překážky
	Deprese působí na nervy
	Neúspěchy a porážky v životě
	Útěcha
	Cítíme-li, že se naše srdce 
	trhá na kusy
	Poselství 
	od nejdražšího přítele
	Jak prekonat depresi
	Smutek v sádhaně nezbytný není
	Jedna historie
	Část 3.
	Odpočinek 
	a relaxace



	Jak se správně uvolňovat
	Špatná nálada
	Zajímavá činnost
	Je zábava nutná?
	Rozdíl mezi leností a tamasem
	Nebuďte prázdní
	Nuda a lék na ni
	Odpočinek při akci
	Uvolňujte se, rozšiřujte se, 
	svolávejte svět
	Nevyčerpatelný zdroj energie

