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Osud vám pomáhá 
odhalit se

Každodenně si připomínejte, že jste šťastný, 
úspěšný, že děláte pokroky. Dívejte se na to jako 
na trénink. Nejlepší hokejisté amerických muž-
stev věnují denně půl hodiny psychotechnikám, 
ve kterých si své vítězství vnitřně vizualizují. 
Vanessa Mae, která během krátké doby dosáhla 
celosvětové slávy, říká: „Úspěch mi přineslo kaž-
dodenní cvičení na housle a hodinové meditace, 
při nichž jsem si vizualizovala úspěšné vystoupe-
ní.“ V prostorách osudu je vizualizace skutečným 
tréninkem mistrovství. Neustále se cvičte ve vi-
zualizaci toho, jak chcete vidět sebe a svůj osud. 
Udržujte si ve vědomí obraz ideálu a v souladu 
s tímto obrazem začněte i jednat. Změnit život 
dokáže samotný fakt, že ve svém poznání můžete 
něco udržet.

Věnujte pozornost tomu, jak se díváte na svět. 
Díváte se očima dobyvatele, krále, proroka, věd-
ce. To, co vidíte, svědčí o tom, v co věříte. Kvali-
ta vašeho života je nerozlučitelně spjata s vašimi 
myšlenkami. Osud vás neutváří, on vás odhalu-
je. Sebe utváříte vy sami. Proto odmítejte myslet 
jako smolaři.
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Meditace – let nad polem 
karmy

Moudrý je člověk, který se dívá do tváře ži-
vota beze slov. Zbavil se všech doktrín, dogmat 
a vyznání. Nemá co dokazovat, nic nerozhoduje 
předem. Nemá navazující ideje. Nehromadí po-
znatky. Je svěží, panenský, nevinný. Proto také 
nikdy nebude rozčarovaný. Je prostě otevřený  
a vnímavý a realitu nasává jako houba. Medita-
ce spočívá právě v tom. Aby do vás mohla pro-
niknout sama skutečnost, odhazujte při meditaci 
svůj rozum a s ním veškeré uchovávané haram-
pádí v podobě doktrín a formulovaných teorií  
o skutečnosti. Moudrý člověk nebazíruje na logi-
ce a žije jednoduše skutečností, která je paradox-
ní. Je pružný a přizpůsobuje se jako voda. Když 
mu bude skutečnost dávat nějakou formu, bude jí 
přístupný. Vždycky říká své ano.

Meditace není zásahem do procesu karmy, je 
spíše projevem z ní vycházejícím. Je projevem, 
který se zrodil ze začarovaného kruhu. Kolo se 
bude otáčet a proces samovolně skončí. Nemůže-
te ho ukončit, ale můžete se ocitnout mimo něj. 
Až se jednou ocitnete mimo, budete mít pocit, že 
je tento kruh pouhou iluzí. Tělo je součástí kar-
my, je součástí mechanického kruhu příčin a ná-
sledků, ale vědomí může být za hranicemi těla, 
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může tělo překročit. Do karmy ve skutečnosti 
zasahujete pokaždé, když nemeditujete. Ve stavu 
meditace se prostě stáváte divákem. Vše pociťu-
jete, jako by to byl sen nebo film. Jestliže se stá-
váte svědkem karmy, dochází k jejímu završení. 
Pokud je podle zákona karmy předurčeno, abyste 
velice trpěli, a vy jste se nyní stali jejími svědky  
a nechystáte se znovu narodit, vaše tělo si v tom-
to životě projde všemi utrpeními, která jste měli 
určena na mnoho životů. Stalo se již mnohokrát, 
že osvícený musel projít mnoha tělesnými muka-
mi, protože neměl před sebou žádné další budou-
cí zrození. Toto tělo musí být posledním, proto 
se všechny karmy a procesy musely završit právě  
v něm. Nevměšujte se do karmy, ale předcházejte 
jí. Pokud se do ní budete vměšovat, způsobíte si 
ještě větší utrpení. Vězte však, že nikdo nemůže 
trpět za někoho jiného. Každý trpí pouze sám za 
sebe.

Známky osudu mají energie, schopné váš ži-
vot změnit. Jsou vlastně potravou vašeho bytí. 
Samotná potrava není nejvyšší hodnotou, je pro-
středkem k dosažení cíle. Všechno však závisí  
na úsilí člověka. Když básník sní jablko, přechází 
v něm v poezii. Sní-li jablko světec, stane se jeho 
modlitbou. Pokud totéž jablko sní zamilovaný, 
stane se jeho prostřednictvím láskou a inspirací. 
Pokud je však sní vrah, promění se v energii smr-
ti a ničení. Potrava je energie a na vás záleží, jak 
ji přetvoříte.
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Peníze samy o sobě tedy nejsou špatné ani 
dobré, ale neutrální. Všechno záleží na vás. V ru-
kou moudrého člověka se peníze stávají krásou, 
tvorbou a jasem. Mohou se stát uměním, vědec-
kým objevem, chrámem či symfonií. Pokud se 
však peníze dostanou do rukou hlupáka, který 
neví, co s nimi dělat, pak v něm vyvolají ještě 
více hlouposti, nesmyslnosti a nerozumu. Peníze 
mohou vysvobodit z chamtivosti, ale hloupý člo-
věk peníze přemění v lakotu. Stanou se násilím, 
chtíčem či zlem. Čím více má hlupák peněz, tím 
více se v jeho okolí objevuje hloupost, protože 
má více příležitostí tyto hlouposti dělat. V rukou 
moudrého se vše mění v moudrost.
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Dostanete to, o co prosíte

Otázka rozdělení prostředků zajímá mnoho lidí, 
protože toto rozdělení je obecně vnímáno jako kraj-
ně nespravedlivé. Tento problém se ve skutečnosti 
objevil už na samém počátku lidské společnosti. 
Obratnější a silnější jedinec byl lepším lovcem, 
přinášel domů více zvěře a po troškách nashromáž-
dil více bohatství než ostatní. Toto nerovnoměrné 
rozdělení prostředků, které je nyní vnímáno jako 
nespravedlnost, bylo ve své počáteční formě na-
prosto spravedlivé. Pokud přemýšlíte o rovnoměr-
nosti rozdělení prostředků, je důležité pochopit,  
že se nikdy nikomu nepodaří nastolit rovnost.  
Za nerovností totiž stojí samotná příroda! Příroda 
nemá ráda rovnost, nivelizaci ani jednotvárnost. 
Politici neustále manipulují davem pronášením 
zaklínadla volnost–rovnost–bratrství, ale ve světě 
přitom rovnost neexistuje. Všude vládne nerov-
nost. Protože lidé jsou obdařeni různými kvali-
tami, v některých jedincích lidského rodu je více 
dobra než v druhých. To je zcela normální.

Ať mají lidé cokoliv, je to tak spravedlivé. Bo-
hatí si zaslouží své bohatství a chudí svoji bídu. 
Pokud to není pro většinu lidí zřejmé, je to proto, 
že odmítla víru v převtělování, která každou situ-
aci vysvětluje. Proč jsou někteří lidé v tomto ži-
votě bohatí? Protože na dosažení tohoto bohatství 
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tím či oním způsobem pracovali ve svých před-
chozích vtěleních. V posvátných spisech se říká: 
vše, oč prosíte, vám jednou bude dáno. Dobré či 
špatné. Pán dá všem to, o co u něj prosí. Pokud 
lidé trpí kvůli tomu, o co prosili, nenese za to Bůh 
žádnou zodpovědnost. Pokud si naložíte na záda 
těžkou nůši a pod její tíhou upadnete, je snad  
na vině Hospodin? Nikdy se v dostatečné míře 
nezamýšlíte nad tím, o co prosíte, ani nad tím, 
jakým způsobem se může vše obrátit. Může se 
však stát, že splnění vašeho přání vás dovede  
k neštěstí, chudobě, osamělosti a nemocem.

Často by bylo lepší, kdyby se vaše přání ne-
splnila. To je tedy důvod, proč žák školy hojnosti 
musí v první řadě pochopit to, že jsou věci, o kte-
ré je nezbytné prosit, ale jsou i takové, o něž by 
bylo lepší nežádat.


