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Abychom sm ěřovali k Bohu, musíme v sob ě rozvíjet srde čnou lásku.
Vždyť co může sblížit, spojit a sjednotit dv ě vědomí? Pouze láska. Práv ě ona
je tím prost ředkem, který spojuje člověka s člověkem a člověka s Bohem.
Proto je zapot řebí v sob ě nejrůznějšími zp ůsoby rozvíjet schopnost milovat.

Na cest ě k Bohu je t řeba se zpo čátku nau čit milovat prvky Jeho
stvo ření: lidi, všechny živé bytosti, všechny ostatní sou části projeveného
světa.

Bůh říká v Bhagavadgít ě, abychom se nau čili milovat Jej v Jeho
projevené podob ě ( v materiálním stvo ření).

Začněme si osvojovat Lásku láskou k lidem, ke všem, k vš elijakým, a
pouze tehdy se dokážeme nau čit milovat Boha, zd ůrazňuje Ježíš Kristus.

Boha si nelze zamilovat okamžit ě. Je nutno zpo čátku rozvinout v sob ě
schopnost srde čné lásky.

Navíc musíme um ět milovat vášniv ě. Musíme se um ět zamilovávat,
abychom se jednou byli schopni zamilovat do Boha.

Zamilovanost do Boha je podstatou súfismu, je to vy soká bhaktijóga a
pravé jádro všech zdravých náboženství.

Ano, musíme um ět být vášniví. Tuto schopnost v sob ě rozvíjíme zde, na
Zemi, dlouze a dramaticky. Zamilováváme se do sebe n avzájem, do svých
disertací, automobil ů, pozemských titul ů a spole čenského postavení, do svých
idol ů. Objektivn ě to není špatné (jako do časný jev), a čkoli je to bolestné,
nebo ť plodem pozemských vášní je utrpení.

Pozemské vášn ě, to je radžas. Avšak minout radžas a vstoupit do gun y
sattvy nelze p římo z tamasu. Pouze ta sattva je silná a pevná, která  stojí na
osobní síle, rozvinuté v gun ě radžas.

Všimn ěme si, že Krišna řadil ke spravedlivým t ři kategorie lidí: ty, kte ří
se snaží vytrhnout se z utrpení, hledající osobní úsp ěchy a moudré. Znamená
to, že první a druzí ješt ě nejsou moud ří, ale jsou na rozdíl od lidí démonického
typu na cest ě k Dokonalosti.

Musíme se stát vášnivými ve své lásce, abychom obrá tili svou vášnivost
k Bohu, až dozrajeme. Dozrát znamená dor ůst do etapy, kdy se pro nás stane
aktuální buddhijóga. Práv ě technika buddhijógy umožní reáln ě se obrátit tvá ří
k Bohu. Práv ě vášnivost v lásce k N ěmu poskytuje možnost upevnit se v tom
stavu a pokra čovat dále.

V různých náboženských knihách se mluví o nevášnivosti. M noho
pozornosti jí v ěnuje Bhagavadgíta. Avšak v sanskrtu toto slovo má p oněkud
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jiný význam než v češtin ě. V Bhagavadgít ě se chápe pod pojmem nevášnivost
za prvé zbavit se záporných emocí, jako je zármutek a h něv v různých
podobách, za druhé zbavit se chtí če, tj. sexuální vášn ě, která zotro čuječlověka a za t řetí vylou čit bou řlivé projevy kladných emocí (nap říklad jásotu)
při udržení klidného láskyplného emocionálního lad ění. Je to jeden z cíl ů na
cetě sebep řetvá ření, k němuž dojít není pro za čátečníka vůbec snadné.

Může vzniknout otázka: K čemu je to zapot řebí? Je to nutné práv ě proto,
abychom zam ěřili veškerou svou vášnivou lásku, všechnu sílu svýc h emocí,
kterými nemrháme na jiné v ěci, na jediný objekt své lásky, na Íšvaru (jazykem
křesťanství na Boha-Otce — pozn. p řekl.).

Existuje mnoho ezoterických zp ůsobů, jak se p řipravovat k výstupu na
vyšší stupn ě náboženské praxe. Jsou to ásany, pránájáma, práce s
obrazovými p ředstavami (vizualizace), zvláštní zp ůsoby tance, medita ční běh,
mantry, jantry atd. Nekompetentní lidé to vše zahrnu jí pod pojem jóga. Není to
správné. Člověk, který piln ě cvi čí ásany hathajógy, v ůbec nemusí být jógin.
Totéž mohou d ělat okultisté i lidé, kte ří se neskrývají s tím, že provozujíčernou magii. Ne nadarmo se k řesťanské církve v naší zemi stav ějí celkem
podez řívavě k těm, kdo o sob ě mluví jako o jóginech.

Kdo je jógin? Jaká jsou kritéria?
Jsou dv ě. První je religiozita. Jóga je cesta k Bohu, ke spl ynutí s Ním.

Druhým kritériem je Láska, snaha vyp ěstovat a rozvinout ji v sob ě.
Kdo cvi čí ásany, d ělá pránájámu atd. kv ůli duchovnímu zdokonalování,

kvůli sblížení s Bohem, je jógin, i když má p řed sebou pouze první z řady
úkol ů, nápravu t ělesného zdraví. Avšak lidé, kte ří provád ějí stejná cvi čení, a
neodpovídají prvním dv ěma uvedeným kritériím, jsou sportovci, okultisté ne bo
mágové, ale ne jógini. Ateistická jóga stejn ě jako jóga bez lásky neexistuje.

To ovšem neznamená, že ateisté nemohou cvi čit ásany. Jen a ť cvi čí a
zlepší si zdravotní stav. Ale mystická neduchovní pse udojóga m ůže přivést k
hrůzným d ůsledk ům nejhlubší duchovní degradace. Takové pseudojóginy
můžeme snadno poznat. Jejich charakteristickým p říznakem bývají kultivované
etické nectnosti a vyza řování hrubého, tvrdého energetického pole. Jsou to
démoni čtí lidé v pravém slova smyslu, nebo ť se p řipravují k peklu, k roli
démon ů.

Zapamatujme si: jestliže vše, co d ěláme v p řirozeném život ě a ve
speciálních ezoterických tréninkových systémech, je oduševn ěno Láskou k
Bohu a zam ěřeno k Němu, pouze tehdy je to pravé, pouze tehdy je to jóga.
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