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Úvod
Skrýval by život bez lásky nějaké tajemství? Já považuji lásku za 
tajemství s velkým T, které nás neviditelně obklopuje. Jak pro-
hlásil velký indický básník Rabíndranáth Th ákur, láska není 
pouhým impulzem. Musí obsahovat pravdu, která je zákonem. 
Všichni nedokážeme najít tak výmluvná slova, ale naše touha 
milovat a být milován je ve své síle vlastní jen lidem.
Láska ve své nejčistší podobě mění lidskou povahu. Přináší něhu 
a přátelství; nahrazuje zlobu soucitem. Když lidé žádají o radu, 
láska a lidské vztahy jsou nejčastějším tématem. Nepřestává nás 
však udivovat, že zamilovat se je pravděpodobně tím nejsilněj-
ším zážitkem, který můžeme prožít – ale také tím nejzáhadněj-
ším. Proč je láska tak bolestná, když přináší extázi? Proč je tak 
vyhraněná, náchylná přeměně na nenávist a žárlivost, když se cí-
tíme zrazeni?
Ostatní záležitosti mohou ovlivňovat naše běžné životy, ale když 
jde o lásku, často máme pocit, že je v sázce vše. Naše milostné 
vztahy a rodinná pouta mají na náš život ten nejhlubší vliv. Tyto 
hluboké vztahy s jinými lidmi mohou být někdy tak náročné, že 
se cítíme hluboce zmateni. Protože láska přináší největší radost, 
její prožívání bylo vždy považováno za stupeň k vyšší realitě. Po 
duchovní stránce je však láska mnohem více než jen náchylnost 
k partnerům, přátelům a dětem. Láska je naší pravou podstatou.
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V této knize jsou shromážděny otázky a odpovědi o všech fázích 
lásky. Začínat nový vztah je pro téměř každého člověka jako za-
čátek celoživotní cesty. Seznamuje to člověka s novými zážitky; 
panuje zranitelnost a pochyby o vlastní osobě, které jsou vlast-
ní intimnímu vztahu jak v  sexuální, tak i  emocionální rovině. 
Jsme ochotni sejmout masku našeho sebevědomého, každoden-
ního já, protože touha milovat a být milován je tak mocná. Když 
opravdu poznáte láskyplné vztahy, zjistíte, že nabízejí uspokoju-
jící intimní lásku, a možnosti růstu z takového základu jsou té-
měř nekonečné. Tyto lidské vztahy, současně křehké i všemocné, 
posilují naši duchovní podstatu. Neexistuje žádná hranice mezi 
láskou k nějaké osobě a láskou k její duši. Přesto však v moder-
ní době došlo k velkému obratu. V dřívějších dobách byla cílem 
idealizovaná láska, ať už mluvíme o lásce k Bohu nebo propo-
jení dvou duší. Dnes lidé mluví mnohem otevřeněji o přízem-
ní stránce lásky, sexualitě – a téměř posedle se na ni zaměřují. 
Otevřeně přiznáváme, že chceme zdravý sexuální vztah, tím spí-
še, že sex prostupuje všemi aspekty populární kultury. Ani zde 
nejsou hranice pevně dány. Milovat někoho sexuálně, s  vášní 
a touhou, může být fyzickým vyjádřením všeobecné lásky, která 
dva lidi spojuje spirituálně: v obou případech dochází ke spojení, 
které přesahuje ego. Sexualita nás ovšem také nechává zvláštním 
způsobem zranitelné. Do intenzivního sexuálního vztahu dává-
me všechno, včetně vlastní minulosti, své kultury, potřeb a oče-
kávání. To dělá z  ložnice zrádné území, kde se nejistota může 
projevit velmi bolestně. Je to ale také místo plné upřímnosti, kde 
si uvědomujeme, jak je důležité být věrný svému srdci.
V moderní společnosti, ve které mnoho faktorů přispívá ke stou-
pající rozvodovosti, může samotné manželství vést k nejistotě. 
Dva lidé mohou uzavřít manželství z  nekonečného množství 
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Úvod

důvodů, které vycházejí z jejich osobností a původu. Na Západě 
bylo mnoho lidí vedeno k přesvědčení, že manželství je další eta-
pou existujícího intimního partnerství. Na Východě však, kde 
jsou dohodnutá manželství stále tradiční a oblíbená, mají lidé 
jiné představy o tom, co svádí muže a ženu dohromady v man-
želství. Ekonomické zabezpečení, rodinné zvyky, vztahy rodičů 
na obou stranách a strach ze samoty bez partnera jsou všechno 
důležité faktory. Ponecháme-li však stranou kulturní rozdíly, je 
překvapující, jak velké množství lidí se rozhodne pro sňatek mís-
to pouhého praktického společného soužití proto, že považuje 
manželství za posvátný svazek. Představuje spojení požehnané 
Bohem. I  když tento přístup je na ústupu, existuje ještě jeden 
druh svátosti, který podle mě zůstává nedotčen. Budování života 
s jinou osobou v nesobecké lásce nám může pomoci, abychom 
porozuměli své pravé podstatě. 
Jak budete zanedlouho číst, většina lidí, kteří kladou otázky 
o lásce, byli postiženi konfl ikty a nedostatkem štěstí. Jelikož lás-
ka odhaluje naši pravou podstatu, připadá nám velmi riskantní, 
a pocit zlomeného srdce, který přichází s prohrou v lásce, nám 
připadá nesnesitelný, jako by byla zničena naše vlastní totožnost. 
(Všimněte si, jak často lidé říkají: „Bez ní nejsem ničím,“ nebo 
„Bez něho nemohu dál žít.“) Zvláště když je náš osobní život svá-
zán s osobou, kterou milujeme, může být konec vztahu devastu-
jící. Z podobných důvodů může být také obtížné poznat, kdy je 
náš vztah u konce. V takových situacích je důležité prožívat zá-
rmutek a hojit se, zatímco si musíme připomínat, že všeobecnou 
lásku není možné zlomit. Láska v tom nejhlubším smyslu není 
osobní. Jak Th ákur říká s dojemnou prostotou v jedné ze svých 
básní:
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Mé srdce ve vlnách bije
na světa břehy

A v slzách jméno své píše
těmito slovy:
„Miluji tě.“

Nejbližší vztahy máme obvykle v rodině – rodiče, děti, souro-
zenci. Jelikož toto nejsou vztahy, které si vybralo naše ego, jsou 
často plné konfl iktů. Přesto však zodpovědnost, kterou vůči sobě 
navzájem cítíme, není zcela racionální. Jako bytosti jsme byli 
stvořeni k lásce.
Tato kniha se zabývá otázkami, které mně čtenáři položili ohled-
ně povahy lásky ve všech jejích aspektech, o kterých jsem se zde 
zmínil. Hledání lásky ve všech jejích podobách začíná a končí 
v našem srdci. Pokoušel jsem se poskytnout odpovědi v tomto 
duchu, protože jsem chtěl, aby se lidé zbavili své bolesti a zmat-
ku, především však aby viděli světlo lásky jako věčnou možnost 
uvnitř sebe.

Deepak Chopra
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Navazování 
vztahů

Úžasná láska
Otázka:
Je mně dvacet čtyři let a ještě jsem nezažila romantický vztah. 
Již od té doby, kdy jsem byla velmi malá holčička, jsem byla 
velmi introvertní. Vzpomínám si, že jsem se ztrácela v  myš-
lenkách jako: Kdo jsem? Co jsem bez svého těla? Co mě tvoří? 
Nikdy jsem neudělala nic, co nebylo v souladu s mými ústřed-
ními hodnotami. Čekám a šetřím se pro tu pravou lásku. Ne 
nutně manželství, ale lásku, úžasnou lásku. Ne pohádkovou, ale 
hlubokou, neochvějnou lásku. Lidé mně říkají, že nic takového 
neexistuje a že na to mám zapomenout. Odmítám tomu uvěřit. 
Neumím si něco takového představit. Idealizuji si lásku?

Odpověď:
Asi si lásku trochu idealizujete, ale to je asi nevyhnutelné, jestli-
že jste ještě neměla milostný vztah. Ale nedělejte si s tím starosti. 
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Láska, kterou pociťujete ve svém srdci, ve své podstatě, je dosta-
tečně skutečná. Tato láska je vaším pravým Já a není to fantazie 
ani ideál. Tato úplnost srdce bude základem pro hluboký lásky-
plný vztah, až přijde ten pravý čas. Nemusíte se snažit z tohoto 
vztahu vybudovat něco velkolepého, jen nyní naslouchejte své-
mu srdci a nechte lásku, aby v pravý čas vykvetla.

***

Láska a náhoda
Otázka: 
Po celý svůj život jsem byl proti náboženství, proti spirituali-
tě a věřil jsem vědě a rozumu, jak jen to bylo možné. Všechno 
se však začalo měnit, když jsem se šíleně zamiloval do děvčete, 
staré přítelkyně, pro kterou ve mně vznikl silný cit během ně-
kolika posledních let. Přibližně ve stejné době, kdy jsem si uvě-
domil, že jsem zamilovaný, se začaly dít divné věci. Například 
jsem uvažoval o  tom, jak je můj život osamělý, když se zni-
čehonic u  mého prahu objevilo několik blízkých kolegů (ne 
zcela přátel) a pozvalo mě ven. Jindy se zase zdálo, že se mně 
osud pokouší udělit nějaké poučení. Jednoho dne jsem napří-
klad uvažoval o strachu a o lidské slabosti při boji s  jeho dé-
mony. Došel jsem k  závěru, který se shodoval s  presidentem 
Franklinem D. Rooseveltem, totiž že „není třeba se bát ničeho 
jiného než sám sebe“. Ani ne o hodinu později se opět objevi-
li moji kolegové a přivlastnili si mě na celé odpoledne. Celé to 
odpoledne jsem bojoval se svými nejhoršími démony. Bojím se 

KE0746_sazba.indd   12KE0746_sazba.indd   12 6.2.2014   9:53:066.2.2014   9:53:06



13

Navazování vztahů

neznámých věcí v přírodě (bacilů, červů, hadů a tak podobně), 
ale najednou jsem se se svými kolegy brodil potokem. Velmi 
nerad plavu před cizími lidmi (příliš si uvědomuji své tělo), ale 
později toho večera mě strčili do bazénu. Zdálo se, že osud se 
rozhodl poučit mě o pravé síle mého uvědomění.
Až později mě napadlo, že k těmto divným událostem začalo 
docházet zhruba v době, kdy jsem si uvědomil, že jsem se za-
miloval. Mění láska nebo jiná silná, občas iracionální emoce 
způsob, jakým člověk vnímá realitu a shodu okolností?

Odpověď:
Láska je zcela jistě oblíbený způsob, kterým příroda ničí naše 
staré, pohodlné koncepce a pohledy na svět. Láska zpochybňu-
je naše úhledné domněnky o naší izolovanosti a nezávislosti, 
a to může uvést do pohybu silné prozření a řetěz událostí, kte-
rý rozbije staré překážky, obavy a myšlenkové stereotypy. Zní 
to, jako byste začínal prožívat vzrušující a báječné dobrodruž-
ství. Užijte si je. 

***

Lidská láska
Otázka:
Opravdu potřebuji lidskou lásku. Jsem již několik let na du-
chovní cestě (jsem stoupencem Yoganandy) a  prosila jsem 
Boha, aby mně poskytl duchovního přítele. Na začátku své ces-
ty jsem tak věřila v úspěch, že jsem se po velké operaci nohy 
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vydala do Indie na pouť, a dokonce jsem si tam koupila svateb-
ní sárí. Nejsou tyto dvě věci znakem víry a oddanosti?
Mnoho lidí mně říkalo, ať miluji sama sebe, sami to však nedě-
lají, a přesto mají přítele. Moje matka mě od dětství zneužívala 
a odmítala, protože mám malé postižení.
Zoufale hledám někoho, kdo by mě miloval. Měla jsem mno-
ho přátel, ale s žádným to nevyšlo. Absolvovala jsem mnoho let 
psychoterapie.

Odpověď:
Uvědomte si, co vlastně žádáte. Říkáte, že zoufale hledáte ně-
koho, koho byste mohla milovat, protože potřebujete lidskou 
lásku. Měla jste přátele, ale „nefungovalo“ to. Nechcete milovat 
sama sebe, protože si myslíte, že to u jiných párů nebylo potře-
ba k  tomu, aby našly lásku. Nechcete hledat lásku nalezením 
Boží lásky ve svém srdci, protože jste prokázala svou víru poutí 
a koupí sárí, a přesto jste nedokázala cítit Boha.
Myslím, že váš problém spočívá v tom, že když naleznete lásku 
jiného člověka, ve skutečnosti objevujete lásku v sobě. Tato lás-
ka je to, čím jste, tak milujete sebe a nacházíte spojení s Bohem. 
Budete-li prožívat svůj život na základě myšlenky, že láska na 
vás čeká a  je jen třeba ji najít a počkat, aby vás naplnila tím, 
co postrádáte, budete se navždy cítit prázdná a nespokojená. 
V zásadě trváte na tom, aby váš život zůstal bez lásky, protože 
odmítáte přijmout lásku, kterou jste, a být jí.
Můžete říkat, že všichni ti, kteří mají partnera, nemuseli žít po-
dle náročných norem spirituální lásky, aby našli někoho, kdo je 
miluje a stará se o ně, takže proč byste to měla dělat vy? Na to 
mohu jedině odpovědět, že nemůžete nikdy zcela vědět, jakou 
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lásku někdo jiný prožívá, víte jen to, co prožíváte vy, a zda dě-
láte maximum pro to, abyste úplně prožívala svou lásku a prav-
du. Abyste to dokázala, musíte se přestat cítit špatně kvůli 
tomu, co si myslíte, že vám chybí, a začít přijímat a vyžadovat 
to, čím jste: totiž láskou, radostí, moudrostí a mírem. Až začne-
te orientovat svůj život do této reality, zjistíte, že láska poteče 
k vám a od vás všemi směry.

***

Bollywoodská krása
Otázka:
Moje nedávná návštěva Indie po čtyřech letech života v Kanadě 
mě velmi deprimovala. Uvědomila jsem si, jak nevědomí a ne-
vstřícní lidé tam žijí. Už mě unavuje poslouchat babičku, která 
mně stále opakuje, jak jsem ošklivá a že kvůli tomu nikdy nena-
jdu pořádného ženicha. Dokonce uvažuji o plastické operaci, 
která by vylepšila určité rysy mého těla a obličeje. Je pravda, že 
noviny jsou plné inzerátů, které hledají vysokou, štíhlou a svět-
lou nevěstu. Já jsem hodně malá, tmavá a vlastně velmi hubená 
s velmi kostnatým obličejem. Myslím, že potom, co Miss Indie 
získala několik mezinárodních titulů, si Indové vytvořili velmi 
rigidní představy o kráse, které vyžadují vysokou postavu, což 
dříve nebývalo běžné. Všichni se chtějí oženit s tou nejkrásněj-
ší ženou a neuvědomují si, jaký rozdíl může udělat make-up, 
nastavení kamery a televizní efekty. Myslím, že na Západě ne-
jsou herečky zbožňovány tak jako v Indii a lidé mají svůj vlastní 
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názor na krásu a přitažlivost, než aby slepě sledovali současný 
trend. Popravdě jsem na Západě viděla velmi málo lidí, kterým 
by tak moc záleželo na kráse, aby zcela odmítali vztah s oškli-
vým člověkem. Přestože tmavá pleť a konkávní líce mohou být 
znakem krásy na Západě, je velmi obtížné to vysvětlit babič-
ce, jejíž názory odpovídají kultuře mé země a  nějakou dobu 
mě již trápí. Chci vědět, jak důležitá je podle vás vnější krá-
sa. Proč tolik lidí v Indii, kde téměř osmdesát procent lidí věří 
v duši a převtělení, oceňuje pouze vnější krásu? Všichni vědí, 
že naše tělo je pomíjivé, a přesto všichni hledají nevěstu, přítel-
kyni nebo snachu pouze podle tělesné krásy a vzhledu?

Odpověď:
Prosím, zapomeňte na plastickou operaci. Vím, že nedomyšle-
né poznámky členů rodiny, jaké dělala například vaše babička, 
mohou hluboce zranit. Je to všechno ještě mnohem horší, když 
se mladá žena nachází v procesu vytváření povědomí o vlastní 
hodnotě, který z většího závisí na komunikaci s okolím. Přesto 
však doufám, že budete schopna na ty zraňující poznámky za-
pomenout a použít tuto příležitost k tomu, abyste na sebe po-
hlížela ve světle své vnitřní krásy a vědomí, ne poznámek ostat-
ních. Není snadné nebrat si takové poznámky osobně, ale je to 
to, co musíte udělat. Vězte, že to, kým jste a jakou máte hodno-
tu, nemá nic společného s vnějším vzhledem. Jste nesmrtelná, 
božská jiskra jasně zářícího štěstí a nic nemůže být krásnější. 
Jediná tělesná krása, na které záleží, je krása, která vyjadřuje 
a je utvářena hodnotami lásky, soucitu a velkomyslnosti.
Neměla byste však přijímat snadné vysvětlení, že tento ig-
norantsky přehnaný důraz na fyzickou krásu je výhradně 
vlastní Bollywoodu a  indické kultuře. Je bohužel všeobecný 
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a v moderní kultuře všudypřítomný, a je tím, co pohání větši-
nu reklamy. Řekněte své babičce, že i když nemusíte  naplňovat 
ideál krásy každého člověka, jste stejně velmi krásná způso-
bem, na kterém opravdu záleží, a že si najdete partnera, který 
tuto krásu uvidí.

***

Žárlivost na pohledné muže
Otázka:
Jsem žena, je mně dvacet čtyři let, a co si pamatuji, vždy mě 
přitahovaly ženy. Ve společnosti mužů – zvláště dobře vyhlíže-
jících – si připadám ohrožená a závidím jim. Nerozumím tomu 
a tyto pocity se mně nelíbí. Proč se tak cítím a co proti tomu 
mohu udělat?

Odpověď:
Říkáte, že závidíte přitažlivým mužům. Jelikož uvádíte, že jste 
lesbička, pravděpodobně žárlíte na schopnost pohledných 
mužů přitahovat žádoucí ženy. Pravděpodobně jim závidí-
te tuto schopnost a  také společensky přijímanou otevřenost, 
se kterou se mohou věnovat namlouvání žen, které se jim líbí. 
Možná cítíte, že nemáte schopnost přitahovat ženy tak, jak to 
dokážou takoví muži, a pravděpodobně cítíte nesouhlas spo-
lečnosti, když se pokoušíte fl irtovat veřejně s ženou. Něco po-
dobného je pravděpodobně za vaší závistí. Dobrá zpráva je, že 
pohlední muži pro vás nepředstavují konkurenci. Partnerka, 
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jakou hledáte, bude přitahována ženami, ne muži. Tak si na to 
vzpomeňte, kdykoli uvidíte hezkého mužského.

***

Obnovení milostného života
Otázka:
Po dvaceti letech života o samotě jsem se začala scházet s jed-
ním milým mužem. Už se scházíme šest měsíců a zdá, že by 
z  toho mohl být hezký vztah. Bohužel velmi trpím strachem 
a nejistotou. On je stále ženatý, i když žije již tři roky odloučeně 
od své ženy. Udržuje s ní stále kontakt. Uvědomuji si, že jsem 
to já, kdo musí dospět, ale někdy jsem velmi zoufalá. Zkouším 
meditaci a terapii vnitřního dítěte. Moc bych ocenila, kdybyste 
měl nějaké doporučení.

Odpověď:
Dvacet let je dlouhá doba, a přestože neuvádíte důvody, proč 
jste zůstala tak dlouho sama, musíme předpokládat, že byly zá-
važné. I tak je však pochopitelné, že přechod ke zdravému vzta-
hu bude potřebovat čas a trpělivost. Nepospíchejte a nebuďte 
na sebe příliš přísná, pokud ve vás sblížení s partnerem vyvo-
lává přehnané nebo iracionální pocity a reakce, které neodpo-
vídají dané situaci. Vaše pocity jsou reakcí na minulé vzpo-
mínky, ne na současnou skutečnost. Zhluboka se nadechněte 
a uvědomte si, že minulost musíte nechat za sebou, abyste si 
mohla užít život v současnosti. Požádejte svého přítele, aby vás 
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ujistil, že minulost je pasé a že záleží na přítomnosti. Potom mu 
řekněte, že jste připravena opustit minulou bolest a přijmout 
současnou lásku. Buďte v tomto procesu trpělivá a uvidíte, že 
 nejistoty pomalu zmizí.

***

Otevřenost a meze
Otázka:
Ve své snaze o „otevřenost“ jsem dosud postrádal nutné osob-
ní meze. Jak začínám nahlížet nutnost určitých mezí, připadá 
mně, že riskuji ztrátu své hluboké víry v otevřenost. Dělá mně 
to starosti. Připadám si, jako bych ztratil poklad. Můžete se vy-
jádřit k hodnotě obou konceptů, otevřenosti a zachovávání ur-
čitých mezí, a ke konfl iktu mezi nimi?

Odpověď:
Skutečná otevřenost je určitým druhem pokladu nevinnosti, 
ale není nutné, abychom jí dosahovali za cenu křehkosti a zra-
nitelnosti. A stejně tak udržování silných a  jasných osobních 
mezí nemusí znamenat ztrátu citlivosti a soucitu.
Jak narůstá duchovní uvědomění si vlastní skutečné podstaty, 
stáváme se něžnějšími a laskavějšími, protože dokážeme roze-
znat a přijmout čistotu a dobrotu druhých ze své vlastní pod-
staty. Zůstaneme proto otevření všemu kolem sebe, co je pozi-
tivní a přínosné pro život. Tomu ostatnímu, co není přínosné 
nebo užitečné, se jednoduše rozhodneme nevěnovat pozornost 
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ani se tím nezabývat. Tak zůstaneme otevření a udržíme si své 
osobní meze. Vaše sebeuvědomění funguje jako přirozený fi ltr, 
který vpustí dovnitř jen to, co je přínosné pro váš vývoj, a zadr-
ží všechno ostatní. Je jako síťové dveře: vpustí dovnitř čerstvý 
vánek, ale ne opadané listí.

***

Strach ze vztahů
Otázka:
Máte nějakou radu, jak překonat strach z navazování vztahů? 
Mám pocit, že ve vztahu člověk vstupuje do velmi neuspořáda-
né oblasti, ve které ztrácí pocit vlastního Já. Jak je možné na-
vázat úzký vztah s ostatními a přitom si zachovat v životě pocit 
směřování a vlastní totožnosti?

Odpověď:
Vztah s  druhým člověkem neznamená, že ztratíte vlastní Já 
nebo se podřídíte druhému. Pro fungující vztah si musejí obě 
strany uchovat vlastní integritu a individualitu. Jinak se z celé 
věci stane nefunkční konglomerát. Použijeme-li analogii lid-
ského těla, oční buňky spolupracují, aby mohl probíhat proces 
vidění. Každá buňka musí pracovat v součinnosti s ostatními 
a z toho vyplývá, že si každá buňka musí uchovat vlastní struk-
turu a funkci, aby mohla posloužit nadřazenému cíli – zraku. 
Když navazujeme vztah s  jinými, zůstáváme jednoduše tím, 
kým jsme, i když se podílíme na společném cíli nebo činnosti. 
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Je to opravdu velmi jednoduché. Možná vyrazíte s  nějakou 
skupinou jedno odpoledne registrovat voliče a během této čin-
nosti se sblížíte, později jdete na večeři a vyprávíte si příběhy 
z vlastního života. To je vytváření vztahu. V rozporu s možný-
mi obavami, že takové sblížení způsobí ztrátu pocitu vlastního 
Já, zdravé vztahy naopak posilují naši sebedůvěru a sebeúctu.

***

Randění
Otázka:
V posledních dvou letech mého života se ve mně probudilo vyš-
ší povědomí, dosáhla jsem hlubšího duchovního stavu, než se 
mně kdy zdálo možné, a prožívám období opravdového míru 
a hojení. Vědomě se snažím zaplnit si život dobrými věcmi, za-
čala jsem meditovat, vrátila se do postgraduálního studia, kou-
pila si první bydlení a začala se více věnovat svým přátelům. 
V poslední době na mě přátelé dorážejí, abych začala více cho-
dit ven a dělat věci, o kterých si myslejí, že mně pomohou „ najít 
mužského“. Je mně třicet let a ráda bych prožila romantickou 
lásku, ale nechci se do toho násilně nutit. Myšlenka na to, že 
chodím do klubů nebo do tělocvičny jen proto, abych uhna-
la chlapa, mně připadá jako mrhání vzácným časem a energií. 
Chodím ven a dělám věci, které mám ráda, ale nejsou to čin-
nosti, které by usnadňovaly nalezení přítele. Ráda medituji, čtu 
a  vyhledávám starožitnosti. Prostě si myslím, že až se objeví 
osoba, se kterou jsme si souzeni, najdeme se v pravý čas a na 
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pravém místě. Opravdu bych se ráda uvolnila, užívala si života 
a sledovala Vesmír, jak se vyvíjí. Chci počkat na správný oka-
mžik, spíše než bych si násilně zařadila vyhledávání schůzek 
do svého života.

Odpověď:
Líbí se mně váš přístup k nalezení partnera. Podobné povahy 
se přitahují, takže asi budete člověkem, se kterým jsou ostatní 
rádi. Budete-li při hledání partnera zoufalá, potřebná a zamě-
řovat se na vnější vzhled, získáte někoho, kdo je také zoufalý, 
potřebný a  záleží mu na vnějším vzhledu. Není nutné, abys-
te svůj život přizpůsobovala hledání partnera. Prožíváte-li svůj 
život naplno a hluboce, potom se partner ve správný okamžik 
objeví. Kosmos dokáže bez námahy zorganizovat a řídit nád-
hernou symfonii života v  celém Vesmíru; dokáže vám také 
opatřit toho správného muže, až bude ten správný čas.

***

Odkládání vztahů
Otázka:
Měla bych nadále usilovat o milostné vztahy založené na ne-
závislosti a  dávání? Nebo bych měla prostě akceptovat, že 
mě přitahují muži, kteří mají vlastnosti, které já postrádám? 
Nedovoluji si být s někým takovým. Mám obavy, že nikdy ne-
budu dostatečně vyspělá, abych byla schopná někoho milovat 
ze všech těch správných důvodů.
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Odpověď:
Neodkládejte život a  lásku do nějaké ideální budoucnosti, až 
budete dokonalá. Smiřte se s tím, že vztahy a láska, které vás 
nyní přitahují, jsou ty, které v nynější životní etapě potřebujete, 
a že vztah, byť vám připadá nedokonalý, je způsob, jak dorůst 
do osobnosti, kterou chcete být.

***

Nastavené zrcadlo vztahů
Otázka:
Slyšel jsem vás říkat, že všechny vztahy jsou odrazem skuteč-
ného Já. Není mně příliš jasné, co to přesně znamená v milost-
ném vztahu. Mohl byste prosím tento koncept blíže vysvětlit? 
Jestliže se milostný vztah pokazí, je to proto, že jsem si to pod-
vědomě přál?

Odpověď:
Myšlenka odrážení vlastní osobnosti ve vztazích spočívá v tom, 
že podvědomě vyhledáváme u druhých to, co bychom rádi na-
lezli a  pochopili u  sebe, abychom dosáhli úplnosti, rovnová-
hy a hojení. Partner ve vztahu představuje zrcadlo, ve kterém 
 vidíme, na čem musíme pracovat. To je také důvod, proč ze spi-
rituálního pohledu je marné pokoušet se změnit chování dru-
hých, abychom byli šťastni. Je to stejně marné, jako kdybyste se 
pokoušeli změnit svůj vzhled změnou svého obrazu v zrcadle 
nebo změnou zrcadla.
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Čím více dokážeme vidět v ostatních lásku, a ne jejich chová-
ní, tím snazší je nechovat se defenzivně a  nebrat si věci pří-
liš osobně. To vám umožní opravdu naslouchat, učit se a růst 
ve všech vztazích a vybudovat si tak hlubší základy pro lásku 
a vztah k ostatním. To je způsob, jakým používáme odraz ve 
vztahu k emocionálnímu a duchovnímu růstu.
Vztah se může pokazit z mnoha, velmi mnoha důvodů. Může 
se to stát z  podvědomého přání jej ukončit, nebo proto, že 
vztah již posloužil svému zamýšlenému účelu a nyní jste oba 
připraveni na něco většího.

***

Bezpodmínečná láska
Otázka:
Zjišťuji, že když se dostanu do sporu se svou partnerkou, veške-
rý můj pocit lásky k ní mizí. Kdybych k ní cítil opravdovou lás-
ku, jakou si myslím, že cítím, a jakou pociťuji neustále například 
ke svým rodičům, přece by nemohla zmizet jen kvůli hádce?

Odpověď:
To, že je vaše láska k vaší přítelkyni podmíněná, neznamená, 
že není pravá nebo upřímná, znamená to pouze, že jsou situa-
ce, ve kterých ji přehluší vaše stará zranění a traumata. Dokud 
budeme mít ve svém srdci nezhojené oblasti, mohou je určité 
události aktivovat, a potom budeme reagovat ze strachu a sebe-
obrany, nikoli z lásky.
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Budete-li se věnovat duchovním cvičením, která vám dají pří-
stup k  vnitřní bezpodmínečné lásce, a  přijmete-li výzvy ve 
svém vztahu s  přítelkyní jako příležitosti ke zhojení starých 
ran srdce, vaše láska se povznese nad všechny vnější okolnosti 
a bude bezpodmínečná.

***

Způsobují vztahy utrpení?
Otázka:
Věřím v  hluboké vztahy s  jinými lidmi, založené na lás-
ce (s manželkou, dětmi, rodiči, přáteli a  tak dále). Jeden můj 
přítel tvrdí, že lidé velmi trpí, když ztratí své milované jejich 
smrtí (například v  dlouhotrvajících manželstvích) a  že hlav-
ním důvodem takového utrpení je sounáležitost a  závislost. 
Cítím v jeho slovech pravdu, ale také cítím hluboké opovržení 
pro lidské vztahy v jeho mysli. Já tvrdím, že i když jsou lidské 
vztahy nedokonalé a obvykle zatížené náklonností, lidé přes-
to otevírají svá srdce a  jsou schopni velmi hlubokých vztahů 
s ostatními. Je v tom něco opravdu krásného a tyto vztahy nám 
 nabízejí cenná poučení a dovolují nám se lépe pochopit. Když 
například zjistím, že někoho nenávidím, obvykle jsem scho-
pen tuto emoci přisoudit nějakému aspektu své osobnosti, kte-
rým jsem se dosud nezabýval. Takže docházím k tomu, že mně 
vztahy pomáhají stát se lepším člověkem.
Také chápu, že by bylo ideální přesáhnout tuto individuální 
(nebo sobeckou) lásku a nahradit ji láskou ke všem za pomoci 
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duchovních cvičení. Často zažívám po hluboké meditaci po-
cit, že mé srdce přetéká hlubokou láskou. Je tedy opravdu na 
 lidských vztazích něco špatného? Je potřeba se jim vyhýbat 
a odvrhovat je? Musíme být opravdu pozorní a bdělí (a tudíž 
kontrolovat), když v našich srdcích vznikají vazby náklonnosti 
a závislosti? Jaký je podle vašeho názoru ideální způsob nahlí-
žení na lidské vztahy a zacházení s nimi? Mohou nám pomo-
ci vyrůst?

Odpověď:
Souhlasím s vaším názorem na vztahy. I když je jistě pravda, že 
lidé trpí při smrti svých blízkých, bolest je spojena s náklon-
ností neboli falešným ztotožněním mysli, ne s láskou. Kromě 
toho život prožívaný v osamělé izolaci nás neochrání před ná-
klonností a utrpením. Naopak, studie ukazují, že lidé bez mi-
lujících společenských vazeb jsou méně šťastní, méně zdraví 
a umírají dříve než ti, kteří si cení svých vztahů.
Váš názor, že vztah poskytuje zrcadlo, ve kterém člověk vidí, ve 
kterých oblastech musí sám vyrůst, po mnoho let sdílím.

***

Typ přátel
Otázka:
Zdá se, že k  sobě přitahuji přátele, kteří mají velmi podobné 
problémy, jako jsem měla ve své minulosti. Neustále jim po-
máhám řešit jejich problémy a  mluvím o  svých minulých 
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zkušenostech s nimi (rozvod, děti a podobně). I když jim po-
máhám ráda, často si říkám, proč přitahuji takový typ přátel. 
Nejsem zcela vyléčena ze své minulosti? Miluji své přátele, ale 
často se podivuji, proč je přitahuji do svého života. Je to něco, 
co musím znovu prožít prostřednictvím jejich životů, abych se 
úplně poučila?

Odpověď:
Zdá se mně, že jste v situaci, kdy můžete nabídnout své zna-
losti lidem kolem vás, kteří je potřebují. Neznamená to, že stá-
le máte nevyřešené záležitosti; je to nejspíše jen způsob, jak 
být jiným užitečný. Pravděpodobně tento typ přátel přitahuje-
te  právě proto, že jste schopna tyto problémy vyřešit a pomoci 
jim. To je zodpovědnost, která přichází s věděním – že se o ně 
podělíme s ostatními, kteří o ně požádají. Stejně jako nám bylo 
poskytnuto mnoho vědomostí, když jsme je potřebovali, i my 
bychom měli přivítat příležitost posloužit druhým tím, že jim 
předáme, co jsme se naučili.

***

Pomoc příteli
Otázka:
Jak mohu pomoci příteli, aby se zbavil nízké sebeúcty? 
Projevuje se to jako potřeba dokazovat si něco u mladších žen. 
Je citlivý a rozumný, ale v této oblasti není schopen pochopit, 
že využívá a manipuluje jiné, aby získal, co chce. Navrhla jsem 
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mu poradenství. Pokusila jsem se mu vyložit pravdy, které jsem 
se naučila, ale řekl, že mám sklon k mentorování, a zatím je ne-
dokáže slyšet.

Odpověď:
Je těžké vidět někoho, na kom nám záleží, jak podléhá sebe-
destruktivnímu chování. Musíme však pochopit, že každý 
zodpovídá sám za svůj vlastní život. Přinejlepším se můžeme 
modlit, aby si takový člověk zcela uvědomil dopad svých činů 
a   uvědomil si svou zodpovědnost chovat se čestně a s láskou 
k sobě i jiným.

***

Zneužívání
Otázka:
Měla jsem vztah s jedním mužem. Po minulých sedm měsíců 
jsem byla od něj daleko, v jiné zemi. Zachoval se ke mně uboze. 
Měla jsem pocit, že mě zneužívá. Uvažovala jsem, že se k němu 
vrátím, ale jeho e-maily nenaznačují, že by o to stál. Nemohu 
dostat přímou odpověď, ale nyní si myslím, že to není ten pra-
vý. I tak ho stále miluji.
Věc, která mě stále trápí, je pocit, že jsem byla využívána a zne-
užívána. Myslíte si, že je správné, abych mu řekla, co cítím?
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Odpověď:
Vztahy na dálku mohou být emocionálně obtížné a mohou dát 
vzniknout různým podezřením, jako se to stalo ve vašem pří-
padě. Vysvětlit mu, co cítíte, vám může prospět, jestliže vám to 
pomůže uzavřít vztah a nechat své pocity zaznít. Neměla byste 
ale nutně očekávat, že váš přítel uzná své špatné chování vůči 
vám. Pouze mu řekněte, jak jste se cítila, a potom pracujte na 
posílení těch věcí ve svém životě, které vás v budoucnu dove-
dou do zdravějšího vztahu.

***

Pro jedno kvítí slunce nesvítí 
Otázka:
Mám vztah s  jedním mužem už delší dobu. Mluvila jsem se 
svými přítelkyněmi o  tom, jak ženy ignorují určité vlastnosti 
svých přátel nebo manželů „pro dobro vztahu“.
Mám problém s  minulostí svého přítele. Prováděl věci, které 
považuji za urážlivé, nemluvě o  tom, že byly ilegální. Pokud 
to mohu posoudit, změnil se. Ale kdykoli mu něco připomene 
jeho minulost, vzpomíná na ni jako na nejlepší dobu svého ži-
vota. „V nejlepší době jeho života“ jsem s ním nebyla a z mo-
rálních důvodů bych s  ním tehdy ani být nemohla. Jestli se 
ale natolik změnil, jak je možné, že na ty časy tak láskyplně 
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vzpomíná? Téměř jako by litoval, že je z něj lepší člověk. Toto 
a i jiné drobnosti mě na něm štvou. Říká se, že pro jedno kvítí 
slunce nesvítí. Mám se naučit jej akceptovat – nebo se poroz-
hlédnout po louce?

Odpověď:
Možná, že z nostalgických vzpomínek svého přítele na  minulost 
děláte větší problém, než jaký ve skutečnosti je. Jeho zálibné 
vzpomínky na minulost nemusejí mít například nic společné-
ho s její nemorální nebo nezákonnou povahou. Je docela běž-
né vzpomínat na staré dobré časy ne proto, že jste dělali nějaké 
báječné věci, ale protože vám to vrací pocit dobrodružství, svo-
body a přátelství těch dní. Měla byste se ho zeptat, co se mu na 
té době tak líbilo. Jestliže vám řekne, že mu chybí porušování 
zákona, asi byste se opravdu měla poohlédnout po jiném kví-
tí. Pokud pouze vzpomíná na zábavu, kterou tenkrát prožíval, 
tak to nepovažuji za problém. Myslím, že je důležité, že změnil 
své chování ještě předtím, než se seznámil s vámi. To naznaču-
je, že se zbavil nežádoucích aspektů své minulosti sám o sobě. 
Jestliže tedy nebyl ke změně donucen, není pravděpodobné, že 
proměny v  lepšího člověka lituje. Pokud jde o  jiné drobnos-
ti, které vás rozčilují, budete si muset uvědomit, zda opravdu 
souvisejí s ním a zda je dokážete akceptovat, nebo zda jsou to 
jen projekce vaší vlastní přecitlivělosti. Pokud ony věci odrážejí 
vaše vlastní předsudky, tak to s jiným partnerem nebudete mít 
snazší. Stále se budete muset vyrovnat s tím, co vás rozčiluje na 
sobě a nutí vás vinit z toho někoho jiného.

***
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Milostný zmatek
Otázka:
Chodím se svým přítelem již asi rok a půl. Těsně předtím, než 
jsem se s ním seznámila, jsem prožila těžké trauma. Od té doby 
se současně léčím, zotavuji a zamilovávám. Chtěla bych s tím-
to mužem strávit zbytek života (a to je velký závazek vzhledem 
k tomu, že je mně teprve dvacet). Ale kvůli své potřebě zhojit 
své trauma jsem mu velmi ublížila. Viděl mě na dně a já si na 
něm vylévala svou emocionální zlobu. Vím, že mě miluje z ce-
lého srdce, protože je stále ještě se mnou i potom, čím musel 
kvůli mně projít. Mým problémem však je, že už necítí lásku, 
kterou k němu chovám. Každý den mu říkám, jak ho miluji, ale 
zdá se, že mu to nestačí. Nevím, co mám dělat, abych ho ujistila 
o čistotě své lásky, která přebývá v mém srdci. Mohla by pomo-
ci společná meditace? Vím, že moje žádost je vágní a zní jako 
klišé, ale tolik bych chtěla, aby mně věřil. Chodím několik mě-
síců do poradny a můj přítel také začal k někomu chodit, což 
jak doufám za čas pomůže. Je něco, co mohu udělat, dát mu, 
říci mu, co by pomohlo okamžitě? 

Odpověď:
Jestliže svého přítele milujete a on už nadále necítí vaši lásku, 
není na vás vymýšlet způsob, jak ho přesvědčit; musí vám říci, 
co potřebuje, a pak uvidíte, zda je to něco, co můžete udělat. 
Není jasné, jaké povahy bylo vaše trauma a jak jste svému pří-
teli ublížila. Společná meditace a poradenství mohou pomoci, 
ale podstatné je, že váš přítel vás vyloučil a jen on vám může 
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říci, co je potřeba k tomu, aby vás opět přijal. Snažte se směřo-
vat debatu k praktickým záležitostem a vyhněte se diskuzím na 
téma, čí láska je čistší nebo proč k tomu došlo. Hodně štěstí.
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Sexuální energie a šakti
Otázka:
V jedné ze svých předešlých odpovědí o  sexuální a  srdeční 
energii jste napsal: „Existuje názor, který pohlíží na veškerou 
životní energii v mysli, těle a ve Vesmíru jako na sexuální ener-
gii – prvotní kreativní sílu kosmu, která se projevuje v různých 
podobách a různými projevy. Tato energie Šakti je hnací silou 
projevu, různorodosti a  proměnlivosti veškeré tvorby. Takže 
v  tomto smyslu můžete spojit prožitek srdeční energie s  vět-
ší tvořivou silou neboli sexuální energií života.“ Znamená to, 
že sexuální energie překračuje ženský a mužský prvek a je ve 
svém původním stavu nerozlišená? Ve kterém bodě svého pro-
jevu se tato energie mění na sexuální a je možná sexuální ener-
gie bez emocí?

Odpověď:
Osvícení proroci v  mnoha minulých kulturách označova-
li prvotní tvůrčí síly v přírodě jako sexuální energii, ne kvů-
li lidským emocím a  pudům, které spojujeme se sexualitou, 
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ale proto, že tvořivá síla vzniká z tajuplného spojení protikla-
dů  – světla a  tmy, činnosti a  nečinnosti, vědoucího a  objek-
tu  poznání. Takže bych neřekl, že sexuální energie je v tomto 
 základním stavu nerozlišená, spíše je rozlišená do dvou základ-
ních polarit. Tento vedlejší produkt dynamické interakce pro-
tikladů dává vzniknout něčemu odlišnému, něčemu novému, 
stejně jako pohlavní akt mezi mužem a ženou vede ke zrození 
nového dítěte. Sexualita se tak stává metaforou pro tvořivé síly 
vědomí. Je to jen způsob, jak učinit abstraktní dynamiku vědo-
mí snáze pochopitelnou.
Tvořivou sílu lze v přírodě rozpoznat jako samotnou sexuál-
ní energii v okamžiku, kdy se organismy rozmnožují pohlav-
ní cestou. Sexuální energie je tudíž v mnoha případech možná 
bez emocí.

***

Přijímání sexu
Otázka:
Před čtyřmi měsíci jsem se vdala a mám stále problémy, abych 
získala sebedůvěru v pohlavním životě. Snažím se při pohlav-
ním styku převzít iniciativu, ale nemohu. Zpanikařím a mám 
pocit, že se nemohu pohnout. Nemám odvahu požádat o to, co 
potřebuji nebo co se mně líbí, ani se necítím dobře v sexy oble-
čení. Stydím se. Co mám dělat?
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Odpověď:
Jste vdaná jen čtyři měsíce. Někdy to chvíli trvá, než se začnete 
cítit dobře a získáte sebedůvěru při pohlavním styku se svým 
manželem. Nenuťte se ihned do iniciativy ani se nedomnívejte, 
že je potřeba být sexuálně sofi stikovanější, než na co se zrovna 
cítíte. Soustřeďte se na vybudování sebeúcty a pěstujte smysl 
vlastní ceny, který zahrnuje vaši lásku, vaši krásu a vaši sexuali-
tu. Třeba by vám pomohlo vybrat si ženský archetyp, který od-
ráží tyto hodnoty sebevědomého sexuálního projevu, a  pak 
tento archetyp použít k vlastnímu vyjádření. Jakmile se vaše se-
bedůvěra bude zakládat na niterném zážitku vaší pravé podsta-
ty, dokážete najít úroveň sexuálního projevu, která vám bude 
příjemná a nebude vás zahanbovat.

***

Odlišné sexuální potřeby
Otázka:
Můj manžel se zlobí, protože nepotřebuji sex tak často jako on. 
Tento problém máme již dlouho, a  zdá se, že bez ohledu na 
to, jak často máme pohlavní styk, manželovi stále něco schází 
a nemá dost. Chci tím říci, že když máme sex třikrát za týden, 
může jím být ještě více posedlý. Všiml si toho také a nakonec 
jsme se shodli na frekvenci dvakrát týdně, ale v poslední době 
je to spíše jednou týdně.
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Manžel by nesouhlasil se slovem „posedlost“, ale mně to tak 
připadá, protože i když prožijeme velmi aktivní a vášnivé spo-
jení, další den je to jako bychom se vrátili na začátek a manžel 
by chtěl vše opakovat, zatímco já jsem prožila něco hezkého 
a nemám chuť to okamžitě opakovat. Je to vyčerpávající!
Dnes se ten problém opět projevil a manžel mně řekl, že zva-
žuje rozvod, protože se málo sexuálně stýkáme. Řekl, že myslí 
na nedostatek sexu každý den a že si připadá hrozně a osamě-
le. Má pocit, že vše ovládám, protože to není pro mě důležité 
a mohu jednoduše říci ne. A má kvůli tomu vztek. Vlastně je to 
právě jeho zlost na mě, pokud jde o sex, která mě od něj odra-
zuje. Nemám žádnou chuť na sex, když si pomyslím, jak bude 
zuřit, když ho odmítnu. Dříve jsem mu často vyhověla, proto-
že jsem nechtěla zranit jeho city a nedokázala jsem říci ne, aniž 
bych se u toho necítila špatně. Ale nyní většinou jasně řeknu, 
když nemám na styk chuť, protože jsem zjistila, že když za ta-
kové situace souhlasím, později ho nenávidím, a  dokonce se 
zlobím během styku a říkám mu ošklivé věci.
Manžel si myslí, že bychom si o  tomto problému měli pře-
číst nějaké knihy nebo vyhledat sexuální poradnu, ale to já 
nechci. Nechci dělat věci, které by mě přiměly k většímu zá-
jmu. Jednoduše nechci, aby na tom tak moc záleželo. Nechci, 
aby to bylo jeho ústřední myšlenkou. Prostě si chci užívat, že 
jsme spolu, a když budeme mít oba tu správnou náladu a bude 
vhodná příležitost, pak prosím. Když ne, je to také v pořádku. 
Nejde o to, že bych neměla sex ráda nebo k němu nebyla při-
tahována. Jen to prostě pro mě tolik neznamená. Abych byla 
upřímná, někdy jsem přecitlivělá na své okolí. Dotek může být 
nepříjemný, když o něj nestojím nebo když se cítím ve stresu. 
Myslívala jsem si, že je nějaká chyba ve mně a že bych se měla 
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změnit, ale teď si nejsem jistá, že se mohu změnit nebo že o to 
ve skutečnosti stojím. Řekla jsem manželovi, že taková prostě 
jsem. Nestojím vždy o dotyky, ani když jsou jemné. Nemohu se 
vždy přinutit ke styku, protože nedokážu přijít na to, jak  zařídit, 
abych si to na povel užila a necítila se v pasti nebo nepříjem-
ně. Někdy se mně to však podaří nebo k tomu dojde přirozeně. 
Pak dokážu být velmi vášnivá. Ale není to něco, co mohu dělat 
na objednávku.
Abych byla k manželovi spravedlivá, musím říci, že v poslední 
době mě sex tolik nezajímá. Jsem ráda v jeho blízkosti a v tě-
lesném kontaktu, ale necítím stejnou touhu po sexuálním sty-
ku jako on. Vím, že je to pro něj důležité, a tak jsem této oblasti 
našeho vztahu věnovala hodně energie, ale já skončím po sexu 
vyčerpaná, a on právě naopak.
Dnes jsme spolu opět mluvili a on říká, že se doopravdy nechce 
rozvést, že byl jenom naštvaný. Nevím, co mám dělat. Dnes 
ráno jsem se rozhodla to zkusit a být vstřícnější vůči jeho po-
třebám, ale později v průběhu dne jsem se zlobila a necítila se 
kvůli tomu příjemně. Doufala jsem, že byste třeba mohl mít 
nějakou radu nebo návrh, jak bychom v této věci mohli nalézt 
přijatelný kompromis. Mám pocit, že by to také mohlo být pro-
jevem nerovnováhy v našem vztahu, ale ani zde si nejsem jistá, 
co bych s tím mohla dělat. Kdykoli se manžel kvůli tomu rozčí-
lí, vždy říká, že toto (to jest dostatek sexu) je jediná věc, kterou 
po mně požaduje, a pak vyjmenovává všechny věci, které ne-
požaduje, a všechny, které dělá on pro mě. Myslím si proto, že 
se na mě zlobí, protože má pocit, že dává více, než dostává. Ale 
ani zde nevím, co bych s tím měla dělat. Miluji ho a nechci, aby 
byl nešťastný. Ale trpím kvůli tomu všemu úzkostí (stěží mohu 
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