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Milovaný mistøe Sri Bhagavane, proè
mi mùj smutek pøipadá opravdovìj&scaron;í než moje &scaron;tìstí? Tak moc
si pøeji být opravdový a autentický, nenosit žádné masky,ale
to znamená tolik odmítnutí od druhých. Je možné být tak sám?....
Milovaný mistøe Sri Bhagavane, proè
mi mùj smutek pøipadá opravdovìj&scaron;í než moje &scaron;tìstí? Tak moc
si pøeji být opravdový a autentický, nenosit žádné masky,ale
to znamená tolik odmítnutí od druhých. Je možné být tak sám?
Sri Bhagavan: &bdquo;Je dùležité si uvìdomit, že toto platí pro vìt&scaron;inu lidí. Vá&scaron; smutek je urèitì mnohem
realistiètìj&scaron;í, protože je vá&scaron;, je autentický. Va&scaron;e &scaron;tìstí je povrchní, není va&scaron;e, je na
nìèem, na nìkom závislé. A v&scaron;e, co vás èiní závislými &ndash; bez ohledu na to, jak moc &scaron;•astní dokážete
na chvíli být, za chvíli je po líbánkách, rychleji, než jste èekali. Jste &scaron;•astní díky pøítelkyni, pøíteli. Ale oni jsou
samostatné bytosti; nemusí s vámi ve v&scaron;em souhlasit. Vlastnì je to vìt&scaron;inou tak, že co se líbí manželovi,
manželce se nelíbí; co se líbí manželce, nelíbí se manželovi. Zajímavé...., protože to je témìø univerzálnì platné. Dìje se to z
nìjakého dùvodu. Hluboko uvnitø jeden druhého nenávidí, z jednoho prostého dùvodu a to že jsou jeden na druhém
závislí pøi získávání &scaron;tìstí &ndash; a nikdo není rád závislý. Otroctví není zrovna to po èem lidé touží z hloubi své
podstaty. Pokud vám muž èi žena pøivodí &scaron;tìstí a vy se stanete závislými, dáváte zároveò základ hluboké
nenávisti &ndash; díky své závislosti. Nemùžete tu ženu opustit, protože vás èiní &scaron;•astnou. A nemùžete ji pøestat
nenávidìt, protože vás èiní závislými.
Takže v&scaron;echny tak zvané milostné vztahy jsou velmi zvlá&scaron;tní, komplikovaný fenomén. Jde o vztahy plné
lásky a nenávisti. Nenávist musí být projevena tak èi onak. Proto to co se líbí va&scaron;í ženì, vám se nelíbí, cokoli se líbí
va&scaron;emu muži, vám se nelíbí. Manželé a manželky se hádají kvùli každé malièkosti. Na co se pùjde do kina? - a
hned je velká hádka. Do jaké restaurace pùjdeme? - a je tu hádka. To je ta nenávist, která se skrývá pod fasádou
&scaron;tìstí. &Scaron;tìstí zùstává mìlké, velmi slabé. Staèí trochu ho po&scaron;krábat, a narazíte na jeho protiklad.
Ale smutek je mnohem autentiètìj&scaron;í, protože v nìm nejste na nikom závislí. Je vá&scaron;, jenom vá&scaron;. To
by vám mìlo poskytnout velký vhled, že vá&scaron; smutek vám mùže pomoci více než va&scaron;e &scaron;tìstí. Nikdy jste
se jím více nezabývali. V&scaron;emi možnými zpùsoby se ho snažíte nevidìt. Je vám smutno, jdete do kina. Je vám smutno,
pustíte si televizi. Když je vám smutno, jdete si hrát s pøáteli, nebo jdete do klubu- Zaènete nìco dìlat abyste nemuseli vidìt
svùj smutek. To není správný pøístup. Když jste smutní -je to dùležitý fenomén, velmi posvátný, nìco, co je jenom va&scaron;e.
Spojte se s ním, ponoøte se do nìj hloubìji a budete pøekvapeni. Seïte ti&scaron;e, buïte smutní. Smutek má své vlastní
kouzlo.
Smutek je tichý, je vá&scaron;. Pøichází, protože jste sami. Dává vám &scaron;anci ponoøit se hloubìji do va&scaron;í
samoty. Radìji než se hnát od jednoho povrchního &scaron;tìstí k dal&scaron;ímu a plýtvat va&scaron;imi životy, je
lep&scaron;í využít smutku jako prostøedku meditace. Buïte jeho pozorovatelem, je to pøítel! Otevírá dveøe k va&scaron;í
nekoneèné samotì.
Nelze nebýt sám. Mùžete se obelhávat ale nemùžete uspìt. A obelháváme se v&scaron;emi možnými zpùsoby &ndash;
ve vztahu, v ambicích, ve snaze stát se slavným, dìlání tohoto, dìlání tamtoho. Snažíme se sami sebe pøesvìdèit, že nejsme
sami. Že nejsme smutní. Ale døíve nebo pozdìji se vám maska opotøebuje . Je fale&scaron;ná nemùže vydržet navždy
&ndash; potom si musíte nasadit masku novou. V jednom malém životì, kolik masek si nasadíte? Kolik už se jich rozpustilo,
zmìnilo se? Ale vy v&scaron;ichni nadále pokraèujete ve svém zvyku.
Pokud chcete být autentickým jedincem, využijte smutek, neunikejte od toho. Je to velké požehnání. Poseïte s tím
ti&scaron;e. Užijte si to. Na smutku není nic &scaron;patného. Èím více se s ním spojíte, i s jeho jemnými nuancemi, budete
pøekvapení &ndash; je to velké uvolnìní, velký odpoèinek a vy z toho vyjdete osvìženi, omlazeni, mlad&scaron;í, živìj&scaron;í.
Jakmile jednou okusíte, budete vyhledávat tyto krásné okamžiky smutku znovu a znovu. Budete na nì èekat, budete je
vítat, a ony budou otevírat nové dveøe va&scaron;í samoty....
Sami se narodíte, sami zemøete. Mezi tìmito samotami mùžete sami sebe obelstít, že nejste sami, že máte manželku,
manžela, dìti, peníze, moc. Ale mezi tìmi 2 samotami jste sami. V&scaron;echno ostatní je jen snaha se zamìstnat tím èi oním
abyste si to nemuseli uvìdomit.&ldquo;
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