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Kdybychom chtěli vzájemný vztah osudu a svobody shrnout v jediné větě, pak by 
zněla:  
 

Můj osud je minulostí 
mé svobody. 

 
        Porozumět tomu je nanejvýš důležité a je to předpokladem k tomu, abychom 
hlouběji pochopili smysl lidské životní cesty. Západní kultura rozumí osudem něco, 
co je člověku uloženo zvenčí. Ve skutečnosti nám nikdy nic není vnucováno zvenčí. Za 
prvé jsem dnes tím, k čemu jsem se na dlouhé cestě sám vyvinul, a za druhé je to, co 
se mi děje, vždycky něčím, co si mé duchovní Já samo vyhledává pro můj další vývoj. 
        Učím se stále lépe poznávat onu zcela zvláštní svobodu své životní pouti, ty 
svobodné tvořivé prostory, které jsou poskytovány jen mně a nikomu jinému, uvá- 
žím-li, co všechno mi umožňuje můj zcela osobní osud, místo abych si stěžoval na to, 
co mi nedopřává. Vezmu- -li dveře, jež jsou mi otevřené, vážně jako příležitosti svého 
vývoje, nebudu chtít ztrácet čas tím, abych se staral o dveře, které jsou pro mě 
zavřené. A nikdo nikdy nestojí jen před zavřenými dveřmi. 
      Co to znamená, když mi můj osud klade na bedra utrpení a znovu a znovu přede 
mě staví překážky, které se zdají být zcela nepřekonatelné? Inu, pak vše závisí na tom, 
zda se mi podaří přesvědčit se, že se nic neděje náhodně, ale že všechno, co se mi děje, 
bylo pečlivě naplánováno mým vyšším Já, a to jen a pouze pro mé dobro a nikdy 
jinak. Přijmout s radostí svůj osud znamená akceptovat, že nemůžu mít v životě 
všechno. Chtít mít vše by totiž znamenalo nikdy nečinit žádnou volbu a nakonec tu 
tedy stát s prázdnýma rukama. Avšak každý z nás stojí znovu a znovu před volbou a 
souhrn těchto rozhodnutí je jeho osudem, tím, co ho přivedlo až tam, kde dnes stojí. 
Každý učinil sám sebe tím, čím dnes je. V životě nejsou důležité věci, které člověk v 
důsledku svých v minulosti učiněných rozhodnutí nemohl prožít nebo uskutečnit, 
nýbrž věci, které v přítomném okamžiku prožít a uskutečnit může. 
Moje svoboda spočívá ve všem, co od nynějška mohu svobodně rozhodnout a sám ze 
sebe učinit. Můj osud je souhrnem všeho, čím jsem svobodně prošel. Při každé volbě, 
kterou jsem v minulosti učinil, jsem byl svobodný. Jestliže teď již nemám svobodu v 
tom, že jsem se nestal jiným, pak mám přesto stále svobodu v tom, abych se jiným 
stal. Můj osud je moje již uplatněná svoboda  
a moje svoboda je to, co sám ze sebe od této chvíle mohu učinit. Co víc můžeme od 
života žádat? 


