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Úvod 

Podle chování uctívaného člověka se přirozeně chovají ostatní lidé. Lidé 
ve světě budou následovat ten příklad, jaký jim svým chováním ukáže, 
Bhagavadgíta 3.21 
 Jistě každého člověka někdy napadlo, zda současný způsob 
uspořádání společnosti je optimální, zda by mohl být vylepšen nebo by 
bylo nejlépe nahradit ho uspořádáním jiným. Mnoho lidí často opakuje 
oblíbenou frázi našich politiků, že demokracie je sice systém nedokonalý, 
ale jediný, který funguje. V této knize se pokusím načrtnout společenské 
uspořádání podle jiných, fungujících společenství. Jistě se ptáte, kde na 
světě nalezneme nějakou společnost, která by fungovala optimálně. Když 
se rozhlédneme po lidském světě, vidíme buď silné a bohaté 
kapitalistické státy, komunistické, fašistické nebo vojenské diktatury, 
vymírající prvobytně pospolné společnosti, různé druhy demokracie v 
jižní Americe a v Asii, islámské státy, židovský stát a naprosto 
nepřehledné státy v Africe.  
 V lidské společnosti ideální model asi nenajdeme, ale přesto 
nemusíme při našem hledání chodit příliš daleko. Podíváme-li se blíže na 
člověka, uvidíme, že lidské tělo není kus jakési hmoty, nýbrž dokonale 
fungující společenství desítek bilionů (milionů milionů) buněk a ještě 
většího množství dalších mikroorganismů žijících s tělem v symbióze. 
Porovnáme-li počet buněk lidského těla s lidskou populací, potom se 
počet všech lidí na naší planetě vyrovná počtu buněk, které se obrazně 
"vlezou za nehet". Ano, v lidském těle žije tolik buněk jako lidí na 
tisících zeměkoulí. Lidské tělo nebo tělo jakéhokoli jiného živočicha je 
nepředstavitelné množství různorodých jedinců, kteří vytvářejí téměř 
dokonalé společenství díky poměrně jednoduchým pravidlům. 
 Ze své praxe znám další společenství, a to společenství 
užitečného a pracovitého hmyzu - včel. Jedno včelstvo mívá patnáct až 
sto tisíc jedinců, kteří vytváří nesmírně zajímavé, životaschopné a vysoce 
produktivní společenství. 
 Dalším zdrojem, ze kterého bude tato kniha čerpat, je 
staroindická literatura. Indická civilizace měla ve svých dílech 
rozpracován model společnosti, který byl členěn podobně jako jiná 
přírodní společenstva a je téměř jisté, že dávní mudrci, sestavující tato 
nesmrtelná díla, také čerpali své ponaučení z přírody a jejího fungování. 
Bohužel, lidská paměť sahá jen asi tři tisíce let zpátky a i tyto paměti, 
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tyto informace, jsou hodně překroucené a neúplné. Co bylo před pěti, 
deseti nebo dvaceti tisíci lety nevíme vůbec nebo jen tušíme ze 
zachovaných legend.  
 Tato kniha není žádná vědecká publikace, podle které se 
vytvoří dokonalá společnost. Žádná taková kniha se napsat nedá. Tato 
kniha je pouze pokus ukázat na různé omyly a nepravdy ve vědách o 
společnosti a snaha ukázat čtenářům, že skutečná společnost je zcela jiný 
způsob života než ten, který nyní jako společnost označujeme.  
 

Smysl existence společnosti 

Jistě nikdo, nikdy, ani na okamžik, nesetrvává bez činnosti a je nucen 
konat všechny činnosti podle kvality přirozenosti jeho zrodu., 
Bhagavadgíta 3.5  

Společenství buněk lidského těla je výsledkem dlouhodobého 
vývoje, na jehož počátku se dva drobní, jednobuněční tvorové rozhodli 
spojit své síly do jednoho většího celku. Zcela jistě bylo základním 
důvodem zajistit si vyšší konkurenceschopnost. Tento odvážný krok byl 
začátkem velice úspěšného způsobu kolektivního přežití. Každá buňka je 
však nyní naprosto odkázaná na funkci celku a žádná z nich nepřežije, 
pokud dojde ke smrti těla. 
 Společenství včel přichází po dlouhé době s podobným 
řešením. Mnohobuněčný tvor se vzdává své individuality a vytváří 
mnohatisícová společenstva. Ve velice příjemné atmosféře se včely 
starají o další generace. Každá včelička v úlu prožije bezstarostné a 
bezpečné dětství. Od svého mládí po zbytek svého života však včela musí 
pracovat ve prospěch celku a starat se o další generace včel. Po dlouhé 
době vývoje se i včela stává prakticky naprosto odkázaná na život 
včelstva a za životaschopného jednice je považováno včelstvo. 
 Jakákoli vznikající společnost je tedy zakládána na zásadě, že 
dva či více spolupracujících jedinců může existovat snadněji než když 
budou existovat odděleně. Každý samostatný jedinec musí vykonávat 
mnoho činností. Pokud se několik takových jedinců spojí, nejprve si 
budou vzájemně pomáhat, ale nakonec mohou založit společenství, kde 
se každý jedinec bude starat pouze o jednu nebo několik málo činností. 
Tyto činnosti bude vykonávat pro celé společenství, tedy pro sebe i pro 
ostatní členy. Společnost je vždy založena na spolupráci a dělbě činností. 
Jedinci ve společnosti se osvobozují od některých činností a zároveň se 
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specializují na jednu hlavní činnost. Se vznikem společnosti vznikají i 
nové druhy činností, zejména zaměřené na správnou koordinaci. V první 
generaci je smysl pro založení společnosti každému členu zřejmý. Pro 
další generace, které neznají obtíže individuální existence, je však nutno 
vypracovat fungující systém, který bude udržovat společenské povědomí 
a bude co nejlépe zařazovat nové jedince do společnosti. 
 

 

 

Kvalita společenského zřízení 

Štěstí, jež je zpočátku jako jed a nakonec je podobné nesmrtelnosti, které 
se rodí z poznání toho, co je Já, o takovém štěstí se praví, že má svůj 
původ v Čistotě. Bhagavadgíta 18.37 
 Jak můžeme určit kvalitu takového společenství? Jistě najdeme 
velmi jednoduché pravidlo, které stanoví kvalitativní úroveň. V indickém 
vnímání společnosti je za hlavní faktor její kvality považována 
spokojenost každého jedince, každého člena společnosti. A nemělo by jít 
jen o spokojenost lidí, ale samozřejmě i o spokojenost ostatních členů a 
součástí, zvířat, rostlin i země samé. Spokojenost nesmí být nikdy 
dosahována na úkor jiného člověka, zvířete nebo na drancování a ničení 
přírody. Stejně jako tělo není spokojeně fungující při přejídání nebo 
hladovění, stejně tak lidé ve společnosti živořící pod hranicí minimálního 
příjmu hladoví a lidé ve společnostech s materiálním nadbytkem 
propadají depresím, nečinnosti, přejídání, lenosti a různým nebezpečným 
výstřelkům. Ideální stav nastává při rovnováze aktivity i odpočinku, 
příjmu energie a jejím výdaji a samozřejmě pokud je existence člověka 
ve společnosti smysluplná. 
 Smyslem existence společnosti je tedy spokojenost všech jejích 
členů. Pokud je nějaká část společnosti z nějakého důvodu nespokojená, 
potom vzniká nesoulad a mělo by být základním zájmem uvést opět celou 
společnost do souladu. Pokud společnost z nějaké příčiny nedbá na 
vnitřní harmonii, potom se rychle vytrácí důvod její existence a dochází k 
nejprve k úpadku a nakonec k rozpadu nebo zániku. U těla nebo včelstva 
propukají různé nemoci, provázené bolestmi a smutkem a tento rozklad je 
zakončen smrtí, totální zkázou celé společnosti buněk nebo včel. V lidské 
společnosti nesoulad vede k rozkladu společnosti. Lidé se více necítí 
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smysluplnými součástmi celku a snaží se zajistit si budoucnost tak, že 
hromadí prostředky a chrání se před ostatními, kteří pudově a živelně 
dělají totéž. Taková poškozená společnost, čí spíše masa lidí, drancuje 
veškeré zdroje, ničí vlastní životní prostředí a je na nejlepší cestě ke 
katastrofě mravní, ekologické, ekonomické i válečné. 
 

Je člověk tvor společenský? 

Mudrci říkají, Ó Pane lidí, že takovým lidem se díky vykořenění 
rodinného řádu stane život provždy peklem  Bhagavadgíta 1.44 
 Nyní si položíme otázku, jak moc je společnost důležitá pro 
život člověka a existenci lidstva jako takového. Začneme základními 
životními údaji. 
  Člověk v nynějším stadiu vývoje pohlavně dospívá přibližně ve 
stáří šestnácti let. Než dospěje morálně, potřebuje dalších několik let. 
Předtím se mnoho let učí dovednosti, které jsou pro život člověka nutné. 
Učí se mluvit, chodit na záchod, stolovat, číst a počítat, učí se znát 
přírodu i život ve městech, připravuje se na povolání, které jeho rodinu i 
jeho samotného bude živit. 
  Dalších dvacet až třicet let pracuje a vychovává své děti. 
Výchově nové generace věnuje nejméně třetinu svého života. Když je 
nová generace vychována, zbývá člověku ještě dalších dvacet nebo třicet 
let života. Bude pomalu stárnout a na závěr bude nutně potřebovat péči 
svých potomků.  
 Tento rozpis života logicky ukazuje, že je člověk tvorem 
společenským. Pro člověka je společnost naprosto nezbytná a za nejmenší 
životaschopnou jednotku je považována rodina. Bez společnosti člověk 
nedokáže vychovat další kvalitní generaci, ztratí konkurenceschopnost a 
bude na světě nahrazen nějakým jiným, úspěšnějším druhem. Jedině ve 
společnosti může člověk plně rozvinout své schopnosti. Záleží však jen 
na společnosti a její kvalitě, zda lidské schopnosti budou využity ve 
prospěch celého společenství nebo zneužity některými jedinci či 
skupinami k různým osobním cílům. 
 

Společenské vrstvy 

Vytvořil jsem čtyři stavy, které se dělí dle kvalit činností. Ačkoli jsem 
jejich stvořitel tak věz, že jsem nečinný a neměnný. Bhagavadgíta 4.13 
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 Společenské vrstvy, kasty nebo třídy jsou naprosto přirozené a 
žádná rozumná filozofie a sociologie je nemůže přehlížet. Existence 
společenských vrstev vychází přímo z existence dělby činností a s ní 
související specializace. Pokud chceme opravdu dobře porozumět 
společnosti a společenským jevům, potom musíme uvažovat každého 
člena společnosti za jedinečného. Každý jedinec vstupuje do společnosti 
na jedinečném místě, v jedinečné situaci a s jedinečnou výbavou pro svou 
existenci. Lze samozřejmě vysledovat určité společné rysy různých 
skupin členů, ale první a zásadní postoj k členům ve společnosti je jejich 
různorodost. 
 Podíváme-li se na buňky našeho těla, najdeme zde tisíce 
různých druhů buněk určených k různým činnostem. Přesto se nechají 
nalézt čtyři základní skupiny. První jsou buňky nervového systému pro 
řízení vnitřních i vnějších činností těla; dále buňky ochranného a 
očistného systému, pro ochranu před různými nemocemi; další jsou 
buňky pohybového systému, který umožňuje činnosti těla ve vnějším 
světě a nakonec buňky různých orgánů pro zpracování potravy a výživu 
celého systému těla. 
Kromě nervového systému jsou funkce mnohých orgánů a buněk různě 
kombinovatelné, například kůže chrání celý organismus, zároveň slouží i 
pro výživu, k vylučování i k pohybu. 
 I včelstvo v úle je členěno, i když trochu jiným způsobem. Jsou 
zde tři biologicky rozlišitelné druhy - včelí královna, trubci a dělnice. 
Dělnice se dle svého stáří dělí na mladušky, které vykonávají činnosti v 
úlu, čistí buňky v plástvích, krmí larvičky a královnu, vysušují nektar a 
opravují a staví plásty a udržují úl. Po dvou týdnech se jim vyvinou 
jedové žlázy, naučí se létat a stanou se z nich létavky. Tyto včely chrání 
úl před vnějším nebezpečím, sbírají zásoby a nosí je do úlu. Specializace 
jednotlivých včel souvisí s jejich tělesným vývojem. Nejjednodušší 
činnosti vykonávají mladé, nezkušené a nevyvinuté včely a činnosti 
nejsložitější pak včely nejstarší a zcela vyvinuté. 
 Indické náboženství nemá na počátku jednoho prvního člověka, 
nýbrž stvoření hned čtyř lidských stavů, které vyšly z boha stvořitele 
Brahmy. Z jeho hlavy vystoupili brahmíni - stav kněžský, z rukou 
kšátriové - bojovníci a vládcové, z břicha vaišjové - obchodníci, 
řemeslníci a zemědělci a z nohou šudrové - lid dělný. I v Evropě lze stále 
vysledovat toto rozdělení, ačkoli dogma o kastách nikdy nebylo v 
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oficiálním křesťanském ani demokratickém učení. Máme politiky, vojáky 
a policisty, dále obchodníky, manažery, kvalifikované dělníky a 
živnostníky, dále máme různé zaměstnance a přežívá i stav kněžský. 
Společenské vrstvy jsou tedy přirozenou vlastností každé společnosti a 
jsou její skutečnou podstatou.  
 Chceme-li správně vytvořit model společnosti, potom musíme 
uvažovat různorodost a jedinečnost osudů jednotlivých členů. Tato 
různorodost se však projevuje jen v povinnostech a činnostech jedinců. 
Všichni jedinci, kteří poctivě plní své povinnosti, mají stejné právo na 
dostatečné zabezpečení své existence. Tak jako každá buňka v těle má 
právo na výživu, kyslík, a energii a zároveň na očistu od 
vyprodukovaného odpadu, stejně tak poctivě pracující lidé v lidské 
společnosti musí být dostatečně zabezpečeni pro svou existenci. Každý 
stav má samozřejmě jiné nároky na zabezpečení své povinnosti, ale 
vlastní spotřeba lidí, jídlo, oblečení, obydlí, se v podstatě moc neliší. 
Celý tento model se dá shrnout tak, že lidé jsou různí ve světě, v plnění 
svěřených povinností. Zároveň jsou všichni lidé, poctivě plnící své 
svěřené povinnosti, bez výjimky stejní v právech na pokrytí vlastních 
potřeb, jak materiálních tak samozřejmě i duchovních. 
 V dalších kapitolách podíváme podrobněji na práva a 
povinnosti jednotlivých společenských stavů. 
 

Období lidského života 

Jogín je výše než ten, kdo se odříká a je též považován za vyššího než ten, 
kdo je vzdělaný. I toho, kdo koná převyšuje jogín a proto se staň jogínem, 
Ardžuno. Bhagavadgíta 6.46 
 Každý člověk patří do jednoho ze základních stavů. Zároveň 
každý člověk prochází různými etapami života. V podstatě jsou čtyři 
životní období, která jsou celkem jednoduše odvoditelná z běhu lidského 
života. První období je studium. Každý člověk se prvních dvacet let učí 
věci, které bude potřebovat v dalším životě. Ve druhém stadiu hospodáře 
lidé vychovávají další generaci a svou prací zajišťují chod celé 
společnosti. 
 Tyto dvě etapy nalézáme i u buněk v našem těle, stejně jako v 
hmyzím společenstvu. Lidský život ve společnosti má však tu výhodu, že 
lidé nemusí konat své povinnosti až do konce svého života, ale mohou 
předat své povinnosti následující generaci - svým dětem.  
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 Tímto předáním lidé vstupují do třetího stadia života. V tomto 
stadiu se lidské bytosti očišťují a připravují na osvobození. Toto 
osvobození může být na konci života, tedy ve chvíli smrti, nebo je možno 
dosáhnout osvobození ducha od závislostí na hmotné existenci již za 
života a vstoupit tak do posledního stadia života, do stadia odevzdání. 
Stádium odevzdání je splynutí s vesmírným řádem v klidu a harmonii, 
uvědomění si tohoto věčného řádu a nalezení věčné podstaty života.  
 První dvě období jsou pro různé stavy různé. Každý člověk se 
připravuje na plnění svých povinností daných svým jedinečným osudem 
a následně je vykonává. Třetí stadium je všem lidem společné. Zde se již 
lidé neliší svými činnostmi, neboť vykonávají stejné činnosti tak, aby 
mohli dosáhnout stadia čtvrtého.  
 Dosažení stadia čtvrtého je umožněno komukoli, kdo dokonale 
očistí a osvobodí svou mysl. Každý skutečně osvobozený člověk si 
uvědomil podstatu existence a ztotožnil se s touto podstatou. Všichni 
osvobození lidé jsou tedy ze své podstaty stejní, i když na počátku patřili 
do různých společenských stavů.. 
 Dokud člověk nedosáhl osvobození, není naplněn smysl jeho 
života. To znamená, že ve společnosti s takto stanovenými hodnotami 
mají téměř všichni lidé cíl života před sebou, a tak nemají důvod 
propadat skepsi a pocitu neužitečnosti. Těch několik žijících 
osvobozených lidí spočívá v nepopsatelném blahu a jsou zosobněním 
všech krásných ideálů. Proto nikdy nemohou být v nějakém tísnivém 
stavu mysli. Společnost s takovými hodnotami dává vždy smyl života 
všem lidem bez rozdílu věku, pohlaví a společenské třídy. 

Rodina a její složení i dělení 

Nebo se jistě zrodí v rodině moudrých lidí znalých disciplíny. Je jistě 
velice obtížné v tomto světě získat lepší zrození. Bhagavadgíta 6.42 
 Nyní si připomeneme i další členění společnosti a to členění 
biologické. Lidé mají různé povinnosti i podle svého pohlaví. Nikdo 
nemůže zbavit ženy jejich povinnosti rodit děti. Ani muži by neměli být 
zbaveni povinnosti péče o rodinu. Za rodinu však považuji vícegenerační 
společenství nejbližších příbuzných, nikoli rodiče a děti nebo dokonce 
svobodnou matku s dítětem. Tyto jevy jsou pouze signalizací úpadku 
rodinného a zároveň společenského cítění.  
 V Indii, kde se zachovalo neporušené rodinné soužití, můžeme 
pozorovat existenci tří samostatných světů i uvnitř samé rodiny. První 
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svět je svět žen. Dá se označit za vnitřní dům. V domě se odehrává 
výchova dětí, příprava potravy a dalších věcí, které rodina pro svou 
existenci potřebuje. Také se zde mohou vykonávat některé ekonomické 
činnosti. Veškerou činnost vnitřního domu řídí manželka hospodáře a 
pomáhají ji manželky jejích synů. O vnější zabezpečení chodu domu se 
starají muži, hospodář a jeho synové, kteří vykonávají své povolání, 
získávají potřebné prostředky pro činnost vnitřního domu a tím celé 
rodiny. Třetím světem je svět dětí. Ve vícegeneračním domě je více dětí 
různého věku a pohlaví, kteří si vytvářejí vlastní hierarchii a tráví většinu 
času společně. Každé dítě si musí vytvořit a hájit své vlastní místo mezi 
dětmi. O nejmenší děti se starají starší dívky a tak se přirozené připravují 
na své mateřství. Nejstarší chlapci se učí řídit dětské společenství. To je 
zase ta nejlepší škola pro budoucí starost o vlastní rodinu.   
 Tyto tři světy se stýkají v důležitých a potřebných oblastech, 
ale dá se říci, že většinu času tráví muži, ženy i děti odděleně. Pokud se 
podíváme na západní svět, i zde uvidíme podvědomou snahu mužů trávit 
čas s jinými muži. V Evropě se bohužel muži scházejí většinou 
v hospodě. Také u žen vidíme snahu trávit čas s jinými ženami. Málokdy 
je setkání muže a ženy tak přirozené jako dvou mužů nebo dvou žen.  
 V tradičně žijících rodinách jsem se nikdy nesetkal s projevem 
hysterie a jiného citového vydírání u dětí, tak běžné na západě. Důvod je 
jednoduchý. Děti tráví většinu času s ostatními dětmi. Tam si musí 
vytvořit své místo a na ostatní děti nemohou použít citové vydírání. To na 
děti neplatí. Děti v na západě tráví většinu volného času se svými rodiči a 
zneužívání citové závislosti rodičů je velice oblíbenou dětskou zbraní.  
 Indické rodinné uspořádání zcela jistě mnohem lépe vystihuje 
lidskou přirozenost než způsob života rodiny na západě. Také mnohem 
lépe připravuje děti na život. Hodně se dnes mluví o právech dětí. Jde o 
jakýsi pokus chránit děti. Bohužel nikdo v Evropě nemá vůli a moc 
prosadit naprosto základní právo dítěte, kterým není nic jiného než právo 
na úplnou rodinu. Více než polovina dětí vyrůstá v neúplných rodinách, 
okradeni o své biologické rodiče. Přiznat dětem takové právo však 
znamená chtít na dospělých lidech odpovědnost za své činy. A to přece 
ve svobodné společnosti po lidech nikdo nesmí chtít. O svobodě je však 
další kapitola. 
 

Svoboda 
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Není nic zde na zemi a ani v nebi Bohů tak čisté, z přírody zrozené, co by 
bylo osvobozené od tří kvalit. Bhagavadgíta 18.40 
 Za svobodou člověka je v nynějším uspořádání považována 
možnost dělat vše, co se lidem líbí. Svoboda je i nyní omezena zákony, 
ale základní používané pravidlo je : "Co není zakázáno, to je dovoleno". 
Zdá se, že tento stav je nejvyšším stavem svobody a připadá lidem jako 
největší zisk demokracie. 
  Na výše uvedeném příkladu dětských práv je ukázáno, že tento 
neregulovaný styl života okrádá děti o jejich základní právo, o spokojené 
a šťastné dětství. A okrádá nejen děti, okrádá i rodiče o spokojené stáří a 
v konečném důsledku okradlo i samého "svobodného" člověka o jeho 
vlastní spokojenost. I on byl dítětem, i on bude jednou starý, a tehdy již 
žádná volnost nepřispěje k jeho pocitu štěstí. Zcela určitě bude hledat 
bezpečí a jistoty, ale jelikož si je v předchozím období života moudře 
nepřipravil, bude žít odkázán jen na lidský soucit s nešťastným 
ubožákem. 
 Člověk nikdy nemůže být naprosto nezávislý. Už jen tím, že 
musí dýchat čistý vzduch, jíst zdravé jídlo a pít čistou vodu. Také proto, 
že byl dítětem a trvalo dvacet let, než se vůbec mohl o sebe začít starat. 
Není toto závazek na celý další život? Navíc ho čeká stáří a odkázanost 
na péči další generace. Člověk je nutně závislý na společnosti.  
 V harmonické společnosti je svobodou celospolečenská 
spokojenost. Ano, člověk je svobodný, pokud je spokojený a šťastný. V 
kvalitní a dobře fungující společnosti jsou samozřejmě vždy pokryty 
všechny životní potřeby všech jejích součástí. Nadto lidem přináší 
možnost svobody duchovní. Dobrá společnost samozřejmě od každého 
člověka vyžaduje plnění jeho povinností. Nejen povinností ke 
společnosti, ale také povinností ke své rodině, rodičům i dětem. Je-li 
společnost dobře organizována, potom nesmí plnění povinností žádného 
člověka přetěžovat a vyčerpávat. Společnost musí dbát na to, aby všichni 
její členové měli nejen dostatek užitečné práce, přinášející pocit 
užitečnosti a uspokojení, ale také měli čas na odpočinek, duchovní růst i 
zábavu. 
 Je toto jediná svoboda? Samozřejmě, že existuje další svoboda. 
Je to svoboda nejvyšší, kdy se ve čtvrtém stadiu života mysl osvobodí od 
připoutaností ke světu a spočine v jediné a skutečné svobodě, ve svobodě 
ducha. O této svobodě si můžete přečíst v mé knize Svět mysli. 
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Smysl existence člověka 

Nejvyšší Pán spočívá v srdci všech bytostí, Ardžuno. On pohybuje všemi 
bytostmi v soustavě spojující jejich představy. Bhagavadgíta 18.61 
 Proč člověk žije? K čemu je existence života? To jsou základní 
filozofické otázky. Je smyslem života prostě přežít a vychovat další 
generaci? Není to nějak málo v tak dokonalém světovém a vesmírném 
systému? Prožít život v tomto světě a vychovat potomstvo není zase tak 
obtížné. To umí lidé už minimálně desetitisíce let, umí to i prasata, psi, 
mouchy, rostliny i různé mikroorganismy.  
 Můžeme nalézt nějaký důvod, nějaký smysl života, který se 
během dlouhých desítek let lidského života nikdy neztratí? Je nějaký 
smysl života společný všem lidem všech společenských vrstev ve všech 
obdobích života?  
 Nalézt takový smysl života je úkolem každé dobré harmonické 
společnosti. Pokusím se o to i zde odpovědí na několik otázek.  
 Čím jsou lidé v každém okamžiku svého života? Jsou součástí 
celku. Jsou sice malou, leč na svém místě důležitou součástí nejen rodiny, 
obce, státu a společnosti, ale celého světa i vesmíru. Je vesmírným 
zákonem, že vše ve vesmíru směřuje ke klidu a harmonii. Každý rozruch 
slábne, rozplývá se a časem zanikne. Na základě tohoto zákona je jistě 
rozumné být harmonickou součástí a celým svým životem k harmonii a 
klidu přispívat.  
 Smyslem života každého člověka v každém okamžiku je být 
pevnou oporou vesmírného řádu. Poctivým plněním svých současných 
povinností tento řád udržovat a tak spoluvytvářet ovzduší spokojenosti, 
spravedlnosti a jistoty pro všechny jeho součásti. 
 Čím se liší člověk od ostatní přírody? Člověk není obvyklou 
součástí přírody, jako ostatní živočišné a rostlinné druhy, kde si každý 
druh našel své místo a svou úlohu. Člověk se spíše dá označit za parazita, 
který využívá a také zneužívá celou přírodu. Tato odlišnost je způsobena 
tím, že člověk je schopný abstraktního myšlení, které je základem 
veškeré tvořivosti. Díky této výjimečnosti může člověk přetvářet své 
okolí. Člověk si také může uvědomit existenci svého těla ve světě. 
Někteří hloubavější jedinci mohou jít dále a zkoumat podstatu mysli a její 
fungování a mohou objevit jev zvaný vědomí. 
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 Vědomí je společné všem tvorům, rostlinám a buňkám. Patrně 
jen u člověka však dosáhl vývoj jeho myšlení takovou úroveň, aby si 
mohl toto vědomí uvědomit. Člověk se dá tedy označit za pokus přírody 
vytvořit tvora, který si bude moci uvědomit onu neviditelnou moc, kterou 
zveme duší nebo životem a kterým je vědomí. Můžeme směle prohlásit, 
že člověk je pokusem vědomí osvobodit se ze zajetí hmoty. Očištění 
mysli a osvobození vědomí ve čtvrtém stadiu života je tedy oním 
důvodem pro existenci člověka. Být člověkem jistě není žádná výsada, je 
to obrovská odpovědnost k celé naší planetě. Bohužel, způsob jednání a 
chování lidstva v současnosti není takový, aby na něj lidstvo mohlo být 
hrdé, spíše naopak. Je to opravdová ostuda. 
 Přežívání lidstva, plození další generace ani pohodlný život na 
úkor někoho jiného není smyslem lidského života. Takoví lidé se neliší 
od zvířat a většinou se chovají mnohem hůře než nebezpečná zvířata. 
Skutečný člověk je člověk vyspělý duchovně a mravně, který žije 
skromně v harmonii se svým okolím a snaží se naplnit smysl života 
osvobozením svého věčného vědomí. 

 

Pocit společenské existence 

Je lépe naplnit svůj osud i nedokonale než osud cizí dokonale. Lépe je 
zemřít při plnění svého úkolu. Cizí osud přináší úskalí. Bhagavadgíta 
3.35 
 Nade všemi stavy musí být smysl existence. Asi žádná buňka 
neví o existenci těla, všech jeho funkcích a procesech. Přesto všechny 
pracují na tom, aby celé tělo dobře fungovalo. Vše je patrně řízeno 
pocitem štěstí a spokojenosti, který vzniká v obdobích harmonie a naopak 
bolestmi a smutkem, signalizující poruchu a disharmonii. Stejně tak i ve 
včelstvu včely poctivě vykonávají své povinnosti. Jsou teorie, že včelí 
matka nebo celé včelstvo produkuje nějakou látku, na které se včely 
stávají závislé. V některých situacích se však stává, že si včely vypěstují 
novou královnu a starou, méně výkonnou zabijí. Vše, co se ve včelstvu 
odehrává, je podřízeno zájmu celku a díky tomu tento společenský řád 
úspěšně přežívá po celém světě již milióny let.  
 Těžko porozumíme všemu, co se děje v našem těle a ještě 
obtížněji tomu, co se děje v okolním světě. To však není nutné, protože 
vše dobře funguje i bez našeho vlivu. Musíme jen přijmout své místo ve 
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světě, kterého se nám dostalo, porozumět mu a poctivě vykonat své 
povinnosti. Jeden materialistický filozof kdysi prohlásil, že náboženství 
je opium lidstva. Snad ani netušil, že to je skutečně pravda. Dobré 
náboženství je skutečně stmelujícím prostředkem každé harmonické 
společnosti. Štěstí lidí závisí nejen na materiálním dostatku, ale mnohem 
více také na hlubším smyslu existence. Vyrobit dostatečné množství 
životních potřeb by neměl být pro klidnou a optimálně uspořádanou 
společnost žádný problém. Daleko větší problém je udržet životní 
optimismus a smysluplnost po celou dobu lidského života. To však žádný 
materiální dostatek ani nadbytek nikdy nedokáže. K tomu je zapotřebí 
opravdu dobrá věda o životě podaná způsobem srozumitelným i 
nejprostším lidem. Pokud se to ve společnosti podaří, potom jsou lidé 
schopni přenést tuto svoji drogu i přes největší hory světa. Příkladem 
mohou být Tibeťané a jejich buddhismus, který přenesli přes Himaláje do 
Indie a zde opět obnovili jeho fungování. 
 

Řízení společnosti 

Moudrý nezpůsobuje rozruch rozumu nevědomým, kteří jsou připoutáni k 
činům. Udržováním všech svých činností je moudrý zavede na cestu 
správného chování. Bhagavadgíta 3.26  
 Každá společnost musí mít systém, který udržuje společenské 
povědomí a zároveň i společenskou náladu. Základem tohoto systému v 
těle je nervový systém. Tento systém neustále sleduje celou společnost. 
Pokud vznikne nějaká disharmonie, systém ji zjistí a hlásí její existenci 
do potřebného centra, které může zjednat nápravu. Například nedostatek 
vody vyvolá pocit žízně a donutí tělo vyhledat vodu a napít se. Tím se 
tělo opět uvede do harmonie a nutkavý pocit žízně zmizí. U včelího 
společenstva se předpokládá, že se mnoho informací předává 
chemickými signály, které ve včelách vyvolávají různé reakce. Při 
předávání informace o pastvě používají včely jiný systém. Včela, která 
objevila zdroj nektaru, tančí na stěně úlu tanec. Při tomto tanci opisuje 
osmičku, jejíž směr odpovídá směru k pastvě vztaženému k poloze 
slunce. Délka osmičky odpovídá vzdálenosti a rychlost vrtění zadečku a 
opisování osmičky odpovídá členitosti terénu. Ostatní včely ji sledují a 
potom odlétají hledat pastvu podle získaných informací. Tento způsob 
výměny informací předpokládá dosti vysokou inteligenci těchto malých 
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tvorů. Nevím jaké IQ odpovídá tomuto způsobu komunikace, ale myslím, 
že to bude číslo hodně zajímavé. 
 Po většinu známé historie lidské společnosti bylo základním 
kamenem řídícího systému náboženství. Je oblíbeným tvrzením, že 
náboženství bylo vždy nástrojem mocenským, kterým vyšší složky 
společnosti ovládaly složky nižší. Je pravda, že patrně v celé Evropě 
během posledních několika tisíc let existoval pouze takový systém. To 
však neznamená, že jindy nebo jinde na světě nebyl jiný, dokonalejší 
společenský systém a že lepší systém nemůže zase vzniknout.  
 Každé dobré náboženství nutně odráží potřeby harmonické 
společnosti. Nejstarší kontinuální společensko - náboženský systém se 
udržel v Indii. Jeho stav po tisíci letech velice nevybíravé nadvlády 
muslimů a evropských křesťanů sice již není optimální, ale stále zůstává 
jistě nejzajímavějším společenským systémem na světě.  
 Dobré náboženství je abstraktním obrazem obrovského a 
složitého systému, jehož součástí jsou i lidé. Náboženství musí dát smysl 
života člověku z každého stavu v každém stadiu, každém okamžiku 
života. Víra v boha je vírou ve společenský i přírodní systém. Pokud se 
podíváme na složitost, ale i zároveň geniální jednoduchost přírody a 
neuvidíme za tím vším nějakou vyšší inteligenci, pak to je jen naše 
vlastní zaslepenost. Moudří lidé vidí tuto inteligenci nejen ve světě, ale i 
ve svém vlastním bytí a právě duchovní osvobození, čtvrté stadium 
života je splynutí s tímto odvěkým a věčným řádem. Náboženství a víra v 
Boha je ve skutečnosti pokus o jednoduchý obraz vesmíru a zároveň 
obraz vnitřního světa každé bytosti. Kvalitní společnost se tedy 
soustřeďuje na harmonii a vytváří k tomuto účelu dobrý náboženský 
systém. Takový náboženský systém všem členům společnosti jednoduše 
předává obraz okolního složitého světa a objasňuje jim jejich povinnosti i 
způsob jejich chování a jednání. Používá k tomu různých příběhů 
vznešených a svatých bytostí, rituálů a obřadů. Pokud člověk plní své 
povinností, potom mu náboženství přinese vnitřní spokojenost, duchovní 
růst a někoho může dovést až k duchovnímu osvobození.  
 Středověké feudální uspořádání v Evropě bylo posledním 
stadiem dávného přirozeného rozvrstvení společnosti. Jeho systém byl 
však natolik poškozen, že po čase došlo k jeho zhroucení a vytvoření 
systému takzvaně všelidového, který se snaží na nižší vrstvy brát určité 
ohledy. Tento systém však nenabízí lidem žádný cíl, natož vznešený, a je 
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pouze dočasnou, velice nestabilní alternativou, která se buď řízeně a 
cíleně nebo naprosto nekontrolovaně a s obrovskými škodami opět 
přetransformuje. Způsob změny bude záležet na tom, zda zvítězí lidská 
moudrost nebo nenasytnost a hloupost. 
 

Principy náboženství 

Kdo se zaslíbili bohům, jdou k bohům, k otcům jdou, kdo se zaslíbili 
otcům. K bytostem dojdou ti, kdo bytostí ctí a ke Mně jdou, kdo Mně 
obětují. Bhagavadgíta 9.25 
 Náboženství je základem harmonického společenského systému 
a proto musí umět oslovit každého člověka ve společnosti. Náboženství je 
nejdůležitější částí života společnosti, protože na jeho kvalitě a na kvalitě 
jeho zprostředkování závisí harmonie společnosti. 
 Pro zachování vysoké důvěry v náboženství, je nutno, aby jej 
udržoval a předával ten nejvznešenější lidský stav, to znamená knězi. 
Stav kněžský nesmí tuto svou činnost brát jako výsadu. Vždy a za 
každých okolností musí být brány veškeré činnosti kněží jako povinnost 
vůči celému společenskému systému zosobněného Bohem. Kněz nesmí 
být pyšný na to, že je knězem. Takový kněz nemá předpoklady pro 
správný výkon svého poslání. Kněz musí být přísný sám na sebe, musí se 
ovládat a dodržovat veškeré povinnosti, které mu výkon jeho poslání i 
jeho soukromý život předepisuje. Takový kněz může být hrdou oporou 
harmonie společnosti a takovému knězi musí být prokazována úcta, 
protože si ji svými kvalitami zasluhuje. 
 Náboženství má několik základních funkcí. První a 
nejdůležitější funkce, která je základem celého života harmonické 
společnosti, je zvěstování vznešeného cíle lidského života. Tímto cílem je 
dosažení duchovního osvobození pomocí nejvyššího poznání a splynutí s 
Bohem. Tohoto cíle může být dosaženo jen pomocí ctnostného života 
spojeného s očistou mysli. Proto hned následuje další funkce a to 
udržování vysoké morálky společenského života. Náboženství klade na 
ctnostný život každého jedince z každého společenského stavu, ty 
nejvyšší nároky. Nesmí k tomu používat žádných nesrozumitelných 
zákonů, ale použít co nejjednodušší formu přístupnou všem lidem. 
Nejlepším způsobem jsou příběhy bohů, příběhy těch nejctnostnějších 
bytostí. Ty se stávají základem kultury společnosti a vedou tuto 
společnost k harmonii. Tyto příběhy plní další funkci náboženství, a to 
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výuky členů společnosti i v dalších oblastech života. Tak se lidé učí 
základní etice a čistotě života, základním hygienickým návykům, chování 
k ostatním lidem, zvířatům a přírodě vůbec. Nalezneme zde osnovu 
rodinných rituálů, které udržují harmonii v rodinách, systém různých 
rituálů, oslav a společenských událostí obecních a státních udržující 
soudržnost na vyšších úrovních. 
 Jak vidíme, tak dobré náboženství není mocenský nástroj k 
ovládání lidí. Ve své nejčistší formě je náboženství jednoduše 
sdělovanou, avšak nejdokonalejší psychologií, je základem morálky, 
základem soužití a tím i skvělou sociologií, opravdovou vědou 
zabezpečující vnitřní harmonii skutečné společnosti. 
 

Stav kněžský 

Mírnost, sebeovládání, odříkání, čistota, shovívavost a zajisté i 
upřímnost, poznání, jeho uvědomění a zbožnost jsou činy knězů zrozené z 
jejich přirozenosti.. Bhagavadgíta 18.42 
 Stav kněží je stavem nejvyšším. V těle se dá srovnat s 
nervovým systémem a podle tohoto systému hned vidíme k čemu je 
takový stav zapotřebí. Být správným knězem není žádná záviděníhodná 
výsada, ale je to nejvíce odpovědné poslání člověka ve společnosti.  
 Nejprve si probereme povinnosti kněžského stavu. Základní 
povinnost je tvořit vnitřní harmonii společnosti. K tomuto účelu kněží 
shromažďují, udržují a předávají zkušenosti a znalosti ze všech 
potřebných oborů. Kněžský stav je tedy správce duchovního bohatství a 
jako takový by měl schraňovat a používat zkušenosti minulých generací, 
přidávat zkušenosti vlastní a předávat je generacím následujícím. 
 Jelikož stav kněžský je nejvýše postaveným stavem, je jeho 
povinností žít v co nejvyšší čistotě. Pokud má někdo řídit společnost a 
vyžadovat dodržování pravidel níže postavenými členy společnosti, 
potom musí tato pravidla v co nejvyšší míře sám dodržovat. Skutečná 
harmonická vláda vládne hlavně svým vlastním morálním příkladem. 
Povinností kněží je vykonávat náboženské obřady a tak udržovat 
společenské povědomí i optimismus jednotlivých členů.  
 Kněžský stav prorůstá celou společností. Vyskytuje se na všech 
úrovních života společnosti a dbá na dodržování stanovených 
společenských pravidel. Kněz musí být všude tam, kde lidé žijí. Je jim 
nablízku a jeho povinností je udržovat jejich životní optimismus i 
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zachycovat všechny jejich vznikající problémy. Jako v každém jiném 
systému je prevence a včasné řešení vznikajících problémů lepší, než 
pozdější obtížné řešení těžkých poškození společenské harmonie. Řeší 
problémy vztahové, ekonomické i drobné přestupky proti řádu. Je tedy 
pro svoji komunitu psychologem, sociologem i ochráncem a kritikem a 
vždy musí být kladným a inspirujícím vzorem. 
 Kněží jsou poradci u všech zásadnějších rozhodnutí vládců, 
jako je přijímání zákonů a různé další zákroky státu. Kněží jsou zástupci 
a ochránci všech lidí a musí brát v úvahu veškeré důsledky přijímaných 
rozhodnutí. Kněží jsou oprávněnými kritiky i poradci veškeré činnosti 
nižších stavů, jsou také v rámci zachování harmonie jejich ochránci a 
zastánci. 
 Vzdělání kněží musí být samozřejmě duchovní. Navíc musí mít 
odpovídající znalosti podle své úlohy ve společnosti. Kněz na vesnici či 
ve městě musí mít vzdělání v psychologii, sociologii i právnictví, musí 
mít samozřejmě všeobecný přehled o všech činnostech, které se v jeho 
okolí provádějí. Kněz vykonávající své povinnosti u vládců musí navíc 
znát pravidla politiky a různé taktiky včetně vojenské. Dobré náboženství 
má všechny tyto znalosti zabudovány ve svých knihách a to v velice 
praktické formě . 
 Kněží k výkonu svých povinností požívají nejvyšší ochrany. 
Žádný kněz nesmí být za své činnosti žádným způsobem poškozen. Za 
správný výkon svěřených povinností jim náleží přirozená úcta i 
dostatečná odměna. Kněžský stav žije skromně a veškeré nadbytečné 
prostředky věnuje k doladění harmonie ve společnosti. Pokud je někde 
potřeba větší investice, snaží se tyto prostředky získat z dostupných 
zdrojů. 
 Kněz nikdy nemá hromadit hmotné bohatství ani vykonávat 
jeho správu. Jeho bohatství je ve fungující komunitě, ve které žije a která 
je, i díky němu, spokojená.  
 Nejpřirozenější místo výchovy kněží je samozřejmě rodina. 
Tam si snadno osvojí principy čistoty duchovní i světské. Proto kněží 
nežijí v celoživotním celibátu, ale rodinným životem v té nejvyšší možné 
míře čistoty. Společnost přirozeně potřebuje rodinný život všech vrstev 
společnosti. Život v celibátu je pouze osobní rozhodnutí kteréhokoli člena 
společnosti. 
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Stav bojovníků 

Hrdinství, smělost, vytrvalost, dovednost v boji a také neústupnost, 
dobročinnost a vznešenost jsou činy vladařů zrozené z jejich přirozenosti. 
Bhagavadgíta 18.43 
 Stav bojovníků je stav mocenský a díky tomu patří na druhé 
místo ve společenském žebříčku. Být bojovníkem také není žádná výsada 
či právo. Naopak je to velice odpovědné a mnohdy nebezpečné poslání, 
pro jehož výkon je zapotřebí vysokých morálních, tělesných a duševních 
předpokladů. 
 Povinností tohoto stavu je udržovat a chránit vnitřní harmonii 
společnosti. Bojovníci chrání členy společnosti před vnějšími vlivy ze 
strany ostatních společností. Dále chrání před různým nebezpečím 
vnitřním a přírodními vlivy. Další povinností je donucování 
nepřizpůsobivých členů k takovému způsobu života, aby nebyli 
nebezpečím pro celkovou harmonii. V praxi se bojovníci zabývají 
vládou, rozhodováním, soudnictvím, vojenskou a policejní činností. 
K povinnostem stavu bojovníků patří shromažďování a ochrana 
společenského hmotného bohatství.  
 Stejně jako kněz, i bojovník je na každém místě, kde lidé žijí. 
Bojovník bdí nad jejich bezpečím z vnějšku, ale měl by spolu s knězem 
řešit i vznikající nesoulad mezi svými lidmi. Bojovník přebírá 
společenské bohatství a chrání je. Spolu s knězem vybrané prostředky 
vkládají tam, kde jsou zapotřebí. Kněžský stav vytváří zpětnou vazbu, 
která prostředky získané svěřenou mocí bojovníků, co nejlépe vrací zpět 
do potřebných míst ve společnosti. 
 Díky svěřené moci a bohatství jsou bojovníci hlavním cílem 
všech útočníků. Proto musí společnost zajistit jejich ochranu a bezpečí. 
Bojovníci spravující společenské bohatství musí být sami dostatečně 
zabezpečeni, aby neměli důvod bohatství společnosti rozkrádat. Majetek, 
se kterým vyšší stavy disponují, musí být vždy nahlížen jako 
celospolečenské bohatství a jeho správa pouze jako závazek. Správce 
majetku musí být vždy připraven vydat veškeré bohatství, aby ho bylo 
možno použít pro potřeby společnosti. Touha po poctách a majetku musí 
být společností odsuzována a správně označena jako překážka na životní 
cestě za osvobozením ducha.  
 Zatímco kněz je ztělesněním moudrosti a harmonie, bojovník je 
pevností práva. Kněz je nadřazen bojovníkovi v čistotě života, neboť 
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bojovník musí při výkonu svých povinností občas vykonat nějaký násilný 
čin. Nicméně i panovník i další členové stavu bojovníků musí žít co 
nejčistším životem. Důvodem je to, že bojovníci, stejně jako kněží, dávají 
svým chováním příklad zbytku společnosti. V harmonické společnosti 
musí dávat jen příklad nejctnostnější. Logicky lze vyžadovat od nižších 
složek společnosti jen to, co dodržují vrstvy vyšší. V ideální harmonii je 
kněz zkušeným, vzdělaným a moudrým rádcem bojovníka, který je 
inteligentní, udatný, dobře vycvičený a pokorný před autoritou 
moudrosti.  
 Za všechny tyto ctnosti právem náleží bojovníkovi úcta od 
ostatních členů společnosti a poctivá odměna. Musíme si uvědomit, že 
oni jediní riskují při plnění svých povinností své životy, aby uchránili 
společenské blaho a spokojenost. 
 

Stav odborníků 

Orba, chov krav a obchod jsou činy odborníků zrozené z jejich 
přirozenosti. Různá služba je činnost dělníků zrozená z jejich 
přirozenosti. Bhagavadgíta 18.44 
 Stav odborníků vytváří materiální a duchovní bohatství, které je 
zapotřebí pro pokrytí potřeb společnosti pro její harmonickou existenci. 
Tento stav zabezpečuje veškeré odborné činnosti počínaje zemědělstvím 
a zpracováním potravin, stavebnictvím, výrobou oděvů, péčí o zdraví lidí 
a zvířat a všech dalších potřeb členů společnosti. Samozřejmě vyrábí i 
veškeré potřeby pro zajištění činnosti všech stavů.  
 Do tohoto stavu patří i učitelé, lékaři, umělci, technici a další 
specialisté. Stav odborníků je tedy velmi vzdělaný a zručný. Základní 
vzdělání je samozřejmě odborné, zaměřené na výkon povolání, ale ve 
chvílích volna se samozřejmě věnuje čas i dalším životním hodnotám. 
Živnostníci jsou stav inteligentní, vzdělaný a měl by být také stavem 
kulturním. I oni by se měli vzdělávat a pracovat na svém duchovním 
růstu. I v naší minulosti byl vždy vzdělaný, kulturní a věřící učitel, lékař, 
sedlák nebo živnostník oporou života na venkově i ve městě. 
 

Stav lidu dělného 

Kdo ve Mně, Synu Prthy, hledá bezpečí, ať je i nízkého zrození, ženy, 
trhovci i dělníci, i ten dojde nejvyššího cíle. Bhagavadgíta 9.32 
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 Posledním stavem je lid dělný. Tento stav je k dispozici všem 
složkám společnosti, zejména však stavu živnostnickému a vykonává 
přidělené úkoly. Jedná se o činnosti méně kvalifikované a nebo 
nekvalifikované. Věnují se jim lidé, kterým činí obtíže získat kvalifikaci. 
To však nesmí být žádným důvodem, aby nemohli být spokojenými členy 
harmonické společnosti, za předpokladu, že svěřené povinnosti budou 
poctivě vykonávat.  
 Harmonická společnost umožňuje duchovní růst i lidu dělnému. 
Dobré náboženství má jednoduché postupy, které jsou srozumitelné všem 
lidem. Jsou to příběhy bohů, které jednoduše ukazují způsob prožití 
života ve ctnosti. Tyto příběhy nejsou samozřejmě jen pro lid dělný, ale 
jsou vždy poučením i všem vyšším společenským stavům. 
 Lid dělný je pro svoji prostotu a jednoduchost myšlení snadno 
zneužitelný různými chytráky a proto je povinností vyšších stavů jeho 
ochrana před takovým zneužíváním. Dobrá společnost vytváří takové 
podmínky, aby všichni její členové, i ti nejjednodušší lidé, a také zvířata, 
žili co nejčistší, klidný a spokojený život, který bude pro ně i pro celou 
společnost přínosem. 
 Někteří lidé budou vidět v těchto odstavcích druh manipulace. 
Ano, každá společnost manipuluje svými členy. Je však rozdíl, zda jsou 
lidé zneužíváni, hnáni do nejistoty, neklidu a nespokojenosti nebo zda 
jsou usměrňováni a vedeni k odpovědnosti, jistotě, spokojenosti a klidu. 
Žádný člověk nikdy nemůže mít zkušenosti ze všech oborů, které 
potřebuje k životu. Proto existuje společnost, která tyto všechny tyto 
zkušenosti zabezpečí a předá každému svému členu potřebné informace 
ve srozumitelné formě.  
 Existuje ještě jeden druh lidí, kteří nepodléhají žádné 
manipulaci. To jsou bytosti osvobozené a o těch je další kapitola. 
 

Bytosti osvobozené 

Mudrci stejně nahlíží na brahmína obdařeného znalostmi a pokornou 
skromností, na krávu, slona i psa a také pojídače psů. Bhagavadgíta 5.18 
 Osvobozené bytosti jsou ty, které za svého života dosáhly cíle 
lidského života. Tímto cílem je naprosté duchovní osvobození. 
Osvobozené bytosti se v naší době vyskytují velice zřídka. Jejich největší 
výskyt je v zemi, kde je tento stav stále považován za stav převyšující 
jakýkoli stav pozemský a touto zemí je samozřejmě Indie. I dnes 
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nalezneme v Indii určitě desítky, ale možná tisíce žijících, skutečně 
osvobozených bytostí.  
 Tyto bytosti jsou přirozeně uctívány všemi složkami 
společnosti. Důvodem je to, že mnohdy velmi obtížně dosáhly nejvyššího 
cíle lidského života, jsou jeho zosobněním a jsou potvrzením, že tento cíl 
skutečně existuje. Skutečná osvobozená bytost je příkladem čistého, 
skromného a ctnostného života. Duchovní osvobození je povznesení 
ducha a jeho vymanění z pout hmotné existence. Taková bytost přirozeně 
spočívá ve stavu vnitřní harmonie a tuto harmonii šíří i do svého okolí.  
 Co je úlohou těchto bytostí? Již jejich samotná existence 
ovlivňuje jejich okolí. Osvobozená bytost je pevným pilířem, který 
udržuje harmonii a spokojenost a tak udržuje hlavní smysl existence 
společnosti. Jejich posláním je potvrzovat smysl přirozené a harmonické 
společnosti a utvrzovat v tomto přesvědčení celou společnost. Jsou také 
jedinými, kdo mohou iniciovat skutečnou nápravu nesouladu společnosti. 
Díky své povznesenosti nad prostou hmotnou existenci vidí skutečné 
kořeny problémů a mohou inspirovat nebo donutit odpovědné a mocné 
lidi k nápravě. 
 Osvobození může dosáhnout každý člověk, jehož mysl dozrála. 
Tento čas nastává okolo sedmnáctého roku. Je samozřejmé, že se většina 
mladých lidí soustředí na partnerský život, ale občas se objeví výjimečná 
bytost, kterou svět více neláká a spočívá v tichu vlastní existence. Ostatní 
lidé prožijí život hospodáře a až potom začínají hledat hlubší smysl 
tohoto pomíjivého života. Pokud ve společnosti existuje povědomí o 
možnosti osvobození a úcta k osvobozeným lidem, potom se na konci 
činného života velice snadno správně zaměří a najdou svůj další smysl 
života v hledání nejvyšší pravdy a osvobození ducha. 
 

Soužití společenských stavů 

Naopak je nepatřičné vzdát se svých pravidelných povinností. Jejich 
odřeknutí z klamu je prohlášeno temnotou. Bhagavadgíta 18.7 
 Společenské stavy vznikly z důvodu dělby činnosti ve 
společnosti. Společnost potřebuje mnoho různých specializovaných 
členů. Každý stav je ve společnosti zapotřebí a je důležitý pro správný 
chod společnosti. Každá činnost je ve své podstatě služba společnosti.  
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 Vyšší společenské vrstvy kladou vyšší nároky na schopnosti a 
výcvik než společenské vrstvy nižší. Také vykonávané činnosti jsou 
náročnější a přinášejí především mnohem vyšší odpovědnost.  
 Do vztahu mezi jednotlivými stavy rozhodně nepatří neřesti 
jako pýcha, závist, neodpovědnost, ledabylost a nenasytnost. 
Nejdůležitějším pravidlem by měl být smysl pro povinnost. Znát své 
povinnosti a pravidelně a poctivě je vykonávat. Takový člověk je 
skutečně dobrou součástí společnosti. Jen na takových, hrdých a 
poctivých lidech, může být postaven harmonický systém. Člověk, který 
plní své povinnosti, má právo vyžadovat to samé od ostatních lidí.  
 Dalším důležitým pravidlem je skromnost. Zdroje žádné 
společnosti nejsou nevyčerpatelné. proto je nutno směřovat spotřebu 
společnosti k rozumné a přirozeně obnovitelné úrovni.  
 Vše samozřejmě závisí na společenských poměrech. Společnost 
musí dávat svým členům jiný smysl existence, než vlastnictví hmotných 
věcí a smyslová potěšení. Ty jsou samozřejmě přirozenou součástí života, 
ale nesmějí se stát jeho smyslem. Každá dobrá stabilní společnost může 
pohodlně pokrýt potřeby pro své bezpečné fungování i potřeby všech 
svých členů. V takové společnosti se sníží nutkání jednotlivých lidí 
zabezpečovat se a hromadit majetek. Stejně tak prosazování poctivého 
plnění povinností a pečlivé odsuzování všech přestupků bude snižovat 
snahu lidí systém obcházet a naučí lidi žít ve společenské harmonii. 
Důležité vždy je, aby všechna tato pravidla platila pro všechny členy 
společnosti bez výjimky a aby veškerá přijatá opatření směřovala k 
výchově lidí a zvyšování jejich citu a smyslu pro harmonii společnosti. 
 Velice diskutovaná otázka je možnost změny, samozřejmě 
zvýšení, společenské vrstvy. Indický kastovní systém v principu 
nepředpokládá změnu kasty. Ve svých základních náboženských knihách 
dosti důrazně doporučuje vykonávat povinnosti dané zrozením člověka. 
Na druhou stranu má ve svých legendách i příběhy, kdy si někteří lidé 
svými kvalitami vynutili zvýšení své kasty. To se však týkalo pouze 
zvláště výjimečných jedinců. Tito jedinci byli pro společnost užitečnější 
na odpovědnějším místě a proto tuto změnu společnost přijala.  
 V podstatě můžeme odpověď shrnout takto. Pro naprostou 
většinu lidí je mnohem lepší, pokud budou mít svůj život předurčen svým 
narozením. Tak budou mít jednoduše určeny své povinnosti i styl života. 
Správným naplněním svých povinností přispějí k celospolečenské 
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harmonii a sami prožijí život spokojeně, užitečně a bez zbytečných obtíží, 
strachů a nejistot. Ve výjimečných případech může společnost akceptovat 
nebo dokonce iniciovat změnu stavu některých lidí, aby tak pokryla 
nějakou svou potřebu nebo využila výjimečných schopností daného 
člověka. 
 Smyslem lidského života je duchovní osvobození a proto není 
zase tak moc důležité, jakou činnost člověk vykonává. Daleko důležitější 
je duchovní růst, duchovní očista a té se nejlépe dosáhne poctivým 
plněním svých povinností, ať jsou jakékoli. V harmonické společnosti, 
která tento nejvyšší cíl lidského života zná, často osvobozené bytosti žijí. 
Takový osvobozený člověk přirozeně koná své povinnosti, které získal 
zrozením ať jsou jakékoli a přitom je dokonalou bytostí, která v nejvyšší 
míře přispívá k celospolečenskému blahu a harmonii. Ve skutečnosti 
pouze ten člověk, který zná a vykonává poctivě své povinnosti se může 
povznést do stavu nejvyšší svobody a stát se tou nejdokonalejší oporou 
celospolečenské harmonie. 
 

Pokrok v lidské společnosti 

Je lepší vykonávat své povinnosti s chybami než cizí povinnosti naprosto 
dokonale. Pravidelné konání vlastních povinností nepřináší žádnou 
duchovní újmu. Bhagavadgíta 18.47 
 Skutečně harmonická společnost musí za svoje členy považovat 
nejenom lidi, ale zároveň všechna zvířata, rostliny, půdu, lesy a vůbec 
celou přírodu, v jejíž náruči žije a která je její skutečnou matkou. Člověk 
si musí uvědomit, že není pánem přírody, nýbrž je součástí přírody a je 
na přírodě naprosto závislý. Člověk dýchá kyslík, který vyrábí rostliny a 
bez něj nepřežije ani několik minut. Člověk pije pitnou vodu a bez ní 
přežije jen několik dní. Člověk jí potravu, kterou poskytuje příroda a bez 
ní přežije jen několik týdnů.  
 Co by se člověk měl naučit je být pánem vlastní společnosti 
lidí. Lidské společenství by se mělo stát moudrým hospodářem se všemi 
přírodními zdroji. Kvalita společnosti se měří ve spokojenosti. 
Společnost, která hromadně vyvražďuje zvířata, společnost, která jiná 
zvířata uvrhla do koncentračních táborů a surově a bezcitně zvířata zabíjí, 
společnost, která otravuje vzduch, vodu i půdu a společnost, kde tyto věci 
skoro nikomu nevadí, taková společnost se nedá považovat za společnost 
pokrokovou a už vůbec ne harmonickou. Ba naopak je to společnost na 
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nejvyšším stadiu úpadku. Pokrok měřený ziskem bez ohledu na 
způsobené utrpení a škody není žádným pokrokem. Jediný skutečný 
pokrok je taková změna života společnosti, která vede ke zvýšení 
harmonie a spokojenosti celého systému.  
 Za pokrok by se určitě dalo považovat společenské doporučení 
zavedení bezmasého způsobu života, protože díky vývoji moderních 
metod lze uchovat kvalitní rostlinné potraviny i pro zimní období, kdy 
není k dispozici čerstvá potrava. Jiný příklad pokroku může být 
společenské odsouzení výroby a konzumace alkoholu, tabákových 
výrobků a jiných návykových látek. Dalším druhem pokroku by jistě bylo 
společenské odsouzení veškerého neplnění svěřených povinností.  
 Nemyslím tím samozřejmě pouze zákonné zákazy nebo 
příkazy. Ty mnohdy přináší pouze opačný výsledek. Je nutno změnit 
názor lidí, aby pozitivní změnu přijali. Opět se můžeme poučit z Indie. 
Před 2500 lety bylo pití alkoholu rozšířeným nešvarem. Existovaly různé 
metody jak alkoholiky léčit. Potom bylo vyhlášen a prosazen názor, že 
člověk pijící alkohol je nespolehlivý. Každý člověk pijící alkohol nyní 
riskuje ztrátu své důvěryhodnosti a tím i svého společenského postavení. 
Vládnoucí Evropané opět přinesli do Indie pití alkoholu a jsou zde opět 
obchody s alkoholem. Nikde však nevidíte nikoho alkohol veřejně 
konzumovat. Občas lze vidět ležícího opilce, na kterého ostatní lidé 
plivou, kopou do něj a smějou se mu. A to je ten nejlepší způsob, jak ho 
vyléčit a jak ochránit děti před nebezpečím alkoholu. 
 V Indii samozřejmě roste konopí a využívání jeho 
halucinačních účinků má v Indii dlouhou tradici. Ani zde se tvůrci 
systému nikdy neuchýlili k žádnému zákazu. Pokud by člověk podlehl 
této droze a začal ji konzumovat ve větší míře, bude se s ním patrně 
zacházet stejně jako s alkoholikem. V severní Indii, která má k 
Himalájskému konopí blíže, je jednou ročně v rámci oslav Šivovy noci k 
dostání u všech Šivových chrámů zdarma konopný nápoj. Tak může 
kdokoli tuto noc okusit tento opojný stav. Stejně jako bůh Šiva, který se 
dle legendy tuto noc žení a vychutnává si opojný nápoj sómu. Mnoho lidí 
podlehne radosti, které konopí nabízí a bude se těšit na příští rok, kdy 
znovu tuto radost prožijí. Z psychologického hlediska je jistě tento 
způsob mnohem dokonalejší než náš dogmatický boj s drogami a jejich 
absolutní zákazy, zvláště  v kontrastu s podporou prodeje alkoholu a 
tabákových výrobků. 
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 Jistě se dá najít mnoho druhů pokroku, které by se daly 
poměrně snadno použít na naší společnost. Většina z nich, spíše žádný z 
nich, však uplatněn nebude. Důvod je jednoduchý. Ti, kdo by chtěli tuto 
změnu nemají v naší společnosti žádnou moc ji prosadit. Ti, kdo mají 
moc změny prosazovat (nebo se alespoň tváří, že mají moc), nemají 
žádný důvod změny dělat, protože jim stávající systém naprosto 
vyhovuje. 

Věda ve společnosti 

Způsob vnímání pravdy se stane vírou každé bytosti, Bhárato. Víra tvoří 
tyto bytosti. Každý je jistě takový, jakou má víru. Bhagavadgíta 17.3 
 Indické náboženství obsahuje jistě nejstarší formu společenské 
psychologie. Za účelem porozumět existenci člověka ve společnosti 
definovali dávní mudrci termín prožitek. Potom věnovali velkou 
pozornost všem situacím, které člověka během života provázejí a 
ovlivňují a které pro něj znamenají prožitek a zkušenost. Věnovali 
pozornost jak každodenním činnostem, tak i zvláštním událostem. 
Zkoumali, jak se který prožitek zapisuje do lidské mysli a ovlivňuje 
náladu jednotlivých lidí i náladu různých společenských skupin. 
 Tento výzkum prožitků šel ruku v ruce se změnami ve 
společnosti. Tyto změny společnosti přicházely skrze náboženský systém, 
který se na základě výzkumu lidských prožitků upravoval tak, aby 
prožitky členů společnosti harmonizoval. Vytvářela se určitá dogmata 
nebo celé nauky. Za příklad si vezmeme smrt člověka. Každý člověk 
během svého života zažívá smrt svých blízkých a nakonec bude muset 
podstoupit smrt vlastní. Indická společnost má pro smrt dogma o 
znovuzrození, kdy smrt není jen konec starého, ale zároveň začátek 
života nového. Toto dogma však nestojí v systému osamoceně, ale je v 
podstatě jednoduchým shrnutím velice propracované teorie o věčném 
duchu, o vědomí, které pouze vytváří neustále proměnlivé představy. A 
jak to s představami a sny bývá, když jedna skončí, začne většinou nová, 
další. Takto se v životě indické společnosti změnilo hlavní vnímání smrti. 
Smrt blízkého člověka je pro pozůstalé pořád bolestivá, ale díky svému 
přesvědčení věří, že jejich milovaný po smrti žije v novém těle v lepším 
světě, nebo v tom nejlepším případě jeho pouť pomíjivostí skončila a on 
spočinul v nekonečné božské blaženosti.  
 Indická společnost vybudovala systém mnoha věd a nauk, které 
nikde nejsou v rozporu s náboženstvím. Ba naopak. Každá věda, každá 
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nauka, která byla shledána potřebnou a prospěšnou pro celospolečenskou 
harmonii, byla vzata pod ochranná křídla náboženství a zapojena do 
souhrnného společensko - náboženského systému. Tak v jedné řadě 
nacházíme vedle sebe esoterickou astrologii a čtení z ruky a přísně 
vědecké vědy, jako matematiku, vědu lékařskou, vojenskou, politickou a 
podobně. Co nám nyní připadá neslučitelné však dává smysl v systému 
harmonické společnosti. Astrologie nebyla pavědou, která se snažila 
odhalit budoucnost, ale systémem získaným od bohů, který na základě 
polohy hvězd určoval vhodné či nevhodné kombinace. Pokud byl 
horoskop v souladu, znamenalo to v podstatě božské požehnání. A to 
mělo a stále má velikou váhu, neboť například manželé s takovým 
horoskopem vlastně vstupují do manželství z vůle bohů a tento, pro 
vědou oslněné Evropany, směšný argument, je pro hluboce věřící Indy 
velice stmelující.  
 Věda o prožitku se samozřejmě věnovala i kultuře. Za kulturu 
bylo samozřejmě považováno jen to, co přispívalo ke společenské 
harmonii. V literatuře se sepisovaly rozsáhlé veršované eposy, které se 
staly pevným základem kultury celé společnosti. V hudbě byly vytvořeny 
různé stupnice, které byly poskládány podle vlivu na lidskou mysl. Dále 
byly vytvořeny určité rytmy, od rytmů líbivých až po rytmy extatické. Ve 
zpěvu se definují mantry, speciálně poskládané zvuky, od jedno a více 
slabičných až po přesně definované vícehlasé dlouhé chorály. Stejně tak 
se zkoumaly prožitky z tance, malby, sochařství, architektury a dalších 
uměleckých projevů. Velký důraz byl kladen na šíření povědomí čistoty 
života. Počínaje základními hygienickými návyky, které byly zároveň 
skvělou prevencí šíření nakažlivých chorob, přes způsob stravování a 
přípravy pokrmů až k nejvyšší kultuře těla, kde byl sestaven systém hatha 
jógy, určený k udržování těla i mysli v co nejlepším stavu.  
 Každá nauka, ať exaktní, humanitní, esoterická i všechny 
praktické činnosti měly stanoveny pravidla pro použití tak, aby se 
dosáhlo celospolečenského souladu. Člověk není zvíře, které je 
spokojené, když má co jíst a kde bydlet. Složitá lidská mysl potřebuje 
povznést vznešeným smyslem života, potěšit krásným uměním, 
povzbudit a ujistit o správnosti ctnostného a spravedlivého života, utěšit 
při bolestech a smutku a sdílet radostné události. Moudrá společnost tyto 
potřeby lidem přirozeně naplňuje a k tomu je potřeba bohatý systém věd, 
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které spolu nesoupeří o svoji pravdu, nýbrž své zkušenosti nabízejí ve 
prospěch společenského blaha.  
 

Od rodiny k impériu 

Do tohoto pekla vedou tři různé brány, které ubíjejí Já. Jsou to touha, 
hněv a také nenasytnost. Proto se těchto tří neřestí vzdej. Bhagavadgíta 
16.21 
 Z hlediska biologického stačí ke zplození potomstva muž a 
žena. S ohledem na fakt, že doba vývoje další kvalitní generace zabírá 
desítky let života, je nutno vytvořit pro rodinu systém, který by zajistil 
maximální kvalitu soužití. Jak víme z první kapitoly, měřítkem kvality 
soužití je spokojenost všech členů rodiny.  
 Rodina je základ státu je pořekadlo i dávná moudrost. Rodina je 
nejmenší životaschopný celek každé lidské společnosti. Spokojená a 
rodina je základní stavební kámen zdravé společnosti. Rodina může být 
spokojená pouze tehdy, pokud bude rodinou ekonomicky soběstačnou, 
minimálně závislou na vyšších společenských celcích. Taková rodina se 
jistě stane hrdým a pevným základem zdravé společnosti.  
 Jednotlivé orgány v našem těle plní své funkce a zároveň jsou 
poměrně autonomní. Orgány se skládají z menších a ještě menších 
funkčních částí a nejmenší části z buněk. Stejně i skutečně harmonická 
společnost je založena na souhře a spolupráci soběstačných celků. První 
úroveň je samozřejmě rodina. Rodiny žijí v soběstačné obci, popřípadě 
části města. Obce jsou společenstvím rodin a jsou ekonomicky a 
biologicky téměř zcela soběstačné. Harmonická společnost vrací do 
žebříčku hodnot spokojenost doma, ve svém městě či vesnici, kde lidé 
prožijí plnohodnotný život. Takový život je nejen klidný a podporuje 
harmonii systému, ale také šetrný a ekologický. 
 Vyšší územní celky zajišťují vnější ochranu, peníze, kulturní, 
duchovní, vědecký, průmyslový a vzdělávací systém a systém obnovy po 
nepředvídatelných událostech, třeba přírodních katastrofách. Tato úroveň 
odpovídá národním státům nebo územním oblastem. Tak vzniká 
harmonické společenství obcí. I harmonické státy by se měly dále 
sdružovat v určitém impériu a to proto, že soužití více sjednocených států 
je jistě více harmonické než soužití států více či méně soutěžících a 
rozhádaných.  
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 Harmonická společnost se vždy snaží ovlivnit život v okolních 
oblastech. Důvod je jednoduchý. Pokud sousedí dvě harmonické 
společnosti, vládne mezi státy atmosféra přátelství a spolupráce. Pokud je 
sousedem společnost neharmonická, potom i atmosféra mezi sousedy je 
nestabilní a nejistá a bohatství prosperující harmonické společnosti bude 
vždy pro vládce ve špatné společnosti velikým lákadlem. I v mezistátním 
měřítku samozřejmě platí, že prevence všech potencionálních problémů 
je jednodušší a méně nákladná, než odstraňování škod, pokud problém 
propukne v plné míře. Samozřejmě se zde nejedná o vývoz revoluce, ale 
o podporu pozitivního pokroku, který povede k rovnováze a harmonii. 
 

Co se může udělat 

Počínání člověka osvobozeného od těchto tří bran temnoty, Ardžuno, je 
nejlépe ve shodě s jeho pravým Já a on potom jde přímo k nejvyššímu 
cíli. Bhagavadgíta 16.22 
 Každý člověk, který má chuť něco změnit, může a měl by měnit 
nejprve sám sebe. Stejně jako v současnosti může být člověk šťastný a 
spokojený, i v harmonické společnosti může někdo být nespokojený a 
neklidný. Ta hlavní podmínka spokojenosti není v okolním světě, ta 
dříme v každém člověku. V současnosti záleží jen na člověku, zda 
nalezne klid a spokojenost, v harmonické společnosti je spokojenost 
všech jednotlivých členů celospolečenským zájmem. 
 A co se tedy dá dělat? Nejprve by si každý člověk najít 
vznešený ideál, ke kterému bude směřovat svůj život a své úsilí. Každý 
člověk musí samozřejmě poctivě a pravidelně denně vykonávat své běžné 
životní povinnosti. Nad to může, nejlépe každý den večer, přemýšlet o 
tom, co se během dne přihodilo, jak se choval a jak jednal a porovnávat 
svoje jednání s oním vznešeným a uctívaným ideálem.  
 Každý člověk si může uvědomit své zbytečné závislosti a 
strachy a zbavit se jich. Omezovat konzumaci toho, čím nás konzumní 
systém svazuje. Zjistit, co je skutečně pro život důležité, a to si ponechat. 
Zároveň si uvědomit, co skutečně ke spokojenému životu nepotřebuje a 
toho se zbavit. Zbavit se závislosti na kouření a pití alkoholu je první 
důležitý krok. Zde je nepřítel zjevný a přínos ze změny je také viditelný. 
Dále se dá více očistit styl života. Omezit spotřebu hloupých, zlých a 
vysloveně pro mysl jedovatých televizních pořadů, novin a časopisů. 
Přestat být ubohou závislou loutkou a začít být sám sebou, být člověkem, 
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který má vnitřní hodnoty a který je jistý sám sebou, samostatný a 
nezávislý a schopný sám tvořit. Takový člověk má potom právo žádat po 
ostatních lidech, tedy i po svých vládcích, aby i oni plnili své povinnosti. 
 V současnosti nás obklopuje džungle plná různých nenasytných 
predátorů a parazitů, kteří vystrašené, zoufalé, nešťastné a zmatené lidi 
téměř beztrestně vysávají. V této džungli je však možno postavit novou 
ochrannou hradbu, za níž opět vznikne skutečná kulturní lidská civilizace 
a odkud se tato civilizace a kultura opět pomalu rozšíří. 
 

Jiné pokusy o spravedlivější uspořádání 

Kdo odvrhne poučení plynoucí z moudrosti a jedná jen prostřednictvím 
svých tužeb, ten nikdy nezíská ani úspěch, ani štěstí a ani nejvyšší cíl. 
Bhagavadgíta 16.23 
 Musíme samozřejmě začít nám dobře známým komunismem. Z 
původní vznešené myšlenky o lidské rovnosti se stal bezpochyby ten 
nejstrašnější novodobý systém, který ve většině světa známe a který se 
může srovnat snad jen s genocidou Indiánů a zotročením černochů v 
Americe. Jak mohlo dojít k takové hrůze? Celkem jednoduše. Po 
katastrofě nazývané revoluce, se vždy do popředí, na ty nejvíce 
odpovědná místa, derou ti nejhorší lidé, bez charakteru, bez morálky a 
velice neschopní něco dobrého vytvořit. Pokud tito lidé začnou 
neomezeně vládnout, moc jim zachutná a udělají cokoli, aby se u moci 
udrželi. Jelikož se neštítí žádné špatnosti, dokážou vytvořit opravdu 
hrůzný systém. Může být komunismus něčím jiným než jedním z 
nejhorších odstrašujících příkladů? V Indii, která je od konce koloniální 
nadvlády federací států, vládnou komunisté již delší dobu ve státech 
Kerala a Západní Bengálsko. Kerala je státem bohatým, s minimální 
negramotností a chudobou a Západní Bengálsko je jedním z nejchudších 
a nejzaostalejších indických států. Komunisté musí ctít indické federální 
zákony a v této atmosféře mohou být stejně úspěšní i neúspěšní jako 
ostatní politické strany. Na příkladu z Indie se dá ukázat, že v každé 
stabilnější demokracii se většina politických stran liší snad jen svým 
názvem a všechny jsou stejně špatnou alternativou. Až se konečně 
Evropská unie stane tolik obávaným superstátem, potom si v té šaškárně 
zvané volby klidně Češi mohou zvolit komunisty a Rakušané fašisty, aniž 
by to mělo nějaký katastrofální důsledek na celou zemi, protože centrální 
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Evropská vláda (doufejme) zaručí všem svým obyvatelům jejich základní 
práva.  
 Další pokusy o jiný způsob života jsou různé náboženské 
komunity. Tyto komunity oslovují většinou lidi, kteří nejsou schopni žít 
ve stávající společnosti. Pro většinu lidí je to druh útěku od okolní 
společnosti. Většina těchto pokusů končí sektářstvím a fanatismem nebo 
minimálně neshodou s okolní společností. Jedna z nejlepších komunit je 
ISKCON zvané hnutí Hare Kršna. Pro běžné Evropany je však hlouček 
zpívajících oddaných v ulicích města jen skupinou bláznů a někteří je 
dokonce považují za drogově závislé. To na jednu stranu svědčí o 
naprosté nevědomosti až zabedněnosti běžných lidí, ale upozorňuje to i 
na nutnost citlivého zavádění ideálů komunitního života. 
 Dalším zajímavým a poučným pokusem je Auroville v 
indickém státě Pondičerry. Od roku 1968, tedy asi 40 let je na kusu 
neobydlené půdy budována tato nová ideální vesnice založená na 
duchovních principech. Původně bylo plánováno, že tam bude žít okolo 
50 tisíc lidí, v současnosti je to asi 1700 lidí z různých koutů světa. 
Ačkoli měl tento projekt vznešené ideály, velkou publicitu i podporu 
Indického státu, byl zaštítěn osobností Šrí Aurobinda a Matky, která 
tomuto projektu věnovala desítky let života, přesto se nepodařilo přilákat 
ani plánovaný počet lidí, natož vytvořit zárodek budoucí lepší 
společnosti. Auroville je nyní spíše kuriozitou a turistickou atrakcí. 
Základní problém vidím v tom, že se komunitě nepodařilo oslovit místní 
indickou populaci a spolehlo se na touhu lidí ze zahraničí žít v novém ráji 
na zemi. Pro lidi ze západu je však stěhování do Indie velmi odvážný 
krok. Indické lidi zase odrazuje jiný, neznámý styl života včetně oblékání 
a náboženských rituálů.  
 

Změna společenského uspořádání 

Jen tato moudrá poučení ti povinnosti a zbytečnosti správně vyloží. A až 
si osvojíš tuto pronesenou moudrost, potom zde konej jen vhodné a 
příznivé činy. Bhagavadgíta 16.24 
 Nejjednodušší změna je samozřejmě změna shora. Příkladem 
nám může být král Ašóka, který ve třetím století před Kristem dokončil 
sjednocení Indie. Byl úspěšným dobyvatelem a vojevůdcem. Byl již 
vládcem téměř celého subkontinentu a zbývalo si podmanit několik 
malých nezávislých států. Po jedné krvavé bitvě ve státě Orissa byl velice 
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znechucen touto nepříjemnou událostí. A v tuto příhodnou dobu se 
setkává s buddhistickým mnichem, který mu vysvětluje podstatu 
spokojeného života. Během okamžiku se z Ašóky dobyvatele stává 
spravedlivý vládce, jak se sám nazývá Miláček bohů. Král se vzdává 
dalších válečných dobrodružství a věnuje se spravedlivé vládě svým 
poddaným.  
 Jeden z prvních zákonů, který král Ašóka prosadí, je zákaz 
zabíjení zvířat na maso. Král však jde příkladem. Nejprve se stane 
vegetariánem sám, potom přinutí k vegetariánství svůj dvůr a nakonec 
zákon prosadí v celé své zemi. Díky událostem před 2300 lety je stále 
většina Indie vegetariánská.  
 Král nechal vypracovat zákoník, který vytesal do kamenných 
sloupů. Tyto sloupy rozmístil po celé své zemi, aby si každý občan mohl 
zjistit svá práva a své povinnosti. Tak začala velmi úspěšná a spravedlivá 
vláda Maurijců, Guptovců, a dalších panovnických rodů, která trvala 
téměř tisíc let. Během jejich vlády zažila Indie období rozkvětu 
duchovního, morálního i hospodářského. 
 Tento příběh zní skoro jako pohádka a je asi zcela 
nepravděpodobné, že by se mohl v naší době opakovat. Naši vládci 
nemají žádnou moc, žádné morální kvality, žádnou úctu a také neuznávají 
žádné skutečné hodnoty a připomínají spíše Alexandra Makedonského, 
současníka Ašókova dědečka, který díky sebevražedné odvaze zničil 
obrovskou Perskou říši a dobyl i mnoho dalších území. V době, kam až 
sahá lidská paměť, je Alexandr největším lupičem, člověkem, který 
naloupil nejvíce bohatství. Byl to takový Hitler své doby, ukradl a zničil 
co se dalo a na dobytých územích způsobil naprostý chaos a bezpráví. 
 Takže se musíme soustředit na obtížnější cestu a to změnu 
zdola. Nyní budu uvádět určité předpoklady, které v nynější době budou 
znít hodně utopicky. Lidské společenství je nyní plánovitě roztříštěné, 
vystrašené a ohlupované. Lidé se bojí jakékoli změny, nikomu a ničemu 
nevěří. Ale je nutné je uvést, možná se podmínky změní, zmenší se strach 
ze změny a vůle žít v lepším společenství začne být větší než nyní.  
 Nejprve musí někteří lidé najít sílu duchovně růst. Skutečně 
harmonická společnost musí být založena na duchovně a morálně 
vyspělých jedincích. Tito duchovně vyspělí lidé se začnou shromažďovat 
a zakládat zárodky budoucí harmonické společnosti. Ty budu je nazývat 



 
37 

ideální komunity. Musíme se však poučit z mnoha jiných pokusů o lepší 
a spravedlivější společnost. 
 Ideální komunita nesmí být v rozporu s okolní existující 
společností. Toto je první a zásadní pravidlo. Ideální komunita musí být 
otevřené společenství, které bude úspěšně fungovat uprostřed stávající 
společnosti. Musí zabezpečit veškeré základní potřeby svých občanů 
minimálně stejně dobře, jako okolní společnost. Musí se také zabývat 
stejnými potřebnými činnostmi. Každá ideální komunita musí být 
soběstačná, co nejvíce nezávislá na okolní společnosti. Ideální komunita 
využívá všechny užitečné služby, které okolní společnost nabízí. Navíc 
samozřejmě nabídne svým členům více spokojenosti, větší pocit jistoty a 
hlubší smysl existence. Tak se stane prvním základním kamenem budoucí 
harmonické společnosti, která je postavena zdola, na soběstačných a 
samostatných celcích, které se slučují do celků větších.  
 První ideální komunita bude mít svůj vznik velice obtížný. 
Nejprve se bude muset najít dostatek lidí odhodlaných změnit svůj život. 
Je velice těžké předpokládat, že by stávající společnost podpořila tento 
proces a usnadnila ho. Spíše se dá předpokládat pravý opak. Nová 
komunita bude patrně muset začít žít a fungovat v poměrně nepřátelském 
prostředí. Zvláště v počátcích bude potřeba nejen nadšení, ale i vysokou 
odbornost, aby se komunita vyhnula konfliktům se zákony i zvyky okolní 
společnosti a udržela si čistý štít. Komunita musí dbát všech zákonů 
okolní společnosti, ale také je využívat. K tomu by měla získat, nebo 
alespoň najmout, odborníky na právo a ekonomiku, ale i všechny ostatní 
specialisty, lékaře a techniky a další. Bude muset vybudovat svoji 
strukturu, zabezpečit své členy materiálně a vytvořit model duchovní 
kultury i systém kontrolní. Zároveň se bude muset naučit se žít spolu se 
svým okolím, tak aby se nedocházelo ke konfliktům a postupně 
stabilizovat svoji pozici. Samozřejmě bude potřeba dobrá informovanost 
členů komunity a snadná dostupnost veškerých informací o komunitě. I 
pro okolní společnost musí být zajištěna informovanost, aby se okolí 
nepostavilo proti společnosti, ale přijalo její existenci. Celý tento proces 
bude probíhat minimálně několik let a celou tu dobu musí mít komunita 
jasný cíl - spokojenou, bezpečnou, klidnou, přirozeně rozvrstvenou a 
prosperující společnost poctivých lidí. Pokud se to někde podaří, potom 
bude vytvořen základní model, který usnadní vznik dalších komunit. Z 
výše uvedeného je však vidět, že vytvoření ideální komunity je úkol 
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obtížný i pro velkou společnost, která touží po změně k lepšímu a věnuje 
tomuto cíli všechny své možnosti, natož jen pro malou část společnosti 
konzumní. 
 Ideální komunita bude v každé části světa jiná. Na počátku 
vychází ze stávajících podmínek okolní společnosti a tyto podmínky 
vylepšuje zavedením vznešeného cíle, smysluplnosti, pořádku a bezpečí 
pro své členy. Je zřejmé, že vznik ideálních komunit může probíhat jen v 
demokratických zemích. Samotný jejich vznik bude zkouškou, zda místní 
demokracie je opravdu věcí lidí a systém je nechá fungovat bez 
zbytečných problémů nebo je systém věcí úředníků, kteří budou všemi 
svými prostředky proti komunitě bojovat. 
 Ve všech vztazích s okolní společností platí, vždy využijte to, 
co je dobré, vylepšete to, co dobré být může a odstraňte jen to, co je 
špatné. I některé komunistické ideály byly dobré a jejich neúspěch 
neznamená, že v harmonické společnosti také neuspějí. Zkrátka, když 
vyléváte vaničku se špinavou vodou, vyndejte z ní nejprve to umyté dítě. 
Každá skutečná změna k lepšímu je možná jen postupným vývojem, 
evolucí. Prudká změna, revoluce, vždy vede k úpadku starého řádu a 
nový pořádek může být stejný, ale většinou je mnohem horší, než ten 
předchozí.  
 Ideální komunita musí všem lidem ukazovat cestu. Musí 
okolním lidem říkat: "Podívejte, žijeme stejně dobře, děláme stejné věci, 
ale jsme mnohem spokojenější." Ideální komunita se neizoluje od 
politického života okolní společnosti, ale využívá ho a vnáší do něj svou 
kulturu, své hodnoty, které harmonická společnost uznává. Tím nutí 
okolní společnost, její politiky i další odpovědné lidi plnit jejich 
povinnosti a dodržovat určitá pravidla chování a jednání. 
 Ideální komunita musí nalézt cestu, jak zapojit i lidi, kteří 
netouží žít v této komunitě, ale shodou okolností s ní žijí. Musí najít 
schůdnou cestu, jak donutit tyto lidi alespoň navenek ctít hodnoty 
komunity. Za to jim samozřejmě musí nabídnout část svých výhod. 
Komunita by měla nalézt způsob, jak tyto lidi zapojovat do svých aktivit 
a tak jim pozvolna ukázat, že vstupem do komunity získají více, než čeho 
se budou muset vzdát. 
 Ideální komunita se snaží využívat technické vymoženosti tak, 
aby zvýšila spokojenost a čistotu života svých členů. Nejde o to, žít jako 
před tisíci lety. Vždy jde o to, jak žít co nejspokojeněji. Pokud existuje 
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něco, co může zvýšit čistotu života a nebo odstranit zbytečné utrpení či 
těžkou práci, mělo by to být využito. Lidé by však vždy měly být pány 
nad technikou a nestávat se jejími otroky, technika musí sloužit 
společenskému blahu. Zároveň je zapotřebí nalézt využití pro všechny 
zdroje, které komunita má, a to hlavně zdroje obnovitelné. V ideální 
komunitě tak zcela samozřejmě existují vedle sebe věci supermoderní i 
věci téměř zapomenuté. Technika také nesmí okrást lidi o práci. Člověk, 
který nemá nic užitečného na práci se nudí a je náchylný k různým 
výstřelkům, které pak vedou k nespokojenosti a disharmonii. 
 Co se týká peněz v ideální komunitě, potom musí existovat 
minimálně tak dlouho, dokud nevznikne společnost harmonická. Toky 
peněz jsou vždy dobrým ukazatelem efektivity společnosti. A v době, kdy 
peníze jsou číslo na výpisu a plastová kartička, není problém je takto 
virtuálně dále používat. Samozřejmě je nutno podotknout, že peníze samy 
o sobě nejsou špatné. Pokud jsou použity správně, jsou užitečné. V 
současnosti jsou však peníze a věci předmětem touhy, která vychází z 
nespokojenosti a nevhodného stylu života. A to je samozřejmě špatně. 
 

A co naše demokracie? 

Co je to, co nutí člověka udělat zlý čin, i proti své vůli, Ó Kršno, kdy je 
jakousi silou pobízen? Bhagavadgíta 3.36 
 Po přečtení následujících řádek jistě napadne čtenáře něco ve 
smyslu "to se mu to kritizuje demokracie, když je demokracie". Chci 
tomu trochu předejít vysvětlením. To, že v demokracii je svoboda slova, 
je určitým pokrokem proti dobám nedávno minulým, kdy kritika 
společenského uspořádání a zejména nepřístojností neomylných vůdců 
byla tvrdě postihována. Takže naše nynější zřízení je sice v tomto ohledu 
lepší než totalitní diktatury, rozhodně však není takovým zřízením, kde je 
vše v pořádku a kde by nebylo co napravovat. Celá tato kniha je pokusem 
o vysvětlení, co je to dobrá společnost i pokusem pojmenovat mnoha 
základních nedostatků současného systému.  
 Prvním a naprosto zásadním nedostatkem je absence nějakého 
vznešeného ideálu a také nejvyššího společenského stavu, který tento 
ideál udržuje a vytváří harmonii ve společnosti. Díky tomu společnost s 
demokracií nemá žádný smysl existence. Jediným cílem je zabezpečit 
materiální dostatek. To však už díky technice umíme, naopak vyrábíme 
mnohem více než skutečně potřebujeme. Přesto lidé nejsou spokojení, 
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šťastní a nejsou duchovně a morálně vyspělí. Naopak jsou hnáni k daleko 
vyšší činnosti, aby se nadbytečné věci mohly prodat, je v nich uměle 
vyvolávána nespokojenost a potřeba a tak vůbec nemají čas na nějaký 
duchovní a morální růst. 
 Vládnoucí třída se rekrutuje z nejnižších složek společnosti. 
Tito lidé většinou nemají žádné vhodné vzdělání, zkušenosti, ani morální 
předpoklady k výkonu tohoto velice odpovědného poslání. Navíc je vláda 
neustále obměňována, což vede k naprosté absenci jakékoli 
odpovědnosti. Neodpovědnost nejvyšších představitelů spolu s jejich 
nevhodným chováním dává příklad chování celé společnosti a vede k 
naprostému morálnímu úpadku. Veškerý výkon vlády je úřednický, celý 
aparát je přebujelý, neefektivní a dost často naprosto nefunkční. To 
neznamená, že by nefungoval, naopak vyvíjí mnoho činností, ale 
nevykonává tu funkci, pro kterou byl zřízen. Když člověk jde na úřad s 
tím, že chce, aby mu stát zabezpečil jeho práva, nemá s sebou zkušeného 
právníka a nezajistil se proti podvodům ze strany úředníků vlastními 
nevyvratitelnými důkazy nebo nemá za sebou televizní štáb, vrátí se 
mnohdy s nepořízenou. 
 Výroba a obchod je většinou v rukou nadnárodních koncernů, 
jejichž rozpočty se blíží rozpočtům menších států. Tyto koncerny jsou ve 
skutečnosti vládci v mnoha státech, protože si jakoukoli zvolenou vládu 
či parlament prostě a celkem levně koupí a tak se zákony přijímají tak, 
aby odpovídaly jejich požadavkům. Potom v duchu demokracie platí pro 
malé místní podniky jiná, většinou mnohem nevýhodnější pravidla. 
 Lid dělný je velice početný a tak hraje velkou roli ve volbách. 
To je jakési výběrové řízení na skupinu podnikatelů, kteří několik let 
budou spravovat vybrané daně a státní majetek. V podstatě nezáleží na 
tom, jak se kteří nazývají a co voličům slíbí. Jde o to vyhrát a získat místa 
lukrativnější nebo prohrát a být na místech méně lukrativních. Po volbách 
se zahraje hra "Škatulata hejbejte se" a dalších pár let se rýžuje do vlastní 
kapsy. Celý tento systém je nekulturní až nechutný a navíc naprosto 
nehospodárný a neefektivní. Díky naprosté absenci odpovědnosti a 
skutečné kontroly i značně nemorální. Přesto je považován za vrchol 
společenského vývoje. Lid dělný se chová tak, jak vidí na příkladu svých 
představitelů. Možná si to ani jejich vládci neuvědomují, ale přesně to 
jim vyhovuje. Čím budou spodní vrstvy rozhádanější, neodpovědnější, 
nečestnější, zmatenější a zkorumpovanější, tím lépe se budou ovládat a 
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tím snadněji a déle se tito vládci u svých koryt udrží. Takže hesla starého 
Říma "Rozděl a panuj", "Chléb a hry" a "Čím hůře tím lépe" se bohatě 
uplatní i dnes. Důvodem je samozřejmě neodbornost a nezpůsobilost 
vládnoucí třídy, která dokáže vládnout pouze ve špatné společnosti 
vystrašených a zmatených lidí. Skuteční vládci se nebojí vytvářet 
harmonický systém založený na vyspělých osobnostech, protože sami 
jsou osobnostmi a správnými lidmi na svých místech. 
 Jelikož moc dnes znamená volební preference, stal se obyčejný 
člověk - volič cílem mnoha útoků. Počínaje nevybíravou manipulací ve 
sdělovacích prostředcích a konče teroristickými útoky. Dnes k porážce 
nepřítele nemusíte mít armádu, která ho porazí. Stačí jednoduše útokem 
na voliče snížit jeho preference a odstavit ho od koryta. Takže dnešní 
vládci nenesou žádnou odpovědnost za své činy, zřídka kdy čelí násilným 
akcím a pouze si přisvojují královské platy a ještě lepší úplatky. Taková 
kariéra je vždy velice lákavá pro lidi bez charakteru a bez morálky, prostě 
pro skutečný výkvět této "civilizace". 
 Je mnoho dalších nešvarů, jako je nadvýroba a nucenou 
nadspotřeba, státní i osobní zadlužování a nehospodárnost, atomizace 
společnosti, centralizace a vytváření umělé závislosti občanů na státu a 
podobně. To vše však vyplývá z toho, že zřízení nazývané demokracie 
neumí vytvořit optimálnější a spravedlivější systém, a to díky výše 
uvedeným nedostatkům.  
 Všimněme si, že demokracie nikdy nikde nefungovala dobu 
delší než několik desítek let. Ať to byly pokusy ve starověkém Řecku 
nebo Římu, pokud ovšem lze otrokářství označit za demokracii. Ani 
soudobé demokracie netrvají dlouho. Nejdelší dobou se pyšní Spojené 
státy, ale od kdy můžeme jejich systém považovat za demokracii? Bylo to 
po zrušení otrokářství, po skončení genocidy původního indiánského 
obyvatelstva nebo po zrušení rasismu? A nebo to bude až někdy v 
budoucnu, kdy tato země přestane zneužívat menší a chudé státy? Z 
historie jasně vidíme, že demokracie je nesmyslný, života neschopný, 
neefektivní, nešetrný, nespravedlivý a nemorální systém. Možná nám po 
době pokleslého feudalismu, po dvacátém století válek, genocid, krizí a 
revolucí připadá jako pokrokové zřízení, ale to je obrovský omyl, na 
který lidstvo těžce doplatí.  
 Znovu upozorňuji, že nechci za každou cenu demokracii 
okamžitě odstranit. Nynější stav je pro lidstvo obrovskou šancí. Budu 
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rád, pokud si rozumní lidé začnou všímat uvedených skutečností, začnou 
se jimi vážně zabývat a pokusí se o takové společenské změny, které stav 
lidstva a celého světa ozdraví. 

Závěrem 

Poznej, že touha a hněv, zrození z vášní a neklidu, nesmírně nenasytní a 
nesmírně zlí, to jsou tví nepřátelé. Bhagavadgíta 3.37 
 Možná se nám to při pohledu z Evropy tak nezdá, ale současný 
stav lidské populace je velice neharmonický. Pokud se včas neprovedou 
úpravy jak ve "vyspělých zemích" tak i v zemích chudých, potom chudé 
země za svá práva začnou bojovat. Počátek konfliktu už vidíme ve válce 
o ropu v Iráku. Zatím vyhrávají bohaté země. To se však snadno otočí, 
protože jsme mnohem zranitelnější než země "zaostalé". 
 Musíme si sebekriticky přiznat, že většina zla, násilí a 
nespravedlnosti za poslední tisíce let vyšla z Evropy nebo z jejího 
nejpovedenějšího dítěte - Spojených států Amerických. Počínaje 
Alexandrem Makedonským, přes Římské impérium, křížové výpravy, až 
ke koloniální nadvládě. Zejména kolonialismus znamenal zničení 
přirozených společností za účelem drancování téměř na celém světě. 
Také musíme vidět genocidu Indiánů, lov lidí v Africe, nacionalismus, 
rasismus, fašismus a komunismus. Musíme si všímat i novodobých 
pokusů o rozšiřování pseudodemokracie, za kterým však musíme vidět 
zase pouze evropskou a americkou nenasytnost. Když odhlédneme od 
toho jak se chováme k jiným lidem, všimněme si také jak se chováme ke 
zvířatům a přírodě vůbec, drancování oceánů, kácení pralesů, znečištění 
půdy, vody a ovzduší. Ano, za všemi nynějšími problémy ve světě 
najdeme prapůvodce euroamerickou touhu po cizím bohatství a naprostou 
neochotu převzít odpovědnost za úděl obyvatel a přírody na drancovaném 
území, čili to můžeme klidně nazvat zlodějinou, lupičstvím a vražděním.  
 Nyní je vhodný čas tento nelichotivý stav změnit. Máme 
jedinečnou a možná na dlouhou dobu poslední šanci vrátit lidstvu ideál 
dokonalé společnosti, společnosti pevné, bezpečné, harmonické a 
maximálně spravedlivé. Nyní umíme vyrobit více než potřebujeme. 
Máme však také zbraně ke zničení celého světa. Naučme se žít s tím, co 
potřebujeme a najděme hlubší smysl života. Vraťme to, co jsme my i naši 
předkové ve světě nakradli, a to tím, že přetvoříme naši společnost k 
dokonalosti a tuto dokonalost spolu s prosperitou vrátíme i do ostatních 
částí světa. 
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 Je pravda, že si nedokáži představit kde, kdy a jak nějaká 
ideální komunita vznikne. Spíše mám tušení, že se potrvá ještě dlouho, 
než dostatečný počet lidí pochopí, že stávající systém nevede ke štěstí, 
ale spíše naopak do neštěstí. V tu chvíli však bude cesta k ideálnímu 
stavu nemožná, nebo alespoň mnohem obtížnější než nyní. To je ale pro 
vývoj lidské společnosti, stejně jako pro vývoj lidské mysli příznačné. 
Dokud jsou podmínky snesitelné, není snaha něco měnit. Ve chvíli, kdy 
podmínky začnou být nesnesitelné, je většinou na kvalitní změny k 
lepšímu pozdě a všechna přijatá opatření pouze urychlí závěrečnou 
katastrofu. Netuším, kde staří Indové vzali názor, že ideální společnost 
vzniká až po katastrofickém zhroucení předchozího umírajícího řádu a 
nepředpokládají, že by se upadající společnost mohla uzdravit. Možná to 
souvisí s pomíjivostí vesmíru, možná to znali z dávné, nám neznáme 
historie, možná znali lépe člověka a jeho zvyky a chování, možná se 
poučili podle stárnoucího těla. Je opravdu jen na nás současných lidech, 
zda tento jejich zákon vyvrátíme, nebo zda jej, s největší 
pravděpodobností, potvrdíme. V obou případech si planeta Země 
spokojeně oddychne. 
 

 

 

Obsah 

Úvod 
Smysl existence společnosti 
Kvalita společenského zřízení 
Je člověk tvor společenský? 
Společenské vrstvy 
Období lidského života 
Rodina a její složení i dělení 
Svoboda 
Smysl existence člověka 
Pocit společenské existence 
Řízení společnosti 
Principy náboženství 
Stav kněžský 
Stav bojovníků 



 
44 

Stav živnostnický 
Stav lidu dělného 
Bytosti osvobozené 
Soužití společenských stavů 
Pokrok v lidské společnosti 
Věda ve společnosti 
Od rodiny k impériu 
Co se může udělat 
Jiné pokusy o spravedlivější uspořádání 
Změna společenského uspořádání 
A co naše demokracie? 
Závěrem 
 
 
 
 
 

 


