
 
 
 
 

Modrá Alfa 
 

Objevování skrytých schopností 
 

Petr Velechovský 
Jan Havelka 

 
1996 

 
 
 



Názvem Modrá Alfa se označují semináře, které 

pořádají Petr a Ernestina Velechovští. Dosud jimi 

prošlo téměř sedm tisíc absolventů a zájem o ně rychle 

roste. Obsahem seminářů je zejména trénink hluboké 

relaxace a vědomého sestupu do hladiny alfa. Účastníci 

pak nacvičují řadu technik, umoţňujících efektivně 

vyuţívat těchto pro ně nově objevených schopností, 

zejména pro prohloubení kontaktu se svým 

podvědomím a s ostatními lidmi. 

Kniha Modrá Alfa obsahuje zkrácený záznam 

kurzu Objevování skrytých schopností, konaného ve 

dnech 13.–14. dubna 1996 v Praze. Je určena zejména 

těm, kteří jiţ kurzy Modré Alfy absolvovali, nebo se 

k jejich absolvování chystají. Můţe být uţitečná i pro 

všechny ostatní, neboť obsahuje základní poučení 

o technikách harmonizace lidského ţivota. Přijatelnost 

těchto technik pro dnešní lidi je pravidelně ověřována 

na seminářích. 

Přednášející ing. Petr Velechovský je původním 

povoláním strojní inţenýr. Dvacet let trénoval oddíl 

skokanů na trampolíně, odkud si přinesl dovednost 

efektivního vedení nácviku ve skupině. Zapisovatel ing. 

Jan Havelka je původně programátor a spisovatel 

počítačových příruček, odkud si přináší dovednost 

napsat srozumitelný nápovědný text. Věříme, ţe se pro 

vás tato kniha stane opravdu efektivní příručkou 

a pomůţe vám nastartovat tolik očekávané změny ve 

vašem ţivotě. 
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Beznadějným případům  
(aneb proč a jak jsem napsal 

tuto knihu) 

Navenek se obvykle zabývám společensky 

únosným spisováním počítačových příruček. Uvnitř 

se však po celý ţivot usilovně snaţím pochopit, jak 

to všechno doopravdy je a co si zde na světě vlastně 

počít, coţ je společensky téměř neúnosné. Po 

mnoha letech hledání totiţ stále ještě nemám nic, co 

by vypadalo jako duchovní pokrok. 

Na semináři Modré Alfy mě zprvu zaujalo 

několik nenápadných detailů – je levný, vytyčuje si 

skromné cíle, účastník se k ničemu nezavazuje, 

s beznadějnými případy se zachází stejně vlídně 

jako s duchovními přeborníky. Přednášející Petr 

Velechovský je verbálně zdatný inţenýr a jeho 

inteligentně strukturovaný výklad se příjemně 

poslouchal. Ale přednášející je především trenér 

a seminář se pod jeho vedením stal efektivním 

tréninkem mentálních technik. Většina účastníků 

nepochybně na vlastní kůţi proţila řadu cvičení 

přesně tak, jak jsou v této knize popisována. Téměř 

všichni se soustavným tréninkem během semináře 

naučili sestupovat do niterných hladin, pouţívat 

mentální pracovnu, diskutovat tam s poradci a zvát 

si tam další návštěvy, diagnostikovat, dotazovat se 

svého podvědomí a podobně. A co je pozoruhodné 

– naučil jsem se to i já. 

Několik týdnů po absolvování semináře se mi 

schopnost mentální práce v niterných hladinách 

pomalu vytrácela. Zkusil jsem si seminář zopakovat 

(v rámci liberálních pravidel je moţno jednou 

absolvovaný seminář opakovat provţdy zdarma) 

a napodruhé mě zaujala nenápadná etická čistota 

a neokázalý praktický duchovní aspekt učení Modré 

Alfy. Učí se o vztazích mezi lidmi a zároveň se 

nacvičují techniky pochopení a odpouštění 

bliţnímu, rodičům, dětem. Učí se o karmě 

a zároveň se cvičí technika nahlíţení do minulých 

ţivotů. Učí se o porozumění nemoci a zároveň se 

trénuje technika diagnózy. Učí se o čakrách a auře – 

a čakry jsem v sobě pocítil i já, který jsem nikdy 

předtím ţádné neměl. 

Zatouţil jsem napsat o Modré Alfě knihu. Tímto 

výslovně zprošťuji Petra Velechovského jakékoli 

zodpovědnosti za případné škody touto knihou 

způsobené a veřejně vyznávám, ţe mě nejprve 

několikrát odmítl, zejména kdyţ jsem přišel 

s myšlenkou pojmout knihu nikoliv jako učebnici 

duchovního ţivota, ale jako reportáţ ze semináře. 

Zopakoval jsem si tedy seminář Modré Alfy 

potřetí a celý jej nahrál na sedmnáct 

devadesátiminutových kazet, které jsem pak doma 

po večerech přepisoval. Nahrávka nebyla příliš 

kvalitní, některé pasáţe zanikaly v šumu, někdy mi 

při nahrávání nepozorovaně došly baterie, někdy 

byla zaznamenaná diskuse prostě nepřepsatelná. Při 

sepisování jsem se snaţil upravovat text co 

nejméně, aby byla pokud moţno zachována 

atmosféra setkání lidí, kteří se po několik dnů dosti 

produktivně snaţili pochopit, jak je to všechno 

doopravdy a co si zde na světě vlastně počít. 

Kniha o Modré Alfě tedy není učebnicí 

duchovního ţivota, ale záznamem „poznání ve 

stavu zrodu“. Její výjimečnost spatřuji v tom, ţe 

ukazuje zcela reálnou moţnost všechny popsané 

techniky osobně zvládnout a osobně proţít. Pokud 

vás zaujme jejich popis, můţete se totiţ na seminář 

přihlásit. Učení Modré Alfy je pozitivně vhodné 

i pro zdánlivě beznadějné případy. Kdyţ jsem se 

většině technik dokázal naučit já, musíte to 

s přehledem dokázat i vy. 

Zapisovatel     

Sobota  
13. 4. 1996  
dopoledne 

Úvod 

Dobrý den. Jmenuji se Petr Velechovský, jsem 

z Liberce, doma mám jednu ţenu a dvě děti. 

Původně jsem strojař, konstruktér, vývojář. Tento 

seminář pořádám proto, ţe jsem za svého ţivota 

nasbíral celou řadu nejen informací, ale i proţitků, 

a chtěl bych se tady o ně s vámi podělit. Kdybych 

vám sdělil jen samotné informace, bylo by to málo. 

Podle mého názoru je důleţitější proţitek. V takhle 

velké skupině bude proţitek velmi silný. Jsem zde 

proto, abych vám pomohl „si jej způsobit“. 

Mojí snahou je, aby tento seminář byl naprosto 

univerzální, abychom se tu učili pouţívat nástroje 

mentální práce. Jsem hluboce přesvědčen, ţe je 

můţe pouţívat jak zarytý materialista, tak hluboce 

věřící člověk. Učím pouţívat nástroje a vůbec 

nemám tendenci vyprávět vám, co s nimi máte nebo 

nemáte dělat. 

Lidé občas přicházejí na seminář a říkají – to 

jsem zvědavý, co to se mnou udělá. Tento seminář 

s vámi v ţádném případě neudělá nic. Jediný, kdo 

s vámi můţe něco udělat, jste vy sami. Pokud odtud 

zítra odejdete jako jiný člověk, bude to výsledkem 

výhradně vaší práce, ne mojí. Já vám zde budu cosi 

sdělovat, zorganizujeme si tady různé proţitky, 

předpokládám, ţe příjemné, ale je jen na vás, co si 

odnesete a k čemu to pak pouţijete. 
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Mnohé věci, které tady budu vyprávět, jsou 

některým z vás notoricky známé. I kdyţ budou pro 

jiné z vás nové, pro lidstvo nové nejsou. Většinou 

se jedná o poznatky staré tisíce let, které lidstvo 

znalo od nepaměti, ale většinou byly tyto poznatky 

tradovány jako tajné učení, které se předávalo 

jenom uvnitř určitých uzavřených skupin lidí. 

Teprve koncem minulého století se začínaly některé 

z nich uvolňovat a dostávat do širšího povědomí, do 

kníţek a seminářů. Dnes uţ se předávají volně, 

„netříděnému“ publiku. Víte dobře, ţe při 

přihlašování do tohoto semináře není zavedena 

ţádná selekce, je tu kaţdý, kdo měl chuť tady být. 

Souvisí to se zrychlením vývoje lidstva 

v posledních desetiletích. 

To, co je „technickým“ obsahem Modré Alfy, 

můţete najít i v seminářích Silvovy metody, Zlaté 

Mysli i v jiných kurzech. V ţádném případě nejsme 

unikátní, zejména po technické stránce se vzájemně 

velmi podobáme. Lišíme se vnitřní filozofií, lišíme 

se řekněme pravidly hry, tím, ţe vás budu 

upozorňovat na univerzální zákonitosti související 

s vyuţíváním toho, čemu se naučíte. I kdybych se 

snaţil sebevíc, nedokáţu se oprostit od toho, ţe 

v mém projevu bude znát mé vnitřní přesvědčení. 

Nebudu vám je vnucovat, ale neumím je ani 

potlačit. Bude-li vám ladit nebo ne, záleţí jen na 

vás. 

Teď jste v situaci, jako bych byl já vaším 

hostitelem a vy jste ke mně přišli na návštěvu. 

Dovolte mi tedy, abych vám nabídl šálek čaje. 

Dovolte si nechat se po tyto dva dny vést. 

Samozřejmě vás můţe napadnout, ţe jste 

v nebezpečí; co kdyţ s vámi budu chtít 

manipulovat? Neumím vám to vyvrátit. Mohu sice 

říci, ţe to dělat nebudu, ale samozřejmě mi 

nemusíte věřit. Celý seminář probíhá na naprosto 

dobrovolné bázi. Všechno, co vám budu říkat, dělat 

můţete, ale také nemusíte. Pokud zjistíte, ţe vám to 

nesedí, můţete kdykoli odejít, ţádné dveře tady 

nebudeme zavírat. 

Ideální bude, kdyţ se vám podaří udělat si na 

tyto dva dny dovolenou, vrátit se trošičku do 

dětského věku a hrát si s představami jako děti. Po 

celé dva dny si tady budeme pouze hrát 

s představami a vy budete dlouhou dobu v trapné 

nejistotě, jestli se vůbec něco děje, jestli se vůbec 

něčemu učíte. Na to, čemu se chceme naučit, si 

nemůţeme sáhnout. Čemu se vlastně chceme 

naučit? Technickým cílem tohoto semináře je 

trochu zpomalit mozkové rytmy a naučit se hluboce 

relaxovat. Řekněme si, ţe je to trénink hluboké 

relaxace. Se stavem hluboké relaxace souvisí celá 

řada fenoménů; k některým z nich se dostaneme 

a ukáţeme si, k čemu by se eventuálně daly v ţivotě 

pouţít. 

Režim semináře 

Doporučená poloha 

Na tomto semináři budete absolvovat dva dny 

velmi koncentrovaného výukového procesu. Mohly 

by vás zajímat výsledky jednoho experimentu, který 

právě s výukovým procesem souvisí. Byly 

zkoumány dvě statisticky rovnocenné skupiny lidí 

s tím, ţe obě si poslechnou stejnou přednášku. 

Kaţdá skupina ale předem dostala jiné instrukce. 

Lidé v první skupině dostali pokyn, aby přednášku 

poslouchali v takzvané uzavřené poloze, tzn. aby 

seděli tak, jak jsme obvykle zvyklí sedět se 

zkříţenýma rukama i nohama. Takto sedící člověk 

je schoulený do sebe a sedí se mu pohodlně. Lidé 

v druhé skupině dostali instrukce přesně opačné – 

totiţ aby poslouchali přednášku v takzvané otevřené 

poloze, tzn. aby nekříţili ani ruce, ani nohy. Po 

skončení přednášky byly obě skupiny podrobeny 

testům, aby se zjistilo, kolik z výkladu si lidé v té 

které skupině pamatují. Testy jednoznačně ukázaly, 

ţe člověk, který poslouchá v uzavřené poloze, si 

pamatuje aţ o třicet procent informací méně, neţ 

ten, kdo poslouchá v poloze otevřené. Je to pro vás 

první informace dnešního rána. Nebudu vás nutit, 

abyste tady seděli jako v základní škole, záleţí jen 

na vás, ale přece jen si občas vzpomeňte, ţe 

uzavřená poloha vám trochu blokuje příjem 

informací. Má to celou řadu důvodů. Například 

v nauce o řeči těla se dozvíte, ţe kdyţ s někým 

mluvíte a on proti vám zaujme polohu se 

zaloţenýma rukama, tak vám tím beze slov říká: 

„Nezajímá mě, co mi říkáš. Nechci to vědět. 

Bráním se tvým informacím.“ Zařiďte se podle 

toho. 

Organizační pokyny 

Po celou dobu kurzu tady bude znít hudba těsně 

nad prahem slyšitelnosti. Bude nám pomáhat 

v relaxaci a zklidnění myšlenek. Budeme se snaţit 

dodrţovat zhruba padesátiminutové výukové 

hodiny a desetiminutové přestávky. Na konci kaţdé 

přestávky bude znít písnička Spirituál kvintetu Za 

svou pravdou stát, jakási naše svolávací znělka. Aţ 

se ozve, měli byste se vrátit do sálu, najít si místo 

a sednout si. Po přestávce se posaďte na jiné místo, 

vedle jiného člověka; později vám vysvětlím, proč 

to doporučuji. 

Během přestávek za mnou obvykle lidé chodí 

s různými otázkami. Nebráním se tomu, nepotřebuji 

před vámi někam utíkat a odpočívat. Celá řada 

vašich otázek by ale mohla zajímat i široké 

publikum. Nestyďte se proto a hlaste se, ptejte se, 
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„šťourejte“ i během mé přednášky. Kaţdá skupina 

lidí má většinu mlčících a malé procento tazatelů, 

kteří se stále vyptávají, aţ je jim trapné, ţe se pořád 

ptají pouze oni. Ale ona mlčící většina je vám 

tazatelům za vaše dotazy hluboce vděčná, protoţe 

mnozí mají tytéţ otázky také a vy je za ně 

vyslovujete. 

Přestávky bez jídla budou trvat deset minut, se 

svačinou dvacet minut, na oběd budete mít hodinu 

a na večeři půl hodiny. Jídlo bude čtyřikrát denně: 

svačina, oběd, svačina, večeře. Nepředstavujte si 

ţádnou nadívanou husu, bude to jen lehké 

občerstvení. Den semináře je dlouhý a namáhavý. 

Kdybychom si dali těţce stravitelné potraviny, jako 

je maso nebo tuky, chtělo by se nám spát. Po těţce 

stravitelné kombinaci, jakou je maso s knedlíkem, 

musí váš organismus vynaloţit aţ sedmdesát 

procent vaší ţivotní energie na trávení. Na bdělý 

stav pak zůstane nějakých třicet procent, a to by 

mohlo být málo. Proto bude stravování rozloţeno 

do více dávek a jídlo bude bezmasé, ty dva dny to 

bez svého bůčku jistě vydrţíte a moţná zjistíte, ţe 

je to docela příjemná změna. Nechci z vás udělat 

vegetariány, a není to ani z ekonomických důvodů; 

je to proto, abyste se necítili unaveni. 

Prosím vás, abyste to po tyto dva dny vydrţeli 

bez alkoholu. Tady ho koupit nedostanete, pokud uţ 

ovšem nemáte nějakou tu placatici s sebou. Přesto 

doporučuji, abyste se alkoholu vyhnuli i večer. 

Alkohol blokuje učební proces. Kdyţ se člověk 

napije, mnoho si toho nepamatuje. Protoţe tento 

seminář je výukovým procesem, nebylo by dobré 

zbytečně si jej komplikovat. Občas se dokonce 

stane, ţe po semináři někteří lidé přestanou pít 

úplně. Nezpůsobil to ale seminář, oni sem uţ přišli 

jako potenciální abstinenti, jenomţe předtím 

nenaslouchali signálům svého těla. Jelikoţ se tady 

budeme učit naslouchat signálům svého těla a svého 

podvědomí a řídit se jimi, můţe se vám stát, ţe vám 

alkohol prostě přestane chutnat. Často se lidé ptají, 

jak jde alkohol dohromady s hlubokými relaxacemi. 

Je to individuální. Někdo zjistí, ţe kdyţ si dá 

v poledne pivo, večer se nedostane do alfy. Jiný si 

dá k večeři dvě piva a klidně do alfy jde. Neexistuje 

celoplošné, obecně platné pravidlo. 

Kaţdý z vás, kdo absolvuje tento seminář, 

dostane na závěr absolventskou vizitku, která ho 

opravňuje kdykoli v budoucnosti přijít na tento 

seminář znovu a bezplatně absolvovat jeho část 

nebo celý na kterémkoli místě v republice. Jediné, 

co nedostanete zadarmo, bude jídlo, na ně si pak 

volitelně připlatíte. 

Klovací řád 

V literatuře je popisován zajímavý pokus. Vědci 

vzali hejno slepic, umístili je do malého stísněného 

prostoru a pozorovali, co se bude dít. Ve velice 

krátké době se mezi slepicemi objevila jedna, která 

si uzurpovala právo klovat všechny kolem sebe, aby 

si vybojovala co nejvíc místa pro vlastní hrabání 

a zobání. 

Všechny ostatní slepice to kupodivu 

respektovaly. Vzápětí se objevila druhá slepice, 

která také klovala všechny kolem sebe, s výjimkou 

první slepice, kterou respektovala. Hierarchicky 

následovala slepice třetí, čtvrtá a tak dále, aţ na 

konci zůstala jedna jediná chudinka, která byla 

klována všemi ostatními. Tomuto fenoménu se říká 

klovací řád. 

Klovací řád funguje nejen mezi slepicemi, ale 

mezi všemi příslušníky stejného ţivočišného druhu, 

lidi nevyjímaje. Kdykoli se lidé dostanou do 

stísněného prostředí, například v plných tramvajích, 

kasárnách, internátech, začne se mezi nimi 

projevovat klovací řád. Objeví se někdo, kdo má 

pocit práva pouţívat své špičaté lokty a vybojovat si 

co nejlepší postavení. Pro naši práci na tomto 

semináři potřebujeme klovací řád zrušit. Alespoň na 

tyto dva dny, a kdyţ nám to vydrţí déle, bude to jen 

dobře. Proto máme na sobě pouze vizitky se svým 

křestním jménem. Nechť nám je pro tyto dva dny 

úplně jedno, jestli jsme přišli od lopaty, nebo jestli 

máme před jménem i za ním akademické tituly. Je 

úplně jedno, jestli nám je pět let nebo sto pět let, 

jestli máme kapsu prázdnou nebo miliony v bance. 

Proto se tady budeme oslovovat křestními jmény 

a budeme si tykat. Já vám, vy mně, i vy mezi sebou 

navzájem. Zpočátku to můţe být nezvyklé a můţe 

to vyvolávat ostych, ale pomůţe nám to být si blíţ. 

Angličané to mají oproti nám jednoduché, 

v angličtině se nepozná, jestli se tyká nebo vyká. 

Vykání je bariéra, bezpečnostní zóna, alespoň tady 

ji zrušme! 

Začínáme 

Pokud ţijeme, pracuje náš mozek neustále, 

dvacet čtyři hodiny denně. Vytváří celou řadu 

činností a jednou z nich jsou také miniaturní 

elektrické proudy. Přibliţně v roce 1926 byl vyvinut 

první přístroj, který byl schopen tyto miniaturní 

proudy zaznamenat. Jmenuje se elektroencefalograf 

a zakresluje průběh mozkových proudů na pás 

papíru v podobě křivek. Laikovi se tyto křivky jeví 

jako tráva. Spektrální analýzou křivek se zjistilo, ţe 

mozek pracuje v širokém frekvenčním rozsahu. 

Frekvence se udává ve fyzikálních jednotkách, 

v kmitech za vteřinu neboli Herz [Hz]. Lékaři si 

frekvenční rozsah mozkové činnosti rozdělili do 

čtyř frekvenčních pásem: 
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 Pásmo beta je mezi 21 a 14 Hz. 

Někdy se v literatuře uvádí rozsah od 30 

do 13 kmitů za vteřinu, je to ovšem jen 

lidské dělení, avšak 30 kmitů uţ je 

netypicky vysoká frekvence. Pásmo beta 

je mozkový reţim, ve kterém náš mozek 

pracuje právě teď. Odpovídá bdělému 

stavu, logickému myšlení. 

 Jestliţe náš mozek zpomalí, 

dostaneme se do takzvaného alfa pásma, 

které leţí v rozsahu mezi 14 aţ 7 Hz. 

Z našeho běţného ţivota je známe jako 

bdělé snění, zahledění se do prázdna, 

začátek usínání. Tomuto stavu odpovídá 

takzvané intuitivní myšlení. 

 Ještě pomalejší je frekvence theta, 

mezi 7 a 4 Hz. V běţném ţivotě je 

známa jako jedna ze spánkových fází. 

 Frekvence delta od 4 do 0,5 Hz 

představuje hluboký spánek, bezvědomí, 

kóma či celkovou anestézii na 

operačním sále. 

Na tomto semináři se budeme snaţit přeladit 

svůj mozek do pomalejšího reţimu. Kdyţ chceme 

o někom slušně říci, ţe je hloupý, řekneme o něm, 

ţe mu to pomalu myslí. A já vám říkám, ţe budeme 

zpomalovat mozek. Nemyslete si, ţe tady budeme 

cíleně blbnout. Je to spíš naopak. Při relaxovaném 

stavu dokáţeme vyuţít mnohem větší část výkonu 

našeho mozku. 

Přeladění do alfy 

Naším technickým cílem je tedy naučit se 

vědomě přeladit do alfa pásma, přesněji řečeno do 

jeho středu, přibliţně na frekvenci 10 Hz. Dnes se 

to naučíme a zítra budeme tuto dovednost rozvíjet 

a učit se ji pouţívat. Proč zrovna pásmo alfa? Je to 

proto, ţe s alfa pásmem souvisí celá řada 

zajímavých fenoménů v lidské psychice i fyziologii. 

Budeme se pokoušet některé aspekty alfa stavu 

zuţitkovat a řekneme si, jak je můţeme ve svém 

ţivotě prakticky pouţívat. 

Budeme se učit vědomě přeladit do alfy. Ale já 

to váš mozek naučit nemohu, lépe řečeno ani jej to 

učit nemusím. Váš mozek to umí a dělá to sám 

a naprosto spontánně. Do alfa pásma se samovolně 

přelaďuje několikrát denně. Abych byl úplně přesný 

– sice jsem vám řekl, ţe právě teď pracuje náš 

mozek v pásmu beta, ale to není úplně pravda. Náš 

mozek obvykle nepracuje na sto procent pouze 

v jediném frekvenčním pásmu, ale v několika 

pásmech současně. Takţe přibliţně osmdesát 

procent času teď trávíme v beta pásmu a zhruba 

dvacet procent času nám zabírají intuitivní 

myšlenky alfa pásma. Aţ se nám podaří přeladit se 

do alfa pásma, tak se tento poměr převrátí. Budeme 

tedy z osmdesáti procent naladěni na intuitivní 

myšlení a do něj nám bude proskakovat dvacet 

procent logických myšlenek – kaţdodenních 

běţných starostí. Budete relaxovat a pojednou se 

přistihnete, ţe jste myšlenkami doma a myslíte na 

to, co dělají děti a jestli jste nezapomněli vypnout 

vařič. Tyto normální, běţné lidské starosti vás 

budou obtěţovat i v alfa stavu, ale nelámejte si 

s tím hlavu, je to naprosto přirozené. Postupným 

tréninkem se bude vaše schopnost koncentrace 

zvyšovat. 

S tím ovšem souvisí jedna potíţ. Právě proto, ţe 

mozek sám se do alfy přelaďuje několikrát za den 

naprosto přirozeným spontánním způsobem, jste na 

alfa stav zvyklí, a proto vám nebude připadat jako 

něco zvláštního. Jestliţe očekáváte, ţe se tady 

budou dít nějaké tranzy a mystické záţitky, tak na 

to zapomeňte. Budete mít pocit, ţe se neděje vůbec 

nic. Samozřejmě se můţe stát, ţe nás někdo 

myšlenkově opustí, takzvaně ulítne a bude si 

přemýšlet o něčem někde daleko, ale to není cílem. 

Cílem je zůstat v bdělém stavu a přemýšlet ve 

zpomaleném mozkovém reţimu. Nejprve budete 

mít opravdu pocit, ţe se s vámi neděje vůbec nic, ţe 

si jenom přemýšlíte. To je sice naprosto v pořádku, 

ale vy si nebudete schopni uvědomit, jestli jste se 

vůbec něco naučili. Tato trapná nejistota vás tady 

bude provázet celé dva dny. 

Uţ dnes večer si ale většina z vás bude moci 

všimnout, ţe se moţná přece jen něco dělo. Jak si to 

uvědomíte? Řada z vás má zkušenosti s malými 

dětmi, a tedy víte, jak obrovsky jsou malé děti 

vitální. Od rána do večera vyvíjejí nějakou činnost, 

jsou neposedné a pořád něco dělají. Kdyţ se 

dospělý člověk snaţí udrţet s nimi krok, často za 

krátkou chvilku odpadne, potřebuje si sednout 

a nějakou hodinku si odpočinout. Ale je-li unavený 

ten malý človíček, sedne si jen na několik minut, 

a po chvilce zase vyskočí – jako čertík z krabičky. 

Proč? Protoţe malé děti tráví prakticky celý den 

v alfa reţimu. Alfa reţim má mimo jiné i ten 

pozitivní aspekt, ţe umoţňuje trvalou regeneraci 

našich sil. Máme v sobě obrovské samoregulační 

a ozdravné schopnosti, které si my dospělí svým 

běţným uspěchaným ţivotem, řízeném logickým 

uvaţováním, blokujeme. 

Malé děti nejsou zatíţeny logikou, tedy si 

neustále „dobíjejí baterky“, a to je důvod, proč nás 

tak snadno utahají. Dnes večer si to sami na sobě 

uvědomíte. Dnešní den bude hodně dlouhý, budeme 

končit kolem deváté hodiny večer. Většina z vás má 

určitě osobní zkušenost s různými školeními, a tak 

si moţná říkáte: „Tedy nevím – můj mozek obvykle 
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po obědě vypíná a já usínám, co já tady budu do 

devíti hodin dělat?“ Přesto drtivá většina z vás dnes 

večer v devět hodin zjistí, ţe se cítí svěţí, někteří 

dokonce svěţejší neţ teď. To mluvím o hlavě, 

nikoli ovšem o zadku. Ten vás bude tlačit, protoţe 

po třinácti hodinách sezení ani jinak nemůţe, zvlášť 

kdyţ nemá trénink. Jestliţe tuto svěţest zaţijete, 

bude prvním maličkým důkazem, ţe jste v alfa 

stavu skutečně byli, protoţe právě alfa stav 

umoţňuje průběţnou regeneraci a odpočinek. 

Některé výzkumy dokonce ukazují, ţe pouhých 

dvacet minut strávených v bdělé alfě nahrazuje 

minimálně jednu hodinu přirozeného spánku, takţe 

vy se tady vlastně během dnešního dne krásně 

vyspíte. 

Není ale cílem spát. Základním problémem 

neškoleného člověka je to, ţe přejde-li do alfy 

a chvilku tam setrvá, pokračuje spontánně dál – do 

thety, delty, a tedy do hlubokého spánku. Naším 

cílem proto je naučit se zůstat v alfa stavu bdělí. 

Během relaxací si budete schopni uvědomovat, 

kdyţ se vedle vás zavrtí soused. Budete-li se 

potřebovat podrbat, klidně se podrbejte. Budete mít 

pocit, ţe jste v pořádku, bdělí, jenom váš mozek 

bude pracovat v pomalejším reţimu. Zpočátku se 

alfa stav rozlišuje opravdu velmi obtíţně a někdy 

trvá i měsíc pravidelného cvičení, neţ člověk sám 

na svém těle pozná, ţe se do alfa stavu dostal. To se 

za tyto dva dny podaří jen málokomu. 

Takţe vám radím, abyste se na tomto semináři 

přestali sledovat. Abyste na tyto dva dny zapomněli 

na školní vzdělání a na logiku, vrátili se do 

dětských let a dovolili si hrát s představami. Však 

ono se uţ zítra bude něco dít; zítra si poskytneme 

razantnější důkaz toho, ţe jste se opravdu něčemu 

naučili. Nebojte se, ţe byste tu snad museli dělat 

nějaké testy, důkaz si uděláte sami pro sebe. Alfa 

stav totiţ mimo jiné umoţňuje napojit se na své 

hlubší sloţky, na podvědomí či nevědomí. 

V relaxovaném stavu se zeptáte sami sebe na určité 

otázky, o nichţ naprosto bezpečně víte, ţe na ně 

neznáte odpovědi. A ejhle, odpovědi vám moţná 

přijdou samy – jako intuitivní myšlenky nebo 

obrazy. Čili sami si začnete otevírat informační 

kanál k svému hlubšímu bytí, a vzápětí si budete 

moci ověřit, ţe informace, která k vám touto 

intuitivní cestou přišla, je pravdivá. A to bude ta 

„rána do hlavy,“ po níţ si moţná řeknete, ţe kdyţ 

najednou víte něco, co ve skutečnosti vědět ani 

nemůţete, tak to snad asi opravdu funguje. Ale to 

nastane aţ zítra večer, do té doby budete setrvávat 

v nejistotě. Zachovejte klid, nenechte se otrávit 

a vydrţte do konce. 

Mimosmyslové vnímání 

Ve škole jsme se naučili, ţe svět kolem sebe 

vnímáme pomocí pěti smyslů. To je stravitelné, 

logické a ověřitelné. Kromě toho se občas můţete 

dozvědět, ţe svět vnímáme také mimosmyslově. 

Někdy se pouţívá zkratka ESP, to je zkratka tří 

anglických slovíček Extra Sensorial Perception, 

doslova přeloţeno mimosmyslové vnímání. Co to je 

ESP? Dlouho se vědci a lékaři dohadovali, jestli 

vůbec něco takového existuje, jestli to není jen 

výmysl šarlatánů. Jeden z fenoménů 

mimosmyslového vnímání, přenos myšlenek na 

dálku, se nazývá telepatie. Člověk si něco 

intenzivně myslí a jiný člověk, vzdálený třeba tisíce 

kilometrů, je schopen tuto myšlenku nahlas 

reprodukovat. Tento fenomén velice zaujal vojáky, 

protoţe pokud by fungoval, byl by pro ně ideálním 

pojítkem. Nepotřebuje energii, nelze jej rušit, ani 

odposlouchávat. V padesátých letech probíhal na 

obou polokoulích naší planety velmi intenzívní 

výzkum a zjistilo se, ţe telepatie skutečně funguje, 

dokonce i na kosmické vzdálenosti. Dnes je jiţ 

telepatie povaţována za prokázanou. 

Logicky vznikla otázka: jestliţe tedy telepatie 

funguje, jaká energie potom umoţňuje přenos 

informace na tisícikilometrové vzdálenosti? 

Odpověď na tuto otázku zatím neznáme. S telepaty 

byly prováděny nejrůznější pokusy. Nechávali je 

pracovat pod vodou, pod zemí, zavírali je do 

Faradayových klecí různého zrnění. Pokaţdé bylo 

zjištěno, ţe jim tyto zábrany vůbec nevadí, 

myšlenky lze přenášet nezávisle na prostředí. 

Jediným výsledkem těchto pokusů je jistota, ţe 

telepatie není přenášena elektromagnetickým 

vlněním. Víc zatím nevíme. Domyslíme-li to, 

můţeme mít jistotu, ţe v rámci našeho vesmíru 

existuje minimálně jedna energie, jiţ dnešní fyzika 

zatím neumí změřit a na niţ nemá přístroje. Moţná 

to lze říci i obráceně, ţe dnešní fyzika zná pouze 

určitou omezenou část spektra energií, jeţ nás 

obklopují. Přesto lidské tělo s těmito energiemi 

pracuje. Náš mozek můţe být zároveň jejich 

vysílačem i přijímačem. 

Kdyţ byla existence telepatie prokázána, 

vznikla otázka, je-li telepatie výsadou pouze 

určitých specificky talentovaných lidí. Výzkumy 

dokázaly, ţe telepatické schopnosti má v podstatě 

kaţdý z nás. V jednom z takových výzkumů byly 

například sestaveny dvě skupiny naprosto 

„normálních“ lidí, to znamená ţádných senzibilů 

ani telepatů. Lidi z první skupiny posadili do 

místnosti, kde je napojili na lékařské přístroje, 

sledující jejich fyziologické funkce: tepovou 

frekvenci, tlak krve a koţní odpor, coţ jsou 

parametry lidskou psychikou velmi ovlivnitelné. 
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Zároveň byla místnost vybavena televizními 

kamerami, které celou první skupinu sledovaly. 

Druhá skupina lidí byla posazena v jiné části 

budovy, do úplně oddělené místnosti, kde měli před 

sebou televizní monitory napojené na kamery 

v první místnosti. Na počátku experimentu byly 

kamery v první místnosti vypnuté a lékaři osobám 

v první skupině zaznamenali základní fyziologické 

parametry. Potom byly televizní kamery zapnuty 

a lidé v druhé skupině byli poţádáni, aby se 

soustředili na své televizní monitory a pozorovali 

chování první skupiny. V tomto okamţiku se 

fyziologické funkce lidí v první skupině začaly 

měnit. Lidé v první skupině se nějakým způsobem 

dozvěděli, ţe jsou pozorováni, sami si to na logické 

úrovni neuvědomili, ale jejich tělo na tuto informaci 

reagovalo tak, ţe lékařské přístroje změnu 

zaznamenaly. Kdyţ byly kamery vypnuty, 

fyziologické parametry první skupiny se 

normalizovaly. 

Tento experiment je jedním z důkazů, ţe 

schopnost mimosmyslového vnímání má naprosto 

kaţdý člověk. Navzájem se lišíme jen stupněm 

rozvoje těchto schopností. Někteří lidé jsou vysoce 

senzitivní a uvědomují si, kdyţ se něco takového 

děje, kdyţ přijímají mimosmyslové signály. 

Většina lidí takové signály vnímá ovšem pouze 

v podvědomí a jejich vědomí o nich neví. Takoví 

lidé si mimosmyslově přijaté signály neuvědomují. 

Mnozí z vás určitě nějaký záţitek mimosmyslového 

vnímání mají. Obvykle se tomu říká šestý smysl. 

Můţete mít například pocit, ţe se na vás zezadu 

někdo dívá. Logicky to nemůţete vědět, a přesto 

máte zvláštní, většinou nepříjemný pocit. Otočíte se 

a vidíte, ţe právem. Nějakým způsobem se tedy 

někdy můţete dozvědět, ţe se něco děje i mimo 

oblast vašeho zorného pole. Mimosmyslovým 

vnímáním se tady budeme trochu zabývat, mnozí 

s ním zde přijdete do kontaktu a uvědomíte si, ţe to 

umíte. To ale není hlavním cílem semináře. 

Dva počítače v nás 

Určitě jste slyšeli alegorii, ţe náš mozek lze 

přirovnat k počítači. Toto přirovnání je sice hezké, 

ale není zcela přesné. Náš mozek je totiţ tvořen 

dvěma počítači. V mozku máme dvě hemisféry, 

levou a pravou. Kaţdou z nich lze alegoricky 

připodobnit k samostatnému počítači. V kaţdém 

počítači je ale instalován jiný program, v jednom je 

to program pro logické zpracování informací, a 

v druhém pro intuitivní zpracování informací. Do 

obou počítačů vstupují stejná vstupní data – jak 

z našich pěti smyslů, tak data mimosmyslová. 

Poněvadţ v kaţdém z počítačů běţí jiný program, 

mohou být na konci dva někdy i diametrálně 

odlišné výstupy. Určitě to znáte z běţného ţivota. 

Někdy si logicky vymyslíte, jak byste se měli 

v dané situaci rozhodnout, ale „něco ve vás“ řekne: 

„Ne, měl bys to udělat úplně jinak!“ Ale protoţe 

jste byli vychováni tak, ţe je třeba věci pořádně 

rozmyslet a ţe kdyţ něco říká logika, tak je to 

pravda, často se na intuici nespolehnete, vţdyť 

přece říká nesmysly. Často vás však praxe 

dodatečně přesvědčí, ţe právě váš vnitřní hlas měl 

pravdu. 

Levá hemisféra mozku je logická, paměťová, 

kdeţto pravá hemisféra umoţňuje intuitivní 

myšlení, prostorové vnímání, umělecké cítění 

a pocity vůbec. Ony dva počítače v sobě nemáme 

náhodou. Jen jsme se odnaučili pouţívat je 

souběţně. Kaţdé dítě zhruba do sedmi let věku umí 

vyuţívat obě mozkové hemisféry současně. Mezi 

sedmým a čtrnáctým rokem věku člověk tuto 

schopnost ztrácí. Lékařsky je zjištěno, ţe 

v dospělosti umí pouţívat současně obě hemisféry 

jen asi deset procent populace. O tuto schopnost 

jsme přišli hlavně díky škole, poněvadţ většina 

školních poţadavků spadá do oblasti logiky. 

Logická levá hemisféra se ve škole intenzivně 

trénuje, zatímco intuitivní pravá hemisféra je přitom 

odsouvána do pozadí. Většina dospělých lidí „buď 

logicky myslí, nebo podléhá emocím“. 

Rozhodujeme-li se jenom logicky 

a nevyuţíváme-li intuitivní sloţku, je náš stav 

nevyváţený a stává se naší nevýhodou. To 

neznamená, ţe bychom se měli rozhodovat pouze 

intuitivně, obě sloţky mozku jsou stejně důleţité. 

Jestliţe se však naučíme vnímat také intuitivní 

signály, budeme se rozhodovat lépe, protoţe 

budeme mít k dispozici dvě varianty řešení. 

Samozřejmě nám zůstane svobodná vůle 

rozhodnout, kterou z nich pouţijeme. 

Synchronizace mozkových hemisfér 

Kdyţ jsem působil ve výzkumném ústavu, často 

se mnohý z nás zabýval intenzivním řešením 

nějakého konstrukčního problému – a ne a ne na 

jeho řešení přijít, nevešlo se to tam a pořád to 

nefungovalo. Načeţ nás naše fyzické tělo donutilo 

odebrat se na WC – a ejhle! – v osamění oné tiché 

místnůstky občas přišel nápad, někdy přímo 

patentovatelný. Protoţe tento úkaz nebyl úplně 

výjimečný, všimli jsme si jej a dělali jsme si z něj 

pak legrácky, netušíce, co se s námi na tom záchodě 

vlastně děje. Dnes tomu rozumím a vím, proč se to 

děje. Naše tělo je „naprogramováno“ tak, ţe 

k tomu, aby se mohlo vyprázdnit, přelaďuje náš 

mozek do alfy. Kdykoli jste na oné malé 

místnůstce, jste v alfě. A protoţe předpokládám, ţe 

tam nezaţíváte ţádné extáze, neočekávejte je ani 
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zde. 

Zjednodušeně můţeme říci, ţe v alfě dojde 

k synchronizaci levé a pravé hemisféry, a člověk si 

potom snáze uvědomí výsledek intuitivního 

zpracování problému. Pravá hemisféra o problému 

také přemýšlí, ale protoţe na ni člověk běţně není 

naladěn a nevnímá ji, její intuitivní řešení si 

neuvědomí. Kdyţ se ponoří do alfy, má větší šanci 

si svůj nápad uvědomit. 

Geopatogenní zóny 

Slíbil jsem vám zdůvodnění, proč vám na 

semináři doporučuji hemţení a přemisťování. 

Doporučuji vám, abyste si postupně přesedali po 

celé dva dny. Jeden z důvodů je psychologický. 

V ţivotě máme tendenci pořád se o někoho opírat. 

O rodiče, o partnera, o autoritu. Přijdou-li na 

seminář dva lidé, kteří se znají, mají tendenci se na 

sebe navzájem „přilepit“. Cílem semináře je 

uvědomit si, ţe jsem unikátní a nenahraditelná 

osobnost a jsem plně zodpovědný za svůj ţivot. 

Trénujme otuţilost ve styku s lidmi – posaďme se 

i mezi cizí lidi! Kdyţ to domyslíme, stejně jsme 

v kaţdém rozhodování pouze kaţdý sám za sebe. 

Druhý důvod je energetický. Na naší planetě je 

celá řada míst, která vyzařují určitou energii, a ne 

všechny formy této energie umí dnešní fyzika 

zaznamenat. Na zemi jsou místa energeticky 

příjemná i nepříjemná. Těm nepříjemným nebo 

nezdravým místům se říká geopatogenní zóny. 

Někdo v ně věří, jiný ne; je to jedno, protoţe ony na 

nás působí tak jako tak. Jsou to jednak místa 

určitých geologických zlomů, rudných loţisek 

a spodních vod. Tato místa obvykle nemají příliš 

blahodárný vliv na naši energetickou bilanci, a tím 

ani na naše zdraví, protoţe vyčerpávají náš 

energetický systém. Existenci takových míst lze 

ještě geologicky ověřit. Bývají rozmístěna 

nepravidelně, jsou to anomálie. Kromě toho existují 

na zemském povrchu dvě soustavy energetických 

sítí, které jsou poměrně pravidelné, i kdyţ ne úplně 

geometricky přesné. Jedna z nich odpovídá 

poledníkům a rovnoběţkám, je to tedy jakási 

pravoúhlá soustava orientovaná sever–jih, východ–

západ. Druhá soustava je podobná, ale o 45 ° 

pootočená. Čtverec této sítě má velikost asi čtyři 

metry, čára je asi osmdesát centimetrů široká. 

Těmto čarám se také říká geopatogenní zóny. 

Jestliţe zrovna sedíte na jedné té pomyslné čáře, 

je její účinek poměrně slabý. Sedíte-li na zkříţení 

dvou, jejich účinek uţ je dvakrát tak silný. Jestliţe 

jsou dvě zkříţení nad sebou, je to velmi silné místo, 

a pokud by pod ním ještě tekla spodní voda, máte 

energeticky nejméně výhodné místo, které uţ lze 

„vylepšit“ snad jenom radonem. Poněvadţ je tento 

sál dosti velký, určitě se v něm některá taková 

zkříţení vyskytují. Lepší je ani nevědět, kde. Občas 

vidím ráno před začátkem semináře člověka 

s proutkem, jak si hledá „čisté“ místo. Tam pak 

zapustí kořínky – a ti ostatní, ti ať dělají, co umějí. 

Proto lidem radím, aby raději měnili svá místa. 

Zóny působí na kaţdého, ale ne kaţdý si to 

uvědomuje. Sedne-li si na negativní místo citlivý 

člověk, rozbolí ho za chvíli hlava nebo se mu udělá 

špatně. Jiní, otrlejší jedinci tam mohou sedět celý 

den – a ničeho si nevšimnou. Tyto maličké zátěţe 

nás však mohou trvale narušovat. Stejně jako kapky 

vody pozvolna narušují ţulový kvádr. Míra jejich 

účinku závisí na tom, jak dobře se dokáţeme 

energeticky „dobíjet“. Doporučuji vědět, jak vypadá 

místo, kde máte postel a kde máte ţidli v práci. 

Osm hodin pravidelně na jednom místě můţe mít uţ 

poměrně silný vliv, který můţe působit celou řadu 

únavových stavů a nemocí. 

Po semináři někteří z vás moţná zjistí, ţe tyto 

čáry umějí vnímat. Nebude to tím, ţe bych vás to tu 

bych vás to tu naučil, jenom si uvědomíte, ţe jste to 

uměli vţdycky. 

Životní cíle 

Naučíme se tady zpomalit mozek a relaxovat 

tělo, naučíme se odpočívat, ale to je jenom jedna 

část tohoto semináře. Druhou částí náplně je naučit 

se celou řadu mentálních technik čili technik 

duševní práce, které nám mohou pomoci zkvalitnit 

náš ţivot. 

Protoţe bych vás chtěl přimět k tomu, abyste 

přemýšleli o svém vlastním ţivotě, naordinuji vám 

po ránu trochu filozofie. Rád pouţívám alegorie 

starých čínských filozofů, kteří mimo jiné říkali, ţe 

náš ţivot lze přirovnat k cestě. Cesta je tao 

a taoismus se stal filozofickým směrem. Naše 

ţivotní cesta se klikatí a kaţdou chvíli na ní 

narazíme na nějakou křiţovatku. Stojím-li ve své 

ţivotní cestě na křiţovatce, potřebuji se rozhodnout. 

Mám pokračovat vpřed, nebo vpravo, vlevo, zpátky, 

nebo mám raději zůstat na místě? Kaţdý z nás se 

dostane na takovou křiţovatku několikrát denně. 

Některé křiţovatky jsou nepodstatné, jiné jsou 

klíčové. Zkuste se vţít do situace, ţe jdete lesem, 

zabloudili jste a právě jste došli na křiţovatku 

lesních cest. Jak se budete na křiţovatce 

rozhodovat, kam půjdete? 

Podle jakých kritérií se v takové situaci člověk 

rozhoduje? Podle toho, co je pro mne nejlepší? Ale 

jak poznám, co je pro mne nejlepší? Musím znát cíl 

své cesty. Pokud to říkám takto, pak je to kaţdému 

naprosto srozumitelné. Co potřebuji vědět dál? 

Směr? Čas, který mám k dispozici? Bilanci svých 
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vlastních sil? Mám jít strmou přímou cestou, nebo 

oklikami? Za chvíli se o něčem takovém budete 

zamýšlet jaksi na vlastní kůţi. 

Teď pouţiji ještě jinou alegorii starých Číňanů, 

stůl ţivota. Představte si stůl, který má čtyři nohy. 

To jsou čtyři základní ţivotní hodnoty, na nichţ 

stojí náš ţivot: láska, zdraví, prosperita, 

seberealizace. Náš vzdělávací proces se většinu 

času zabývá právě prosperitou, a částečně také 

seberealizací. Kolik jsme se toho dozvěděli 

o zdraví? Většinou skoro nic. Kolik jsme se 

dozvěděli o lásce? Vůbec nic. Zajímavé je, ţe na 

kaţdém semináři bez výjimky uvádějí posluchači na 

prvních dvou místech lásku a zdraví. O těchto dvou 

ţivotních hodnotách toho ale víme nejméně. 

 

(obrázek) 

Co se stane, kdyţ má náš stůl ţivota jednu nohu 

kratší? Představte si, ţe ji nemá vůbec. Na první 

pohled stůl o třech nohách stojí, ale jen do té doby, 

neţ přijde první zátěţ. Tak je to s námi v našich 

ţivotech. Na první pohled můţeme vypadat jako 

spokojení a vyváţení jedinci. Ale teprve kdyţ přijde 

zátěţ, tak se ukáţe, která z našich ţivotních opor 

není dostatečně vyvinutá a kulhá. Sami pro sebe si 

můţete zapřemýšlet, kterou nohu u vašeho stolu 

ţivota máte kratší, na které je třeba pracovat, aby se 

z vás stal vyváţený jedinec. V ţádném případě něco 

takového nestihneme za tyto dva dny. Naučíme se 

tady řadu technik, se nimiţ můţete potom, za 

domácí úkol, na sobě pracovat. 

Nyní si napište na papír své krátkodobé cíle, to 

znamená to, po čem touţíte právě teď. Krátkodobé 

cíle jsou takové, které by se měly splnit do jednoho 

roku. Řekli jsme si, ţe si tady budeme hrát jako 

děti, takţe zapomeňme na nějaké objektivní potíţe, 

ţe na něco nemáme peníze či čas. Hrajme si, jako 

bychom mohli všechno. Napište si tam i takové cíle, 

které máte doposud uloţeny v šuplíčku 

nesplnitelných „zboţných přání“. Ukáţe se, ţe 

moţná nejsou tak nesplnitelné, jak jste si doposud 

mysleli. Nadepište si tedy na papír nadpis 

„Krátkodobé cíle“ a začněte. Jste schopni dát 

dohromady alespoň sedm cílů, po jejichţ splnění 

touţíte v časovém horizontu do jednoho roku? 

Zároveň si k nim napište zdůvodnění, proč jich 

chcete dosáhnout, co vás k tomu vede. 



Budu vám vyprávět příběh, který si přisvojila 

snad kaţdá civilizace, protoţe jsem jej četl uţ 

v mnoha různých podobách. 

 

Byla jednou vesnice, v té vesnici chaloupky, 

okolo každé zahrádka. V jedné takové chaloupce 

žila stará švadlena a v sousední chaloupce žil 

mladík. Jednou, když stál mladík na zápraží svého 

domku a pozoroval svět, viděl starou švadlenu, jak 

leze po své zahrádce po kolenou a něco hledá. 

I vydal se mladík k stařence a povídá: „Babi, co 

jste to ztratila?“ 

„Synáčku, malér. Ztratila jsem svoji jednu 

jedinou jehlu, byla zlatá, byl to nejen můj jediný 

zdroj obživy, ale i můj jediný majetek, a teď ji 

nemohu najít.“ odpověděla stará švadlena. 

„Běžte si odpočinout babi, já mám mladé oči, já 

vám tu zlatou jehlu najdu!“ povídá mladík. 

Stařenka souhlasila a šla si odpočinout do 

chaloupky. Mladík zatím lezl po kolenou na 

stařenčině zahrádce, jehlu dlouho hledal a hledal, 

najít ji však nemohl. I šel za stařenkou zeptat se, 

kde že přesně tu jehlu ztratila. 

Stařenka aniž by se zvedla od stolu, u kterého 

seděla, povídá: „Tady, panáčku!“ 

„Proč jste svoji jehlu hledala venku na 

zahrádce, když jste ji ztratila uvnitř v chaloupce?“ 

nechtěl věřit svým uším mladík. 

„Protože venku je víc světla, panáčku.“ 

odpověděla stařenka. 

I rozsvítil mladík v stařenčině chaloupce lampu, 

zakrátko jehlu našel – a pohádky je konec. 

Vypadá to jako dosti hloupý příběh. Uvědomme 

si, jak často se v ţivotě chováme stejně jako ta stará 

paní. Kdyţ říkáme: „On mě naštval!“ Kdyţ 

hledáme příčiny venku, kdyţ své potíţe, nedostatky 

a problémy svého ţivota vidíme mimo sebe. Kolik 

existuje lidí, kteří kdyby zmizeli z vašeho ţivota, 

tak byste se vám ulevilo? 

Všechno je to obráceně. Hledáme jehlu na 

špatném místě. Nechceme vidět, ţe příčiny 

problémů jsou v nás. Ale jsou-li v nás, můţeme je 

sami odstranit. Proto se vám odvaţuji říci, abyste 

zapomněli na všechna omezení. Devadesát devět 

celých devět desetin procenta všech omezení, která 

v tomto okamţiku cítíte, jste si postavili do ţivota 

vy sami svým vlastním úsilím. Zní vám to moţná 

jako velice drzé tvrzení, nicméně zkuste si alespoň 

pokusně myslet, ţe je to pravda a pod tímto zorným 

úhlem se zamyslete nad cíli, jichţ byste chtěli 

dosáhnout v budoucnosti. Celá řada technik, jimţ se 

tu budeme učit, vám pomůţe těchto cílů efektivně 

dosáhnout. 

Zamyslete se teď nad tím, po čem vlastně 

opravdu touţíte. Nadepište si na papír „Dlouhodobé 
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cíle“. Posuňte se v myšlenkách do vzdálenějšího 

horizontu, ke svým dlouhodobým cílům, a opět si je 

zapište na papír i se zdůvodněním, proč po nich 

touţíte. 



Pokud jsme se bavili o cílech obecně, mohlo 

vám to připadat samozřejmé. Kdyţ pak dostanu za 

úkol své cíle zformulovat, nemusí být úplně 

jednoduché uvědomit si, co vlastně chci a kam 

vlastně jdu. Je to ale velice důleţité, protoţe mám 

šanci dojít k cíli své cesty pouze tehdy, znám-li jej. 

Jestliţe cíl neznám, mohu bloudit v kruhu. Měli 

bychom na své cestě dohlédnout aspoň do první 

zatáčky, jinak se na svých křiţovatkách nebudeme 

umět rozhodnout. 

Znalost cíle je klíčově důleţitá. V Americe byly 

prováděny výzkumy absolventů vysokých škol. 

V prvním ročníku zkoumali studenty, nakolik si 

uvědomují, proč na vysoké škole studují a čeho 

chtějí dosáhnout. Je experimentálně prokázáno, ţe 

ti, kteří to věděli, byli po deseti, patnácti, dvaceti 

letech nepředstavitelně dál neţ ti, kteří se 

rozhodovali teprve na konci studia, čeho chtějí 

v ţivotě dosáhnout. 

První sestup do alfy 

Za chvíli přestanu pouţívat termín alfa stav 

a budu říkat niterné hladiny. Budeme chodit do 

niterných hladin. Ve skutečnosti se opravdu 

budeme ladit dovnitř, do sebe, bude to velmi 

introvertní práce. 

Jak to budeme dělat? Začneme fyzickou 

relaxací. Nezbytnou podmínkou toho, aby se náš 

mozek zklidnil, je dosáhnout relaxace, a to pokud 

moţno na všech rovinách našeho bytí. Začneme 

fyzickým tělem. Není podmínkou u toho sedět. 

V rámci moţností stejně začnete polehávat či 

postávat, jak vám bude libo. Je naprosto moţné celý 

seminář prostát, proleţet, ale ideální je, kdyţ tyto 

polohy střídáte. Máte-li s sebou deku nebo 

karimatku, můţete se na ni natáhnout. Zkušenost mi 

ale říká, ţe ti, kteří tady zaujmou horizontální 

polohu, pak uţ v ní zakoření. Lépe je tedy polohy 

střídat. 

Začneme fyzickou relaxací, ale protoţe ji 

budeme dělat vsedě, nemůţeme ji dělat stejně jako 

v józe či v autogenním tréninku. Budeme zaměřovat 

pozornost vţdy na určitou svalovou skupinu. 

Začneme u prstů na nohou a u chodidel a na 

chviličku je vší silou zatneme, ale jen tak, abychom 

z toho nedostali křeče. Pak povolíme, znovu 

zatneme, zase povolíme, pak přesuneme pozornost 

o kousek dál na lýtka, na stehna, budeme 

pomaloučku přidávat, aţ projdeme celé tělo 

a naposledy budeme zatínat obličej. Kaţdé napětí 

svalů ve vašem těle reprezentuje určité vnitřní 

psychické napětí. Nejvýraznější je to právě 

u mimických svalů v obličeji. Nejprve obličej 

zatnete, to znamená uděláte grimasu. Pak jej 

povolíte, napětí se uvolní, jako by vyteče, a kdyţ se 

vám to podaří udělat ideálně, zůstane vám na tváři 

lehounký náznak úsměvu, podobný výrazu malého 

mimina. Miminko je ve spánku ponořeno 

v dokonalé relaxaci. Kdyţ je vezmete za ruku, má ji 

úplně vláčnou. Podobně dovedou relaxovat koťata, 

štěňata i jiná mláďata. Takovéto dokonalé relaxace 

tady nemůţeme, a ani nechceme dosáhnout, protoţe 

byste ze svých ţidlí spadli. Jakési svalové napětí 

vám zůstane. 

Všechny sestupy do hladin během semináře 

budeme dělat se zavřenýma očima. Ne proto, ţe 

bych tady při tom nad vámi čaroval, ale proto, aby 

se vám to dělalo snadněji. V rámci logického světa 

máme dva nejdůleţitější informační kanály, uši 

a oči. Zavřeme-li oči, snáze se soustředíme. 

Kdybyste nechali oči otevřené, měli byste se pořád 

na co dívat. Oči by zásobovaly mozek dalšími 

informacemi a pozornost by byla rozptýlená. Proto 

oči zavřete a já budu cíleně zahlcovat vaše uši. 

Bude tady znít hudba, já do ní budu mluvit a svým 

slovem vás navádět k hrátkám s představami. Není 

potřeba si spojovat alfa stav se zavřenýma očima. 

Říkal jsem, ţe na záchodě jste v alfě a málokdo 

z vás tam zavírá oči. Alfa s otevřenýma očima 

běţně existuje, ale pro trénink je snazší oči zavírat. 

Uţ fyzickou relaxaci začneme se zavřenýma 

očima. Aţ projdeme celé tělo, poprosím vás, abyste 

začali myslet na červenou barvu a v duchu si 

počítali číslo 7. V představě si můţete pomoci 

předmětem, který červenou barvu symbolizuje, 

představte si nějakou část oblečení, rajče, ruskou 

vlajku, pouţijte cokoli, co ve vás vzbudí asociaci 

červené barvy. Budete-li na barvu myslet, můţe se 

některým z vás stát, ţe ji začnete vidět svým 

vnitřním zrakem. Naprosto v pořádku, ale není to 

vůbec nutné. Symbolem fyzické relaxace pro nás 

bude červená barva. Někdo z vás se moţná zarazí, 

protoţe červená je přece barva agrese. Kaţdá barva 

má pro nás celou řadu významů. Pod jednou barvou 

máme zafixované určité svalové napětí, určité 

emoce, určité chutě a podobně. Jsme od dětství na 

barvy „naprogramováni“ a aniţ to tušíme, 

podvědomě vnímáme barvy jako určitou symboliku. 

To, ţe červená je barvou fyzické relaxace, si můţete 

ověřit doma sami. Natočte si vanu hodně teplé 

vody, ponořte se do ní a zavřete oči. Všichni bez 

výjimky uvidíte rudě a zřejmě přitom nebudete 
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naštvaní či rozzlobení. 

Pak vás poprosím, abyste začali myslet na 

oranţovou barvu a číslo 6. Počítáme v sestupné 

číselné řadě, protoţe je tlumivá. Oranţová barva je 

v této oblasti symboliky barvou zklidnění emocí. 

Potom vás poprosím, abyste mysleli na ţlutou 

barvu a číslo 5. Ţlutá symbolizuje zklidnění 

a zpomalení myšlenek. V ţádném případě se nám 

nemůţe během těchto dvou dnů podařit natrénovat 

zastavení myšlenek a vyprázdnění hlavy tak, jak po 

tom touţí jogíni, to bývá práce někdy na desítky let. 

Bude následovat zelená a číslo 4. Zelená je 

barvou klidu a míru. Díváte-li se na zelenou barvu 

v přírodě, zklidňuje vás to. 

Překvapením bývá modrá barva, která je 

povaţována za studenou, ale v této oblasti 

symboliky je to barva lásky. Láska je zvláštní 

slovíčko, v poslední době nemoderní, lidé se za ně 

jakoby stydí. Ale ať se tváříme jako sebevětší 

drsňáci, stejně je to naše základní vnitřní potřeba. 

Kaţdý člověk potřebuje lásku dostávat i dávat. 

Uvědomí-li si to a něco s tím aktivně dělá, je to pro 

něj určitě dobře. Budete myslet na modrou barvu 

a číslo 3. 

Následuje barva fialková a číslo 2, a nakonec 

barva fialová a číslo 1. Tyto poslední dvě barvy 

jsou poněkud problematické. Jsou to niterné, 

duchovní, vnitřní barvy. Můţe se vám stát, ţe vám 

přijdou v obráceném pořadí, nechte tomu volný 

průběh. 

Čísla jako taková mají význam v počítání 

odshora dolů, coţ je samo o sobě tlumivé. 

Pouţijeme tuto sestupnou řadu dvakrát. Nejprve 

projdeme pomaličku barvy a čísla, a aţ budete 

v relaxovaném stavu, budu vám ještě jednou počítat 

další sestupnou řadu od desíti do jedné. Kaţdé 

sestupné počítání člověka tlumí. Pokud někdo z vás 

zjistí, ţe mu nevyhovuje myslet na čísla, můţe 

pouţít jen barvy a naopak, pokud někomu nebude 

vyhovovat myslet na barvy, můţe si jen počítat. 

Nesnaţte se o vizuální představy. Čím víc se 

o ně budete snaţit, tím úporněji se vám budou 

nevybavovat. V psychologii se pouţívá termín 

„opozice vědomí a podvědomí“. Čím víc si říkám, 

ţe to musím vidět, tím víc moje podvědomí říká „a 

schválně ne“. Čím víc budete tlačit na pilu, tím 

horší budou výsledky. Nechte věcem volný průběh, 

někdy představy budou, jindy nebudou, ale ani kdyţ 

nebudou vůbec, nic špatného se neděje. Na 

výsledek semináře to nemá ţádný vliv. Kdybyste 

tady celou dobu viděli za zavřenýma očima jenom 

tmu, je to naprosto v pořádku. 

U poslední barvy vám budu říkat, ţe je to barva 

vašeho vnitřního ticha, ale tím nemyslím akustické 

ticho, spíše klid a vnitřní ticho. Kdyţ projdeme 

myšlenkami k fialové barvě, budete v hluboké alfě. 

Brumák 

Abychom šli na jistotu, pouţijeme techniku, 

zvanou „brumák“. Po celou dobu relaxace nám tady 

bude bručet počítač, neboli frekvenční generátor, 

který začíná bručet na frekvenci 20 Hz a po malých 

schůdcích sestoupí během pěti minut na frekvenci 

10 Hz. Uslyšíte jej na samém prahu slyšitelnosti. 

Náš mozek se přizpůsobuje frekvenci, kterou slyší, 

a tak bude sledovat sestupnou křivku našeho 

brumáku aţ na 10 Hz. Bude to fungovat pouze za 

předpokladu, ţe k tomu dáte svůj vnitřní souhlas. 

Počítač vás tam proti vaší vůli nedokáţe stáhnout. 

Pokud se někdo z vás rozhodl absolvovat tento 

seminář jako bdělý a ostraţitý pozorovatel, 

působení brumáku klidně překoná. 

Pokud jsou mezi vámi technici, uţ jim jistě vrtá 

hlavou, jak je moţné slyšet frekvenci 10 Hz, kdyţ 

lidské ucho slyší zvuky od 20 Hz výše a hlavně 

naše reproduktorové soustavy by vůbec neměly 

umět na tak nízkých frekvencích hrát. Těm říkám, 

ţe se nejedná o harmonický signál, ale o kmity 

obdélníkového tvaru, kterých se vejde deset do 

vteřiny. Ty dokáţe přenést kaţdý reproduktor 

a všichni jsme schopni je slyšet. 

Jinými slovy, do hladin nás zavede brumák 

a my při té příleţitosti budeme přemýšlet nad čísly 

a barvami. Během dvou dnů se to stane 

automatizmem. Vloţíte si do mozku program, který 

vás kdykoliv později, pokud si to budete přát, 

zavede do niterných hladin. 

Afirmace 

Aţ budeme v niterných hladinách, nechám vás, 

abyste si tam chvíli „polebedili“, a pak vám budu 

číst takzvané pozitivní věty neboli afirmace. Budou 

to tři bloky pozitivních sugescí. Jeden se týká 

obecné úspěšnosti v ţivotě, druhý se týká našeho 

zdraví a nastartuje ozdravné procesy v našem 

fyzickém těle, a třetí blok se týká úspěšnosti 

v tomto semináři, čímţ si budeme připravovat práci 

pro dnešní odpoledne a pro zítřek. Poprosím vás 

o to, abyste po mně tyto věty nahlas sborově 

opakovali. Jakmile řeknu – sborově opakovali – 

vzbudí se ve vás dvě asociace: škola a kostel. Ale 

my tu nebudeme dělat ani školu, ani kostel, nic 

z toho se mi nelíbí, ale přesto tohoto triku 

vyuţijeme. Lidstvo jej vyuţívá od nepaměti proto, 

ţe je efektivní. Kdyţ vám afirmace jenom čtu, tak 

na vás působí energie mého hlasu a mé myšlenky. 

Jestliţe je po mně nahlas zopakujete, tak k tomu 

připojujete energii vašeho hlasu i vaší myšlenky 
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a zároveň ještě přidáváte svůj vnitřní souhlas. 

Věty jsou formulovány v přítomném čase, takţe 

já budu říkat „právě teď to je“. V té době uţ budete 

v alfě, napojeni na své podvědomí, a podvědomí 

nezná čas, pracuje teď a tady. Kdybyste mu říkali 

„zítra budu zdravý“, tak si řekne „fajn, zítra budeš 

zdravý, ale dnes máš rýmu“ – a nic se nestane. 

Jestliţe mu řeknu „teď jsem zdravý“, podvědomí 

zareaguje „aha, nejsi zdravý, musíš s tím něco 

udělat“. Podvědomí bere sugesci jako kategorický 

příkaz. Budu vám číst větičky jako „mám perfektní 

zdraví“ a „výborně vidím“. Tady moţná narazíte na 

problém: někteří z vás si řeknou „houby výborně 

vidím, vţdyť musím nosit brýle!“. Přesto vám 

doporučuji, abyste tyto sugesce klidně zopakovali. 

Dáváte tím svému řídicímu centru příkaz a ono 

vyuţije všechny své rezervy k tomu, aby se s vaším 

zrakem začalo něco dít. To neznamená, ţe zítra 

odejdete bez brýlí. Nebo budeme opakovat větu 

„mám pruţné klouby“ a vy si řeknete „jaké pruţné 

klouby, vţdyť mám artrózu, a pěkně bolavou“. 

Nebudou se tu tedy dít ţádná zázračná uzdravení, 

nicméně je to cesta, jak ozdravný proces nastartovat 

a v rámci moţností daného organismu své zdraví 

zlepšit. Klidně opakujte i ty věci, o nichţ vám vaše 

logika řekne, ţe teď nejsou pravdivé. 

Návrat z alfy 

Pak se naprosto stejným způsobem vrátíme 

zpátky. Přes myšlení na jedničku, dvojku a tak dále 

a přes barvy se vrátíme zpět k logickému myšlení 

a otevřeme oči. Toto budeme trénovat celé dva dny. 

Skoro v kaţdé hodině budeme dělat jeden sestup 

tam a návrat zpátky. Teď jsme na začátku. 

S kaţdým sestupem budeme naši cestu prohlubovat 

a teprve dnes večer ji dokončíme celou. Zpočátku 

vypadá celá cesta jako zdlouhavá, ale pomaličku ji 

budeme zrychlovat. Není mojí snahou, abyste byli 

závislí na Modré Alfě nebo na jakémkoli hlasu. Aţ 

odtud zítra odejdete, budete si umět do alfy dojít 

naprosto bezpečně sami bez jakýchkoli vnějších 

pomůcek, jen a jen svými vlastními silami. To je 

skutečným cílem tohoto semináře – učit se vzít svůj 

ţivot do svých vlastních rukou, nebýt závislý, ale 

samostatný. 

Pustíme vám k tomu muziku, tibetské mísy, na 

kterých se vyluzuje zvuk krouţením dřevěné 

paličky po jejich obvodu. Jedoucí palička vytváří 

nekonečný tón. To, co slyšíte, je několik velkých 

mís, jejichţ zvuk se prolíná a vytváří alikvotní tóny. 

Alikvotní tóny vznikají interferencí zvuků ve 

vzduchu a jsou pro člověka ozdravné 

a harmonizující. Teď vám je nepouštíme proto, ţe 

bychom vás chtěli léčit, tomu se naučíte zítra sami, 

ale protoţe nemají rytmus a „netlučou se“ s našim 

brumákem. Během dne budeme pouštět i jinou 

hudbu, abyste se nestali závislými na určitém zvuku 

a ten aby se vám nestal drogou. 

Půjdeme trénovat. Odloţte všechno, ať máte 

volné ruce. 

Fyzická relaxace 

Zavři oči, uvolni svaly kolem očí a zároveň 

všechny svaly na obličeji. Dýchej pomalu, 

hluboce a bez úsilí, uvolni se, s každým 

výdechem se tvoje uvolnění ještě více 

prohlubuje.  

Nyní přenes svoji pozornost na prsty u nohou 

a na chodidla. Zatni je (5 sekund výdrž) povol 

(5 sekund pauza) zatni znovu (5 sekund výdrž), 

povol. 

Nyní přenes svoji pozornost na lýtka a při 

zatnutí je připoj k prstům a chodidlům, zatni teď 

(5 sekund výdrž), povol, zatni znovu (5 sekund 

výdrž), povol. 

Nyní přenes svoji pozornost do oblasti stehen 

a při zatnutí je připojíš k lýtkům a chodidlům, 

zatneš tedy celé dolní končetiny. Zatni teď (5 

sekund výdrž), povol, zatni znovu (5 sekund 

výdrž), povol. 

Nyní soustřeď pozornost do oblasti pánve 

a zatni sedací svaly – teď (5 sekund výdrž), 

povol, nyní k sedacím svalům připoj celé dolní 

končetiny, zatni teď (5 sekund výdrž), povol, 

pozoruj, jak ze svalů odtéká napětí a rozlévá se 

v nich příjemný pocit uvolnění. 

Nyní přenes svoji pozornost do oblasti kříže 

a břicha, zatni svaly v této oblasti, teď (5 

sekund výdrž), povol, znovu zatni (5 sekund 

výdrž), povol. 

Nyní přenes svoji pozornost do horní poloviny 

těla, do oblasti ramen, prsních a zádových 

svalů, zatni tuto oblast teď (5 sekund výdrž), 

povol, znovu zatni (5 sekund výdrž), povol... 

Nyní přidáš k této oblasti ještě celé paže. Prsty 

zatni v pěst, současně zatni všechny svaly na 

ruce teď (5 sekund výdrž), povol, zatni znovu (5 

sekund výdrž), povol. 

Nyní opět přeneseme pozornost na obličej. Zatni 

zuby stiskni rty, napni kůži na hlavě, jednoduše 

řečeno udělej hroznou grimasu, teď (5 sekund 

výdrž) povol, a nyní přidej ke svalům na hlavě 

každičký sval na těle. To znamená, že zatneš 

celé tělo od palců u nohou až po kůži na hlavě 

teď, povol, pozoruj jak se ti celým tělem rozlévá 

příjemný pocit uvolnění. Celé tělo máš krásně 

uvolněné. 
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Vstup do hladin 

Dýcháš klidně, zhluboka a při výdechu zaměř 

svoje myšlenky na barvu červenou a číslo sedm. 

Pozoruj, jak ze svalů odtéká napětí, jak se 

v nich rozlévá příjemný pocit uvolnění, celé tělo 

máš krásně uvolněné. Od tohoto okamžiku vždy, 

když si vybavíš číslo sedm a červenou barvu, tak 

se tvoje tělo uvolní do stejného stavu jako nyní, 

nebo ještě lepšího.  

Pokračuj v hlubokém klidném dýchání a při 

výdechu mysli na barvu oranžovou a číslo šest. 

Tvoje emoce se zklidňují, jsi naprosto klidný, 

vyrovnaný člověk. 

Dýcháš pomalu a zhluboka, při výdechu mysli 

na barvu žlutou a číslo pět. Tvoje myšlenky se 

zklidňují a zpomalují. 

Dýcháš klidně a zhluboka, při výdechu mysli na 

barvu zelenou a číslo čtyři. Zelená je barva 

míru. Cítíš, že jsi člověk plný klidu, míru 

a pokoje. 

Dýcháš klidně zhluboka a při výdechu mysli na 

barvu modrou a číslo tři. Modrá je barva lásky. 

Jsi člověk plný lásky. Cítíš, že láska je tvojí 

pravou podstatou. 

Dýcháš klidně, zhluboka a při výdechu mysli na 

barvu fialkovou a číslo dvě. Je to barva tvého 

duchovna, tvého vnitřního já. Jsi naprosto 

uvolněný, harmonický člověk. 

Dýcháš klidně, zhluboka, při výdechu mysli na 

barvu fialovou a číslo jedna. Je barvou tvého 

vnitřního ticha, cítíš, jak se v tom tichu tělesně 

i duševně osvěžuješ. 

Budu počítat od deseti k jedné, počítej v duchu 

se mnou a při každém čísle tvoje mysl klesá 

stále hlouběji. 

Deset, devět, osm, sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, 

jedna. 

Opakuj po mě v duchu: Jsem ve stavu alfa. Při 

každém vstupu do niterných hladin se dostávám 

stále hlouběji do zdravějších úrovní mysli. 

Jsi v dokonalé harmonii se svou myslí, jsi 

otevřený a bdělý člověk, můžeš kdykoli odejít 

z niterné hladiny cestou barev a čísel 

v obráceném pořadí. 

Pozitivní věty 

Nyní opakuj po mně nahlas: 

Moje myšlenky jsou vždy jen pozitivní, a proto 

jsem zdravý, úspěšný a šťastný člověk. 

Stále více využívám své duševní síly, takže 

dosahuji lepších výsledků ve všem, co dělám. 

Dokonale kontroluji a ovládám všechny své 

smysly a schopnosti. 

Každým dnem v sobě objevuji nové zdroje lásky, 

mohu a chci projevovat lásku a pomoc všem. 

Stále myslím pozitivně, a to udržuje a upevňuje 

mé zdraví. 

Mám výborný zrak i sluch, plíce dýchají 

rytmicky a lehce, srdce tepe pravidelně, trávicí 

ústrojí pracuje dokonale, kosti jsou pevné, 

klouby pružné, páteř rovná, nervy jsou citlivě 

vnímavé kůže ve výborném stavu svaly jsou 

pevné a pružné. 

Vždy si udržuji výbornou náladu, a proto je mé 

zdraví naprosto pevné. 

Moje mysl je bez hranic, mohu ji přemístit 

kamkoli na tomto světě i kamkoli do vesmíru. 

Moje mentální schopnosti mi umožňují přemístit 

mou mysl do kterékoli říše – do říše minerální, 

rostlinné i živočišné, do lidského těla i mysli. 

Jsem schopen přemístit svou mysl do lidského 

těla i mysli a nalézt tam každou poruchu 

a nevyváženost. Zároveň jsem schopen tyto 

poruchy a nevyváženosti odstranit a uvést 

organismus do dokonalé harmonie. 

Jakmile ve své mysli projdu sestupnou číselnou 

řadu od sedmi do jedné a příslušné barvy, jsem 

naprosto bezpečně v hladině alfa. 

Každý den se po všech stránkách cítím lépe, 

lépe a lépe. 

Odchod z niterných hladin 

Připrav se k odchodu z niterných hladin.  

Pamatuj si, že každý vstup do niterných hladin 

tě duševně i tělesně osvěžuje. 

Při každém využití niterných hladin měj na 

paměti, že vyšleš-li myšlenku dobrou, vrátí se ti 

dobro, vyšleš-li myšlenku zlou, vrátí se ti zlo. 

Zvažuj proto pečlivě každý účel, pro nějž chceš 

využít dobrodiní niterných hladin. 

Uvědom si, že kdykoli vstoupíš do niterných 

hladin, zvyšuje se tvoje schopnost lásky, něhy 

a porozumění. Získáváš hlubší a harmoničtější 

vztahy k rodině, přátelům i spolupracovníkům. 

Při výstupu z niterných hladin při čísle sedm 

a barvě červené se budeš cítit odpočatý, svěží, 

v perfektním zdravotním stavu, plný lásky 

a harmonie. 

Nyní začni myslet na číslo jedna a barvu 

fialovou, 

pokračuj číslem dvě a barvou fialkovou, 
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dále číslo tři a barvou modrou, 

následuje číslo čtyři a barva zelená, 

pak číslo pět a barva žlutá, 

po ní číslo šest a barva oranžová! 

a nyní číslo sedm a barva červená!!! 

Otevřete oči, jste naprosto bdělí a odpočatí, ve 

výborném zdravotním stavu. 

Někteří z vás moţná zjistili, ţe se jim celkem 

snadno vybavují barvy, a najednou některá nejde. 

Není to pro další pokračování v semináři ţádné 

omezení, je to jenom soukromá zpráva pro vás 

o tom, ţe v oblasti, kterou problematická barva 

symbolizuje, máte nějaký blok. Stojí za to zamyslet 

se nad tím a pokusit se s tím něco udělat. 

Často také lidé říkají, ţe jen zavřou oči, uţ vidí 

fialově a ţe ostatní barvy se jim promítají jakoby za 

fialovým filtrem. To je v pořádku. Kaţdý máme 

jinou individuální rychlost sestupu do hladin. Teď 

zpočátku sestup hodně protahuji, je pomaloučký, 

pro někoho snad aţ příliš pomalý. Zrovna tak můţe 

ale být pro jiného ještě příliš rychlý. To je jediná 

nevýhoda skupiny. Vedu vás pomalu dolů a rychleji 

ven, zpět je potřeba chodit stejnou cestou jako tam. 

Ladit se do hladin trvá déle neţ z nich vystoupit. 

Pokud máte barevné vidění, často vám při cestě do 

hladin naskakují barvy obtíţně, kdeţto při cestě 

zpátky se vám vybavují snadněji. 

Vedu-li vás barvami a čísly, zdůrazňuji, abyste 

na ně mysleli při výdechu. Je to pomůcka 

k prohloubení fyzické relaxace hlubokým 

výdechem. Na barvy a čísla myslete samozřejmě 

i při nádechu. Pouţívání barev a čísel je jen jednou 

z moţných cest do niterných hladin. Mohou se 

pouţívat jenom barvy, nebo jenom čísla, nebo tóny; 

co člověk, to můţe být jiný způsob sestupu do 

hladin. Pokud vás čísla ruší, klidně je vynechte. 

Někdo si maluje čísla rukou do vzduchu, aby se mu 

lépe počítalo, zvolte si svobodně svůj individuální 

přístup. 

Celá řada lidí zjistila, ţe kdyţ jsme skončili ve 

fialové barvě a já jsem po vás chtěl, abyste začali 

opakovat pozitivní sugesce, najednou vám nějak 

nechtěla fungovat ústa a někomu se vysloveně 

nechtělo mluvit. To je dobře, pochvalte se za to, 

dosáhli jste dokonalé fyzické relaxace a abyste 

mohli promluvit, museli jste znovu aktivovat 

mluvidla. To, ţe aktivujete mluvidla, vás ale z alfy 

nevyruší. 

Usnout při sestupu do alfy není na závadu. 

Pokud nespíte nahlas, můţete seminář prospat celý. 

Na výsledky semináře to nemá ţádný vliv. Vaše uši 

tady jsou, mozek tady je, všechno slyšíte. Uši ve 

spánku nevypínáme. Pouze vaše logika by nebyla 

uspokojena, protoţe byste nevěděli, co se tady 

vlastně dělo. Proto je lepší zůstat bdělý. Máte-li 

tendenci sklouznout hlouběji, neţ je alfa, tak se 

k relaxaci příště raději postavte, protoţe vestoje se 

usíná hůř. Opřete se při tom o sloup nebo o ţidli, 

abyste se nekymáceli. 

Často se ptáte na přístroje, které by stav alfa 

dokázaly objektivně změřit. Řeknu vám 

momentální stupeň svého poznání. Na trhu existuje 

celá řada přístrojů, které vás do alfy zavedou. Podle 

mých informací však na trhu neexistuje ţádný 

přístroj, který by umoţňoval zpětnou vazbu, tj. 

objektivně změřil, jestli v alfě skutečně jste. 

Jednoduchý přístroj na měření mozkových 

frekvencí zatím neexistuje, alespoň podle mých 

vědomostí, ale můţete si koupit kapesní EEG za 

140 000 korun. Přesněji řečeno se na trhu objevilo 

několik alfa monitorů, ale pokud jsem je mohl 

vyzkoušet, tak lhaly, nebyly objektivní. Občas má 

někdo po semináři moţnost nechat si natočit EEG 

přímo ve zdravotnictví, to je momentálně jediná 

moţnost, jak si svou alfu nechat potvrdit. Nedávno 

mi vyprávěla paní, která chodí pravidelně na 

vyšetření EEG, jak si po semináři v průběhu 

natáčení EEG zkusila jít do alfy. Sestřička na ni 

spustila: „To nemůţete paní, vy mi tady usínáte!“ 

Obrazovka mysli 

Teď si řekneme o našem vrozeném vybavení, 

které běţně pouţíváme, aniţ tušíme jaký má 

význam. Zavzpomínejte si na svá dětská léta, kdyţ 

jste jako prvňáčci stáli před tabulí, zkoušel vás 

učitel, a vy jste nevěděli. Co udělá takový ţáček, 

který je zkoušen a neví? Dívá se do stropu. Učitel 

často říká: „Na strop nekoukej, tam si odpověď 

nepřečteš“. A nemá tak docela pravdu. Tedy ne, ţe 

by na tom stropě byly napsány odpovědi, ale stane 

se něco pozoruhodnějšího. Jsme totiţ 

naprogramováni tak, ţe kdyţ zvedneme oči lehce 

nahoru, tak se nám zpomaluje mozkový reţim. 

Řekli jsme si, ţe zpomalený mozkový reţim souvisí 

se synchronizací levé a pravé hemisféry, coţ nám 

umoţní snadněji si vzpomenout na informace, 

samozřejmě pokud nějaké v našem mozku jsou. 

Mimoděk to pouţíváte dodnes. Kdykoli si 

potřebujete rychle vzpomenout na jméno, telefonní 

číslo či na nějaké slovíčko, přirozeně a automaticky 

se podíváte nahoru. 

Lékaře samozřejmě zajímalo, kam se to vlastně 

díváme, takţe pracně změřili, ţe zvedáme oči pod 

úhlem 22,5 ° od horizontály. Ale my tuto hodnotu 

nepotřebujeme vědět, náš mozek si správný úhel 

obstará sám. Jedná se prostě o lehké, příjemné 
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zvednutí očí. Tento pohled míří někam do roviny 

nadočnicových oblouků, coţ je místo, o kterém 

mluvili staří jogíni uţ před několika tisíci lety. 

Zavedli celou řadu energetických pojmů 

v souvislosti s energetickými centry v našem těle, 

jimţ se dodnes říká čakry. Tato energetická centra 

jsou určena pro příjem a výdej právě těch 

„nefyzikálních“ energií, které lidské tělo nezbytně 

potřebuje, ale které také samo produkuje. Právě 

mezi nadočnicovými oblouky je podle jogínů 

umístěna takzvaná šestá čakra, která souvisí 

s citlivostí pro jemné energie a s jasnovidností. 

Také se jí říká třetí oko a kdo je má otevřené, je 

údajně mnohem citlivější a vnímavější. Zvedneme-

li oči, dostáváme se automaticky na hranici alfy a to 

nám usnadní si vzpomenout. 

Uděláme si cvičení. Zavřete na chvíli oči, 

zhluboka se několikrát nadechněte, abyste se 

zklidnili. 

Vžij se do situace, že stojíš přede dveřmi 

vlastního bytu, hledáš klíče, někdo je má 

v kapse, někdo v kabelce, vyndáváš klíč, 

zasunuješ jej do zámku, odemykáš dveře 

a vstupuješ dovnitř. Jsi doma v předsíni. 

Sundáváš si kabát, boty a jdeš dál do kuchyně. 

Vstupuješ do kuchyně, sedáš si na židli 

a rozhlížíš se kolem sebe, jestli už někdo 

konečně umyl to nádobí, samozřejmě, že ho 

neumyl... 

Takže otevři oči. 

Mnozí z vás jste měli obrazový záţitek – a v té 

kuchyni jste skutečně byli. Dokáţete říci, kde se 

vám ten obraz odehrával? Většinou si to 

neuvědomujete. Místu, na němţ se tyto obrazy 

odehrávají, se říká obrazovka mysli. Často je 

vnímána vně těla, jakoby byla před vámi 

obrazovka, na níţ se představovaný příběh 

odehrává. Jen výjimečně mají lidé pocit, ţe se jim 

odehrává uvnitř, v hlavě. Vysloveně se neosvědčuje 

snaţit se vidět obraz zevnitř na víčkách. Víčka jsou 

velice závislá na vnějším osvětlení, na tlaku víček 

na oči aj., promnete-li si oči, uvidíte barvy duhy 

všichni. Obrazovka mysli je běţná pomůcka, kterou 

pouţíváme, kdykoli o něčem sníme, něco 

plánujeme nebo kdyţ na něco vzpomínáme. 

Mentální trénink 

Zároveň je obrazovka mysli pouţitelná jako 

silný nástroj duševní práce. Budu vám vyprávět 

o výsledcích jednoho výzkumu, které dokumentují 

důleţitost obrazovky mysli pro běţný ţivot. 

Týdenního psychologického výzkumu se zúčastnily 

tři statisticky zcela rovnocenné skupiny lidí. 

V pondělí ráno je odvedli do tělocvičny, kaţdému 

dali do ruky basketbalový míč, postavili je na čáru 

před košem a nechali je házet na koš. U kaţdého 

účastníka bylo přesně evidováno, kolikrát se strefil 

a kolikrát ne. Tak byly protokolárně zjištěny 

dovednosti všech zúčastněných v oboru házení míče 

na koš. 

Potom se skupiny rozdělily. První skupina 

dostala profesionálního trenéra basketbalu, který 

pak s nimi celý týden trénoval správné házení na 

koš. Jak se k tomu postavit, jak se soustředit, jak se 

pracuje zápěstím, předloktím a podobně. Druhá 

skupina byla kontrolní. Sice pobývali také celý 

týden v tělocvičně, ale pouze si celou dobu četli, na 

co měli náladu. Třetí skupina také zůstala 

v tělocvičně, ale v pohodlných křesílkách. Seděli na 

nich v koutě a měli zavřené oči. Dostali za úkol, 

aby si v duchu představovali, jak házejí koš. 

Samozřejmě – na obrazovce mysli to jde perfektně. 

Co hod, to koš; přece nebudou v duchu házet vedle. 

Po týdnu proběhlo opět kontrolní hodnocení 

všech zúčastněných v házení košů. Druhá skupina 

neměla ţádný posun ve výkonnosti, nic tomu 

nevěnovali a nic se také nenaučili. Ale kdyţ se 

porovnávala skupina, která trénovala fyzicky se 

skupinou, která trénovala výhradně duševně, zjistilo 

se, ţe v průměru dosáhly obě skupiny stejného 

zlepšení. Dokonce relativně největšího pokroku 

dosáhl člověk, který pracoval výhradně 

v představách. 

Tato zkušenost není nijak nová a ve vrcholovém 

sportu se dnes vyuţívá běţně. Moţná škoda, ţe 

jenom ve sportu. Budete-li chvíli přemýšlet, určitě 

najdete i ve svém všedním ţivotě oblast, které 

můţete vyuţít. Ve sportu se to pouţívá proto, ţe 

fyzicky lze trénovat jen po určitou dobu. Pak řekne 

tělo dost a chce odpočívat. Mentálním tréninkem 

tak lze tréninkový čas natáhnout. 

Ţe se při mentálním tréninku opravdu trénuje, 

bylo ověřováno experimentálně. Testovaný sprinter 

nejprve běţel stovku s celou řadou snímačů na těle, 

a jeho fyziologické hodnoty byly dálkově přenášeny 

do zapisovačů. Pak téhoţ sportovce poţádali, aby si 

sedl do křesla, zavřel oči a představil si, ţe tu trať 

běţí znovu. Přístroje ukázaly, ţe skutečně běţí. 

Jediné, v čem se to nyní lišilo, byla menší 

amplituda svalových signálů. Kdyţ si člověk něco 

představuje, dostávají jeho svaly nervové impulzy 

přesně ve stejné chronologii jako ve skutečném 

pohybu. Intenzita takových nervových impulzů je 

ale mnohem menší, a svaly proto vykonávají pouze 

mikropohyby. 

Duševní trénink má jednu obrovskou 

psychologickou výhodu. Běţně se totiţ učíme 

metodou pokusu a omylu. Zpočátku je obvykle víc 
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nezdarů a postupně se zvyšuje procento úspěšných 

pokusů. Ale nezdary přicházejí pořád, člověk si je 

pamatuje a je jimi blokován. Kdeţto pokud 

trénujete v představách, děláte jenom zdařilé 

pokusy. 

Sám jsem člověk nedůvěřivý a jsem přesvědčen, 

ţe zdravá skepse je v ţivotě důleţitá. Proto kdyţ 

jsem se toto dočetl, potřeboval jsem si to ověřit. 

Dvacet let jsem dělal trenéra trampolinářů. To je 

zvláštní sportovní odvětvíčko, které je velmi 

náročné na nervosvalovou koordinaci a přesnost 

pohybů. Skokan se pohybuje na velice malé ploše 

a jeden skok trvá přibliţně jednu a půl sekundy. 

Během skoku musí skokan udělat spoustu pohybů, 

a skoků musí udělat deset za sebou, aby z nich byla 

sestava na závody. Řekl jsem si tedy, ţe udělám 

pokus. 

V tom období v mém oddíle trénovala dvě 

děvčata s velmi podobnou výkonností; na závodech 

se od sebe lišila jen o desetiny. Domluvil jsem se 

s nimi, ţe se naučí nový, pro ně tehdy velmi obtíţný 

skok – dvojité salto s dvojitým vrutem, čili obrat 

o 720 ° jak v saltové, tak i ve vrutové rotaci. S první 

skokankou jsem se domluvil, ţe se tento skok bude 

učit standardní metodickou řadou, kdy je skok 

rozloţen do pohybových sekvencí, které se na sebe 

skládají jako skládačka a postupně z nich vzniká 

celkový pohyb. S druhou jsem se domluvil, ţe se to 

bude učit úplně jinak. Sedli jsme si k videu, 

několikrát jsme si pustili, jak to skáče mistr světa, 

a potom jsme si o tom dlouze povídali, aby se 

v jejím mozku vytvořila co nejpřesnější představa 

o tom, jak má pohyb vypadat. Co u toho bude vidět, 

jak jej bude proţívat, jaké bude mít svalové pocity. 

Druhá skokanka si tak vytvořila poměrně přesnou 

představu o tom, jak dvojité salto s dvojitým vrutem 

vypadá. Potom dostala za úkol kaţdý večer před 

spaním si čtvrt hodiny představovat, jak ho skáče. 

Po měsíci jsme si zkusili, co která umí. U první 

skokanky jsem si byl výsledkem vcelku jistý, 

protoţe jsme byli teprve někde v polovině 

metodické řady. Nicméně jsem je přivázal do 

bezpečnostního pásu, aby to bylo bezpečné, a kaţdá 

si zkusila skočit. Ta první to prostě skočit nemohla, 

protoţe onen pohyb byl pro ni ještě příliš sloţitý. 

Druhá to skočila na první pokus technicky naprosto 

čistě. Naučila se to jenom v duchu. Samozřejmě, 

měla k tomu předem nacvičený dostatečný výskok, 

svalové vybavení a podobně, ale koordinaci 

svalových pohybů při novém skoku se naučila jen 

ve svých představách. Tato zkušenost se mi stala 

soukromým důkazem, ţe mentální trénink lze 

pouţít. Samozřejmě, ţe je potřeba odvést kus 

poctivé práce, ale větší důraz je moţno dát na 

mentální sloţku. 

Sami můţete přemýšlet, kde v ţivotě lze tento 

princip aplikovat. Máte-li mít například jednání se 

zákazníkem, který vás pravidelně takzvaně vytočí, 

můţete si na obrazovce mysli představovat, jak vaše 

jednání probíhá v klidu, jak na jeho invektivy 

reagujete naprosto s nadhledem, v pohodě a 

s úsměvem. Aţ pak dojde ke skutečnému jednání, 

můţete to zvládnout přesně tak, jak jste si to 

předem v duchu vysnili. Nebo máte-li trému 

a přitom musíte vystoupit před publikum, třese se 

vám hlas a uţ dva dny předem je vám špatně, 

můţete se pokusit zvládnout to přes obrazovku 

mysli. Představujte si dostatečně dlouho, jak své 

veřejné vystoupení zvládáte v naprosté pohodě, 

mluvíte plynule, klidně a s mírem v duši. 

Tajný koutek 

Ze ţivotopisů slavných a úspěšných lidí je 

zřejmé, ţe řada z nich pouţívá obrazovku mysli 

vědomě a cíleně. My ji teď pouţijeme také. Za 

chvíli půjdeme opět do hladin a aţ tam budete, tak 

vás poprosím, abyste se v duchu přenesli do 

nějakého vám příjemného prostředí. Oficiálně se 

tomu říká ideální místo psychické relaxace a my 

tomu tady na semináři říkáme náš tajný koutek. 

Kaţdý pro sebe si teď vymyslí jakýsi tajný 

kouteček, kam se bude „zašívat“, kde bude trávit 

dovolenou v duši. Výběr místa pro tajný koutek 

není ničím omezen, jen byste se tam měli cítit dobře 

a bezpečně. Můţe to být reálné prostředí ve vašem 

bytě nebo na chalupě, nebo kousek přírody, na 

kterou máte hezké vzpomínky, nebo to můţe být 

i místo naprosto nereálné a dokonale vysněné. Malé 

děti si rády dělají koutky v květech, bydlí tam a cítí 

se tam příjemně. Zahoďte teď svou dospělou 

důstojnost a vraťte se k dětské představivosti. 

Můţete být ve svém koutku buď sami, nebo také 

v libovolné společnosti. Nejsou ţádná omezení. 

Koutek je určen pro proţívání duševní 

dovolené. V něm nemáte ţádné starosti. Nikdo tam 

po vás nic nechce. Neplatíte z něj činţi. Nikomu 

tam nic nedluţíte. Důleţité je, abyste si svůj tajný 

koutek vymysleli teď, ještě dříve neţ půjdeme do 

hladin. Přesto se některým z vás můţe stát, ţe si 

sice tajný koutek vymyslíte, ale pak se vám 

najednou vybaví obrazy nějakého úplně jiného 

místa. Doporučuji vám, abyste raději brali to, co 

vám přijde takto spontánně. Naše moudré 

podvědomí ví nejlépe, co nám vyhovuje. 

Aţ budeme v tajném koutku, poprosím vás 

o takovou trapnou činnost, totiţ abyste si na svůj 

tajný koutek sáhli. Ne jen v představě, ale svýma 

fyzickýma rukama. Abyste si zahráli pantomimu 

o tom, jak jste ve svém tajném koutku. Stojím-li 

třeba na kraji lesa, hraji si „divadýlko“, jak sahám 
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na strom. Svýma fyzickýma rukama teď 

ohmatávám svůj vymyšlený strom a zjišťuji, má-li 

kůru hladkou či drsnou. Mohu si utrhnout květinu 

a přivonět k ní. Zaposlouchám se do bzučení 

komárů okolo mé hlavy. Namočím si ruce do 

studeného potůčku a opláchnu si obličej, pohraji si 

s kamínky na jeho dně. Zahoďte teď dospělou 

důstojnost a zkuste si hrát. Můţe se vám přihodit, 

ţe do té doby budete mít před očima tmu, neuvidíte 

v duchu nic, ale jakmile si na to začnete 

pantomimicky hrát, tak se vám obrazy objeví. Můţe 

se vám stát, ţe budete sahat na strom a říkat si, ţe 

stejně víte, ţe tam ţádný není, ale vaše ruce se 

pojednou něčeho opravdu dotknou. Zjistíte, ţe 

květiny voní, voda z potůčku studí... Je to 

samozřejmě všechno imaginární, jak je to tedy 

moţné? Vţili jste se do své představy tak hluboce, 

ţe vaše tělo vám dává zpětnou vazbu o její 

pravdivosti. Nikdo vás při tom neuvidí, všichni mají 

zavřené oči. Osahávání koutku je podpůrná 

technika, která vám usnadňuje vţít se do svých 

představ, i kdyţ ne kaţdý musí mít nutně hmatové 

záţitky. 

Kdyţ jsem s těmito věcmi začínal a ještě 

pracoval ve výzkumném ústavu, sám jsem se 

jednou pěkně nachytal. Protoţe jsem z Liberce, měl 

jsem svůj tajný koutek v Jizerských horách. Jednou 

mě v niterné hladině zaskočilo, ţe můj tajný koutek 

leţel pod sněhem, ačkoli venku nebylo po sněhu ani 

památky. Shodou okolností jsem měl druhý den 

sluţební cestu do Rokytnice a jel jsem po silnici 

nedaleko skutečného místa, kam jsem si v hladinách 

„ulítával“. Zjistil jsem, ţe tam ten sníh leţí 

doopravdy. V Liberci ještě nenapadl, ale nahoře 

v Jizerských horách uţ byl. Zvolíte-li reálné 

prostředí, můţete se na ně myšlenkově napojit 

a můţete o něm dostat reálné informace, takţe se 

tím nenechejte zaskočit. Mně se sníh v mém tajném 

koutku nelíbil, tak jsem si v něm udělal věčné jaro – 

a od té doby tam bylo pořád hezky. Tajný koutek je 

moje představa a já sám si určuji, co se v ní bude 

dít. 

Myšlenka je tím nejsilnějším, co kdy mělo 

lidstvo k dispozici; dokáţe zajistit i fyzické odezvy 

na to, co se děje v našem těle. Opět vám povím 

o zajímavém pokusu, provedeném tentokrát na 

univerzitě v Berkley. Měli tam své univerzitní 

reprezentační basketbalové muţstvo, které před 

zápasem nechali lékařsky vyšetřit, aby zjistili 

zdravotní stav sportovců. Podle výsledků je 

rozdělili na dvě skupiny: jednu skupinu hráčů 

dokonale zdravých a druhou skupinu těch, kteří 

momentálně měli nějaké zdravotní potíţe. Kdyţ pak 

hráče o jejich zařazení do jedné z těchto dvou 

skupin informovali, řekli jim to záměrně přesně 

naopak. Té skupině, která byla objektivně perfektně 

zdravá, řekli, ţe je na tom mizerně, a těm, jejichţ 

zdravotní stav nebyl dobrý, řekli, ţe jsou dnes ve 

vynikající formě. S tím je nechali hrát zápas. To, ţe 

hráči hráli v souladu se stavem, který jim 

vsugerovali, nebylo velkým překvapením. O jejich 

zdravotním stavu je přece informovali důvěryhodní 

doktoři v bílých pláštích. Překvapení nastalo aţ po 

zápase. Kdyţ zopakovali lékařská vyšetření, tak se 

ukázalo, ţe na sugesci o zdravotním stavu tělo 

reagovalo tak, ţe to bylo diagnostikovatelné. Jedna 

skupina se během zápasu „vyléčila“ a druhá 

„onemocněla“. To ukazuje na obrovskou sílu 

sugescí, které přijímáme. Proto vám v hladinách čtu 

pozitivní věty. 

Sborové opakování má velký význam. Jestli 

nevěříte, udělejte si soukromý pokus. Domluvte se 

na pracovišti s několika kolegy na jednoho svého 

spolupracovníka, nejlépe tehdy, kdyţ přijde po 

flámu, lehce zelený, „s permoníky v hlavě“. 

Přicházejte k němu jednotlivě po čtvrthodinách 

a říkejte mu, jak vypadá dobře, jak se asi dobře 

vyspal, jak to dělá, ţe tak mládne... Zpočátku se 

dotyčný jen mírně podiví a pomyslí si, ţe si z něj 

děláte legraci. Po prvním kolečku, kdyţ se 

vystřídáte všichni, mu uţ asi tak špatně nebude. 

Kdyţ uděláte ještě jedno kolečko, tak si nejspíš 

řekne, ţe je naprosto fit a můţe jít klidně znovu na 

flám. Můţete udělat i obrácený pokus: systematicky 

a nenápadně někomu vemlouvat, ţe je nějaký 

zelený, vypadá špatně, a jestli mu něco není, ţe by 

měl jít moţná raději k doktorovi, a co ţe ho to tak 

bolí... pak u toho lékaře moţná brzy opravdu 

skončí. Tato varianta experimentu není ovšem příliš 

humánní. 

Teď půjdeme do hladin. Projdeme fyzickou 

relaxací, barvami duhy, pak si odpočítáme, osaháte 

si svůj tajný koutek, tam vás chvíli nechám, abyste 

tam trochu pookřáli, přečtu vám pozitivní věty, 

a stejnou cestou půjdeme zpátky. Odloţte všechno 

z rukou. 

Zavři oči, uvolni svaly kolem očí a zároveň 

všechny svaly na obličeji. Dýchej pomalu, 

hluboce a bez úsilí, uvolni se, s každým 

výdechem se tvoje uvolnění ještě více 

prohlubuje.  

Nyní přenes svoji pozornost na prsty u nohou 

a na chodidla. Zatni je (5 sekund výdrž), povol 

(5 sekund pauza), zatni znovu (5 sekund výdrž), 

povol. 

Nyní přenes svoji pozornost na lýtka a při 

zatnutí je připoj k prstům a chodidlům, zatni teď 

(5 sekund výdrž), povol, zatni znovu (5 sekund 

výdrž), povol. 
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Nyní přenes svoji pozornost do oblasti stehen 

a při zatnutí je připojíš k lýtkům a chodidlům, 

zatneš tedy celé dolní končetiny. Zatni teď (5 

sekund výdrž), povol, zatni znovu (5 sekund 

výdrž), povol. 

Nyní soustřeď svoji pozornost do oblasti pánve 

a zatni sedací svaly, teď (5 sekund výdrž), 

povol, nyní k sedacím svalům připoj celé dolní 

končetiny, zatni teď (5 sekund výdrž), povol, 

pozoruj, jak ze svalů odtéká napětí a rozlévá se 

v nich příjemný pocit uvolnění. 

Nyní přenes svoji pozornost do oblasti kříže 

a břicha zatni svaly v této oblasti, teď (5 sekund 

výdrž), povol, znovu zatni (5 sekund výdrž), 

povol. 

Nyní přenes svoji pozornost do horní poloviny 

těla, do oblasti ramen, prsních a zádových 

svalů, zatni tuto oblast, teď (5 sekund výdrž), 

povol, znovu zatni (5 sekund výdrž), povol... 

Nyní přidáš k této oblasti ještě celé paže. Prsty 

zatni v pěst, současně zatni všechny svaly na 

ruce, teď (5 sekund výdrž), povol, zatni znovu (5 

sekund výdrž), povol. 

Opět přeneseme pozornost – nyní na obličej. 

Zatni zuby, stiskni rty, napni kůži na hlavě, 

jednoduše řečeno udělej hroznou grimasu, teď 

(5 sekund výdrž), povol a nyní přidej ke svalům 

na hlavě každičký sval na těle. To znamená, že 

zatneš celé tělo od palců u nohou až po kůži na 

hlavě, teď, povol, pozoruj, jak se ti celým tělem 

rozlévá příjemný pocit uvolnění. Celé tělo máš 

krásně uvolněné. 

Vstup do hladin 

Dýcháš klidně, zhluboka a při výdechu zaměř 

svoje myšlenky na barvu červenou a číslo sedm. 

Pozoruj, jak ze svalů odtéká napětí, jak se 

v nich rozlévá příjemný pocit uvolnění, celé tělo 

máš krásně uvolněné. Od tohoto okamžiku vždy, 

když si vybavíš číslo sedm a červenou barvu, tvé 

tělo se uvolní do stejného stavu jako nyní, nebo 

snad ještě lepšího.  

Pokračuj v hlubokém a klidném dýchání, při 

výdechu mysli na barvu oranžovou a číslo šest. 

Tvoje emoce se zklidňují, jsi naprosto klidný 

a vyrovnaný člověk. 

Dýcháš pomalu zhluboka a při výdechu mysli na 

barvu žlutou a číslo pět. Tvoje myšlenky se 

zklidňují a zpomalují. 

Dýcháš klidně zhluboka a při výdechu mysli na 

barvu zelenou a číslo čtyři. Zelená je barvou 

míru. Cítíš, že jsi člověk plný klidu, míru 

a pokoje. 

Dýcháš klidně zhluboka a při výdechu mysli na 

barvu modrou a číslo tři. Modrá je barvou 

lásky. Jsi člověk plný lásky. Cítíš, že láska je 

tvojí pravou podstatou. 

Dýcháš klidně, zhluboka a při výdechu mysli na 

barvu fialkovou a číslo dvě. Je to barva tvého 

duchovna, tvého vnitřního já. Jsi naprosto 

uvolněný a harmonický člověk. 

Dýcháš klidně, zhluboka a při výdechu mysli na 

barvu fialovou a číslo jedna. Je to barva tvého 

vnitřního ticha, cítíš, jak se v tom tichu tělesně 

i duševně osvěžuješ. 

Budu počítat od deseti k jedné, počítej v duchu 

se mnou a při každém čísle tvoje mysl klesá 

postupně stále hlouběji. 

Deset, devět, osm, sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, 

jedna. 

Opakuj po mě v duchu: Jsem ve stavu alfa. Při 

každém vstupu do niterných hladin se dostávám 

stále hlouběji, do zdravějších úrovní mysli. 

Tajný koutek 

Teď dovol svému vědomí, aby se přemístilo do 

tvého tajného koutku... jsi tam... Prožívej svůj 

koutek naplno všemi smysly. Zvedni ruce 

a fyzicky se dotkni předmětů kolem sebe. 

Protože tvoje ruce cítí to, co je ve tvé mysli, 

a tím dochází k propojení mentálního 

a fyzického světa. Výborně používáš ruce a tím 

procvičuješ novou dovednost důkladněji.  

Řekni si v duchu: Když jsem ve svém tajném 

koutku, mohu svou mysl přemístit libovolně 

kamkoli. 

Jsi v dokonalé harmonii se svou myslí, jsi 

otevřený a bdělý člověk, můžeš kdykoli odejít 

z niterné hladiny cestou barev a čísel 

v obráceném pořadí. 

Pozitivní věty 

Nyní opakuj po mně nahlas: 

Moje myšlenky jsou vždy jen pozitivní, proto 

jsem zdravý, úspěšný a šťastný člověk. 

Stále více využívám své duševní síly, takže 

dosahuji lepších výsledků ve všem, co dělám. 

Dokonale kontroluji a ovládám všechny své 

smysly a schopnosti. 

Každým dnem v sobě objevuji nové zdroje lásky, 

mohu a chci projevovat lásku a pomoc všem. 

Stále myslím pozitivně, a to udržuje a upevňuje 

mé zdraví. 

Mám výborný zrak i sluch, plíce dýchají 
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rytmicky a lehce, srdce tepe pravidelně, trávicí 

ústrojí pracuje dokonale, kosti jsou pevné, 

klouby pružné, páteř rovná, nervy jsou citlivě 

vnímavé, kůže ve výborném stavu, svaly jsou 

pevné a pružné. 

Vždy si udržuji výbornou náladu, a proto je mé 

zdraví naprosto pevné. 

Moje mysl je bez hranic, mohu ji přemístit 

kamkoli na tomto světě i kamkoli do vesmíru. 

Moje mentální schopnosti mi umožňují přemístit 

mou mysl do kterékoliv říše – do říše minerální, 

rostlinné i živočišné, i do lidského těla a mysli. 

Jsem schopen přemístit svou mysl do lidského 

těla i mysli a nalézt tam každou poruchu 

a nevyváženost. Zároveň jsem schopen tyto 

poruchy a nevyváženosti odstranit a uvést 

organismus do dokonalé harmonie. 

Jakmile ve své mysli projdu sestupnou číselnou 

řadu od sedmi do jedné a příslušné barvy, jsem 

naprosto bezpečně v hladině alfa. 

Každý den se po všech stránkách cítím lépe, 

lépe a lépe. 

Odchod z niterných hladin 

Připrav se k odchodu z niterných hladin.  

Pamatuj si, že každý vstup do niterných hladin 

tě duševně i tělesně osvěžuje. 

Při každém využití niterných hladin měj na 

paměti, že vyšleš-li myšlenku dobrou, vrátí se ti 

dobro, vyšleš-li myšlenku zlou, vrátí se ti zlo. 

Zvažuj proto pečlivě každý účel, pro který chceš 

využít dobrodiní niterných hladin. 

Uvědom si, že kdykoli vstoupíš do niterných 

hladin, zvyšuje se tvoje schopnost lásky, něhy 

a porozumění. Získáváš hlubší a harmoničtější 

vztahy s rodinou, přáteli i spolupracovníky. 

Při výstupu z niterných hladin při čísle sedm 

a barvě červené se budeš cítit odpočinutý, svěží, 

v perfektním zdravotním stavu, plný lásky 

a harmonie. 

Nyní začni myslet na číslo jedna a barvu 

fialovou, 

pokračuj číslem dvě a barvou fialkovou, 

dále číslo tři a barvou modrou, 

následuje číslo čtyři a barva zelená, 

pak číslo pět a barva žlutá, 

po ní číslo šest a barva oranžová! 

a nyní číslo sedm a barva červená!!! 

Otevřete oči, jste naprosto bdělí a odpočinutí, 

ve výborném zdravotním stavu. 

Mám pro vás dobrou zprávu – čeká vás oběd. 

 

 

Sobota  
13. 4. 1996  
odpoledne 

Pozitivní myšlení 

O pozitivním myšlení jste uţ určitě slyšeli, ţe je 

zdravé a uţitečné. Dosti často je tento termín 

chápán jako jakési růţové brýle, které dělají svět 

hezkým a jednoduchým, skrze něţ nejsou vidět 

problémy. To však není pozitivní myšlení. Definice 

pozitivního myšlení říká, ţe pozitivně myslet nebo 

mluvit znamená vyjadřovat se v pojmech, 

popisujících situaci, jíţ chci dosáhnout. 

Představte si, ţe je po dešti, venku jsou kaluţe 

a maminka jde s dítětem na procházku. Ctiţádostí 

kaţdého dítěte je kaluţí projít. Maminka mu proto 

řekne: „Nelez do té kaluţe, budeš mít mokré boty, 

umaţeš se!“ Jen se otočí, dítě se brouzdá v kaluţi. 

Maminka se rozčiluje: „Ty mi to děláš naschvál, 

teď jsem ti to zakázala!“ Dítě nedělá naschvály, 

poslechlo, protoţe mu to maminka „nařídila“. 

Nevěříte? Uděláme si tedy pokus. 

Zavři oči, zhluboka se několikrát nadechni, abys 

se zklidnil, a mysli si, na co chceš. Jenom 

nemysli na to, jak vypadá růžový slon. 

Otevřete oči. 

Náš mozek pracuje převáţně v obrazech. 

Skutečnost, ţe jsme se naučili vyjadřovat pomocí 

slov a slova rozloţit do písmenek, je pro náš mozek 

stále nepřirozený způsob. Stejně si slova překládá 

do obrázků. U malého dítěte to platí stoprocentně. 

Zatímco mu něco vykládáte, v jeho mozku se 

souběţně vytvářejí obrazy. Jen velmi obtíţně lze 

vytvořit obrázek pro slovíčko ne. Jestliţe mu 

řeknete „Nelez do té kaluţe!“ tak slovíčko ne 

vynechá, protoţe si je neumí zobrazit – a co mu 

zůstane? V mysli mu zůstane obrázek „vlezení do 

kaluţe“. Mezi představou a realitou je u dítěte jen 

maličký rozdíl. Jak jsme si teď sami na sobě ověřili, 

zacházet se slovíčkem ne je těţké i pro dospělého 

člověka. Většina z vás se přistihla, ţe na růţového 

slona myslela. Přitom kdybych po vás chtěl, ať 

myslíte na růţového slona, moţná si řeknete: 

„Blbost, růţový slon neexistuje, to neumím“. Ale 

kdyţ jsem vám ho zakázal, šlo vám to s růţovým 
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slonem snadno. Tak vypadá opozice vědomí 

a podvědomí v praxi. 

Pozitivní vyjadřování 

Rozveďme to, protoţe tento princip se vám 

můţe v ţivotě vyplatit. Jestliţe chci někomu něco 

sdělit, jestliţe ho chci nabádat k nějaké činnosti, 

musím mu ji popsat tak, jak chci, aby dopadla. 

Uvědomme si, jak se vyjadřujeme. Kolik času 

strávíme tím, abychom popsali všechny 

katastrofické varianty, které se nesmějí stát. Ale tím 

vytváříme v mozku posluchače právě tyto 

neţádoucí obrazy a je vysoce pravděpodobné, ţe je 

bude realizovat. Jestliţe říkáte „Nezapomeň si 

klíče!“, co to znamená? Mozek slyší: „klíče 

zapomenout ano“. Jak to tedy říci pozitivně? 

„Vezmi si je“ nebo „Vzpomeň si na ně“. 

V negativním vyjadřování jsme velice natrénovaní 

a naučit se vyjadřovat pozitivně je dosti obtíţné. 

Zvlášť je-li člověk rodič, trenér nebo učitel, zvyklý 

druhé neustále opravovat. 

Byla vypracována studie struktury motivace 

malých dětí. Průměrné čtyřleté dítě dostane za den 

asi 35 pozitivních motivací a 430 motivací 

negativních. Nejsou to výsledky českého výzkumu, 

ale mám důvod se domnívat, ţe by to u nás 

nedopadlo lépe. Ruku na srdce, vzpomeňte si, jak 

mluvíte na své potomky. Kolikrát za den jim 

vynadáte, něco jim kategoricky nařídíte, a kolikrát 

za den je pochválíte? Odmalička jsme byli 

příkladem dospělých trénováni kritizovat, hodnotit, 

odsuzovat a posuzovat, to nám jde perfektně. Málo 

jsme byli chváleni – a tento nedobrý zvyk dále 

řetězíme. Rodinné výchovné vzorce se velmi těţko 

překonávají. 

Pozitivní myšlení 

Pozitivně myslet znamená popisovat situaci tak, 

jak chci aby dopadla, a to slovně, písemně, nebo 

jenom v myšlenkách. Stojím-li před problémem 

a říkám-li si „No, to zase dopadne!“, dopadne to asi 

opravdu nějak nedobře, protoţe se na problém 

ladím negativně. Jestliţe se chci k problému 

postavit pozitivně, řeknu: „Moţná to bude těţké, ale 

určitě to nějak zvládnu“. 

Jsem-li v pozitivní náladě, dává mi můj mozek 

k dispozici vzpomínky na samé pozitivní záţitky. 

Jako bych měl svou paměťovou databanku 

rozdělenu na pozitivní a negativní část. Jsem-li ve 

výborné náladě, předkládá mi můj mozek všechny 

pozitivní výsledky, jichţ jsem kdy v ţivotě dosáhl. 

Za takové situace si mohu říci, ţe uţ jsem v ţivotě 

zvládl těţší situace, neţ jakou mám před sebou, a ţe 

tuto nejspíš zvládnu také. Jsem-li v negativní 

náladě, rozzlobený, smutný, v depresi, mám 

k dispozici pouze svou negativní paměťovou 

databanku, tj. všechny své maléry, trapné 

záleţitosti, nezdary a prohry. Takto naladěn mám 

na dosaţení slušného výsledku menší šanci. Říká se 

tomu „pozitivní a negativní smyčka“. Dobrá rada 

říká, abyste nikdy nedělali rozhodnutí, nacházíte-li 

se právě v negativní smyčce cyklu. 

(obrázek) 

 

Negativní i pozitivní polarita je součástí našeho 

běţného ţivota. Mezi pozitivním a negativním 

pólem oscilujeme, přesunujeme se během jediného 

dne mnohokrát. Důleţité je nedělat rozhodnutí 

v negativní smyčce. Zvlášť náchylní jsou k tomu 

rodiče při výchově dětí. Kdyţ dítě něco provede, 

dostaneme se velmi rychle do negativní smyčky, 

a my v ní chceme situaci řešit. Raději vydechněme, 

počkejme aţ vychladneme, a teprve potom se 

rozhodujme. 

Přeladění prožitkem 

Jistě vás napadá velice důleţitá otázka: Jak se 

z toho dostat? Jak se z negativní nálady přesunout 

do pozitivní? Odpověď zní: nejlépe proţitkem, 

protoţe samotná informace posune člověka jen 

stěţí. 

Jednou jsem sledoval dealera, který se vnutil 

k nám do domu, jak pracuje s negativní a pozitivní 

smyčkou. On by to moţná takhle nenazval, ale 

přesto určitě absolvoval nějaké dealerské školení. 

Jednou ze zlatých dealerských zásad je klást 

potenciálnímu zákazníkovi otázky tak, aby na ně 

musel odpovídat ano. Ze zkušenosti vědí, ţe kdyţ 

zákazník řekne šestkrát ano, tak po sedmé (na 

otázku „tak koupíš?“) pravděpodobně řekne také 

ano. Náš dealer prodával vysavače. Nádherné 

mašinky, které měly jen jednu vadu na kráse: uţ 

tenkrát stála jedna padesát tisíc. Hned ve dveřích ho 

manţelka zastavila otázkou: „Kolik to stojí?“ – a on 

ohluchl, v té chvíli prostě neslyšel. „Věnujte mi 

hodinku času, já vám to bezplatně a naprosto 

nezávazně předvedu!“, a začal vykládat technické 

parametry, coţ manţelku vůbec nezajímalo. To zase 

zajímalo mne. Ale on potřeboval získat ji, a tak 

řekl, aby si přinesla ten svůj rozprašovač (tím 

myslel náš domácí vysavač a měl pravdu, protoţe 

ten sice sebere ze země všechno, ale nechá si jen 

hrubé smetí a zbytek rozpráší zpátky do bytu). 

Dealer vyměřil na koberci malý čtverec a poţádal 

manţelku, aby jej padesátkrát přejela vysavačem, 

aby to místo měla dokonale čisté. Takto vyluxovaný 

čtverec koberce pak dealer přejel svojí vyklepávací 

hlavicí a na pomocných filtrech ukázal, kolik 

nečistoty ve vyluxovaném koberci ještě zůstalo. 
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A měl ji, v tom momentě dostal manţelku 

z negativní opozice do pozitivního nadšení, takţe uţ 

přemýšlela, kde sehnat padesát tisíc. Bylo zajímavé 

pozorovat, jak náš domácí lux málem vyhodila 

z okna, kdyţ viděla, jak zbytečná námaha je 

pokoušet se s ním luxovat. Tak toto je proţitek 

silnější neţ tisíc argumentů. 

Mozková komunikační síť 

Mluvili jsme tu o telepatii, o tom, ţe náš mozek 

přijímá a vysílá signály – myšlenky. Domyšleno do 

důsledků, je to hrůza, protoţe kaţdý z nás přijímá 

myšlenky od svého okolí, od rodičů, manţelů, dětí, 

podřízených i nadřízených. Přijímáte jejich 

podvědomé, nevyslovené myšlenky. Dovedete si 

představit, co by se stalo, kdyby se všichni lidé na 

světě najednou naučili telepatii? Psychicky bychom 

to neunesli, protoţe bychom okamţitě věděli, co si 

o nás druzí lidé myslí. A oni by totéţ věděli o nás. 

Přesto právě toto naše podvědomí trvale dělá. 

Telepati se od nás liší pouze tím, ţe se naučili lépe 

si činnost svého podvědomí uvědomovat. 

Dnes uţ nám připadá samozřejmé, ţe existuje 

telekomunikační síť, jejímţ prostřednictvím si 

můţeme zatelefonovat třeba do Austrálie. Náš 

mozek je jedním z uzlových bodů právě takové 

komunikační sítě, která je trvale v provozu 24 hodin 

denně. Trvale si předáváme informace, trvale se 

ovlivňujeme. Často se posluchači semináře svěřují 

s obavou „Jenom aby mě někdo neovlivnil!“. To 

prosím nejde zařídit, neboť jste ovlivňováni uţ od 

okamţiku početí. Od okamţiku, kdy jste vystrčili 

hlavičku na tento svět, jste ovlivňováni ještě víc. 

Kaţdá škola, kaţdé setkání s člověkem je 

ovlivňování. I kdybyste se nechali zazdít do kobky 

v Himalájích, myšlenky celého lidstva vás tam 

stejně doţenou, pro ně vzdálenost nehraje roli. Je 

však rozdíl mezi ovlivňováním a manipulací. 

Manipulace je takové ovlivňování, kdy člověku 

nedávám moţnost volby. Jestliţe mě někdo něčemu 

učí, mám svobodnou volbu, jestli to pouţiji a jak. 

Za to, co náš mozek vysílá, jsme plně 

zodpovědní. Celý tento svět je bipolární: plus – 

minus, nahoře – dole, světlo – tma, dobro – zlo. Bez 

srovnávání s opačným pólem nejsme schopni 

poznání, protoţe se učíme především srovnáváním. 

Kdyby neexistovaly níţiny, jak bychom poznali 

hory? Lidé často říkají, jak by bylo krásné, kdyby 

na tomto světě bylo jenom dobro. Ale jak bychom 

je potom poznali? K tomu, abychom mohli rozeznat 

dobro, zcela nezbytně potřebujeme zlo. Je jen 

otázkou do diskuse, jestli zrovna zla musí být 

v našem světě tolik. 

Energetická přitaţlivost myšlenek pracuje tak, 

ţe negativní přitahuje negativní a pozitivní přitahuje 

pozitivní, tedy obráceně neţ u magnetismu. Kaţdá 

negativní myšlenka, která se nám zrodí v hlavě, je 

vyzářena. Řeknete si – dobře, čert ji vem. Jenţe ona 

k sobě přitahuje všechny negativní energie kolem 

sebe a „bobtná“ jimi. Další kosmický zákon říká, ţe 

všechno, co ze sebe vydám, se mi vrátí. A to uţ je 

horší, protoţe moje negativní myšlenka se mi vrátí 

obtěţkána tím, co k sobě po cestě přitáhla, a já 

musím přijmout její důsledky. Proto opatrně. 

Byli jsme vychováni v tom, ţe vyslovené slovo 

nelze vrátit zpět, a máme si tedy dávat pozor na to, 

co vyslovíme. To je pravda. Ale totéţ platí 

o myšlence. Myšlenka, která se nám zrodí v hlavě, 

je vyzářena a my ji uţ nemůţeme vzít zpátky. Toto 

poučení bychom měli dostávat uţ v mateřské 

školce. Ale co znamená, dávat si pozor na 

myšlenky? Příklad: Máte-li v práci obavy z nějaké 

nepříjemnosti a nevěříte si, svůj malér si tak přímo 

připravujete. Matka pozoruje dítě, jak se učí jezdit 

na kole, a říká si: „Jen aby nespadl, jenom aby si 

nerozbil nos!“. V tom momentě můţe dítě z kola 

opravdu spadnout. Dvojice rodič – dítě je na sebe 

velmi naladěná, matka vyslala myšlenku, a tím dítě 

ovlivnila. Našimi obavami své děti svazujeme. 

Nemá smysl si ovšem negativní myšlenky 

zakazovat. Je potřeba učit se vytvářet si pozitivní, 

optimistické představy. 

Materializace myšlenky 

Myšlenka je energie, ale jaký je rozdíl mezi 

energií myšlenky a energie dejme tomu ţidle, na níţ 

sedíte? Z fyzikálního hlediska je ţidle 

koncentrovanou energií a rozdíl je pouze v její 

hustotě a frekvenci. Ve fyzice dokáţeme energie 

transformovat, například ze světelné energie udělat 

tepelnou a z tepelné energie energii elektrickou. 

Měla by tedy existovat i transformace z myšlenkové 

energie na energii hmatatelnou, fyzikální. Chci tím 

říci, ţe i myšlenka se můţe zhmotnit. 

Je to odváţné tvrzení. Představím-li si, ţe jen 

pomyslím na ţidli, a ta se přede mnou ihned 

zhmotní, je to poněkud přehnané, připouštím. 

Uvědomte si však, jak vaše ţidle vznikala. Nejdřív 

kdysi někoho napadlo, jak by taková ţidle měla 

vypadat. Od té doby byla ţidle výhradně 

myšlenkovou energií. Pak svůj nápad nakreslil na 

papír, a to byl první stupeň materializace myšlenky. 

Nakonec podle výkresu ţidli někdo vyrobil – a bylo 

to. Tak vypadá jednoduchý postup přeměny 

myšlenky na hmotu. V jeho průběhu je třeba 

dodávat energii, protoţe energie myšlenky je menší 

neţ energie ţidle. Ale ani přímá materializace 

myšlenky zase není úplná hloupost, „ptákovina“, 

z kníţek vím o dvou ţijících lidech, kteří umějí 

udělat materializaci tak, ţe rukou ze vzduchu 
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podávají „čerstvě“ materializované předměty. 

Energie myšlenek má vztah i ke zdraví našeho 

těla. Přijde zima a já si řeknu – „koupím si nějaké 

vitaminy, jen abych nedostal chřipku“. Co přitom 

slyšelo moje podvědomí? „Chřipku? Nemáme. 

Dodáme!“ Byli jsme vychováváni v názoru, ţe naše 

nemoci jsou způsobeny bacily a viry. Ale ty malé 

chudinky za to nemohou. Víte, kolik miliónů bacilů 

jste snědli dnes k obědu? Jestli onemocníte nebo ne, 

o tom rozhoduje kvalita vašeho imunitního 

systému. Ten je řízen z centrální nervové soustavy. 

Jestliţe svému mozku nedopatřením podsunete 

program „chřipka“, pak materiálu, z něhoţ lze 

chřipku vyrobit, má k dispozici vţdycky dost. Takto 

vzniká celá řada nemocí, jichţ se člověk neustále 

bojí. Moţná je to vysvětlením i mnoha takzvaných 

dědičných chorob. „Prababička umřela na rakovinu, 

tetička umřela na rakovinu, člověče, jenom abych tu 

rakovinu taky nedostal.“ A od té chvíle si ji pěstuji. 

Strach je negativní energie, nemoc je také negativní 

energie, proto se vzájemně přitahují. 

Jsem-li trvale v negativní smyčce, smutný 

a nevrlý, šířím kolem sebe negativní myšlenky, 

přitahuji k sobě negativní energii, oslabuji svůj 

imunitní systém – a potom teprve přicházejí na řadu 

bacily, viry, a posléze i nemoc. Abych onemocněl, 

musím svůj vlastní imunitní systém sám nejprve 

oslabit svojí prací, někdy velmi intenzivní. 

Naladění v naší hlavě 

Vidíme svět tak, jak jsme sami naladěni. 

Vzpomeňte si, jak svět vypadal, kdyţ jste byli 

zamilovaní – byl růţový, všichni byli hodní a ze 

všech nejhodnější byl váš nejmilejší. Pak jste z toho 

vystřízlivěli a zjistili jste, ţe se věci mají trochu 

jinak. Změnil se váš miláček doopravdy? Nezměnil, 

byl pořád stejný. Bylo dáno vaším zorným úhlem, 

vaším pohledem, jak se vám jevil. Tuto zkušenost 

lze zobecnit. Cítíme se ukřivdění a poníţení, máme 

různé starosti i radosti, ale ty mají jen málo 

společného s tím, co se děje kolem nás, všechno se 

to děje ve vaší hlavě a nikde jinde. 

Uvedu příklad ze ţivota, který vypráví Vlastík 

Marek. Byl na víkendovém soustředění s buddhisty 

v horách meditovat. Ráno pěkně svítilo sluníčko, 

buddhisté si rozloţili koberečky do trávy a začali 

s meditací. Jenţe pan správce oné chalupy, kde 

bydleli, se pustil do řezání dříví. Víte, jak zní 

v lesním tichu cirkulárka? To je záţitek. Všichni 

vyskočili a chystali se na něho, přece kdyţ meditují, 

tak se na cirkulárce řezat nemůţe. Vlasta Marek je 

zastavil a navrhl, aby to udělali jinak. Aby se 

zaposlouchali do ticha, které vznikne, kdyţ 

cirkulárka dořízne. Učili se tedy meditoval 

rytmicky, vţdycky bzzz – a meditace, bzzz – 

a meditace. A najednou nic, čekali na bzzz, ale pan 

správce uţ dořezal. Zase chtěli vyskočit a jít na něj, 

ţe nemohou meditovat, kdyţ není slyšet cirkulárka. 

Vidíte tu relativitu? Všechno se to děje v nás 

a záleţí jenom na nás, jestli si to připustíme. 

Moţná máte ve svém okolí člověka, který vás 

permanentně rozčiluje, jde vám na nervy 

a podobně. Moţná si v duchu říkáte, jak byste si 

oddychli, kdyby uţ odešel do důchodu nebo se 

odstěhoval. Moţná je to úplně opačně a vy byste 

měli vstávajíce lehajíce děkovat, ţe toho člověka ve 

svém ţivotě máte, protoţe on je vaším největším 

učitelem. Provokuje vás svým chováním k něčemu, 

co nechcete přijmout. Moţná, ţe právě to je ta 

nejdůleţitější věc, kterou se máte ve svém ţivotě 

naučit. Můţe to být tolerance, ohleduplnost, co já 

vím, kaţdý máme své soukromé úkoly. Zkuste se 

v duchu zeptat, proč je ten člověk takový. Co ho 

trápí, co ho bolí, co v ţivotě proţil? Kdyţ ho jenom 

trošičku pochopíte, moţná se na něho začnete dívat 

úplně jinak. Začne vám méně vadit, nebo ho 

začnete mít i rádi. 

Hodně jsme byli vychováni v negativním 

směru, v odsuzování a posuzování. Podíváte-li se 

do novin, dočtete se, ţe na padesátém kilometru 

dálnice se stala dopravní nehoda a kolik tam bylo 

mrtvých a zraněných. Ale ţe tím samým 

kilometrem dálnice v ten samý den projelo několik 

tisíc aut bez nehody, se uţ nedočtete. Připadá nám 

to jako samozřejmost, přestoţe je to také pravda. 

Měli bychom se naučit dívat se na svět obapolně. 

Ne nasazovat si růţové brýle a vidět jenom samá 

pozitiva. Ale stejný nesmysl je nasazovat si černé 

brýle a pozitivní stránky ţivota a světa vůbec 

nevidět. Svět je bipolární. Neexistuje na něm 

člověk, který by byl jenom zlý, nebo jenom dobrý. 

Nikdy ani takový neexistoval a nikdy existovat 

nebude. Stejně tak neexistuje ve vašem ţivotě 

situace, která by byla jenom dobrá, nebo jenom 

špatná. Vţdycky je v ní jadérko druhé polarity, ať 

pozitivní, nebo negativní. Stojí za to naučit se dívat 

na ţivot plasticky. Není ani černý, ani bílý, je 

barevný! Naučme se to vnímat a na člověku, který 

nás takzvaně štve, vidět i jeho pozitivní vlastnosti. 

Nějaké určitě má, polarita je zachována všude. Platí 

to bez výjimky o kaţdém člověku na této planetě, 

jen chtít naučit se to vidět. Nikdy jsme nic takového 

netrénovali, je to dřina, ale vyplatí se. Minimálně 

uděláte pro své zdraví to, ţe se přestanete tolik 

rozčilovat a budete si víc dávat pozor na svá slova 

a myšlenky, abyste k sobě zbytečně nepřitahovali 

negace, ale naopak se naučili vytvářet kolem sebe 

pozitivní atmosféru. 
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Praxe přeladění 

Nejjednodušším způsobem, jak se přeladit 

z negativní nálady do pozitivní, je proţitek. Zatím 

jsem vám vyprávěl situaci, v níţ proţitek 

způsoboval někdo druhý, ale vy si jej můţete 

způsobit i sami. Budu vám vyprávět o jednom ze 

způsobů, jak přeladit sám sebe. 

Jakmile se přistihnu, ţe jsem ve špatné náladě, 

rozzlobený nebo smutný, mohu sklouznout do 

niterných hladin, do tajného koutku, a tam si zahrát 

pantomimickou scénku. Představím si, ţe mám 

v čele magnetofon a v něm zaloţenou kazetu 

s negativní náladou. Vyndám ji a zahodím, zničím, 

rozšlápnu. 

V mnoha případech se v ţivotě opravdu 

chováme jako magnetofon. Stačí maličký impuls 

a uţ jedeme v zaběhnutém negativním chování 

a myšlení. Moţná máte ve svém okolí člověka, 

který sotva vstoupí do dveří, zhorší se vám nejen 

nálada, ale i zdravotní stav. Je to proto, ţe s ním 

máte spojenu nějakou negativní zkušenost. Stačí, 

aby se jen objevil – a máte po náladě. On za to 

ovšem nemůţe, je to váš problém. 

Mnozí z vás jste moţná alergičtí na některé 

slovo ze slovníku svých potomků. Víte, co je 

nejčastější třecí plochou mezi rodiči a dětmi? Úklid. 

Zavzpomínejme, kolikrát se rozčilujeme proto, ţe 

věci leţí tam, kde leţet nemají. Ale to se trápíme 

sami svými vlastními představami. Já si představuji, 

ţe ponoţky mají být na určitém místě v tomto 

šuplíku, ale představa mého potomka můţe být 

úplně jiná. Jsem rozhněván, protoţe můj potomek 

nechce realizovat moji představu, ale to je skutečně 

jen a jen můj problém. Kde beru právo myslet si, ţe 

moje představa je lepší neţ představa toho druhého? 

Zvaţme, jestli se zbytečně netrápíme právě tím, ţe 

naše okolí nesplňuje naše představy. Kaţdý má na 

své představy právo. Svoboda kaţdého z nás končí 

tam, kde začíná svoboda toho druhého. 

Většinou se opravdu rozčilujeme kvůli 

hloupostem. Cítíme se naštvaní a nedocenění: „Já 

jsem to teď uklidila a ty mi tady chodíš v botách!“ 

Tím vás nechci nabádat k neúctě k práci druhého, to 

v ţádném případě. Ale cítím-li se ukřivděný a mám-

li pocit, ţe mi to ten druhý dělá schválně, je to 

zpravidla opravdu jen můj problém. Většinu věcí, 

které nás zlobí, rozčilují a poniţují, udělali ti druzí 

úplně bezděčně a bez zlého úmyslu. Zlý úmysl 

tomu přisuzuji já, celý problém vzniká v mé hlavě, 

kde pak trápím sám sebe. 

Proto začínáme scénku přelaďování představou, 

ţe jsme oním kazeťákem, který přehrává 

donekonečna jedno a totéţ. Mnoho situací v našem 

ţivotě se pravidelně opakuje a bude se opakovat – 

nikoli do té doby, dokud nezmizí ten, který nám je 

spouští, ale do doby, neţ si sami svoji negativní 

kazetu vypneme. Náš ţivot je škola, kde se po celý 

ţivot se učíme. Z čeho se skládá školní výuka? Ze 

dvou činností, z výuky a ze zkoušení. Přesně tak to 

chodí i v ţivotě. Napřed se něco učíme, a potom 

jsme zkoušeni, zda to uţ dobře umíme. Pokud se 

nám něco v ţivotě trvale negativně opakuje, je to 

pro nás zpráva, ţe právě v tomto předmětu 

propadáme. Některá situace se nám stále vrací 

proto, ţe jsme ji ještě nezvládli. Ale nezvládli ve 

své hlavě! Aţ pro nás přestane být tato situace 

důleţitá, nebo aţ k ní zaujmeme jiný správný 

postoj, najednou se opakovat přestane. A přijde jiná 

– stále se máme co učit. 

Jsme tedy v hladinách, vyndali jsme si z čela 

kazetu s negativní náladou a zahodili ji. Teď si do 

našeho magnetofonu uprostřed čela zaloţíme kazetu 

s pozitivní náladou a přehrajeme si ji. Cílevědomě 

si vybavíme nějaký svůj příjemný záţitek, kdy jsme 

byli spokojení, šťastní a úspěšní lidé. Protoţe 

tenkrát to byl proţitek, a nyní jej proţíváme znovu, 

přeladíme se z minusu do plusu. Vhodnou 

přelaďovací vzpomínkou můţe být dřívější 

pozitivní řešení situace podobné té, před níţ právě 

stojíme, nebo si můţeme pozitivní řešení právě teď 

vysnít. Pak vystoupíme z niterných hladin a protoţe 

nám v paměti přetrvává pozitivní záţitek, 

zůstáváme přeladěni. 

Půjdeme trénovat. 

Fyzická relaxace 

Vstup do hladin 

Tajný koutek 

Pozitivní věty 

Jsi hluboko ve stavu alfa, což ti zajišťuje, že 

všechno, co bude řečeno, se ukládá hluboko do 

tvých paměťových buněk a stává se aktivní 

součástí tvého každodenního života.  

Nyní si naprogramujeme přeladění 

z negativního myšlení do myšlení pozitivního. 

Uvědom si svoje negativní myšlení, negativní 

reakce a podobně, které vedou k dalším 

záporným řešením a které zároveň poškozují 

tvoje zdraví. 

Jak uskutečnit změnu přeladění: 

1. vejdeš do niterných hladin do svého tajného 

koutku, uvědom si, jak jsi negativně myslel, 

nebo jednal 

2. představ si, že máš v čele kazetu s touto 

negativní náladou, rukou si ji z čela vyndej, 
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podívej se na ni. Zahoď ji, nebo ji znič 

3. na pozitivní kazetě máš nahranou svou 

výbornou náladu, úspěšné řešení situace, nebo 

příjemnou vzpomínku. Tuto pozitivní kazetu 

vezmi do ruky, podívej se na ni, vlož si ji do čela 

a přehraj si ji 

4. vystup z niterných hladin 

Odchod z niterných hladin 

Programování 

Nyní budeme probírat ryze praktickou techniku, 

jak cílevědomě ovlivnit sám sebe. V relaxovaném 

stavu se můţeme velmi efektivně zbavovat různých 

zlozvyků, například kouření, nebo můţeme 

cílevědomě pracovat na rozvoji svých schopností. 

Budu hovořit o metodě, jak mohu cílevědomě sám 

sebe k něčemu naladit. Pouţívám pro to termín 

naprogramovat se. Programování probíhá ve třech 

krocích: 

 V prvním kroku si napíšeme 

program, nejlépe písemně. 

 V druhém kroku jej uloţíme do 

paměti, čili si jej nahrajeme. 

 V třetím kroku budeme tento 

program posilovat, to znamená dodávat 

mu energii. Řekli jsme si, ţe myšlenka 

je energie – a aby se mohla 

materializovat, stát se skutkem, musíme 

do ní investovat další energii. 

Zápis programu 

Vytváření programu je nejlépe udělat písemnou 

formou, ideální je pořídit si na své programy 

samostatný sešit, abyste se mohli ke svým 

programům kdykoli vrátit, dělat do nich úpravy 

a kontrolovat si výsledky. Kaţdý program má 

název, vyjadřující, o co jde. Dále má datum začátku, 

to je den, kdy si jej ukládám do paměti, a datum 

konce, coţ je den, ve kterém chci dosáhnout 

ţádoucího cíle. Dobu mezi těmito daty má můj 

mozek a moje tělo k dispozici pro realizaci mého 

cíle. Jak si zvolit datum konce? Nejlépe podle 

skutečné potřeby, tj. dokdy má být něco z různých 

vnějších důvodů hotovo. Nebo volím datum pro 

mne významné, jako jsou narozeniny, svátky 

a různá soukromá výročí. Chcete-li si udělat termín 

na zhubnutí, odvoďte jej z vaší cílové váhy tak, 

abyste za týden hubli maximálně o kilogram, lépe 

jen o půl kila, aby nedocházelo k vedlejším 

negativním účinkům. 

Vlastní psaní programu je slohové cvičení. Jako 

reţiséři si píšeme scénář filmu, ve kterém si potom 

zahrajeme hlavní roli. Ve scénáři popíšeme situaci, 

která dokumentuje, ţe uţ jsme svého cíle dosáhli. 

Chci-li zhubnout, představuji si například, jak 

běţím v plavkách po pláţi, krásné dívky mě sledují 

obdivnými pohledy a kaţdá mi říká, jak mi to sluší 

a mám-li dnes večer čas. Vůbec se nestaráme 

o způsob, jakým bude cíle dosaţeno a nepopisujeme 

jej. Podrobnosti realizace necháme zcela na svém 

podvědomí. Pomocí našeho programu mu vkládáme 

cílový, závěrečný obraz. Podvědomí pracuje 

v obrazech a aţ přijme náš cílový obraz, samo si uţ 

najde cestičku, jak jej realizovat. 

Obraz ve scénáři je třeba popisovat 

v přítomném čase, podobně jako kdyţ čteme 

pozitivní věty v hladinách. Popisujeme situaci tak, 

jako by probíhala právě teď. Právě teď se raduji 

z dosaţeného výsledku, ne někdy za rok. Program 

formulujeme pozitivními větami. Nebudu si 

programovat, ţe nejsem tlustý, ale ţe jsem štíhlý. 

Do scénáře je vhodné zapojit co nejvíc smyslových 

vjemů, čili kromě toho, co oslavuji, také to, co 

u toho vidím, co slyším, cítím, čeho se dotýkám. 

Oslavuji-li zhubnutí, čímpak to oslavím? 

Samozřejmě dortíčkem! Zakomponujte do scénáře 

pozitivní emoce, příjemné záţitky, humor. Cokoli si 

naprogramujete, můţete dodatečně kdykoli změnit, 

podobně jako v programu počítače. 

Zapínač 

Ke kaţdému programu si zvolím zapínač, coţ je 

spouštěcí mechanismus. Hovořil jsem tu o člověku, 

který, kdyţ vejde, tak se vám zhorší zdravotní stav; 

to je příklad vašeho zapínače na špatnou náladu. 

Zapínačem můţe být cokoli: zvuk, pohyb, předmět, 

člověk. Zvolíme si záměrně něco, co se nám stane 

minimálně jednou denně, nebo co pouţijeme úplně 

automaticky. Jestliţe si chci udělat program na 

hubnutí, můţe být jeho zapínačem lţíce. Jakmile 

vezmu do ruky lţíci, hubnu. Zvolený zapínač si 

zapište. Zapínač funguje úplně automaticky, 

podvědomě. 

Obecně můţete pouţít jeden zapínač pro více 

programů, ale zpočátku doporučuji udělat si ke 

kaţdému programu zapínač jiný, abyste měli přece 

jen větší přehled o tom, na čem zrovna v duchu 

pracujete. 

Pojistka 

Doporučuji vám, abyste na úplný konec vašeho 

programu připsali větičku zhruba v následujícím 

smyslu: „Toto, nebo něco ještě lepšího, se děje ve 

prospěch všech zúčastněných“. Proč? Náš program 

vytváříme v bdělém, logickém stavu. Snadno při 

tom přehlédneme, ţe by vedlejší účinky našeho 

programu mohly ublíţit buď nám nebo někomu 
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jinému. Aby se nám něco takového ani mimovolně 

nestalo, vkládáme jako pojistku na konec programu 

naši větičku. Dáváme tím našemu podvědomí 

volnou ruku, aby program podle poslední větičky 

raději upravilo, nebo jej vůbec nesplnilo, neţ aby 

jeho splněním ublíţilo nám nebo druhému člověku. 

Pokud ovšem chci jít za svým cílem přes mrtvoly, 

tak si tam tuto větičku nedám, ale všechno se mi 

vrátí. 

V mnoha případech důsledky svého programu 

nedomyslíme. Pokud si uděláte program, který 

nebude úplně eticky čistý, často můţete mít uţ při 

jeho ukládání do paměti pocit, ţe byste to neměli 

dělat. Doporučuji uposlechnout. Čím víc člověk ví, 

a přesto neuposlechne, tím tvrdší důsledky mu to 

nakonec přinese. 

Ukládání programu 

V dalším kroku si svůj program uloţíme do 

paměti. Sestoupíme do niterných hladin, odebereme 

se do své pracovny (sestup do pracovny budeme 

teprve probírat), tam si co nejdetailněji 

a nejplastičtěji proţijeme svůj scénář, neboli si jej 

přehrajeme jako film, ve kterém hrajeme hlavní 

roli. 

Jste-li literárně tvořiví a napíšete si program na 

několik stránek, moţná vás napadne „pozitivní“ 

myšlenka, ţe si jej nebudete pamatovat. V takovém 

případě můţete poţádat někoho blízkého, aby vám 

program z vašeho sešitu přečetl, aţ budete 

v hladinách. Pokud nejste ochotni se se svými 

programy svěřovat, můţete si svůj program sami 

nahrát na magnetofon a pak se nechat provázet 

svým vlastním hlasem. 

Pokud se pomocí svého programu potřebujeme 

něčeho zbavit, kouření, přejídání, kousání nehtů, 

pouţijeme takzvanou tabulovou techniku. 

Pouţíváme ji tehdy, chceme-li se odpoutat od 

starého negativního programu dříve, neţ si 

nahrajeme nový pozitivní program. Představíme si 

v pracovně tabuli s černým rámem a na ní písmem 

či obrazem popíšeme všechny negace, které 

z našeho zlozvyku plynou. Jak mi partner vyčítá, 

kolik toho prokouřím, jak jsou začouzené záclony, 

jak po výstupu do druhého patra sotva lapám po 

dechu a své uzené plíce mám aţ v krku, jak slyším 

svůj ranní „zdravý“ kuřácký chrapot. A pak tu 

tabuli s chutí rozšlapeme, rozsekáme sekyrou 

a zapálíme, zničíme ji na několik způsobů. Tím 

symbolicky vyjadřujeme, jak se od těchto negací 

odpoutáváme. 

Posilování programu 

Máme tedy program nahraný – a co teď? 

Kdybychom si sedli a čekali, aţ se obsah programu 

splní, asi by nám to nebylo moc platné. 

Potřebujeme tedy svůj program posilovat, dodávat 

mu další myšlenkovou energii, a proto máme 

zapínač. Ten funguje jednak automaticky, jednak 

vědomě. Příklad automatického působení – vezmu 

do ruky lţíci – a uţ se hubne. Podobně funguje 

posthypnotická sugesce. Vezmu-li do ruky lţíci, 

mozek si náš program automaticky v podvědomí 

přehraje. 

Nezávisle na sobě se mi svěřili dva absolventi 

kurzu, ţe chtěli dosaţení výsledku urychlit tak, ţe si 

jako zapínač zvolili mrknutí oka. Oba dva 

popisovali, ţe to rozhodně nebyl nejšťastnější 

nápad a ţe svůj zapínač ještě téhoţ dne rychle 

změnili, protoţe potom uţ nedokázali myslet na nic 

jiného. I kdyţ jim program běţel pouze 

v podvědomí, běţel tam tak často, ţe museli myslet 

pouze na něj. Všechno se dá přehnat. 

O něco silnějším způsobem posilování je, 

vezmu-li do ruky lţíci a uvědomím si: „Aha, 

hubnu“, čili uvědomím si to jako fakt. Při ještě 

silnějším způsobu posilování zvednu při jídle trochu 

oči a na obrazovce mysli si přehraji některou 

obrazovou sekvenci ze svého programu. 

Nejlepším posilováním je zvyk alespoň jednou 

denně sklouznout do hladin, znovu si přehrát celý 

program a proţít si jej. Nemusí to být časově 

náročné. Program, který vyjde na rukou hustě 

popsanou stranu formátu A4, vám v proţitku 

nezabere víc, neţ dvě minuty. Jeden obraz nahradí 

tisíc slov. 

Úplně nejsilnější energetické posilování 

programu se dělá tak, ţe pro něj zaangaţujete 

někoho dalšího – jednoho, dva, deset, sto lidí. 

Všichni si uloţí do paměti stejný program 

a domluví se na konkrétní hodině, ve které půjdou 

do hladin a budou program posilovat. Tak se 

energie načítají. 

Posilování programu lze podpořit 

jedenadvacetidenní neboli tříměsíční technikou. Ta 

je určena pro lidi, kteří chtějí nejprve dotáhnout do 

konce jednu věc, neţ se pustí do jiné, tudíţ chtějí na 

svém jediném programu pracovat velmi intenzivně. 

Znamená to minimálně dvakrát denně sestoupit do 

hladin a přehrávat si tam program. Aby vám 

nezevšedněl, udělejte si po třech týdnech (21 dní) 

týdenní pauzu. Potom zase tři týdny posilujte 

v hladinách, pak opět týden pauzu a tři týdny 

posilování na závěr. Tato technika je určena pro 

intenzivní práci na jednom vybraném programu. 

Programování bližního svého 

Často se posluchači ptají, jestli lze udělat 

program pro druhého člověka. Technicky ano, jak 
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v pozitivním, tak i v negativním směru. Otázkou 

zůstává, mám-li na to právo, jestli je to etické. 

Kaţdý máme v ţivotě své překáţky, které jsme si 

způsobili svým způsobem ţivota; nikoli za trest, ale 

jako formu výuky. Jestliţe za někoho touto cestou 

něco udělám, byť i pozitivního, vzal jsem mu šanci 

mobilizovat své vlastní síly a něčemu se naučit. 

Příklad ze ţivota: Přestat kouřit je evidentně 

pozitivní cíl. Ušetří se peníze, zlepší se zdraví 

a čistota v domácnosti. Vyprávěla mi jedna paní, 

jak tímto způsobem odnaučovala kouřit svého 

manţela. Udělala si pro něho program a pracovala 

na něm. Na pokračovacím semináři si libovala, jak 

manţel opravdu přestává, ubírá cigaretku po 

cigaretce. Jenţe co čert nechtěl, manţel se jí začal 

chlubit svou silnou vůlí, jak statečně přestává 

kouřit. Paní to nevydrţela a vysvětlila mu, ţe houby 

on má silnou vůli, to ona na něm kaţdý den pracuje 

pomocí svého programu. Manţel se naštval a začal 

kouřit ještě víc, aby tak dokázal, ţe on se tedy 

v ţádném případě programovat nenechá. 

Kaţdý člověk bez výjimky dělá chyby. Proč 

bych měl mít právo říkat, ţe chyby toho druhého 

jsou horší neţ chyby moje? Kaţdý má na své chyby 

právo. Mohu druhému říci svůj názor, jako nabídku 

svého pohledu na jeho situaci. Ale nemám právo 

trvat na tom, ţe se bude podle mého pohledu řídit. 

Často si totiţ myslíme, ţe naše představy jsou 

nejlepší a trápíme se tím, kdyţ se jimi ti druzí 

neřídí. Není špatně myslet si, ţe moje představy 

jsou nejlepší, vţdyť bychom se jinak podle nich 

sami nechovali. Ale totéţ si myslí o svých vlastních 

představách i druhý člověk. Jsem přesvědčen, ţe 

není moţné udělat morálně čistý program na 

druhého člověka, protoţe mu tím beru jeho 

svobodnou vůli. 

Často uvaţujeme o tom, jak druhého člověka 

vychovat či předělat a jak si oddechneme, aţ se nám 

to podaří. To je předem ztracená hra. Zhruba od 

čtrnácti let je člověk nevychovatelný. Rodiče! 

Poslouchejte! Č t r n á c t ! N e v y c h o v a t e l n ý 

! Neříkám nevzdělavatelný, ale nevychovatelný. 

Neříkám, ţe se nemůţe změnit, ale změní se jedině 

tehdy, jestliţe bude chtít on sám. Vy uţ mu můţete 

své představy pouze nabízet. 

Můţete mít upřímné přání, aby se váš bliţní 

zorientoval v jeho vlastních problémech, a vaše 

přání můţe být čisté. Teoreticky byste na něho 

mohli udělat program, byla by to ovšem 

manipulace, a na tu nikdy nemáme právo. Takové 

přání můţe být spíše formou modlitby. Chcete-li 

zlepšit vztah, programujte sebe tak, abyste vy sami 

byli pro druhého člověka přijatelnější. Ne, aby on 

byl přijatelnější pro vás. Konečným cílem programu 

by měla být moje vnitřní přeměna, nikoli 

manipulace s partnerem. Kaţdá situace v ţivotě, 

stejně jako kaţdé setkání je zákonité. Mám se na 

nich něco naučit. Jestliţe je násilně změním, nic 

nezískám. Měl bych tedy nejprve pochopit učební 

látku, a teprve potom programovat její perfektní 

zvládnutí. 

Hubnutí 

Ne kaţdý zhubne, kdo si udělá program na 

hubnutí. Nadváha bývá výsledkem jakéhosi starého 

programu. Moţná takového, ţe mi maminka říkala, 

ať dojídám kaţdý talíř. Ve většině případů je 

příčinou nadváhy vnitřní strach. Ti, kdo mají vnitřní 

nejistotu, se obalují. Dokud bude původní příčina 

trvat, mohu drţet diety, dělat programy, a vůbec nic 

z toho nemusí fungovat. Kdyţ uţ si takový program 

vytvořím, je důleţité, abych mu věřil. Svůj program 

na hubnutí pilně posilujte, pracujte na něm, ale jezte 

to, na co máte chuť! A hlavně se před konečným 

datem nevaţte. Vaše váha nemusí začít klesat 

okamţitě – a vy byste se váţením jen utvrdili 

v přesvědčení, ţe váš program nefunguje. 

Příklad ze ţivota: Jedna paní si na 

pokračovacím semináři stěţovala, ţe si udělala 

program na hubnutí a od té doby má nezřízenou 

chuť na slaninu a váha jí jde nahoru. Poradil jsem jí, 

ať pracuje dál a jí, na co má chuť. Po dalších 

čtrnácti dnech uţ celá zářila, ţe uţ jí špek nechutná 

a váha jde dolů. Nevím, proč si její tělo s nadváhou 

říkalo zrovna o špek. Přesto se tím něčím 

potřebovalo nejdříve nasytit, aby mohlo potom začít 

hubnout. 

Klíčem k hubnutí je psychika. Určitě znáte ve 

svém okolí někoho, kdo jí jednou denně – ráno 

začne a večer skončí, ale přesto by se mohl za 

bičem převlékat. Můţete znát i takového, který si 

své potraviny převaţuje, počítá si kalorie – a ne 

a ne zhubnout. Některé dámy vyprávějí: „Vţdyť já 

nejím, ale jen se na tu buchtu podívám, uţ mi 

tadyhle na těle naskočí!“ Mají pravdu. Kdyţ svému 

tělu něco berete dietou, snaţí se ze zbytku vyţdímat 

kaţdou kalorii a ještě si ji schová, protoţe – co kdyţ 

mu to budete chtít zítra udělat znovu. 

Praxe programování 

Můţete si vytvořit libovolný počet programů – 

poněvadţ nejste schopni vytvořit tolik programů, 

abyste zahltili kapacitu svého mozku. Smysl má 

dělat programy pouze pro to, po čem doopravdy 

touţíte. Palivem, které vaše podvědomí potřebuje, 

aby mělo dost energie programy realizovat, jsou 

vaše touhy. Pokud udělám program na dosaţení 

cíle, který mi je vlastně lhostejný, jenom abych 

zkusil, jestli to vyjde či nevyjde, mám jen malou 
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pravděpodobnost úspěchu. 

Cíle, k jejichţ splnění vytváříte program, mohou 

pocházet z libovolné oblasti vašeho ţivota. Metody 

práce s cíli jsou staré jako lidstvo samo. Dlouhá 

tisíciletí byly tajeny, protoţe staří mistři se obávali 

jejich zneuţití a říkali, ţe se nesmí vyuţívat pro 

získání materiálních statků a pro osobní 

zvýhodnění. Něco na tom je, ale staří mistři také 

říkali, ţe je zapotřebí odpoutat se od materiálního 

světa a mít nad ním určitý nadhled. To je také 

hluboká pravda, ale odpoutejte se od něčeho, co 

ještě nemáte! Někdo to dokáţe, ale někdo si 

potřebuje na ten materiální svět nejprve pořádně 

sáhnout. Někdo potřebuje auto nejdříve sám 

vlastnit, aby si uvědomil, ţe to stojí peníze, čas 

a spoustu starostí. 

Můţete si také udělat program na to, abyste 

uměli plynně anglicky, potom si sednout a čekat, aţ 

to začne. Přesto i takový program můţe mít smysl. 

Zkusím vám to říci alegoricky: 

 

Na břehu řeky stála vesnice. Přišlo jaro, na 

horách tály sněhy a hladina řeky začala stoupat. 

Když bylo vody po kotníky, přijely náklaďáky, aby 

obyvatele evakuovaly, protože voda měla podle 

předpovědí stoupat i nadále. Jeden z vesničanů, 

hluboce věřící člověk, evakuaci odmítl. Modlil se 

a věřil, že ho zachrání bůh. Auta tedy odjela a řeka 

stoupala dál. Když už dosahovala po okna, přijely 

pro zbytek lidí záchranářské lodě, protože voda 

měla i nadále stoupat. Náš hluboce věřící člověk 

opět evakuaci odmítl, modlil se a věřil, že jej 

zachrání bůh. Lodě tedy odpluly a řeka stoupala 

dál. Náš věřící člověk seděl na komíně, když tu 

přiletěla helikoptéra, po provazovém žebříku slezli 

záchranáři a naléhali na něj, ať s nimi vyleze do 

helikoptéry, že teď se čekají opravdové záplavy. 

Náš věřící člověk odmítl, helikoptéra tedy odletěla, 

řeka stoupala dál a on se nakonec utopil. Přijde 

tedy před soudnou stolici boží a začne pánu Bohu 

vyčítat, že se tolik modlil, tolik v boha věřil, a Bůh 

ho klidně nechal utopit. Pán se na něj dívá, 

pokyvuje hlavou a povídá: „Modlil ses, to máš 

pravdu. Ale pokud si vzpomínám, poslal jsem ti 

náklaďáky. Odmítl jsi je. Poslal jsem ti lodě. Odmítl 

jsi je. Poslal jsem ti helikoptéru. Tak co bys chtěl 

víc?“ 

Uděláte-li si program, vnímejte, co se pak 

kolem vás děje. Sedět a čekat nemusí být pokaţdé 

tím pravým řešením. Vloţíte-li do podvědomí 

program, ţe chcete umět anglicky, co se stane? 

Vaše podvědomí volá „S O S, on potřebuje mluvit 

anglicky, všichni sem, pomozme mu!“ Přijde 

nabídka, moţná velmi výhodná, ale musíte na ni 

umět zareagovat.  

Vzorový program pro mentální léčbu 

Uloţíme si nyní do paměti jednoduchý program, 

jehoţ realizaci budeme potřebovat hned zítra. Budu 

vám ho nyní číst větu po větě a vysvětlovat. 

Datum začátku je dnes, datum konce je zítra, 

dáme našemu podvědomí šibeniční termín, ať se 

snaţí. Název zní Poznám každou nemoc, coţ vám 

můţe připadat poněkud odváţné. Neznamená to, ţe 

budete zítra určovat lékařskou diagnózu latinsky. 

Budete schopni pouze poznat, je-li člověk zdráv 

nebo ne, ve které oblasti jeho těla leţí jádro jeho 

zdravotního problému. Pokud máte anatomické 

znalosti, dokáţete ještě určit, kterého orgánu či 

tkáně se to týká. Ale budou mezi vámi i takoví, 

kteří určí velmi přesné diagnózy. 

Jsem připraven s láskou přijmout svého 

pacienta. Slovíčko s láskou má klíčovou roli. 

Kdybyste se pokusili dělat diagnózu lhostejně, 

nezaujatě, bez jakéhokoli vztahu, budete mít 

problém detailně se na svého člověka napojit. 

Centrem lásky je podle jógy srdeční čakra. Ta je 

umístěna někde uprostřed hrudníku, na úrovni 

srdce. Toto energetické centrum je třeba aktivovat. 

Nejjednodušším způsobem je poloţit si na ně ruku. 

Můţe to být účinné i v běţném ţivotě. Aţ vás 

někdo rozzlobí a budete mít chuť mu vynadat, 

poloţte si ruku na srdeční čakru a zkuste nadávat. 

Zjistíte, ţe to nejde, budete mluvit úplně jinak, neţ 

kdybyste si ruku dali pryč. V lidovém mudrosloví 

se říká „říkal něco od srdce“ ale „vynadal mu od 

plic“. Můţete také před srdeční čakrou spojit ruce 

dlaněmi jako při modlitbě, nebo při buddhistickém 

pozdravu. 

Prosím, aby přišel... a teď si řeknete jméno 

a příjmení člověka, na kterého se chcete napojit. 

Zatím to neděláme, nyní se pouze chystáme 

vysvětlit si program. Pro obecný program můţete 

pouţít jméno konkrétního člověka, nebo si 

představit symbolickou figurínu. 

Můj pacient je přede mnou, vnímám ho do všech 

detailů. Vnímám neznamená vidím. Vnímat mohu 

samozřejmě očima, ale i rukama. Černocha v tunelu 

také mohu vnímat. Kromě toho je tu stále přítomný 

informační kanál – jsou jím naše myšlenky. 

Zvedám ruce a začínám diagnostikovat jeho 

zdravotní stav. Jsem otevřený a vnímavý. 

Doporučuji všem, aby začali diagnostikování právě 

rukama. Ze zkušenosti vím, ţe většině lidí 

přicházejí nejintenzivněji informace právě 

prostřednictvím hmatových záţitků. 

Nemoc nebo potíţ se mi projevuje změnou 



29 

pocitů v rukou, třeba teplem, chladem, nebo 

mravenčením. V praxi to znamená, ţe tak, jak jsem 

v pracovně a představuji si svého pacienta přede 

mnou, zvedám fyzicky ruce a začínám jimi objíţdět 

jeho siluetu. Očekávám, v kterém místě tohoto 

objíţdění se moje vjemy do rukou změní. Tato 

změna pocitů je pro mne signálem, ţe se v tomto 

místě zdravotní stav mého pacienta změnil . 

Vnímám i signály zrakové – ti z vás, kteří 

budou svého pacienta vidět, mohou diagnostikovat 

podle barvy aury kolem těla nebo podle barvy 

orgánu či tkáně. Tito lidé mohou zaţít velmi 

zajímavé záţitky, protoţe naše podvědomí nám 

umoţňuje získávat informace z toho místa, na něţ 

zaměříme svou pozornost. V praxi to znamená, ţe 

pokud se zaměříte na kůţi, uvidíte kůţi, ale pokud 

se zaměříte na svaly, uvidíte svaly, pokud se 

zaměříte na orgány, uvidíte orgány, kostru atd. 

Takţe můţete svého pacienta prohlíţet jako 

anatomický atlas. Zdravý orgán se projevuje 

v jasných barvách. Nemoc se projevuje šednutím, 

tmavnutím, černými tečkami, tmavými odstíny 

barev. Občas se setkávám s lidmi, kteří vidí v místě 

nemoci svítit červenou kontrolní ţárovku. V těle 

pacienta samozřejmě ţádná kontrolka není. Je to 

jejich soukromá alegorie, která je upozorňuje na 

nebezpečí. 

Jsem schopen přemístit svou mysl do 

nemocného orgánu, tkáně a přesně poznat problém. 

Má-li můj pacient v určitém místě nějaké zdravotní 

problémy, mohu mít na tomto místě v rukách 

změnu vjemu. Zase mohou být individuální, 

například vás ruce začnou hřát, nebo naopak 

pocítíte chlad, jakoby mezi ruce foukal průvan. 

Někoho ruce mravenčí, jakoby probíjela slabounká 

elektřina, jinému ruce nad nemocným místem 

těţknou. Čekám na změnu těchto pocitů. Pojedu 

například rukama okolo pacienta shora dolů, aţ se 

dostanu k oblasti ramen a ruce mě začnou hřát. 

Jsem v nemocné úrovni. Sáhnu na jedno rameno, 

tam nic, sáhnu na druhé rameno, tam také necítím 

nic. Tak to zkusím zepředu a zezadu, sáhnu si na 

pravou stranu, tam nic, sáhnu nalevo – aha, tady mě 

to začíná v rukou pálit. Takţe je to někde na pravé 

straně, spíše uprostřed. Můţe to být páteř? Plíce? 

Srdce? V myšlenkách ponořím ruce dovnitř 

hrudníku a sáhnu si na srdce, tam to není, sáhnu na 

plíci – aha, pálí mě plíce. Tuším, ţe můj pacient má 

asi jednostranný zánět plic. 

Teď jsem si to samozřejmě vymýšlel, byl to 

pouze příklad. Jakmile nemoc poznám, okamţitě 

dostávám nápad, jak tomu člověku pomoci. Někdy 

vás zaskočí, ţe takový nápad bývá poněkud 

přitaţený za vlasy. Můţe vás napadnout, ţe to chce 

vykartáčovat ocelovým kartáčem, propláchnout tu 

plíci horkou vodou, nebo ji vzít, obrátit naruby 

a vyklepat jako pytlík od vysavače. Pouţijte to, co 

vás první napadne. Třeba ji uříznout a nahradit 

zdravou plící. Prostě udělám to, co mě napadlo 

nejlépe, jak umím a pokračuji v diagnostikování 

dál. Dostanu se ke kyčli a ruce mě začínají pálit 

u boků. Tak co to je? Sáhnu si na jednu stranu, tam 

nic. Sáhnu na druhou – aha, tady mě to hřeje. Kyčle 

zlobí, co s ní provedeme? Co mě napadne? 

Promaţeme ji vazelínou. Ba ne, to nestačí, dáme 

raději totální endoprotézu. Sáhnu do skříně pro 

potřebné nástroje – a uţ operuji. 

Vypadá to jako dětská hra, k níţ je ideálním 

instruktáţním filmem Mach a Šebestová, jak léčili 

Kropáčkovi angínu. Myšlenkově mohu být tak 

maličký, ţe se mohu dostat nejen do orgánu, ale 

i do buňky. Záleţí na tréninku a dalším rozvoji. My 

do těchto oblastí jen nahlédneme a vyzkoušíme si 

je. Teď si náš program uloţíme do paměti a vy si 

zítra ověříte, ţe vaše podvědomí to nějakým 

způsobem uţ umí. 

Nemusíte přijímat signály jen rukama, můţete 

je přijímat i zrakem. Můţete vidět energetický obal, 

auru, z níţ také lze odečítat zdravotní stav. Můţete 

vidět i orgány, coţ je zvláštní záţitek, protoţe váš 

člověk bude vypadat jako anatomický atlas. Můţete 

ho vidět v kůţi, nebo i bez kůţe, jenom svaly, nebo 

bez svalů, jenom orgány, nebo jenom kostru – jako 

na rentgenu. Nemoc nebo zdraví můţete rozlišovat 

podle barvy, jakou který orgán vyzařuje. Zdravý 

orgán se obvykle jeví v jasných, čistých barvách. 

Nemocné orgány nebo tkáně bývají zkaleny do 

šeda, do hněda, mívají černé skvrny. Tmavá barva 

signalizuje potíţ. 

Zprávy mohu dostávat také pouze myšlenkami. 

Mohu vidět absolutní tmu, rukama nemusím 

nahmátnout nic, ale přesto mě budou napadat 

všelijaké nápady. Tento způsob mají lidé nejméně 

rádi a nejméně mu věří. Pokud mám nějaké vize, 

tak aspoň něco. Pokud mám hmatové záţitky, 

dobře, je to aspoň hmatatelné. Ale kdyţ někdo 

nemá záţitky ani zrakové, ani hmatové, a má se 

spolehnout, ţe ho diagnóza jen tak napadne... 

potom je to otázka vnitřní odvahy. 

Můţe fungovat i čtvrtý informační kanál, který 

není z nejpříjemnějších, a sice diagnostikování na 

svém vlastním těle. Jestliţe pacienta něco bolí a vy 

se na něj napojíte, bude to bolet i vás. Znám 

profesionální léčitelku, která je tímto způsobem 

diagnostikování nadána a kaţdý den to ráda 

podstupuje, poněvadţ je to její způsob pomoci 

jiným lidem. 

Techničtěji zaloţení lidé se zrakovými vjemy 

mohou vidět v těle pacienta takové úkazy jako 
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blikající červenou kontrolku. Ti nemusí 

diagnostikovat systematicky, ale jdou rovnou 

k základnímu problému. Nemocné orgány na sebe 

touto cestou upozorňují samy. 

Používám všechny nástroje, které znám 

a potřebuji, stejně jako léky. Co vás napadne, to 

pouţijete. Poradci vám mohou dělat instrumentáře 

a podávat vám nářadí a léky ze skříní. 

Pracuji vždy s prvním nápadem a s nástroji, na 

které jsem zvyklý. Pokud se vám zdá, ţe chcete 

transplantovat, nechtějte prosím skalpel. Řada z vás 

ani neví, jak skalpel vypadá. Operujte tím, co znáte, 

třeba kuchyňským noţem, nůţkami, nebo pilkou. 

Jakmile jste prohlédli celé tělo a skončili dole 

u kotníků, objeďte si pro jistotu celého pacienta 

rukama ještě jednou. Pokud jste léčili dobře, uţ 

neucítíte nic. Osprchujte pacienta bílým světlem, 

poděkujte mu a pošlete ho pryč. Tím je mentální 

léčba uzavřena a tím také končí náš program. 

Nyní si zvolte pro tento program zapínač 

a zapište si jej. Najděte si jako zapínač něco, co 

během dneška a zítřka dopoledne alespoň několikrát 

pouţijete, o čem víte, ţe to uděláte, aby se tím 

program posiloval. 

Na závěr programu je připojena větička Toto 

vše, nebo něco lepšího, se stane ve prospěch všech 

zúčastněných. V tomto případě je její pouţití moţná 

formalitou. Neznám jedinou kontraindikaci pro to, 

abych se nemohl naučit pomoci někomu blízkému. 

Pouţití této věty by se nicméně mělo stát 

automatizmem. 

Reakce skutečného pacienta na mentální léčbu 

je velmi individuální. Většina lidí si v okamţiku 

svého léčení neuvědomí nic, protoţe mentální léčba 

není příliš energetickým zásahem. Při mentálním 

léčení se já svým podvědomím napojím na 

podvědomí pacienta, získám od něho informace 

a zpátky mu pošlu „faxem“ obrázek zdravého stavu 

s upozorněním, ţe by s tím měl něco udělat. Jako 

bych mu poťukal na čelo a řekl mu, kde má 

nepořádek, ţe má vyuţít svých rezerv, a poslal mu 

k tomu trochu pozitivní energie, aby měl z čeho 

začít. Mentální léčba je jednou z forem 

alternativního přístupu ke zdraví. Vychází 

z představy, ţe nemoc je důsledkem poruchy 

v programu, který řídí lidské bytí. Jestliţe se mi 

podaří program opravit, postupně dojde i 

k fyziologické odezvě. Klinicky prokázáno to dosud 

není, mezi oficiální medicínou a léčitelstvím je 

veden věčný spor o průkaznost alternativních 

metod. 

Moţná vás napadne otázka, kam uklidit odpad, 

který ve vaší pracovně při léčení vznikl, kam dát 

všechny ty uříznuté orgány a všechnu tu špínu, 

kterou z pacienta odstraníte. To je klasická ukázka 

logického myšlení. Ten, kdo si tuto otázku 

nepoloţí, nikdy v pracovně nemá nepořádek. Kdo si 

tuto otázku poloţí, musí si tedy vytvořit i řešení – 

odpadkový koš nebo splachovací kanálek. 

Nejjednodušším řešením je poţádat své poradce, 

aby vám v pracovně uklidili, oni si uţ poradí. 

Často se posluchači ptají, jestli lze touto cestou 

někomu ublíţit. Poslouchejte dobře: Mentální 

léčbou není moţné ublíţit z neznalosti nebo 

z neodbornosti. Tímto způsobem lze ublíţit tehdy, 

kdy to výslovně chci. Klíčem je přání, s jakým 

cílem léčbu dělám. Je-li mým cílem léčit, budu 

léčit. Je-li mým cílem škodit, budu škodit. To platí 

o všech mentálních technikách univerzálně. 

V kníţce o Silvově metodě se můţete dočíst, ţe 

niterných hladin nelze zneuţít. Ţe pokusíte-li se 

někomu v niterných hladinách ublíţit, nanejvýš vás 

z toho rozbolí hlava, ale dotyčného se to nedotkne. 

Bylo by to krásné, ale není to pravda. Naprosto 

všechno, co kdy lidstvo objevilo, dokázalo zneuţít. 

Proč by zrovna mentální práce měla být výjimkou? 

Není výjimkou. Proto vám trvale opakuji, ţe 

všechno, co ze sebe vydáte, se vám vrátí. Necítím 

ovšem právo zakázat vám tu „druhou cestu“, to 

bych vám vzal vaši svobodnou vůli. Kaţdý tu jsme 

sám za sebe a kaţdý jedeme na své vlastní konto. 

Máme tedy program zapsán a pojďme jej uloţit 

do paměti. Nyní to ještě nebude naostro, pouze si 

jej nahrajeme do paměti jako proţitek. 

Fyzická relaxace 

Vstup do hladin 

Tajný koutek 

Pozitivní věty 

Nyní jsi hluboko ve stavu alfa, a to ti zajišťuje, 

že vše, co bude řečeno, si perfektně pamatuješ 

a stává se to aktivní součástí tvého 

každodenního života.  

Jsi připraven zabudovat do svého podvědomí 

program, který se nazývá „Poznám každou 

nemoc“. 

Co nejvíce se vžij do situace, že perfektně 

vnímáš všechno kolem sebe, jsi hluboko 

v niterných hladinách. 

Název programu: „Poznám každou nemoc“. 

Datum začátku je: dnes. 

Datum konce je: zítra. 

Jsem připraven přijmout svého pacienta 

s láskou. Toužím mu pomoci. Prosím, aby přišel 
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(řekni si jméno). 

Můj pacient je přede mnou. Vnímám ho do 

všech detailů. Zvedám ruce a začínám 

diagnostikovat jeho zdravotní stav. Jsem 

otevřený a vnímavý. 

Nemoc nebo potíž se mi projevuje změnou 

pocitů v mých rukou, třeba teplem, chladem, 

nebo mravenčením, vnímám i signály zrakové, 

(rozsvícení světla v místě nemoci, změnu barvy 

orgánu) nebo pocity, jež vnímám na svém těle. 

Jsem schopen přemístit svou mysl dovnitř 

nemocného orgánu nebo tkáně a přesně poznat 

problém. Okamžitě poznám způsob léčení, který 

je v danou chvíli nejvhodnější. Používám 

všechny nástroje, které potřebuji, stejně tak léky 

a masti. Pracuji vždy s prvním nápadem a 

s nástroji, na které jsem zvyklý. 

Prohlédl jsem celé tělo a uvedl je do 

dokonalého stavu a plného zdraví. Ještě jednou 

pro kontrolu rukama přejíždím celého pacienta. 

Pak ho důkladně osprchuji bílým světlem. 

Děkuji svému pacientovi a posílám ho pryč. 

Nyní si řekni, jaký jsi zvolil pro tento program 

zapínač: můj zapínač je: 

Toto vše nebo něco lepšího se stane ve prospěch 

všech zúčastněných. 

Děkuji. 

Odchod z niterných hladin 

Orientace v životě 

Mé staré Já 

Uděláme si teď inventuru názorů nás samotných 

na sebe a sepíšeme si své pozitivní a negativní 

vlastnosti. Nadepište si na papír „Mé staré Já“. 

Hluboce se nad sebou zamyslete, na levou stranu 

papíru napište pod sebe ty vlastnosti, které se vám 

na sobě líbí a na pravou stranu napište vlastnosti, 

které na sobě rádi nemáte. 



Kdyby vás při vaší práci pozoroval psycholog, 

zajímalo by jej, na které straně papíru jste začali 

psát, a kolik jste toho napsali v pozitivním a 

v negativním sloupečku. Občas je smutné 

pozorovat, jak lidé o sobě napíší plný sloupec 

negací a pak horko těţko přemýšlejí, mají-li také 

nějakou pozitivní vlastnost. Souvisí to s tím, jak 

jsme byli v ţivotě chváleni. 

Zamysleme se nad tím, kde se v nás tyto názory 

vzaly. Jak jste přišli ke svému seznamu vlastností? 

Ţivotní zkušenosti vás samých se sebou? Pochytili 

jste je od svého okolí? Určitě je ve vašem seznamu 

obsaţen názor vašich rodičů, učitelů, vychovatelů či 

kamarádů, kteří zosobňují vaše vnější 

programování. Ruku na srdce – kolikrát v minulém 

týdnu jste se sami označili řekněme nelichotivě, 

kolikrát jste si vynadali? To je také programování. 

Jak se chováte, kdyţ přijdete po ránu do koupelny 

a uvidíte svůj obraz v zrcadle? Kdo z vás se na sebe 

usměje a přátelsky sám sebe přivítá do nového dne? 

Jak často si počínáte obráceně a řeknete sami sobě 

„no nazdar, co s tím zase provedeme?“. Řeknu to 

jinak: Moţná, ţe kdyby se odváţil někdo z vašich 

blízkých nahlas vyslovit na vaši adresu to, co vám 

samotným po ránu proběhne hlavou, kdyţ se na 

sebe podíváte do zrcadla, tak by se z něj stal 

okamţitě váš úhlavní nepřítel. Sami si tím 

dobrovolně kazíme náladu, ale nikdo nás k tomu 

nenutí. Někomu taková nálada vydrţí po celý den, 

jinému celý ţivot. I toto vnitřní programování je 

obsaţeno ve vašem seznamu názorů na vás 

samotné. 

Kaţdý v sobě neseme své stinné stránky, které 

se snaţíme maskovat nejen navenek, ale i sami před 

sebou. Někteří lidé se tak bojí uvidět své stinné 

stránky, ţe se kvůli tomu nedostanou do hladin. 

Raději je rozbolí hlava, udělá se jim špatně, nebo 

dostanou migrénu. Podvědomě vědí, ţe by se 

v hladinách o sobě dozvěděli něco, co se dozvědět 

nechtějí. Ale to, čeho se bojí, není objektivní 

stoprocentní pravda, je to zase jen část 

subjektivního názoru na sebe sama, a ta můţe být 

opět pouze výsledkem nějakého dávného vnějšího 

ovlivňování. 

Zamysleme se nad tím, je-li náš seznam 

pravdivý. Jak by tento seznam dopadl, kdyby jej 

měl napsat váš ţivotní partner, vaše dítě, váš šéf či 

podřízený nebo váš soused? Jinak. V některých 

bodech by se shodoval, v jiných by se diametrálně 

lišil. Kdo tedy má pravdu? Samozřejmě, ţe mají 

pravdu všichni. My sami jsme schopni dívat se na 

věci pouze ze svého zorného úhlu, pod vlivem 

svého vzdělání, vychování, svého kulturního 

prostředí. To znamená, ţe i tento náš seznam je 

vysoce relativní a snadno zpochybnitelný. 

A všechno, co je relativní, se přece dá změnit. 

Vůle ke změně 

Nic v ţivotě není náhoda, všechno se děje 

zákonitě. Náhoda je jen špatný název pro 

nepoznanou zákonitost. Řada zákonitostí je 

zřetězena tak sloţitě, ţe je nedokáţeme vysledovat. 

Nicméně všechno ve vesmíru i v lidském ţivotě je 

zákonité. Drtivou většinu věcí, které se nám 
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v ţivotě dějí, jsme si způsobili sami. Samozřejmě ţe 

většinou ne vědomě. Hlavně svými podvědomými 

myšlenkami k sobě přitahujeme určité energie, 

vlivy a události. Byli jsme vychováváni 

v přesvědčení, ţe existují objektivní potíţe 

a objektivní důvody – a s těmi ţe se nedá nic dělat. 

Je to moţná tak, ţe za všechno ve svých ţivotech si 

můţeme sami, ţe jsme přesně tam, kde se máme 

něčemu naučit, kde jsme si „zaslouţili“ být. 

Asi vám to připadá divné a nestravitelné. Louise 

Hayová ve své kníţce Miluj svůj ţivot uvádí svůj 

krátký ţivotopis. Tato ţena proţila velmi těţké 

dětství a mládí, ve kterém byla fyzicky i psychicky 

znásilňována. Kdyţ dospěla, měla jasnou zkušenost, 

ţe svět je špatný, protoţe se kolem ní točili pouze 

lidé negativního typu, hlavně muţi, kteří chtěli 

jedno a totéţ, násilnické typy. Svým způsobem 

ţivota si vypěstovala rakovinu do takového stadia, 

ţe jí lékaři dávali uţ jen tři měsíce ţivota. Nevzdala 

to, začala na sobě pracovat a pomocí mentální práce 

a diety se vyléčila. V období intenzivní mentální 

práce byla soustředěna sama na sebe a vnější svět 

příliš nevnímala. Kdyţ se potom uzdravila 

a rozhlédla se kolem sebe, byl svět úplně jiný, 

násilníci jakoby pojednou přestali existovat a 

v jejím ţivotě se objevili úplně jiní lidé. Tak 

funguje energetická přitaţlivost – co ze sebe 

vyzařuji, to k sobě přitahuji. Změní-li se vnitřní 

vyzařování, změní se i vnější prostředí. Za své 

prostředí jsme zodpovědní my sami. Pokuste se 

přijmout, ţe všechna omezení, která ve svém ţivotě 

cítíte, jste si postavili sami. Jak to zní vašim uším, 

nelibě, ţe! Člověk slyší nerad, ţe si za něco můţe 

sám. 

Nejde vůbec o navození atmosféry viny, abyste 

si sypali popel na hlavu. Jde o pochopení 

zákonitostí ţivota a o pokus něco s nimi na základě 

pochopení udělat. Jít ţivotem s pocitem viny, ţe 

jsem jednou, desetkrát, stokrát zakopl – co tím 

vyřeším? Vina je destruktivní pocit, který pouze 

ničí naše zdraví a nebuduje nic pozitivního. Kdo 

z nás je bez viny? Kaţdý jsme udělali spoustu 

hloupostí. Všechno, co jsme provedli, berme jako 

součást vzdělávacího procesu. Jdeme ţivotem 

a děláme špatné i dobré skutky. Převedeno na 

energii přidáváme střídavě energii na negativní 

a pozitivní misku vah. Jestliţe jsem něco nezvládl 

a přidal jsem si balíček energie na negativní misku, 

nemohu uţ to vzít zpět a nemá smysl jít potom 

kvůli tomu uţ celý ţivot s pocitem viny. Mohu se 

z toho ale poučit a přidávat pozitivní myšlenky 

a činy na pozitivní misku vah, a tím dosáhnout 

rovnováhy. 

Dokáţeme perfektně zobecňovat své neúspěchy. 

Jednou, dvakrát se nám v ţivotě něco nepodaří, a uţ 

si řekneme „Na to nemám“. Kdo z vás se neúspěšně 

pokoušel naučit nějaký cizí jazyk? Jak jste to 

nakonec vyřešili? Řekli jste si „Nemám na to 

buňky“. Víte jak se jmenuje skutečný důvod? 

Lenora bakteris. Velmi rozšířená a nakaţlivá 

nemoc. 

Takhle byste mohli jít po vašem seznamu 

negativních vlastností a probírat jednu po druhé 

a někdy byste si vzpomněli, kdo vám ji řekl a kde se 

stala vaší pravdou. Přestoţe je to pravda relativní, to 

my jsme ji přijali a udělali jsme si z ní dogma, 

o kterém se nediskutuje. Zkuste se na svůj ţivot 

podívat tak, ţe zapochybujete o všech těch 

pravdách, které jste si teď o sobě napsali. Co kdyţ 

je to úplně jinak, co kdyţ to můţete změnit? Někdo 

je třeba cholerik a říká: „Já uţ jsem takový, já jsem 

se takový narodil“. Mohu se přece změnit, budu-li 

chtít, ale stojí to práci. 

Můţete se setkat s člověkem, který má moţná 

pocit, ţe uţ je hotový a uţ se sebou nemusí nic 

dělat, případně má pocit hmatatelné svatozáře, tudíţ 

je tak dokonalý, ţe uţ není moţné být dokonalejší. 

Ale pokud jste k sobě realističtí, tak si své slabé 

stránky uvědomujete. Jestli chcete opravdu škrtnout 

některou poloţku ze svého negativního seznamu, 

nebo připsat novou poloţku do svého pozitivního 

seznamu, můţete teď udělat první krok. 

Mé nové Já 

Pokud se sebou chcete něco udělat, napište si na 

jiný papír „Mé nové Já“. Jestli víte, co na sobě 

chcete vylepšit, můţete to opravdu začít dělat právě 

teď. Pozitivními větami v přítomném čase popište 

na papíru situaci, která dokumentuje, ţe uţ jste 

dosáhli své vnitřní změny, ţe jste takoví, jací chcete 

být. Je to jednoduchá forma vnitřního 

programování, o němţ jsme hovořili v předchozí 

lekci, ale neurčujete ani datum počátku, ani datum 

konce.  

Neţ tuto svoji změnu uskutečníte, uţ budete 

vidět před sebou další stupeň. Lidský ţivot lze 

vyjádřit následujícím diagramem: 

(obrázek) 

Stojíme dole, na začátku kopce. Říkáme si, jak 

budeme dokonalí, aţ budeme stát na vrcholku, který 

se tyčí bezprostředně před námi. Škrábeme se tedy 

vzhůru, třeba pomocí mentálních technik, ale kdyţ 

se na něj vyškrábeme, zahlédneme další vrchol. 

Moţná se nám podlomí kolena, ale jednou z mála 

jistot v našem ţivotě je ta, ţe náš kopec nikdy 

nekončí. Stále na sobě máme co dělat a čemu se 

učit. A pokud se setkáte s někým, kdo říká, ţe uţ se 

učit nemusí, ţe uţ všechno ví, tak vám radím, 

abyste šli rychle pryč, protoţe takový člověk je 
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nebezpečný nejen sobě, ale i svému okolí. 

Následující diagram znázorňuje mechanismus 

našeho přijímání nových informací. Teď jsme ve 

fázi 1, v momentálním statu quo. Přečetli jsme 

novou kníţku nebo vyslechli tento seminář, přišla 

nová informace a my se ve fázi 2 musíme 

rozhodovat, jestli tuto informaci strávíme, nebo 

vyplivneme. Pokud ji vyplivneme, zůstáváme stejní, 

vracíme se zpět do fáze 1. Pokud ji strávíme, 

dostáváme se do fáze 3, zvané chaos. Kaţdá nová 

informace trochu nabourává naše původní 

představy. Někdy zapadne do mozaiky našich 

stávajících informací hladce, jindy naši původní 

mozaiku totálně zbourá a začínáme znovu. 

Prokoušeme-li se fází chaosu, dostáváme se 

změněni do fáze 4 do nového statu quo. Ovšem jen 

do té doby neţ přijde nová informace. Toto je vývoj 

ve spirále. 

(obrázek) 

Takových diagramů, znázorňujících náš ţivot, 

lze nakreslit celou řadu, jsou jen pokusem o jakési 

zobecnění či alegorizaci. My ale ţijeme zde, 

v reálném materiálním uspěchaném světě, 

popřemýšlejte tedy, co se svým ţivotem hodláme 

udělat. 

Máte-li chuť vzít pomyslné kormidlo lodičky 

svého ţivota pevněji do svých rukou, začněte 

pracovat na svém novém Já. Popište tedy scénku 

v přítomném čase, která dokumentuje, ţe uţ jste 

onoho vnitřního přerodu dosáhli. Tuto scénku si za 

chvíli v niterných hladinách uloţíte do paměti. 

Pokud chcete, aby se stala skutečností, je potřeba si 

ji kaţdý den v hladinách přehrávat. Bude-li to malý 

krůček nebo velký krok, záleţí jen na vás. Kaţdá, 

i ta nejdelší cesta začíná prvním krokem. Snít o cíli 

a neudělat ani krok není k ničemu. Tvořte své nové 

Já, tvořte svoji budoucnost. 



Fyzická relaxace 

Vstup do hladin 

Tajný koutek 

Pozitivní věty 

Jsi hluboko ve stavu alfa, což ti zajišťuje, že 

všechno, co bude řečeno, se ukládá hluboko do 

tvých paměťových buněk a stává se aktivní 

součástí tvého každodenního života. 

Vzpomeň si na některý okamžik ve svém životě, 

kdy jsi byl doopravdy šťasten, kdy ti lidé kolem 

tebe dávali najevo, že si tě velmi váží, milují tě, 

že pro ně něco znamenáš. 

Znovu intenzivně prožij tento okamžik, uvědom 

si příjemný pocit, který tě hřeje u srdce. Můžeš 

se vrátit ve vzpomínkách ještě k jiným 

nádherným světlým okamžikům tvého života, 

které ti přinesly pocit štěstí a úspěchu. I když to 

byly třeba jen krátké chvilky, v tvé mysli mohou 

trvat libovolně dlouho. 

Tyto vzpomínky jasně ukazují, že uvnitř každého 

z nás sídlí krásná čistá bytost. Je jen na tobě, 

bude-li se projevovat stále častěji a jestli ji 

umožníš aby ovládla veškeré tvoje jednání. 

Nyní se nech prozářit proudem bílého světla. 

Sprchuje tě nádherný proud bílé energie, 

prostupuje tě a smývá z tebe veškerou zlobu, 

negace, strach, pocity viny... 

Jsi teď výborně připraven začít pracovat na 

svém novém Já... Jsi zároveň režisérem i hercem 

v tomto filmu. Vytvoř situaci, která nejlépe 

vypoví o tvých skutečných hodnotách, zahoď 

všechna omezení, vytvoř situaci, po jaké toužíš, 

v níž jsi doceněn a máš vynikající vlastnosti. Ve 

filmu vidíš situaci již uskutečněnou, jednáš, 

mluvíš a cítíš se tak, jak chceš ty sám, jak jsi 

o tom vždycky snil. Věnuj pozornost své postavě, 

výrazu tváře, celé situaci, v níž se projeví tvé 

skvělé vlastnosti... 

Nyní se začíná odehrávat děj tohoto krásného 

filmu... Uvědom si, že zviditelňuješ a začínáš 

uskutečňovat své opravdové nové já... 

Nyní je tento film navždy uložen v tvých 

paměťových buňkách, můžeš ho kdykoli doplnit 

nebo změnit. Čím častěji si budeš tento film 

přehrávat, tím rychleji se stane skutečností ve 

fyzickém světě. 

Z tohoto filmu vezmi jeden moment a ten si jako 

fotografii, která nejlépe vystihuje tvoji proměnu, 

zavěsíš v pracovně mysli, kterou si postavíš 

v příští lekci. 

Odchod z niterných hladin 

Hledání parkety 

Mezi vámi je řada lidí, kteří dělají poctivě svoji 

práci, a přesto cítí vnitřní nespokojenost. Jedním 

z důvodů je to, ţe dělají práci, kterou dělat nemají. 

Vnitřně se svou prací neladí. Kaţdý jsme nějakým 

způsobem naladěni, podobně jako nástroj. Máme 

nějaký rozsah činností, pro které jsme vnitřně 

disponováni, pro které máme talent. Jestliţe se 

mineme povoláním a děláme něco mimo tento 

rozsah, k čemu nás například nasměrovali rodiče, 

můţeme celý ţivot trpět vnitřní nespokojeností, ţe 

jsme nepochopili svůj vlastní smysl a nerozvinuli 

svoje schopnosti. Není jedno, co člověk dělá. 
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Z hlediska lidské společnosti je kaţdá práce stejně 

hodnotná a potřebná, ale z hlediska individuálního 

rozvoje osobnosti nikoli. Pokud si zvolíme špatné 

prostředí, nevhodné zaměstnání, budeme pracovat 

velmi obtíţně. Nelze oddělit vysněný konečný cíl 

od reálné existence v materiální společnosti a je 

velmi důleţité, co v té materiální společnosti 

skutečně děláme. 

Pokud nevíme, pro jakou práci jsme 

disponovaní, můţeme o tom systematicky 

přemýšlet nebo meditovat v hladinách. Jaká práce je 

naším ţivotním posláním? Jestliţe přijdeme na 

nějakou odpověď, snaţíme se ji realizovat. 

V niterných hladinách můţe přijít i takový nápad, 

který není příliš logicky uspokojivý. Pokud nám 

v niterných hladinách přijde myšlenka, ţe děláme tu 

správnou práci, a přesto nejsme spokojeni, zkusme 

tu informaci vzít za svou vnitřní pravdu a pokusme 

se hledat ke svému zaměstnání nový vztah. 

Buď si zvolíme nový přístup ke svému 

současnému zaměstnání, takţe se s ním sladíme. 

Najdeme si v něm důleţité pozitivní hodnoty, 

moţnost se něčemu novému naučit, a tomu budeme 

dávat větší prioritu. Nebo změníme práci. Obě 

varianty jsou obecně stejně dobré. Nejprve bychom 

se ale měli snaţil opravdu pochopit, pro co jsme 

disponovaní, co je „naší parketou“, a pak tomu 

teprve přizpůsobovat svoji logiku. Naše logika je 

silně ovlivněna výchovou a cizími názory, které 

vůbec nemusí souhlasit s tím, co si myslíme uvnitř. 

Někdy se snaţíme udělat svým rozhodnutím 

radost někomu jinému. Je na nás, budeme-li 

spokojeni s tím, ţe jsme udělali radost někomu 

jinému, nebo budeme-li za to chtít získat také ještě 

svoji vlastní radost. Běţně se stává, ţe jsme v ţivotě 

na někoho hodní a očekáváme, ţe za to bude na nás 

hodný i on. Ale není to projevem lásky, je to 

směnný obchod, podmíněná láska, sebeláska. 

Mentální pracovna 

Zatím jsme v niterných hladinách došli do 

tajného koutku. Nyní naší cestu dále rozšíříme 

a vysníme si další část myšlenkového prostředí, 

které říkáme mentální pracovna. Mentální pracovna 

je myšlenkové prostředí, podobně jako tajný 

koutek, které je situováno do uzavřeného prostoru, 

nejlépe do nějaké útulné místnosti. Tato místnost je 

komfortně vybavena pro činnosti, jeţ hodláme 

v pracovně provádět. Pokud někomu vadí slovíčko 

pracovna, říkejte si tomu třeba třináctá komnata, 

svatyně, jeskyně, je to jedno. 

V pracovně se budeme věnovat třem základním 

oblastem činnosti: 

 programovat, posilovat a upravovat 

programy,  

 zvát si tam hosty a povídat si tam 

s nimi, coţ je výhodné zejména 

v případě, kdyţ se tito lidé s vámi ve 

skutečnosti příliš nebaví, 

 pracovat na zdraví vlastním i svých 

bliţních. 

Tady nejste na ţádném kurzu léčitelů, ale přesto 

se zítra odpoledne budeme intenzivně zabývat 

mentální léčbou, kterou můţete aplikovat na sebe 

a své nejbliţší okolí. Podle těchto činností si naši 

pracovnu vybavíme. Nyní vám navrhnu představu 

jejího základního vybavení, ale je to jen návrh, svou 

pracovnu si zařiďte raději sami podle sebe. 

Projekt pracovny 

Představte si, ţe jste na ni dostali od bytového 

úřadu gratis jednu místnost. Pracovna má jeden 

vchod, který je výhradně váš soukromý. Do něj si 

zabudujte zdroj silného bílého světla, takţe kdykoli 

budete do pracovny vstupovat nebo odcházet z ní, 

budete procházet jeho proudem. Bílé světlo 

symbolizuje očistu, v tomto případě hlavně očistu 

od všech energií, s nimiţ jste přišli do styku. Zády 

ke vchodu si umístěte křeslo pro sebe a k němu stůl, 

nejlépe kulatý, protoţe u kulatého stolu není ţádná 

hierarchie. Po stranách stolu umístěte dvě křesla pro 

své poradce, na stůl si můţete dát telefon, počítač či 

video, máte-li k nim vztah. Naproti křeslu si na 

stěnu zavěste mentální plátno, coţ můţe být 

obyčejné projekční filmové plátno. Na něm si 

budete přehrávat své programy. Před plátnem 

vybudujte maličké pódium, na kterém bude stát ten, 

koho budete léčit. Kdyţ bude stát na zvýšeném 

pódiu, budete se na něj dívat nahoru a zvednete oči, 

čímţ umocníte efekt ponoření do alfy. Nad jevištěm 

si můţete umístit rampu s barevnými reflektory, 

pomocí nichţ můţete léčit i barvami. 

Stěnu po pravé straně si můţete například 

prosklít velkým oknem a na jejím vzdálenějším 

konci vybudovat dveře pro hosty. Na jejím bliţším 

konci si pověste kalendář a hodiny. K levé stěně si 

postavte jednu skříň s léky a mastičkami a jednu 

skříň s nářadím. Můţete si někam také postavit 

registrační skříň se šuplíčky jako informační 

databanku, nebo si databanku můţete nainstalovat 

do vašeho počítače, to záleţí jen na vás. 

Rozhodněte se, kam pověsíte fotografii svého 

nového Já. 

Nyní si svou pracovnu nakreslete na papír, 

například v půdorysu. Povolte uzdu fantazii, nejsou 

ţádná omezení. Kdo zařadil sám sebe mezi takové 

jedince, kteří mají jen chabou fantazii, můţe jako 
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pracovnu pouţít jemu známé reálné prostředí. 

Udělejte si pracovnu například z kuchyně, 

z obývacího pokoje, v kanceláři, ve sklepě, 

v kotelně, na chalupě a upravte si ji, ale prosím vás 

– pouze v duchu. Můţete mít jako pracovnu gotický 

palác, jeskyni, zcela po libosti. 



Zatímco si pracovnu malujete, zároveň se 

vytváří ve vašem podvědomí. Za chvíli půjdeme do 

hladin a uděláme „kolaudaci“. Podíváte se, jestli je 

vaše pracovna opravdu tak pěkná, jak jste si ji teď 

vymysleli, a případně si ji ještě upravíte. Pracovna 

symbolizuje váš momentální vnitřní ţivot, vaši 

současnou duchovní úroveň a nemáte ji proto na 

doţivotí. Bude se vyvíjet, někdy pozvolna, někdy ze 

dne na den. Jestliţe se vaše pracovna v budoucnu 

změní, můţete se pochválit, poněvadţ je to odrazem 

vaší vnitřní změny. Lidé si často stěţují, ţe 

absolvují seminář, a potom na mentální práci 

nemají čas. Kdyţ jim někdy po roce teče do bot, na 

mentální práci si vzpomenou a rozhodnou se jít do 

pracovny. A potom se diví, kdyţ ji najdou pokrytou 

vrstvou prachu a pavučinami. 

Cesta do pracovny 

Máme-li uţ svoji pracovnu vymyšlenou, 

musíme si ještě vymyslet, jak se do ní dostaneme. 

Uţ se umíme dostat do tajného koutku přes barvy 

duhy. Jak se ale dostat z koutku do pracovny, vţdyť 

to můţe být hodně daleko. Samozřejmě 

nejjednodušším způsobem je myšlenkový skok. 

Tajný koutek mám v Jizerských horách, pracovnu 

v Austrálii, proč ne, pro myšlenku není taková 

vzdálenost ţádnou překáţkou. 

Technicky to uděláme tak, ţe aţ budete 

v koutku, budu vám počítat od dvanácti do jedné 

a při čísle jedna budete stát přede dveřmi své 

pracovny. Během odpočítávání můţete provést 

myšlenkový skok nebo uspokojit lépe svoji logiku 

představou svého přesunu. Můţete si do pracovny 

dojet na kole, vystoupit po ţebříku, sjet výtahem sto 

pater pod zem, nebo si tam doletět raketou, máte-li 

pracovnu na oběţné dráze. Během počítání od 

dvanácti do jedné se vaše mysl přesune před váš 

vchod a pak půjdeme dovnitř do pracovny udělat 

její kolaudaci. 

Přivítání poradců 

V pracovně jsme si připravili křesla pro jakési 

poradce. Co to znamená? Aţ budeme v pracovně, 

poprosím vás, abyste si sedli do svého křesla, 

otočili si je proti svému vchodu a poprosili své 

vnitřní já, nadjá, velké já, vnitřní hlas, či jak říkat 

tomu, s čím jste se dosud běţně v duchu hádali, aby 

k vám přišlo v podobě muţe. V tom okamţiku uţ 

stojí za dveřmi. Dveře se otevřou, on vstoupí a vy 

se s ním přivítáte. Prohlédnete si ho, já vám přitom 

budu klást otázky a vy si na ně budete v duchu 

odpovídat. Zeptám se vás, jestli ho znáte. Jestli ano, 

přivítáte se s ním, jestli ne, zeptáte se ho na jméno. 

Budete mu tykat a říkat mu křestním jménem. 

Provedete ho po své pracovně, ukáţete mu, kde co 

je a poţádáte ho, aby se posadil do jednoho z křesel. 

Totéţ uděláme se ţenou. Pozveme-li si své 

druhé já v podobě ţeny, prohlédneme si ji, 

přivítáme se s ní, prohlédneme si s ní pracovnu 

a posadíme ji do druhého křesla. 

Proč muţe a ţenu? Všechno na světě je 

bipolární, nás nevyjímaje. Kaţdý v sobě máme kus 

muţe a kus ţeny, i kdyţ navenek vypadáme 

poměrně jednoznačně. Stojí za to si obě tyto své 

sloţky uvědomit jako svého vnitřního muţe 

a vnitřní ţenu, někdy se jim také říká animus 

a anima. Svůj vnitřní hlas si jejich prostřednictvím 

převedeme do osobní podoby. Víc jsme zvyklí 

povídat si s lidmi, neţ s nějakým 

neidentifikovatelným hlasem či pocitem. 

Naše moudré podvědomí na sebe vezme 

podobu. Nejčastěji lidskou, ale to není podmínkou. 

Znám kamaráda, který má jako poradce balvan a je 

s ním maximálně spokojen. K většině z vás přijde 

druhé já v lidské podobě, ale zatím ještě nevíme, 

v jaké. Naše druhé já na sebe vezme podobu, jaká 

se zpravidla týká zprávy, kterou nám chce naše 

podvědomí sdělit o tom, jak se chováme ke svému 

okolí a jak je vnímáme. Můţe se vám stát, ţe se 

vám objeví osoba, kterou znáte ze svého okolí. 

Bude to buď někdo, kdo vám v běţném ţivotě nějak 

vadí, nebo naopak někdo, koho máte velmi rádi. 

Často se jako poradci objevují tchyně a protivní 

šéfové. Jestli se teď obáváte, aby vám tam nepřišel 

někdo konkrétní, moţná se to opravdu stane. 

Váš poradce není totoţný s konkrétní osobou, 

kterou představuje. Občas se vám objeví někdo, od 

koho si prostě odmítáte nechat poradit, protoţe si 

myslíte, ţe má prázdnou hlavu. Za prvé je to 

nebezpečný soud, za druhé IQ vašeho poradce nemá 

s IQ dotyčné osoby nic společného. Rodiče mohou 

být popuzeni, ţe mají jako poradce své vlastní dítě. 

Ale to vaše moudré podvědomí jen na sebe vzalo 

masku jiné osoby a chce vás tou podobou 

provokovat k nějaké změně. Ať uţ k tomu, abyste 

vyřešili konfliktní vztah s oním člověkem, nebo 

abyste rozvíjeli kladný vztah k němu. 

Své poradce nemáte na doţivotí. Samozřejmě si 

můţete říci, ţe chcete jako poradce určitou 

konkrétní osobu a logicky si ji tam vnutíte. Ţádnou 

tchyni, ale ztepilou krasavici. To je vaše svobodná 
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volba, ale moţná ne příliš šťastná, protoţe tím se 

připravujete o důraznou zprávu vašeho podvědomí, 

které vás chce vyprovokovat ke změně v běţném 

ţivotě. Raději tomu nechte volný průběh a jděte do 

hladin zvědaví na to, co se bude doopravdy dít. 

Samozřejmě se můţe stát, ţe tomu necháte volný 

průběh a ve dveřích vaší pracovny se objeví tchyně. 

Řeknete si, ţe je trochu moc, mít ji v ţivotě a ještě 

v pracovně, a vyhodíte ji. Poprosíte své druhé já, 

aby znovu přišlo v podobě ţeny, otevřou se dveře 

a bude v nich opět stát vaše tchyně. Je jen na vás, 

jestli ji pozvete dál, nebo si prosadíte jinou. Radím 

vám, abyste tomu nechali volný průběh. 

Aţ k vám poradci přijdou, snaţte se pochopit, 

co vám to chce říci, proč k vám vaše podvědomí 

přichází zrovna v této podobě. Pochopení se vám 

nemusí podařit na první pokus, někdy trvá i měsíce. 

Jakmile pochopíte a začnete ve svém ţivotě něco 

měnit, realizujete přijatou zprávu; v tom případě 

mohou nastat dvě varianty. Buď vám jednoho dne 

váš poradce v pracovně oznámí, ţe odchází, protoţe 

splnil svou funkci, nebo to zkusíte sami a svému 

poradci oznámíte, ţe svou funkci splnil a můţe 

odejít. Například propustíte tchyni, protoţe jste se 

s ní jiţ usmířili. Potom si pozvete nového poradce. 

Pokud máte pravdu a skutečně jste něco změnili, 

přijde někdo nový. Pokud jste se přecenili, přijde 

opět tchyně. V praxi se poradci obměňují častěji 

neţ pracovna. 

Mnohým z vás napadne otázka, co kdyţ k vám 

prostě ţádní poradci nepřijdou. To by mohlo 

znamenat dvě věci. Buď jste mrtvý člověk, na coţ 

nevypadáte, nebo vám to zablokovala logika, coţ se 

stát můţe. Vzpomínám si, ţe kdyţ jsem byl ve vaší 

situaci a právě jsem se to učil, instruktor řekl: 

„Otevírají se dveře, vstupuje poradce“ a moje 

logika řekla „Blbost!“. Sotva se dveře začaly 

otevírat, měl jsem v pracovně mlhu, ţe jsem si 

neviděl na nataţenou ruku, natoţ na nějakého 

poradce. Logika nehodlala strávit, ţe bych měl mít 

v hlavě ještě nějaké další dva. Naštěstí kdyţ jsem 

přišel do své pracovny podruhé, uţ tam bylo 

vyluxováno a oba tam seděli připravení, usměvaví, 

a čekali na mne. To ale neznamená, ţe vy to budete 

mít stejné. 

Pokud jste na semináři po několikáté a své 

poradce uţ máte, nezvěte si nové. Aţ budete s těmi 

stávajícími hotovi, sami vám to dají najevo. 

Často se mě posluchači vyptávají na konkrétní 

výklad konkrétních podob, v nichţ se jim poradci 

objevili. Nemám právo vám to konkrétně vykládat. 

Podoba poradce je symbolická zpráva, která se týká 

vašeho vztahu k okolí, vašeho vztahu k sobě 

a vašeho vnímání světa a sebe. Nemohu vám to 

vyloţit proto, ţe je to vaše soukromá zpráva, kterou 

zvolilo jako alegorii vaše vlastní podvědomí, které 

vám nedá nic, na co byste nebyli schopni přijít 

sami. Moţná to bude trochu dřina, ale určitě to 

zvládnete. Hlavně většinou sám správnou odpověď 

ani neznám, protoţe nejsem děd vševěd. Jestli si na 

odpověď přijdete sami, bude pro vás hodnotnější. 

Jdeme kolaudovat. 

Fyzická relaxace 

Vstup do hladin 

Tajný koutek 

Pozitivní věty 

Uvědom si, že jsi ve svém tajném koutku. Uvolni 

se.  

Budu počítat od dvanácti do jedné a při čísle 

jedna budeš v optimální hladině mysli, ve které 

se nachází tvoje mentální pracovna. Půjdeš ji 

nyní zkontrolovat, případně dokončit a dotvořit 

podle okamžitého nápadu, tak aby ti co nejvíce 

vyhovovala. 

Počítám: dvanáct, jedenáct, deset, devět, osm, 

sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna. 

Jsi v ideální hladině mysli, v níž je tvoje 

pracovna, stojíš před ní, vstupuješ do ní, 

procházíš bílým světlem ve vchodu, vcházíš do 

místnosti, jako bys právě zařizoval nový byt. 

Dobře se kolem sebe rozhlédni. 

Projdeme si teď společně nejdůležitější části tvé 

pracovny. 

Hned proti vchodu je tvoje křeslo a stůl, u stolu 

jsou i křesla pro tvé poradce. 

Na stole můžeš mít telefon, videopřehrávač, 

počítač, případně televizi a podobně. 

Na stěně je tvoje mentální plátno, případně 

jeviště a jeho osvětlení. 

Součástí pracovny jsou skříně s léky, s nástroji, 

s informacemi, kalendář a hodiny. 

Dále je tu vchod pro hosty; uzavírání tohoto 

vchodu může být ovládáno z tvého křesla. 

Pamatuj si, že tvoje pracovna je tu stále. 

Kdykoli si ve svém tajném koutku odpočítáš od 

dvanácti do jedné, tvoje mysl se přemístí do 

pracovny. Zde jsi jediným a jedinečným pánem. 

Pracovnu si můžeš kdykoli doplnit nebo upravit. 

Posaď se do svého křesla, jsi klidný a uvolněný, 

plný očekávání. 

Nyní otoč své křeslo proti svému vchodu 

a popros své druhé já, aby přišlo v mužské 
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podobě. V tuto chvíli je onen muž za dveřmi tvé 

pracovny. Pozvi ho, ať vstoupí, nyní vstupuje... 

dobře si prohlédni, jak vypadá. 

V duchu odpovídej na mé otázky: Je velký nebo 

malý? Je silný nebo štíhlý? Dobře si prohlédni 

jeho obličej, oči, nos, ústa. Jaké má vlasy, jak se 

tváří? Co má na sobě? Uvědom si, jestli ho 

znáš, jestli ne, zeptej se ho: „Jak se jmenuješ?“ 

Přivítej se s ním. Ukaž mu zběžně pracovnu 

a požádej ho, aby se posadil do křesla, které je 

jeho a kde tě bude očekávat vždy, když přijdeš 

do pracovny. Oba se posaďte. 

Znovu otoč své křeslo proti svému vchodu 

a popros své druhé já, aby přišlo v podobě ženy. 

V této chvíli je žena za dveřmi tvé pracovny. 

Pozvi ji dál, vchází tvým vchodem... tvoje 

poradkyně je v pracovně. Dobře si ji prohlédni 

a v duchu odpovídej na mé otázky: Je velká 

nebo malá, silná nebo štíhlá? Prohlédni si její 

obličej, oči, ústa, výraz její tváře. Jaké má 

vlasy? Co má na sobě? Uvědom si jestli tuto 

ženu znáš, pokud ne, zeptej se ji na její jméno. 

Přivítej se s ní a ukaž jí pracovnu. Ukaž jí její 

místo, kde bude vždy sedět. 

Nyní máš v pracovně své dva poradce, je to 

zosobnění tvého já, které má přímý kontakt 

s vesmírnou inteligencí. Proto ti mohou vždy 

poradit a pomoci ve všech otázkách tvého 

života. Kdykoli přijdeš do pracovny, budou tam 

oba připraveni a ochotni s čímkoli ti pomoci. 

Nauč se s nimi spolupracovat a zadávat jim 

úkoly, zejména pro dobu tvé nepřítomnosti. 

Nyní se s nimi rozluč a připrav se na odchod 

z pracovny. Uvědom si, že procházíš bílým 

světlem ve vchodu, a počítáním od jedné do 

dvanácti se tvoje mysl přemístí do tvého tajného 

koutku. 

Počítám: jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, 

osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct... jsi zpátky 

ve svém tajném koutku. 

Odchod z niterných hladin 

Komunikace s poradci 

Kaţdý detail na poradci můţe mít určitý 

význam. Přijde-li nějak zvláštně oblečený, klidně se 

ho zeptejte, co tím sleduje. Přijde-li k vám víc 

kandidátů na poradce současně, vezměte toho, který 

přišel první. První je intuice, která je rychlejší 

a pruţnější neţ logika; ta je kostrbatější a pomalejší. 

Přijde-li osoba bez obličeje, můţete někdy přesto 

poznat, o koho se jedná. Stává se to často. Zase 

hledejte odpověď v oblasti svého vnímání světa. 

Můţe to symbolizovat vaše povrchní vnímání svého 

okolí. 

Pokud se vám objeví osoba, která dávno 

zemřela, nebojte se, není to ţádná duchařina. Váš 

obraz nesouvisí s duší zemřelého člověka. Je to 

zpráva o tom, ţe vy s tímto člověkem nemáte cosi 

dořešeného, ať v pozitivním, nebo v negativním 

smyslu, ţe je mezi vámi dluh nebo potřeba stýkat se 

a popovídat si. Klidně k tomuto poradce vyuţijte. 

Dotyčný také můţe být symbolem něčeho ve vašem 

ţivotě. Vaše podvědomí vám touto symbolikou 

něco naznačuje, a to něco máte za domácí úkol. Je 

to v naprostém pořádku. 

Osoba poradce se můţe v pracovně chovat 

úplně jinak, neţ se táţ osoba chová v reálném světě, 

protoţe člověk ve fyzickém světě je on, kdeţto 

poradce jste vy, jenom s maskou druhého člověka. 

Podoba vás má vyprovokovat a dát vám nějakou 

informaci. 

Pro zítřejší práci nebudeme nutně poradce 

potřebovat. Povaţuji je přesto za podstatnou součást 

semináře z toho důvodu, ţe jeho hlavním cílem by 

mělo být porozumět lépe sám sobě. Poradci 

symbolizují můj vnitřní hlas, mé vnitřní názory. 

Stojí za to mít je a naučit se s nimi komunikovat. 

Někteří poradci jsou hovorní aţ příliš a od počátku 

neustále mluví, coţ je zpráva poměrně jednoduchá. 

Jiní se s vámi naopak bavit nebudou a budete mít 

problém se s nimi vůbec domluvit. Takové je 

potřeba nějak vyprovokovat, vynadat jim, nebo jim 

zkusit vyprávět vtipy. 

Při vaší komunikaci nemusíte slyšet ţádné 

hlasy, nemusí být vůbec verbální. Většině lidí 

funguje komunikace s poradci jako myšlenkový 

rozhovor, podobně jako kdyţ se v duchu hádáte 

s manţelem. Způsob vnitřní komunikace je 

naprosto individuální. Neexistuje ţádný ortodoxní, 

jedině správný přístup a kaţdému člověku to 

funguje jinak. Cílem této činnosti je najít si svůj 

momentálně nejprůchodnější komunikační kanál 

a ten rozvíjet. 

Slova jako objektivní a subjektivní jsou v této 

práci velice relativní. Nikdo z vás nemá jistotu, 

jestli si své poradce prostě nevymyslel. Jak byste si 

to chtěli potvrdit nebo vyvrátit? Tato trapná 

nejistota vám zůstane ještě dlouho. Kdybyste získali 

jednu jedinou nezvratnou jistotu, přestali byste se 

vyvíjet. Posouvá vás právě vaše tápání a věčné 

hledání. Dogmata, nabízená církvemi a sektami, 

způsobují zastavení vývoje. Přijmu-li je, mám 

hotovo, uţ nemám o čem přemýšlet, řešení je 

známé, a to je konec pokroku. Upnu-li se 

k jedinému informačnímu zdroji, můţe to pro mně 

být zavádějící. Je potřeba obstarávat si informace co 

nejkomplexněji; pak mám největší šanci udělat si 
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názor, který bude pravdě nejblíţe. Kaţdý hledající 

člověk tápe a není si jist, co je pravda; snaţí se 

zkoumat věci ze všech stran, pořád se ptá, a tím 

roste. To platí i o přírodních vědách. Kdyby nebylo 

šťouralů a zkoumalů, tak ještě lezeme po stromech. 

Vezměte to, co k vám v hladinách přichází, 

a konfrontujte to s realitou. 

Mám pro vás dobrou zprávu. Čeká vás večeře. 

Balzám na duši 

Nyní půjdeme do koutku a já vám tam přečtu 

pohádku na dobrou noc. 

Fyzická relaxace 

Vstup do hladin 

Tajný koutek 

Pozitivní věty 

 

Kdysi za dávných časů žil v jedné vesnici 

hospodář jménem Adam se svou ženou Evou. 

Pracovali na svém malém hospodářství, orali půdu, 

tkali plátno a žili spolu spokojeně. Jejich práce však 

byla velice těžká, museli tvrdě pracovat od slunka 

do slunka. Proto, když se jim narodil syn Tomáš, se 

Adam rozhodl, že ze svého syna vychová skutečně 

tvrdého chlapa, který by se s takovým těžkým 

životem uměl vypořádat.  

Jak se rozhodl, tak také jednal. Chlapec musel 

odmalička těžce pracovat a dodržovat otcův přísný 

režim. Často se stávalo, že musel uprostřed hry 

opustit své kamarády a jít vyplnit otcův příkaz. Evě 

Adam nařídil, aby se s chlapcem zbytečně 

nemazlila, aby z něj vyrostl skutečně tvrdý chlap. 

Ale Eva si vždy našla nějaký způsob, jak dát 

Tomášovi najevo svou lásku. Tomáš její lásku 

a oporu cítil, zvláště když si k němu večer před 

spaním sedla, hladila ho a vyprávěla mu. 

Jak šel čas, Adam a Eva stárli a ubývalo jim sil, 

zato z Tomáše vyrostl silný a pracovitý mladý muž. 

Jednou na jaře matka náhle onemocněla. Přijel 

lékař z města matku vyšetřil, ale poradit ani pomoci 

neuměl. Tomáš viděl maminku jak je den ode dne 

slabší a slabší. Jako by z ní život unikal. Rozhodl se 

zajít do vedlejší vsi pro babku kořenářku. Ta však 

také neuměla pomoci. Nešťastný Tomáš hledal 

pomoc po celém kraji, až mu kdosi řekl o starém 

mudrci, který prý již mnoho let žije sám někde 

vysoko v horách. 

Mnoho dní putoval Tomáš po horských 

hřebenech, všude se vyptával, ale kde žije mudrc, 

mu nikdo nedokázal říci. Zoufalý seděl na úpatí 

jedné hory, držel si hlavu v dlaních a vzpomínal na 

nemocnou maminku. Celým srdcem si přál vidět ji 

zase zdravou a veselou. Jeho prosící srdce toužilo 

najít pro maminku pomoc. Už skoro ztrácel naději, 

když tu najednou vzhlédl a uviděl před sebou stát 

starého mudrce, jehož hledal. 

Stařec se na Tomáše vlídně usmál a povídá: 

„Odpověď na tvou otázku je velice prostá.“ 

Překvapený Tomáš odporoval „Vždyť já jsem ti 

ještě žádnou otázku nepoložil.“ 

„Že ne? Opakuješ si ji v duchu po celou dobu, 

co je tvoje matka nemocná. Tak tedy poslouchej, 

chlapče. Tvoje matka potřebuje balzám na duši. 

Protože s tvým otcem zažila příliš mnoho těžké 

práce, ale příliš málo lásky a štěstí. Proto její duše 

churaví.“ 

Tomáš se zajíkavě zeptal. 

„Co to je ten balzám na duši, kde jej mohu 

sehnat a kolik stojí?“ 

Stařec se na Tomáše vlídně usmál a všechno 

kolem jako by se pojednou rozzářilo. 

„Pojď ke mě blíž, já ti ten balzám dám.“ 

Chlapec vstal a přistoupil k mudrcovi. Ten jej 

na chvíli pevně objal. Tomáš pocítil štěstí láskyplné 

náruče a slyšel jak mu stařec říká: 

„Víš, každý tomu říká jinak. Jeden balzám na 

duši, jiný objetí, v některých krajích tomu říkají 

chlupáč. Ale na názvu vůbec nezáleží. Důležité je, 

že je to ten správný lék na nemocnou duši. Až se 

vrátíš domů, používej jej tak, jak ti napoví tvé 

laskavé srdce.“ 

S těmito slovy odešel mudrc zpět do hor. 

Tomáš se vrátil domů a první co udělal, bylo, že 

pevně objal svoji maminku. A znovu při tom pocítil 

ten krásný opojný pocit jako když jej objímal 

v horách mudrc. Tomáš pochopil, že i když dává, 

tak zároveň také mnoho dostává. 

Když viděl, že maminka vysloveně pookřála, 

bylo pro něho potěšením obejmout ji několikrát 

denně. Matka očividně ožila a během několika dnů 

byla zase zdravá a plná síly. 

Zpráva o Evině uzdravení se rychle rozlétla po 

celé vesnici. Všichni se začali chodit ptát, jak je 

možné, že se Eva tak rychle uzdravila. Tomáš všem 

vyprávěl o mudrci, o balzámu na duši, o tom, jaké 

to bylo, když ho mudrc objal. A protože byl 

přesvědčen, že každý má nějakou byť jen maličkou 

bolístku na duši, každého obejmul. 

Všem také vysvětlil, že ten balzám na duši máme 

každý v sobě a záleží jen na nás, jestli budeme 
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ochotni jej dát. Má však tu kouzelnou vlastnost, že 

čím víc jej dáváme, tím víc jej máme. 

Život šel dál. Otec a syn žili vedle sebe ve 

stavení jako dva cizí lidé. Tomáš otce respektoval, 

choval se k němu uctivě, ale to, co cítil k matce, ve 

vztahu k otci chybělo. 

Až se jednoho dne stalo, že onemocněl otec 

Adam. Tomáš se rozhodl že otci pomůže. Překonal 

rozpaky, které cítil a otce několikrát objal. 

Očekával, že se otec začne uzdravovat, ale tomu 

bylo stále hůř a hůř. 

A tak se Tomáš vydal znovu do hor na známé 

místo, kde se poprvé setkal s mudrcem. Když došel 

na místo, posadil se, přemýšlel o svém životě 

a začal prosit o pomoc. Mudrc se objevil za krátkou 

chvíli. Chlapec mu začal s úzkostí v hlase vyprávět, 

že objetí asi ztratilo svou kouzelnou moc, protože 

otec churaví stále víc a víc. 

Mudrc se zamyslel a povídá: 

„Podívej se.“ a při tom podal Tomášovi 

dalekohled. 

Když se mladík podíval dalekohledem, uviděl 

svůj domov a sám sebe v okamžiku, kdy objímá 

svého otce. 

S otázkou v očích se otočil na mudrce. 

„Podívej se znovu.“ řekl mudrc. 

Chlapec poslechl, a znovu uviděl sám sebe, ale 

tentokrát v okamžiku, kdy objímá matku. 

A najednou vidí, že kolem obou dvou září takové 

zvláštní krásné světlo. A i když se od sebe vzdálili, 

zářil každý z nich dál. 

„Co to je to krásné světlo?“ obrátil se mladík 

na mudrce. 

„Víš, právě tato záře dává objetí jeho léčivou 

moc. Pouhým okem však není vidět. Objetí, to jen 

fyzický pohyb, obyčejné gesto, ale to, co je důležité, 

je stav tvého srdce v okamžiku objetí. Balzám na 

duši můžeš předat objetím, pohlazením, nebo jen 

pohledem do očí.“ 

„Ale co to znamená stav srdce, jaký stav srdce 

je důležitý? Prozraď mi to, moudrý muži.“ prosí 

mladík. 

„To musí každý poznat sám.“ odpověděl stařec. 

„Poslouchej své srdce a nauč se myslet srdcem. 

Dívej se lidem do očí, protože srdcem a pohledem 

očí se vyjádřit víc než pouhými slovy.“ 

Příběh je u konce. Každý z nás je ve stejné 

situaci jako Tomáš. Učíme se poslouchat své 

srdce, učíme se myslet srdcem. 

Za chvíli, až vystoupíš z niterných hladin, až 

otevřeš oči, uvidíš kolem sebe lidi, kteří si 

nabízejí objetí. Je to nabídka i pro tebe. Záleží 

jen na tobě, jestli se připojíš, jestli jsi ochoten 

dávat i přijímat. 

Odchod z niterných hladin. 

 

 

 

Neděle  
14. 4. 1996  
dopoledne 

Spánek 

Dobré ráno, vidím, ţe jste dobře vyspaní, 

budeme se tedy bavit o spánku. Následující diagram 

ukazuje, co se děje s mozkovými rytmy v noci. 

(obrázek) 

Neţ jdeme spát, je náš mozek ve fázi beta. 

Nezbytnou podmínkou k tomu, abychom usnuli, je 

zpomalení našeho mozku do alfy. Alfou 

procházíme přibliţně 20 aţ 30 minut, potom 

přecházíme do thety a delty, ale pak se zase přes 

thetu vracíme do alfy. Náš mozek se takto 

přelaďuje několikrát za noc. Ráno, ke konci spánku, 

trávíme přibliţně hodinu v alfě a z ní se pak 

přirozeným fyziologickým způsobem probouzíme. 

To ovšem platí pouze za předpokladu, ţe s námi 

někdo nešetrně nezatřese nebo nám u ucha 

nezadrnčí budík. Pokud nám zazvoní budík, jsme-li 

zrovna v deltě, zaţijeme ono nepříjemné probuzení, 

kdy máme pocit, ţe jsme se ani trochu nevyspali – 

jen jsme si lehli, a uţ zase musíme vstávat nebo ţe 

jsme v noci skládali sto metráků uhlí. Nejhorší je 

probuzení v hluboké deltě těsně po usnutí. 

Mentální budík 

Jak zařídit, abychom se přirozeně probouzeli 

v reţimu alfa? Kaţdý z nás má v sobě nějaké 

vnímání času, jakýsi vnitřní chronograf. Zatím se 

neví, který orgán nám čas měří, ale ví se, ţe čas 

prostě nějak vnímáme. Se svým vnitřním časem 

můţeme pracovat a s jeho pomocí si nařizovat 

vnitřní budík. Určitému procentu lidí postačí, kdyţ 

si před spaním řeknou, ţe budou vstávat ráno 

v určitou hodinu – a opravdu se v určenou dobu 

probudí, odpočinutí a svěţí. Většina ostatních musí 

tuto informaci sdělovat svému podvědomí 

důrazněji. Obvykle mají lidé, kteří vstávají 

pravidelně ve stejnou dobu, zkušenost, ţe se 

probouzejí těsně před zazvoněním budíku, mají 
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tedy svůj vnitřní budík nařízený stereotypem. 

Někomu stačí, aby tři rána po sobě vstával v určitou 

hodinu a uţ se mu tento čas zautomatizuje. Jiní se 

ani po roce nedokáţí vnitřně přizpůsobit hodině, 

kdy mají vstávat, a jsou tedy odkázáni na budík. 

Vnitřní budík si můţete nařídit v niterných 

hladinách. Večer před spaním sejdete do pracovny, 

to uţ umíme. V pracovně jste si pověsili na stěnu 

hodiny, ideální je hodně velký „orloj“. Zahrajete si 

s hodinami pantomimu, jak nastavujete jejich velké 

ručičky na tu hodinu, kdy budete chtít zítra vstávat. 

Přitom si řeknete tři pozitivní sugesce: 

Toto je čas, kdy se probouzím. 

Toto je čas, kdy vstávám. 

Toto je čas, kdy jsem svěží a odpočinutý. 

Všechny tyto aspekty potřebujeme. Chceme se 

probudit, ale probudit se a nevstat by nám nebylo 

nic platné. A kdyţ vstaneme, chceme se cítit 

příjemně. 

Po večerním nastavení vnitřního budíku můţete 

vyjít z hladin ven a ještě něco dělat, nebo můţete 

v pracovně usnout. Mnozí z vás jistě mají 

zkušenost, ţe vystoupit z niterných hladin není 

ţádným problémem. Děláte si něco v pracovně, 

otevřete oči – a jste venku. Proč bych tedy se při 

zpáteční cestě měl prokousávat nějakým počítáním 

a barvami, kdyţ stačí otevřít oči. Většině z vás by to 

určitě šlo, ale po krátkém čase byste zjistili, ţe se 

vám nedaří jít do hladin. Proč? Protoţe byste začali 

systematicky porušovat přirozený biorytmus. 

Všechno v přírodě probíhá podle určitých 

harmonických křivek, více nebo méně podobných 

sinusoidě. Chodili byste sice pozvolna do alfy, ale 

potom byste se z ní dostávali skokem, coţ je 

porušením biorytmu. Protoţe váš mozek nemá 

taková porušení rád, mohl by se začít bránit 

a nedovolil by vám dostat se do alfy na základě 

volního rozhodnutí. Dělal by si to dál pouze po 

svém. 

Jestliţe v alfě usnete, nestane se nic 

nepřirozeného. Pokračujete přirozeně do thety a do 

delty, váš mozek projde během noci přirozeným 

střídáním rytmů, a protoţe jste mu nařídili mentální 

budík, probudíte se plynulou alfou ven, takţe ţádné 

porušení biorytmu nenastalo. Usnout v alfě se občas 

přihodí asi kaţdému z nás. Po semináři si člověk 

obvykle říká, ţe by měl denně chodit do hladin, ale 

nemá na to čas, tak si vzpomene večer, pak uţ je 

pozdě večer, tak si k ke své mentální práci vleze do 

postele, aby potom nemusel vstávat, a nejlépe si 

k ní lehne, aby měl pohodlíčko. Potom to ovšem 

dopadne pokaţdé stejně. Pomyslíte na červenou 

a číslo 7, moţná ještě na oranţovou... a bude ráno. 

Bezprostředně po semináři, neţ se zdokonalíte, 

nedělejte proto svoji mentální práci pozdě večer a 

v horizontální poloze. 

Mentální budík respektuje takzvaný lokální čas. 

Změní-li se čas ze zimního na letní, mentální budík 

se samočinně přizpůsobí. Při cestách letadlem přes 

několik časových pásem budík respektuje čas 

lokálního pásma, ve kterém se právě nacházíte. Má-

li vás budit v šest hodin, vzbudí vás v šest hodin 

místního času. Mentální budík je pouţitelnou 

technikou pro zkrácení aklimatizačního času 

například po cestě do Ameriky, kdy se během letu 

Praha–New York přesunete přes osm pásem. Bez 

mentálního budíku trvá aţ týden, neţ se člověk na 

místní čas aklimatizuje. Náš vnitřní čas je výrazně 

ovlivňován světlem. Naše vnitřní hodiny se 

synchronizují se světlem, takţe dlouhodobým 

intenzivním světlem lze převrátit denní reţim. Letos 

na jaře bylo poměrně hezké počasí a slunce svítilo, 

takţe se lidé přeladili na letní čas snadněji. 

Mentální budík mohou vyuţít také lidé pracující 

na směny, i kdyţ obecně práce na směny je pro 

organismus zbytečnou zátěţí. Většina lidí má 

adaptační čas zhruba týden, týden si zvyká na nový 

pracovní reţim a potom se reţim obvykle právě 

změní. Pokud vstáváte nepravidelně, mentální 

budík vám zařídí, abyste se probouzeli v potřebnou 

dobu svěţí a odpočinutí. Pokud vstáváte pravidelně, 

budíte se často ze zvyku a váš mentální budík, 

naučený pouze stereotypem, vás budí i v sobotu a 

v neděli, coţ by nemusel. Mohli byste jej mentální 

prací naučit přizpůsobovat se změnám a ze dne na 

den si jej nařizovat na jinou hodinu. Jakmile 

začnete mentální budík pouţívat pravidelněji, po 

několika pouţitích se synchronizuje a jde na minutu 

přesně. 

Nabádám vás, abyste mi nevěřili a abyste si 

věci, které vám tu vykládám, prověřovali. V případě 

mentálního budíku často lidé opatrně experimentují 

tím způsobem, ţe si nařídí mentální budík na šestou 

hodinu, ale pro jistotu si na šest hodin a deset minut 

nařídí svůj fyzický budík. Pochopitelně se probudí 

aţ v šest deset, protoţe vlastní mozek nedokáţeme 

ošálit vlastním mozkem. On samozřejmě ví, ţe jsme 

si nařídili fyzický budík, tak se přece nebude 

namáhat. V přírodě se neplýtvá energií; základní 

přírodní zákon říká, ţe kaţdé těleso setrvává 

v nejniţší energetické hladině, která mu je dovolena 

(to je fyzikální zdůvodnění lenosti). Ale i tak splní 

mentální budík částečně svůj účel, protoţe svého 

člověka před probuzením vyladí do alfy, posun 

o deset minut nehraje roli. Člověk pouze přijde 

o vytouţený důkaz, ţe mu to funguje. Někteří lidé 

také zkoušejí svůj mentální budík v sobotu nebo 

v neděli, kdy o nic nejde. Potom mi to vytýkají 
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a stěţují si na svůj budík, ţe je budí s přesností na 

hodiny. Je-li budík nařizován na zkoušku, o nic 

nejde, a učí se tedy neochotně. Pokud se dostanete 

do situace, ţe vstát opravdu musíte, váš mentální 

budík začne ze dne na den fungovat naprosto 

přesně. 

Kdyţ jsem pracoval ve výzkumáku, byl jsem 

sluţebně ve Francii. Jeli jsme celou noc hroznou 

sněhovou vánicí a ve tři hodiny v noci jsme přijeli 

do Lyonu. V šest hodin ráno jsem musel být ve 

fabrice v horách a nikdo z nás v autě neměl budík. 

Nezbylo neţ riskovat mentální budík – a ten i po tak 

namáhavém dni a krátkém spánku fungoval 

naprosto přesně. Ale tam jsem opravdu musel být 

včas. V takových chvílích člověk potřebuje vnitřní 

důvěru, ţe to dokáţe. 

Méně spánku 

Někdy vás ale váš mentální budík budí 

pravidelně třeba o hodinu dřív, neţ jste mu zadali, 

a vy se přesto probouzíte svěţí. Je to čas, kdy vám 

vaše podvědomí nabízí ideální podmínky pro 

mentální práci. Kaţdý máme svůj biorytmus a vaše 

podvědomí vám můţe nabízet tento čas pro vaši 

meditaci, práci na sobě, vnitřní programování. 

Spánkový diagram platí pro spánek, který trvá 

sedm aţ osm hodin. Jakmile svému mozku dáte na 

spánek méně času, zmenší počet REM fází tak, 

abyste byli při probuzení v alfě. Tak lze na určitou 

dobu drasticky sníţit potřebu spánku, dokud se 

nevyčerpají vaše rezervy, ale tento způsob čerpání 

rezerv vám neublíţí – na rozdíl od povzbuzujících 

prášků, které vám ublíţit mohou. 

Sám jsem byl dřív sám o sobě přesvědčen, ţe 

jsem spavec a pokud nespím osm hodin denně, 

nemá vůbec smysl, abych chodil do práce, protoţe 

tam budu platný asi tolik jako těţítko. Ţivot mi 

ukázal, ţe to není pravda. Naučil jsem se mentální 

techniky a jednou, kdyţ jsme se vraceli ze sluţební 

cesty z Itálie, byli jsme ještě v pátek večer u Milána 

na jednání a v sobotu ráno jsem musel být v osm 

hodin na semináři. Kolegové chtěli dojet nejdále do 

Rakouska a tam přespat, ale já jsem je potřeboval 

přemluvit, ţe musím být v osm ráno v Liberci. 

Posadili mě tedy za volant a sami se ponořili do 

spánku. Seděl jsem za volantem celou noc, ujeli 

jsme 1 100 kilometrů, v šest hodin ráno jsem byl 

v Liberci a měl jen hodinu, abych si mohl trochu 

zdřímnout; a v osm jsem uţ byl na semináři – bez 

pocitu únavy. Asi bych to nemohl takhle dělat celý 

týden, ale ověřil jsem si, ţe pokud člověk potřebuje, 

mozek dokáţe leccos. 

REM fáze 

V diagramu průběhu spánku jsou vyšrafována 

místa, kdy během spánku procházíme alfou. Tento 

čas se někdy označuje jako REM fáze spánku, 

neboli Rapid Eye Moving, doslova přeloţeno rychlé 

pohyby očí. V tomto čase se zdají sny a na člověku 

se to pozná, protoţe se mu pod zavřenými víčky 

hýbají oční bulvy. Sny se zdají naprosto kaţdému 

člověku, ale ne kaţdý si je ráno pamatuje. Sen je 

velice důleţitou spánkovou fází. Byly prováděny 

pokusy, při nichţ se pokusným osobám bránilo 

touto fází spánku projít. Jakmile se jim začaly zdát 

sny, byly tyto osoby probuzeny, potom je zase 

nechali usnout a opět je na začátku REM fáze 

probudili. Pokusné osoby spaly osm hodin, ale uţ 

po prvním dnu se u nich projevila neschopnost 

soustředění, druhý den lehký třes organismu a třetí 

den spěly ke kolapsu. Podle toho, co jsem četl, to 

déle neţ tři dny nikdo beze snů nevydrţel. 

Sny 

Ve snech probíhá rekapitulace a třídění 

informací. Někdy se sny vracejí k událostem 

předchozího dne, někdy do hluboké minulosti. 

Pokud si lidé své sny pamatují, mívají chuť z nich 

dělat jisté závěry. Kolem snů existuje celá filozofie, 

nicméně obsah snu je ovlivněn spoustou vysoce 

individuálních parametrů, které nedokáţeme 

analyzovat. Nejvíce je ovlivněn tím, co jste proţili 

v předcházejícím dni, co jste viděli v televizi, co 

jste četli, co jste jedli, jaký je váš zdravotní stav. 

Většina snových symbolů je vysoce individuální. 

Snáře z knihkupectví jsou dobré snad pro pobavení, 

ale ani tam bych to neviděl jako šťastné řešení. 

Kaţdý snář je pokusem o zobecnění snových 

symbolů, coţ je uţ samo o sobě zavádějící, je 

poznamenán kulturním prostředím, v němţ vznikl, 

takţe můţe působit spíše ke škodě neţ k uţitku. 

Nejlepší je udělat si soukromým dlouhodobým 

sledováním svých vlastních snů svůj soukromý 

snář. Smysl má zabývat se zejména takovými sny, 

které se opakují. Ony se opakují právě proto, ţe jim 

nerozumím. Moje podvědomí mi prostřednictvím 

takového snu nabízí nějakou informaci a já ji 

neumím vyuţít. 

Pokud se vám zdají létací sny, mohou 

vyjadřovat podvědomou touhu po létání. Sny 

mohou vyjadřovat jakoukoli touhu, například v nich 

jste spolu s milovaným člověkem. Vlastně jsou to 

sny na přání. Moţná se vám někdy stalo, ţe jste se 

ráno probudili z příjemného snu a řekli si, ţe se 

ještě chcete vrátit a svůj sen si dosnít, a podařilo se 

vám to. 

Někdy se vám mohou zdát takzvané prorocké 

sny. Podle mne nejsou prorocké sny ţádným 

věštěním, ani „nahlédnutím do osudu“, protoţe 

jsem hluboce přesvědčen, ţe ţádný předurčený 
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osud neexistuje. Vytváříme si jej svými 

myšlenkami a svými činy, je to naše dílo. Nelze se 

podívat dopředu, protoţe tam nic není, ještě to tam 

není vytvořeno. Proč se nám tedy zdají sny, jeţ se 

splní? Náš mozek zpracovává informace z pěti 

smyslů i z mimosmyslového vnímání. Tyto 

informace si poskládá a z nich odvozuje svůj 

„kvalifikovaný odhad“. Ten nám předkládá jako 

sen, ale ne jenom proto, abychom něco předem 

věděli, ale jako varování či upozornění, ţe určitý 

soubor okolností povede k určitému řešení. Je na 

nás, jestli se nám toto řešení líbí nebo nelíbí, a pak 

proti jeho uskutečnění něco uděláme. Sen se 

nesplní, jestliţe se některý ze vstupních parametrů 

změní. Jestliţe si takový sen vyloţíme jako 

prognózu, podvědomě jí uvěříme 

a naprogramujeme se na ni. Pak můţeme získat 

důkaz o tom, ţe se nám sen splnil a my jsme věštci. 

Pokud se vám zdá něco podobného, vezměte takový 

sen jako šanci něco s vývojem určité situace udělat. 

Využití spánku 

Kaţdé ráno jste před probuzením skoro hodinu 

v alfě a tuto hodinu můţete vyuţít. Na tomto 

semináři se pracně učíte chodit do alfy, ale kaţdé 

ráno v ní jste automaticky. Jedním způsobem 

vyuţití ranní hodiny alfy můţe být výuka cizích 

jazyků, přesněji opakování lekcí, které uţ jste se uţ 

naučili předtím. Opakování v alfě je velice 

intenzivní výuka. Můţete si také opakovat své 

programy. Nahrajte si příslušný text na magnetofon 

a připojte jej na časový spínač, který nařídíte 

o hodinu dříve neţ svůj mentální budík. 

Magnetofon se spustí hodinu před vaším 

probuzením a velice potichu vám přečte programy 

nebo učební látku. 

Také bezprostředně po usnutí se nacházíte 

dvacet aţ třicet minut v alfě. Určitě znáte tvrzení, ţe 

je zdravé si dát po obědě „dvacet“. Uţ jste si někdy 

zkusili dát „čtyřicet“? Jak jste se probudili? Asi 

špatně. Naši předkové sice nic netušili 

o mozkových frekvencích, ale měli vypozorováno, 

ţe zdřímnout si dvacet minut po obědě je příjemné, 

protoţe se probouzíte z alfy svěţí a odpočinutí. Ale 

běda, kdyţ přetáhnete a sklouznete do delty či do 

thety, pak při probuzení vyletíte skokem z hluboké 

spánkové fáze, coţ není příjemné. 

Čas po usnutí lze vyuţít například k pomoci 

dětem, které ráno obtíţně vstávají, protoţe jejich 

přirozený biorytmus je jiný, neţ poţaduje škola. 

Těm můţete zvenku nařídit jejich vlastní mentální 

budík. Jakmile dítě usne, coţ poznáte podle toho, ţe 

se mu zklidní a prohloubí dech, sedněte si 

k postýlce a říkejte mu do ouška věty podle 

příkladu: 

V sedm hodin ráno vstáváš, jsi odpočinutý, 

svěží, usměvavý jako sluníčko, těšíš se do školy, 

ve škole si všechno perfektně pamatuješ... 

Samozřejmě, ţe kdybyste děcku v bdělém stavu 

řekli, ţe se těší do školy, asi by vám dalo najevo, ţe 

těšit se do školy je naprosto společensky neúnosné. 

Ale v alfě tyto věty přijme, a vy tak můţete své dítě 

naladit na nový den. U malých dětí to funguje ze 

dne na den, větším dětem je potřeba tyto věty 

opakovat po několik dní. Doporučuji vám raději si 

takové větičky předem napsat, protoţe byste bez 

přípravy ve snaze mluvit pozitivně mohli drobátko 

koktat. Tímto způsobem je někdy moţno pomoci 

při nočním pomočování a vsugerovat dítěti, ţe 

bude-li potřebovat, samo se včas probudí, dojde si 

na záchod, a potom bude pokračovat ve spánku. 

Můţe se vám stát, ţe na vás spící dítě začne 

mluvit. Zachovejte klid, neprobudili jste je. Člověk 

v alfě si můţe běţně povídat. Moţná jste někdy 

přišli pozdě večer do společné loţnice, kde leţel váš 

partner, normálně jste si s ním smysluplně 

popovídali a ráno jste zjistili, ţe si nic z toho 

nepamatuje. Mohli jste se trefit do jeho REM fáze, 

a on vás naprosto klidně zakomponoval do svého 

snu. Totéţ se vám můţe stát u vašich dětí. 

Mozek pracuje nonstop, 24 hodin denně, a uši 

rovněţ. Dávejte si pozor na to, co se děje kolem dětí 

během jejich spánku. Celá řada rodin řeší své 

partnerské konflikty, kdyţ děti spí. Kdyţ spí, 

neznamená to ovšem, ţe vás nevnímají. Jakmile vás 

slyší, vnímají vás. Děti vnímají své rodiče 

i telepaticky a třaskavou atmosféru v rodině tak 

jako tak odnesou, i kdyby před nimi rodiče 

předstírali cokoli. Pokud vás slyší, ještě ke všemu 

vám rozumějí a detailně si všechno uvědomují. 

Často jsou malé děti v osm hodin vyháněny od 

televize, ale dítě můţe spát za zdí, kde je televize 

slyšet. Zkuste si sami někdy posedět u televize se 

zavřenýma očima a jenom poslouchat zvuky, které 

ta bedna vyrábí. Uvědomíte si, ţe v dětském mozku 

se pak odehrávají moţná větší horory neţ ty na 

televizní obrazovce. V odborné literatuře jsou 

dokumentovány příklady, kdy se dětem najednou 

zhoršily školní výsledky, i kdyţ v rodině bylo 

všechno v pořádku. Zjistilo se, ţe jediné, co se 

doma odehrálo, byla přestavba nábytku. Rodiče si 

neuvědomili, ţe přemístili dětskou postýlku za 

stěnu, před níţ hraje televize. Dejte si na takové 

věci pozor. 

Mimochodem, máte-li na nočním stolku 

u postele malý mechanický budík, doporučuji 

vyměnit jej za jiný typ. Malý budík má maličký 

mechanický nepokoj, který tiká velice rychle. 

Vzpomeňte si, ţe jsme vyuţili triku s vnějším 
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rytmem v případě brumáku, který nás ladil do alfy. 

Rychle tikající budíček vás honí celou noc, honí 

vaše srdce i mozek, jejichţ rytmy se přizpůsobují 

rytmu tikání. Moţná proto můţete být ráno málo 

vyspaní. Klidová tepová frekvence srdce je 

přibliţně 60 tepů za minutu. Nejlepší jsou 

pendlovky s jejich krásně pomalým tikáním, které 

vás dostává do alfy samo. 

Často se lidé ptají, lze-li se odnaučit chrápání. 

Ano, ale musí se mu chtít odnaučit sám chrápající. 

Člověk, který chrápe, většinou sám sebe neslyší. 

Můţe si zkusit udělat program, ţe si své chrápání 

uvědomí a změní polohu, aby chrápat přestal. 

Pokud vaše dítě ze spánku skřípe zuby, pokuste 

se najít důvod, proč to dělá. Pozvěte si je do 

pracovny a zeptejte se ho. Nedoporučuji dělat něco, 

aniţ byste pochopili příčinu. Skřípání zubů, 

pomočování, noční děsy, to všechno má v psychice 

dítěte svoji naprosto reálnou příčinu. V noci asi 

proţívá něco, z čeho zatíná zuby. Je potřeba dítěti 

porozumět a pomoci mu odstranit pokud moţno 

příčinu. Samozřejmě, můţete mu vsugerovat, ţe 

bude spát klidně a s uvolněnými čelistmi, ale tím 

zapouzdříte původní příčinu, z níţ se můţe stát 

časovaná bomba. 

Technika usínání 

Řekli jsme si, jak se probouzet. Nyní si budeme 

říkat, jak usnout. Někteří lidé trpí nespavostí jako 

nemocí. Kromě toho kaţdému z nás se občas stává, 

ţe nemůţe usnout. Uţ je půlnoc, jedna hodina, dvě 

hodiny – a my ne a ne zabrat. Obvykle nejdřív 

spočítáme ovečky, a potom sáhneme po prášku na 

spaní. Proč nemůţeme usnout? Obvykle proto, ţe se 

náš mozek zacykloval v betě. Buď tam řešíme 

nějaký logický problém a nemůţeme najít řešení, 

nebo se stále a stále vracíme k nějakému silnému 

emotivnímu proţitku. Jak z toho ven? 

Navrhnu vám lepší způsob, neţ jakým je prášek 

na spaní. Sestoupíte do pracovny a necháte si od 

poradců připravit černou tabuli. Vezmete si křídu 

a nakreslíte si na tabuli velikou kruţnici. Do 

kruţnice budete velmi pečlivě, od kraje ke kraji, 

psát číslici 100 tak, aby kruţnici co nejvíce 

vyplnila. Snaţte se, abyste se kruţnice jen lehce 

zevnitř dotkli. Kdyţ číslici pečlivě vepíšete, zase ji 

pečlivě smaţete, ale jenom číslici, kruţnici necháte 

zachovanou. Maţete spirálovitým pohybem od 

středu ke krajům, lhostejno jestli doprava nebo 

doleva. Pak do pravého dolního rohu napíšete 

psacím písmem spím. Protoţe samozřejmě nespím, 

pokračuji vyplňováním kruţnice číslicí 99, zase tak 

abych zůstal jenom uvnitř kruţnice. Pak ji opět 

smaţu a slovo spím obtáhnu. Takhle pokračuji 

v sestupné řadě do té doby, neţ usnu klidným, 

přirozeným spánkem. 

(obrázek) 

Co se vlastně při této činnosti děje? V první 

řadě jste v alfě, protoţe jste v pracovně. Nicméně 

zbylých 20 % logických myšlenek vás obtěţuje tak, 

ţe vás nenechají usnout, takţe samotná pracovna 

k usnutí nestačí. Logika nemá ráda stereotyp, nemá 

ráda opakování a monotónní práci. Nabízím vám 

postup, jak svoji logiku unudit. Proto vyplňujte 

i maţte velmi pečlivě, vaše pozornost se přesune do 

kruţnice na tabuli a váš logický problém půjde 

stranou. Logika si řekne: „Co je to za zábavu, 

počítat od stovky do jedné? Ať uţ raději spím, neţ 

abych dělal takové hlouposti.“ 

Dlouhou dobu jsem o nespavosti věděl jen 

z literatury, kde se píše o lidech, kteří původně 

neusnuli bez prášků na spaní, ale po nácviku této 

usínací techniky dokázali během tří měsíců prášky 

úplně opustit. Před čtrnácti dny jsem se setkal 

s paní, která absolvovala tento seminář a potvrdila 

mi, ţe jí usínací technika fungovala právě takto. 

Trpěla nespavostí jako nemocí a pomocí usínací 

techniky se jí podařilo odloţit všechnu chemii. 

Napoprvé se dopočítala od stovky do jedné, začala 

tedy znovu a usnula někdy při druhém průchodu 

padesátkou. Postupně se zdokonalovala, takţe dnes 

usíná někde u první padesátky. Tato technika 

vyţaduje určitou trpělivost a nedaří se ze dne na 

den, je ale velmi efektivní a bez jakýchkoli 

vedlejších účinků. 

Technika sklenice vody 

Existuje způsob, jak nařídit svému mozku, aby 

během noci řešil určitou otázku. Často se tak děje 

spontánně, jak vyjadřuje rčení „Ráno moudřejší 

večera“. Večer usínáte s nevyřešeným problémem 

a ráno víte, jak na to. Tento proces můţete udělat 

cíleně, mozku jej můţete vysloveně nařídit. Otázku 

pro noční zpracování lze zvolit zcela libovolně, od 

banality typu „kde jsem zapomněl ty klíče“ aţ po 

klíčové otázky strategického vyjednávání 

s nepřátelskou velmocí. 

Postupu se říká Technika sklenice vody. Večer 

před spaním si vezmete sklenici vody, posadíte se 

na postel, zavřete oči a zvednete je vzhůru, čímţ se 

dostanete do lehké alfy. V duchu si řeknete: 

Toto je jediné, co musím udělat, abych dostal 

odpověď na svoji otázku. 

Zopakujete si svoji otázku, vypijete polovinu 

sklenice vody a jdete spát. Sugesce se tak stává 

posledním příkazem, který mozku zadáváte. Mozek 

se pak celou noc snaţí vaši otázku vyřešit 

a odpověď vám můţe přijít jako sen, nebo jako 
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„Aha!“ myšlenka ráno. Samozřejmě ţe se můţete 

probudit a nevědět nic. V tom případě zopakujete 

to, co jste udělali večer. Vezmete sklenici, zavřete 

oči, zvednete je vzhůru a opět si v duchu řeknete: 

Toto je jediné, co musím udělat, abych dostal 

odpověď na svoji otázku. 

Zopakujete si svoji otázku, dopijete zbývající 

polovinu vody a přestanete se o problém starat, 

pokusíte se na něj zapomenout. Odpověď můţe 

přijít zdánlivě nahodilým způsobem. Ťukne vás 

některé slovíčko či situace a najednou vám 

odpověď takzvaně dojde. 

Dělám si soukromou statistiku, jak tato technika 

funguje u různých lidí, a mám dojem, ţe funguje 

tak napůl. Polovina lidí hlásí výborné výsledky 

a druhá polovina říká, ţe vůbec nic. Lépe funguje 

u lidí, kteří si sny pamatují. 

Nyní půjdeme do hladin, do pracovny; tam vám 

zopakuji spánkové techniky, abyste si je lépe 

zapamatovali, a stejným způsobem půjdeme ven. 

Fyzická relaxace 

Vstup do hladin 

Tajný koutek 

Pozitivní věty 

Připrav se na odchod do pracovny, počítám: 

dvanáct, jedenáct, deset, devět, osm, sedm, šest, 

pět, čtyři, tři, dva, jedna. 

Vstupuješ do své pracovny. Jsi tam. Přivítej se 

se svými poradci a řekni jim, že jsi přišel 

naprogramovat spánkové techniky. 

Sedni si do svého křesla a vnímej program, 

který se stává aktivní součástí tvého života. 

Technika sklenice vody. 

Provedení: těsně před spaním vezmi sklenici 

vody, zavři oči, zvedni je vzhůru do třetího oka 

a v duchu si řekni: 

„Toto je vše, co musím udělat, abych dostal 

odpověď na otázku...“ a řekni svoji otázku... 

vypij polovinu sklenice vody a jdi klidně spát. 

Odpověď přijde ve snu nebo ráno při probuzení. 

Pokud ne, dopij zbylou polovinu vody stejným 

způsobem jako večer. To znamená zavři oči, 

zvedni je do třetího oka a řekni si: „toto je vše, 

co musím udělat, abych dostal odpověď na svoji 

otázku“ a dopij zbylou polovinu sklenice vody. 

Odpověď přijde během dne. 

Mentální budík 

Výhodou používání mentálního budíku je, že se 

vždy probudíš v alfě. 

Provedení: večer před spaním jdi do pracovny 

a nařiď si hodiny v pracovně. Řekni si: toto je 

čas, kdy se probouzím, toto je čas, kdy vstávám, 

toto je čas, kdy jsem svěží; potom klidně usni, 

třeba v pracovně. 

Usínání 

Připrav si v koutku nebo v pracovně tabuli 

s houbou a křídou. Na tabuli vepiš velkou 

kružnici a do ní přesně do krajů číslo 100, číslo 

smaž spirálovitým pohybem od středu ke kraji, 

tak aby kružnice zůstala zachována a do 

pravého rohu tabule vepiš psacím písmem slovo 

spím. Dále vepiš do kruhu číslo 99, potom je 

smaž a obtáhni slovo spím a tak pokračuj až do 

chvíle, kdy usneš tvrdým zdravým spánkem. 

Vzbudíš-li se v noci, jednoduše otoč polštář 

a budeš spát dál. 

Připrav se na odchod z pracovny, rozluč se 

s poradci, procházíš bílým světlem. 

Počítám: jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, 

osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct... jsi ve 

svém tajném koutku. 

Odchod z niterných hladin 

Paměť 

Začnu odváţným tvrzením: Kaţdý z vás má 

stoprocentní paměť. Má to jediný drobný háček 

umět se ke svým vlastním paměťovým zápisům 

dostat. Byla provedena řada pokusů, při nichţ se 

dobrovolníci nechali v neurologické laboratoři 

podráţdit mikroelektrodou v mozku. Díky 

podráţdění se jim ţivě vybavovaly vzpomínky 

z libovolného věku se všemi detaily i smyslovými 

záţitky. Výsledky těchto pokusů jasně dokazují, ţe 

máme v mozku uloţené vzpomínky na celý svůj 

ţivot – minutu po minutě. Jediným problémem 

zůstává, jak se k nim dostat. Ţádný neurochirurg na 

světě neumí sáhnout do mozku a říci si – tak se 

podíváme, co se dělo 1. 12. 1991 ve 21 hodin a 36 

minut. Naštěstí to snad ani nikdy umět nebude. 

Náš problém není pamatovat si, ale 

k zapamatovanému se dostat. Ukáţeme si jednu 

z cest, jak lze zpětné vybavování informací 

z mozku zkvalitnit a zrychlit tak, abychom si snáze 

pamatovali to, co chceme. Není to ţádná zázračná 

metoda, ale trénink, nebo „masáţ“ mozku. Do 

tohoto semináře je zařazena proto, ţe umoţňuje 

trénink paměti a vizualizace. Celá řada z vás do této 

chvíle neviděla barvy, neviděla pracovnu a moţná 

nevíte, jak vypadají vaši poradci. Cítíte se ošizeni 

a chtěli byste je vidět. Tato technika je jednou 

z moţností, jak při pravidelném pouţívání trénovat 

vizualizaci a zároveň zlepšit svou paměť. 
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Teorie paměťových kolíčků 

Nejprve vám vysvětlím, jak se to bude provádět. 

Budeme pouţívat takzvané paměťové kolíčky. 

Napište si na papír číslice od 1 do 10 a k nim si 

nakreslete následující obrázky: 

 0 – talíř 

 1 – trn 

 2 – boty 

 3 – cop 

 4 – dům 

 5 – ruka 

 6 – laso 

 7 – duha 

 8 – noty 

 9 – kanon 

10 – trn + talíř 

Lhostejno, kreslíte-li rukou neumělou či 

akademickou. Jestliţe si vytvoříte obrázek, bude se 

vám paměťový kolíček lépe pamatovat, protoţe náš 

mozek pracuje v obrazech. Těchto deset kolíčků si 

musíte zapamatovat jako básničku. Tak jako 

v matematice dokáţete pomocí deseti 

matematických symbolů napsat číslo od nuly do 

nekonečna, můţete nyní psát čísla pomocí obrázků. 

Další čísla můţete vytvářet skládáním obrázků: 11 

– dva trny, 12 – trn a boty. 

Kdybych vás poţádal, ať si vzpomenete, co jste 

měli minulé úterý k obědu, většina z vás nemá šanci 

si vzpomenout. Vzpomněli byste si za určitého 

předpokladu, jestli byl oběd obzvlášť dobrý, nebo 

obzvlášť příšerný, jestli byl něčím neobvyklý. 

Kdybych vás poţádal, abyste si vzpomněli na svůj 

poslední malér, nějakou trapnou záleţitost nebo 

nehodu, nejenţe si dobře vzpomenete, ale ještě teď 

vám z toho naskočí pupínky. V takovém záţitku je 

silná emoce a je lhostejné, je-li pozitivní či 

negativní. 

Znáte to ze školy. Jestli jste měli na váš 

oblíbený předmět kantora, který byl „uspávačem 

hadů“, nic jste si nezapamatovali, protoţe po deseti 

minutách poslechu jeho monotónního hlasu celá 

třída spala. Naopak, jestli jste zrovna měli na váš 

nenáviděný předmět kantora, který dokázal udělat 

estrádu a vtáhnout vás do děje, pak jste se doma 

nemuseli učit, protoţe jste si všechno pamatovali ze 

školy. 

Pokud se pokusíte něco si zapamatovat, 

pouţijete k tomu levou čili logickou hemisféru. 

Pravá hemisféra přitom „lenoší“. Co myslíte, ţe by 

se stalo, kdybych vám teď nabídl deset českých 

slov, která spolu vůbec nesouvisejí, a chtěl bych po 

vás, abyste mi je za deset minut zopakovali ve 

stejném pořadí? Kolik byste si z nich zapamatovali? 

Za chvíli si ověříte, ţe s pomocí kolíčků si jich 

většina z vás zapamatuje deset z deseti. Nedávno 

jsem ukazoval paměťové kolíčky ve spolku 

důchodců. Jedna paní po skončení pokusu 

prohlásila: „Kruci, to je přece lumpárna, celý ţivot 

si říkám, ţe mám špatnou paměť, a teď jsem si 

dokázala, ţe to není pravda!“ 

Jak tedy budeme vyuţívat paměťové kolíčky? 

K obrázku kolíčku si přiřadíme obrázek toho slova, 

které si chceme zapamatovat. Uděláme jejich 

obrazové spojení tak, abychom do něj cíleně vnutili 

nějakou emoci. Buď uděláme spojení nezvyklé, 

přeţeneme rozměry, něco, co v ţivotě neexistuje, 

atypické spojení. Nebo do něj vneseme humor, 

uděláme legrační spojení. Nebo naopak uděláme 

drastické spojení, takové se vůbec nejlépe pamatuje, 

zvlášť kdyţ z něj teče krev. Tím do paměťového 

zápisu cíleně vtáhneme také pravou hemisféru, 

protoţe ta se zabývá emocemi. Paměťový zápis se 

nám uloţí jak do levé, tak do pravé hemisféry, čímţ 

„oprášíme“ staré nervové spoje mezi hemisférami 

a mozek bude pracovat mnohem efektivněji. 

Praxe paměťových kolíčků 

Uděláme si praktickou ukázku, při které 

pochopíte, co těmito pokyny myslím a ţe to 

opravdu funguje. Zvolíme si deset slovíček. Pro 

začátek je lepší pouţívat česká podstatná jména, 

protoţe ta se nám budou zobrazovat nejsnáze. 

Zatím vynechme slova, jako štěstí, láska, dobro, 

protoţe bychom pro ně ve skupině obtíţně hledali 

společný symbol. Vy sami budete navrhovat 

jednotlivá slovíčka, aby to nevypadalo, ţe se tady 

na vás vytahuji s předem připravenými slovy. Ke 

kaţdému navrţenému slovu si vytvoříme pomocí 

kolíčku obrazové spojení. Pak to zamluvíme, 

půjdeme do hladin, a po dvaceti minutách vás 

poţádám, abyste napsali naše slovíčka ve stejném 

pořadí na papír. Většina z vás s překvapením zjistí, 

ţe si je pamatuje. 

1 – Telefon. Potřebujeme vymyslet obrazové 

spojení mezi telefonem a kolíčkem číslo 1, jímţ je 

trn. Jak spojit obrázek trnu s obrázkem telefonu tak, 

aby to bylo co nejvíc zvláštní, např.: Trnité 

sluchátko; jak je vezmu do ruky, uţ kape krev. 

Nebo z telefonu roste růţe s trny. Na sluchátku 

roste velký trn tak, ţe se jím pokaţdé při 

telefonování píchnete do ucha. V číselníku jsou 

místo tlačítek trny. To máme hned několik obrázků, 

určitě se vám některý z nich zalíbil. 

2 – Slunce. Spojme obrazově kolíček číslo 2, 
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coţ jsou boty, se sluníčkem: Skrz prošlapaný 

pantofel se dívám do sluníčka, případně pozoruji 

zatmění slunce přes pantofel. Boty rozpálené 

sluncem, ve kterých se potí nohy, případně i 

s čichovými záţitky. Sluníčko se blýská ve 

vyleštěných botách. Pohádkové sluníčko rázuje po 

obloze v bagančatech. 

3 – Slon. Příslušným kolíčkem je cop. Slon drţí 

holku za cop a pohupuje si s ní. Tři sloni s hlavami 

u sebe mají choboty spletené do copu. 

4 – Dynamit. Čtvrtý kolíček je dům. Vyhazovat 

dům dynamitem je moc obyčejné. Tak otevírat 

dveře dynamitem. Všichni vidíme, jak to lítá 

vzduchem. 

5 – Krysa. Kolíčkem je ruka. Stačí si představit, 

jak tu krysu chytáte do ruky a za ocásek nesete ven. 

Nebo krysa zakousnutá do ruky. 

6 – Trakař. Jako kolíček máme laso. Spojme 

obrázek trakaře a lasa: Rodeo trakařů, lovených do 

lasa. Limonádový Joe jede na trakaři a mává lasem. 

Chlap, který tlačí trakař, se lehce přiškrtí na lasu. 

7 – Bublina. Sedmý kolíček je duha. Spojme 

duhu a bublinu: V bublině se odráţejí barvy duhy – 

to je sice hezké, ale příliš normální. Koukám na 

duhu, udělám bublinu ze ţvýkačky, a ta mi zalepí 

obě oči. Pokud vás nenapadá nic humorného nebo 

drastického, přeţeňte to: obrovská bublina 

obrovských rozměrů na celé obloze a přes ni jde 

duha. 

8 – Metro. Kolíček číslo osm jsou noty, oktáva. 

Spojme noty a metro: Zpívající metro. Houslista 

spadl pod metro, aţ se noty rozletěly. Metro 

pomalované notovou osnovou. 

9 – Lebka. Zároveň je kolíčkem kanon. Nabíjet 

kanon lebkami jako dělovými koulemi. 

10 – Drakobijec. Někdo jako svatý Jiří nebo 

Bajaja. Kolíčkem je spojení trnu a talíře. Jak to 

dáme dohromady? Hlava drakobijce propíchnutá 

trnem na talíři. Talíř rotuje na hrotu trnu, uprostřed 

talíře sedí drakobijec a je mu strašně zle. 

Dost, teď na to zapomeňme. Půjdeme do 

pracovny, tam vám zopakuji kolíčky, potom 

půjdeme zpátky a budeme vzpomínat. Aby to 

nebylo tak jednoduché, začneme pomalu trénovat 

samostatný sestup do hladin. Teď půjdete naprosto 

sami bez mého doprovodu první polovinu cesty. 

Řeknu vám prvních několik vět a vy si sami 

projdete barvami a čísly do koutku, tam si na něj 

sáhnete a počkáte, aţ se na vás hlasově napojím. 

Přečtu vám pozitivní věty, odvedu vás do pracovny, 

tam vám přečtu kolíčky, vyvedu vás zpátky do 

koutku a vy uţ vyjdete ven sami. Nyní půjdete 

první polovinu cesty sami, příště uţ půjdete sami 

celou cestu. Mnozí zjistíte, ţe je pro vás mnohem 

příjemnější, kdyţ vám do toho nemluvím. Těším se 

na to, ţe mě uţ k sestupu do hladin nebudete 

potřebovat. 

(Samostatný sestup do koutku) 

Pozitivní věty 

Připrav se na odchod do pracovny. Budu 

počítat v sestupné řadě od dvanácti do jedné 

a při čísle jedna budeš stát před svou 

pracovnou. Počítám: dvanáct, jedenáct, deset, 

devět, osm, sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna. 

Vstupuješ do své pracovny. Procházíš sprchou 

bílého světla, přivítej se se svými poradci, 

posaď se do křesla. Uvědom si, že jsi přišel 

zabudovat do svých paměťových buněk program 

rozvoje paměti a že vše, co bude řečeno, si 

výborně pamatuješ a stává se to aktivní součástí 

tvého života. 

Nyní naprogramujeme paměťové kolíčky. Je 

potřeba, aby sis jednotlivé kolíčky dobře 

představoval, nejlépe je maluj rukou do 

vzduchu. 

0 – talíř 

1 – trn 

2 – pár bo 

t3 – cop spletený ze tří pramenů 

4 – dům postavený ze čtyř stěn 

5 – ruka s pěti prsty 

6 – laso provaz se smyčkou ve tvaru 6 

7 – duha ze sedmi barev duhy 

8 – noty, notový zápis 

9 – kanon, staré dělo ve tvaru 9 

10 – trn + talíř 

11 – dva trny... 

atd... 

Nyní jsou tyto paměťové kolíčky v tvých 

paměťových buňkách pevně zakódovány. Přečtu 

je ještě jednou v obráceném pořadí. 

10 – trn a talíř, 9 – kanon, 8 – noty, 7 – duha, 6 

– laso, 5 – ruka, 

4 – dům, 3 – cop, 2 – boty, 1 – trn, 0 – talíř. 

Kdykoli si budeš chtít něco zapamatovat, vybav 

si některý paměťový kolíček a spoj obraz kolíčku 

s obrazem toho, co si chceš zapamatovat. Obraz 

vytvoř maximálně zvláštně, přežeň rozměry, 

nebo toto spojení udělej odporné nebo směšné. 
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Procvičováním paměťových kolíčků se tvému 

mozku bude vracet schopnost využívání levé 

i pravé hemisféry. 

Připrav se na odchod z pracovny. Rozluč se se 

svými poradci, uvědom si, že procházíš sprchou 

bílého světla. 

Počítám: jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, 

osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct... jsi ve 

svém tajném koutku. 

Připomeň si jak se chceš cítit při výstupu 

z hladin a sám projdi čísly a barvami zpět do 

logického světa. Až budeš venku, zůstaň klidně 

v tichosti sedět, aby měli všichni stejnou šanci. 

Jdi klidně, času máš dost. 

(Samostatný výstup z hladin) 

Nyní se podívejte na obrázky kolíčků, pokud si 

je ještě nepamatujete, a pojďme si vybavit našich 

deset slov. Pokuste si je zapsat na papír. Nenechte 

se zmást nulou, nula nebyla. Začínali jsme aţ od 

jedničky. 



Jak s kolíčky pracovat v běţném ţivotě? Můţete 

je pouţít k vysloveně praktickým účelům. Můţete si 

na ně pověsit nákup, místo abyste si ho napsali na 

papírek. Budete šetřit naše lesy a zároveň si 

trénovat paměť. Můţete si s jejich pomocí udělat 

denní diář, kdy – s kým – o čem. Studenti pouţívají 

kolíčky pro zapamatování vzorečků. I kdybyste 

nenašli ţádné praktické vyuţití, aspoň si můţete 

s kolíčky zahrát společenskou hru s dětmi. Nebo se 

naučte dvacet kolíčků a v hospodě se vsaďte, ţe si 

budete pamatovat dvacet slovíček, můţete se tím 

pak ţivit. 

Zahrajete-li si takovou hru alespoň jednou 

denně, uţ po čtrnácti dnech zjistíte, ţe vám váš 

mozek nějak lépe funguje. On se totiţ protrénuje, to 

je hlavním cílem. Trénujete si vizualizaci, protoţe 

si představujete kolíčky, a zároveň tvořivou 

představivost, protoţe spojujete tvořivým způsobem 

obrázek slova s obrázkem kolíčku. 

Mám pro vás dobrou zprávu – čeká vás svačina. 

Učení 

Teď si budeme povídat o vyuţití alfa stavu 

v učebním procesu. Budu hovořit o dvou základních 

principech. Jeden je trošičku technicky náročný, 

druhý je jednoduchý. 

Moţná jste někdy slyšeli pojmy jako 

Lozanovova metoda výuky cizích jazyků, 

sugestopedie, nebo superlearning. Jedná se 

v podstatě o jednu a tutéţ metodu, kterou původně 

vymyslel bulharský psycholog profesor Lozanov. 

Tato moderní výuková metoda je dnes jednou 

z nejlepších. Lozanov se setkal s tibetskými mnichy 

a přesvědčil se o jejich schopnosti pamatovat si celé 

knihy. Jako odborníka ho zajímalo, jakým 

způsobem se mniši učí. S překvapením zjistil, ţe se 

učili tak, ţe se vlastně neučili, ţe texty vstřebávali 

v uvolněném nekoncentrovaném stavu. Nechal si 

celý postup důkladně vysvětlit a protoţe je dobrým 

psychologem, vypracoval na tomto základě velice 

slušnou metodu. Vyuţívá se při ní poznatku, ţe 

v alfa stavu náš mozek vstřebává informace jako 

houba. 

Ze školy jsme zvyklí dostávat informace po 

lţičkách, abychom se jimi náhodou nezahltili. 

Superlearning si počíná přesně obráceně zahltí nás 

informacemi a počítá s tím, ţe je mozek dokáţe 

vstřebat najednou. Lozanovova metoda se 

provozuje buď formou ţivých kurzů nebo formou 

kazet. 

Superlearning živě 

Ţivý kurz se skládá ze dvou částí, kterým se 

říká aktivní a pasivní koncert. Koncert proto, ţe 

celý seminář probíhá pod vlivem hudby, většinou se 

hraje Bach, Beethoven, Vivaldi, Telemann. Vybírají 

se skladby s čtyřdobým rytmem, pro aktivní koncert 

rychlejší a pro pasivní koncert pomalejší. Učitel 

přednáší látku v intonaci doprovodné hudby. Je-li 

hudba v pianissimu, skoro šeptá, při forte křičí. 

Kaţdou situaci a kaţdé slovíčko musí přednést 

a zahrát, coţ od něj vyţaduje obrovské nasazení. 

Protoţe se aplikuje Komenského princip „škola 

hrou“, jsou ţáci oproštěni od strachu a stresů, aby 

náhodou neřekli něco špatně. Studenti ani 

nevystupují pod svým vlastním jménem, ale pod 

pseudonymem, vytvořeným z vyučovaného jazyka. 

V některých kurzech se jiţ třetí den hraje v cizím 

jazyce divadlo, sice s omezenou slovní zásobou, ale 

hraje. Pohyb a děj umocňují zapamatování. Při 

pasivním koncertu učitel látku čte, zase podle 

hudby, posluchači jsou ponořeni do alfy a mají za 

úkol nijak se nesoustředit, nesnaţit se textu 

porozumět, jen relaxovat a vstřebávat. 

Lidé, kteří takový kurz absolvovali, s ním byli 

vţdycky maximálně spokojeni, protoţe na kurzu 

vládne skvělá atmosféra a výsledky jsou vynikající. 

Setkal jsem se s libereckými studenty, kteří takový 

kurs absolvovali ještě za totality. Liberecká vysoká 

škola pěstovala jakousi druţbu se Švýcary, a ti jim 

nabídli proškolení deseti studentů v angličtině. Bylo 

tedy vybráno deset studentů bez znalosti angličtiny 

a posláno na deset dní do školicího střediska ve 

Švýcarsku. Za deset dní se vrátili s aktivní znalostí 
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od 1 500 do 2 500 slov, coţ připadá odborníkům 

jako naprosto nemoţné. Takové mnoţství slovíček 

zvládne běţný ţák při slušné intenzivní práci za 

jeden rok. Dnes uţ jsou takové kurzy dostupné i 

u nás, pod hlavičkou Scarabea je pořádá firma 

Aureus. Kurzy trvají devět dní a mají jeden drobný 

háček – stojí 11 800 korun bez stravování 

a ubytování. Dnes se za know-how platí hodně. 

Výhodou ţivého kurzu je, ţe jste společensky 

nuceni aktivně mluvit bez stresu a bez pocitu, ţe 

jste někde „za blbce“. Člověk se tam skutečně 

rozmluví. Nevýhodou je to, ţe ţádná firma k nim 

nedodává kazety. 

Superlearning na kazetách 

Vedle ţivých kurzů se nabízejí kurzy na 

kazetách. Nejrozsáhlejší z nich distribuuje firma 

Scarabeus, která prodává veliký komplet s deseti 

stominutovými jazykovými kazetami, třemi 

podpůrnými kazetami (podprahová koncentrace, 

nácvik sestupu do alfy, návod k práci s kompletem) 

a s učebnicí. Výhodou takového kompletu je, ţe jej 

máte doma a kdykoli se k němu můţete vrátit. 

Můţete se za stejnou cenu učit vy, celá rodina 

i rozvětvené příbuzenstvo. Nevýhodou takového 

kompletu je, ţe k němu neprodávají bič. Přinutit se 

k pravidelnému učení bývá kamenem úrazu. Podle 

mne je nevýhodou i příliš pasivní přístup, nejste 

nikde vyzváni, natoţ nuceni k vlastnímu mluvení. 

I kurzy na kazetách mají dvě části. Část 

vědomou, aktivní, kdy posloucháte kazetu a můţete 

se při tom dívat do kníţky, a pasivní část, která vás 

nejdřív zavede do alfy a tam si poslechnete tutéţ 

lekci v relaxovaném stavu, v tajném koutku. Máte-li 

lekci přečtenou v betě, můţete si ji pak nechat 

opakovat pomocí časového spínače hodinu před 

usnutím. 

V ţádném případě se nejedná o zázračnou 

metodu, ale velice intenzivně se tím zrychluje 

výuka. Kazety jsou koncipované pro „mrtvou 

generaci“ dnešních čtyřicátníků, kteří za totality 

neměli důvod učit se cizím jazykům. Dnes jsou ve 

vedení různých firem a je jim trapné, ţe musejí mít 

u kaţdého jednání překladatele, nemohou si se 

svými zahraničními partnery soukromě popovídat, 

takţe mají velmi silnou motivaci se cizímu jazyku 

učit. Znám člověka, který tento komplet zvládl za 

osm dní. Nejprve si jej koupil a neměl na něj čas. 

Aţ se mu přihodilo, ţe za měsíc musel odcestovat 

do Ameriky. Pod tlakem okolností si vzal osm dní 

volna a na chalupě leţel od rána do večera v učení. 

Kdyţ se vrátil z Ameriky, ptali jsme se ho, jaký 

z toho má záţitek: „Byl jsem maximálně spokojený. 

Kdyţ mluvili pomalu, a já jim uměl říci, aby 

mluvili pomalu, tak jsem byl schopen jim rozumět. 

Co jsem jim potřeboval říci, to jsem řekl. Moţná 

jsem mluvil jako negr, ale Američané jsou 

tolerantní.“ 

Na trhu je momentálně angličtina pro 

začátečníky, angličtina pro pokročilé, a totéţ 

v němčině. Jeden komplet stojí 4 600 korun 

a obsahuje 1 600 slovíček a frází. Polovina kazet 

obsahuje příběh pana Krále, který cestuje po Anglii. 

Učení gramatiky je vestavěno do příběhu v podobě 

vloţených pohádek o královské rodině, při jejichţ 

poslechu se úplně mimovolně a hravou formou 

naučíte číslovky, časování a skloňování. 

Scarabeus nabízí šikovnou kombinaci ţivého 

kurzu se samostudiem kompletu. Studenti se jednou 

za týden scházejí s ţivým lektorem a v ostatních 

dnech pracují samostatně s kompletem kazet. Celý 

plán je rozloţen do tří měsíců. Tím, ţe studenti 

jazyk vstřebávají delší dobu, opravdu si jej osvojí 

a zaţijí. 

Lozanovova metoda se neuplatnila pouze při 

výuce cizích jazyků, ale i při výuce exaktních věd, 

jako je matematika, fyzika, chemie, ale i při výuce 

hry na hudební nástroj. 

Učení s využitím alfy 

Alfa hladina má na EEG největší amplitudu. 

Z fyzikálního hlediska to znamená, ţe alfa vlny 

mají ze všech mozkových vln nejvyšší energii. 

Alegoricky lze říci, ţe myšlenka promyšlená v alfě 

má aţ desetkrát větší energii neţ myšlenka 

promyšlená v betě. Proto se v alfě učíme snadněji. 

Opakováním látky to ještě umocňujeme, protoţe 

počet nutných opakování v alfě je třikrát aţ 

desetkrát niţší neţ počet nutných opakování v betě. 

Nyní si povíme, jak si s vyuţitím niterných hladin 

zkvalitnit svůj vlastní proces učení, aniţ byste 

museli investovat do nákladných kurzů nebo 

kompletů. 

Učení s vyuţitím alfy sestává ze tří kroků: 

 Nejprve se v niterných hladinách 

naprogramuji na určitou konkrétní látku, 

jíţ se budu učit. 

 Druhým krokem je vlastní učení, ať 

na přednášce, nebo doma ze skript. 

Učím se pod vlivem programu, čili opět 

v alfě. 

 V třetím kroku, opět v alfě, si 

potvrdím, ţe jsem se naučil určitou 

konkrétní látku a ţe si ji perfektně 

pamatuji. 

V prvním kroku tedy sestoupím do niterných 

hladin, půjdu do pracovny a tam si řeknu co 
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nejpřesnější specifikaci toho, čemu se budu učit. 

Například se chystám na přednášku profesora 

Ocáska o nejnovějších trendech ve stříhání psů, 

kterou si potřebuji perfektně zapamatovat. Zvolím 

si zapínač, který mě na přednášce uvede do stavu 

alfa, například sepnutí tří prstů. V pracovně si 

řeknu: 

Jdu na přednášku profesora Ocáska 

o nejnovějších trendech ve stříhání psů. Jakmile 

na této přednášce sepnu tři prsty, můj mozek 

přeladí do alfy. Látce perfektně rozumím, 

výborně si ji pamatuji, hluk posiluje moji 

sugesci. 

V druhém kroku se vydám na přednášku. Kdyţ 

přijde pan profesor, sepnu tři prsty. Tento zapínač 

se hodí, protoţe tak drţím na přednášce tuţku. Jsem 

v alfě s otevřenýma očima, to znamená v podobném 

stavu, který běţně zaţíváte kaţdý den na záchodě, 

a učím se velice intenzivně. Aţ skončí přednáška, 

zruším zapínač a jdu domů. 

Ještě téhoţ dne musím udělat třetí krok. 

Vstoupím do mentální pracovny a řeknu si: 

Byl jsem na přednášku profesora Ocáska 

o nejnovějších trendech ve stříhání psů. Jako 

zapínač jsem použil sepnutí tří prstů. Kdykoli si 

v budoucnosti budu potřebovat tento text 

vybavit, stačí, abych znovu použil tři prsty a text 

se mi vybaví právě tak, jak jsem si jej dnes 

vyslechl. 

Není to ţádná zázračná metoda. Jestliţe si na ni 

zvyknete, přinese vám vynikající výsledky. Mám 

zpětnou vazbu od studentů. Učení s vyuţitím alfy 

většinou na semináři vykládám v neděli dopoledne. 

Řada studentů si při tom řekne: „V pondělí jdu na 

zkoušku, ještě jsem se na to ani nepodíval, naučím 

se to tedy přes zapínač.“ Na první pokračovací 

sobotě mi pak spílají, ţe dostali za tři nebo 

u zkoušky neuspěli vůbec. Ale ti, kteří učení 

s vyuţitím alfy vzali důsledně a kaţdý den ráno se 

v alfě připravují na všechny předměty, si velice 

libují, ţe uţ se doma neučí, protoţe si přednášky 

pamatují. Výsledky jejich zkoušek to potvrzují. 

Všechno, co má přinést skutečný efekt, vyţaduje 

systematickou práci, coţ samozřejmě platí i pro 

práci v niterných hladinách. 

Neznamená to, ţe byste uměli zpaměti 

odpřednášet celou přednášku. Máte ji uloţenou 

v hlavě a kdyţ ji potřebujete, vybaví se vám. 

Kdybyste si chtěli ověřit, mám-li pravdu, a pokusili 

se cvičně si zapamatovat stránku telefonního 

seznamu, asi se vám to nepodaří, protoţe to 

opravdu nepotřebujete. Příroda neplýtvá energií 

a některé věci je lépe dělat rovnou naostro. 

Teď vám moţná vrtá hlavou, ţe je to nějak 

podezřele jednoduché. Ţe si jednou v pracovně 

řeknete, ţe kdyţ sepnete tři prsty, jste v alfě. Od té 

doby uţ nebudete potřebovat ţádná čísla a barvy 

duhy. Má to háček: tři prsty bezděčně sepnete 

několikrát denně. Pokud by mozek pokaţdé přeladil 

do alfy, velice rychle by zjistil, ţe to dělá naprosto 

zbytečně a přestal by to dělat. Proto si říkáme 

přesnou specifikaci výukové látky, do které jako 

klíč do zámku zapadne sepnutí zapínače. Samotný 

zapínač, ani samotná přednáška nedělají nic. Teprve 

zapínač sepnutý na určené přednášce vás přeladí do 

alfy. 

Zapínač můţe být univerzální pro všechny 

předměty, jimţ se chcete učit. Představíte-li si 

osobní počítač, pak je zapínač jeho hlavním 

vypínačem. Zapnete-li počítač a zadáte mu jméno 

souboru, zobrazí vám jej. Počítač v hlavě je 

mnohem chytřejší neţ PC, který máte na stole. 

Ţádné obavy, ţe vám při zkoušce z matematiky 

bude chtít servírovat chemické vzorečky. Zapínač 

ve formě sepnutí tří prstů chápejte pouze jako 

příklad, doporučený k pouţití na přednášce. Asi by 

nebyl vhodný v případě, ţe byste se chtěli naučit 

klavírní sonátu. Pak si můţete například otočit 

prstýnkem jako Arabela. Prsty jako zapínač mají 

výhodu v tom, ţe je většinou máte s sebou, kdeţto 

jiné předměty se ztrácejí a zapomínají. 

A jestli lze přemírou učení mozek zahltit? 

Můţete si zahltit krátkodobou paměť. Krátkodobá 

několikavteřinová paměť si zapamatuje nanejvýš 

sedm informací. Jakmile do ní vnutíte osmou, 

některá jiná informace vypadne. Ale svůj mozek 

nejste schopni zahltit nikdy. 

Půjdeme do hladin a půjdete celou cestu sami. 

Projdete barvami duhy do koutku, pohrajete si 

s ním, odpočítáte si od dvanácti do jedné a půjdete 

do pracovny, posadíte se do svého křesla a počkáte, 

aţ se na vás hlasově napojím. Přečtu vám pozitivní 

věty a přečtu vám znovu systém pamatování 

pomocí alfy. Na závěr půjdete opět sami ven. 

V této lekci půjdeš opět samostatně až do 

pracovny, to znamená, že si projdeš barvami 

duhy a příslušnými čísly do svého koutku, kde si 

chvíli odpočineš a pak se počítáním od dvanácti 

do jedné přemístíš do své pracovny. Jdi klidně 

svým tempem, máš dost času. Já se na tebe 

hlasově napojím v pracovně.  

(6 minut...) 

Jsi ve své pracovně, hluboko ve stavu alfa, a to 

ti zajišťuje, že vše, co bude řečeno, se ukládá 

hluboko do tvých paměťových buněk a stává se 

to aktivní součástí tvého života. 
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Pozitivní věty 

Nyní naprogramujeme rychlou techniku 

přechodu do stavu alfa pomocí zapínače, 

například „sepnutí tří prstů“. Je to technika, 

která tě okamžitě přeladí do stavu alfa ke 

konkrétnímu cíli, k němuž jsi ji předem 

naprogramoval.  

Tato technika může být použita pro jakýkoli 

dobrý účel, například zapamatování čteného 

nebo poslouchaného textu, pro bezpečné 

vybavení odpovědí při zkouškách, testech nebo 

konkursech. 

Probereme si příklad použití zapínače při učení 

textu z učebnice. Vlastní provedení se skládá ze 

tří kroků. 

1. Příprava v niterných hladinách: 

Vstoupím do niterných hladin do své pracovny 

a tam si naprogramuji, co budu číst, řeknu si... 

název knihy... autora... kapitolu a zapínač, 

například tři spojené prsty, které mě uvede do 

stavu alfa. 

Řeknu si pozitivní sugesce: vše si výborně 

pamatuji, moje chápání je vynikající, hluk 

posiluje moji koncentraci... a další vhodná 

tvrzení. 

Potom odejdu z niterných hladin. 

2. Samotné učení v logickém světě: 

Pozorně si přečti uvedený text a po celou dobu 

čtení měj spojeny tři prsty. Po skončení čtení 

zruš zapínač a v co nejkratší době proveď třetí 

krok. 

3. Potvrzení v niterných hladinách: 

Řekni si: přečetl jsem... název knihy... autora... 

kapitolu a použil jsem přitom jako zapínač 

spojené tři prsty. Kdykoli v budoucnosti budu 

potřebovat vybavit si tento text, použiji tento 

zapínač znovu a text se mi vybaví tak, jako bych 

jej právě přečetl. 

Pak vyjdi z niterných hladin. 

Rozhlédni se po své pracovně, uvědom si, že ji 

vnímáš každým okamžikem jasněji. Podívej se 

na fotografii tvého nového já, rozluč se svými 

poradci, projdi bílým světlem ve dveřích, 

odpočítej si od jedné do dvanácti do svého 

koutku, připomeň si, jak se chceš cítit po 

výstupu z hladin a projdi barvami duhy a čísly 

zpět do logického světa. Jdi klidně svým 

tempem, času máš dost. Až budeš zase zpátky 

v logickém světě, zůstaň tiše sedět, aby měli 

všichni stejnou šanci v klidu vyjít. 

(Samostatný výstup z hladin) 

Máte pocit, ţe je lepší, kdyţ vám do toho 

nemluvím? To je dobře. 

Výchova dětí 

Nechci se s vámi dohadovat, je-li lepší 

Makarenko nebo Frištenský, či je-li lepší 

autoritativní nebo antiautoritativní výchova. 

Navrhuji, abychom se podívali na naše děti 

z poněkud jiného zorného úhlu, neţ jsme zvyklí. 

Nemusíte mi věřit, ale zkusme se na děti podívat 

způsobem „Co by to znamenalo, kdyby...“. Začnu 

úryvkem z kníţky Chalíla Dţibrána Prorok. 

Vaše děti nejsou vašimi dětmi. 

Jsou syny a dcerami Života, toužícího po sobě 

samém. 

Přicházejí skrze vás, ale ne od vás. 

A třebaže jsou s vámi, přece vám nepatří. 

Můžete jim dát svou lásku, ne však své 

myšlenky, 

neboť ony mají své vlastní myšlenky. 

Můžete dát domov jejich tělům, ne však jejich 

duším, 

neboť jejich duše přebývají v domově zítřka, 

který vy nemůžete navštívit dokonce ani ve 

svých snech. 

Můžete se snažit být jako ony, 

nepokoušejte se však učinit je podobné sobě 

samým. 

Neboť život nekráčí zpět a nezastavuje se 

u včerejška. 

Jste luky, z nichž jsou vaše děti vystřelovány 

jako živé šípy. 

Lučištník vidí na stezce nekonečna terč a napíná 

vás svou silou, 

aby jeho šípy letěly daleko a rychle. 

Nechť napínání rukou Lučištníka je pro vás 

radostí. 

Neboť jak miluje šíp, který letí, 

tak miluje také luk, který je pevný. 

Tento text pochází z myšlenkového prostředí 

Asie. Východní náboţenské směry mají jednu 

společnou základní myšlenku, a to takovou, ţe naše 

jemná energetická část se na tento svět dostavuje 

mnohokrát, jako do školy. Této myšlence se říká 

reinkarnace. Moţná nad tím mávnete rukou, nechci 

po vás, abyste jí věřili. Poprosím vás jen, abyste pro 

tuto chvíli se mnou uvaţovali, co by znamenalo, 

kdyby to byla pravda. Jednoznačně se nad 

myšlenkou reinkarnace mávnout rukou nedá, 

protoţe existuje celá řada ukazatelů, které naznačují 

její pravděpodobnost. 

Existuje například fenomén déja vu. Můţe se 
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vám stát, ţe jedete do ciziny, jdete po městě, kde 

jste zcela jistě v ţivotě nebyli, jdete po ulici 

a najednou víte, co bude za rohem, a ono to tam 

opravdu je. Jak je to moţné? Jedno z vysvětlení 

říká, ţe si vzpomínáte na minulý ţivot, který jste 

moţná v onom městě proţili. Malé děti někdy 

prohlašují: „Jo, to kdyţ já jsem byl ještě velký...“ 

Moţná si vymýšlejí, moţná si vzpomínají. Nebo 

přijedete s dítětem někam, kde v ţivotě nebylo, 

a ono se začne ptát po předmětech, které uţ dávno 

neexistují, po lidech, kteří uţ dávno odpočívají na 

hřbitově. Kde k těm informacím přišlo? Mozart ve 

čtyřech letech komponoval a hrál na koncertech. Je 

moţné, aby se to naučil za čtyři roky? Nebo si 

jenom vzpomněl a navázal na to, co uţ dělal dřív? 

Jiným z moţných vysvětlení záţitků z minulých 

ţivotů je názor, ţe se při nich člověk napojuje na 

„centrální databanku lidstva“ a vzpomínky bere 

odtamtud. I to se určitě stává, protoţe například 

psychologové oprávněně namítají, ţe je příliš 

mnoho bývalých Kleopater, Napoleonů a jiných 

významných osobností. 

Zkušená duše 

Co by znamenalo, kdyby minulé ţivoty byly 

pravdou? Především to, ţe naše dítě pravděpodobně 

není na tomto světě poprvé a má jiţ řadu 

zkušeností, coţ nabourává vţitý názor, ţe dítě je 

prázdná hlava, kterou musíme my naplnit svými 

moudrostmi. Někteří psychologové provádějí 

takzvanou regresní terapii, při níţ vedou člověka ve 

vzpomínce po časové ose zpět. Jedním z našich 

špičkových odborníků v regresní terapii je Dr. 

Foučková. Na přednášce vyprávěla o případu, kdy 

vedla pacienta zpátky po časové ose; dostali se do 

batolecího věku a pacient se rozplakal. Vyzvídala, 

co jako nemluvně proţívá, a on tlumočil, ţe ve 

vzpomínce se nad ním sklání babička, šišlá na něj 

a ţvatlá, jak se to na děti dělá. On, coby nemluvně, 

popisoval svůj vztek: „Co na mne šišláš? Co na 

mne ţvatláš? Vţdyť já jsem byl ještě nedávno 

ředitelem fabriky a vím toho mnohem víc neţ ty. 

Co si dovoluješ dělat ze mne blbečka jen proto, ţe 

jsem teď malý!“ ale protoţe tenkrát ještě mluvit 

neuměl, tak se vzteky rozbrečel. 

V některých kníţkách se dočtete, ţe dítě si 

vybírá své rodiče. Asi se nerozhoduje podle zařízení 

bytu a značky auta svých budoucích rodičů. I vy si 

moţná také občas pokládáte otázku, čím jste si 

zaslouţili právě toto své dítě. Kaţdé dítě se sem 

přichází něčemu naučit, jako do školy. Buď v této 

třídě uspěje, nebo propadne. Kaţdé dítě má svůj 

talent, svou silnou stránku. Bohuţel ne vţdy se jeho 

talent kryje s poţadavky školy a rodičů. Navenek se 

pak ţák jeví jako podprůměrný a slabý, ale zároveň 

můţe být vynikajícím talentem v něčem, co školu 

nezajímá. Záleţí na rodině, jestli dítěti pomůţe najít 

a rozvinout jeho silné stránky. Pomozme svým 

dětem je najít! 

Můţe to být časově i ekonomicky náročné. 

Předpokladem je zacházet se svým dítětem 

odmalička jako s rovnocenným partnerem, aby se 

naučilo projevovat své názory. Aby se nebálo, ţe za 

projevení názoru bude trestáno jako za drzost. 

Navaţte s dítětem rovnoprávný vztah a nabízejte 

mu různé zájmové a umělecké krouţky a sportovní 

radovánky, aby si mohlo vybrat. Dítě samo obvykle 

neví, k čemu je disponováno nejlíp. Někdy vás to 

můţe stát opravdu hodně času, ale máte-li s dítětem 

dobrý vztah, dozvíte se od něj, je-li právě toto jeho 

parketa, jakou potřebuje. Nezlobte se na ně, kdyţ uţ 

do zájmového krouţku nebude chtít chodit, 

popovídejte si s ním o důvodech a respektujte jeho 

argumenty. Někde se chytí, ale někdy to trvá 

dlouho. Je-li dítě ve škole podprůměrné a neví 

o ţádné své silné stránce, narušuje to jeho 

sebevědomí. Pokud ví, ţe umí něco v jiném oboru 

neţ ve škole, dokáţe si lépe váţit samo sebe. 

Rovnocenným partnerstvím myslím moji 

ochotu přijít za dítětem a přizpůsobit se jeho věku. 

Často děti podceňujeme. V dnešní informační 

explozi mají přístup k řadě informací, které jsme 

my v jejich věku neměli. Ale pamatujte si, ţe 

nemáte právo chtít, aby byly děti jako vy. To není 

problém jenom rodičovství, ale i partnerských 

a pracovních vztahů. Ve své představě máme obraz 

slušně vychovaného dítěte nebo ideálního ţivotního 

partnera. Do své ideální představy se pak snaţíme 

vědomě i podvědomě vtěsnat ţivého člověka, který 

se tam samozřejmě nemůţe vejít. Někde přebývá, 

někde chybí, a my se tím trápíme. Naučme se 

akceptovat dítě takové, jaké je, snaţit se poznat, 

jaké je doopravdy, a pomoci i jemu samému poznat 

sebe sama. 

Sebeuplatnění 

Platí-li teorie reinkarnace, má dítě spoustu 

dovedností vrozených. Jediné, co mu chybí, jsou 

logické vědomosti a je na nás, abychom mu je 

nabízeli. Včera jsem tady hovořil o tom, ţe dítě 

dostane za den v průměru 35 pozitivních a 430 

negativních motivací. Na semináři nám jedna 

účastnice vyprávěla svůj záţitek s osvíceným 

přístupem školy k dítěti. Kdyţ vedla svého 

prvňáčka poprvé do školy, řekla paní učitelka 

rodičům, ţe všechny děti bez výjimky budou mít 

v pololetí na vysvědčení jedničku. Ţe úkolem první 

třídy je naučit děti chodit do školy, zklidnit se 

a zkulturnit, naučit se systematicky pracovat. 

K tomu je potřeba děti motivovat. Jiná maminka 
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vyprávěla o opačném přístupu. Její prvňáček kaţdé 

ráno plakal, ţe do školy nechce, ţe se tam bojí 

chodit. Hlavním důvodem bylo, ţe uţ dva měsíce 

visí na nástěnce pod šnekem. Paní učitelka začala 

ţáky hodnotit podle toho, jak rychle čtou, 

a rozdělila je na rychlé zajíčky a pomalé šneky. Náš 

prvňáček své zařazení do šneků vnímal jako potupu, 

nesl je těţce a nechtěl proto do školy vůbec chodit. 

Hodně záleţí na rodině, jaký přístup zaujme 

k podobným školním metodám a ke školním 

výsledkům vůbec. V mnoha oborech děti 

připravujeme o jejich zodpovědnost. To, ţe jsme 

plně zodpovědni za svůj ţivot, by se měly dozvídat 

nejpozději v mateřské školce. Místo toho jim stále 

stojíme za zády a kontrolujeme, mají-li hotové 

úkoly, mají-li všechno v tašce, jaké nosí známky... 

ale toto všechno je přece hlavně jejich starost 

a jejich práce. Hlavním cílem základní školy je 

naučit se pracovat. Absolutní objem získaných 

vědomostí není zdaleka tak důleţitý. Naučit se číst, 

psát a počítat, ale hlavně pracovat, soustředit se 

a umět si najít informace. To je práce dítěte, nikoli 

rodičů. Není skutečnou pomocí učit se s dítětem a je 

vhodné zvaţovat, kolik toho dělám za ně a kolik 

prostoru nechávám jeho vlastní iniciativě. Na druhé 

straně to však nesmíme přehnat, aby dítě tento náš 

postoj nepovaţovalo za nezájem a lhostejnost. 

Moţná se vám zdá, ţe v dnešní době je 

nezbytně nutné děti do učení nutit. Podíváme-li se 

však na ţivotopisy různých vynikajících osobností, 

zjistíme, ţe celá řada z nich vyrostla na ulici, bez 

základního vzdělání, a propracovala se na špičkové 

posty vlastní iniciativou. Například Henry Ford. 

Prostředí je motivovalo k vyuţití všech vnitřních 

rezerv. Jestliţe budete své děti tlačit před sebou, 

ony svůj motor vypnou, proč by se namáhaly, kdyţ 

je tatínek tlačí před sebou jako buldozer. V pubertě 

si pak děti uvědomí svoji osobnost a vzepřou se. 

Potom se divíme, jak je moţné, ţe mají svůj názor, 

kdyţ jsme jim jej aţ do teď nenechali projevit. 

Nebo své dítě hýčkáme a rozmazlujeme, 

a najednou si uvědomíme, uţ mu je třináct a měl by 

doma začít pomáhat. Rozhodneme, ţe od zítřka 

bude mýt nádobí, a potom se najednou divíme, ţe to 

neumí, a dokonce to odmítá dělat. Ale vzpomeňte 

si, kolikrát jste odnaučovali své děti pomáhat 

v domácnosti, kdyţ se vám jako batolata motaly 

pod nohama a chtěly s vámi vařit. Říkali jste jim: 

„Dej pokoj, jen se mi tu motáš a překáţíš, počkej, 

aţ to udělám!“ Odnaučovali jsme je mít pozitivní 

vztah k práci, protoţe by to stálo váš čas a občas 

i rozbitý hrnek. Zvaţujme, kolik příleţitostí dětem 

tímto způsobem bereme. 

Jídlo 

Další věc, o kterou své děti odmalička 

připravujeme, je schopnost poslouchat své tělo 

z hlediska stravování. Ještě dnes, v době 

povaţované za osvícenou, nařizují někteří pediatři 

maminkám, aby kojily v určitých časových 

intervalech. Ale dětský organismus je přece 

naprosto přirozený ţivočich, který dovede dát 

najevo, kdy potřebuje jíst a kolik jídla potřebuje. 

Dítě to umí od svého narození, ale my jsme 

chytřejší a víme lépe, kdy bude jíst a také víme, co 

bude jíst, protoţe máme odborné knihy a dobře 

víme, co je zdravé. Ruku na srdce – kolikrát za váš 

ţivot se úplně změnil názor odborníků na různé 

potraviny, například na mléko. Za kaţdým takovým 

názorem přitom stojí řada odborníků 

s akademickými tituly. 

Pokud dětskému organismu nezkazíte jeho 

vrozenou intuici, bude se stravovat naprosto 

ideálně. Necháte-li větší děti najednou jíst, na co 

mají chuť, budou chtít jen hamburgery, coca colu 

a cukrovinky. Na to jsme ale naše děti vysloveně 

sami naprogramovali. Je-li svátek, jedí se dorty. 

Narozeniny a Vánoce, to jsou hotová cukrářská 

obţerství. Přijede tetička a přiveze dětem 

bonbónky. Nedivme se jim proto. V poslední době 

se často děti rodí jako spontánní vegetariáni 

a rodina je nutí jíst maso. Určitě si z dětství 

pamatujete pokyn: „Dobře, knedlík nechej, ale sněz 

aspoň to maso!“ Dnes se zase dočtete, ţe maso je 

jedovaté. Vy sami se těţko orientujete, kde je 

pravda, ale vaše dítě, pokud jste mu nezkazili jeho 

intuici, pozná, co potřebuje jíst. Myslím teď na 

svoji dceru, které bude deset let. Od narození jí 

„jako koza Róza“, spásá zelené listy pampelišek 

a břízy a nutí mě, abych je jedl s ní. Ze školy chodí 

přes pole a domů přichází uţ vydatně napasená. Ale 

běda, kdyţ se objeví v jídle vařený hrášek. Ihned se 

z ní stane Popelka a třídí obsah talíře. Nevím, proč 

to dělá, ona to racionálně také neumí zdůvodnit, ale 

její tělo vařený hrášek nechce. 

Neznamená to, ţe máte svým dětem tolerovat, 

kdyţ začnou s boucháním do stolu poţadovat 

šampaňské a kaviár. Ale v rámci ekonomických 

moţností rodiny by dítě mohlo projevit svůj názor 

na to, co chce, jinak je znásilňujeme. Teď si 

představuji nešťastné děti ve školní jídelně, jak nad 

nimi stojí pedagogický dozor a nenechá je odejít, 

dokud všechno nesnědí. To je páchání hrubého 

násilí na vašem dítěti a je na vás rodičích, jestli to 

budete tolerovat. Dítě se stravuje za vaše peníze 

a je-li na něm páchán takovýto teror, záleţí jen na 

vás, jestli dokáţete zadupat a své dítě ochránit. 

Kdyţ dítě nejí, ţádné neštěstí. Hladovka je velice 

zdravá a uţitečná procedura. Nechte své dítě, ať si 
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v rámci moţností vybere, a pokud si nevybere nic, 

ať nejí. Kvůli mlsnému jazýčku ještě ţádné dítě 

hlady neumřelo. 

Citová nádrž 

Klíčovým úkolem rodiny je, aby všechny děti 

měly pocit spravedlnosti. Tento úkol je velmi 

obtíţně splnitelný, poněvadţ kaţdé dítě je jiné. To 

můţe být častým kamenem úrazu. První dítě 

vychováte podle nějakého schématu, které se vám 

osvědčilo. Kdyţ přijde druhé dítě, nasadíte na ně 

osvědčené metody – a ejhle – nefungují. Kaţdé dítě 

je samostatnou osobností, a to jinou osobností, neţ 

je jeho sourozenec. Ke kaţdému dítěti je třeba 

přistupovat jako k originální osobnosti. Proto je 

výchova dětí sloţitá, protoţe kaţdý jsme jiný. 

Naštěstí. 

Má-li pocit spravedlnosti rodič, nemusí jej mít 

automaticky i dítě. Jediným řešením je vzájemné 

sdělování názorů. Udělat si občas černou hodinku, 

popovídat si a zjišťovat, jestli dítě vnímá mé 

jednání jako spravedlivé, nebo jako křivdu. Abych 

se to dozvěděl, k tomu mám pusu a schopnost 

dorozumívání. Jste-li v krizi a nekomunikujete 

spolu, pozvěte si dítě do pracovny a popovídejte si 

s ním tam. Naučit se domluvit, to není jenom práce 

pro vás, zároveň tím vzděláváte své dítě. Nezbytně 

nutně bude potřebovat schopnost komunikovat 

s lidmi, se sourozenci, s rodiči. Naučte je 

respektovat, ţe jeho svoboda končí tam, kde začíná 

svoboda druhého, ať je to sourozenec, táta, nebo 

někdo ve škole. Bavit se s dětmi je ovšem riskantní, 

protoţe se můţete dozvědět něco, co nechcete 

slyšet. Riskněte to a zjistíte, ţe vaše děti mají celou 

řadu zajímavých názorů. 

Pocit spravedlnosti vnímá kaţdý jiným 

způsobem. Kaţdé dítě má jinou potřebu lásky. 

V knize Potřebuji tvou lásku je zaveden termín 

citová nádrž. Malé dítě má malou citovou nádrţ 

a potřebuje ji často doplňovat, kaţdou chvíli se 

přiběhne pomazlit, na chvilku odběhne a opět chce 

pohladit, aby si nádrţ doplnil. Čím je dítě starší, tím 

je jeho citová nádrţ větší a dítě odbíhá dál a dál, na 

delší časy i vzdálenosti, ale to neznamená, ţe uţ 

citovou nádrţ nemá. Má ji stále a potřebuje si ji 

doplňovat. Kaţdý člověk potřebuje doplňovat svoji 

citovou nádrţ. 

Krizovým obdobím je puberta, kdy si člověk 

najednou o doplnění citové nádrţe neumí říci, uţ se 

stydí, ale pořád má velikou potřebu lásky. Rodič by 

měl zůstat v roli trvalé nabídky, aby jeho dítě mělo 

jistotu, ţe si můţe doplnit, ať uţ rozhovorem, nebo 

dotykem, kdykoliv přijde. 

V této věci existují dva škodlivé extrémy. 

Jednak kdyţ dítěti jeho potřebnou dávku lásky 

nedám a dítě po ní hladoví. Strádá-li nedostatkem 

lásky, hledá náhraţky – partu, kouření, hrací 

automaty, drogy, promiskuitu. Druhým extrémem 

je, kdyţ dítěti vnucuji svoji lásku, pozornost 

a doteky pod takovým tlakem, aţ ztrácí vlastní 

svobodu, integritu a stává se na mne alergické. 

Ideální rolí rodiče je zůstat pro své dítě trvalou 

nabídkou, coţ je stejně těţké jako chůze po ostří 

noţe, ale stojí za to se o ni snaţit. 

Co vlastně opravdu chci – aby se dítě rozvíjelo 

ve fyzickém i psychickém zdraví, nebo abych proti 

němu prosadil svou vůli? Poloţte si otázku, co je 

pro vás důleţitější. To neznamená, ţe vás nabádám 

k antiautoritativní výchově, ta byla masově 

prověřena v Americe a neosvědčila se. Pokud se 

přeţene, samo dítě ji chápe jako nezájem vlastních 

rodičů. Celá řada kriminálních činů mládeţe je pak 

jakýmsi posledním zoufalým voláním o zájem 

nejbliţších lidí. 

Oblékání a zdraví 

Připravujeme děti také o schopnost vnímat 

signály svého těla ohledně teploty. Teď na jaře 

můţete venku kaţdou chvíli vidět malé dítě 

nabalené jako golema, sotva se valí a nemůţe ani 

připaţit. Dítě vnímá teplotu jiným způsobem neţ 

vy. Uţ jen proto, ţe je to dítě a vyvíjí úplně jinou 

aktivitu neţ vy. Jdete-li spolu na procházku, musíte 

se přizpůsobit jeho rychlosti a je vám zima. Ale 

kdyţ dítě obléknete stejně jako sebe, musí se 

zapotit, protoţe vyvíjí mnohem víc aktivity neţ vy. 

Kdybychom děti nechali, ať si vezmou na sebe to, 

co chtějí, budeme zpočátku opravdu riskovat, ţe 

prostydnou. Na rýmu se neumírá a pokud dítěti 

dáme zpětnou vazbu, ţe rýma je jeho problém, ţe 

mělo poslouchat své tělíčko, které hlásilo, ţe mu je 

zima, tak se to naučí. Samozřejmě je potřeba to 

dítěti občas připomenout. Ne rozkazem, aby se 

okamţitě obléklo, ţe uţ je zima, ale dotazem: „Co ti 

říká tvoje tělíčko, je ti ještě teplo?“ 

I malé děti uţ umějí chodit do hladin a přijít na 

příčinu svého onemocnění samy. Kdyţ byla moje 

dcera v první třídě, začala ošklivě kašlat. Došla mi 

trpělivost a nařídil jsem jí, aby se teple oblékla; byla 

zima a ona běhala venku jen v tenké sukýnce. 

Podívala se na mne výmluvným pohledem, jako by 

mi říkala: „Ty taky patříš mezi ty pitomce, kteří si 

myslí, ţe kašel je ze zimy?“ Protoţe ji znám, tak 

jsem jí musel odpovědět: „Já vím, ţe ho nemáš ze 

zimy, ale teď uţ kašel máš a potřebuješ dát tělíčku 

podmínky k vyléčení. Aţ budeš zdravá, tak si choď 

venku klidně třeba nahá.“ Teď jsem to zkrátil, 

v reálu ta diskuse trvala asi dvacet minut. Nicméně 

se oblékla, ale neodpustila si, aby si nepostěţovala 
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mámě: „Představ si, ţe mě ten táta ukecal, ale to je 

dobře, oni rodiče mají mít trochu navrch nad svými 

dětmi“. Druhý den kašlala pořád, tak jsem ji poslal 

do pracovny, ať si zjistí, proč je nastydlá. Nakonec 

mi prozradila, ţe kašel má proto, ţe se do krve 

pohádala se svou nejbliţší kamarádkou ve třídě 

a neodpustila jí, tak se jí ta slova zadrhla v krku. 

Právě tak vypadá alegorie nemocí. Kdyţ řeknete 

něco, co nechcete, zadrhne se vám to v krku jako 

knedlík, coţ je jedna z mentálních příčin angín 

a kašlů. Tady byla rada jednoduchá, poslal jsem 

dceru do pracovny znovu, ať se tam s kamarádkou 

usmíří a odpustí jí, a druhý den byla zdravá. Ale 

přišla na příčinu svého onemocnění sama. 

V dětech je dokonce řada takových schopností, 

které jsme my zapomněli a které se teď tady na 

semináři musíme pracně opět učit. Pořádáme proto 

také dětský seminář, který obsahuje přesně totéţ, co 

zde absolvujete nyní vy. Protoţe děti jsou šikovné 

a jde jim to rychleji, nekončí pozdě večer, ale okolo 

čtvrté a páté hodiny odpoledne. Mezi tím si stačí 

zahrát, zablbnout a zazpívat. Doporučený věk pro 

dětský seminář je rámcově 7–13 let. 

Dostaneme-li se v ţivotě do situací, které 

pociťujeme jako nepříjemné, je to dáno jenom 

naším zorným úhlem. Pocit štěstí nebo neštěstí je 

dán jen naší představou. Pokud se nám podaří 

změnit postoj, změní se naše pociťování. Máte-li 

doma menší děti, zkuste způsobit, ţe budou mýt 

nádobí za odměnu, a mytí bude odměnou. Pokud 

odmalička myjí nádobí za trest, je mytí trestem. To 

je změna postoje. Takhle si můţete i pro sebe 

převrátit absolutně všechno v ţivotě úplně o 180 °. 

Nestane se to nikde jinde neţ ve vaší hlavě 

a nezávisí to na ţádných vnějších okolnostech. 

Nabídnete-li tento postoj svým dětem a ony jej 

přijmou, uděláte pro ně to nejdůleţitější v ţivotě. 

Přeji vám k obědu dobrou chuť. 

 

 

 

Neděle  
14. 4. 1996  
odpoledne 

Nerost & rostlina 

Nyní se pustíme do trochu jiné práce. Dosud 

jsme budovali cestu do niterných hladin a učili jsme 

se ovlivňovat své podvědomí, čili jak něco dělat 

sami se sebou. Včera ráno jsem říkal, ţe 

komunikační kanál mezi vědomím a podvědomím 

je obousměrný. Zatím jsme trénovali jen jednu 

cestu – z vědomí do podvědomí. Nyní začneme 

trénovat i cestu opačnou – z podvědomí do vědomí. 

Opatrně, nezávazně a hravě si uděláme cvičeníčko, 

které nám ukáţe, ţe podvědomí také něco ví a ţe 

nám své vědomosti můţe prezentovat do našeho 

vědomí. 

Půjdete do pracovny, kam vás opět dovedu, a 

v pracovně poţádáte své poradce, aby na stůl před 

vás poloţili kámen drúzu ametystu, který vám právě 

ukazuji. Vezmete si kámen do ruky a nejdřív si 

s ním zahrajete pantomimu. Prohlédnete si jej ze 

všech stran, sáhnete si, je-li drsný nebo hladký, jak 

je teplý, jak je těţký. Pak jej poloţíte zpátky před 

sebe na stůl a já vám řeknu: „Přemísti se dovnitř do 

kamene! Raz, dva, tři, teď... a jsi tam.“ Vy se jako 

Mach a Šebestová prostě rázem ocitnete uvnitř 

kamene a já vás zase poţádám, abyste si to tam 

uvnitř prohlédli. Rukama si sáhnete na stěny kolem 

sebe, jestli jsou drsné nebo hladké, studené či teplé. 

Poţádám vás, abyste si uvědomili, jak se tam cítíte, 

jestli dobře nebo stísněně, je-li vám teplo nebo 

zima... a potom vás chvíli nechám, abyste si kámen 

samostatně po jednotlivých vrstvách prozkoumali. 

Můţete se do nich ponořit a najít si tu, která se vám 

líbí nejvíc, kde je vám nejpříjemněji. Potom vám 

řeknu: „Přemísti se zpátky do svého křesla 

v pracovně! Raz, dva, tři, teď... a jsi tam.“ 

Kámen dáte stranou a poţádáte poradce, aby 

vám přinesli květinu v květináči. Můţete pouţít 

naši pelargonii, nebo si můţete nechat přinést 

některou rostlinu z vašeho domova, záleţí na vás. 

Rostlinu si v pracovně postavíte před sebe na stůl 

a opět si na ni pantomimicky sáhnete, abyste si 

ohmatali, jaké má listy, jsou-li suché nebo vlhké, 

hladké či drsné, lesklé nebo chlupaté; má-li rostlina 

květ, přivoníte si k němu. Aţ si květinu takto 

prohlédnete ze všech stran, opět vás poprosím, 

abyste se přemístili dovnitř listu, raz, dva, tři, teď... 

a jsi v listu. A zase si ohmatáte jeho vnitřní 

strukturu, jestli je v něm sucho nebo vlhko, teplo 

nebo zima, jak se tam cítíte. Aţ prozkoumáte list, 

vlezete si do stonku, skrz něj do stvolu, skrz něj 

dolů na úroveň půdy a dolů do kořenů. 

Prozkoumáme kořenový systém, jaká je v něm 

barva, teplo, vlhkost, opět si jej důkladně 

prohlédneme. Můţete se rostliny zeptat, jestli jí 

něco nechybí, má-li dost vody, ţivin, můţete s ní 

vést duševní rozhovor beze slov. Aţ se potom 

fyzicky vrátíte, můţete si na naší pelargonii ověřit, 

jak vlhkou má ve skutečnosti svou hlínu. Nakonec 

vás zase poţádám, abyste se vrátili zpátky do 

pracovny a poţádali poradce, aby kámen i rostlinu 

vrátili. Pak se vrátíme zpátky do bety a popovídáme 



55 

si o tom, co jsme zaţili. 

Toto cvičení je pocitový výlet a nemá ţádnou 

průkaznou hodnotu, pravost svých záţitků si sotva 

můţete ověřit. Zjistíte, ţe i kdyţ se do tohoto 

jediného ametystu namačkáte všichni najednou, 

nebude v něm ţádná tlačenice. Ve skutečnosti 

budete stále sedět na svých ţidlích, napojíte se na 

informační pole kamene, převedete si informace do 

svého podvědomí a z podvědomí si je 

přetransponujete do vědomí. Na této informační 

dráze dochází k určitému zkreslení ve formě 

soukromé alegorie. Několik skupin lidí bude mít 

podobné záţitky, ale zároveň bude mít kaţdý z vás 

velice soukromou individuální zkušenost. 

Naše podvědomí nám předává informace někdy 

velmi alegoricky. Uvedu vám příklad z jiného 

oboru. Americký léčitel pan Sherwood napsal 

kníţku, ve které popisuje svoje zkušenosti se 

studiem mentálních technik. Uvádí tam, jak byl 

jednou svým učitelem poţádán, aby provedl 

diagnózu jedné paní. Ponořil se tedy do hladin, 

představil si ji v pracovně a diagnostikoval. 

Všechno bylo v pořádku, paní byla zdravá, pouze 

v břiše měla něco jako balon. Zkoumal jej ze všech 

stran a nemohl si vysvětlit rozpor cítil, ţe paní je 

zdravá, ale zároveň viděl, ţe má opravdu v břiše 

jakýsi balon, ale ten ţe tam jakoby patří. Vrátil se 

tedy do logického světa, vyprávěl svůj záţitek 

učiteli, a ten se začal smát, protoţe ta paní byla 

těhotná. Vnitřní symbolika převedla obraz plodu do 

tvaru balonu. Tato symbolika mu zůstala navţdy. 

Kdykoli pak diagnostikoval těhotnou ţenu, uviděl 

v jejím břiše balon, a kdyţ si vlezl dovnitř balonu, 

našel tam skutečně miminko. 

Naše podvědomí nám někdy dává alegorické 

obrázky a je jen otázkou soukromého tréninku 

naučit se je překládat „do češtiny“. Můţe se vám 

přihodit celá řada zkušeností. Vnímejte své pocity 

a netrapte se tím, ţe je teď stále ještě nemůţeme 

konfrontovat se skutečností. 

Jednou se na semináři jeden člověk představil 

jako mineralog. Říkal jsem si, ţe bude zajímavé, jak 

se on – jako profesionál – bude cítit v takovém 

minerálu. Po skočení cvičení jsem se ho zeptal na 

jeho proţitek. A on vyprávěl: „To, jakou má 

ametyst krystalickou mříţku, jsem věděl, ale teď 

jsem ji skutečně nahmatal. Co mě překvapilo, byl 

můj záţitek; cítil jsem se v krystalu nejen dobře, ale 

bylo mi v něm vysloveně teplo, coţ je v rozporu 

s logikou, protoţe vím, ţe kámen má pokojovou 

teplotu a na omak je studený.“ 

Jiná paní před pokusem řekla: „Ne, já tohle 

dělat nebudu, do toho kamene mě nikdo nedostane, 

ten je příliš malý a já trpím klaustrofobií.“ Chvíli 

jsem si s ní povídal a snaţil jsem se ji přesvědčit, ţe 

kdyţ to neudělá, nebude mít záţitek a nebude vědět, 

jestli je to příjemné nebo nepříjemné. Ţe nemusí 

čekat na mne, aţ ji pošlu ven, kdyţ se jí v kameni 

nebude líbit, ale můţe z něj kdykoli vyskočit. 

Nechala se přemluvit, a kdyţ se pak vynořila, 

prohlásila: „Tam bylo krásně, tam bylo místa...“ 

Velcí chlapi občas říkají: „Do toho kamene 

jsem se vešel, ale do toho listu jsem se vejít nemohl, 

pořád jsem z něj někde trčel, je to tam na mne moc 

placaté.“ Jindy se před cvičením otočil jeden pán 

k publiku a prohlásil: „Prosím vás, kdybych se 

nevrátil, tak mě aspoň zalévejte!“ 

Často lidé říkají: „Do kamene se moc netěším, 

to bude takové studené a neosobní, ale květiny mám 

rád a pěstuji je, tam se těším.“ A pak zjišťují, ţe to 

bylo přesně obráceně. Nechte se překvapit, vaše 

logické očekávání můţe dopadnout úplně jinak. 

Uděláme tedy teď cvičení a vy si klidně řekněte, 

ţe si pořád jenom hrajete a vymýšlíte – 

a vymýšlejte si ze všech sil. Z výsledků tohoto 

cvičení se nedají dělat nějaké závěry – ani pozitivní, 

ani negativní. Je to jeden z prvních pokusů 

o oţivení informačního kanálu z podvědomí do 

vědomí. 

Vstup do hladin 

Tajný koutek 

Pozitivní věty 

Připrav se na odchod do pracovny. Budu 

počítat v sestupné řadě od dvanácti do jedné 

a při čísle jedna budeš stát před svou 

pracovnou. Počítám: dvanáct, jedenáct, deset, 

devět, osm, sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna. 

Vstup dovnitř a uvědom si sprchu bílého světla. 

Jsi ve své pracovně. Přivítej se se svými poradci 

a řekni jim, že rád využiješ jejich pomoci. 

Sedni si do svého křesla, a počítej se mnou 

v duchu od deseti do jedné. Při čísle jedna 

budeš v ideální pracovní hladině, v níž jsi 

schopen přemístit svou mysl kamkoli, získat 

nové informace a zprostředkovat je svému 

vědomí. Deset, devět, osm, sedm, šest, pět, čtyři, 

tři, dva, jedna. 

Jsi v ideální pracovní hladině pro zkoumání 

nerostu. Požádej svého poradce, aby na stůl 

před tebou umístil kámen, který jsi před chvílí 

viděl v mých rukou. Jsi-li přesvědčen, že je lepší 

podat si kámen sám, udělej to. Uč se využívat 

v niterných hladinách všech pěti smyslů stejně 

jako ve fyzickém světě. Vůbec nevadí, pokud 

máš pocit, že si všechno jen vymýšlíš. Ber to 

jako hru s představivostí. Kámen je před tebou, 
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vezmi si jej do ruky a dobře si ho prohlédni, 

jeho velikost, tvar, barvu, strukturu a teplotu. 

Dotýkej se ho rukama a vnímej všechny vjemy. 

Postav kámen zpět na stůl; nyní se přemístíš 

dovnitř kamene: raz, dva, tři, teď... a jsi tam, jsi 

uvnitř kamene. Mentálně se ujisti: Jsem uvnitř 

kamene a zkoumám ho v celé jeho plnosti, 

vnímám jej všemi smysly. 

Jsi uvnitř, pomalu zkoumej vnitřek kamene, 

který můžeme nazvat jeho podstatou. Prožívej 

změnu svých fyzických pocitů. Použij ruce 

a prozkoumej stěny kamene kolem sebe, jakou 

mají strukturu, teplotu, vlhkost. Uvědom si, jaké 

je kolem tebe světlo, jak na tebe toto prostředí 

působí, jak se v něm cítíš. Můžeš kamenem 

pohybovat nahoru a dolů a vnímat změny 

v různých vrstvách. 

Připrav se na odchod z kamene. Počítám od 

jedné do tří a při čísle tři budeš opět sedět ve 

svém křesle. Počítám – raz, dva, tři, teď... a jsi 

venku, ve svém křesle a díváš se na svůj kámen. 

Získal jsi novou zkušenost v chápání a cítění 

tohoto světa. 

Rozhodni se, kam dáš kámen a popros svého 

poradce, aby ti připravil rostlinu v květináči. 

Samozřejmě to můžeš udělat sám. 

Na stole před tebou stojí květina. Dobře si ji 

prohlédni. Jaké má listy, stonek, má tvoje 

květina květ? Použij ruce a dotkni se jí, 

přesvědč se, jaký je povrch listu – hladký či 

drsný, suchý nebo vlhký. Uvolni se a použij 

všechny svoje smysly pro přijetí nové 

zkušenosti. 

Budu počítat od jedné do tří a při čísle tři budeš 

uvnitř listu: raz, dva, tři, teď... a jsi tam. 

Mentálně se ujisti: Jsem uvnitř listu rostliny 

a mohu ji zkoumat. Uvolni se. 

Pomalu začínáš s poznáváním rostliny zevnitř. 

Rozhlédni se kolem sebe, použij ruce a dotkni se 

stěn kolem sebe. Prohlédni si vnitřní strukturu 

listu. Uvědom si svoje tělesné pocity, uvědom si 

všemi smysly nové informace, které ti rostlina 

poskytuje. Použij ruce, vnímej všechno kolem 

sebe. 

Začni se přemisťovat z listu do stonku, uvědom 

si, jak se kolem tebe mění prostředí; ze stonku 

přecházíš do stvolu a začínáš klesat stvolem 

dolů, již jsi na úrovni zeminy a nyní se dostáváš 

pod úroveň půdy a začínáš zkoumat kořenový 

systém. Prožívej všechno s klidem a důvěrou. 

Prohlédni si, jaká je tam barva, teplota 

a vlhkost. 

Připrav se na odchod. Budu počítat od jedné do 

tří; při čísle tři budeš opět z květiny venku, 

budeš sedět ve svém křesle v pracovně. Počítám 

– raz, dva, tři, teď... a jsi venku, díváš se na 

svoji květinu a uvědomuješ si hlouběji novou 

zkušenost v chápání přírody a vesmíru. 

Rozhodni se, co uděláš s květinou a připrav se 

na odchod z pracovny. Poděkuj poradcům i 

v případě, že jsi pracoval sám, a rozluč se 

s nimi. Projdi bílým světlem ve dveřích, jedna, 

dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, 

jedenáct, dvanáct... a jsi ve svém tajném koutku. 

Odchod z niterných hladin 

Dojmy z nerostu a rostliny 

Řada lidí cítí v kameni teplo. Souvisí to 

s vysokým energetickým nábojem krystalu. Krystal 

koncentruje určitou formu energie a někdo tuto 

energii vnímá jako teplo. Uvnitř rostliny lidé 

naopak často vnímají nepříliš příjemné blátivé 

vlhko a zeleno. 

Pokud vaše tělo pociťuje chvění nebo máte jiné 

nezvyklé pocity, je to jeho reakce na zcela nové 

prostředí a nový záţitek, podobně jako kdyţ 

vstoupíte do úplně nového prostoru. Je to trochu 

šok z neznáma. Ne ţe by se tak projevovala 

vlastnost toho prostředí, je to vaše reakce na ně. 

Mnohokrát v ţivotě uţ jste reagovali na příjemné 

i nepříjemné svými tělesnými pocity. To, co jsme 

udělali teď, je přece jenom trochu v rozporu 

s běţnou logikou. Kdyby po vás někdo chtěl ještě 

v pátek odpoledne, abyste se přemístili do kamene, 

kam byste ho asi poslali? Nedivte se svému tělu, ţe 

reaguje podezíravě. 

Mnozí z vás budete v pondělí ráno překvapeni 

tím, kolik budete mít v sobě energie. Logicky by 

bylo moţné očekávat, ţe po takovéto dvoudenní 

zátěţi byste měli být téměř nepouţitelní. Přesto 

většině z vás proběhne i celý příští týden v lehké 

euforii. Samozřejmě ne vţdy; někteří lidé odcházejí 

ze semináře dosti znaveni, zvlášť kdyţ tady má 

člověk strávit věci, které zprvu příliš nechápe 

a logika se mu popere s intuicí. Seminář vám dává 

soubor informací a proţitků, ale jsou to jen a jen 

nástroje. 

Zdraví 

Myslím si, ţe náš vztah ke zdraví je nezdravý. 

To není problém jen naší země, ale všech 

vyspělejších států světa. Lidé mají k svému zdraví 

„trţní vztah“. Jak se k němu chováme? Jakmile nás 

něco zabolí či píchne, odebereme se k lékaři 

s přáním, aby s tím něco udělal, aby nám dal prášek 
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nebo injekci, protoţe on je za to přece placený. 

Sami se stavíme do neosobního postoje ke svému 

zdraví – chceme být sice zdraví, ale na dosaţení 

tohoto kýţeného stavu jsou tu placení specialisté. 

Tento postoj je dosti nesmyslný, protoţe tak 

především odmítáme svou vlastní odpovědnost za 

naslouchání signálům vlastního těla. 

Naše tělo nás obvykle nezaskočí nějakou 

váţnou chorobou z ničeho nic. Někdy trvá léta, neţ 

se nám podaří si svoji chorobu vypěstovat a můţe 

to být pěkná dřina. Určitě dostáváme v dlouhém 

předstihu maličké varovné zprávičky; můţe to být 

rýma, odřené koleno, angína a jiné signály, varující, 

ţe není všechno v pořádku. Pokud je přeslechneme, 

teprve potom přijdou důraznější zprávy. V našich 

krajích není příliš rozšířeno přesvědčení, ţe nemoc 

je zpráva. Asiaté jsou na tom s informovaností 

podstatně lépe, více si váţí svého zdraví a více si 

uvědomují svoji odpovědnost. Stálo by za to 

uvaţovat o moţnosti tento náš přístup změnit. 

Kdyţ uţ se o své zdraví musíme začít starat, 

dostaneme se do péče moderní medicíny, která se 

ocitla trošičku na scestí. Svou úzkou specializací si 

rozebrala člověka na jednotlivé mikročinitele, coţ 

je ve své podstatě naprostý nesmysl. Lidské tělo 

není souborem orgánů a tkání, je to dynamická 

provázaná soustava, kde všechno souvisí se vším. 

Principiálně není moţné léčit ţaludeční vřed, 

protoţe nemocný je celý člověk. Ţe se nemoc 

projevila zrovna v ţaludku, je jen vrcholkem 

ledovce. Budu-li léčit pouze vrcholek ledovce, 

nedosáhnu významnějšího výsledku, protoţe jsem 

vůbec nezasáhl prvotní příčinu. Úzká specializace 

medicíny je svým způsobem neštěstím, zvláště kdyţ 

uţ někdy končí mezioborová komunikace. Lékaři si 

spolu nedokáţí popovídat, protoţe kaţdý vidí jen 

ten svůj úzký obor. 

Zdá se mi však, ţe vrchol tohoto šílenství je uţ 

za námi a medicína se pomalu začíná obracet 

k holistickému přístupu, coţ je šance na 

komplexnější přístup k pacientovi. Vznikají různá 

„holistická centra“ a „centra komplexní terapie“. 

Zatím jsou to moţná první vlaštovky, ale doufejme, 

ţe jich bude přibývat. Skutečně je potřeba brát 

člověka jako celek, pokud chceme se zdravím 

opravdu něco udělat. Není moţné ani oddělit 

psychiku od fyzického těla, natoţ rozdělit fyzické 

tělo na jednotlivé orgány. 

Vím, ţe dnešní lékaři to mají těţké. Pokud se 

pokusí o jen trochu komplexnější přístup 

k pacientovi, naráţejí většinou na naprosté 

nepochopení nejen kolegů, ale i pacientů. Kdybyste 

přišli k doktorovi s rozbitým kolenem, moţná by 

vás zarazilo, kdyby se vás zeptal: „A jakpak vám to 

funguje doma? Jak vám to jde v posteli?“ Asi byste 

zírali a mysleli si, co je mu do toho, vy přece máte 

odřené koleno. Ale ono opravdu všechno souvisí se 

vším. Lékař se můţe snaţit pochopit, proč jste byli 

tak nepozorní, ţe jste se nabourali na kole a odřeli 

si koleno. Manţelka byla skutečně svědkem scény, 

kdy paní přijela k doktorovi s rozbitým kolenem, 

protoţe se nabourala na kole a doktor se ji snaţil 

navést na otázku „proč se nabourala“. Paní 

tvrdošíjně opakovala, ţe její kolo bylo v strašném 

technickém stavu, ţe to svému manţelovi říkala uţ 

dávno, ţe ho má opravit... prostě nebyla na tento 

přístup k úrazu připravena. 

Není snadné si uvědomit, ţe všechno souvisí se 

vším a ţe i celá řada úrazů je důsledkem našeho 

způsobu ţivota. Ţe někdy si svůj úraz vnitřně 

naordinujeme, abychom si odpočinuli, abychom se 

zastavili, kdyţ má naše podvědomí uţ dost toho, jak 

se pořád někam ţeneme. Záleţí na nás, chceme-li 

takovým signálům naslouchat. 

V lidském ţivotě se objevuje celá řada různých 

nezvyklostí. Snaţme se dívat na kaţdou situaci jako 

na zprávu. Ať uţ jsou to nemoci, nebo jiné situace, 

vţdy je to zpráva, která nám umoţňuje něco se 

o sobě dozvědět a něco se sebou dělat. 

Naše tělo je dynamická soustava, kde doslova 

všechno souvisí se vším. Píchnete-li se do palce 

u nohy, ví o tom celé tělo. Kdo z vás by se odváţil 

otevřít si svoji barevnou televizi a zakroutit si těmi 

maličkými potenciometry – nastavovacími trimry, 

abyste si ji lépe nastavili? Napadlo by to někoho 

z vás? Byl by to nápad z rodu kamikadze. Přesto 

však do lidského těla, proti němuţ je barevná 

televize jednoduchým kafemlejnkem, klidně 

zasahujeme chemií. Přidáváme mu multivitaminy 

a jiné soukromě naordinované prášky a zasahujeme 

tak do naší sloţité chemické továrny naprosto 

neodborně, třeba jen vlivem televizní reklamy. 

Máme-li v tomto počínání někdy úspěch, je to 

jen proto, ţe naše tělo má obrovské rezervy a je 

vybaveno tak perfektní samoregulační schopností, 

ţe přeţije opravdu leccos. Můţeme to dělat tak 

dlouho, dokud nedojdeme aţ na konec jeho 

regulačních schopností. To se nemusí stát jen 

pomocí prášků, ale třeba i uspěchaným způsobem 

ţivota, i způsobem myšlení. Moţností, jak porušit 

rovnováhu je celá řada. 

Staří čínští medicinmani mluvili docela moderní 

řečí. Hovořili o zdraví jako o harmonickém stavu. 

Rozdělili energii na dvě polarity + a –, jin a jang, 

a říkali, ţe ve zdravém orgánu i těle je v rovnováze 

jin i jang. Dojde-li k porušení rovnováhy, nastane 

stav nemoci. Čínská filozofie zdraví je pro nás 

trochu málo pochopitelná, protoţe pojednává 
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o drahách, které v těle anatomicky vůbec 

nenajdeme. Nicméně akupunktura, která je na 

existenci oněch drah zaloţena, funguje. 

Zdravé pozitivní myšlení 

Co tedy můţeme pro zdraví udělat? Včera jsme 

si řekli, ţe jedním z podstatných vlivů je náš způsob 

myšlení. Čím víc se nám daří pozitivně myslet 

a proţívat ţivot radostněji, tím víc děláme pro své 

zdraví. A naopak – čím víc času strávíme v pocitu 

rozmrzelosti, deprese a smutku, tím víc organismus 

vyčerpáváme a pěstujeme si choroby. A i kdyţ to 

tady zaznělo uţ několikrát, neodpustím si říci to 

znovu: Štěstí nebo smutek jsou dány jenom našimi 

představami. Na vnější podmínky to jenom 

svádíme. Záleţí na naší reakci na vnější okolnosti, 

co nakonec proţijeme. 

Včera jsme mluvili o pozitivním a negativním 

myšlení a o tom, ţe se všechno dá převrátit. 

V teoretické rovině je to leckomu jasné. Ale kdyţ se 

člověk dostane ve svém vlastním osobním ţivotě do 

situace, kdy se věci začínají dotýkat jeho přímo 

osobně, začne je cítit na vlastní kůţi, pak je to náhle 

o něčem jiném. Přijde-li úmrtí nebo úraz v rodině 

nebo u někoho blízkého, pojednou vůbec není lehké 

chtít hledat něco, co by na té situaci mohlo být 

pozitivního. Nedá se odpovědět obecně, ale v každé, 

i v té sebekatastrofičtější situaci něco pozitivního 

skutečně je, jen to objevit. 

Před několika lety mě v tom poučila jedna 

mladá ţena. Zúčastnila se semináře a na první 

pohled byla velice smutná; bylo vidět, ţe proţila 

nějakou rodinnou katastrofu. Drţela se v ústraní, a 

s nikým nekomunikovala. Na pokračovacích 

sobotách jsem viděl, ţe pomaloučku rozkvétá. Na 

posledním semináři za mnou přišla, to uţ z ní byla 

dáma, a říkala mi, ţe vlastně na seminář přišla 

proto, ţe jí umřelo dítě, jedno z dvojčat, a tato 

tragédie ji dostalo na dno. Ale ţe dnes uţ ví, proč se 

stala. Vyndala z peněţenky fotografii dvojčat ve 

věku dvou měsíců, asi měsíc předtím, neţ jedno 

z nich zemřelo, a ptala se mě, jestli poznám, které 

z nich zemřelo. Na první pohled bylo jasné, ţe 

jedno z dvojčat mělo vysloveně dospělý pohled, to 

tady jiţ nebylo. 

Říkala mi její soukromé vysvětlení: „On sem 

přišel proto, aby mi svým odchodem ukázal jiný 

pohled na ţivot, aby mě dostal na tento seminář. 

Abych se dokázala podívat na jiné ţivotní hodnoty, 

které jsem dříve přehlíţela. Díky smrti svého dítěte 

dnes vidím, ţe je ţivot bohatší.“ 

Někteří lidé říkají, ţe prodělali těţkou chorobu, 

která je někam posunula. Podívejte se na tu 

relativitu – běţně se na nemoc díváme jako na něco 

nepříjemného, jako na katastrofu. Někteří z vás uţ 

jste moţná zaţili, ţe i vás nemoc nějak obohatila. 

Nic není jenom černé nebo bílé. Proto stojí za to 

trénovat pozitivní myšlení. 

Ovšem pozitivní myšlení je dvojsečná zbraň. 

Kdyţ jsem je začal nacvičovat, vysvětlil jsem 

principy pozitivního vyjadřování svým dětem s tím, 

ţe si budeme vzájemně pomáhat. Děti jsou učenlivé 

a velice rychle to začaly pouţívat proti mně. Uţ 

jsem si nemohl dovolit říci třeba: „Míšo, nechtěla 

by ses náhodou převléknout?“ Protoţe jsem se 

ihned dozvěděl: „Uhodls tatínku, nechtěla.“ Řekl 

jsem to špatně, negativně, tak mi to ihned s chutí 

vrátila. 

Trénujte se zvlášť na těch lidech, kteří vám jdou 

na nervy. Zkuste se na ně podívat z jiného úhlu 

pohledu a pokoušejte se na nich nalézat alespoň 

něco příjemného. To je hra na radost, jak ji popisuje 

kníţečka Pollyanna. Můţete si ji přečíst, ale 

skutečný smysl to pro vás dostane tehdy, kdyţ ji 

začnete aplikovat sami na sebe, na svůj ţivot. 

A zase jeden příběh ze ţivota: Na pokračovací 

sobotě se přihlásila jedna paní a vyprávěla o tom, 

jak aplikuje Pollyannu na svůj ţivot, v rodině i na 

pracovišti, a jak se jí to výborně daří. Všichni jsme 

jí zatleskali, protoţe takto aplikovat informace je 

opravdu hodno uznání. To bylo v sobotu dopoledne. 

V neděli ráno v osm hodin mi volala, ţe její 

babička, jediný člověk, který jí v rodině zbyl, leţí 

s těţkým infarktem na jednotce intenzivní péče. To 

je ţivot – škola, která se skládá z výukového 

procesu a ze zkoušek. Měla pocit, ţe se něčemu 

naučila, ţe to zvládla, a tak přišla zkouška. A tvrdě, 

aţ na kůţi. V té chvíli to nezvládla, trvalo jí čtrnáct 

dní, neţ se se svou situací vyrovnala. 

Na kaţdou ţivotní situaci je moţné podívat se 

jinak, neţ jsme byli zvyklí, a někdy to hodně 

pomůţe. Pro své zdraví můţeme hodně udělat tím, 

ţe se naučíme pozitivně myslet a dělat si radost. I 

tak, ţe vezmu peníze a něco hezkého si koupím, to 

dovedou zvláště dobře ţeny. Dovolte si ten přepych 

(v rámci svých moţností) a udělejte si radost i vy 

sami, kdyţ vám ji nedělají druzí. A naučme se 

radovat z běţných ţivotních situací. Kaţdý den bez 

výjimky máte k dispozici mnoho krásných 

a zajímavých ţivotních příběhů, jen si jich 

všimnout. Jdete po ulici a rozhlíţíte se, zvláště tady 

v Praze, co je tu krásně obnovených domů! Jen se 

dívat a dokázat se tím potěšit. Nikdo to za nás 

neudělá, ale zároveň nás to nic nestojí! 

Zdravý denní režim 

Co dál ovlivňuje naše zdraví? Denní reţim 

závisí jen na nás, a přesto máme často pocit, ţe 
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jsme naprosto bezmocní, ţe nás veze rychlík, 

z něhoţ nelze vyskočit. Obvykle si to myslíme do té 

doby, neţ toho začne mít naše podvědomí dost 

a zorganizuje nám oddechový čas, a to i přes naše 

protesty. Ţiji-li příliš uspěchaným ţivotem, můţe si 

moje podvědomí říci: „A dost. A vypadneš.“ Často 

ţijeme v představách, ţe by se svět bez nás dočista 

zastavil. Jestliţe na tom jednání nebudu, oni to 

určitě zvorají. Nebudu-li doma, shnijí moji nejbliţší 

ve špíně a zemřou hlady. 

 

Jedné mladé ženě se zdál sen, že jde po ulici, 

a najednou proti ní jde obrovská gorila. Žena se 

lekla a utíkala. Víte, jak se někdy ve spánku špatně 

utíká. Na poslední chvíli našla otevřené dveře do 

domu, vběhla do nich a zabouchla je za sebou. Byla 

zachráněna. Ráno se probudila s pocitem, že to byl 

hodně ošklivý sen. Prožila den, večer šla spát, 

a sotva usnula, zase se objevila gorila a sen se 

opakoval. Tentokrát už ale byla gorila rychlejší 

a stačila vběhnout do domu za ženou. Ta zoufale 

utíkala do schodů a hledala, kam se schovat, až 

v nevyšším patře našla pootevřené dveře, vběhla do 

nich, zabouchla je za sebou – a byla zachráněna. 

Třetí večer už šla žena spát s obavami. A skutečně, 

jen usnula, už ji honila gorila. Tentokrát ale ženu 

zahnala do úzké uličky, kolem jen holé zdi, žádné 

otevřené dveře, ulička se zužuje, není kam se 

schovat a na konci uličky stojí vysoká zeď. Žena 

doběhla ke zdi, přitiskla se k ní a v nejvyšší hrůze 

povídá k opici: „Co bude teď?“. Gorila odvětila: 

„Já nevím, toto je přece tvůj sen!“ 

To je o ţivotě a o našich pocitech, ţe jsme 

nepostradatelní. Má-li toho naše podvědomí dost, 

zorganizuje nám oddechový čas – a my si třeba 

zlomíme nohu. Najednou nejsme přítomni na 

jednání a naši podřízení to zvládnou. Nejsme doma, 

ale rodina to přeţije ve zdraví. Svět se bez nás 

nezastaví. A my máme najednou čas přemýšlet 

o ţivotě a o jeho smyslu. O hodnotách a o cílech, za 

čím se to vlastně ţeneme. Času můţeme vyuţít buď 

k přemýšlení, nebo také ke koukání na debilizátor 

(neboli televizi). Máme svobodnou volbu, jako 

vţdy v ţivotě. Nenecháme-li si poradit ani touto 

cestou, můţe přijít ještě tvrdší rána. 

Ţivotní reţim je ve vašich rukou. Dnes uţ vám 

nikdo nemůţe poručit dělat navţdy to zaměstnání, 

které právě děláte. Máte moţnost změnit naprosto 

cokoli. Jen se ke změně odváţit. Často se 

dostáváme do dilemat (pan Werich říkával, ţe 

nastává dilemno), máme-li se rozhodovat mezi 

profesním růstem a rodinou. Ţeny to mají horší, 

protoţe víc inklinují k dětem a rodině, a často se 

rozhodují, jestli nechodit do práce a víc se věnovat 

dětem, nebo si nenechat ujet vlak své profesionality 

a do práce chodit. V tomto rozhodování je zřetelně 

přítomen vysoký stupeň napnelismu. Neumím to za 

vás rozhodnout, ale i kdybych uměl, stejně bych na 

to neměl právo. Ale tento seminář vám můţe 

pomoci tím, ţe budete mít k dispozici ještě 

odpověď z pracovny, ţe se budete rozhodovat 

v lepším souladu se svým podvědomím. Na 

pokračovacích sobotách se budeme učit, jak se 

v hladinách vyptávat, takţe budete mít 

k rozhodování logický i intuitivní výsledek. Ale 

konečné rozhodnutí bude vţdy jen a jen na vás. 

Obecně vám mohu poradit toto: Naučte se 

v ţivotě zváţit pro a proti, logicky i intuitivně, pak 

se prostě rozhodnout a dát svému rozhodnutí 

„ochrannou lhůtu“, ve které se tím prostě nebudete 

zabývat, nebudete je tedy donekonečna 

přehodnocovat. Řekněte si, ţe vaše rozhodnutí má 

platnost měsíc nebo rok, a po tuto dobu ţijte 

v klidu. Jinak vám hrozí trvalé napětí z obav, je-li 

vaše rozhodnutí správné, co kdyby to šlo udělat 

lépe. Vţdy to jde udělat lépe. Podíváte-li se na 

některá svá minulá rozhodnutí, můţete vidět, ţe 

byla plná chyb. Moţná ţe ano, ale takto vypadají 

z dnešního stupně poznání a nemá smysl se kvůli 

nim trápit. To je stejné jako zlobit se na své rodiče 

za to, jak vás vychovali. Na základě svých znalostí 

výchovných principů jistě víte, kolika zásadních 

chyb se na vás vaši rodiče dopustili. Ale dělali to 

s nejlepším vědomím a svědomím a dělali to 

nejlepší, co uměli, zrovna tak jako vy teď děláte to 

nejlepší, co umíte. Kdo ví, co si o vás jednou budou 

myslet vaše děti. Teď se mohu rozhodovat pouze 

podle toho, co vím teď. Je moţné, ţe zítra budu 

vědět víc, ale já se potřebuji rozhodnout teď. Ţít 

v trvalém pocitu nerozhodnosti je velice 

destruktivní. 

Podobně destruktivní je i pocit, ţe jsem něco 

nestihl. Kdo z vás mívá před usnutím pocit, ţe stačil 

udělat všechno? Přitom jde o pouhou drobnost, 

která způsobuje permanentní únavu. Firma Time 

Manager, která se zabývá pomůckami pro 

plánování času, uvádí: Budou-li dva lidé, kteří 

udělají za den naprosto stejný objem práce, můţe 

být jeden z nich úplně udřený a druhý naprosto 

svěţí. Bude mezi nimi jen jediný rozdíl: ten, který 

se cítí udřený, si uvědomuje, ţe jeden bod ze svých 

naplánovaných úkolů nestihl. Ten, který se cítí 

svěţí ví, ţe si můţe odškrtnout všechny své 

naplánované úkoly jako splněné. 

Pocit nestíhání člověka ničí. Jdete-li s takovým 

pocitem spát, probouzíte se celí unavení, protoţe 

jste na něm celou noc pracovali, samozřejmě 

zbytečně. Proto je dobré zváţit své síly a dávat si 

jen takové úkoly, na něţ bezpečně a s rezervou 



60 

stačíte. Naplánujete-li si své úkoly nadoraz, stačí 

jedna maličká drobnost – a budete večer vyřízení. 

Jestliţe si své nesplnění dokáţete odpustit 

a mávnete nad ním rukou, je to v pořádku. Ale 

většina z nás má výchovou vypěstovanou schopnost 

proţívat pocity viny. Uvědomte si při tom, ţe pocit 

viny je jedním z výchovných triků, který na své děti 

aplikujete. Jsou-li vmanipulovány do pocitu viny, 

jsou poslušnější. 

Vaţte své moţnosti a při rozhodování se ptejte 

svého podvědomí, jestli máte dost kapacit. 

Poslouchejte jeho signály i signály svého těla. 

Zvykněte si kaţdý pro sebe dělat si denní nebo 

týdenní harmonogram, ujasněte si, co všechno 

děláte a kolik času máte na svou vlastní regeneraci, 

na vlastní radost. Pokud je vám práce koníčkem, 

můţete pracovat od slunka do slunka, protoţe se 

pořád bavíte. Tohoto stavu máte větší šanci 

dosáhnout právě tehdy, kdyţ porozumíte tomu, co 

je vaší parketou. Seminář vám nabízí moţnost ptát 

se vašeho moudrého podvědomí, které ví, na co jste 

naladěni. Odvaţte se zeptat. Je to opravdu otázka 

odvahy, protoţe se také můţete dozvědět, ţe byste 

měli dělat něco úplně jiného. Budete mít odvahu ke 

změnám? 

Harmonický člověk má logiku i intuici 

v rovnováze a vytvořil si takové podmínky, které 

jsou v souladu s oběma. Ale tento stav nenastává 

samovolně, k němu je zapotřebí se dopracovat. 

Harmonii mezi intuicí a logikou nám narušili uţ 

v dětství, například ve škole. Jako rodiče máme 

jasnou představu, čím by naše dítě mohlo být, 

protoţe si myslíme, ţe víme, co je výhodné. 

Povolání je věcí prestiţe; je-li tatínek doktorem, syn 

nemůţe jít kydat hnůj ke koním, i kdyţ má koníčky 

rád, poněvadţ by to bylo společensky neúnosné. 

A tak své děti manipulujeme do určitých směrů 

a máme pocit, ţe pro ně děláme dobro. Moţná ano, 

ale moţná také ne, moţná by byli opravdu 

šťastnější u koní. Některá dětská duše dokáţe 

takové manipulaci vzdorovat a překonávání 

překáţek ji ještě zocelí. Ale některé duše jsou 

křehké a dají se zlomit. Člověk potom v dospělosti 

cítí, ţe mu jeho profese vnitřně neladí. Více se 

můţete opravdu dozvědět nasloucháním své intuice. 

Vţdycky se ale nakonec rozhodujete vy, třeba mezi 

hlasem rozumu a hlasem intuice, této 

zodpovědnosti vás nikdo nezbaví. 

Zdravé jídlo 

V některých knihách se dočteme, ţe jsme tím, 

co jíme. Skutečně, naše tělo musí stavět pouze 

z toho, co mu dáme k dispozici v potravě. O zdravé 

výţivě dnes existuje nepřeberné mnoţství knih. 

Čím více jich přečtete, o to víc ovšem budete 

zmatenější, protoţe světově uznávané kapacity se 

navzájem vehementně potírají. Co s tím? 

Můţete si zajít za specialistou dietologem, aby 

vám poradil, jak a čím se stravovat. Je to odborník, 

tak ať se stará. Samozřejmě ţe vám poradí, můţe 

vám udělat rozbory a zjistit nedostatek nebo 

přebytek určitých látek v těle, ale na jejich základě 

můţe pouze doporučit určité stravovací mantinely. 

Jenţe prostředí v chemické továrně našeho těla se 

neustále mění, z hodiny na hodinu. 

Nejhrubším dělením v rámci dne jsou takzvané 

hodiny orgánů. Doktor Jonáš o nich píše v knize 

Kříţovky ţivota. Náš organismus nepracuje po celý 

den naplno. Maximum činnosti se přesunuje zhruba 

po dvou hodinách. Dvě hodiny má své maximum 

srdce a oběhová soustava, další dvě hodiny pracují 

na maximum játra, atd. Po dvanácti hodinách je táţ 

soustava v největším útlumu. Staří čínští lékaři 

věděli, ţe chtějí-li dosáhnout maximálního 

ozdravného efektu a minimálních vedlejších účinků, 

musí lék podat v určitou denní hodinu, i kdyby to 

byly tři hodiny v noci. Moderní medicína na to sice 

zapomněla, ale náš organismus nikoli. Platí to i pro 

stravování. Asiaté si z nás – Evropanů a Američanů 

dělají legraci, říkají, ţe ţijeme, abychom jedli. Oni 

jedí, aby ţili. 

Některé školy praví, ţe jídlo je lék. Mají 

pravdu. Jiné školy praví, ţe se proţíráme k smrti. 

Také mají pravdu. Protoţe vzhledem k tomu, co 

naše tělo opravdu potřebuje, toho do něj cpeme 

zbytečně moc. Lidské tělo dnes potřebuje hlavně si 

ulehčit. Jak zvolit optimální potraviny? 

Opět vám povím o výsledcích zajímavého 

experimentu. Trval týden a zúčastnily se jej malé 

děti v předškolním věku. Na počátku byly děti 

vyšetřeny a byl jim podrobně otestován momentální 

zdravotní stav. Vlastní experiment děti trávily ve 

veliké místnosti s jednostranně průhlednými skly 

místo stěn. Za nimi seděli výzkumníci a zapisovali, 

s čím si které dítě hraje, co jí, o čem si povídá. Děti 

se celý den stravovaly samy formou švédského 

stolu. Uprostřed běţel dopravníkový pás a na něm 

se pohybovaly potraviny všeho typu: zelenina, 

ovoce, maso, uzeniny, pečivo, mléčné výrobky 

a různé nápoje. Děti si braly, nač měly chuť. Něco 

snědly, něco zase zahodily. Večer to tam vypadalo 

jako po boji, přes noc jim uklidili a druhý den ráno 

v experimentu pokračovali. První dva dny se lékaři 

vysloveně děsili toho, co a v jakém mnoţství děti 

dokázaly zkombinovat a sníst. Ukázalo se však, ţe 

z toho těm dětem nic není, a experiment 

pokračoval. Po týdnu udělali dětem znovu 

komplexní laboratorní vyšetření a zjistili, ţe se 

zlepšil zdravotní stav všech dětí. Ţe si děti 
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intuitivně vybíraly to, co jejich tělo potřebovalo. 

Neměly k dispozici nic jiného, neţ intuici, protoţe 

nápisy na potravinách si ještě stejně neuměly 

přečíst. 

Čím menší dítě, tím přirozenější je jeho 

schopnost poznat, co jeho tělo potřebuje. My 

dospělí jsme se to odnaučili, ale stojí za to pokusit 

se k této schopnosti opět vrátit. Jak tedy udělat, 

abychom se znovu naučili poslouchat své tělo? Ono 

jediné totiţ ví, co doopravdy potřebuje. Lékař nám 

to na základě laboratorních testů můţe říci pouze 

globálně a dlouhodobě, ale naše tělo můţe opravdu 

kaţdé dvě hodiny chtít něco jiného. Jak se to 

dozvědět? 

Ideální je, dokáţete-li vnímat signály svého 

podvědomí rukama. Zkuste třeba zavřít oči a přejet 

rukou nad tímhle ametystem. Budete-li mít pocit 

změny, znamená to, ţe jste schopni vnímat jemné 

energetické vyzařování. Pak si svoji ruku 

potřebujete ocejchovat, abyste věděli, jak jejím 

signálům porozumět. Vezmete si něco evidentně 

zdravého, například čerstvou zeleninu, a vedle ní 

poloţíte něco evidentně jedovatého, například buřt, 

případně ještě lehce zplesnivělý. Sáhnete si nad 

zeleninu a nad buřta a mohou nastat tři kombinace. 

Buďto vnímáte pouze zeleninu a nad buřtem 

nemáte ţádný vjem. Pak to znamená, ţe vnímáte 

pouze pozitivní sloţku energie. Nebo vnímáte 

jenom buřta. Pak vnímáte pouze negativní varující 

energie. Nebo budete cítit jinak zeleninu a jinak 

buřta, například jako teplo a chlad. V tom případě 

máte vyhráno, protoţe můţete chodit po 

samoobsluze a šátrat rukou nad regály. Tímto 

způsobem si můţete vybírat i knihy, kazety, léky, 

absolutně cokoli. 

Samozřejmě by se takto daly vybírat i stírací 

losy, ale ti lidé, u nichţ to funguje, přestanou svou 

schopnost k podobným účelům velice rychle 

pouţívat. Pochopí, ţe se to nehodí, a takové 

zneuţívání citlivosti pak vnímají jako nemravnost. 

Pokud člověk podobné zábrany nemá, pak je vysoce 

pravděpodobné, ţe signály své ruky nedokáţe cítit. 

Ale to je vaše osobní zodpovědnost. Několik lidí mi 

vyprávělo, ţe se jim podařilo vyhrát nějaké menší 

částky, ale pak jim to přestalo fungovat. Jejich 

podvědomí jim tímto způsobem sdělilo, aby si své 

penízky vydělávali poctivě. Za všechno ve vesmíru 

se platí, i za výhru v loterii. Otázkou je pouze kdy 

a jak. Ve vesmíru bezpracné zisky neexistují. 

Mnozí z vás ovšem zjistíte, ţe signály vaší ruky 

jsou tak jemné, ţe je nedokáţete rozlišit, ţe prostě 

nic nevnímáte. Co s tím? Nefunguje-li vám ruka, 

pouţijte protézu. Můţe to být proutek, virgule, 

kyvadélko. Z vlastní zkušenosti vím, ţe nejčastěji 

lidem funguje kyvadélko. Kolem kyvadel existuje 

celá věda, ale také řada pověr. Někdo tvrdí, ţe 

kyvadlo musí být z určitého materiálu, jiný zase, ţe 

je nesmíte dát z ruky, aby je nezkazily cizí energie. 

Ale kyvadlem můţe být cokoli. Můţete si zavěsit 

prstýnek na nit a máte kyvadlo. Jedinou technickou 

podmínkou je snad tuhost závěsu, která by měla být 

v relaci s váhou závaţíčka. Kdybyste si na tuhý 

provázek pověsili jehlu, bude její váha vzhledem 

k tuhosti provázku příliš nízká. 

Kyvadlem vám nekývá ţádná magická síla, ale 

vaše vlastní ruka, jako převodník či zesilovač 

vašeho podvědomého názoru. Jako protézka bude 

fungovat do té doby, dokud si nebudete schopni 

uvědomovat své podvědomé pocity přímo. 

Zacházení s kyvadlem je popsáno v mnoha 

knihách. Já vám chci ukázat trik, který funguje 

u kaţdého – jak se dozvědět o potravině, jestli ji 

máte jíst nebo odmítnout. Dejte si potravinu před 

sebe na stůl a vedle ní si opřete loket ruky 

s kyvadélkem. Kyvadélko nechte viset vedle 

potraviny a za něj si poloţte na stůl druhou ruku, 

takţe jsou vedle sebe potravina, kyvadélko a druhá 

ruka. V duchu se zeptejte, jestli je pro vás tato 

potravina zdravá, a pozorujte chování kyvadélka. 

Pokud se kývá mezi potravinou a druhou rukou, tak 

jako by je spojovalo, tak souhlasí. Někomu funguje 

jako spojovací kyv i krouţení. Pokud kývá kolmo 

na spojnici druhé ruky a potraviny, jako by je 

rozdělovalo, znamená to, ţe nesouhlasí. 

Jediný háček tohoto triku spočívá v moţnosti 

kyvadélko přemluvit. Poloţím si například na stůl 

čokoládu, na niţ mám chuť, ale kyvadlo ukáţe, ţe 

čokoládu ne. V tu chvíli mohu svému kyvadlu začít 

domlouvat, ţe jsem čokoládku neměl uţ dlouho, ţe 

dnes bych ji určitě mohl, jestli by to přece jenom 

nešlo... přemluvím je a kyvadlo mi nakonec 

opravdu odkývá souhlas. Jistou podmínkou úspěchu 

tedy je, abychom se dokázali oprostit od svých 

přání. Proto se nejlépe trénuje na druhého člověka, 

protoţe tam není angaţovaný náš mlsný jazyk. 

Zkoušel jsem tímto způsobem odnaučovat své děti 

sladkostem. Říkal jsem jim, ţe se napřed zeptáme 

kyvadélka, a děti uţ se raději nechtějí ptát. 

A proč se názor našeho moudrého nitra 

neprojevuje bezprostředně skrze naši chuť? Protoţe 

chuť dospělého člověka je obvykle vytrénovaná 

návyková fyziologická záleţitost. Dáte-li dítěti do 

pusy alkohol, vyprskne, protoţe ho pálí. Ale později 

si natrénuje, ţe mu začne alkohol chutnat. Můj šéf 

ve výzkumném ústavu mi vyprávěl, jak zaţil v Číně 

recepci, jejímţ kulinářským vrcholem byl zlatý 

podnos, na němţ leţeli tlustí ţiví bílí červi. Je to 

otázka nácviku v prostředí, v němţ vyrůstáme. 
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Dnes je na postupu názor, ţe by mělo být celé 

lidstvo vegetariánské. Povaţuji to za nebezpečné 

zobecnění, protoţe mezi námi ţijí ryzí masoţravci, 

kteří maso opravdu k ţivotu potřebují. Současný 

trend v omezování soli je rozumný, protoţe 

přebytek soli zatěţuje ledviny, zrovna tak jako 

nedostatečné pití. Ale nelze opět omezovat solení 

celoplošně. Má-li dítě velkou fyzickou aktivitu, 

hodně soli vypotí a potřebuje ji doplňovat. Dospělý 

člověk se sedavým zaměstnáním potřebuje soli 

výrazně méně. 

Roste spotřeba multivitaminů, ale kde bereme 

odvahu zasahovat do chemické továrny našeho těla 

tak, ţe do ni nasypeme dávku chemikálií 

v domnění, ţe tím organismu prospějeme? Moţná 

tím rovnováhu porušíme ještě víc. Kaţdý 

multivitamin má jisté pevné sloţení, ale kde mám 

jistotu, ţe můj organismus chce akceptovat právě 

takový poměr vitaminů? Vitamin C předávkovat 

nelze, protoţe tělo jej umí vyloučit, ale ostatní 

vitaminy se v těle mohou kumulovat. 

Kineziologie 

Existuje nová a poměrně efektivní metoda 

k léčení dyslexie, dysgrafie a podobných poruch, 

které se říká kineziologie. V této metodě se 

diagnostikuje pomocí svalového napětí pacienta. 

Kineziolog si s pacientem povídá přes jeho ruce, za 

které ho drţí a pohybuje jimi jako s pumpou; podle 

napětí či ochabnutí svalu poznává, jestli pacient říká 

ano nebo ne. Zároveň se provádějí korekční cviky, 

při nichţ se uvolňují bloky. Mám osobní zkušenost 

se svou dcerkou; byla lehce dyslektická a její 

učitelka, která o léčení nevěděla, si jiţ po první 

kineziologické seanci povšimla zlepšení. 

Tuto metodu vám doporučuji. U nás ji 

propaguje americká firma One Brain, která pořádá 

přednášky v Praze a Bratislavě a má několik 

certifikovaných lektorů. Vím, ţe s oficiálním 

provozováním kineziologie jsou u nás problémy, 

ţivnostenské úřady ji zatím jako ţivnost neuznaly, 

protoţe to není ani medicína, ale ani šarlatánství. 

Splynutí 

Nyní se budeme opět zabývat technikou 

zprůchodňující komunikační kanál z podvědomí do 

vědomí. Půjdeme do hladin, do pracovny, a kaţdý 

z vás si tam pozvete některého vám známého 

člověka. Takového, kterému byste potřebovali 

porozumět, například někoho, kdo vás svým 

jednáním popuzuje. Následující technika je určena 

k hlubšímu porozumění druhému člověku. Uděláme 

si jen krátkou ukázku. Pokud vás zaujme, můţete 

tuto techniku doma prohlubovat. 

Sestoupíme tedy do pracovny a pozveme si 

svého člověka. Vpustíme ho dveřmi pro hosty 

a přivítáme v pracovně tak, ţe vstaneme a půjdeme 

k němu. Nejprve se ho zeptáte, jestli souhlasí s tím, 

abyste s ním splynuli. Jestliţe vám dá souhlas, nebo 

jestli nebude výrazně protestovat, tak se společně 

postavíme pod sprchu bílého světla na pódiu, pak si 

ho svýma rukama otočíme k sobě zády 

a soustředíme se na svoji třetí čakru čili do soláru 

plexu. Představíme si, ţe z naší třetí čakry vyzařuje 

paprsek světla do třetí čakry našeho hosta tak, ţe 

prochází jeho zády na přechodu mezi hrudní 

a bederní páteří. Aţ se naše čakry paprskem 

propojí, přitáhneme svého člověka za tento paprsek 

k sobě. Kdyţ bude stát těsně před námi, uchopíme 

ho za ramena a vtáhneme do sebe. Hmota hmotu 

sice prostoupit nemůţe, ale myšlenka myšlenku 

ano. Občas mají lidé potíţe s tím, ţe jejich člověk je 

výrazně větší nebo menší, ale to jsou jen zbytečné 

logické otázky. 

Tím, ţe se svým člověkem splynete, se na něho 

velmi intenzivně naladíte. Najednou se můţete 

dívat jeho očima, to znamená, ţe můţete mít 

zrakové záţitky z prostředí, v němţ se on právě teď 

nachází. Jeho ušima můţete slyšet, co se právě teď 

kolem něho děje, můţete chutnat jeho ústy, pokud 

by něco jedl, můţete komplexně vnímat všemi jeho 

pěti smysly. Můţete vnímat jeho momentální 

náladu, jestli je smutný nebo veselý, a jeho nálada 

se přenese na vás. Můţete vnímat jeho zdravotní 

stav, jeho bolesti budou pro tu chvíli i vašimi 

bolestmi. 

Aţ do této chvíle vás budu provázet svým 

slovem a pak vás chvíli nechám, abyste si se svým 

člověkem v duchu popovídali. Můţete se ho 

v duchu zeptat, proč jedná tak, jak jedná, jestli mu 

můţete nějak pomoci, nebo se můţete zeptat na 

cokoli dalšího, co vás zajímá. Pak rozhovor 

ukončíte, člověka ze sebe vysunete, paprsek světla 

zrušíte, otočíte ho k sobě, poděkujete mu, 

osprchujete ho bílým světlem a pošlete ho pryč. 

Sami se zastavíte pod bílým světlem ve svém 

vchodu, abyste měli jistotu, ţe opouštíte pracovnu 

čistí, vrátíte se zpátky a popovídáme si. 

Pořád ještě můţete mít pocit, ţe si to všechno 

jenom vymýšlíte, ţe logicky odhadujete, kde asi váš 

člověk právě je a co právě dělá; jen si klidně 

vymýšlejte, to je v naprostém pořádku. Povím vám 

opět o dvou záţitcích ze ţivota. 

Jedna paní na semináři, po skončení tohoto 

nácviku splynutí prohlásila, ţe neměla vůbec ţádný 

záţitek, protoţe tam prostě nikdo nebyl. Ale má 

v ústech chuť po guláši. Tady na semináři guláš 

nedostala, a tak se rozhodla, ţe to dodatečně 
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vypátrá. Na pokračovací sobotě potom referovala, 

ţe dotyčná osoba měla opravdu k obědu guláš. 

Jiná paní vyprávěla, ţe svému záţitku vůbec 

nerozumí. Viděla svého člověka, jak sedí a jí rohlík 

se salámem a současně pobíhá po ateliéru 

s kamerou a něco filmuje. Byla to totiţ vedoucí 

soukromého filmového ateliéru a nenapadlo ji nic 

lepšího, neţ při nácviku splynutí sledovat svého 

zaměstnance. Ne ţe by tato technika byla určena 

zrovna k těmto účelům, ale nikdo jiný ji nenapadl. 

Na pokračovací sobotě vysvětlovala, co dodatečně 

zjistila. Onen člověk skutečně seděl v ateliéru 

a svačil, ale místo aby myslel na jídlo, v duchu si uţ 

připravoval jednotlivé záběry. Paní odečítala jeho 

fyzický stav, zároveň jeho myšlenky a zároveň 

samu sebe, takţe měla vlastně trojexpozici. 

Nenechte se zaskočit, objevit se můţe cokoli. 

Lidé občas říkají, ţe prostě nevnímali nic. Jeden 

pán na pokračovací sobotě vyprávěl, ţe při nácviku 

splynutí neviděl nic, jen nějaké šmouhy před očima. 

Dodatečně pochopil, ţe dostal poměrně přesnou 

informaci: dotyčný v té době seděl za volantem a jel 

v obrovském lijáku. Takţe uviděl totéţ co on – 

stěrače na mokrém skle – a povaţoval tento obraz 

za nesmyslný. 

Pokud narazíte na člověka, který zrovna spí, teď 

zrovna třeba po těţkém obědě, pak budete vidět jen 

tmu. Ti z vás, kdo budou mít nějaké záţitky, si 

jejich pravdivost mohou do příští pokračovací 

soboty ověřit. Nevybírejte si člověka, který je 

přítomen tady v sále. Aby měl experiment nějakou 

informační hodnotu, zvolte si člověka, který je 

mimo, ale s nímţ se můţete během příštích dvou 

týdnů kontaktovat, abyste si nenápadně ověřili, co 

přesně dělal v neděli ve tři čtvrtě na čtyři. Ověříte-li 

si, ţe vaše informace byla alespoň částečně 

pravdivá, bude to další kamínek do mozaiky vaší 

sebedůvěry. 

Dotyčného člověka tímto způsobem neovlivníte. 

Nijak ho tím neohroţujete, ani nezatěţujete, ani jím 

nemanipulujete a on o vašem napojení ani nebude 

vědět. Pokud to bude senzibil nebo absolvent 

Modré Alfy, který bude právě teď meditovat, 

můţete se mu zjevit v pracovně a on si můţe 

uvědomit, ţe jste se na něho napojili. Splynutí není 

ţádný energetický zásah, ale pouhé napojení na 

informační pole. 

Jdeme do hladin. 

Vstup do hladin 

Tajný koutek 

Pozitivní věty 

Připrav se k odchodu do pracovny. Počítám: 

dvanáct, jedenáct, deset, devět, osm, sedm, šest, 

pět, čtyři, tři, dva, jedna. Vcházíš do své 

pracovny a uvědomuješ si sprchu bílého světla. 

Pozdrav se se svými poradci a sedni si do svého 

křesla. 

Za okamžik si přivedeš do pracovny svého 

známého člověka. Jsi na to připraven, jsi klidný, 

plně si důvěřuješ. Mentálním hlasem po mně 

opakuj: Prosím, aby do pracovny přišel... 

a uveď jméno a příjmení svého člověka, zároveň 

otevři dveře pro hosty. Tvůj člověk vchází, 

zavíráš za ním dveře, jdi k němu. Poděkuj mu, 

že přišel a zeptej se ho, jestli ti umožní 

sjednocení s ním. Umožní ti tak hlouběji 

pochopit nejen jeho, ale i sebe sama i možnosti 

člověka vůbec. 

Pokud nevnímáš nějaký nesouhlas, považuj to 

za souhlas. Nejdříve si společně stoupněte pod 

sprchu bílého světla, která vás očistí, výborně, 

jste oba očištěni. Teď použij ruce a tohoto 

člověka otoč k sobě zády a aktivuj svoji třetí 

čakru. Představ si, že jsou vaše třetí čakry 

spojeny paprskem světla. Začni si svého člověka 

pomocí tohoto spojení přitahovat. Udělej to teď. 

Jsi otevřený všemu, co nyní přichází. Vnímáš 

celou bytostí, každou změnu vjemů, uvědom si, 

co cítíš a jak vnímáš svět, prožívej změnu 

energie, napětí ve svalech, změnu emocí, vnímej 

svět jeho očima, poslouchej jeho ušima, cítíš 

totéž co on, uvědomuješ si jeho náladu, 

uvědomuješ si jeho zdravotní stav. 

Nyní tě nechám abys se mohl svého člověka 

zeptat na cokoli, čemu v jeho životě nerozumíš, 

nebo mu mohl říci něco, co zatím ve fyzickém 

světě nedokážeš. Mentálně se ho zeptej: Chceš 

mi něco říci? Mohu ti nějak pomoci? Co ode 

mne očekáváš...? Přijmi všechny odpovědi 

s láskou a s vědomím, že zakládáš nový, 

mnohem hlubší způsob porozumění druhému 

člověku. Uvědom si, že jsi bez jakéhokoli práva 

na soud či odsouzení, prožij si naopak pocit 

hluboké tolerance a pochopení. 

Připrav se na odloučení. Rukama uskutečni 

odloučení a zároveň přeruš spojovací paprsek. 

Udělej to prosím teď. Stojíte se svým člověkem 

v tuto chvíli proti sobě a díváte se do očí... 

Znovu mu poděkuj a ubezpeč ho, že všechny 

informace, které jsi získal, jsou důvěrné 

a použiješ je pouze pro vzájemný prospěch. 

Umožni svému člověku, aby se osprchoval bílým 

světlem... rozluč se s ním a pošli ho z pracovny 

pryč. 

Uvědom si plně, co jsi prožil a v budoucnosti 

vždy pečlivě zvažuj účel, pro který chceš využít 
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možnost sjednocení s druhým člověkem. 

Připrav se na odchod z pracovny. Projdi bílým 

světlem ve dveřích. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, 

šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct. 

Odchod z niterných hladin 

Dojmy ze sjednocení 

Pokud jste po skončení cítili nějaké fyzické 

pocity, berte je opět jako fyzickou reakci na 

psychický záţitek. Hluboké emotivní záţitky 

vyvolávají v kaţdém člověku jiné reakce a někdo 

z vás měl příliš málo času na to, aby své záţitky 

strávil.  

Co znamená, kdyţ jsem při sjednocení s dcerou 

viděla pouze modrou barvu? Řekl bych, ţe to 

znamená, ţe tvoje dcera je velice milé, šťastné 

a láskyplné stvoření. Modrá barva je barvou lásky, 

kdo ví, co právě teď proţívá. 

Mohli jste zaţít, ţe splynutí bylo jako by 

blokováno, ţe jste narazili na bariéru. Stává se to 

při pokusu napojit se na člověka z léčitelské branţe. 

Takoví lidé si někdy kolem sebe vytvářejí celou 

řadu bariér. Důvodem můţe být jejich vnitřní strach 

z různých nekalých kousků, které si navzájem 

vyvádějí. Tam naráţíte na jejich vědomé rozhodnutí 

zabránit spojení. Podobnou bariéru si můţe někdo 

vytvořit i zcela podvědomě. 

Jestliţe si se svými dojmy nevíte rady, zeptejte 

se na vysvětlení svých poradců, od toho je máte. 

Studie zdravotního stavu 

Před přestávkou vám zadám dva úkoly. Úkolem 

číslo jedna bude, abyste si napsali na papír 

nacionále dvou různých vám osobně známých lidí, 

kteří tady v sále nejsou přítomni. Napište jejich 

jméno, příjmení, věk s přesností na rok, bydliště 

s přesností na město nebo vesnici a zdravotní stav 

tak, jak se vám laicky jeví. 

Pro začátek si nevybírejte lidi, o nichţ víte, ţe 

jsou těţkými alkoholiky, ţe leţí na smrtelné posteli 

nebo ţe jsou mentálně postiţeni (neuróza není 

mentální postiţení). Ne ţe by těmto lidem nebylo 

moţno pomáhat, diagnostikovat je a léčit, ale ještě 

nevíte, jestli se neukáţe, ţe diagnostikujete pocity 

na svém vlastním těle. Minimalizujeme zpočátku 

nepříjemné záţitky. 

Jinak si můţete vybrat naprosto kohokoli, můţe 

být třeba v Austrálii, ale pokud moţno by to měl 

být přece jenom někdo, o kom víte, ţe má nějaký 

zdravotní problém. Naprosto zdravý člověk by nám 

teď trochu zkomplikoval ţivot, protoţe by na něm 

nebylo nic k nalezení. 

Úkolem číslo dva bude, abyste si během 

přestávky vyhledali partnera, s nímţ budete ochotni 

diagnostikovat ve dvojici. Podmínkou je, abyste se 

navzájem neznali. Vyberte si někoho, kdo je vám 

sympatický, ale tady na semináři jste ho potkali 

poprvé. 

Příprava na mentální léčbu 

Za chvíli si prakticky zkusíme diagnózu 

i mentální léčbu. Hovořili jsme o nich jiţ včera, 

nyní to ještě upřesním. Myslete si, ţe máte kouzelné 

sluchátko, pomocí něhoţ můţete úplně cokoli. 

Skutečně, nejlepším instruktáţním filmem je Mach 

a Šebestová. Řeknu vám několik příkladů z kníţky 

Keitha Sherwooda.  

Popisuje případ, kdy na dálku léčil člověka se 

zlomenou nohou. Píše, jak si představoval, ţe je 

uvnitř zlomené nohy, vedle zlomené kosti. Vzal 

lepidlo, namazal konce kostí lepidlem, přitlačil je 

k sobě a počkal, aţ lepidlo ztuhne. Pak spoj potřel 

rozdělanou sádrou a uhladil povrch kosti pilníkem. 

Vzal tubu masti s nápisem „lék“, vtíral ji do 

zlomeného místa a představoval si, jak z jeho rukou 

proudí do zlomeného místa energie. Po čase mu 

telefonovali, ţe zlomenina se v rekordním čase 

vyléčila. 

V druhém případě byl poţádán, aby pomohl 

dítěti, které leţelo v kritickém stavu po úrazu na 

jednotce intenzivní péče a mělo potrhané vazy 

a svaly na zádech a ţíly plné krevních sraţenin. 

Popisuje, jak si představil, ţe je uvnitř dětského 

tělíčka, vedle ucpaných cév, s elektrickou vrtačkou 

v ruce. Začal tou vrtačkou rozbíjet krevní sraţeniny, 

které ucpávaly cévy. Kdyţ je rozbil, zametl je do 

kbelíku, který měl s sebou. Všímáte si té 

podobnosti a Machem a Šebestovou? Kdyţ byl 

hotov s uvolněním cév, začal opravovat roztrhané 

vazy a svaly. Sešíval je jehlou a nití, jeden po 

druhém. Pak si opět vzal mast s nápisem „lék“ 

a vtíral ji do všech poškozených míst. Celá tato 

mentální operace mu trvala čtyři hodiny. Stálo to za 

to, jiţ druhý den dostal zprávu, ţe dítě se zotavuje 

a je mimo nebezpečí. 

Teď vám povím příklad z mého blízkého 

příbuzenského okolí. Holčička mé neteře prodělala 

dětskou obrnu. Nevěděli jsme o tom s manţelkou, 

protoţe neteř ţije v jiném městě a scházíme se na 

rodinných akcích jen asi dvakrát do roka. Kdyţ 

jsme se tak zase jednou sešli, viděl jsem ji poprvé 

a bylo mi na ní něco divného, protoţe se téměř 

nehýbala a byla apatická. Potom nám teprve její 

rodiče sdělili, ţe prodělala dětskou obrnu a ţe s ní 

jezdí do Prahy na kliniku a cvičí s ní Vojtovu 

metodu; jediným výsledkem však je, ţe holčička při 

cvičení pláče. Na poslední kontrole, kdy bylo 
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holčičce osm měsíců, jim lékaři řekli, ţe se postaví 

na nohy nejdříve ve třech letech, a moţná také 

nikdy a pravděpodobně bude mentálně zaostalá. 

Začali jsme tedy vyprávět, co děláme my, a ţe 

bychom tedy mohli zkusit mentální léčbu. Rodiče 

se nadchli, v nejbliţším termínu absolvovali 

seminář a pustili se do mentálního léčení. 

V pracovně si vzali klubko drátu a natahali své 

holčičce nové nervové spoje, protáhli je do míchy, 

míchou do mozku, tam nervy přidrátovali 

a výsledek pak posilovali. O technice posilování 

budeme ještě hovořit. Ve dvanácti měsících se 

holčička postavila a začala normálně běhat. Dnes jí 

je přes čtyři roky a nikdo by na ní nepoznal, ţe 

prodělala dětskou obrnu. Pro rodinu bylo její 

uzdravení zázrakem. 

Hovořím o tom proto, ţe celá mentální léčba 

vypadá jen jako dětská hra. Ale zkušenosti ukazují, 

ţe to je skutečná pomoc. Můţete mi věřit – 

a nemusíte. Nejlépe bude, kdyţ si to ověříte na 

vlastní kůţi. Nechci tady navodit atmosféru nějaké 

senzační léčby, která vyléčí absolutně všechno 

a vyřeší všechno včetně karmy, to ani náhodou. Ale 

protoţe se napojíme na podvědomí pacienta, 

přiblíţíme se i zdroji nemoci a je větší šance, ţe 

zasáhneme její jádro. Někdy mentální léčba 

zasahuje efektivně i tam, kde selhala oficiální 

medicína. 

Často hovořím o tom, ţe nemoc je zpráva. Tato 

zpráva můţe vycházet ze tří rovin: 

 Z roviny fyzického těla mohu dostat 

zprávu, ţe s tělem špatně zacházím, 

nevhodně je krmím nebo nesprávně 

oblékám nebo je příliš, nebo naopak 

málo namáhám. 

 Z roviny podvědomí pochází nejvíc 

zpráv, například ţe mám špatné mentální 

návyky nebo ţe se nemám rád. 

 Z duchovní roviny můţe přicházet 

zpráva od mé duše. 

Oficiální medicína zasahuje zejména do 

fyzických zpráv, do záleţitostí těla. Pokud je nemoc 

zprávou z podvědomí nebo duše, medicína můţe 

selhat, protoţe na její interpretaci nemá nástroje. 

Tady můţete mentální léčbou hodně pomoci. 

Praxe mentální léčby 

Nechejte tomu volný průběh, pouţijte to, co vás 

napadne jako první, hrajte si pantomimu, řeţte, 

maţte. Dělejte to s upřímným pocitem, ţe chcete 

svému pacientovi skutečně s láskou pomoci. Tento 

postoj je klíčový. 

Nemějte strach, ţe byste náhodou z neznalosti 

anatomie přišili srdce na pravou stranu. Touto 

metodou není moţné ublíţit z neznalosti nebo 

neodbornosti. Napojujeme se při ní na velmi 

moudré a inteligentní podvědomí svého pacienta 

a inspirujeme je k tomu, aby samo začalo pracovat 

tím, ţe mu dáváme obraz konečného zdravého 

stavu. Jak to nakonec realizuje, záleţí na něm. Ţe 

my u toho řeţeme a maţeme, je naše podpora pro 

to, abychom do výsledného obrazu vloţili dostatek 

energie. Opravdu se odvaţuji tvrdit, ţe nemůţeme 

ublíţit, aniţ bychom chtěli. 

Etika mentální léčby vyţaduje, abychom se před 

jejím začátkem pacienta zeptali, zda s ní souhlasí. 

Jedná se ovšem o mentální souhlas v pracovně, 

nikoliv o souhlas reálné osoby v reálném světě. Za 

chvíli si sednete ve dvojicích proti sobě domluvíte 

se, kdo půjde do hladin první, protoţe do hladin 

budete chodit střídavě. Tomu, kdo je právě 

v hladinách a studuje zdravotní stav svého pacienta, 

říkáme pro tuto chvíli student. Tomu, kdo zůstává 

v bdělém stavu a se studentem si povídá, říkáme 

průvodce. Průvodce bude pro studenta kontaktem 

s reálným světem. 

Student tedy začne sestupovat do hladin 

samostatně. Znovu opakuji, jakou cestou půjdete, 

tuto cestu potom pouţívejte i sami doma: Barvami 

duhy a čísly od sedmi do jedné sestoupíte do 

koutku, ţádné pozitivní věty, jen si v něm krátce 

pobuďte, rovnou odpočítejte od dvanácti do jedné 

a přejděte do pracovny. Pozitivní věty byly součástí 

zdejšího výukového procesu, který právě skončil. 

Uţ to umíte a moje pozitivní věty dál nepotřebujete. 

Pokud chcete nějaké pouţívat, říkejte si svoje 

vlastní, ušité svými vlastními slovy na svůj vlastní 

problém. 

Sednete si tedy do svého křesla v pracovně 

a doporučuji vám, abyste si znovu odpočítali od 

deseti k jedné. Aţ budete hotovi, řeknete svému 

průvodci, ţe jste připraveni. V té chvíli vám váš 

průvodce nadiktuje ze svého papíru nacionále svého 

prvního člověka, tedy jeho jméno, příjmení, věk 

a bydliště. O existenci tohoto člověka jste dodnes 

neměli ani tušení. 

Pozvete si tohoto člověka do pracovny jako 

pacienta vchodem pro hosty a s láskou se s ním 

přivítáte. Pokud máte zrakové vjemy a pacienta 

vidíte, popíšete nahlas, jak vypadá, stačí jen 

orientačně, velký – malý, tlustý – tenký, 

nezabývejte se detaily, jsou podruţné a zavádějící. 

Průvodce vám řekne, jestli popis aspoň trochu 

odpovídá; potom se můţete rovnou pustit do práce. 

Nejprve se svého pacienta zeptáte, jestli souhlasí 

s tím, ţe ho budete léčit. Pokud nebudete cítit 



66 

nějaký nesouhlas, začnete pracovat přesně tak, jak 

jsme si to říkali při včerejším programování. 

Pracujete rukama a čekáte na změnu pocitu v nich. 

Jakmile nastanou změny pocitu, nahlas je 

komentujete. Průvodce na vaši řeč reaguje, to je 

jeho hlavní úkol. Ovšem reaguje slovně, protoţe 

jeho pouhá souhlasná gesta nemůţete zaregistrovat. 

Jestliţe se vaše pocity v rukou objevují ve 

správném místě pacientova těla, průvodce vás 

pochválí a motivuje k podrobnější diagnóze. 

Průvodce nenapovídá, tím by diagnózu zkazil. 

Především teď touţíte dokázat sami sobě, ţe jste se 

tady něčemu naučili a pomoc cizímu člověku je pro 

vás asi momentálně aţ na druhém místě. 

Jestliţe se student zarazí u místa, které je podle 

mínění vás, průvodce, zdravé, neříkejte mu, ţe se 

mýlí, nikdy se se studentem nehádejte. Je moţné, ţe 

byste se mu museli hned na první pokračovací 

sobotě hluboce omlouvat. Zaţil jsem uţ mnohokrát, 

jak se průvodce omlouval studentovi za to, ţe se 

jeho diagnóza přece jen potvrdila, pouze průvodce 

o ní při studii ještě nevěděl. Student v pracovně má 

právo vnímat a komentovat úplně cokoli. Vy jako 

průvodce mu můţete říci, ţe o určité diagnóze nic 

nevíte, ale ţe se to pokusíte do příště zjistit. 

Jeden průvodce se jednou zlobil na studenta, ţe 

jeho diagnóza výronu v kotníku je nesmyslná, 

protoţe pacienta viděl dnes ráno a byl docela 

v pořádku. Kdyţ přišel večer domů, našel tam 

svého člověka s čerstvým výronem v kotníku. 

Jednou se jeden dospělý průvodce omlouval mému 

šestiletému synovi, který na dětském semináři při 

studii našel jeho otci bolavé místo v podpaţdí. 

Dospělý to dementoval a snaţil se chlapce poslat 

dál, k jiným bolavým místům, o nichţ u svého otce 

věděl. K těm se potom také dostali, ale druhý den se 

ukázalo, ţe táta spadl z ţebříku a měl naraţená 

ţebra tak, ţe se nemohl hýbat. 

Udělejte pro svého pacienta všechno, co udělat 

můţete. Další průběh se teprve uvidí. Dnes jiţ 

nedokáţu říci, kde jsou hranice lidských moţností. 

Opět vám uvedu skutečný příklad. V medicíně je 

známo, ţe od určitého věku přestávají dítěti růst 

nervy. Před dvěma roky jsem se v Liberci dozvěděl 

o dítěti, které se narodilo na jedno oko slepé a lékaři 

diagnostikovali nedorostlý oční nerv. Situace 

z hlediska medicíny neřešitelná. Potom jsem se 

dozvěděl, ţe toto dítě se podařilo mentální léčbou 

uzdravit tak, ţe začalo vidět na obě oči. Zpočátku 

jsem si myslel, ţe tento příběh si na seminářích 

nemohu dovolit vyprávět, protoţe by mě kaţdý 

odborník utloukl – dorůstání nervů je přece 

v rozporu s přírodou. Před rokem jsem si přečetl 

v odborném časopise, ţe se podařilo zatím 

v laboratorních podmínkách kultivovat nervové 

buňky a dosáhnout jejich mnoţení. Moţná, ţe za 

určitých specifických podmínek by to šlo i 

v lidském těle. Od té doby jsem velmi opatrný, 

mám-li říkat, co je moţné a co nikoli. 

Projdete tedy celé tělo svého pacienta a vyléčíte 

mu všechno, co dokáţete. Nakonec ho ještě znovu 

celého objedete, abyste se přesvědčili, ţe jste na nic 

nezapomněli, a ohlásíte průvodci, ţe jste hotovi. 

Teprve v tomto okamţiku má váš průvodce právo 

vrátit vás k nemocným místům, která jste podle 

něho přehlédli. Můţe se vám to stát úplně běţně, 

protoţe jste na začátku a diagnostikujete poprvé. 

Průvodce vám napoví, abyste si sáhli na určitou 

partii těla, případně, jaká je tam nemoc. Pokud ji 

uvidíte, opět ji vyléčíte. Nakonec svému pacientovi 

poděkujete, osprchujete ho bílým světlem a pošlete 

vchodem pro hosty pryč. Sami se osprchujete 

světlem ve svém vchodu, počkáte, abyste se ujistili, 

ţe jste čistí, a vyjdete počítáním od jedné do 

dvanácti do koutku a barvami duhy ven. 

Hned nato si bez povídání vyměníte role. Co 

jste poznali, za to jste byli průvodcem pochváleni. 

Co jste nepoznali, k tomu vás průvodce vrátil, takţe 

není o čem povídat. Ten, kdo byl před tím 

průvodcem, jde nyní do hladin, kde se z něho stane 

student. Takto se oba dvakrát vystřídáte, kaţdý 

z vás tedy půjde do hladin dvakrát. Aţ oba skončíte, 

vyplíţíte se potichu na chodbu a tam si o svých 

záţitcích popovídáte, abyste tady nerušili ty, kdo 

ještě pracují. 

Úloha průvodce je při prvním pokusu velmi 

důleţitá. Student jde tápat do neznámého prostředí 

a divit se, co tam najde, a průvodce mu v tom můţe 

velice pomoci. Opakuji – ne tak, ţe by napovídal. 

Průvodce si se svým studentem normálně povídá, 

někdy je to zábavné a lidé se přitom zasmějí. 

Můţete mít studenta, který nevidí a nemá hmatové 

záţitky. Řeknu vám opět dva příklady ze ţivota. 

Na pokračovací sobotě vyprávěla jedna paní, 

jak proţívala tyto studie: „Procházela jsem 

seminářem s pocitem, ţe sem vůbec nepatřím. 

Barvy jsem neviděla, koutek jsem neviděla, poradce 

jsem neměla, a o nějaké pracovně se mi ani 

nesnilo... Při studiích si proti mně sedla mladá 

dívka, diagnostikovala první a popsala mého 

pacienta pěkně se všemi podrobnostmi. Kdyţ přišla 

řada na mne, řekla jsem si, ţe jí prostě musím také 

něco vyprávět. Tak jsem zavřela oči, tvářila jsem 

se, jako ţe jdu do pracovny a vymýšlela jsem si 

jako o ţivot, plácala jsem, co mi slina na jazyk 

přinesla. Průvodkyně mě chválila a já jsem se 

divila, jak je na mne hodná. Tak jsme si dvakrát 

vyměnily role a pak si povídaly na chodbě, a teprve 

tam jsem začínala chápat, ţe jsem opravdu 
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diagnostikovala správně.“ 

Tato paní vlastně udělala geniální věc. Řídila se 

pokynem, abyste pouţili první nápad, který vám 

přijde. Protoţe byla skálopevně přesvědčena, ţe 

není v hladinách, smířila se tedy s tím, ţe si bude 

jen a jen vymýšlet. Zbavila se tak obavy, ţe bude 

říkat nesmysly. Protoţe v hladinách samozřejmě 

byla, jako kaţdý z vás, diagnostikovala správně, coţ 

ji nesmírně překvapilo. 

Kdykoli se někdo z vás v průběhu studie 

zasekne, začne jeho průvodce mávat rukou a někdo 

z našeho operačního týmu k vám přijde, aby vám 

pomohl. Jednou mě takhle přilákali k jedné dvojici 

a průvodce tlumočil, ţe jeho studentka nikoho 

nevidí. Ptal jsem se jí, jestli vidí alespoň pracovnu, 

ale neviděla ani tu. Poprosil jsem ji tedy, ať mi 

pracovnu aspoň popíše, a ona ji popisovala, protoţe 

si pamatovala, jak má pracovna vypadat. Řekl jsem 

jí, ať si znovu pozve svého pacienta, a ona 

prohlásila, ţe tam nikoho nevidí. Řekl jsem jí, ať si 

na něj sáhne, a ona prohlásila, ţe tam nikdo není. 

Tak jsem jí poradil, aby si představila, ţe si sedá do 

svého křesla v pracovně a co nejrychleji odpovídá 

na mé otázky: 

„Je ta paní velká?“ „Ne“. 

„Střední?“ „Ne.“ 

„Drobná?“ „Jo.“ 

Průvodce kýval hlavou, ţe přihořívá. Ptal jsem 

se dál: 

„Je ta paní zdravá?“ „Ne.“ 

„Má problém v oblasti hlavy?“ „Ne.“ 

„Hrudníku?“ „Ne.“ 

„Břicha?“ „Jo.“ 

Tak jsem zalovil ve svých anatomických 

znalostech a začal vyjmenovávat orgány: 

„Je to ţaludek?“ „Ne.“ 

„Střeva?“ „Ne.“ 

„Ledviny?“ „Ne.“ 

„Slinivka břišní?“ „Jo.“ 

Nahlédnu do průvodcova papíru – a vidím 

napsanou cukrovku. 

Tato ţena neviděla, neměla hmatový záţitek, ale 

přistoupila na hru, ţe bude říkat první nápad, který 

ji napadne, a byla naprosto přesná. Cukrovka se 

mimochodem hledá dosti těţko a při prvních 

diagnózách se snadno přehlédne. 

Ještě horší variantou je student, který na otázku, 

jestli je pacient zdravý, odpoví: „Já nevím.“ Pak 

existuje poslední šance: „Dobře, já vím, ţe nevíš. 

Ale kdybys věděl, tak jak by to mohlo být?“ Jestli 

student přistoupí na hru „co by bylo kdyby“, tak se 

ještě můţe chytit. Pokud nechce ani to, pak je to 

jeho volba a není mu pomoci. Ale takových lidí 

bývá málo. Ne ţe by to neuměli, kaţdý z vás jste na 

to připraveni. Takoví lidé se jen příliš bojí sami 

sebe, nedůvěřují si, a tím si proces zablokují. 

Berte studie jako dětskou hru, při níţ nejde 

o ţivot. Nejhorší, co se vám můţe stát, je zjištění, 

ţe jste se při diagnóze zmýlili. Ale to je přece 

normální a lidské, dělat chyby. Odpoutejte se od 

pocitů, ţe byste se neměli ztrapnit, riskujte a říkejte, 

co vás napadne. 

Přestavte si ţidle do dvojic a jdeme na to. 

Interview s účastníkem o přestávce 

Karlovi je 23 let a jeho nadšení nad svými 

čerstvě objevenými diagnostickými schopnostmi je 

nepřehlédnutelné. 

Co sis myslel o sobě a o tomto semináři včera, 

kdy seminář začínal, co si myslíš teď, bezprostředně 

po skončení své první studie v životě? 

Ještě včera večer jsem si myslel, ţe se to sice 

moţná naučí všichni, ovšem pro mne to je 

nemoţné, protoţe já ţádnou takovou sílu v sobě 

nemám. Po dnešním odpoledni vím, ţe schopnost 

diagnostikovat na dálku má v sobě kaţdý, kdo 

chodí po tomto světě, a měl by se jí naučit vyuţívat, 

protoţe je to schopnost velmi uţitečná. 

Jsem strašně moc překvapený tím, co jsem dnes 

objevil. Tušil jsem uţ dříve, ţe existuje jakýsi šestý 

smysl, ale teď vím, ţe kaţdý z nás máme vrozenou 

schopnost vidět. Není to těţké a není to ţádná věda. 

Co všechno jsi při diagnóze viděl? 

Diagnostikoval jsem maminku a manţela mé 

průvodkyně. U maminky jsem toho viděl spoustu, 

šedivé vlasy, silné brýle, skvrny na kůţi obličeje, 

jak ráda nosí kabelku v podpaţdí, její sandály, 

šaty... všechno toto jsem opravdu viděl! Viděl jsem 

i kardiogram, jak mé pacientce běţí srdce, celou její 

kostru, všechny orgány, které jsem si mohl ohmatat, 

přesně jsem stanovil diagnózu, včetně problémů 

s kostmi, a bylo to správně. Kdyţ jsem svoji 

pacientku na závěr osvítil bílým světlem, změnila se 

před mýma očima v malou desetiletou holčičku, 

která měla copy, ţluté šaty a odskákala na švihadle, 

přestoţe nyní je jí 58 let. U manţela mé průvodkyně 

jsem zjistil i váhu a výšku, výšku na centimetr 

přesně, v jeho váze jsem se zmýlil o dva kilogramy. 

Jaký z toho máš teď pocit? 

Je to objevení úplně jiného světa, všechno 
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najednou vidím úplně jinak, jsem hrozně nadšený. 

Dojmy ze studie 

Teď bych se po přestávce vrátil k mentálnímu 

léčení, ale napřed bych se zeptal já vás. 

Zvedněte ruku, kdo jste byl mile překvapen 

pozitivními výsledky svého partnera. (Hlásí se 

téměř všichni.) 

Kdo byl mile překvapen svými výsledky? (Hlásí 

se asi polovina lidí.) 

Je to zvláštní, ale v tuto chvíli pokaţdé vzniká 

matematická chyba. Jste na sebe velmi přísní 

a myslíte si, ţe je třeba mít okamţitě stoprocentní 

výsledky. Ale všechno v ţivotě jste se učili po 

kouscích. Proč by měla být dovednost 

v diagnostikování výjimkou? Kdyby vám ještě 

předevčírem někdo říkal, ţe budete poznávat na 

dálku alespoň některé příznaky, poslali byste ho asi 

do nejbliţší psychiatrické léčebny. A teď jste na 

sebe přísní a vytýkáte si, ţe vaše diagnóza nebyla se 

vším všudy, ţe jste neviděli barvu vlasů a, co já 

vím, ani barvu slipů. To chce trénink, jako všechno 

v ţivotě. 

Teď se ptejte vy. 

 

Je možné, že když mi průvodce sděluje 

nacionále pacienta a myslí na něho, že ho uvidím 

stejně, tedy že si o něm přečtu v mysli průvodce? 

Například můj průvodce myslel na svoji dceru a ke 

mně do pracovny vběhla malá dlouhovlasá 

jedenáctiletá holka v puntíkované noční košili. 

Průvodce mi potom říkal, že jeho dcera teď dlouhé 

vlasy nemá, ale že si představoval záběr své dcery 

na videu, kde právě skotačí v noční košili a má 

dlouhé vlasy. 

To se samozřejmě stát můţe, část informací 

můţete odezírat z podvědomí nebo vědomí svého 

průvodce. Ale všechny informace odtamtud určitě 

nezískáte jen odezíráním. Zjistili jste ve dvojicích, 

ţe někdy student objevil na pacientovi něco, o čem 

vy bezpečně nevíte. Aţ si ověříte pravdivost takové 

diagnózy, získáte důkaz, ţe skutečně došlo ke 

komunikaci přímo mezi studentem a podvědomím 

pacienta. 

 

Lze diagnostikovat i nemoc, která se už dávno 

vyhojila? 

Je to moţné, zvláště jestliţe to člověk natrénuje 

nebo je k tomu více disponovaný. Na těle je řada 

míst, kam se staré nemoci zapisují, například oční 

duhovka, podle níţ se provádí takzvaná iris 

diagnostika. I na mentální rovině zůstává zápis 

o nemoci, který můţete odezírat. Mohlo se vám 

například stát, ţe jste uviděli odoperovaný orgán, 

který v těle uţ není. Lze vidět i amputovanou 

končetinu, lze ji i nahmátnout, ale od ţivého orgánu 

se dá rozlišit tím, ţe je mlhavá. 

 

Jsou-li nemoci signálem, jímž se podvědomí 

snaží svého člověka na něco upozornit, a já se je 

pokouším léčit, nezbavím tím svého člověka 

informace, která by pro něj byla důležitá? 

Nezasahuji někam, kam bych vlastně neměla? 

To je velmi dobrá otázka. Pokud zpráva, kterou 

pacient dostává, je stále ještě aktuální, můţete mu 

nejvýš pomoci zmírnit zdravotní problémy, ale 

nemoc nevyléčíte. Pokud ale organismus setrvává 

v nemocném stavu z pouhé setrvačnosti, můţete jej 

vyléčit úplně. To se opravdu v mnoha případech 

děje, prvotní příčina jiţ pominula a „jen organismu 

nikdo neřekl, ţe uţ můţe skončit“, pak je léčba 

velmi rychlá a dramatická. 

Doporučuji vám, abyste svoji schopnost 

mentální léčby rozvíjeli, ale dělejte to v soukromí 

a příliš se o tom nešiřte, zejména se vyvarujte 

katastrofických diagnóz typu: „Hele, víš ţe máš 

rakovinu? Udělej s tím něco!“ To si raději ručičky 

urazte a pusinky zalepte, pracujte na svých bliţních 

pokud moţno potichu. Nejdůleţitější, co pro ně 

můţete udělat, je vámi stravitelným způsobem 

podaná nabídka názoru, ţe nemoc je zpráva. Ţe by 

dotyčný mohl začít přemýšlet o tom, co by měl 

změnit, aby se opravdu vyléčil. Někdy rozhovorem, 

někdy půjčením kníţky; doma není obvykle nikdo 

prorokem a kníţka má větší autoritu. Cílem by mělo 

být pochopení, ţe je nějakým způsobem za svoji 

nemoc zodpovědný sám a ţe s ní můţe také sám 

něco pozitivního udělat. Tím mu pomůţete víc, neţ 

kdyţ mu něco vyléčíte v pracovně, protoţe tím do 

ozdravného procesu vtáhnete jeho samotného. Jeho 

vlastní aktivita je klíčová. 

 

Co když někoho léčím v pracovně a potom se 

dozvím, že se jeho zdravotní stav zhoršil? 

To se vám můţe stát, ale nevyčítejte si za to. 

Pacient pravděpodobně vaši informaci přijal a jeho 

organismus na ni reaguje. Stává se i při klasickém 

léčení, i při alternativním léčení, ţe se stav 

přechodně zhorší. Léčitelé často varují, ţe aţ na vás 

poloţí ruce, dostanete horečku a udělá se vám 

špatně. Tělo tím dává najevo, ţe informaci či 

energii přijalo a ţe se něco začalo dít. Horečka je 

známkou toho, ţe organismus bojuje. 
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Lze kvantifikovat informační signál, který od 

pacienta při diagnóze dostávám? Je při diagnóze 

zblízka vyšší procento nalezených nemocí, než při 

diagnóze na dálku, jak jsme ji dělali teď? 

U mentální léčby je vzdálenost pacienta 

nepodstatným parametrem. Je úplně jedno, jestli 

stojí půl metru před tebou, nebo je zrovna Austrálii. 

Tady vzdálenost nehraje roli. Pokud ale sahám 

zblízka rukou do jeho aury, dostávám úplně jiné 

signály, ale to je jiný typ diagnostiky a léčby. Ten já 

neučím, ani se ho učit neodvaţuji, protoţe má svá 

rizika. Jestliţe jsem vám řekl, ţe mentální léčbou 

nemůţete nevědomě ublíţit, tak bioenergeticky 

ublíţit můţete a s nejlepším vědomím a svědomím 

k tomu. Tam je potřeba znát přesně anatomii, vědět 

přesně, kolik energie má kde být, jestli ji máme 

dodat, nebo odebrat. 

Ale když mám před sebou průvodce, který mi 

zprostředkovává kontakt s pacientem, tak v alfa 

stavu těžko odlišuji energii průvodce 

z bezprostřední blízkosti od signálů pacienta, který 

je daleko. 

Průvodce ti nezprostředkovává kontakt. 

Informace teče zejména mezi tvým podvědomím 

a podvědomím pacienta. Průvodce, který sedí proti 

tobě, v tom hraje jen zanedbatelnou roli. 

Ale lze přesto nějak odfiltrovat případnou 

sugesci průvodce? 

Ne, prosím vás, informace zásadně tečou 

z místa, na něţ se soustředíte. Energie sleduje 

myšlenku, to je jeden ze základních předpokladů 

mentální práce. Jestliţe se soustředím na pacienta, 

přijímám informace od pacienta. To, ţe 

odposlechnu ještě jiné signály, je proto, ţe jsem se 

dostal do lehce změněného stavu vědomí, čímţ alfa 

stav je, a mám svůj přijímač naladěn 

širokopásmově. Pokud budete tuto schopnost 

trénovat, naučíte se svůj přijímač naladit přesněji na 

konkrétní vysílačku, coţ v tomto případě znamená 

na podvědomí konkrétního pacienta. Teď, 

napoprvé, tady mohly být přeslechy. Ideální je umět 

se naladit přesně na konkrétního člověka, a to chce 

trénink. 

 

Co když mě při diagnóze někdo vyruší a vytrhne 

z hladin? 

To se někdy stane kaţdému z nás. Neděje se 

vůbec nic. Pokud se to stane jen občas, není to 

ţádný problém, protoţe mozek se samozřejmě umí 

rychle vrátit. Vyrušení nemá ţádný negativní ani 

zdravotní, ani psychický účinek. Nemělo by se vám 

to ovšem stát systémem práce, neměli byste tímto 

způsobem hladiny opouštět pravidelně. Někteří 

z vás zjistíte, ţe kdyţ vás z hladin vytrhne zvonění 

telefonu, bez problémů vyřídíte hovor, zavřete oči 

a jste opět v pracovně. Nebo se při telefonování 

rozčílíte tak, ţe uţ se do pracovny nedokáţete 

vrátit. Více záleţí na obsahu vyrušení neţ na době 

jeho trvání. 

 

Jakým způsobem se dělá posilování mentální 

léčby? 

Mentální léčbu dělám já a dělám ji v souvislosti 

s jedním člověkem a jednou nemocí jen jednou. 

Nejsme ţádní zázrační léčitelé a náš zákrok 

nezaručuje, ţe se pacient okamţitě úplně uzdraví. 

Další posilování našeho léčebného zákroku se děje 

v pracovně tak, ţe si tam jiţ pacienta nezvu osobně, 

ale zobrazím si ho na mentálním plátně při činnosti, 

která dokumentuje, ţe je zdráv. Má-li pacient 

zlomenou nohu, v pracovně mu ji slepím či 

sešroubuji a pacient odejde z pracovny po svých. 

Kdybych dělal diagnózu druhý den poté, zjistím 

opět zlomenou nohu, protoţe ta za den asi nesroste. 

Místo toho si pacienta představím na mentálním 

plátně, třeba jak hraje fotbal, lyţuje, běhá, prostě 

dělá něco, co dokumentuje, ţe je naprosto zdráv. 

Tento obraz si kaţdý den promítám tak dlouho, 

dokud nedojde k vyléčení. Tím posiluji obraz 

zdravého stavu a podvědomí pacienta se snaţí 

k tomuto obrazu dopracovat. 

 

Může se více lidí spojit při práci na jednom 

pacientovi? 

Ano, je to moţné a je to dokonce uţitečné. 

Kaţdý můţe nezávisle na sobě udělat svoji 

diagnózu, svůj způsob léčení a kaţdý po svém 

posiluje. 

 

Jak si při tréninku doma budeme říkat jméno 

pacienta? 

Říkám vám, abyste mentální léčbu doma 

trénovali. Jak ji provádět bez průvodce? Průvodce 

jste potřebovali pouze tady a pouze pro začátek. Za 

prvé, aby vám někdo řekl nacionále vám 

neznámého pacienta a za druhé, aby vás ihned 

ujišťoval, kde jste a ţe vaše informace jsou 

pravdivé. Dál uţ průvodce nepotřebujete. Trénovat 

můţete na nejbliţších lidech i na sobě, to je 

v pořádku. Tam vám pouze chybí důkaz o přesnosti 

vaší diagnózy, protoţe o svých nejbliţších obvykle 

víte všechno uţ před diagnózou a jste touto 

logickou vědomostí zatíţeni. 

Pokud chcete trénovat diagnózu na neznámých 

lidech, a já vám to vřele doporučuji, poţádejte 
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svého partnera, ať vám dodá nacionále nemocných 

lidí z jeho okolí, nejlépe pouze na papírek. Přečtěte 

si papírek, jděte do hladin, udělejte si diagnózu, 

vyjděte z hladin a pak se svého partnera zeptejte, 

nakolik jste se trefili. Na pokračovacích sobotách 

budeme diagnózu trénovat. Dostanete znovu šanci 

udělat si diagnózu s průvodcem. 

 

Jak trénovat sám na sobě? 

Pracovat sám na sobě je nejdůleţitější. Sami na 

sobě budete pracovat úplně stejně jako na cizím 

člověku. To znamená, ţe přijdete do pracovny 

a vchodem pro hosty si pozvete sami sebe ještě 

jednou. Není to schizofrenie, vytvoříte si svého 

energetického dvojníka. Vypadá stejně jako vy a má 

také stejné nemoci jako vy. Prostě si vytvoříte 

představu od sebe oddělené bytosti proto, ţe zvenčí 

se na člověku pracuje lépe neţ zevnitř. Kdybyste si 

měli sami v sobě vyříznout například slepé střevo, 

nebylo by to úplně snadné, protoţe byste na to 

pořádně neviděli a vaše reálné fyzické tělo by vám 

mohlo překáţet v operování. 

Udělejte si sami svoji diagnózu a budete 

schopni zachytit nemoci, které teprve začínají 

a navenek se ještě neprojevily. Nebo naopak 

objevíte nemoc, která se navenek jeví jako 

vyléčená, ale ve skutečnosti je jenom 

zakonzervovaná a čeká v záloze jako časovaná 

bomba. 

 

Jak si mám při posilování představit „zdraví“ 

svého pacienta, pokud mu jeho choroba nebrání 

v normálním životě? Tedy pokud jeho obraz – „jak 

čile běhá“ – dostatečně nevystihuje podstatu jeho 

uzdravení? 

Já nevím, to je třeba vymyslet individuálně. 

Například si představovat příslušný orgán, jak je 

naprosto zdravý. 

 

Co je to mentální souhlas? 

Na problém mentálního souhlasu jsme tady jiţ 

narazili a já bych jej chtěl ještě jednou vysvětlit. 

Základním poţadavkem etiky mentálního léčení je 

zeptat se pacienta předem, jestli s mentálním 

léčením souhlasí. Kdykoli si pozvete pacienta do 

pracovny, nejprve se ho v pracovně zeptejte, jestli 

ho smíte diagnostikovat a léčit. Největší problémy 

bývají s rodinnými příslušníky, protoţe na ně se 

člověk vrhá automaticky. Zvykněte si na kladení 

této otázky jako na samozřejmost. 

Můţe vás napadnout, ţe bude obtíţné ptát se 

pacienta, kterého ve své pracovně téměř nevidíte 

a ani nevíte, jestli vůbec nějaké signály dostáváte. 

Jak zjistíte, zda vám dává mentální souhlas? 

Zeptejte se a jestli nemáte jistotu, zda pacient 

nesouhlasí, klidně začněte léčit. Pokud jste si jeho 

nesouhlas jenom špatně vyloţili, tak vám jej pacient 

pravděpodobně zdůrazní, nebudete do něho moci 

sáhnout, bude vám mizet z pracovny, bude mezi 

vámi plexisklo. Pokud se zeptáte znovu, nesouhlas 

se projeví kategoričtěji. 

 

Já jsem signály vnímal velice slabě 

a rozmazaně, spíše jsem je mohl jen vytušit, než 

abych něco viděl. Je tu někdo, kdo viděl svého 

pacienta výrazně? Kdo skutečně viděl jeho postavu, 

je-li štíhlá nebo ne, a jaké má vlasy? 

(Hlásí se většina lidí.) Myslím si, ţe tady byla 

řada lidí, kteří se vysloveně zpotili z toho, jak silné 

dostávali signály. Kaţdý z vás teď má nějaký 

záţitek, někdo konkrétnější, jiný matnější či 

rozmazanější, jak jsi to nazval ty. Záleţí na vás, jak 

jej přijmete. Jestli nad ním mávnete rukou a zůstane 

pro vás neprokázaným šarlatánstvím, nebo se 

přinutíte k jeho rozvíjení – kdyţ tolik lidí tvrdí, ţe 

něco zřetelně viděli, proč bych to nemohl vidět také 

já? 

 

Při diagnostikování se mi zdálo, že mi ruce 

těžknou a mám je unavené. Mám v tu chvíli 

s diagnózou přestat, nebo to překousnout 

a pokračovat? 

Unavené ruce je moţno na chvíli spustit dolů, 

uvolnit je, fyzicky z nich oklepnout energii, na niţ 

si sáhly, a pak pokračovat v diagnóze. To, ţe jste se 

po studii někteří z vás cítili unaveni, není standardní 

vlastností mentálního léčení. Je to tím, ţe jste to 

mnozí z vás dělali poprvé, a všechno, co dělá 

člověk poprvé, můţe být dřina. Zároveň jste 

diagnostikovali pod obrovským psychickým tlakem 

– povede se to, nepovede se to a v obavě, abyste se 

neztrapnili před průvodcem – to je zátěţ, která vás 

vyčerpala. Čím víc to budete trénovat, tím víc 

naopak zjistíte, ţe jste po studii svěţejší neţ před ní. 

 

Když jsme šli do hladin, stalo se mi, že jsem 

u modré málem ztratil vědomí, málem jsem upadl 

do kómatu a násilím jsem se vrátil nazpět. Co s tím? 

Ne ţe byste měli upadat do kómatu. Můţe se 

vám stát, ţe se dostanete do startovního momentu, 

kdy vás chce vaše podvědomí někam přivést. Pro 

mnohé z vás má vaše podvědomí uţ léta 

připravenou nějakou zprávu, kterou vám nemohlo 
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předat. Teď, kdyţ jste se naučili více se na ně 

naladit, bude mít tendenci toho konečně vyuţít. 

Nějaká pracovna a koutek nejsou pro ně v tu chvíli 

důleţité, protoţe ono má pro vás zprávu, a tak vás 

unese k nějaké neplánované vizi či představám. 

Dovolte si ten přepych a „ulítněte“, sledujte tu 

představu. 

V tom okamţiku ti asi chtělo tvoje podvědomí 

něco symbolizovat, někam tě stáhnout, ale ty jsi měl 

problém, protoţe jsme tě v tu chvíli tady nutili 

někoho léčit. Doma si to klidně dovol, není v tom 

ţádné nebezpečí. Někdy taková vize nemá ţádnou 

informační hodnotu a představuje jenom jakési 

astrální cestování, někdy můţe obsahovat důleţitou 

informaci, kterou jsi měl vědět uţ dávno. 

Závěr víkendu 

Kaţdý si na stolku najděte svoji přihlášku 

a absolventskou vizitku. Na přihlášku napište 

zezadu svůj momentální dojem z toho, co jste zde 

za tento víkend proţili, a vraťte nám ji. 

Absolventská vizitka vás opravňuje k navštěvování 

jak pokračovacích sobot, tak i dalších seminářů. 

Pokud budete chtít získat náš kalendář neboli 

přehled kurzů Modré Alfy a jejich termínů na 

následující pololetí, pošlete do kanceláře obálku se 

svou adresou nebo si jej vyzvedněte osobně na 

dalším semináři. Adresa naší kanceláře je: 

 

Ing. Petr Velechovský, Kadlická 109, 460 15 

Liberec 16 

tel. 048/42 55 18 (048/516 30 57) 

Pro dětský seminář trváme na tom, aby 

s dítětem přišel dospělý, který jiţ absolvoval 

seminář Modré Alfy a ţije s dítětem ve společné 

domácnosti. Lhostejno, je-li to rodič, prarodič nebo 

starší sourozenec. Dítě by mělo mít moţnost si po 

semináři mít s kým o těchto věcech povídat, aby se 

necítilo izolované. Děti jsou velmi šikovné a jde jim 

to rychleji neţ dospělým. Podmínka věku dítěte od 

sedmi let je stanovena proto, aby si děti mohly 

samy něco napsat a byly zvyklé na kázeň 

v kolektivu. 

Setkáme se za čtrnáct dní v sobotu v 8 hodin 

ráno opět tady a seminář potrvá do 14 hodin. 

Teď spolu půjdeme naposledy do hladin, uţ bez 

pozitivních vět. Půjdeme ale hlouběji, aţ do thety. 

Povedu vás tam záţitkovou meditací. I v hlubších 

hladinách lze zůstat v aktivním stavu. To uţ je 

vysoká škola mentální práce, kterou vás teď 

neumím naučit. Pokud se rozhodnete pravidelně 

sestupovat do hladin, a já vám doporučuji, abyste to 

dělali aspoň jednou denně, tak se postupně budete 

dostávat stále hlouběji a hlouběji. 

Pak vyjdeme ven, pustíme si písničku na 

rozloučenou, uděláme závěrečný ceremoniál, 

půjdeme společně na večeři a rozloučíme se. 

Zaujmi pohodlnou polohu a zavři oči. Uvolni 

jemné svaly okolo očí... 

Vstup do hladin 

Tajný koutek 

Soustřeď se na oblast své čtvrté čakry, nazývané 

duchovní srdce. Prožívej tlukot svého fyzického 

srdce. Tvé duchovní srdce je za hrudní kostí. 

Představ si je jako velké dvojdílné okno 

a rukama je otevři dokořán. 

Cítíš nádherný proud energie, která začíná 

proudit do tvého těla a naplňuje každou buňku. 

Podívej se nyní do svého duchovního srdce, tam 

někde na dně je malý zářící modrý krystal. 

Vnímáš jeho přítomnost a cítíš, jak prozařuje 

svou modrou září lásky celé tvé duchovní srdce. 

Jak ho tak pozoruješ, pojednou vidíš, že se 

začíná zvětšovat, že roste. Teď už je už větší než 

tvoje srdce, ano, tvoje duchovní srdce je 

uprostřed tvého modrého krystalu. Ty intenzivně 

vnímáš, že krystal roste dál a prozařuje svou 

modrou září lásky celou tvoji bytost. Je už tak 

velký, že jsi v něm celý, každá buňka tvého těla 

je prozařována modrou září lásky. 

Ale on roste stále dál. Obsáhl tě celého. Jsi plný 

modrého krystalu a on je plný tebe. Krystal 

roste a vše, čeho se dotkne, se stává součástí 

tebe. Krystal už naplnil celou tuto místnost se 

všemi lidmi v ní a stále roste, je velký jako tato 

budova. Jeho nádherná záře prosvěcuje celou 

Prahu... a rozpíná se ještě dál na okolní vesnice, 

města, řeky, jezera i hory. 

V této chvíli je už rozšířen tak, že obsahuje 

a zároveň prosvěcuje celé Čechy se všemi 

městy, horami i řekami, to vše je součástí tebe, 

to vše je tvým prostorem zodpovědnosti. 

Krystal se rozpíná dál a jeho záře tvého stále 

mohutní, již obsahuje celou Evropu. A krystal 

roste ještě dál, rozpíná se na další kontinenty 

takže nyní již obsahuje celou naši nádhernou 

modrou planetu lásky Zemi. Celá planeta země 

je obsažena v tvém modrém krystalu, je součástí 

tebe, je prostorem tvé zodpovědnosti. 

Krystal roste dál. Rozpíná se na Měsíc, Slunce, 

na další planety, do celé slunečné soustavy, 

a ještě dál, do galaxie, do celého vesmíru. Celý 

vesmír je obsažen v modrém krystalu lásky, celý 
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vesmír je součástí tebe, celý vesmír je prostorem 

tvé zodpovědnosti. Jsi ve středu vesmíru, jsi 

s ním bytostně i mentálně totožný. Jsi vesmírem 

a vesmír je tebou... 

Zaplavuje tě neuvěřitelně krásný pocit lásky, 

cítíš ji každým okamžikem více a více. To proto, 

že celý vesmír na tebe vysílá svou lásku a ty ji 

zpátky vysíláš celému vesmíru... 

Když se rozhlédneš kolem sebe, uvidíš své 

rodiče, známé, kamarády a na všechny vysíláš 

svou lásku a cítíš, jak oni ji vysílají na tebe. 

Přicházejí ještě další lidé, které jsi nikdy 

neviděl. Lidé různých národností, barvy pleti, 

mladí i staří, a na všechny vysíláš svou lásku 

a zároveň ji přijímáš ze všech stran ode všech. 

Uvědomuješ si, že všichni jsme stejní v tom, jak 

toužíme lásku dávat i dostávat, ale nyní cítíš, že 

dávat je snad ještě o trošičku příjemnější než 

přijímat. 

Tato zkušenost rozdávání lásky ti zůstane 

navždy. Rozdávej lásku bez podmínek. Nes si 

tuto zkušenost ve svém srdci jako poklad. Teď 

víš, že milovat je tvá podstata, že to jsi TY ve své 

pravé podobě. 

Pomalu se začínáš vracet. Tvůj modrý krystal se 

začíná zmenšovat. Teď už obsahuje pouze naší 

galaxii, zmenšuje se do naší sluneční soustavy, 

nyní je v něm obsažena naše planeta Země 

a stále se zmenšuje. Vrací se do prostoru 

Evropy, zpátky do Čech, do Prahy, zmenšil se 

na tuto budovu, místnost a lidi v této místnosti, 

zmenšuje se opět do malého modrého krystalu, 

ukrytého ve tvém srdci. 

Uvědom si sílu modrého krystalu lásky ve tvém 

srdci. 

Uvědomuješ si obrovskou sílu lásky. 

Za chvíli vystoupíš z niterných hladin budeš se 

cítit skvěle odpočinutý, svěží v harmonii 

s životem kolem tebe. 

Až vystoupíš z niterných hladin, zůstaň potichu, 

vstaň a snaž se komunikovat s lidmi v sále jen 

očima. Snaž se jim sdělit svůj zážitek pouze 

očima. 

Odchod z niterných hladin. 

 

Pokračovací sobota  
27. 4. 1996 

Úvodní meditace 

Odloţte si všechno z klína, zavřete oči 

a vnímejte hudbu. 

Vstup do hladin 

Tajný koutek 

Přenes svoji pozornost do prostoru nad svou 

hlavu, objevíš tam světelný zdroj. Někdy je toto 

místo označováno jako osmá, transpersonální 

čakra. 

Nyní přenes svou pozornost na svou sedmou 

korunní čakru umístěnou na vrcholku hlavy. 

Propoj sedmou čakru se světelným zdrojem nad 

svou hlavou a dovol, aby se ti čakra otevřela, 

pročistila, harmonizovala, naplnila světlem 

a energií. 

Nyní přenes svoji pozornost na šestou čakru, 

nazývanou třetí oko. Ta se nalézá uprostřed 

čela. Přiveď k ní světlo ze světelného zdroje nad 

svou hlavou a dovol, aby se ti i tato čakra 

otevřela, pročistila, harmonizovala, naplnila 

světlem a energií. Zároveň cítíš, jak se ti 

pročišťuje a prosvětluje celá hlava. 

Nyní přenes svoji pozornost na pátou, hrdelní 

čakru. Přiveď k ní světlo ze světelného zdroje 

nad svou hlavou a veď světlo podél páteře až do 

páté čakry. Dovol, aby se ti čakra otevřela, 

pročistila, harmonizovala, naplnila světlem 

a energií. Zároveň cítíš, jak se ti pročišťuje 

a prosvětluje celý krk. 

Nyní přenes svoji pozornost na čtvrtou, srdeční 

čakru a propoj ji se světelným zdrojem nad svou 

hlavou. Veď světlo podél páteře do své srdeční 

čakry. Dovol, aby se ti čakra otevřela, 

pročistila, harmonizovala, naplnila světlem 

a energií. Zároveň cítíš, jak se ti čistí 

a prosvětluje celý hrudník. 

Nyní přenes svoji pozornost na třetí, solární 

čakru. Propoj ji se světelným zdrojem nad svou 

hlavou. Veď světlo podél páteře až do třetí 

čakry. Dovol, aby se ti čakra otevřela, 

pročistila, harmonizovala, naplnila světlem 

a energií. Zároveň cítíš, jak se ti čistí 

a prosvětluje celá oblast břišní dutiny. 

Nyní přenes svoji pozornost na druhou čakru. 

Přiveď k ní světlo ze světelného zdroje nad svou 

hlavou. Veď světlo podél páteře až do křížové 

kosti a odtud k druhé čakře. Dovol, aby se ti 

čakra otevřela, pročistila, harmonizovala, 
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naplnila světlem a energií. 

Nyní přenes svoji pozornost na první čakru 

a propoj ji se světelným zdrojem nad svou 

hlavou. Veď světlo podél páteře až na samý 

konec kostrče. Dovol, aby se ti první čakra 

otevřela, pročistila, harmonizovala, naplnila 

světlem a energií. Zároveň cítíš, jak se ti 

pročišťuje a prosvětluje celá pánev. 

Nyní si uvědom, že všechny tvoje čakry září jako 

malá sluníčka, protože jsou propojena s oním 

nekonečným zdrojem energie. Jejich záře se 

stále zvětšuje, až zcela vyplňuje celé tvoje tělo. 

Každá buňka tvého těla se v této záři koupe, 

očišťuje a uzdravuje. 

Ale tato záře není jen uvnitř tebe, vyzařuje 

z tebe i navenek jako slunce. 

Záleží jen na tobě, budeš-li mít dost světla 

a budeš-li sluncem pro své okolí. 

Uvědom si své duchovní srdce, prožij si sám 

sebe jako své skutečné já uvnitř duchovního 

srdce a poděkuj za energii, které se ti dostalo. 

Uvědom si svůj klidný, pravidelný dech. Prožij 

si, jak se při tom cítíš. 

Nyní se připrav na odchod z niterných hladin. 

Odchod z niterných hladin 

Prosím otevřete oči, rozhlédněte se kolem sebe 

a usmějte se na své okolí. 

Diskuse po prvních čtrnácti dnech 

Petře, minule jsi tady mluvil o škodlivosti obav, 

ze které vyplývá pokyn k jejich odstranění. Když se 

ovšem pokusím nemyslet na své obavy, mám 

podobný pocit, jako když se pokusím nemyslet na 

růžového slona. Neumím je vypnout. Mohu poprosit 

o výklad? (Dotaz zapisovatele) 

V první řadě se nesnaţte vyloučit své obavy 

skokově. Negativní myšlenky jsou integrální 

sloţkou našeho způsobu myšlení. Jestliţe si je 

začnete zakazovat, budou vám fungovat podobně 

jako zákaz myšlenek na růţového slona, v tom máš 

naprostou pravdu. Zakazovat si negativní myšlenky, 

vyčítat si je a být kvůli nim deprimovaný nemá 

ţádný smysl. Důleţité je uvědomit si je a v první 

fázi se pokusit nějakým způsobem je kompenzovat. 

Jestliţe se přistihnu, ţe jsem myslel negativně, 

mohu si říci: „Nechci to, ruším negativní 

myšlenku“, abych se od ní energeticky odpoutal. 

Nicméně myšlenku vzít nazpět nemohu, ta uţ je ve 

vzduchu a uţ se nedá zastavit. Abych obnovil 

rovnováhu a nepřidával dále na negativní misku vah 

této planety, mohu přidat na pozitivní misku vah – 

mohu něco pozitivního vymyslet nebo udělat. 

Vyzářit ze sebe trochu lásky. 

Nic jiného nedokáţete udělat. Zastavit negativní 

myšlenku nedokáţete. Budete-li si ji vyčítat, budete 

ji jenom umocňovat. Čím více se jí budete bránit, 

tím více jí věnujete energie a zhoršujete bilanci. 

Berte negativní myšlenku jako signál. Jestliţe si 

uvědomím, ţe na mě přicházejí negativní myšlenky, 

je to především zpráva o stavu mne samotného, 

o mém sebepochopení. Kdyţ si to uvědomím, měl 

bych na sobě pracovat tak, aby ke mně takové 

myšlenky nepřicházely. Ne tak, ţe si je budu 

zakazovat, ale tak, ţe se sám přeladím do 

pozitivnějšího stavu. 

Čím je člověk víc srovnaný a sám se sebou 

a čím je harmoničtější, tím méně ho negativní 

myšlenky napadají. Čím víc člověk věří sám sobě 

a uvědomuje si svoje hodnoty, tím méně je 

agresivní, méně se bojí a produkuje méně 

negativních emocí a strachu. Ale vývoj člověka je 

dlouhodobým procesem a kaţdý z nás jsme někde 

jinde. Nemá smysl pokoušet se o náhlý obrat o 180 

° a snaţit se překročit svůj stín. Takové pokusy 

člověka jedině deptají, poněvadţ pociťuje, ţe to 

nezvládne. Buďte na sebe hodní a dělejte věci 

plynule a postupně. 

 

Jak působí na sestup do hladin káva a alkohol? 

Když jsem si dal po obědě dva panáky, ještě v deset 

večer jsem nedokázal jít do hladin. Dokonce mám 

pocit, že mi sestup do hladin blokují i brýle na nose. 

Má to něco společného s šestou čakrou? 

Nejprve se zeptám ostatních – jak vám jde 

sestupovat do hladin po kávě a alkoholu? Svěřte se 

navzájem se svými zkušenostmi, to je lepší, neţ 

kdyţ vám vyprávím já své moudrosti. 

Mně to vůbec nejde večer. 

Mně to jde večer naopak až moc. 

Mně po semináři přestal alkohol chutnat. 

Říkal jsem vám minule, ţe toto se občas stává, 

ale bohuţel to není obecně platný jev. 

Dobře, řeknu vám, co si o této otázce myslím. 

Káva většině lidí nedělá vůbec nic. Můţe se stát, ţe 

se zrychlí srdeční tep a to ovlivní i mozkovou 

frekvenci. Závislost je většinou opačná, kdyţ se 

zpomalí mozková frekvence, zpomalí se i tep srdce. 

Ale nelze říci, ţe kdyţ se zpomalí tepová frekvence, 

zpomalí se i mozek. Mozek je nadřazený orgán. 

Můţe dojít k jakési kolizi zájmů, kdy by se mozek 

chtěl zpomalovat a kávou aktivované srdce by mu 

to nechtělo dovolit. Ale není to pravidlem. 
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Vliv alkoholu je vysloveně individuální. Lidé 

popisují nejrůznější zkušenosti. Někdo si dá panáka 

a jde do alfy, jiný si dá v poledne pivo a nemůţe do 

alfy ještě večer. Myslím si, ţe podobné je to 

s masem. Někteří jsou přirození vegetariáni, jiní 

maso ve svém momentálním způsobu ţití potřebují. 

Někdo nechce a nepotřebuje alkohol, jinému dělá 

alkohol dobře a cítí se po něm příjemně. Za sebe 

říkám, ţe mě alkohol nikdy nezaujal. Cítím se být 

přirozený abstinent. Není to moje zásluha 

a nepovaţuji to za svou přednost. 

Co se týče brýlí, bude to pozůstatek ze 

semináře, na kterém jsem říkal, ţe si brýle máte 

sundávat. Tobě tento pokyn zůstal v podvědomí 

jako prográmek, jako jedna z podmínek, která 

podmiňuje vstup do alfy. Určitě brýle důleţité 

nejsou. Jsi schopen jít do hladin za jakýchkoli 

podmínek, včetně brýlí na nose. Pokud budete 

trénovat dál, kaţdý z vás si postupem času bude 

cestu do hladin upravovat, zkracovat a zrychlovat. 

 

Pro mne je sestup přes čísla a barvy duhy příliš 

pomalý, nejraději bych do alfy sklouzl najednou. 

Minule jsi ale říkal, že by nám to tímto způsobem 

mohlo přestat fungovat, a tak se bojím sestup 

urychlit. 

Ne, tak jsem to neřekl. Máte jít tam i zpátky 

stejnou cestou. Varoval jsem před tím, abyste šli 

například tam barvami duhy a zpátky jenom tím, ţe 

otevřete oči. Abyste neporušovali přirozený 

biorytmus. Na příští pokračovací sobotě se naučíte 

sestoupit do hladin v jediném okamţiku. To jde 

a vy to všichni vrozeně umíte. Důkazem budiţ 

dejme tomu vaše případná akutní střevní příhoda – 

občas prostě musíte stihnout sklouznout do alfy 

velice rychle, aniţ si to uvědomujete. 

 

Já se nedokážu odpoutat od zvukových vjemů. 

Hluk mě velice ruší a do alfy jsem schopna přejít 

jen tehdy, je-li absolutní ticho. Ruší mě i jinak 

velice příjemná hudba. Změní se mi to aspoň 

časem? 

V první řadě bych doporučil přestat si to 

opakovat. Jestliţe si budu říkat „mně se to nedaří“, 

negativně si to programuji, a toto je právě klasická 

ukázka. Jestliţe si budeš opakovat, ţe vstoupíš do 

alfy i při rychlé bigbítové muzice, tak se ti to 

podaří. Zapomeňte na to, ţe vstup do alfy by měl 

být omezen nějakými vnějšími podmínkami. 

 

Chtěla bych se zeptat, jestli se myšlenka 

energeticky posílí tím, že se verbalizuje? 

Určitě ano. Tím přidáte energii. Energie 

samotné myšlenky je jedna sloţka energie, jestliţe 

myšlenku vyslovím nahlas, samozřejmě k ní přidám 

i fyzikální, zvukovou sloţku energie. 

 

Ty jsi nás uváděl do hladin cestou čísel a barev, 

ale já jsem čísla musel vypustit, a když jsem se na 

soustředil na barvy, vytvářely mi obrovský tlak 

shora na hlavu. A když se dostanu do přírody, 

říkám si, že příroda mě svými barvami také uvádí 

do stavu klidu. 

Řekl bych, ţe je to trošičku jinak. Pocit tlaku 

můţe souviset s přelaďováním jako takovým. 

Přeladění do alfy můţe u některých z vás 

nastartovat určité přechodné energetické procesy ve 

vašem těle. Přeladění do alfy samo o sobě navozuje 

stav harmonie. Pokud v běţném ţivotě ţiji dosti 

disharmonicky a mám některé energetické dráhy 

zablokované, můţe mi je uţ jenom samotný sestup 

do alfy začít uvolňovat. Tím začíná proudit energie 

novým způsobem a někdy ji člověk cítí i fyzicky, 

jako teplo, tlak či mravenčení. 

Já jsem to myslel jinak, ten tlak nebyl pokaždé, 

pokud jsem se nesoustředil na barvy, tak jsem se do 

hladin normálně dostával. Když jsem se pokoušel 

soustředit na barvy, tak se mi vytvářel obrovský tlak 

na hlavu. 

Tam jsi si tlačil ty sám svojí vlastní logikou. 

Říkali jsme si – ţádné úsilí, ţádnou námahu – 

relaxuj! Uvolňujeme se, na všech rovinách bytí, bez 

jakéhokoli úsilí. Řekl bych, ţe jsi se sice na jedné 

straně snaţil uvolňovat, ale stále jsi se hlídal svou 

logikou, abys to dělal dobře. 

No a dají se barvy využít, když přijdu ven, do 

přírody? Příroda by nás vlastně měla svými 

barvami uvádět do hladin sama! Venku máš samou 

zelenou, žlutou... 

Samozřejmě, ţe toho lze vyuţít, je to jedna 

z moţností. Většině z vás se jistě stalo uţ dávno 

před seminářem, ţe jste zaţili v přírodě stav 

lehkosti aţ euforie, i kdyţ k ní nebyl vlastně ţádný 

objektivní důvod. Příroda nemá jenom barvy, ale 

celá její energie můţe člověka vtahovat do sebe 

a harmonizovat. 

 

Může být sklon k depresím vrozený? 

Myslím si, ţe ne, ţe je to vysloveně záleţitost 

duchovního a myšlenkového prostředí. Dítě vyrůstá 

v nějakém myšlenkovém prostředí jiţ od okamţiku 

početí a jestliţe rodinné prostředí vyzařuje 

depresivní myšlenky, pak je jimi dítě ovlivňováno 

od svého počátku. Ale nemyslím si, ţe by deprese 
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byla otázkou genetiky. 

 

Do alfy se dostanu, ale když si v alfě 

odpočítávám od dvanácti do jedné, tak vždycky 

usnu. Probudím se zase v alfě a barvami duhy z ní 

vystoupím. Nejsem schopna se odpočítáváním 

nikam dostat. 

Ty ses zřejmě rozhodla, ţe nemáš pracovnu a ţe 

do ní nemůţeš. 

To je možné, protože pracovnu opravdu nemám. 

To je jisté. Uvěř tomu, ţe ji máš, vţdyť jsi si ji 

namalovala. Ve svých myšlenkách ji prostě máš. 

Jenţe ji zatím nevidíš. 

 

Já jsem pokaždé tak strašně unavená, že prostě 

hned usnu. 

To je tvé svobodné rozhodnutí. 

Všechno jsou to naše alegorické představy, 

jimiţ si náš reálný svět přenášíme do svých 

myšlenek. Jsme natrénovaní tak myslet. Není nutné 

pouţívat konkrétní ohraničené představy. Nabízíme 

vám je zde na semináři proto, ţe vycházíme 

z běţného fyzického světa a je nám příjemnější 

a srozumitelnější, kdyţ si jej přeneseme i do svých 

myšlenek. Ale není to podmínkou. Východní školy 

vůbec s tímto prostředím nepracují. Zabývají se jen 

pocity, emocemi, záţitky. Na svých ohraničených 

představách vůbec nemusíte lpět. 

 

Mám potíže s poradci. Oni mi stávkují. 

Nejsou to náhodou zdravotníci? Co to znamená, 

ţe stávkují? 

No, prostě ani nepřijdou. 

Určitě nejsi sama. Je zde řada lidí, kteří nemají 

poradce v pracovně, a moţná jste z toho trošičku 

nervózní a říkáte si, jestli to vlastně umíte nebo 

neumíte. Nemám-li poradce, má to jeden jediný 

důvod – vnitřní obavy ze setkání sama se sebou. 

Řekli jsme, ţe poradci jsou personifikací našeho 

vnitřního já, pokusem o jeho zobrazení a převedení 

do fyzické podoby. Tato fyzická podoba má jen 

jednu jedinou hodnotu – chce nám něco říci o tom, 

jak se chováme k vnějšímu světu i k sobě samým. 

Kdyţ takovou zprávu přijmu, pak je vysoce 

pravděpodobné, ţe mě to bude nutit něco se sebou 

dělat. Měnit sám sebe je práce a ne zrovna lehká. 

Celá řada z vás proto raději takovou zprávu 

nepřijme. 

 

Mně se žádní poradci neobjevili, tak jsem si do 

pracovny dosadila svoji babičku a dědečka, kteří 

jsou dávno mrtví. 

Je moţné to udělat i tímto způsobem. 

 

Já mám v pracovně švagrovou, se kterou 

nemluvíme už asi dvanáct let, ona se mnou 

v pracovně také nemluví a já čekám, kdy začne. 

To je přesně klasický příklad – čekat, aţ se 

změní ten druhý. To je příběh o ztracené jehle. 

Hledáme chybu na špatném místě. Já vím, ţe to zní 

strašně nepopulárně a nepříjemně, ale v kaţdé 

ţivotní situaci jsou dva viníci: ty a ten druhý. Jste 

na tom stejně. Smiřte se s tím a zabývejte se tou 

svojí polovinou, na kterou máte vliv. Ne proto, 

abyste si něco vyčítali, ale abyste dokázali situaci 

změnit. Neexistuje situace, za niţ můţe výhradně 

druhý člověk. 

 

Když jsem byla tady na semináři, poradci přišli, 

ale doma mi nepřijdou. 

Oni nemají co chodit, oni mají v pracovně 

bydlet. Mají tam být pořád. Zadupej na ně – kde 

jste, jak to, ţe nejste na svých místech! 

 

Během uplynulých čtrnácti dnů jsem se setkal 

s názory několika neurologů, kteří mi řekli: „vy jste 

se pravděpodobně učili vstupovat do relaxace, ale 

naučili jste se opravdu z relaxace také vycházet? 

Dostávat se zpátky totiž vyžaduje mnohem více sil, 

než se dostat tam.“ V jednom případě jsem se také 

setkal s názorem, že podle současných výzkumů se 

klasické mozkové vlny, o kterých jsi hovořil, už 

popisovaným způsobem na EEG nezaznamenávají. 

Co se týče klasifikace mozkových vln, 

souhlasím, výzkum samozřejmě pokračuje dál, ale 

předmětem semináře nejsou technické či 

neurologické podrobnosti. Kaţdý vědní obor se 

rozvíjí. 

Podstatnější je tvoje první námitka, s níţ se také 

setkávám. Problém je v tom, ţe takové námitky 

vyslovují lidé, kteří nic podobného nezaţili. Asi 

tuším, odkud jejich obavy vycházejí. Celá řada 

různých náboţenských sekt a spolků pouţívá 

podobné techniky cíleně k připoutání oveček. To se 

dělá tak, ţe se člověk zavede do stavu alfa, ale 

nevyvede se ven, čili neukáţe se mu cesta zpátky. 

Většinou se to dělá pomocí rituálu, který si člověk 

neumí zorganizovat sám. Skupina tím na sebe váţe 

své lidi, říká se také, ţe se lidé nechávají v astrálu. 

Část jejich mysli zůstane fixovaná v myšlenkovém 
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prostředí, které je izolované od reality, a lidé si to 

neumí sami vrátit zpátky. 

Zde jsme trénovali od počátku cílevědomě cestu 

tam i zpátky. Máte někdo z vás pocit, ţe jste se 

dostali mimo realitu? Během čtrnácti dnů jste se si 

mohli sami sebe ohodnotit, jestli se z vás nestali 

mimoni, jestli nelítáte myšlenkami v oblacích a jste 

schopni normálně se soustředit na reálnou činnost. 

Měli byste si odpovědět sami na otázku, jestli vám 

tady takové nebezpečí hrozí nebo nehrozí. Pravda 

je, ţe existují skupiny lidí, které takovou 

manipulaci cíleně provozují. Ale to není důvod 

zamítnout šmahem všechny podobné techniky. Váš 

mozek do hladin tak jako tak sestupuje, a my se 

pouze učíme toho vyuţívat. 

Patří mezi takové skupiny scientologie? 

Ano prosím. Moţná jste se setkali s činností 

praţského dianetického centra, v jehoţ pozadí stojí 

církev, zvaná scientologie. 

 

Uvádění do alfy používají i psychologové. Mám 

kamarádku psycholožku, která mi vyprávěla 

podobné věci. 

Naprosto kaţdý při řadě příleţitostí přicházíte 

do alfy. To je spontánní činnost. Při celé řadě 

psychologických či psychiatrických technik i při 

jógickém cvičení sestupujete do alfy. Rozdíl mezi 

jógickou meditací a tím, co se učíme my, je 

v našem cíleném vyuţívání niterných hladin 

k získávání odpovědí na otázky a k porozumění 

sobě samému. Jóga vede spíše k záţitkům 

a emocím, skrze něţ přichází pocit porozumění, jeţ 

je konečným cílem. My na ten kopec lezeme trochu 

z jiné strany, moţná Evropanům bliţší, protoţe se 

snaţíme věcem porozumět rovnou. Ale tak jako tak 

vystupujeme všichni na stejný kopec. 

 

Říkáme zde, že nemoc je zpráva. Když například 

pojedu do Asie a tam mě píchne komár nakažený 

malárií, co mi tím chce říci? 

Kdyţ si budeš říkat – jen aby mě nepíchl – tak 

ho k sobě lákáš. Otázkou je, jak si člověk věří, 

a kdyţ uţ se chystá cestovat do Asie, jestli bude 

riskovat a nenechá se očkovat a bude věřit tomu, ţe 

ţádnou takovou zprávu nepotřebuje. 

Indové tvrdí, že malarického komára poznají 

podle toho, jak přistává. 

Na to neexistuje univerzální odpověď. Nemám 

právo vám říkat, máte-li se nechat očkovat nebo ne. 

Ano, ale mě zajímá, co by to bylo za zprávu. 

Pojedu-li do malarické oblasti, na devadesát 

procent mě ten komár píchne. 

Dobře, píchne tě, a zase nevíš, z jakého 

procenta tu malárii dostaneš. A kdyţ uţ ji dostaneš, 

pak je to pro tebe zpráva zcela individuální. Ty 

musíš zkoumat, proč jsi dostal malárii a jaké si 

z toho máš vţít ponaučení. Moţná zjistíš, ţe jsi do 

Asie prostě neměl jezdit. 

Převáţná většina všech nemocí jsou vysloveně 

individuální zprávy, které si nakonec musí rozluštit 

kaţdý sám. Typ nemoci vám můţe pouze naznačit, 

ve které oblasti byste měli hledat odpověď. 

 

Minulý týden jsem dostala rýmu. Pátrala jsem 

po příčině a přišla jsem na to, že jsem nechtěla jít 

s tetou na úřad. Věděla jsem, že na úřadě nejsou, 

ale tetě jsem to nedokázala vysvětlit. Tak jsem 

dostala rýmu, kvůli které teta pochopila, že na úřad 

budeme moci jít až jindy. 

Toto je klasická ukázka toho, jak individuální 

bývají příčiny nemocí. Lui Hayová píše, ţe rýma je 

v podstatě mentální pláč, ţe člověk pláče sám nad 

sebou. 

 

Já dostanu rýmu pokaždé po semináři. 

To uţ je programování, podívej, spousta lidí po 

semináři rýmu nedostala. Ale je moţné, ţe na 

semináři si člověk uvědomí celou řadu hloupostí, 

které v ţivotě udělal, a pojednou dostane důvod nad 

sebou mentálně zaplakat. Ale to nic neřeší a není to 

cílem semináře. Rýma je očistný proces, který z těla 

vyplaví spoustu věcí. 

Neţ jsem se začal zabývat touto cestou, věděl 

jsem, ţe léčená rýma trvá týden a neléčená sedm 

dní, moje rýmy měly klasický průběh. Kdyţ jsem se 

naučil mentální techniky, dokázal jsem rýmu 

vyléčit během jediného dne. Ale po čase jsem opět 

začal nechávat rýmě volný průběh, protoţe jsem 

pochopil, ţe jsem se dopouštěl na vlastním těle 

násilí. Ţe lepší je přemýšlet o tom, co je rýma za 

zprávu a co mám ve svém ţivotě změnit, neţ zprávu 

rovnou kategoricky odmítnout. 

 

Já jsem trpěla chronickou rýmou patnáct let. 

Můţe to být projev určitého mentálního zmatku. 

Ve tvém ţivotě se dělo něco, na co jsi měla 

podvědomě jiný názor neţ ten, který jsi vědomě 

prezentovala. Tento rozpor se mohl projevovat 

i chronickou rýmou. 

Měla jsem ji od pěti let. 

Mohla jsi absorbovat zmatek z prostředí, ve 
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kterém jsi vyrůstala. Zmatek mohl vzniknout tvojí 

vnitřní reakcí na prostředí. 

 

Jaký vliv na to může mít výživa? 

Velký, i kdyţ obvykle ne ten prvotní. Výţiva 

sama o sobě rýmu nespustí, to by uţ musel člověk 

dělat ve svém stravování hodně velké výstřelky. Na 

prvním místě obvykle bývá psychická nerovnováha 

a jídlo bývá onou poslední kapkou, po které pohár 

přeteče. Tělo začne reagovat nemocí proto, ţe jeho 

regulační schopnosti jsou jiţ vyčerpány. Pokud se 

špatně stravujeme, ţijeme uspěchaně a nedopřejeme 

si čas na relaxaci, můţeme regulační schopnosti těla 

skutečně vyčerpat.  

 

Když mám končit s pobytem v alfě 

a odpočítávám od jedné do sedmi, mám pocit, že 

jdu stále níž a níž, nechce se mi ven. 

Na co se ptáš? 

Nevím, čím to je. Odpočítávám a mám 

vystupovat, a přitom nevystupuji. 

Nechce se ti do reality. Realita, ve které ţiješ, tě 

příliš neuspokojuje. Necítíš se v ní šťastná a něco ti 

v ní vadí. V niterném prostředí je ti líp a cítíš je 

trochu jako únik. Ale takto by mentální techniky 

neměly být nasměrovány. Měla by ses pokusit 

porozumět tomu, co ti v reálném ţivotě chybí, 

pojmenovat to a dokázat se rozhodnout, jakým 

způsobem to změnit. Mentální techniky jsou určeny 

především ke změně sebe sama a ne k tomu, 

abychom v meditacích unikali z reálného světa. 

Všechno je zákonité. Kdyţ jsme se narodili 

sem, do tohoto uspěchaného století a této uspěchané 

republiky, pak se máme něčemu naučit právě tady. 

Kdyby měla být náplní naší práce meditace, to 

bychom se narodili v Himalájích jako lámové. 

 

Mně při sestupu do hladin začnou přicházet 

obrazy, které mě unesou někam jinam. Co s tím? 

To můţe být celá řada věcí. Většině z vás se 

občas stane, ţe půjdete třeba cíleně do pracovny 

a ještě neţ tam dojdete, zastihnou vás jiné myšlenky 

a obrazy. Říkáte si – to ne, já musím do pracovny, 

já tam mám práci... a vaše obrazy vás přitom 

odnášejí někam pryč, ani nemáte představu, kam 

jejich cesta vede. Radím vám, abyste si ten přepych 

dovolili a nechte se odnést. Moţná, ţe to bude 

jenom astrální cestování s nulovou informační 

hodnotou, ale moţná je to důleţitá informace, která 

na vás čeká uţ dlouho. Vaše podvědomí ji má 

nachystanou moţná uţ léta a vy jste ji dodnes 

přehlíţeli či se na ni nedokázali naladit. Dovolte si 

sledovat, kam vás vaše myšlenky či obrazy povedou 

a pak si zhodnoťte, jestli vás to někam posunulo, 

jestli jste je pochopili. 

Někdy se stane, ţe svým obrazům člověk 

napoprvé nerozumí, protoţe se v nich odehrávají 

děje, které jakoby nesouvisejí s realitou, v níţ 

člověk ţije. Přemýšlejte o tom, jestli ze svých 

obrazů či vizí dokáţete něco praktického vytěţit. 

Jako v kaţdé situaci se ptejte „proč?“. To je 

základní otázka našeho ţivota. Proč? K čemu je to 

dobré? Čemu se na tom mám naučit? I kdyţ zprávu 

nepochopíte hned, nechte si ji uloţenou v paměti 

a moţná vám příslušné pochopení „docvakne“ 

teprve za měsíc nebo za rok. 

 

Co si má člověk počít s katastrofickými vizemi? 

Berte je jako varování. Někomu více vyhovuje 

pasivní přístup typu „co se má stát, ať se stane“. 

Jiný se snaţí okolnosti svého ţivota aktivně 

ovlivňovat. Kaţdý jsme jiný a záleţí na vás, nakolik 

chcete brát varování váţně. Varování se ale splnit 

nemusí, o tom jsem pevně přesvědčen. 

 

Mně se velice často stává, že mě občas cosi pudí 

zapnout televizi nebo rozhlas, tam někdo něco řekne 

– a já vím, že je to přesně to, co v té chvíli potřebuji 

slyšet. Nebo otevřu knížku, padne mi zrak na jednu 

větu – a já s ní vydržím třeba čtrnáct dní. Nebo 

jenom krájím cibuli a najednou mě napadne něco, 

o čem vím, že to dostávám jakoby na stříbrném 

podnosu. Říkám to proto, kdyby měl někdo stejnou 

zkušenost, aby si nemyslel, že je to náhoda. 

Celé řadě z vás se běţně stane, ţe si při běţných 

denních činnostech pojednou uvědomíte, ţe jste se 

náhle ocitli v alfě, někdo dokonce i v pracovně. 

Zvlášť po semináři z toho lidé mívají pocit 

nepatřičnosti, protoţe se tam nedostali předpisově 

barvami duhy. Zbytečně, protoţe do alfy se dá jít 

i zcela přirozeně a spontánně, a kdyţ se vám to 

přihodí, vyuţijte toho. Nemá smysl se ortodoxně 

drţet jediné cestičky. Do alfy jste běţně spontánně 

sestupovali i před seminářem. Po semináři si to 

budete více uvědomovat. Ale to je dobře, protoţe 

cílem semináře skutečně je, abyste si začali 

uvědomovat sami sebe, své podvědomé reakce i své 

intuitivní myšlenky. Aby se vám tyto informační 

kanály více otvíraly. 

Doporučuji vám krásnou kníţečku Celestinské 

proroctví. Čte se jako detektivka. Je to příběh 

o tom, jak se našlo jakési celestinské proroctví, 

které se v knize objasňuje po jednotlivých částech 

zvaných vhledy. Jeden z vhledů hovoří právě o této 
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synchronicitě neboli o tom, ţe v lidském ţivotě je 

příliš mnoho náhod, které jsou vlastně zákonité. 

Vypráví se tam o energiích a o jejich vnímání. 

Ještě bych při té příleţitosti doporučil kníţku 

Posel aneb cesta duchovního učitele. Napsal ji 

Geoff Boltwood, náš současník ţijící v Anglii. Říká 

o sobě, ţe má spojení se Zdrojem. Pouţívá svoji 

zvláštní terminologii, pro nás nezvyklou, ale má 

zvláštní dar, ţe dovede materializovat věci. Kdyţ 

léčí, sype se mu z dlaní aromatický prášek nebo 

léčebný olej. Dokáţe ohýbat plastické lţičky, které 

kdokoli jiný zlomí. Kniha obsahuje jeho ţivotopis 

a poselství, které přenáší jako posel. 

 

Já chci také přispět svojí náhodou do diskuse. 

Minule na semináři, hned první den, se mi 

v pracovně zjevila tvář přítele mé kamarádky, 

kterého jsem viděla naposledy před deseti lety 

a věděla jsem, že už sedm let žije v Kalifornii. Když 

jsem jela druhý den ze semináře, na Palmovce 

přede mnou zastavil autobus, z něj vystoupil člověk, 

div že na mne nešlápl – a byl to právě on. Já jsem si 

ho tady představovala po deseti letech a on den 

nato přijede z Ameriky a málem do mě vrazí... byla 

jsem z toho v úplném šoku. 

Děkuji. Budete-li si na takové shody dávat 

pozor, zjistíte, ţe se jich v ţivotě děje víc. 

 

Zkoušel jsem mentální budík a probudím se 

pokaždé o třičtvrtě hodiny dřív.  

Řekl bych, ţe ona třičtvrtěhodina je časem, kdy 

bys mohl dobře mentálně pracovat. Jsi odpočinutý, 

a tak bys mohl vstát z postele, vykonat ranní 

hygienu a jít do hladin něco dělat. Je to pro tebe 

ideální čas. 

 

Při diagnostikování neznámé osoby se mi 

stávalo, že když jsem se dozvěděl její věk, 

vybavovaly se mi konkrétní obtíže, které k tomu 

věku přísluší, jaksi na základě mé logické znalosti 

věci. Poprosil jsem tedy, aby mi věk pacienta 

neříkali a zjistil jsem, že úspěšně diagnostikuji i bez 

znalosti věku. Tak uvažuji, jestli bych si neměl 

zažádat o živnostenský list. 

Při studii na semináři se jistě mnohým z vás 

stalo, ţe jste přišli do pracovny, řekli průvodci, ţe 

jste připraveni, a v tom okamţiku jste měli 

v pracovně pacienta, ještě dříve neţ vám stačil 

průvodce sdělit jeho jméno. To je zcela běţné. 

Vlastně bychom nepotřebovali vědět ani věk, ani 

jméno. Potřebujeme je teď, protoţe teprve 

trénujeme. Pokud svoji schopnost rozvinete, bude 

vám stačit, kdyţ průvodce na pacienta jenom 

pomyslí. 

 

Já bych se chtěl vrátit k fenoménu objetí. 

Posledně jsi nám četl pohádku, ve které vzájemné 

objetí představovalo nějaký obřad. Mně objímání 

vadí a když se máme objímat tady, raději si vybírám 

sám, koho obejmu. Není mi příjemné, když si někdo 

vybere mě, jeden mi funí do ucha, druhý má 

zadržený dech a když ho přidržím, tak se začne 

dusit. Raději se objímání vyhýbám, protože tu 

potřebu nemám. Asi je ve mně nějaký blok. Mohl 

bys o tom pohovořit? 

Mám pocit, ţe si odpovídáš sám. Ty jsi zvyklý 

si vybírat a teď jsi se dostal do skupiny, ve které 

najednou volbu někdo udělá za tebe. Ty to cítíš jako 

ohroţení svého ega, protoţe se to děje bez tvé volby 

– a nejsi sám. Na kaţdém semináři se objevuje 

skupina lidí, kteří pociťují objímání jako cosi 

nepatřičného, násilného či teatrálního. Snaţím se, 

aby objímání bylo nabídkou, nikoli povinností. Aby 

kaţdý přistupoval k druhému s otázkou – očima, 

gestem – a k objetí došlo jen tehdy, chtějí-li je oba. 

To by mělo být zásadním pravidlem i u jiných 

lidských činností. Nechtěl bych, aby ti z vás, kteří 

momentálně cítí objímání jako ne příliš příjemnou 

sloţku semináře, se tím cítili nějak znevýhodněni. 

Berte to opět jako zprávu pro sebe o sobě. Ne jako 

odsouzení, které byste si měli vyčítat, ale jako 

zprávu, nad níţ se můţete zamyslet. Proč, kde jsem 

přišel k těmto obavám z druhého člověka? Co mi 

brání se mu otevřít? 

V pohádce bylo řečeno, ţe kdyţ se objímal syn 

s otcem, tak jejich objetí najednou jako léčebný 

prostředek nefungovalo, poněvadţ bylo jen 

formálním gestem. Aby objetí fungovalo, k tomu je 

zapotřebí stavu srdce. Ten je tím, co má hodnotu, 

skutečným balzámem na duši. Balzám na duši se 

nemusí předávat jen objetím, ale i pohledem do očí 

nebo podáním ruky. Důleţitý je stav srdce, a nikoli 

formální gesto. Je-li pro mne objetí formalitou, 

nemá smysl, abych je jako formalitu dělal. 

Podstatné je, dokáţu-li alespoň na tu chvíli rozzářit 

své srdce, vyzářit určité kvantum lásky a zároveň je 

i přijmout. 

Aţ se budete objímat příště, zkuste svému 

člověku v duchu říci: „Já tě miluji!“ Je úplně jedno, 

jestli máte v objetí muţe nebo ţenu, balzám na duši 

se sexem nesouvisí. Milovat druhého člověka lze 

naprosto hluboce i bez sexuální sloţky. Jestliţe si to 

v duchu řeknete, moţná pak pro vás bude objetí 

hlubším a příjemnějším proţitkem. 

Jsem rád, ţe jsi tento problém otevřel, protoţe 

tady jistě nejsi sám. Byli jsme vychováváni 
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v přesvědčení, ţe fyzický kontakt je moţný aţ od 

určitého stupně intimity. Podle mne je objímání 

dokonce formou tréninku k vrcholné podobě 

bezpodmínečné lásky. Ta nám můţe připadat 

nerealistická, protoţe člověk obvykle nemá 

schopnost milovat kaţdého druhého zrovna 

takového, jaký právě je, se všemi jeho chybami. 

Domyšleno do důsledků to znamená dokázat 

milovat i vraha svého vlastního dítěte. Coţ nám 

můţe připadat nejen nemoţné, ale dokonce 

i nemorální; záleţí jen na úhlu pohledu. 

Kaţdý člověk by zde mohl vyprávět příběh 

svého ţivota, a tím nás inspirovat k pochopení, ţe 

i on má v sobě citlivou lidskou duši, i kdyţ tak 

někomu na první pohled vůbec nemusí připadat. 

Kaţdý máme nějakou bolístku na duši a objetí 

potřebujeme. Zvedněte ruku, kdo nemáte ţádnou 

bolístku na duši! A objetí můţe být skutečně 

kapičkou balzámu, který duši pomůţe s bolístkou se 

vyrovnat. 

 

Já bych se chtěla zeptat na objímání někoho, 

koho nemám ráda. Pokud mám snahu vztah s ním 

zlepšit a obejmu ho, bude to mít vůbec smysl? 

Kaţdá snaha má smysl, ale měla by být pro oba 

dva psychicky únosná. Jestliţe má k tobě někdo 

konfliktní vztah a ty ho obejmeš, tak ho tím 

šokuješ. Můţe to zapůsobit jako léčba šokem, ale 

nemusí. Řiď se svou intuicí, ne logikou. Ne aby sis 

řekla, ţe objímání je dobré a ţe ho budeš aplikovat 

za kaţdou cenu a celoplošně. 

Konkrétně svůj problém cítím ve svém napjatém 

vztahu k dceři. Někdy mě takzvaně vytočí a já si 

říkám, že bych ji měla asi obejmout, ale vnitřně 

potřebu objetí necítím, protože bych jí nejraději 

dala pár pohlavků. Říkám si, proč mě moje vlastní 

dítě dokáže tak vyvést z míry? 

To je jednoduché, dcera ti nastavuje zrcadlo. 

Nejsi sama, kaţdý z nás by mohl vyprávět, jak mu 

jeho děti nastavují zrcadlo. Neznásilňuj sama sebe. 

Ale v leckteré oblasti činnosti začínáme nejprve 

rozumovým rozhodnutím na základě svého 

přesvědčení a zpočátku nic citově neproţíváme. 

S tím, jak se učíme, přichází postupně i proţitek. 

K pokroku lze jít dvojím způsobem. Někdo jde 

nejprve přes proţitek a rozumět tomu začíná aţ 

dodatečně. Jiný musí nejprve porozumět, a teprve 

pak to můţe proţít. Kaţdý potřebujeme obě tyto 

sloţky a cesta k poznání vede k jejich vyrovnávání. 

Nad určitou úroveň uţ nelze jít jenom cestou lásky, 

ani jenom cestou porozumění. 

Řeknu to alegoricky. Jednou přišel za mistrem 

jeho ţák a ptal se ho, jak dlouhá je cesta k Bohu. 

Mistr se na ţáka podíval a povídá: „Záleţí na tom, 

jak je člověk velký. V průměru to bývá tak asi třicet 

centimetrů. Tak dlouhá je cesta poznatku, který máš 

přenést ze své hlavy do svého srdce.“ My Evropané 

máme k dispozici spoustu informací, ale proţitek 

nám chybí. To je naše disproporce, a proto chodíme 

na semináře, kde se s proţitkem pracuje. 

V případě objímání mohu začít proto, ţe jsem se 

dozvěděl, ţe objímání je dobré. Po nějaké době 

mohu zjistit, ţe jsem schopen naprosto upřímně 

obejmout víc a víc lidí. Pokud na sobě člověk 

pracuje, začíná mu být lhostejná kvalita těla, ve 

kterém je ukrytá lidská duše, protoţe objímá čím 

dál víc tu samotnou duši. To se ale nedá nadirigovat 

a nestačí si to rozumově uvědomit. Je to proces 

a nechtějte jej zvládnout skokem. 

Řada lidí si myslí, ţe všemu rozumí, ale 

informace se ještě nestala jejich vlastní pravdou. 

Takoví lidé se mohou návštěvě semináře 

i podvědomě bránit, například nemocí. Mohli by se 

tady setkat se záţitky, jichţ se vlastně obávají. 

Kdyţ jsme v Liberci s těmito semináři začínali, 

setkali jsme se s kategorickým odporem jogínské 

společnosti. Začali o nás říkat, ţe lidem zcela 

nesmyslně slibujeme něco, co nemůţeme splnit – ţe 

se tady za dva dny zvládnou věci, k nimţ se jogíni 

dopracovávají desetiletí. Připadalo jim naprosto 

nepatřičné a nemoţné, ţe by bylo moţné 

k některým výsledkům dojít tak rychle. Jako kdyţ 

učitel učí jazyk klasickou metodou a setká se 

s absolventem Lozanovovy metody – také nedokáţe 

připustit, ţe se někdo naučil za týden totéţ, čemu se 

běţně lidé učí rok. Tato počáteční averze pominula 

poté, co někteří jogíni náš seminář přece jen 

absolvovali. 

 

Já jsem v těchto věcech naprostý laik. Když 

jsme posledně měli trénovat splynutí, pozvala jsem 

si do pracovny svého manžela. Ve své představě 

jsem se dívala oknem do naší kuchyně. Manžel 

seděl u stolu zády k oknu a já jsem viděla, co má na 

sobě. Ale do toho se mi promítlo, jak sedí 

v nemocnici u postele naší maminky, která je vážně 

nemocná. Říkala jsem si, že asi není doma, asi je na 

návštěvě u maminky v nemocnici. Ale stále jsem ho 

viděla sedět v kuchyni u stolu. 

Po příchodu domů jsem se samozřejmě manžela 

ptala, co v tu dobu dělal. Dozvěděla jsem se, že 

seděl v kuchyni, přesně na tom místě, kde jsem ho 

viděla. Bylo mu smutno, protože celou tu dobu 

myslel na nemocnou maminku. A to jsem na dálku 

viděla já, která jsem v těchto věcech naprostý laik 

a nikdy jsem nic takového nestudovala, no, 

představte si to! 
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Takových laiků tady právě sedí sto čtyřicet. 

Děkuji za zkušenost, kterou potřebujete kaţdý 

z vás. Potřebujete si na to sáhnout, mít svůj vlastní 

proţitek, soukromý důkaz o tom, ţe i vy to umíte. 

Většina lidí teoreticky uznává, ţe takové věci 

mohou fungovat, ale sám sebe člověk obvykle vidí 

jako výjimku, které to fungovat určitě nebude. 

Kaţdý potřebujete udělat něco pro to, abyste si 

takové soukromé důkazy vlastních schopností 

opatřili. 

A já jsem si opravdu myslela, že na to prostě 

nemám! 

Naše negativní myšlení je v nás hluboce 

zakořeněné. Čím dál víc si budete uvědomovat, jak 

se vlastně negativně programujete. Jak si pořád 

říkáte, co všechno neumíte a co všechno 

nezvládnete. Teď uţ víte, ţe opakováním se v tom 

jenom utvrzujete. Tak se podle toho chovejte. 

 

Já si myslím, že k svému dítěti by se měl člověk 

dokázat chovat jako k hostu. 

Ano, já bych to zobecnil na všechny vztahy 

obecně. Proţíváme vztahy jako šťastné nebo 

nešťastné a máme pocit, ţe jsou ovlivněny druhým 

partnerem. To je zásadní omyl. Náš proţitek vztahu 

jako šťastného nebo nešťastného je dán pouze naší 

představou o tom, jak by se dotyčný člověk měl 

chovat. Vytváříme mu tím scénář a předpokládáme, 

ţe se podle něj zachová. Ale kde k tomu bereme 

právo? 

A pak naráţíme na smutnou skutečnost, ţe naše 

okolí nechce naše scénáře hrát. Cítíme se pak 

nespokojení, uraţení, poníţení a nepochopení. To 

není problém našich bliţních, to je problém nás 

samotných. Druzí lidé se chovají podle svých 

vlastních představ a v naší blízkosti se objevili 

proto, ţe nás mají čemu naučit. Jsou pro nás 

zprávou. 

Svět kolem vás je informační pole. Přece se 

nerozzlobíte na kníţku, kdyţ vám předloţí nelibou 

informaci. Ale na svého bliţního se zlobíte, kdyţ se 

nechová podle vašich představ. On vám také jenom 

sděluje informaci. O vás, ne o sobě. Zkuste pro sebe 

pouţít své okolí jako informační pole, přestane vám 

vadit a znervózňovat vás. A kdyţ vás přece jen 

naštve, snaţte se pochopit, ţe se zlobíte sami na 

sebe, ţe štěkáte na svůj vlastní obraz v zrcadle. 

Čím je nám člověk bliţší, tím jsme k němu 

méně tolerantní. Lépe se trénuje tolerance na 

pracovišti neţ v rodině. Tam máte mnohem vyšší 

poţadavky a mnohem méně z nich chcete 

ustupovat. Čím je vám člověk bliţší, tím jsou vaše 

představy o něm konkrétnější. 

Chcete-li pochopit, kde jste k těmto představám 

přišli, zkuste si přečíst Celestinské proroctví. 

Všechny tyto představy mají své kořeny v dětském 

věku. Ideální představu muţe a ţeny si vytváříme 

podle svých rodičů. Do této své představy se pak 

snaţíme vtěsnat ţivého člověka. Tato snaha je 

marná, buď ho někde přebývá, nebo se ho jinde 

nedostává. Nejhorší je pokoušet se člověka podle 

svých představ převychovat, to je začátek krizí ve 

všech vztazích. Vaším cílem by mělo být milovat 

člověka takového, jaký skutečně je, i s jeho 

přebytky a nedostatky. 

Jestli se druhý člověk změní, záleţí jen na něm 

samotném, ne na mně. Měl bych si dávat pozor, 

abych si z druhého člověka neučinil podmínku pro 

své vlastní štěstí: „Mohu být šťasten jen tehdy, 

jestliţe mi on splní mé představy.“ Nikdo není 

povinen plnit naše představy. Sami sobě tím jenom 

komplikujeme ţivot. 

Tato teorie je docela hezká. Ale uplatnit ji 

v praxi dá někdy pořádně zabrat. 

 

Mně brnká na nervy jenom jedno z mých tří dětí. 

Čím to je? 

Asi je ti nejvíc podobné. Kaţdý je jiný; některé 

děti jsou bezproblémové, to znamená tak tolerantní, 

ţe s vámi dokáţí vyjít, jiné děti jsou velmi 

vyhraněnými osobnostmi. Pokud se jejich 

vyhraněná osobnost podobá naší vyhraněné 

osobnosti, pravděpodobně zrcadlí naše negativní 

sloţky, které sami před sebou usilovně tajíme. Naše 

okolí nám často zviditelňuje naše negace tak, aţ nás 

to vyvádí z míry. 

Kaţdý v sobě má klady i zápory, záporům se 

také říká „stinné stránky osobnosti“. Kaţdý 

navenek i sám před sebou inzeruje svá pozitiva, 

zatímco své stinné stránky tutlá. Z toho důvodu 

můţe mít i problémy se vstupem do hladin, protoţe 

raději onemocní nebo ho rozbolí hlava, neţ aby se 

dostal ke svému podvědomí a byl nucen si 

uvědomit své negativní sloţky. Je to zbytečná 

snaha. Stinné stránky v sobě prostě máme, tak proč 

před nimi zavírat oči? Vţdyť je to pštrosí syndrom, 

kterým se nic neřeší. Negativa je zapotřebí si 

uvědomit, učit se mít rád sám sebe i s nimi 

a pracovat na sobě. 

Energetický řetěz 

Nyní se naučíme propojit se do energetického 

řetězu. Posaďte se nebo postavte tak, abyste utvořili 

jeden nebo více kruhů. 

Nejdříve vás poprosím, abyste zavřeli oči a bez 
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toho, abychom šli do hladin, si představme, jako by 

přes nás proudilo bílé světlo, bílá očistná energie. 

Abychom ze sebe spláchli starosti, problémy 

a momentální bolístky kaţdodenního ţivota 

a abychom se co nejvíce očistili. Zatím jen 

poslouchejme, provedeme to potom všichni 

společně. 

Potom vás poprosím, abyste otevřeli oči 

a propojíme se. Poloţíte ruce pravou dlaní dolů 

a levou dlaní nahoru. Je to náročné, ale zvládnete 

to, oba palce ukazují doleva. Vaše pravá ruka je nad 

levou rukou vašeho partnera po pravici a vaše levá 

ruka je pod pravou rukou vašeho partnera po levici. 

Dlaně se tak dostanou proti sobě na vzdálenost 10 – 

15 centimetrů, tedy se nedotýkají. Kdybychom se 

za ruce chytili, bylo by to podobné, pro některé 

z vás dokonce silnější. Bez dotyku se propojujeme 

proto, abychom dále trénovali svoje vnímání 

jemných energií dlaněmi. Někteří z vás budou cítit 

energii velmi intenzivně jako pocit tepla, chladu 

nebo mravenčení. Jiní neucítí nic, ale s tím si 

nelamte hlavu. Je to způsob, jakým lze rozvíjet 

citlivost dlaní. 

Aţ se propojíme, poprosím vás, abychom se 

několikrát společně nadechli a vydechli. 

Synchronizováním dechu se nám podaří prohloubit 

energetický tok v kruhu. Tím stoupne energetický 

potenciál všech zúčastněných na úroveň toho 

člověka, který je na tom z celého kruhu 

momentálně energeticky nejlépe. V rámci svých 

moţností se k němu energeticky dotáhneme. To 

není nic proti zákonu o zachování energie. Energii 

nebudeme čerpat z nejvíce nabitého člověka, tím 

bychom ho „vycucli“ tak, ţe by se vyčerpán 

odplíţil po čtyřech. Energii budeme čerpat z kosmu, 

kde je jí pro kaţdého dost. Doplníme se tak, 

abychom byli schopni působit v energetickém 

kruhu. Je to jakási analogie elektrického obvodu; 

zapojíte-li součástky do série, vyrovnají se v celém 

obvodu energetické toky. Kaţdý z nás se teď stane 

takovou součástkou, a potřebuje se proto nabít 

určitým energetickým potenciálem. 

Tato technika vám umoţní vylepšit si 

energetickou bilanci. Můţete ji provádět uţ ve 

dvou, ale na to je skoro jednodušší se obejmout. 

Můţete ji dělat s kýmkoli a vůbec není důleţité, zda 

absolvoval seminář. Jedinou podmínkou je, aby se 

všichni zúčastnění opravdu chtěli propojit a aby 

připustili, ţe energetické toky existují a ţe tato 

technika můţe být účinná. Zapojí-li se do kruhu 

člověk, který je přesvědčen o nesmyslnosti tohoto 

počínání, stane se prázdnou propojkou, ale kruh 

nepřeruší. 

Tím se náš energetický potenciál vylepší a uţ 

tím bychom mohli skončit. My však vyuţijeme 

nahromaděné energie k tomu, abychom ji někomu 

poslali. Budeme ji posílat jako skupina, proto se 

tomuto postupu také říká skupinová projekce. 

Můţeme svoji energii poslat nemocnému člověku, 

přírodě jako celku, ozonové vrstvě, lásce na celé 

planetě, míru v Jugoslávii, kamkoli nás napadne. 

Pokud chceme poslat energii jednotlivci, musíme 

mít jeho mentální souhlas. Ten, kdo poţádá skupinu 

o vyslání energie svému člověku, musí od něho 

předem získat mentální souhlas. Dnes proto 

připadají v úvahu pouze ti lidé, které jste jiţ léčili 

v pracovně a odtud uţ máte jejich souhlas. 

Skupinovou projekcí můţete posílit jejich ozdravný 

proces. Pokud jste člověka ještě v pracovně neléčili, 

obstarejte si jeho mentální souhlas propříště. 

Za chvíli vás poţádám, abyste se přihlásil 

kaţdý, kdo budete dnes chtít poslat energii. 

Představíte se svým křestním jménem, řeknete, 

komu chcete energii poslat a proč, krátce 

promluvíte o jeho případných zdravotních 

problémech. Hlavně nám popíšete vizi, která 

dokumentuje, jak je dotyčný v pořádku. Tu pak 

s vámi budeme všichni společně proţívat. Tím si 

trénujeme pozitivní vyjadřování a vytváření 

pozitivních vizí. Aţ se přihlásíte všichni, kdo 

budete chtít, udělám mezi vámi „zasedací pořádek“ 

a ujasníme si, v jakém pořadí po sobě se budete 

hlásit. Potom se očistíme, vytvoříme energetický 

řetěz, propojíme se, a vy se budete hlásit opět, 

tentokrát uţ naostro v určeném pořadí a my budeme 

posílat energii s vámi. 

Zapamatujte si jméno člověka, který se má 

přihlásit před vámi. Aţ skončí s popisem své vize, 

budeme na několik málo nádechů proţívat jeho vizi 

společně. Potom se přihlásíte vy, řeknete opět své 

jméno a například toto: „Prosím, abychom poslali 

energii mé babičce.“ Teď uţ se nezabýváte popisem 

jejích obtíţí, ale rovnou popisujete pozitivní vizi, 

například: „Vidím ji na zahrádce naprosto 

spokojenou a zdravou, jak s chutí pleje záhonek.“ 

Vizi popíšete stručně a co neplastičtěji, abychom se 

na ni všichni dokázali snadno soustředit. Popis své 

vize ukončíte slovem „Děkuji“. Tím je vaše 

vystoupení ukončeno, pak budou tři nádechy na 

vyrovnání energie, a přihlásí se další, kdo je na 

řadě. Aţ domluví poslední z vás, tak naši 

skupinovou projekci uzavřu a poţádám vás, abyste 

otevřeli oči. 

Jdeme na to. 

Kdo budete chtít poslat energii, tak se nyní 

přihlaste a řekněte komu, proč a jak. 
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Nyní si ujasněme, v jakém pořadí po sobě 

budete hovořit. Pak budete mít zavřené oči. 

Pamatujte si proto jméno člověka, který bude 

mluvit před vámi. 

Zavřeme oči, představíme si, jako bychom stáli 

pod sprchou čistého bílého světla, které z nás 

splachuje všechny starosti, problémy a bolístky 

všedního života. 

Otevřeme oči. 

Nyní se propojíme rukama. Oba palce natočíme 

doleva a přiblíţíme ruce k rukám svých partnerů 

dlaněmi k sobě. Dejte ruce co nejníţ, ať vás 

zbytečně nebolí. 

Zavřeme oči a všichni se společně 

nadechneme... a výdech, a ještě jednou. 

Nyní se představíte, řeknete komu energii 

posíláte, přednesete svoji vizi a na závěr 

poděkujete. První můžete začít. 



Ještě jednou si představíme, jak jsme napojeni 

na nekonečný zdroj energie, jak námi proudí 

bílé světlo, a otevřeme oči. 

Zkuste si teď zapérovat rukama nahoru a dolů. 

Někdy takový pohyb zdůrazní energetické vjemy 

a můžete cítit, že mezi těma rukama opravdu 

něco je. Teď si energii vezměte do svých rukou 

jako mechovou kouli a zkuste si jí ohmatat. 

Máte-li nějakou soukromou bolístku, můžete si 

na ni nyní energii přitisknout, nebo se o energii 

podělte se svými sousedy. 

Máte někdo nějakou otázku? 

 

Já jsem cítila, že přijímám. Od svých sousedů 

jsem si pak ověřila, že ze mne ale nic nevycházelo. 

To si tímto způsobem nemůţeš ověřit. Ţe 

energii necítíš ani ty, ani soused, ještě neznamená, 

ţe energie neproudí. 

Ale já jsem se jenom podezřívala, jestli zase 

nejsem nějaká méněcenná. 

Ano, je to produkt tvého sebehodnocení. Tak na 

to rychle zapomeň. Pro tebe je to soukromá zpráva, 

jak jsi na tom s vnímáním energií, nic víc. I kdyby 

se někdo snaţil energii zašpuntovat a její tok zrušit, 

nepodaří se mu to. 

 

Já se teď cítím vyčerpaný, jako bych energii 

vydal. 

Máte tu ještě někdo pocit, ţe jste se při tom 

unavili? Výjimečně se můţe člověk vyčerpat tím, ţe 

se proudu energie neotevře. Ideální je uvědomovat 

si, ţe jsem energetický kanál, zapojený do kruhu 

lidí, s otevřenou sedmou čakrou, kterou čerpám 

energii z vesmíru. Proto vám na závěr opět říkám, 

abyste si představili své napojení na nekonečný 

zdroj energie a tak se po posledním výdaji opět 

energeticky vyrovnali. Proto také máte mezi 

jednotlivými projekcemi pauzu na několik nádechů, 

abyste se energeticky doplnili. 

Když já mám pocit, že to je málo, že mi teď 

energie chybí. 

Otázkou je, jestli to není jenom tvůj pocit. 

Řeknu vám ještě několik komentářů, pokud mě 

nějaké napadaly k potíţím vašich bliţních, o nichţ 

jste v průběhu projekce hovořili: 

 Problémy se štítnou ţlázou mohou 

souviset s potlačeným vyjadřováním – 

buď v mládí, nebo nyní. V okolí se děje 

něco, co by člověk chtěl komentovat 

a neřekne to; alegoricky se mu to 

„zadrhne v krku“. 

 Problémy pohybového ústrojí 

obecně často souvisí s alegorií „člověk 

nejde tam, kam má jít“. Naše duše by se 

chtěla pohybovat určitým směrem, 

kterému se ale člověk v logickém světě 

brání. 

 Chronická únava můţe být 

způsobena hrubým vnitřním nesouladem 

mezi tím, co se děje uvnitř, a tím, jak se 

člověk projevuje navenek. Vyčerpává ho 

pak boj sama se sebou. 

Nabíjení na pařezu 

Nyní jsme se naučili formu energetického 

dobíjení, která závisí na kolektivu. Občas se 

potřebujeme dobíjet i o samotě. Proto si nyní 

povíme o dalším způsobu dobíjení a vyuţijeme 

k tomu niterných hladin. 

Půjdeme do koutku a odtud se vydáme do lesa. 

V lese narazíme na paseku, na níţ si vyhlédneme 

svůj pařez. Postavíme se na svůj pařez bosýma 

nohama. Prosím pouze v představách, ve 

skutečnosti se zouvat nemusíme. Zaţijeme zvláštní 

pocit, jako bychom s pařezem srostli, jako by se 

jeho kořeny staly prodlouţenou součástí našich 

nohou, vedoucí hluboko do země, jako bychom se 

stali rostlinou, na ten pařez naroubovanou. 
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Budeme čerpat energii „otce vesmíru a matky 

země“. Začneme vesmírnou energií 

a představujeme si, jak do naší hlavy proudí čistá 

kosmická energie, jak nám prochází hlavou, krkem, 

hrudníkem a trupem do nohou. Sledujeme její tok, 

jak nás očišťuje a jak si zároveň kaţdá buňka 

našeho těla dobíjí svoji energetickou bilanci přesně 

tak, jak potřebuje. Energie protéká do chodidel 

a skrze pařez pokračuje kořeny dál do země. 

Nyní začneme čerpat energii zemskou. 

Sledujeme, jak proudí kořeny do našich nohou, 

stoupá nohama do trupu, krku, do hlavy a vyvěrá 

ven hlavou. Sledujeme, jak se energie rozptyluje 

vysoko v kosmu. 

A pokračujeme opět pulzem z kosmu do kořenů 

a nazpět nabíráme zemskou energii a vypouštíme ji 

do kosmu. Několikrát projdeme oběma pulzy, aţ 

energie začne pulzovat sama. Teď napoprvé tok 

energie ukončíte z vlastní vůle. Aţ budete dělat toto 

cvičení častěji, energie nejdřív „rozpumpujete“ 

a potom je necháte samovolně pulzovat a počkáte, 

aţ se jako tlumené kmitání samy zastaví někde 

v těţišti vašeho těla. Potom slezete z pařezu, 

obujete se a půjdete přes koutek ven. 

Jestliţe zakončíte energetické pulzy svým 

rozhodnutím, můţete si zvolit, zda si v sobě 

ponecháte energii zemskou či kosmickou, podle 

toho, jak sami sebe momentálně hodnotíte. Máte-li 

pocit, ţe víc sníte a vznášíte se v oblacích, ukončete 

zemským pulzem, abyste se ukotvili. Kdo cítí, ţe je 

hodně přitahován k realitě a hmotě, můţe ukončit 

kosmickým pulzem. Na závěr byste měli cítit, ţe 

jste se příjemně nabili. 

Máte dotazy? 

 

Je možné se energeticky přebít? 

Ne, tímto způsobem se nelze předávkovat. 

Můţete se energeticky přebít jednou polaritou, 

děláte-li nějakou činnost, která vás nabije 

jednostranně. Máte-li přebytek jedné polarity, je to 

podle čínské medicíny nemocný stav. Pak vás 

z toho můţe třeba rozbolet hlava. Někteří léčitelé 

proto přebytečnou energii sundávají. Ale při tomto 

cvičení zachováváme polaritu. 

Můţe se vám stát, ţe se vám po tomhle cvičení 

nebude chtít spát. V Liberci například neděláme po 

semináři tři pokračovací soboty, ale sedm 

pokračovacích večerů po sedm týdnů za sebou. Je 

to kontinuálnější práce, ale někteří lidé potom večer 

nemohou spát, protoţe přicházejí domů právě nabití 

a plní energie. 

 

Mně se stává, že přijdu do místnosti a blikne mi 

lampička. 

Teď mluvíš o fyzickém rozsvícení, nebo o své 

představě? 

O fyzickém rozsvícení – rozsvítí se a zhasne. 

Třeba usínám – a nejednou lampička blikne. 

Ţe se tak děje, máš skutečně ověřeno od jiného 

nezávislého pozorovatele? 

Myslím, že kdyby tam se mnou někdo byl, viděl 

by to také. 

Jsem v tomto velmi opatrný, ale zároveň vím, ţe 

se můţe dít leccos. Někteří z vás skutečně dokáţete 

být kanálem energie, která fyzicky ovlivňuje okolní 

svět. 

Moje lampička nemá mechanický vypínač, ale 

dotekový. 

Tak teď jsem uţ ochotnější ti uvěřit. Můţe se ti 

stát, ţe budeš také spouštět televizi s dálkovým 

ovládáním. Naše tělo někdy kolem sebe šíří určité 

turbulentní energetické pole, na něţ je někdy jemná 

elektronika citlivá. Je tu mezi vámi někdo, kdo 

zjistil, ţe nemůţe nosit digitální hodinky, protoţe je 

ničí? Někteří lidé dokáţí mimoděk vybít novou 

baterii v digitálních hodinkách během jediného dne. 

 

Já jsem své dcerce koupil kačera, který kvákne, 

když se mu klepne do klobouku. Když odcházím 

z pokoje a sáhnu na kliku, kačer pravidelně sám od 

sebe kvákne. 

Je dobře, ţe o tom tady mluvíme. Kolem nás 

existuje celá řada vysloveně fyzikálně projevených 

fenoménů, jeţ si neumíme vysvětlit.  

 

Já jsem začala dávat elektrické rány. Na 

předešlém semináři o něčem takovém mluvila jedna 

paní a tys jí říkal, aby se zamyslela, jestli nenosí 

oblečení ze syntetických vláken. Mně se to začalo 

po semináři dít také a mám to ověřeno ostatními 

členy rodiny, protože se začali bát se mě dotýkat, 

jako bych byla probíjející sporák. 

Říkáš, ţe rozdáváš rány jako úhoř? 

Elektrostatický náboj výrazně souvisí s oblečením, 

které na sobě máme. 

Ale já jsem své oblečení po semináři nezměnila, 

podmínky se tedy nezměnily. 

Jsou. Změnily se vlastnosti tvé pleti. Nevím 

proč, ale tvá pleť je teď sušší, coţ také vede 

k hromadění elektrostatického náboje. Někteří lidé 

dávají rány, i kdyţ jsou nazí, protoţe jejich pleť je 

natolik vyschlá, ţe je nevodivá. Elektrostatický 



84 

náboj se nemá kam svést a tělo pak funguje jako 

kondenzátor. Změna elektrických vlastností kůţe 

můţe být způsobena změnou v psychice, třeba jsi 

na semináři sama se sebou něco udělala. 

Kolem nás je řada energetických anomálií. 

Moţná se vám stává, ţe si vedle někoho sednete 

a máte pocit, ţe vám začne tuhnout nebo stydnout ta 

část těla, která s oním člověkem sousedí, nebo se 

cítíte malátní a unavení. Tomu se říká energetické 

upírství, ale většina lidí bere energii zcela 

nevědomky. Tito lidé mají obvykle zablokovanou 

jednu nebo více čaker a chybí jim určitá sloţka 

jemné energie. Podvědomě proto vyhledávají zdroj 

v druhém člověku, s nímţ je jim dobře, takţe ho 

například často navštěvují. 

Přijde k vám třeba „schlíplá“ návštěva s tím, ţe 

si potřebuje popovídat. Kdyţ odchází, je jí dobře, 

zato vy jste najednou nějací zvadlí. Záleţí jen na 

vaší svobodné vůli, jestli takový odtok energie 

dovolíte, nebo ne. Dokud si jej neuvědomujete, tak 

jej neovlivňujete. Jakmile si jej uvědomíte, stačí, 

abyste si v duchu řekli: „Dost – a uţ nedám!“ Máte 

ovšem svobodnou volbu, a proto si také můţete říci: 

„Jen si dej, kdyţ energii potřebuješ. Já si potom 

třeba vlezu na pařez a dobiju se.“ 

 

Když mám zlou náladu, zajdu domů za 

maminkou, vypovídám se z toho, a když potom 

odcházím, je mi dobře, protože jsem ze sebe tu 

špatnou náladu dostala. 

Neztotoţňujme energetické proudění 

s komunikací, s tím, ţe se někomu svěřím. Přitom 

vůbec nemusí docházet k energetickému vysávání. 

 

Co když někoho uspím myšlenkou, je to práce 

s energií? Podařilo se mi tímto způsobem dvakrát 

za sebou uspat svého psa. 

To je nejspíš telepatie. Pokud je dotyčný pes 

natolik poslušný, ţe je ochoten tvoji myšlenku 

přijmout, je schopen ji realizovat. Teď na jaře začne 

období kočičího mrouskání, kdy v noci vydávají 

kočky příšerné zvuky. Zkuste si přitom sklouznout 

do pracovny, pozvěte si tam onu vřeštící kočku 

a pohlaďte ji. Nebo si tímto způsobem zkuste 

uklidnit štěkajícího psa. Zvířata na takový způsob 

komunikace často reagují velmi ochotně. 

 

Já pracuji s postiženými lidmi a chtěla bych se 

zeptat na technické podrobnosti práce s energií 

u lidí, kterým chybí ruce či nohy. Jak se může 

člověk bez ruky zapojit do energetického řetězu 

a jak si může člověk bez nohou stoupnout na pařez? 

Fyzický kontakt je jenom určitou pomůckou, 

energetický tok se děje na základě myšlenky. Co se 

týče představ postiţených lidí, jsou individuální. 

Jestliţe je člověk po úrazu, umí si představit, jaké to 

je mít nohy. Pokud se člověk bez nohou uţ narodil, 

můţe si na pařez sednout. 

V literatuře je popsána celá řada dalších technik, 

jak čerpat energii v kontaktu s přírodou, objímáním 

stromů atd. Někde bývá i popsáno, který strom má 

energii pozitivní a který negativní. Myslím si, ţe 

není potřeba stromy kategorizovat. Pokud budete 

v přírodě a zachce se vám obejmout se se stromem, 

některý strom si vás k sobě přitáhne. Bude se vám 

líbit, budete mít pocit, ţe je to váš strom. 

Energii lze brát i z pokojových rostlin, ale 

pozor, abyste je nezlikvidovali. Pokojová rostlina je 

relativně malá bytost a vy jste schopni ji rychle 

vysát. Funguje to i obráceně – někdo si se svými 

květinami povídá, aby mu lépe rostly. Rostliny jsou 

na prostředí velmi citlivé. 

 

A co taková diffenbachie, která je jedovatá? 

Mluvíme o energiích, ne o rostlinných šťávách. 

Beru-li si energii, neznamená to, ţe si naříznu list 

a líznu si. Je úplně jedno, jestli je rostlina jedovatá 

nebo léčivá. 

Máme všechny otázky zodpovězeny a můţeme 

si vyzkoušet jít na pařez. 

Vstup do hladin 

Tajný koutek 

Nyní se vydej ze svého tajného koutku na výlet 

do přírody. Jdeš po pěšině, která vede lesem. 

Vnímáš, jak paprsky slunce pronikají korunami 

stromů. Cesta se rozšiřuje a ty vstupuješ na 

velikou lesní paseku, prohřátou sluncem 

a provoněnou pryskyřicí. 

Na pasece je pařez. Stojíš před ním, zouváš si 

boty a bosýma nohama si na něj stoupáš. 

Zažíváš zvláštní pocit, jako by tvoje nohy srostly 

s pařezem a ty si uvědomuješ kořeny hluboko 

v zemi. 

Nyní si představ, jak do tvé hlavy vstupuje 

proud čisté kosmické energie. Začínáš čerpat 

energii z otce Vesmíru. Energie vstupuje do tvé 

hlavy a ty sleduješ, jak ji vyplňuje. Pociťuješ, 

jak energie protéká krkem do ramen, do 

hrudníku, do rukou, do břišní dutiny. Vnímáš, 

jak se každá buňka tvého těla očišťuje, 

ozdravuje, jak se energeticky dobíjí tak, jak 

potřebuje. 

Energie teče přes boky do nohou, koleny 
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k lýtkům, kotníkům, do chodidel a dál do kořenů 

hluboko v zemi, až do vlásečnicových kořínků. 

Vnímáš, jak se energie v zemi rozptyluje a mizí 

v ní. 

Nyní začínáš čerpat kořeny zemskou energii, 

energii naší matky Země. Sleduješ, jak její 

energie proudí kořeny stále blíž tvým nohám, 

stoupá ti do nohou, přes kotníky a lýtka do kolen 

a stehen, stoupá přes boky do břišní dutiny, 

vyplňuje břicho i hrudník, stoupá do ramen, 

rukou, do krku, do hlavy... 

Cítíš, jak si každá buňka tvého těla doplňuje 

zemskou energii a myšlenkami sleduješ, jak 

energie vystupuje vysoko z tvé hlavy až do 

kosmu, kde se rozptyluje a mizí. 

Opět začínáš nabírat čistou kosmickou energii. 

Sleduješ, jak vstupuje do tvé hlavy, vyplňuje 

hlavu, krk, ramena, ruce, hrudník, celý trup. 

Sleduješ její tok přes boky do stehen, přes 

kolena ke kotníkům, do chodidel a do kořenů. 

Sleduješ ji až na samý koneček kořínků, jak mizí 

v zemi. 

A znovu začínáš čerpat zemskou energii. 

Sleduješ, jak proudí kořeny do tvých nohou, 

stoupá přes kotníky do lýtek, přes kolena do 

stehen, přes boky do pasu, do břišní dutiny, do 

hrudníku, do ramen a do rukou, sleduješ její tok 

krkem do hlavy. Z hlavy vystupuje sedmou 

čakrou nahoru a dál daleko do kosmu, kde se 

rozptyluje. 

Teď tě nechám chviličku pracovat s energií 

samostatně bez mého komentáře. 



Pomaličku dokončuj. 

Zastav si energii uprostřed těla. Sestup s pařezu 

dolů a obuj si boty. 

Začínáš se vracet zpátky. Pamatuj si, že kdykoli 

se v budoucnu budeš cítit unavený, můžeš se 

sem kdykoli vrátit. Tento pařez tady bude pro 

tebe stále připraven, aby sis na něm mohl 

kdykoli dočerpat energii. Tolik, kolik 

potřebuješ, tak dlouho, jak potřebuješ. 

Jdeš zpátky a opět procházíš lesem. Uvědomuješ 

si mohutnou energii stromů kolem tebe. Cesta tě 

vede zpět do tvého koutku. Jsi zpátky v koutku 

a za chvíli odejdeš z niterných hladin. Při 

výstupu na červené barvě se budeš cítit svěží, 

odpočinutý, v perfektním zdravotním stavu, plný 

lásky a harmonie. 

Odchod z niterných hladin 

Toto je jedna z moţností k vyuţití niterných 

hladin k intenzivnějšímu odpočinku a dočerpání 

energie. Někteří z vás jste to teď cítili vysloveně 

fyzicky, jako energetický nával. Mnohým z vás se 

mohly jevit energie jako rozlišené barvou. Zemská 

energie bývá tmavá, a kosmická energie bývá 

viděna světlá, bílá či ţlutá. Někdo je odlišuje 

i tepelně. 

Chcete se někdo na něco zeptat? 

 

Když jsem si stoupl na pařez, nebyl úplně rovný, 

byl na něm schod. 

To je realita, kdyţ se kácí strom, nejprve se 

z jedné strany vyřízne klín a potom se řeţe z druhé 

strany. V lese neuvidíte rovný pařez, kaţdý pařez 

má schod. 

 

Co si mám myslet o tom, že jsem celé cvičení 

prospal? Míhaly se mi tam různé obrazy, žádný 

pařez tam nebyl, ale na konci jsem se normálně 

probudil. 

Vyuţil jsi tohoto času k zdřímnutí si. Proč ne. 

 

Mně se z pařezu stal strom. 

Někdy lidem pařez není příjemný, představují si 

místo něj strom a vstupují do něj – jako v Jiráskově 

Lucerně do lípy. Je-li vám příjemnější ţivý strom 

neţli mrtvý pařez, nic proti tomu. 

 

Já jsem se na pařezu popral, protože mi tam 

někdo na něm nechtěl udělat místo.  

Celá paseka plná pařezů – a on se popere o ten 

jeden, kde mu někdo nechtěl uvolnit místo! Teď 

jsem to zlehčil, ale viděl bych to jako alegorii 

vnitřního nesouladu sama se sebou. Pokud niterné 

proţitky a logické funkce nejsou v souladu, můţe se 

to projevit i na energetické úrovni. 

Studie II. 

Teď si uděláme krátké opakování. Na semináři 

jste si zkusili důkaz, ţe jste se tu skutečně něčemu 

naučili. Někteří jste byli s výsledkem maximálně 

spokojeni, jiní jste na sebe přísnější, a příliš 

uspokojeni jste neodcházeli. Nyní dostanete 

příleţitost si studii zopakovat. Vyberte si zase 

partnera. Důleţité je, abyste byli schopni si 

navzájem poskytnout nacionále neznámého 

člověka. 

Celá řada z vás nedostala odvahu zkusit si studii 
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doma, nebo jste neměli k dispozici „pracovní 

materiál“ – nacionále neznámého člověka. 

Poskytněme si tedy navzájem tuto příleţitost zde. 

Nechci vás ke studii nutit, není povinná, je to jenom 

šance. I kdyţ máte pocit, ţe není vaší cestou být 

léčitelem, přesto si myslím, ţe byste to udělat měli, 

minimálně sami pro sebe, abyste se sami ujistili 

a více prohloubili svou důvěru ve vlastní 

schopnosti. Jestli své schopnosti budete dál 

pouţívat nebo ne, to uţ nechte dalšímu vývoji 

vašeho osudu. Ale kaţdý z vás touţíte mít vnitřní 

jistotu. Ta se nedá získat ničím jiným neţ prací na 

sobě. Studie je jednou z moţností získat velmi 

rychlou odezvu a verifikaci. Stojí za to ji udělat 

a dál na sobě pracovat. 

Jděte do toho klidně, otevřeně a bez předsevzetí, 

ţe tentokrát musíte být stoprocentní. Nemusíte, 

dokonce můţete mít horší výsledek neţ při první 

studii na semináři. Podléháme celé řadě biorytmů 

a není kaţdý den posvícení. Dokonce i proutkaři, 

kteří se ţiví vyhledáváním vody, mají během 

kaţdého měsíce období, kdy by svou práci neměli 

dělat, protoţe jejich citlivost je v té době menší. 

Dozvíte se něco o sobě a pokud se vám ještě k tomu 

studie povede, potěší vás to a začnete si víc věřit. 

Bez osobní zkušenosti se věří těţko. 

Dám vám na to jen hodinu, takţe nedělejte 

léčení, pouze diagnózy. Půjdete do hladin, partner 

vám nadiktuje nacionále, vy si svého pacienta 

s láskou pozvete do pracovny a zeptáte se ho na 

souhlas. K diagnóze byste teoreticky souhlas 

nepotřebovali, ale začněte si na kladení dotazu 

zvykat jako na samozřejmost. Udělejte nahlas 

diagnózu, váš partner vás bude opět chválit, ale 

neléčte ho, abychom to stihli. Pokud vás váš pacient 

zaujme, můţete jej léčit doma. Pokud se některá 

dvojice nějak zasekne, zamávejte rukama – a já se 

vám pokusím přijít na pomoc. Za hodinu budeme 

pokračovat.  



Vaše dojmy? 

 

Když jsem rukama hmatal okolo pacienta 

v pracovně, bylo tam hrozné horko a brněly mě 

ruce, takže jsem nemohl nic zjistit. 

Na co se ptáš, jaká je tvá otázka? 

No, co s tím, když jsem nemohl zjistit zdravotní 

stav! 

Tady můţe být řada příčin. Mohu si to způsobit 

sám. Jsem-li natolik vzrušen a napjat, jestli vůbec 

něco bude, a vyzařuji-li kolem sebe tak intenzivně, 

ţe všechny ostatní vlivy přemaţu, jemné vlivy tím 

úplně překryji. Můţe to působit i pacient, který 

zrovna okolo sebe produkuje tak velké energetické 

záření, ţe mi mate diagnózu. Můţe to dokonce dělat 

i záměrně, aby se do něj nikdo nedostal. Na tuto 

otázku neumím odpovědět univerzálně. 

U prvních studií bych předpokládal první 

variantu, ţe si to děláme svým úporným úsilím 

sami. Zkuste zaklepat rukama a tuto energii ze sebe 

shodit. Představte si ji jako vazkou hmotu, kterou je 

potřeba zahodit. Vyzkoušejte si, co vám nejlépe 

funguje. 

Někteří třeba zjistíte, ţe vám funguje jen jedna 

ruka. Nebo ţe jedna ruka vám přijímá jenom plus 

a druhá jenom minus. Proto kladu důraz na osobní 

zkušenost a trénink. Čím víc vlastních zkušeností 

budete mít a dáte si je do souvislostí s ověřenými 

informacemi, tím víc budete vědět, co váš 

soukromý pocit znamená ve skutečnosti. Protoţe 

neexistují univerzální překládací tabulky, musí 

člověk trénovat. 

 

My jsme diagnostikovali s kamarádem mého 

dědu, který nemá nohy. Kamarád u něj uviděl 

kuřecí nohu. Znamená to, že uviděl jeho protézu? 

Ne, je to jeho soukromá alegorie energetického 

obtisku končetiny, který zůstane po amputaci. 

Amputované orgány se často při diagnóze jeví jako 

dutiny, nebo jako mlhovité útvary. Kaţdá část 

našeho těla má energetický obtisk, který zůstává, 

i kdyţ byla fyzická část těla odejmuta. Můţete ale 

nahmátnout, ţe vjem takové chybějící části je jiný. 

 

Já jsem měla problém se souhlasem pacienta. 

Viděla jsem z něj jenom obrys a neměla jsem se 

vlastně koho zeptat, jestli s léčením souhlasí. 

Potkáš-li černocha v tunelu, můţeš se ho zeptat? 

No, nemohu. 

Můţeš! Protoţe tam je, ty ho jen nevidíš. 

Ale to prostě nešlo, abych se zeptala, něco mi 

v tom bránilo. 

Řeknu ti, co se dělo, ale platí to pouze teď tady 

pro tebe. Ty ses nemohla zeptat proto, ţe jsi byla 

tak nesmírně ráda, ţe v pracovně vůbec něco vidíš, 

ţe jsi se neodváţila dát mu otázku – protoţe co 

kdyby ti nedal svůj souhlas? 

To ano! 

Tak vidíš. 
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Když dokončím jednoho pacienta a chci si 

pozvat dalšího, musím před tím odejít z hladin 

a znovu do nich sestoupit? 

Co myslíš, kdyţ jsi v kuchyni a uvaříš polévku, 

půjdeš se otočit na chodbu, abys mohla uvařit 

knedlíky? Na semináři jsme dělali studii na 

střídačku jenom kvůli vaší únavě, protoţe napoprvé 

můţete být z diagnózy vyčerpaní. Pokud se 

mentální léčbě naučíte, nebude vás unavovat 

a můţete léčit třeba dvacet lidí hned po sobě. 

 

Já mám pochybovačnou otázku. Před čtrnácti 

dny jsme tady léčili na dálku. Může někdo 

z přítomných dosvědčit, že jeho léčení mělo 

jednoznačně pozitivní výsledek? 

To je zajímavá otázka, ale odpověď bude 

komplikovaná tím, ţe své pacienty v tomto případě 

nikdo osobně neznáte, takţe výsledek můţe ověřit 

pouze ten, kdo jméno pacienta zadával. Má někdo 

z vás pozitivní zpětnou vazbu na vaše první léčení 

před čtrnácti dny? 

 

Já jsem svojí studentce zadala jméno jednoho 

našeho kolegy. Našla mu nemocné koleno a byla to 

pravda, protože onen kolega si koleno usportoval 

tak, že mu z něj museli brát vodu. Prosila jsem ji, 

aby mu koleno vyléčila, a on mohl pořádně chodit. 

Dále u něj našla nemocnou krční páteř, z níž mu 

bolest vystřeluje do ramene, ale o tom jsem v tu 

chvíli nic nevěděla. Když přišel kolega v pondělí 

ráno do práce, povídal: „Člověče, koleno se mi 

najednou nějak uzdravilo, byl jsem si v neděli večer 

dokonce tajně zahrát fotbal, ale mám ti něco 

s krkem, to jsem v životě neměl.“ 

Děkuji. 

 

Mně moje studentka vyléčila desetiletou dceru, 

kterou už dlouho pobolívalo břicho a lékaři 

nepomáhali. V průběhu studie jí operovala v břiše – 

vyměňovala jakési banánky, štětkou čistila nějakou 

trubičku, místo jater jí dávala houbu – a od té doby 

dceru bříško nebolí. 

Dobře, byly to první pokusy. Dělali jste jen 

jeden zásah, který jste pak uţ neposilovali, takţe 

vypovídací hodnota tohoto průzkumu je malá. 

 

Mně po semináři poškrábala kočka. Na stanici 

přírodovědců mám čistokrevné kočičky. Jedna 

z nich, Amanda, je hrozně žárlivá. Přinesli mi právě 

novou kočičku a když jsem si ji vzala do náruče, 

Amanda po mně skočila a drápy mi roztrhla čelo 

a obě ruce. Krev ze mě crčela tak, že mě správce 

posílal rychle k doktorovi. Já jsem si místo toho 

zalezla do koutečku a začala na sobě mentálně 

pracovat, rány jsem si vyčistila a sešila. Druhý den 

jsem měla na sobě jenom zaschlé jizvy, jakoby se mi 

hojily už tři týdny. Kolegové mi nechtěli věřit, co se 

mi přihodilo. Člověk může sám se sebou dělat 

opravdu fantastické věci. 

Jindy jsem se po semináři najednou nemohla 

postavit na nohu. Možná se mi to stalo proto, abych 

si mohla vyzkoušet, jak funguje mentální práce. 

Nedokázala jsem vyjít do schodů, asi jsem měla 

výron, noha mi opuchla a hrozně bolela. Ráno mě 

čekal náročný program a sama jsem si chtěla 

dokázat, že mentální léčba funguje. Tak jsem si 

zašla do pracovny. Poradci mi nejprve sdělili, že 

mám zlomenou kost na nártu, tak jsem hodinu 

pracovala na nártu, ale postavit se na nohu stále 

nešlo. Vyčinila jsem tedy poradcům, podívala se na 

sebe z druhé strany a zjistila, že problém je na 

achillově patě. Celou jsem si ji vyměnila a procítila 

jsem nejprve nanečisto, jak se na opravenou nohu 

krásně postavím. Ráno jsem se pak na ni přesně tak 

postavila doopravdy. Pracovala jsem na tom 

s přestávkami celou noc, ale ráno jsem byla 

v pořádku, i otok se zmenšil. Některé věci fungují 

obzvláště dobře právě tehdy, kdy vám nic jiného 

nezbývá. 

Děkuji za tu zkušenost. Nepovaţuji za 

nejšťastnější prosit podvědomě o to, abychom si 

mohli dokázat své schopnosti zrovna zvládáním 

„cvičných“ úrazů a nemocí, ale i to je cesta. 

 

Jak se léčí psychické poruchy, například tiky? 

Tik je spíš neurologický neţ psychický 

problém, i kdyţ na začátku většinou nějaký 

psychický problém je. Řeknu to z jiného konce. Ne 

kaţdému z vás je v tomto stadiu poznání dáno, aby 

vám přišla informace o příčině nemoci. Některým 

z vás se při diagnóze objevily obrazy, které souvisí 

s příčinou nemoci; najednou jste třeba věděli, ţe 

pacient je plačtivý, nebo vzteklý. Většinou jsou tyto 

potíţe vnímány jako poruchy v hlavě, v řídicím 

systému, v mozku. Léčení je pak zcela individuální. 

 

Když mám dítě nemocné s rýmou a kašlem, mám 

mu dávat i kapky proti kašli, nebo léčit jenom 

mentálně? Když jsem se posledně vrátila ze 

semináře, pokoušela jsem se mentálně vyléčit 

nastydlou dceru, ale pro jistotu jsem jí ještě 

nakapala do krku lék. Neruší se to navzájem? 

Váţně myslíš, ţe ti na tohle odpovím? Ţe ti 

poradím, jak přesně to máš udělat? Současně léčit 
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mentálně a farmakologicky samozřejmě lze. Tyto 

vlivy se navzájem nepotírají. Pomocí léků se nemoc 

léčí jakoby směrem od symptomu k důsledku. 

Pokud zároveň pracuješ na mentální úrovni, léčíš 

nemoc od příčiny. Tyto léčby se mohou úspěšně 

potkat ve zdravém stavu. Ale co máš konkrétně 

udělat, to nechám na tobě. 

 

Pokud se někomu mentálně vyléčí zlomená 

noha, neléčí se tím také jenom následek? Když pak 

pacient díky takovému vyléčení začne dřív chodit, 

neublíží se mu tím ve skutečnosti? Nebude to, jako 

když fotbalistovi dají na zranění anestetikum, jen 

aby mohl rychle pokračovat v zápasu? 

Máš na mysli obavu, jestli to není uměle 

urychlená léčba, která není tak kvalitní, jako kdyby 

se procesu hojení nechal přirozeně potřebný čas? 

Ano, protože se obávám, že mentálně zlomenou 

kost nedokážeme zcelit, jenom odstraníme bolestivé 

příznaky, které by pacienta přirozeně nutily být 

v klidu. 

Ne, mentální léčba nefunguje jako anestetikum. 

Pacientovi neposíláme ţádnou anestetickou 

představu, ale představu konečného zdravého stavu, 

k němuţ se jeho organismus musí tak jako tak 

dopracovat. My ho v tom pouze povzbuzujeme 

a námi dodaná energie můţe proces uzdravení 

urychlit. Ale rychlost uzdravení v tomto případě 

neznamená sníţenou kvalitu uzdravení, takové 

nebezpečí opravdu nehrozí. Pokud někomu vnuknu 

představu zdravé nohy pomocí obrazu, ţe hraje 

fotbal, není třeba se obávat, ţe se bude díky tomu 

stavět na nohu dřív, neţ bude jeho noha skutečně 

zdravá. 

A může se mentální léčba záměrně použít jako 

anestetikum, třeba při porodu? 

Ano, funguje to, pokud si to člověk dokáţe 

udělat sám sobě. Nevím o případu, ţe by takové 

„mentálně anestetické“ působení při porodu dokázal 

rodičce udělat někdo druhý. Ale vím skutečně 

o několika případech, kdy si ţeny samy 

naordinovaly bezbolestný porod. Na obrazovce 

mysli si předem představily, jak jejich porod 

probíhá v pohodě, rychle, normálně. Fungovalo to i 

u prvorodiček. 

 

Říkáš, že vlastně každá nemoc má základ 

v nějaké nevyrovnanosti psychického stavu. Pokud 

někomu pomohu mentální léčbou zbavit se nemoci, 

ale dotyčný si v sobě nic psychicky nesrovná, tak to 

léčení mohu dělat za chvíli znovu, protože se nemoc 

vrátí? 

Odpověděl sis sám, máš pravdu. To ovšem 

neznamená, ţe nemáme léčit. Pomoc druhému 

člověku je dobrá vţdy. Stojím-li před dilematem, 

zda pomáhat či nepomáhat, tak sám za sebe raději 

pomáhám. Zvaţujte ovšem, co je skutečná pomoc. 

Sám za sebe si myslím, ţe skutečnou pomocí je 

pomoc druhému tak, aby si dokázal pomoci sám. 

Ne něco za někoho dělat. 

Kdysi mě velmi lákalo být léčitelem. Vysloveně 

jsem k tomu tíhl, a to mě přivedlo na počátek této 

cesty. Dlouho jsem se nemohl smířit s tím, ţe léčení 

není zrovna moje parketa. A teď se snaţím lidem 

pomáhat tak, aby si dokázali pomoci sami. V tom 

vidím svůj přínos. Nemohu a uţ ani nechci dělat 

cokoli za vás. 

Pokud někoho léčíte, pak nejdůleţitější pomocí 

není samotné vyléčení. Měli byste si s ním ve 

fyzickém světě popovídat a snaţit se nabídnout mu 

pro něj stravitelným způsobem myšlenku, ţe nemoc 

je zpráva. Ţe by stálo za to, aby tuto zprávu přijal, 

dešifroval a zachoval se podle ní. Sama základní 

myšlenka, ţe za nemoci si můţeme my sami, je pro 

většinu lidí zpočátku naprosto nepřijatelná. Ale 

pokud se vám podaří nabídnout někomu tento 

způsob myšlení tak, aby jej přijal, uděláte pro něho 

hodně, protoţe tím do léčebného procesu 

zaangaţujete jeho samotného. 

 

Lze mentální léčbou léčit depresi? (otázka 

zapisovatele) 

Ano. Vţdy je ale třeba pochopit, proč. Léčit 

depresi tím, ţe pacientovi naordinuji veselí, můţe 

působit jen po nějakou dobu. Cílem by mělo být 

porozumění kořenu nemoci, co člověka vlastně 

svazuje, co jej tíţí. Nemá cenu pokoušet se něčeho 

zbavit, protoţe starých záţitků se zbavit prostě 

nemůţeme. Existují sice terapeutické metody, kdy 

se nepříjemné vzpomínky přemaţou, ale já se 

domnívám, ţe pak člověk v sobě nosí časovanou 

bombu. Je lepší pokusit se najít ke skutečnostem 

svého ţivota nový vztah, nový postoj, nový pohled. 

Vzít si z nich pozitivní a netrestat se za negativní. 

Sám mám s depresí nepříjemnou zkušenost. 

Z mého hlediska jsou depresivní lidé na semináři 

jedinou skutečně rizikovou skupinou. Depresivní 

člověk se tady dozví spoustu věcí a uvědomí si 

svoji zodpovědnost za svůj stav. Ne vţdy je pak 

ochoten to unést. Místo aby si uvědomil, ţe má 

moţnost tady objevit sílu sám v sobě, coţ je ale 

obzvláště pro něj pěkná dřina, sklouzne někdy do 

deprese ještě hlouběji. Není se co divit. Většina 

doktorů mu doposud nabízela jenom prášky. 

Depresivnímu člověku můţe tento seminář skutečně 

přitíţit. 
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Celá řada z vás si i během semináře 

uvědomovala, co jste dosud napáchali, třeba na 

svých vlastních dětech. Ale cílem semináře není, 

abyste odtud odcházeli s pocitem viny. Pocit viny je 

jenom k další škodě. Vracet se ke starým událostem 

má smysl jedině pro poučení, pro pochopení. Chci 

lépe porozumět svým chybám proto, abych se jich 

napříště snadněji vyvaroval. Ale sypat si na hlavu 

popel – to je právě začátek deprese, to je přímo její 

pěstování. 

Je potřeba se dostat k jádru svých chyb 

a selhání, ale zároveň si je odpustit a přemýšlet 

o tom, co lze teď udělat pozitivního. Často si lidé 

uvědomují, ţe ve svém ţivotě provedli nezvratně 

špatnou věc a teď uţ nemají koho odprosit, komu ji 

vynahradit. Nesou ji pak svým ţivotem jako 

nesplatitelný dluh. To je ale přece nesmysl – 

všichni jsme součástí jednoho vesmíru. Bude vám 

to moţná znít nezvykle, ale jestliţe jsem kopl pod 

koleno jednoho člověka, mohu pofoukat koleno 

jinému člověku, pokud ten první člověk uţ pro mne 

není dostupný. Energetická bilance se tím vyrovná 

zrovna tak. 

Pokud máte pocit viny a dluhu k někomu, komu 

uţ to splatit nelze, můţete svůj dluh splatit někde 

jinde. Můţete jej splácet kaţdou pozitivní 

myšlenkou, kaţdým pozitivním skutkem – a je 

úplně jedno, komu a za jaké situace. Zkuste se 

oprostit od konkrétních osob a situací a zaměřte se 

na základní energetickou bilanci – pak vnímáte 

jenom plus a minus. Konkrétní osoby a situace jsou 

součástí našich konkrétních ţivotních zkoušek. I 

kdyţ jsme v nich propadli, neznamená to, ţe jsme 

propadli navţdycky. Kaţdý máme šanci a kaţdou 

situaci lze převrátit. Proto máme v kaţdém 

okamţiku svobodnou volbu a můţeme se 

rozhodovat, chceme-li jít za světlem nebo za tmou. 

Vţdy existuje moţnost návratu. Jak z vrcholného 

světla do nejhlubší tmy, tak i naopak. 

Chrám poznání 

Nyní si řekneme něco o mentální technice, 

pomocí níţ je moţno se v hladinách ptát, tedy 

hledat odpovědi na své otázky. Zatím znáte dvě 

moţnosti – můţete si popovídat s poradci. Pokud se 

s vámi poradci nehodlají bavit, motivujte je k tomu 

třeba vtipem, nebo i kopancem. Ale na kopance 

pozor, poradci je vracejí, někdy i fyzicky. Druhou 

vám nyní známou metodou vyptávání je technika 

sklenice vody. 

Chrám poznání, o němţ si teď budeme povídat, 

je čínský, protoţe lidská fantazie má ráda konkrétní 

exotické představy. Postup je jednoduchý – 

půjdeme do koutku, z koutku ven do přírody, 

půjdeme po cestě a náhle zjistíme, ţe cesta končí 

před schodištěm, které patří k obrovské 

poschoďovité pyramidě, jako od indiánů z Jiţní 

Ameriky. Nahoře je plošinka. Aţ vystoupíme aţ na 

plošinku, najdeme tam čínský chrám poznání. Je to 

jednoduchá čtvercová stavba s pagodovitou 

střechou. Místo oken má v kaţdé stěně jedny dveře, 

dvoukřídlé „lítačky“. 

Dříve neţ do chrámu poznání vstoupíte, je třeba 

abyste si dobře zformulovali svou otázku. To 

neznamená hledat pro ni slohově dokonalou formu, 

ale uvědomit si jasně její smysl. Můţete ji postavit 

tak, aby vyţadovala jednoznačnou odpověď ano – 

ne. Nebo si můţete připravit mnohovětou otázku 

a očekávat mnohovětou odpověď. Jak je libo. 

Máte-li zformulovanou otázku, vyberte si jedny 

ze dveří, zatlačte na ně a vstupte dovnitř. Dveře se 

za vámi samy zavřou. Uvnitř zjistíte, ţe nic nevidíte 

(tedy vy, kteří jinak v hladinách vidíte; kdo 

v hladinách nevidí, na tom prostě bude pořád 

stejně). Protoţe chrám nemá okna, je uvnitř šero, 

pouze uprostřed stropu je otvor, kterým dovnitř 

padá kuţel světla. Za chvíli se rozkoukáte a zjistíte, 

ţe kolem stěn jsou samé regály s tisíci svitků. Co 

svitek, to nějaká odpověď. Půjdete doprostřed, 

postavíte se do světla a v duchu poprosíte, abyste 

směli dostat odpověď na svoji otázku. 

Aţ potud vás povedu svými slovy a potom vás 

nechám, abyste si šli do chrámu hledat váš svitek. 

Někdo jej bude mít v ruce ihned, jak na otázku 

pomyslí. Jiný bude muset pracně obcházet okolo 

regálů a hledat, který ze svitků je jeho. Svůj svitek 

poznáte intuitivně sami velmi snadno. Někdo jej 

budete mít povystrčený, jiný na něm uvidíte 

mašličku, někomu na něj ukáţe paprsek světla, 

nebo vás jen tak napadne, který svitek je ten váš. 

Uchopíte svůj svitek a odnesete si jej doprostřed 

chrámu na světlo. Rozvinete jej a prohlédnete si jej. 

Odpověď můţe být písemná, obrazová, symbolická, 

multimediální – nebo také ţádná. 

Univerzálně platí, ţe kaţdá informace má 

v ţivotě svůj čas. Jestliţe dostanete informaci 

předčasně, můţe se stát, ţe ji přehlédnete. 

Markantně se tato zkušenost projevuje na kníţkách. 

Některou knihu si přečtete a odloţíte ji do 

knihovny. Po čase si ji přečtete znovu – a rvete si 

vlasy, protoţe tam najednou najdete spoustu 

nových, zajímavých a důleţitých informací. Nechce 

se vám věřit, ţe jste je při prvním čtení přehlédli. 

Oči je viděly, ale vy jste ještě nebyli připraveni, 

takţe jste je nevnímali. Totéţ platí o všech 

informačních kanálech, a právě to se vám můţe stát 

i v chrámu poznání. Máte v hlavě otázku a 

v chrámu se pozná, jestli jste k odpovědi dozráli. 
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Pokud ano, dostanete ji. Pokud ne, tak to 

neznamená chybný postup, ale jen to, ţe teď ještě 

nenastal ten správný okamţik. 

Někdy se ptáte na úplné banality, například kde 

jste zapomněli klíče, a nebude se vám chtít uvěřit, 

ţe byste na příslušnou odpověď nemuseli být zralí. 

Můţete se ptát, je-li vaše duchovní úroveň tak 

nízká, ţe se nesmíte dozvědět ani to, kde máte klíče. 

Raději se ptejte, jaké si z této situace máte vzít 

poučení. Moţná to, ţe nemáte lpět na klíčích, které 

mohou být symbolem materiálních statků, nebo ţe 

se máte přinutit k hlubšímu ponoru do hladin 

s cílem zintenzivnit snahu po nalezení klíčů... 

Kaţdá situace je tu především proto, aby vás 

něčemu naučila. Kdykoli se vám něco nepodaří, 

přemýšlejte proč. Toto vám opakuji často, protoţe 

se snaţím nabízet cestu porozumění. 

Aţ si svitek prohlédnete, opět jej svinete, vrátíte 

zpátky do regálu a vyjdete z chrámu jinými dveřmi, 

neţ kterými jste vešli. To je symbolika toho, ţe 

kdyţ se člověk něco dozví, zároveň se změní – a to 

i tehdy, kdyţ se dozvěděl, ţe se ještě nemá nic 

dozvědět, protoţe i to je informace. Venku za 

dveřmi si znovu zrekapitulujete, na co jste se ptali 

a jakou jste dostali odpověď. Bude-li čas jindy, 

můţete si připravit další otázku a znovu se vrátit do 

chrámu. Nyní vás tam nenechám a spolu půjdeme 

po schodišti zpátky dolů, do koutku a ven. 

Napadá vás nějaká otázka? 

 

Co by se stalo, kdybych vyšel ven stejnými 

dveřmi? 

Vůbec nic. 

 

Co když se odpovědi bojím? 

Je vysoce pravděpodobné, ţe ji nedostaneš. 

Budeš mít prázdný papír nebo jiným způsobem 

zablokovanou odpověď, například ano a ne 

současně, nebo bude odpověď zmatená. 

Jdeme na to. Zaujmi pohodlnou polohu a zavři 

oči. Uvolni maličké svaly okolo očí... 

Vstup do hladin 

Tajný koutek 

Teď se vydej ze svého tajného koutku na výlet 

do přírody. Jdeš po pěšině a necháš se vést, kam 

tě nohy ponesou. Rozhlížíš se kolem sebe po 

krajině a najednou zjišťuješ, že tě cesta přivádí 

ke schodišti. Když se rozhlédneš, vidíš, že 

schodiště patří obrovité poschoďové pyramidě. 

Nejprve si uvědom své fyzické tělo i se všemi 

jeho bolestmi a strastmi. Zároveň si 

uvědomuješ, že tvoje tělo není tvou pravou 

podstatou. Uvědom si své emoce, ale ani ty 

nejsou tvojí pravou podstatou. Uvědom si své 

myšlenky, ale ani myšlenky nejsou tvojí 

podstatou. Odlož je, stejně jako emoce a tělo. 

Takto odlehčen začínáš stoupat nahoru po 

schodech. Jde ti to lehce, rychle a snadno. 

Stoupáš stále výš a výš a blížíš se k vrcholku 

pyramidy. Už jsi nahoře. 

Tam je plošina a uprostřed ní stojí malá 

čtvercová stavba s pagodovitou střechou – 

čínský chrám poznání. V každé stěně jsou vidět 

dvoukřídlé dřevěné dveře zdobené vyřezávaným 

čínským drakem. 

Dříve než vstoupíš do chrámu, uvědom si svou 

otázku. 

Vyber si jedny z dveří a vstup do nich. Stačí na 

ně lehce zatlačit – a dveře se otevírají. 

Vstupuješ dovnitř a dveře se za tebou samy 

zavřely. Jsi v chrámu poznání. 

V chrámu je šero, jenom doprostřed padá 

otvorem ve stropě kužel světla. Jak se v tom šeru 

pomalu rozkoukáváš, vidíš podél stěn samé 

regály s tisíci svitky. 

Vydej se doprostřed chrámu pod kužel světla, 

tam si stoupni a popros, abys směl dostat 

odpověď na svou otázku. 

Nyní se vydej do chrámu hledat svitek se svou 

odpovědí. Možná jej máš už v ruce, možná na 

něm bude mašlička, nebo na něj bude padat 

paprsek světla, možná bude povystrčený 

z regálu. 

Jakmile jsi svůj svitek našel, odnes si jej 

doprostřed chrámu na světlo a čti si svoji 

odpověď. Nemáš-li obrazové představy, pracuj 

pouze s myšlenkami. 



Pokud sis přečetl svůj svitek, zase jej sviň a vrať 

do regálu tam, kde byl. 

Vyjdi z chrámu ven jinými dveřmi, než kterými 

jsi vstoupil. Jsi zpátky na denním světle. 

Ještě jednou si uvědom svoji otázku i svoji 

odpověď. Kdykoli v budoucnosti můžeš 

opakovat vstup do chrámu, a to bez jakéhokoli 

omezení, kolikrát budeš chtít. Získaná odpověď 

často vyprovokuje celou řadu dalších otázek. 

Ale nyní se budeme vracet. Jdeš ke schodišti 

a začínáš sestupovat dolů. Jde ti to lehce 
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a rychle, sestupuješ stále níž a níž. Blížíš se 

k úpatí schodiště a už jsi dole na cestě. 

Znovu si uvědom svoje myšlenky, emoce i své 

fyzické tělo. 

Začínáš se vracet zpátky po stejné cestě, po níž 

jsi přišel. Rozhlížíš se po krajině a pomalu 

přicházíš do koutku. 

Jsi v koutku. Za chvíli odejdeš z niterných 

hladin. Při výstupu na červené barvě a čísle 

sedm se budeš cítit svěží, odpočinutý, 

v perfektním zdravotním stavu a plný lásky. 

Odchod z niterných hladin 

Potřebujete někdo něco přeloţit či vysvětlit? 

 

Je možné, abychom odpověď sami ovlivnili? 

Samozřejmě ţe ano. Bude se vám to stávat 

v hladinách pravidelně a nikdy se této moţnosti 

stoprocentně nezbavíte. Vţdy budete mít více či 

méně trapnou nejistotu, jestli jste náhodou nedostali 

odpověď takovou, jakou jste si přáli. A je to dobře, 

protoţe kdybych vám teď řekl, ţe to, co vám přijde 

v hladinách, je stoprocentní pravda, dal bych vám 

pevný bod. Přestali byste se zajímat o všechno 

kolem, uţ byste se chodili jenom ptát a začali byste 

odpovědím slepě věřit. Myslím si, ţe by to byl 

konec pokroku. Věčná nejistota, hledání 

a pochybování o správnosti kaţdé odpovědi, 

porovnávání s logikou... to vás posouvá dopředu. 

Ţivot je věčné hledání. 

 

Já jsem dostal odpověď napsanou nečitelným 

písmem a dokázal jsem přečíst pouze několik slov. 

Já tě teď potěším. Zvedněte ruku, kdo jste měli 

text nečitelný nebo cizojazyčný, takţe jste mu 

nerozuměli (hlásí se asi deset lidí). To bývá 

k vzteku, zvlášť pro ty, kteří jinak v hladinách vidí 

perfektně. Rozvinou svitek, je tam odpověď 

zřetelně viditelná – jenţe je například čínsky. 

Takový obraz je alegorií situace, kdy je zpráva 

nazrálá, její čas se blíţí, ale dnes přece jen ještě 

nenastal. Jediné, co mohu poradit – trpělivě 

opakovat. 

 

Já jsem tam neměl texty, ale lidi, objevily se mi 

tam děti. 

Říkal jsem, ţe se vám můţe objevit písmo nebo 

obraz či děj, nebo alegorie či symbol. Symboly jsou 

nejméně populární, protoţe člověk nad jejich 

významem musí opět přemýšlet. 

Dobře, všichni jste si to vyzkoušeli a uţ víte, jak 

na to. Dotazování je otázkou času a trpělivé 

a systematické práce. K čemu je pouţijete, záleţí 

jen na vás. 

Mé nové Já II. 

Neţ si dáme závěrečný sestup do hladin, chtěl 

bych nenápadně připomenout tu část semináře, 

která se jmenovala mé nové Já. Na semináři jste si 

vysnili scénku, která dokumentuje váš pozitivní 

pokrok. Většina z vás na ni s úspěchem zapomněla. 

Takţe vám ji znovu připomínám, neboť je to sice na 

první pohled velmi jednoduchá, ale přitom velmi 

účinná metoda jak sám na sobě pracovat, jak sám se 

sebou něco dělat. 

Máme silnou tendenci měnit svět, nejlépe ten 

kolem nás. Ale tato cesta je úplně marná, to nejde. 

Změňte sami sebe a protoţe jste součástí tohoto 

světa, svět se změní také. Začínat od světa a sebe 

při tom vynechávat, to je opravdu marná práce, 

která nevede k ničemu. Sami sebe změnit můţeme 

a máme na to dokonce plné právo. Technika mé 

nové Já vám k tomu můţe velmi efektivně pomoci. 

Porozumění a odpuštění 

Nyní si dáme dnešní závěrečnou meditativní 

techniku, jejíţ průběh bude velmi jednoduchý. 

Půjdeme do hladin, do koutku, zase vás vyţenu na 

cestičku, na níţ potkáte postupně dva různé lidi. 

Dopředu vám neřeknu, kdo to bude, abych vyuţil 

momentu překvapení, který je svým způsobem 

poetický. S dotyčným člověkem si popovídáme, 

pokusíme se mu porozumět a odpustit. Nemám 

právo vám to nařídit, mohu vás k tomu nanejvýš 

vyzvat. Někomu se odpuštění podaří, jinému 

nepodaří, záleţí na tom, jak hluboce pod kůţí máte 

váš spor zadřený. Pak se vrátíme, krátce si 

popovídáme a pro dnešek se rozejdeme. 

Zaujmi pohodlnou polohu a zavři oči. Uvolni 

maličké svaly okolo očí... 

Vstup do hladin 

Tajný koutek 

Nyní se vydej ze svého tajného koutku na výlet. 

Jdeš po cestě, která vede loukou. Po obou 

stranách vidíš vlnící se zelenou trávu. Před 

tebou je rovná cesta a ty vidíš, jak se v dálce 

přehupuje přes horizont. Když se podíváš do 

dálky, uvidíš, že po cestě proti tobě přichází 

člověk, ještě ani nerozeznáváš, jestli je to muž 

nebo žena. 

Jak se k sobě přibližujete, poznáváš, že je to 

muž. Přichází stále blíž a blíž a ty vidíš, že proti 

tobě přichází tvůj otec. 
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Přišel až těsně k tobě, stojíte na cestě proti sobě 

a díváte se vzájemně do očí. 

Ve tvých vzpomínkách se začínají odehrávat 

všechny sporné momenty, které jste spolu kdy 

měli, všechny krizové události, které jste spolu 

prožili, všechny chvíle, kdy jste se nepohodli. 

Začínáš otci vyprávět o tom, jak jsi to tenkrát 

prožíval ze svého pohledu, jak ti u toho bylo, co 

jsi u toho cítil. Zároveň vnímáš, jak ti tvůj 

tatínek odpovídá. Jak ti vysvětluje, proč jednal 

tak, jak jednal, jaké k tomu měl důvody. 

Čím déle si spolu povídáte, tím víc mu začínáš 

rozumět. Začínáš ho chápat, a toto porozumění 

ti umožňuje odpustit. 

Řekni mu: „Tati, odpouštím ti všechno, co mezi 

námi kdy bylo. Odpouštím i sobě, že jsem 

chápal věci tak, jak jsem je tenkrát chápal. 

Odpusť prosím i ty mně.“ 

Obejmi svého otce, pevně ho stiskni do náruče, 

předej mu svoji lásku. 

Jak ho objímáš, najednou vidíš, jak se zmenšuje. 

Jako by byl stále drobnější a menší, až se scvrkl, 

je z něho maličký človíček, který se ti vejde do 

dlaně. 

Otevři své srdce a vlož si svého otce do svého 

otevřeného srdce. 

Ještě jednou se podívej do dálky na cestu před 

sebou a uvidíš, že přichází ještě jedna osoba. 

Blíží se – a ty rozeznáváš, že je to ženská 

postava. Přichází k tobě a ty poznáváš, že 

přichází tvoje matka. 

Už přišla těsně k tobě. Stojíte proti sobě na 

cestě, díváte se jeden druhému do očí a tobě se 

začínají vybavovat všechny negativní vzpomínky 

a sporné okamžiky vašeho soužití, kdy jste se 

nepohodli, kdy jsi jí neporozuměl. 

Začínáš o nich vyprávět. Říkáš své mamince, jak 

jsi to tenkrát prožíval, co jsi cítil. Zároveň 

vnímáš její důvody. 

Čím déle si spolu povídáte, tím více jí začínáš 

rozumět. Začínáš chápat její důvody a toto 

porozumění ti umožňuje odpustit. 

Pokud chceš, řekni jí: „Mami, odpouštím ti 

všechno, co mezi námi bylo špatného. 

Odpouštím i sobě, že jsem to tenkrát nezvládl 

a chápal jsem to tak, jak jsem to chápal. Můžeš-

li, odpusť prosím i ty mně.“ 

Obejmi svou matku, pevně ji stiskni do náruče. 

Jak ji objímáš, najednou vidíš, že se zmenšuje. 

Stává se menší a drobnější, až se zmenšila do 

velikosti maličké osůbky, která ti stojí v otevřené 

dlani. 

Ještě jednou otevři své srdce a vlož si svou 

matku do otevřeného srdce. 

Najednou si uvědomuješ obrovskou úlevu. 

Zapamatuj si tuto zkušenost. Když někomu 

porozumíš a dokážeš mu odpustit, získáš velmi 

osvobozující pocit. 

Otoč se a začni se vracet. Procházíš mezi 

loukami a cesta tě přivádí zpátky do koutku. 

Jsi ve svém tajném koutku. Za chviličku 

z niterných hladin odejdeš. Při výstupu na 

červené barvě se budeš cítit svěží a odpočinutý, 

v perfektním zdravotním stavu, plný lásky 

a harmonie.  

Odchod z niterných hladin 

Otevřete oči – jste naprosto bdělí a svěží. 

Pokud jste teď měli pocit, ţe se vám nepodařilo 

odpustit, ţe křivdy, které jste proţili, není tak 

jednoduché smazat, a pokud opravdu chcete vztahy 

ke svým rodičům vyčistit, můţete tuto techniku 

opakovat do té doby, neţ skutečně proţijete 

odpuštění a dokáţete si s čistým pocitem upřímnosti 

vloţit svého rodiče do srdce. 

Není to jen jednostranný akt. Ze zpětných vazeb 

od lidí vím, ţe někdy se změna vztahu projeví 

vysloveně na fyzické úrovni. Jeden účastník 

například vyprávěl, ţe se se svým otcem neviděl 

deset let. Kdysi se pohádali, bydlel kaţdý v jiném 

městě a neposlali si ani vánoční pozdrav. Aţ začal 

s touto technikou a popisoval, jak byla pro něj 

bolestivá. Najednou měl pocit, ţe by za tátou měl 

jet. Logicky se mu nechtělo, protoţe se bál, jak ho 

táta přijme. Vyprávěl, jak byl skutečným průběhem 

jejich setkání šokován – zazvonil, otevřely se dveře 

a táta se s ním přivítal, jako by se viděli včera – 

také dozrál. 

Odpuštění sice děláte jednostranně, ale na 

mentální rovině jsme propojení a se svými rodiči 

obzvlášť. Můţete je proto tímto způsobem velmi 

intenzivně ovlivnit. 

Cvičení odpuštění můţete udělat s kterýmkoli 

člověkem, ať je s vámi v jakémkoli vztahu. 

Komukoli se můţete pokusit porozumět, odpustit 

a dát si jej do srdce, i svému úhlavnímu nepříteli. 

Máte nějaké otázky? 

 

Co když moji rodiče už nejsou mezi živými? 

Tady je určitě celá řada lidí, jejichţ rodiče tu jiţ 

nejsou, a přesto udělali toto cvičení v pohodě. Je to 
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jedna z cest, jak se zbavit pocitu dluhu, který 

můţeme ke svým zemřelým rodičům pociťovat. 

Nemáte-li další otázky, navrhuji kolektivní 

loučení a pro dnešek rozchod. 

Druhá pokračovací sobota  
11. 5. 1996 

Úvodní meditace 

Prosím sedněte si volně, udělejte si pohodlí, 

zavřete oči a vnímejte hudbu. 

Dýcháš zvolna, zhluboka. 

Vstup do hladin 

Tajný koutek 

Přenes svou pozornost do prostoru nad svoji 

hlavu, objevíš tam světelný zdroj. Někdy je toto 

místo označováno jako osmá, transpersonální 

čakra. 

Nyní přenes svou pozornost na svou sedmou 

korunní čakru, umístěnou na vrcholku hlavy. 

Propoj sedmou čakru se světelným zdrojem nad 

svou hlavou a dovol, aby se ti čakra otevřela, 

pročistila, harmonizovala, naplnila světlem 

a energií. 

Nyní přenes svoji pozornost na šestou čakru, 

nazývanou třetí oko. Ta se nalézá uprostřed 

čela. Přiveď k ní světlo ze světelného zdroje nad 

svou hlavou a dovol, aby se ti i tato čakra 

otevřela, pročistila, harmonizovala, naplnila 

světlem a energií. Zároveň cítíš, jak se ti 

pročišťuje a prosvětluje celá hlava. 

Nyní přenes svoji pozornost na pátou, hrdelní 

čakru. Přiveď k ní světlo ze světelného zdroje 

nad svou hlavou a veď světlo podél páteře až do 

páté čakry. Dovol, aby se ti čakra otevřela, 

pročistila, harmonizovala, naplnila světlem 

a energií. Zároveň cítíš, jak se ti pročišťuje 

a prosvětluje celý krk. 

Nyní přenes svoji pozornost na čtvrtou, srdeční 

čakru a propoj ji se světelným zdrojem nad svou 

hlavou. Veď světlo podél páteře do své srdeční 

čakry. Dovol, aby se ti čakra otevřela, 

pročistila, harmonizovala, naplnila světlem 

a energií. Zároveň cítíš, jak se ti čistí 

a prosvětluje celý hrudník. 

Nyní přenes svoji pozornost na třetí, solární 

čakru. Propoj ji se světelným zdrojem nad svou 

hlavou. Veď světlo podél páteře až do třetí 

čakry. Dovol, aby se ti čakra otevřela, 

pročistila, harmonizovala, naplnila světlem 

a energií. Zároveň cítíš, jak se ti čistí 

a prosvětluje celá oblast břišní dutiny. 

Nyní přenes svoji pozornost na druhou čakru. 

Přiveď k ní světlo ze světelného zdroje nad svou 

hlavou. Veď světlo podél páteře až do křížové 

kosti a odtud k druhé čakře. Dovol, aby se ti 

čakra otevřela, pročistila, harmonizovala, 

naplnila světlem a energií. 

Nyní přenes svoji pozornost na první čakru 

a propoj ji se světelným zdrojem nad svou 

hlavou. Veď světlo podél páteře až na samý 

konec kostrče. Dovol, aby se ti první čakra 

otevřela, pročistila, harmonizovala, naplnila 

světlem a energií. Zároveň cítíš, jak se ti 

pročišťuje a prosvětluje celá pánev. 

Nyní si uvědom, že všechny tvoje čakry září jako 

malá sluníčka, protože jsou propojena s oním 

nekonečným zdrojem energie. Jejich záře se 

stále zvětšuje, až zcela vyplňuje celé tvoje tělo. 

Každá buňka tvého těla se v této záři koupe, 

očišťuje a uzdravuje. 

Ale tato záře není jen uvnitř tebe, vyzařuje 

z tebe i navenek jako slunce. 

Záleží jen na tobě, budeš-li mít dost světla 

a budeš-li sluncem pro své okolí. 

Uvědom si své duchovní srdce, prožij si sám 

sebe jako své skutečné já uvnitř duchovního 

srdce a poděkuj za energii, jíž se ti dostalo. 

Uvědom si svůj klidný, pravidelný dech. Prožij 

si, jak se při tom cítíš. 

Nyní se připrav na odchod z niterných hladin. 

Odchod z niterných hladin 

Prosím otevřete oči, rozhlédněte se kolem sebe 

a usmějte se na své okolí. 

Dovolte nyní, abychom se vám představili. 

Budeme dnes přednášet místo Petra Velechovského. 

Já jsem Honza Drbohlav. Ţil jsem v Mladé 

Boleslavi, teď ţiji v Liberci. Mám dva syny a 

v šatně mám hůl. Mé tělo a má duše ke mně 

promluvily a já je neposlouchal, takţe mě trápily 

různé nemoci. V roce 1983 jsem přestal cítit tvář, aţ 

jsem ochrnul na pravou polovinu těla. Několik let 

jsem střídal různé lékaře, aţ přišel impuls, abych 

více poslouchal své tělo a svou duši. Udělal jsem 

tedy to, co jsem měl udělat uţ dávno. Nikdy není 

pozdě začít. Dal jsem se na tuto cestu a snaţím se 

vytvářet takové prostředí, aby lidé kolem nás měli 

šťastné oči. 

Já se jmenuji Věra Hanzlíková. Jsem z Liberce, 

doma mám dva syny a muţe. To, ţe jsem tady dnes 
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s vámi, je výsledkem také dost dlouhé cesty. Na 

jejím začátku byla kdysi autohavárie a úraz hlavy. 

Tehdy jsem si uvědomila, ţe si člověk dělá spoustu 

zbytečných problémů a starostí. Ţe záleţí jenom na 

něm samotném, jestli ze sebe udělá chudinku, která 

se celým ţivotem profňuká, nebo jestli si vezme 

ponaučení a bude se snaţit pochopit, proč k němu 

přišlo trápení a co si z něj vezme pro příště. Jestli ze 

svého handicapu dokáţe udělat přednost. 

Moje cesta mě dovedla aţ sem, podobně jako 

Honzu. Byla bych ráda, kdybychom tady dnes 

dobře komunikovali jako lidé mezi lidmi, abychom 

si sdělovali věci, které se nám nedaří, s nimiţ si 

nevíme rady. Kaţdý z nás je na své cestě trochu 

jinde. Pokud vám budeme moci s čímkoli poradit, 

budeme velmi rádi. 

Otázky a odpovědi 

Nyní se budeme věnovat tomu, co se vám 

pěkného povedlo nebo o čem se chcete poradit. Teď 

je řada na vás. 

 

Když moje dcera léčí, cítí bolesti svých pacientů 

sama na sobě. 

Na to mohu odpovědět zcela zřetelně. Po 

určitou dobu jsem se sama zabývala léčitelstvím. 

Způsoby diagnostikování mohou být různé. I já 

vnímám cizí bolesti na svém těle a na svém těle 

určuji, o jaké postiţení jde. 

Je velice důleţité, aby po kaţdém mentálním 

léčení si tvoje dcera stoupla pod proud bílého 

zářivého světla, které má v pracovně, aby si 

představila, ţe je to kosmická energie, která ji 

očišťuje od všech bolestí. Světlo protéká tělem 

a odplavuje bolesti, které odtékají ze špiček prstů 

pryč z těla ven. Sama si pokaţdé říkám formulku 

„prosím o zbavení všech cizích bolestí, aby ze mne 

stekly dolů nebo byly rozzářeny“. Bolest můţe 

přetrvávat ještě několik minut, ale pak odejde. 

Schopnost vnímat na sobě bolesti druhých je 

dar, s nímţ je třeba se naučit pracovat. Kaţdý máme 

svůj vlastní dar a je jen na nás, jak se s ním naučíme 

zacházet pro dobro své i všech kolem nás. 

 

Jak se lze bránit proti energetickým upírům? 

Řekneš „Tak dost“. Pokud se s někým bavíme, 

otevírá se nám srdeční čakra. Ale nejlepší obranou 

je probouzet svou duši. 

Jestliţe máš pocit, ţe tě určitý člověk 

energeticky vysává, pozvi si ho do pracovny a řekni 

mu, ţe jestli potřebuje energii, dáš mu ji s láskou 

sama, ţe uţ tě nebude muset vysávat. Představíš si, 

jak ti energie prochází shora hlavou a srdeční 

čakrou mu ji vysíláš. On dostane potřebnou energii 

a ty tím uděláš i sama pro sebe velice pozitivní čin. 

Zůstanete-li pozitivní, lidé k vám začnou více 

přicházet, já tomu říkám „chození do aury“. 

 

Co je to probuzená duše? 

Tímto termínem se označuje duše, která věří, ţe 

má Boha ve svém srdci a tím je spojena s celým 

vesmírem. Představa Boha v srdci je pro někoho 

neobvyklá. Paul Brunton říká: „Představte si Boha 

jako veliké světlo, které je všude kolem nás.“ 

Jestliţe je všude, pak je i v našem srdci. Kaţdý 

v sobě máme odlesk tohoto vesmírného světla. 

Můţete jej nazývat Bohem, kosmickou energií, 

vesmírnou inteligencí, libovolně. Řekla bych, ţe 

termín Bůh je nejkratší a nejjednodušší. 

Jestliţe dokáţeme tuto svoji jiskřičku probudit 

natolik, aby splynula s okolním světlem, pak jsme 

vědomou součástí vesmíru. Potom nás sám vesmír 

chrání před vším negativním. K tomuto cíli bychom 

měli všichni mířit, protoţe vědomí světla v srdci 

člověku pomáhá k tomu, aby se nechoval v rozporu 

s vesmírem. 

 

Jakým způsobem poslouchat subliminální 

kazety, lze je poslouchat i nepravidelně? 

Osobně jsem udělala zkušenost s kazetou 

Navždy štíhlá. Pracovala jsem v domově pro 

mentálně postiţené. Tito lidé mají velikou zálibu 

v jídle a většinou jsou při těle. Kaţdý rok jsme 

s nimi jezdili do Itálie a před tím jsem pokaţdé 

vyhlásila heslo „hubneme do plavek“. Přinesla jsem 

tedy kazetu Navţdy štíhlá a pouštěli jsme si ji 

třikrát denně. Třebaţe se strava nezměnila, na všech 

byl vidět určitý váhový úbytek, s výjimkou dvou 

vysloveně hubených kluků, kteří naopak přibrali. 

Účinek kazet závisí samozřejmě hodně na tom, jak 

moc jim věříš, ale kdyţ několik dnů poslouchání 

vynecháš, rozhodně to nebude mít vliv. 

Kdyţ si uděláš ve své pracovně program, působí 

přesně stejně jako subliminální kazeta. Kazeta 

nedělá nic jiného, neţ ţe připomíná podvědomí 

pozitivní věty. Budeš-li schopna udělat si na totéţ 

svůj vlastní mentální program se spouštěčem, bude 

působit moţná účinněji neţ kazeta, protoţe působit 

bude tvé vědomé chtění. Při poslechu kazety pouze 

pasivně přijímáš. 

 

Je možné posilovat svůj optimismus pomocí 
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autoportrétu? 

Na mentálním plátně si zobrazuj samu sebe 

takovou, jaká chceš být. Dej si tam optimismu, 

kolik potřebuješ, zobraz si nádherný pocit, jaký má 

člověk, kdyţ je plný optimismu. Dej si kolem sebe 

krásné věci jako optimistické symboly. Tento 

autoportrét, na semináři jsme mu říkali Nové Já, si 

pouštěj na plátno kaţdý večer v pracovně. Dnes se 

budeme učit rychlý sestup do hladin, a tak si pak 

můţeš autoportrét přehrávat i v tramvaji. To, co 

chceš dokázat, si vizualizuj na svém autoportrétu. 

Kdyţ jsem začal pracovat se svým prvním 

autoportrétem, znovu mi narostly dlouhé vlasy. Po 

dvou měsících jsem se ostříhal, protoţe vlasy 

nejsou důleţité. Ale optimismus důleţitý je. 

Důleţitá je pokora, tolerance, porozumění. Tyto 

vlastnosti je zapotřebí komponovat do autoportrétu. 

 

Hovoříme tady o pokoře a zároveň 

o upevňování sebevědomí, víře v sama sebe a 

o dosahování úspěchu. Nemohou být právě tyto věci 

v rozporu s pokorou? 

Co si budeš programovat a povaţovat za 

nejdůleţitější, záleţí jen na tobě. Můţeš přistupovat 

s pokorou do pracovny a dělat si tam velké 

programy na dosahování velkých cílů. Nebo můţeš 

zaujmout takový postoj, kdy si řekneš: „Staň se, co 

se má stát, já se poučím z čehokoli, co přijde.“ A to 

je podle mě teprve ta pravá pokora. 

Buď můţeš, jak já říkám s hemeroidální 

úporností plánovat, snaţit se, programovat a něco 

chtít. Nebo si můţeš říci, ţe se poučíš z čehokoli, co 

se ti stane. To neznamená lehnout si a čekat, co 

přijde, to znamená normálně ţít. Ale jestli se ti 

stane něco nepříjemného, nenaříkej si – proč zrovna 

mne muselo potkat něco tak hrozného – ale poděkuj 

za to a snaţ se něčemu se z toho naučit. Přemýšlet 

nad tím, co mi má tato událost sdělit. To je pokora, 

nebouřit se proti věcem, které se dějí, ale přijmout 

je, poděkovat za ně a snaţit se z nich poučit. 

 

Co je to placebo efekt? 

Placebo je lék, který z hlediska svého 

chemického sloţení vlastně ţádným lékem není, ale 

přesto má léčebný účinek, například tabletka 

hroznového cukru. Pracuje na principu „tvá víra tě 

uzdravila“. 

Placebo efekt znamená, ţe něčemu věříš. Tím 

do toho dáváš myšlenku a energii a celý proces 

posiluješ. Placebo efekt není nic špatného. 

Důkazem je zkušenost, ţe člověka lze opravdu 

uzdravit pilulkou hroznového cukru, o níţ pan 

doktor prohlásí, ţe má zázračné účinky. Placebo 

efekt je dokonce jedním z nejdůleţitějších momentů 

pochopení toho, jak funguje lidská psychika a co 

všechno člověk se sebou dokáţe dělat. 

 

Co může být mentální příčinou dětského 

nastydnutí? Já jsem svoje děti „léčila“ antiperlemi 

a pak jsem se styděla, že je podvádím. 

Moţná jsi udělala lépe, neţ kdybys jim dávala 

penicilin. Antiperle byly důkazem tvé péče, kterou 

moţná právě potřebovaly. Chřipka můţe být 

určitým druhem dětského citového vydírání – táto, 

mámo, všimněte si mě, pojďte ke mně! 

Chřipky často vznikají v době, kdy mají dospělí 

nejvíc práce a na děti nemají čas. Třeba 

v předvánočním shonu dochází k takzvaným 

chřipkovým epidemiím. Není-li dítěti dobře, chce 

být tam, kde je nejlepší aura, a proto se uchyluje do 

rodičovské náruče. Vezmete-li si dítě na klín a ono 

sedí ve vaší auře, po půlhodině mu můţe horečka 

klesnout. Kdyţ dítě hladíte, čistíte jeho auru. 

Podstatné je přemýšlet, proč nemoc přišla a co 

nám má říci. U dětské chřipky je to nejčastěji skrytá 

dětská prosba – táto, mámo, pojďte ke mně a hlaďte 

mě! U dospělého je to někdy totéţ. Velké procento 

nastydnutí je určitě psychického původu. 

O epidemii znám anekdotu. Potká člověk černý 

mor a ten povídá – jdu do města a mám v úmyslu 

zahubit tam sto tisíc lidí. Za půl roku se potkají 

znovu a člověk černému moru vyčítá, ţe to asi 

přehnal, protoţe lidí umřelo dvakrát tolik, neţ 

kolika mor před půl rokem vyhroţoval. Ale mor 

praví – já jsem zabil opravdu jenom slíbených sto 

tisíc lidí. Ti ostatní umřeli strachem. 

Podobné je to i s chřipkovou epidemií. Spousta 

lidí si řekne – je chřipková epidemie, já to jistě taky 

dostanu. Udělali si program – a dostanou chřipku ze 

strachu. 

Aura 

O auře i čakrách jsme uţ hovořili, nyní si však 

o nich povíme důkladně. Aura je jakési energetické 

pole, které dotváří energie našeho fyzického 

i našeho duchovního těla. Vyzařuje z nás do našeho 

okolí a patří neodmyslitelně k nám stejně jako naše 

hmotné tělo. Jestliţe auru nevidíme, neznamená to, 

ţe ţádná neexistuje. Existuje a je velice důleţitou 

součástí nás samotných. 

Auru bychom si mohli zhruba rozdělit na tři 

vrstvy. První vrstva obtéká kolem našeho těla ve 

vzdálenosti zhruba jednoho či dvou centimetrů. 

Druhá vrstva začíná tam, kde první vrstva končí 
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a můţe sahat do různé vzdálenosti podle 

momentálního stavu. Této druhé vrstvě se říká 

informační. Lidé, kteří auru vidí, z ní mohou 

odečítat náš zdravotní stav, identifikovat poškozené 

orgány, ale i náš charakter a momentální náladu. 

Aura se mění podle našeho momentálního stavu. 

Říká se, ţe kdyţ je člověk vzteklý, vyzařuje rudě, 

zloba má hnědou barvu, nemocné orgány jsou 

zbarveny hnědě, šedě nebo černě. Velikost aury 

souvisí s duchovním vyzařováním. Obecně 

pokročilejší duch má větší auru. 

Třetí vrstva aury se nazývá potkávací. Podáte-li 

ruku neznámému člověku, často si ihned 

uvědomíte, je-li vám sympatický nebo ne. To 

promluvila vaše aura na základě setkání s aurou 

druhého člověka, protoţe ve vašich aurách jsou 

obsaţeny všechny informace o vás. Jestliţe jste 

laděni kaţdý jinak, vaše aury nejdou dohromady 

a vy to vnímáte jako nepříjemný pocit. Naopak 

malé děti se rády tulí do aury k lidem, u nichţ je jim 

dobře. Aura matky chrání dítě zhruba do jednoho aţ 

dvou let. Ideální proto je, nosí-li matky dítě na 

svém těle. 

Kdysi byl prováděn průzkum u dvou 

indiánských kmenů, které ţily blízko sebe, ale 

tradovaly se v nich naprosto odlišné kulturní 

návyky. Jeden kmen tvořili přátelští urostlí lidé, 

kteří řešili problémy nenásilně, neválčili a nehádali 

se. Vedle nich ţil za přibliţně stejných podmínek 

druhý kmen, kde byli lidé hašteřiví, neustále se 

spolu rvali a navzájem podváděli. Zjistilo se, ţe 

v prvním kmenu byly děti do tří let kojeny a nošeny 

neustále na těle matky, takţe se do svých tří let 

nacházely naprosto pod matčinou ochranou. Tito 

lidé tak získali pocit jistoty a bezpečí, a proto 

neměli důvody rvát se a hádat s ostatními lidmi. 

V druhém kmenu byly naproti tomu děti kojeny jen 

dva měsíce, potom je jejich matky je odloţily a 

o děti se staral celý kmen. Matky to měly sice 

pohodlnější, ale děti neměly kde získat pocit jistoty, 

protoţe se nevyvíjely v ochranné auře matky, 

a proto si neodnesly do ţivota pocit, ţe ţivot je 

bezpečný. Maminky by měly své dítě chránit svou 

aurou co nejdéle. 

Většina z nás, kteří auru nevidíme, má moţnost 

si auru ohmatat a to se budeme právě teď učit. 

Budeme se zaměřovat na druhou vrstvu aury. 

Když chcete nahmatat auru druhého člověka, 

protřete si nejprve ruce, abyste je měli citlivější. 

Oba stojíte proti sobě na dosah napřaženou 

rukou. 

Přibližujte se k člověku dlaněmi zvnějšku 

a zkuste nahmatat tenkou energetickou blanku 

ve vzdálenosti několika centimetrů až decimetrů 

od povrchu jeho těla. Povrch aury udělá jakousi 

pružnou zarážku. 

Nejprve se učíte pouze nahmatat povrch aury. 

Až jej budete schopni cítit, otočte si svého 

člověka z profilu, objíždějte ho rukama a snažte 

se vycítit, jestli někde cítíte zvýšený tlak, teplo či 

chladno. 

Tlak obvykle znamená únavu a vy ji můžete 

svému člověku stáhnout z povrchu jeho aury 

pohyby svých rukou shora dolů tak, že si 

nakonec otřete ruce o zem. 

Někde se aura propadne, jinde vyboulí, každý ji 

má jinou. 

 

Dotaz – únava ve svalech je podle mých 

představ způsobena zvýšenou koncentrací kyseliny 

mléčné. Když stahuji únavu na úrovni aury, co to 

vlastně doopravdy stahuji? 

V auře je přesně zobrazen tvůj fyzický 

i psychický stav, včetně tvého pocitu únavy. Ten 

stahuješ. Kdyţ má malé děcko horečku a ty mu 

pohladíš auru ze všech stran, za půl hodiny mu 

horečka ustoupí. Jen se nezapomeň v duchu zeptat 

na příčinu horečky, můţe to být zpráva pro tebe. 

Před lety jsem pracovala v Dukle u sportovců. 

Dělali jsme testy, při nichţ kluci běhali několikrát 

po sobě kilometrovou trať. Po kaţdém kilometru 

jim brali krev z ucha na laktátové zkoušky, protoţe 

čím je větší únava, tím více je v krvi laktátů. Stála 

jsem tam s virgulkou, měřila jsem jim energii 

v srdeční čakře a zapisovala ji. Čísla jsem předala 

lékaři, který je dodatečně porovnával s výsledky 

laktátů. Odpovídalo to přesně – čím vyšší laktát, tím 

méně energie. Obě křivky byly naprosto shodné. 

Chápu to jako důkaz, ţe energie v auře odpovídá 

nepřímo úměrně koncentraci laktátu v krvi. 

 

Jak je to s barvami aury? 

Barvy aury jsou popsány v literatuře, podle 

starých spisů i podle nových výzkumů. Existují 

přístroje, které dokáţí auru vyfotografovat. Kaţdý 

člověk, který auru vidí, si její barvy vysvětluje 

trochu jinak. Obecně platí, ţe zelená je barva 

vstřícnosti a dávání, patří k lidem, kteří se 

rozdávají. Růţová je barvou ničím nepodmíněné 

lásky. Světle modrá je barva lásky, tmavě modrá je 

barva moudrosti. Fialová je barva duchovní. 

Všimněte si, ţe tyto barvy souvisejí s uváděním do 

hladin a budou také souviset s čakrami. Červená je 

povaţována za barvu vzteku, vášnivé lásky či 

agresivity, u orgánu je povaţována za barvu zánětu. 
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Je vůbec možné naučit se tyto barvy vidět? 

Je to moţné, ale myslím si, ţe to není přirozené. 

Pokud to někdo nedostane jako dar a úporně se to 

snaţí naučit, pravděpodobně potlačí či přehlédne 

jiný dar, který dostal a který by měl rozvíjet místo 

toho. Přechází bez povšimnutí to, co dostal a touţí 

po něčem jiném, co není na jeho cestě nutné. Bude-

li rozvíjet svůj dar – kaţdý jsme nějaký dostali – 

a bude jej vyuţívat pro dobro všech, pak je to 

ovšem něco jiného. 

Kaţdý sám musí přijít na to, co je jeho darem, 

přičemţ ne kaţdý dar musí být nutně příjemný. 

Mým darem je to, ţe cítím nemoci druhých lidí na 

svém těle. Neţ jsem se to naučila ovládat, pokaţdé 

jsem cítila v plné tramvaji všechny bolavé hlavy, 

ţlučníky a nohy... bylo to příšerné, protoţe jsem se 

tomu neuměla bránit. Musela jsem dlouho pátrat, 

jak tento dar ovládat. Jednou mi jeden jasnovidný 

třináctiletý hošík řekl, ţe mám otevřený fialový 

paprsek ze třetího oka, kterým se napojuji na druhé 

lidi, jenţe zpočátku se mi to stávalo naprosto 

nekoordinovaně. Působily na mne cizí bolesti, aniţ 

bych si to přála. Musela jsem se naučit soustředit se 

tak, abych se dokázala napojit na druhého člověka 

jedině tehdy, kdyţ to opravdu chci. Abych se 

dokázala uzavřít těm vlivům, které nechci vnímat, 

protoţe jinak bych se mezi lidmi prostě nemohla 

pohybovat. A to je otázka cviku. 

 

Co je mentální příčinou nastydnutí? 

Říká se, ţe rýma je pláč duše, která se potřebuje 

očistit. Chřipka je způsobena tím, ţe člověk řekl 

něco, co říci neměl a čeho lituje, nebo naopak 

neřekl to, co říci měl, nebo ţe se cítí nemilován 

a nelaskán. Děti dostávají chřipku, kdyţ se bojí jít 

do školy, často z hodiny na hodinu. Jestliţe 

dostanou takovou náhlou chřipku, je uţitečné 

vyzpovídat je z jejich obav, co provedly, z čeho se 

mají zodpovídat, protoţe je to otázka komunikace. 

Říká se, ţe existuje 281 druhů angín, z nichţ 

pouze jeden je způsoben virem, ostatní jsou 

psychického původu. Lékař vám na kaţdou angínu 

automaticky předepíše antibiotika. Jedna dávka 

neoprávněně uţitých antibiotik vám v těle zůstává 

aţ deset let. Antibiotika při kaţdé chřipce, to je 

veliký útok na naše obranné mechanismy. Je 

rozumnější nechat vystrašené dítě doma, hned jak 

se začne bát, a popovídat si s ním o jeho trápení, 

aby nemuselo vůbec onemocnět. 

Při chřipce není třeba sráţet horečku, protoţe ta 

je sama významným obranným mechanismem. 

Horečka vám přináší tři podstatná dobrodiní: 

 spálí v těle neţádoucí látky 

 donutí vás zůstat v klidu v posteli, 

tak ţe máte čas přemýšlet nad smyslem 

své nemoci 

 zbaví vás chuti k jídlu, které by 

vázalo energii potřebnou k uzdravování. 

Při horečce se má hodně pít, ale málo jíst. 

Horečku sráţejte jen tehdy, přesáhne-li 38 °C. Ke 

sráţení horečky pouţívejte raději přirozené postupy, 

jako například navléci si ponoţky namočené do 

octové vody, nebo stáhnout teplotu z aury rukama. 

 

Říká se, že párové orgány, jako ledviny či plíce, 

se vztahují k partnerství. Jak se pozná, který orgán 

patří partnerovi? 

Oba dva párové orgány jsou tvoje. Ne ţe by 

pravá plíce byla tvoje a levá partnerky. Párové 

orgány obecně souvisí s partnerskými vztahy, 

a nemoci těchto orgánů proto mohou souviset 

s problémy v partnerských vztazích. To neznamená 

jasnou příčinnou souvislost, ale spíše návrh, ve 

které oblasti psychiky lze pátrat po příčinách 

fyzického onemocnění. Kaţdá nemoc je šifrovaná 

zpráva, ţe něco neděláme dobře. Můţe přijít 

z oblasti těla, mysli nebo duše. 

Jestliţe zpráva přijde pouze z oblasti těla, lze 

nápravy dosáhnout nejlépe změnou ţivotosprávy, 

pohybem, bylinkami, to je relativně nejmenší 

problém. Takovou nemocí je například úţeh ze 

sluníčka a nápravou je pobývat více ve stínu. 

Většina nemocí ovšem pochází ze spojení 

psychiky s tělem, kdy se na onemocnění těla podílí 

psychika. Lidé to vnímají způsobem – můj šéf mě 

tak rozčiluje, ţe to aţ odstonám. Skutečnost je 

trochu jiná – jestliţe reaguji na šéfa tak, ţe to 

odstůňu, je to moje záleţitost a šéf za to nemůţe. 

Psychosomatické nemoci jsou tedy nemocemi 

našeho způsobu vnímání a proţívání světa kolem 

sebe. Vypovídají o nás a ţádné bacily ani viry za to 

ve skutečnosti nemohou. Ty napadnou pouze 

takového člověka, který je oslabený, například tím, 

ţe závidí svému sousedovi. 

Je-li nemoc zprávou duše, identifikuje se její 

příčina nejobtíţněji. Naše duše nám vysílá varování 

– člověče, neţiješ tak, jak bys měl, nevyvíjíš se tak, 

jak je ţádoucí. 

Jednoduchou pomůckou či nápovědou můţe být 

kníţka Luise Hayové Miluj svůj ţivot. Vzadu je 

v ní uveden přehled, z jaké oblasti která nemoc 

pochází a co je její psychickou příčinou. Kniha 

nabízí pozitivní věty, které mohou pomoci změnit 

svůj náhled a tím přinést příslušné uzdravení. 

Samozřejmě to neplatí vţdycky a za všech 
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okolností. Kniha pouze naznačuje okruh, ve kterém 

byste mohli příčinu nemoci najít. Čím samostatněji 

tuto příčinu najdete, tím větší z toho budete mít 

prospěch. 

 

Jak lze očistit tělo od antibiotik? 

Doporučují se bylinkové nálevy. V této době, 

do 15. května, mají velikou sílu kopřivy, které se 

pouţívají pro přípravu čaje k čištění krve. Očištění 

je moţné výrazně pomoci mentální činností, 

meditacemi. Dnes budeme dělat meditaci 

uzdravování, která mluví o pročišťování vlastních 

buněk. Jestliţe se při ní soustředíte na to, aby se 

z krve vyplavily všechny nepatřičné látky, urychlíte 

to. 

Obecně platí, ţe kaţdý člověk potřebuje na 

vyléčení stejné nemoci jinou bylinku, podobně jako 

ke kaţdému člověku se hodí jiný kámen. Jestliţe se 

dozvíte, ţe třeba na ledviny je vhodná určitá 

skupina bylin, vy sami si z ní vyberte konkrétní 

bylinku, která je ta vaše, která vám sedí. 

 

Čakry jsou podle teorie umístěny zevnitř na 

páteři, ale jejich projevy jsou pociťovány v přední 

části těla – třetí oko, hrdelní čakra, solarus plexus. 

Jak jsou čakry v těle vlastně lokalizovány? 

Lokalizovány jsou na vnitřní straně páteře, 

uvnitř těla. Čakra není bod, protoţe má určitý tvar 

a obecně jsou čakry u kaţdého člověka různě 

veliké. 

Kineziologický tes 

tNyní se budeme učit provádět kineziologický 

test, abychom prozkoumali, jsou-li naše čakry 

v harmonickém stavu. Můţe se stát, ţe budou na 

přeskáčku některé harmonické a jiné ne. 

S neharmonickými čakrami je třeba něco udělat. 

Kineziologie je nauka, která přišla ze zahraničí 

a v poslední době se u nás hodně rozšiřuje. 

Kineziologický kurs je velmi drahý. Podle 

kineziologie je naše podvědomí spojeno s reakcí 

našich svalů a jejich prostřednictvím se proto 

můţeme dozvídat, co v podvědomí máme. Našich 

svalů se tedy můţeme zeptat na věci, které nevíme, 

nemáme je ve vědomí, ale které jsou uloţeny 

v našem podvědomí 

Poprosím někoho, aby mi dělal model. (Přihlásil 

se zapisovatel.) Děkuji. 

Stoupni si a upaţ levou ruku. Prsty zatni v pěst, 

mysli si intenzivně „Ano“ a klaď rukou odpor, 

zatímco já ti ji tlačím dolů. Povol. 

Opět upaţ ruku a teď si mysli „Ne“. Klaď odpor 

a já ti na ruku tlačím. 

Ty se mi ale bráníš a kladeš odpor! 

Řekla jsi mi, abych kladl odpor. Tak jak to mám 

udělat? 

Ruku zatneš a budeš klást přirozený odpor, ale 

neměj ji zaťatou. Prostě napneš svaly a mysli si 

intenzivně „Ne“. Dobře. 

Pro jistotu ještě znovu zkalibrujeme „Ano“. 

Mysli si „Ano“. 

Ty si nemyslíš „Ano“. 

Myslím, opravdu ano. 

Ale nekladeš moc velký odpor. Vyzkoušej si to 

na mně. Upaţím ruku a myslím si „Ano“. A teď si 

myslím „Ne“. 

Vnímám to; při „Ne“ kladeš menší odpor. 

To není záleţitost vědomá. Při „Ne“ je prostě 

odpor menší. 

Ale to přece rozhodnu já, jak velký odpor ti 

budu klást. 

Pokud se vědomě vnitřně zapřeš. Ale já jsem po 

tobě chtěla, aby sis představoval „Ano“ nebo „Ne“. 

Jenom zpevni svaly na ruce a nic jiného s nimi 

nedělej, aby mohlo odpovídat tvoje podvědomí. 

Potřebuji si vyzkoušet tvoje „Ano“ a „Ne“, abych 

se tě pak mohla jejich prostřednictvím ptát na věci, 

které ty sám nevíš. Za tebe pak budou odpovídat tvé 

svaly a ne ty, protoţe ty odpověď neznáš. Teď se 

budu ptát na stav tvých čaker a ty pravděpodobně 

nebudeš vědět, jak na tom která je. Potřebuji znát 

míru, jak proţíváš „Ano“ a „Ne“. Je to jako 

detektor lţi, který máme ve svém vlastním těle. 

Přiznám se, že se teď jako figurant nechytám. 

Míru odporu svých svalů ve své ruce přece ovlivňuji 

pouze svým rozhodnutím, jak moc ti budu rukou 

vzdorovat. Buď zatnu svaly hodně, nebo středně, 

nebo málo. 

Ale já po tobě nechci, abys mi vzdoroval, já 

chci, abys jenom zatnul svaly a teď si myslel 

„Ano“. Odpor je daleko vyšší, neţ kdyţ si myslíš 

„Ne“. 

Chceme-li se nyní vyptávat na stav tvých čaker, 

začneme dejme tomu od druhé čakry. Poloţ si 

pravou ruku na druhou čakru, levou ruku upaţ 

a zatni, já ti ji budu opět tlačit dolů a přitom se budu 

ptát, je-li tvá druhá čakra v harmonickém stavu. Zdá 

se, ţe není. 

Jdeme na další, solární čakru. Poloţ si na ni 

pravou ruku – a já se ptám, je-li tvá třetí čakra 

v harmonickém stavu. No, tahle je o trochu lepší, 
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ale příliš harmonická není. 

Stejně... já neumím vypnout tu okolnost, že jsem 

to já, kdo vědomě rozhoduje o míře odporu, který 

moje ruka klade. 

Ty nerozhoduješ o míře. Za tebe odpovídají tvé 

svaly. 

Ale já se musím napřed vědomě rozhodnout, jak 

za mne moje svaly odpovědí, ony mě potom jen 

poslechnou. 

Proč by ses rozhodoval? To se pak nic nedozvíš. 

Já ti chci vyhovět a dělat to tak, jak chceš. 

Já nechci abys mi vyhověl. Tady nikomu 

nemusíš vyhovět, tady podáváš obraz o svých 

čakrách, a to je informace pro tebe, ne pro mne. 

Já se samozřejmě chci dozvědět o svých 

čakrách, ale to, jestli mi ruka klesne nebo ne, závisí 

pouze na tom, jestli chci, aby klesla, nebo nechci. 

Ne, ty nechtěj nic. Zaměř se na svoji čakru 

a nechtěj nic, jenom zpevni ruku. Odpověď 

ovlivňuje tvoje čakra. Jestliţe zůstaneš bez 

myšlenky, tvoje tělo odpoví samo. 

Zřejmě neumím zůstat bez myšlenky. 

To je v pořádku. Nech své myšlenky 

přeskakovat, upaţ ruku a odpovídáme dál, jdeme na 

čtvrtou čakru. Ptám se, je-li tvá srdeční čakra 

v harmonii. A je, krásně. 

Jdeme na krční čakru. Je tvá krční čakra 

v harmonii? Krásně je. 

Je v harmonii tvá šestá čakra? Je. Děkuji. 

Zde vidíme ukázkový příklad toho, jak druhá 

a třetí čakra v harmonii není, zatímco čakry vyšší 

v harmonii jsou. Přemýšlej o tom, jak nakládáš se 

svým tělem. 

Sami sebe testovat nemůţete, k tomu 

potřebujete druhou osobu. Takţe uděláme dvojice 

a budeme se testovat navzájem. Zároveň si 

navzájem vyzkoušíme nahmatat auru. 



Prodýchávání čaker 

Nyní si zkusíme meditaci, která se bude týkat 

všech čaker. Sedněte si klidně a pohodlně, uvolněte 

se a zavřete oči. 

Dýcháš zvolna, zhluboka. 

Vstup do hladin 

Tajný koutek 

Nyní se budeme postupně soustřeďovat na 

jednotlivé čakry a budeme je takzvaně 

prodýchávat. Budeš si představovat, že dech 

vstupuje do tvého těla ne nosem, ale postupně 

jednotlivými čakrami. Posaď se tak, abys měl 

vzpřímenou páteř. 

Při hlubokém a klidném dýchání přenes svou 

pozornost na první čakru na konec páteře, do 

oblasti genitálií, a v klidu to místo chvíli 

v duchu pozoruj. Může se stát, že budeš svou 

kořenovou čakru fyzicky cítit jako mravenčení, 

tlak, vibraci, či změnu teploty, ale není to 

podmínkou. 

Nyní si představ, jak při nádechu vstupuje touto 

první čakrou do tvého těla dech. Představuj si 

svůj dech jako proud energie, který proudí 

čakrou dovnitř a stoupá podél páteře do hlavy, 

kde se otáčí a při výdechu se vrací zpět podél 

páteře dolů a vystupuje první čakrou ven. 

Proveď tímto způsobem tři hluboké nádechy 

a výdechy první čakrou. 

Nyní přenes svoji pozornost do oblasti druhé 

čakry, to je několik centimetrů pod pupek do 

oblasti podbřišku a chvíli to místo pozoruj, 

možná se projeví fyzickým pocitem. Nyní se 

touto čakrou třikrát zhluboka nadechni 

a vydechni. Představuj si proud energie, jak 

proudí druhou čakrou a stoupá podél páteře až 

do hlavy, kde se otáčí a při výdechu se vrací 

opět podél páteře dolů, kde vystupuje druhou 

čakrou ven. Proveď svým tempem tři hluboké 

nádechy a výdechy. 

Nyní posuň svou pozornost do oblasti třetí 

čakry, která je umístěna v oblasti sluneční 

pleteně, v trojúhelníku pod hrudním košem, 

několik centimetrů nad pupkem. Nejprve vyčkej 

na reakci této čakry. Nyní proveď individuálně 

tři hluboké nádechy a výdechy. Při každém si 

představuj, jak touto čakrou proudí podél 

páteře do hlavy proud energie, tam se otáčí 

a vrací se s výdechem po páteři dolů, kde 

vychází třetí čakrou ven. 

Nyní svoji pozornost přenes na svoji čtvrtou, 

srdeční čakru, která se nachází na úrovni srdce 

za hrudní kostí, a chviličku to místo pozoruj. 

Nyní se touto čakrou třikrát zhluboka nadechni 

a vydechni. Představuj si proud energie, jak 

stoupá podél páteře vzhůru do hlavy, kde se 

otáčí, vrací se zpět a opět jej čtvrtou čakrou 

vydechuješ. 

Nyní přenes svoji pozornost na pátou čakru, 

která je umístěna na spodní části krku, tam, kde 

je štítná žláza, a opět to místo chvíli pozoruj. 

Teď se touto čakrou třikrát hluboce nadechni 
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a vydechni. Představuj si proud energie, jak 

proudí touto čakrou, stoupá vzhůru do hlavy, 

kde se otáčí a s výdechem vystupuje pátou 

čakrou ven. 

Tvá pozornost se přesunuje na další, šestou 

čakru, nazývanou třetí oko. Nachází se 

uprostřed čela nad kořenem nosu. Chvíli to 

místo pozoruj, možná se projeví lehkým 

mravenčením nebo tlakem. Nyní se touto čakrou 

třikrát zhluboka nadechni a vydechni. 

Představuj si, jak energie proudí do tvé hlavy 

a celou ji vyplňuje. 

Naposled přemísti svoji pozornost do oblasti 

sedmé, korunní čakry, která je umístěna na 

vrcholku hlavy. Opět toto místo chviličku 

pozoruj. Představuj si, jak při nádechu proudí 

energie podél páteře až do kostrče a odtud se 

při výdechu vrací zpět do hlavy, kde vystupuje 

korunní čakrou ven. Nyní individuálně proveď 

sedmou čakrou tři hluboké nádechy a výdechy. 

Výborně. 

Odchod z niterných hladin 

Prosím otevřete oči a usmějte se na své okolí. 

Rychlý sestup do hladin 

Nyní si uděláme studii zdravotního stavu 

s otevřenýma očima. Tréninkově ji uděláme velice 

rychle, takţe nebudete léčit, pouze diagnostikovat. 

Rozdíl bude v tom, ţe se do hladin dostanete 

skluzavkou a diagnostikovat budete s otevřenýma 

očima. 

Pro delší meditace, kdy se potřebujete hodně 

zklidnit, je lépe vstupovat do hladin pomalou cestou 

čísel a barev duhy tak, jak jsme to dělali dosud. 

Kdyţ se chcete dostat do hladin rychlým způsobem, 

můţete si představit, ţe máte před sebou skluzavku, 

která má na sobě všechny barvy duhy a po ní 

sklouznete do hladin. Chcete-li, můţe vás dovést 

rovnou do pracovny, nebo si můţete udělat krátkou 

zastávku v tajném koutku, záleţí jen na vás. Tento 

způsob sestupu můţete uplatňovat v tramvaji nebo 

v práci. Pro zpáteční cestu pouţijte stejnou 

skluzavku, ale obráceně. 

Nyní budeme dělat studii s otevřenýma očima. 

Sedneme si ve dvojicích proti sobě. Místo abychom 

zavřeli oči, sešli pomalu do hladin a pak naznačili 

partnerovi, ţe jsme připraveni, budeme prostě sedět 

s otevřenýma očima, které zvedneme vzhůru 

směrem k třetímu oku. To nám usnadní vstup do 

hladin. Takţe zvedneme oči, představíme si 

skluzavku, sjedeme po ní do hladin, rovnou do 

pracovny, partner nám řekne jméno pacienta a my 

uděláme jeho diagnózu s otevřenýma očima. Potom 

rychle vyběhneme z hladin nahoru a vyměníme si 

role. Vyzkoušejte rychlý sestup a práci 

s otevřenýma očima. To je teď hlavním cílem 

našeho cvičení. Po celou dobu studie se můţete 

dívat vzhůru nebo po objevení pacienta sledovat 

místo, které prohlíţíte. Je vhodné dívat se na bílý 

strop nebo jinou jednobarevnou plochu bez 

informací. 



Někomu více vyhovují zavřené oči, jinému 

otevřené. Kaţdý z nás je osobností na celé planetě 

jedinečnou, a proto stejné metody nemohou 

odpovídat všem stejně. Naučte se naslouchat sami 

sobě a vyhovět si. Všechno, co zde dostáváte, jsou 

pouze nabízené pomůcky. Nemyslete si, ţe musíte 

dodrţovat všechna pravidla. Utvořte si svoji cestu 

podle sebe. Vlastně se zde učíme pomůcky 

k nalezení své vlastní duchovní cesty. Jak po své 

cestě půjdete, záleţí jenom na vás. Snaţte se proto 

ze všeho nejvíc komunikovat sami se sebou, se 

svým vnitřním já. 

Na tomto semináři se vám nabízejí informace 

formou švédského stolu, ze kterého si můţete 

vybrat vše, na co budete mít chuť, co odpovídá 

vašim potřebám. Ani se neočekává, ţe 

zkonzumujete úplně všechno. Pokud jste si něco 

vybrali, přeji vám, aby vám to chutnalo a bylo to 

k vašemu prospěchu. 

Chrám lásky 

Nyní si uděláme závěrečný rituál. 

Vstup do hladin, do svého koutku. Dýcháš nyní 

vědomě a klidně. Své lidské myšlenky a stejně 

tak i zlost a stres, pocity strachu či závisti dáváš 

ze svého nitra pryč. Dýcháš klidně a zhluboka. 

Každým nádechem a zejména výdechem se čistí 

tvoje mysl a ulevuje se ti ve všech oblastech 

tvého bytí. 

Láska, mír a harmonie vstupuje s dechem do 

tvého těla. Cítíš své tělo lehké a povznesené, 

cítíš harmonii a klid. 

Uvědom si a hluboce prožij: „Jsem součástí 

tohoto vesmíru a v mém srdci září paprsek 

světla. Toto světlo mě osvobozuje k lásce a míru 

ve mně. Jsem trpělivý a jsem zaměřen na to 

podstatné. Dělám ve svém světě pořádek. To, co 

je kolem mne temné, prozařuji světlem. 

Nacházím v sobě sílu věci změnit a řešit.“ 

Tvé síly lásky a milosrdenství se probouzejí. 

Nyní se ubíráš do svého duchovního srdce. Je 
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zde chrám nitra, je to tvůj domov, tam je tvoje 

síla. Ubíráš se k bráně tvého vnitřního chrámu 

a klepeš. Tvé nitro odpovídá: „Pros a bude ti 

dáno. Hledej a najdeš. Zaklepej a bude ti 

otevřeno.“ 

Uvědom si, co hledáš – to nejlepší v sobě, své 

vyšší Já, kontakt se světlem a s láskou bez 

podmínek. Chceš-li, provázej mě dál: 

„Prosím, aby se mi otevřela brána k vnitřnímu 

životu. Prosím, aby láska v mém srdci otevřela 

bránu milosrdenství a vnitřní síly. Prosím aby 

světlo prozářilo celé mé bytí. 

Brána se otevírá, obklopuje mě zářící bílé 

světlo. Mír, nekonečný mír mě obklopuje 

a naplňuje moji duši. Láska, nekonečná láska 

mě prozařuje a uzdravuje. 

Stále více se otevírá moje srdce. Cítím se 

bezpečně sám se sebou i s ostatními. Dýchám 

sílu života, sílu vlastní duchovní síly. Jsem 

součástí vesmíru a vesmír je ve mně. Můj život 

má hluboký smysl a cíl. I já jsem cesta k míru. 

Uvědomuji si v sobě přítomnost květin, vůni 

keřů, sílu stromů. Prožívám přítomnost paprsků 

slunce i dokonalost noční hvězdné oblohy. To 

všechno je ve mně. Vlnění trav i šplouchání 

potoka, zpěv ptáků a život zvěře. Hluboce 

prožívám ušlechtilost a krásu v člověku. 

Ať ve mně rozkvete život, toužím poznat velikost 

v sobě. K tomu poznání mě vede radost i žal.“ 

Žiješ v sobě i ve všem kolem tebe, v minerálech, 

v rostlinách, ve zvířatech i v každém člověku. 

Všude je kus tebe samého, světelný paprsek 

lásky a dobra. Život je všudypřítomný a všechno 

je v tobě. 

Žij teď v tomto světě, rozvíjej v sobě všechny 

síly dobra a lásky. Žij tak, abys byl schopen žít 

z nitra navenek. Žij s láskou v srdci. 

Vystup z niterných hladin cestou barev a čísel 

v obráceném pořadí. 

 

Třetí pokračovací sobota  
25. 5. 1996 

Úvodní meditace 

Prodýchávání čaker – stejná meditace jako 

před čtrnácti dny 

 

Někteří z vás jste při meditaci mohli mít 

vysloveně fyzické pocity. Toto je jedna z metod, jak 

si zharmonizovat čakry. Jedná se o harmonizování, 

ne o otevírání či zavírání čaker. Tímto způsobem 

můţeme dosáhnout toho, ţe budeme mít všechny 

čakry energeticky průchodné, coţ je důleţité pro 

naše fyzické i psychické zdraví. 

Meditace prodýchávání čaker byla ukázkou, jak 

lze pracovat s dechem. S dechem je moţné dělat 

řadu dalších kouzel. Existují techniky léčení, při 

nichţ si představujete, jak přivádíte energii svého 

dechu k nemocnému orgánu, který se tím čistí 

a posiluje. Nebo je moţné naučit se vydechovat 

bolest. 

Protoţe jsme se ještě nepřivítali, můţeme tak 

učinit teď. Kdo má chuť se vítat, ať se zvedne, 

ostatní mohou zůstat sedět. 

Zrcadla 

Teorii zrcadel se také říká teorie rezonancí. 

Podle ní nám svět nastavuje zrcadla. Kaţdá událost, 

kaţdé setkání v ţivotě je nastavené zrcadlo. 

Jestliţe na mne začne křičet šéf a já se začnu 

v duchu nebo nahlas rozčilovat, znamená to, ţe šéf 

ve mně rozezvučel agresivní strunu. Svou agresí 

rozezvučel mou agresi, čili jsem právě v agresivitě 

stejný jako on. To pro mne není odsouzení, ale 

zpráva. Sám o sobě se dozvídám, ţe jsem vzteklý. 

Všechno je v podstatě energie. Pokud na mne 

někdo křičí, vysílá ke mně určitou formu energie. 

Tato energie je charakterizovaná určitou frekvencí, 

která můţe rozkmitat v mém nitru pouze to, co je na 

podobnou frekvenci naladěno. Rozezvučíme-li 

ladičku a pohybujeme jí nad strunami klavíru se 

sešlápnutým pedálem, většina strun si toho vůbec 

nevšimne – kromě těch, které jsou naladěny na 

stejnou frekvenci jako ladička, pouze ty se rozezní. 

Přesně tak je to i s námi. Jestliţe ke mně dorazí 

energie s určitou frekvencí a já mám v sobě 

některou strunu naladěnu na stejnou frekvenci, tak 

se ozvu. Lidová moudrost praví, ţe potrefená husa 

se ozve. Pokud bych takovou strunu v sobě neměl, 

protoţe bych měl své „struny“ vyladěny mimo 

oblast agresivity, energie agrese by skrze mne 

prošla, aniţ by měla co rozeznít. 

Tato teorie vám umoţní lépe porozumět sám 

sobě. Kaţdého z nás občas někdo nějak „vytočí“, 

urazí nebo rozesmutní. To je zpráva pro nás, svět 

nám tak nastavuje zrcadlo. Máme v tu chvíli 

příleţitost si uvědomit, ţe se často rozčilujeme na 

svůj vlastní obraz v zrcadle. Takové zjištění nebývá 

příjemné, protoţe nás můţe upozorňovat na naše 

struny, které pečlivě ukrýváme. Kaţdý z nás na této 

planetě, a to zcela bez výjimky, máme v sobě kus 



102 

dobra i kus zla. Navenek obvykle prezentujeme 

dobro a zlem se raději moc nechlubíme, často je 

utajujeme i sami před sebou. Tato snaha je podle 

mne úplně marná. Svoje potlačené stinné stránky 

pak nevědomky projektujeme do svého okolí, kde 

nás potom rozčilují. Na druhém člověku nám 

obvykle vadí právě ty vlastnosti, o nichţ 

podvědomě tušíme, ţe je v sobě máme také. Zatím 

co my se tím trápíme a snaţíme se to v sobě 

potlačit, druhý si to klidně prezentuje – coţ nás 

pochopitelně musí rozzlobit. 

Tuto teorii není nutno dotahovat ad absurdum, 

protoţe by mohla vést k depresi. Představte si, ţe 

jdete po ulici a uvidíte člověka, jak mlátí holí psa. 

Pes kňučí a ve vás se něco ozve. Teď je potřeba 

zkoumat, jaká to byla struna, která se ve vás 

rozezvučela. Jestliţe dostanete chuť vyrvat tomu 

člověku klacek z ruky a přerazit jej o něho, pak jste 

se o sobě právě dozvěděli, ţe jste stejní jako on. 

Jeho agresivita rozezněla strunu vaší agresivity. 

Nebo pocítíte lítost a soucit s trápeným zvířetem 

a máte chuť je ochránit – dozvěděli jste se tedy 

o svém soucitu. Proto sledujte, co se ve vás pohne. 

Jinak se vám můţe stát, ţe kdyţ uvidíte, jak někdo 

někoho vraţdí a nezůstanete úplně klidní, začnete se 

povaţovat za potenciálního vraha. Buďte sami sobě 

nezaujatým pozorovatelem, získejte nad sebou 

určitý nadhled a uvaţujte, co jste se právě 

dozvěděli, a čemu se tedy máte naučit. 

Teorie zrcadel má jeden velice nepříjemný 

aspekt. Podle ní totiţ platí, ţe ten člověk, který mi 

v ţivotě vadí a rozčiluje mě nejvíc, je mi nejvíc 

podoben. Zvláště trefně to vystihuje vztah mezi 

rodiči a dětmi. Pokud vás jeden z vašich potomků 

trvale dráţdí, je vaším dokonalým zrcadlem. 

Teď je čas na vaše dotazy. 

 

Po absolvování semináře jsem byla odhodlaná 

změnit svůj život, ale mám problém – svou dceru, 

která je často hysterická. Když začne, nic s ní 

nezmohu – ani po dobrém, ani po zlém, stojím nad 

ní a nevím si rady. 

Co se přitom v tobě děje? 

Zmatek, guláš. Když jí nařežu, není to k ničemu, 

přistupuji-li na ní po dobrém, vůbec mě nevnímá. 

V tu chvíli na ni nic neplatí. 

Jak jí to dlouho vydrţí? 

Tak pět minut. 

V tom případě je nejrozumnější otočit se 

a nechat ji být. 

Jenže je to hysterie, kterou je hodně slyšet. Při 

ní se člověk může jen stěží otočit. Někdy jí vystrčím 

na chodbu, kde se stydí křičet kvůli sousedům. 

Asi tam nekřičí proto, ţe nemá diváky a zároveň 

se stydí, ţe by je mohla mít. Děti reagují na to, kdyţ 

se k nim člověk otočí zády a dělá jako ţe nic. 

Hysterie je extrémní formou snahy upoutat 

pozornost. Některé děti při ní upadají aţ téměř do 

bezvědomí, coţ uţ můţe být nebezpečné; 

v takových případech se vyplatí pouţít drastické 

šokové prostředky, jako kupříkladu studenou 

sprchu. Ale pět minut je krátká doba, její hysterie 

bude asi formou vzdoru a sebeprosazení. 

Kaţdé dítě prochází údobím, kdy velmi tvrdě 

bojuje o své teritorium, ale my to povaţujeme za 

zlobení. Dítě to má „v popisu práce“, je to pro ně 

naprosto přirozené, zkouší to na svém okolí, na 

sourozencích i na rodičích. Nemá smysl se kvůli 

tomu rozčilovat, stačí asertivně trvat na svém. 

 

Já bych se chtěl ještě znovu zeptat na situaci, 

kdy vidím člověka jak mlátí psa. Jak se tedy správně 

zachovat? Vyrvat mu ten klacek násilím, nebo projít 

mlčky kolem a pociťovat jen bolest z lidské 

surovosti... 

Rozumím ti, ale mám pocit, ţe na to neexistuje 

univerzální odpověď, protoţe kaţdý jsme někde 

jinde a kaţdá situace je jiná. Pro mne je to zpráva 

a záleţí na mně, jak na ni zareaguji – najdu-li 

odvahu projevit svůj soucit a postavit se běsnícímu 

chlapovi s klackem, nebo se otočím, půjdu pryč 

a budu jenom zkoumat obsah přijaté zprávy. Cítím-

li se na to, mohu s agresivním člověkem promluvit 

a vyzařovat ze sebe takovou energii, ţe ho 

zklidním. 

Jeden chlapec vyprávěl, jak večer odjíţděl ze 

semináře. V prázdném metru se stal svědkem 

incidentu, kdy skupina rozkuráţených mladých lidí 

agresivně obtěţovala starší paní. Byl v pokušení jít 

k nim a pokusit se s nimi porvat, ale na to měli ti 

výtrţníci příliš velkou fyzickou převahu. Začal tedy 

zpovzdálí vysílat myšlenky lásky, v klidu a 

v pohodě si s nimi v duchu povídat. Kdyţ to začalo 

fungovat, šel aţ k nim a povídal si s nimi nahlas. 

Během deseti minut byli v druţném rozhovoru 

a veškerá agresivita vyprchala. Záleţí tedy na tom, 

jak se zrovna cítím. 

Takže když nejsem schopen toho chlapa svojí 

energií zklidnit, je na místě sebrat mu ten klacek 

a zahodit ho? 

Mám důvodné podezření, ţe tím bych projevil 

agresivitu také, coţ by mohlo skončit vzájemnou 

fyzickou inzultací. Představ si rozčileného chlapa, 

kterému vezmeš klacek. 
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Stejně si myslím, že by bylo lepší mu ten klacek 

sebrat, než jenom mlčky projít kolem a říkat si, jak 

mě to vzalo za srdíčko. 

Neodvaţuji se soudit, co je lepší nebo horší. 

Budeš-li mu brát klacek, projevuješ určité násilí 

a rezonuješ na stejné struně s ním. Nejčistší je podle 

mne přijít k němu a popovídat si. To je momentální 

laická psychologie, na niţ neexistuje ţádný recept. 

Řiďte se srdcem, intuicí. 

Moje osobní zkušenost z konfliktních situací je 

taková, ţe nejúčinnějším postupem je zůstat klidný 

a cílevědomě vysílat lásku. V duchu si říkat – já tě 

miluju, vţdyť jsi v podstatě hodný člověk a vidím, 

ţe máš problémy... Být aktivní a vyprodukovat se 

sebe to nejčistší, čeho jsem schopen. Můţete to 

trénovat. Choďte po Václaváku, podívejte se do očí 

kaţdému, koho potkáte a zkuste mu v duchu říci, ţe 

ho milujete. Zpočátku to bude šílený pocit, protoţe 

budete potkávat lidi nejrůznějšího vzezření a budete 

vnímat svůj vnitřní monolog jako neupřímnou 

formu. Cílevědomou prací na sobě se opravdu 

dokáţete přeladit tak, abyste měli rádi kaţdého 

člověka, kterého potkáte. 

Mohl bych citovat řadu příběhů, které jsem 

vyslechl od absolventů tohoto semináře. Lidé 

vyprávějí, jak se učí zvládat jednání s policisty či 

rozhněvanými šéfy beze slov, jen tím, ţe si v klidu 

v duchu říkají „já tě miluju“. 

 

Je možné, že by vysílání lásky a porozumění 

druhý člověk vůbec nepřijímal, nebo je naopak 

chápal jako manipulaci? 

Neříkáš to úplně přesně. Samozřejmě se druhý 

člověk můţe zablokovat, to můţeme kaţdý. 

Dotyčný neprošel žádným takovým seminářem. 

Jestliţe začnete váţně trénovat vysílání lásky, 

můţete u některých lidí narazit na přesně opačnou 

reakci, neţ byste očekávali. Například váš bliţní 

vám bude nadávat a vy na něho budete v klidu 

vysílat lásku – a jeho agrese se bude ještě zvyšovat. 

Svým způsobem je to pochopitelné, protoţe jste aţ 

do této chvíle reagovali standardním způsobem. 

Najednou jste začali dělat něco jiného a váš bliţní 

podvědomě zaregistroval změnu, jíţ nerozumí. 

Věci, kterým nerozumíme, povaţujeme za 

nebezpečné. Protoţe většina agresí pochází právě 

z vnitřního strachu a agresivní člověk se obvykle 

vnitřně bojí, změnou svého chování podpoříte jeho 

vnitřní strach. Vnímá, ţe se děje něco nového, 

netypického, znervózní ještě víc a můţe reagovat 

vystupňováním agrese. Aţ zjistí, ţe ho 

neohroţujete, teprve se začne zklidňovat. To ovšem 

není váš problém a nemusíte se tím nechat vyvést 

z rovnováhy. 

 

Chtěla bych říci osobní zkušenost. Mám 

kolegyni v kanceláři, s níž na sebe pořád vzájemně 

nějak narážíme. Tak jsem si s ní v pracovně 

pohovořila a objevil se mi obraz vyloupnutého oka. 

Došlo mi, že ona vnímá svět jako nebezpečný, že se 

cítí pořád něčím ohrožena. Od té doby se snažím 

být klidná, reaguji slušně, ať udělá cokoli. 

To je dobré. Můţeš to ještě vylepšit tím, ţe 

budeš kolem sebe produkovat myšlenky klidu 

a harmonie, aby se skutečně necítila být 

ohroţována. 

 

Jednou jsem přinesla do práce štrůdl. Kolegyně, 

místo aby mi poděkovala, začala líčit historku, jak jí 

manžel před svatbou říkal, že si ji nevezme, dokud 

se ona nenaučí tažený štrůdl. Bylo to, jako když do 

mne uhodí a nesmírně mě to mrzelo. Teď už se 

takovým situacím nevystavuji 

No... myslím si, ţe jsi se v tu chvíli dozvěděla 

něco především sama o sobě. Budu se teď moţná 

opakovat. Ty jsi se cítila uraţená, protoţe ona 

zareagovala jinak, neţ jsi očekávala, ale to je tvůj 

problém. To platí obecně pro kaţdého z nás. Cítíme 

se rozzlobení, uraţení, poníţení a nepochopení 

pokaţdé, kdyţ naše okolí reaguje jinak, neţ jak 

bychom si přáli. Kde bereme právo poţadovat 

předem určité jednání? To je v podstatě manipulace. 

Je těţké realizovat tento postoj v konkrétním 

ţivotě. My přece pokaţdé víme nejlépe, jaké je 

nejlepší řešení. Jak se můţe někdo odvaţovat mít 

nějaký jiný nápad! Ale to zraňujeme sami sebe 

svými vlastními představami. 

 

Lidé se nechovají tak, jak bychom si 

představovali. Jsme vychováváni konkrétními 

představami o tom, jak se správně chovat a tím se 

řídíme. Že když nám někdo nabídne závin, měli 

bychom poděkovat, i když máme raději bábovku. 

Totéž chování pak očekáváme od druhých. 

Máme právo to očekávat? Přeţenu to do 

extrému. Jestliţe jsem na někoho slušný 

a očekávám slušné chování také od něho, tedy 

vyţaduji je, chovám se jako obchodník. Já jsem na 

tebe hodný, koukej na mne být hodný také. Děláme 

výměnný obchod. Ale to není o lásce, to je pouhý 

kšeft. 

Takže jestliže mi tchyně přinese závin či 

bábovku a já vím, že přišla jen ze zvědavosti, 

protože mám zrovna návštěvu, a já mám chuť jí to 
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pečivo hodit na hlavu, co mám dělat? 

V tomto okamţiku rezonovalo tvé nabubřelé 

ego, je to zpráva pro tebe. 

Ano, přesně jak jsi říkal, nemám ráda tchyni 

proto, že ona dává najevo ty vlastnosti, které já 

v sobě pracně skrývám. 

Kaţdý máme něco. Jako kluka mě velice štvalo, 

kdyţ uţ jsem se chystal udělat doma nějaký 

uţitečný dobrý skutek a v tu chvíli mi máma to 

samé nařídila, nebo jenom připomenula. Dodnes si 

pamatuji onen pocit vzteku tady v hrudi. Dlouho 

jsem se tím trápil a dodnes si nejsem jist, jestli to 

mám v sobě zvládnuto. Tenkrát jsem měl pocit, ţe 

mi máma úplně podráţí moji dobrou vůli. A totéţ 

pak děláme sami svým dětem, nedáváme jim šanci, 

aby se sami rozhodly udělat nám radost. 

Když se ve mně rozezní struna agresivity, 

uvědomím si to. Jestliže si to uvědomím, potom už 

tak agresivně nezareaguji? 

Kdyby to bylo tak jednoduché, to by byl vývoj 

krásný! 

Nemohu to přece potlačit jen tak vůlí, to nejde, 

svou agresivitu musím snad nejprve nějak pochopit. 

Souhlasím. Zakazovat si něco a říkat si – takový 

nejsem – funguje podobně jako růţový slon. 

Přijímejte to jako zprávu. V tom okamţiku se 

o sobě něco dozvídám a dál uţ záleţí na mně, jestli 

se mi to líbí nebo nelíbí. Jestliţe se mi to nelíbí, je 

na mně, jsem-li ochoten s tím něco dělat. To 

znamená – ne něco potlačovat, ale rozvíjet v sobě 

opačnou kvalitu. Mít se rád i se svými negativními 

vlastnostmi a cílevědomě dlouhodobě pracovat na 

tom, abych se jich pomalu zbavoval. Ale zbavit se 

agresivity, to je dlouhodobý proces, není to věcí 

jednorázového rozhodnutí. 

 

Chtěla bych se zeptat ještě na prodýchávání 

čaker. Když se nadechuji třetí čakrou, vedu energii 

do hlavy a potom zpět, mám ji pustit až dolů k první 

čakře, nebo ji třetí čakrou vypustit? 

Můţeš naprosto cokoli. Můţeš si vést energii 

třeba po celém těle, ale v tomto cvičení bylo 

myšleno vypouštění dotyčnou čakrou. 

 

Často se mi stane, že mě z niterných hladin něco 

vytrhne, třeba zazvoní telefon, nebo někdo přijde. 

Pak už nemám možnost se do hladin vrátit. Mám to 

nechat plavat a zůstat už mimo, nebo se mám 

příležitostně pokusit nějak to napravit? 

Nemáš co napravovat, nikdo není schopen 

vyhnout se přerušení. Nelam si s tím hlavu, nemá to 

ţádný negativní účinek. Nechtěl jsem, aby se vám 

náhlé opouštění hladin stalo součástí systému práce, 

ale občasné vyrušení mozek zvládne v pohodě. 

 

Lze pohnout věcmi myšlenkou? 

Říká se tomu telekineze a vědecky je 

zaznamenána řada lidí, kteří tuto schopnost 

prokazatelně mají. Telekinezi je moţno povaţovat 

za důkaz o energetičnosti či materiálnosti myšlenek, 

i kdyţ při ní fungují ještě jiné energie neţ 

myšlenkové, myšlenka je pouze spouštěcím 

mechanismem. Asi budete znát jméno Kulaginová, 

je to jméno ţeny, jejíţ telekinetické schopnosti byly 

důkladně zkoumány v laboratořích akademie věd 

bývalého Sovětského svazu. Nicméně seriózní 

vědecké vysvětlení této schopnosti zatím neexistuje. 

Občas se telekinetické jevy objevují zcela 

spontánně, coţ bývá vnímáno jako strašidelné jevy. 

Ze stěn padají obrazy, vrzají skříně, kácejí se 

předměty, samovolně se pohybují poměrně těţké 

předměty. Často se v blízkosti takových úkazů 

vyskytuje mladý člověk v období dospívání. Ve 

věku 12 – 16 let se v člověku děje řada zajímavých 

energetických změn, které se někdy mohou projevit 

i mimovolnými telekinetickými schopnostmi. Ale 

řada takzvaných strašidelných úkazů mívá obvykle 

prosté fyzikální vysvětlení. 

Moţnost telekineze občas někoho zaujme tak, 

ţe se pokouší to trénovat. Schopnost telekineze 

bývá zařazována do skupiny jógických sil neboli 

siddhis. Někomu se můţe přihodit samovolně, jako 

vedlejší efekt práce na sobě. Jogíni povaţují siddhis 

za nebezpečnou hračku, která můţe vysloveně 

zbrzdit další duchovní vývoj. Samo objevení se 

siddhis neříká o duchovní úrovni dotyčného člověka 

naprosto nic, lhostejno jestli vidí auru, zvládá 

proutek, nebo pohybuje na dálku talíři. Setkáte-li se 

s někým takovým, neznamená to, ţe by byl 

automaticky duchovně výše neţ vy. 

Zkoušeli jsme si tady léčení na dálku. Některé 

z vás to zaujalo a začali jste to trénovat, získáváte 

zkušenosti a začínáte mít výsledky. To ale vůbec 

nevypovídá o tom, ţe byste se tím duchovně někam 

posunuli. Naučili jste se určité dovednosti. I 

telekinezi lze trénovat jako schopnost koncentrovat 

energii tak, aby na ni reagoval fyzický předmět. 

Jestli to má smysl nebo ne, na to si musíte 

odpovědět kaţdý sám pro sebe. Z hlediska 

duchovního vývoje nemá telekineze vůbec ţádný 

význam. 

 

Myslíš, že siddhis jako schopnost léčení nebo 
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vidění aury jsou jenom bezcenné hračky? Já si 

myslím, že přece jen k něčemu jsou! 

Souhlasím. Jestliţe se k siddhis upnu jako 

k měřítku duchovního rozvoje, stávají se pro mne 

nebezpečnou hračkou. Kdybych viděl auru a cítil se 

tím povznesen nad průměrné lidi, kteří nic takového 

nevidí, udělám si ze své schopnosti vidění aury 

pořádnou duchovní brzdu. Nic se neděje náhodou, 

a proto jestliţe v sobě objevím nějakou takovou 

schopnost, nějaký dar, měl bych přemýšlet, k čemu 

je to pro mně dobré a jak to mohu pouţít pro dobro 

okolí, ovšem bez pocitu nadřazenosti. Pak mohou 

siddhis opravdu k něčemu být, to s tebou 

souhlasím. 

Občas se takový pocit nadřazenosti přihodí 

i lidem po semináři. Najednou vědí víc, zaţili něco 

neobyčejného, najednou vyrostou a dívají se na 

druhé lidi svrchu. Nikdy nevíte, s kolika zasvěcenci 

se denně potkáváte třeba na ulici. Čím je člověk 

výš, tím je pokornější. Bez pokory se totiţ příliš 

vysoko nedostane. Čím je kdo ramenatější a nosí 

výš nos, tím je podle mne duchovně níţ. 

 

Je možné, aby se ve snu promítl minulý život 

jako kaleidoskop? 

Odpověď zní – ano. Můţe se to stát. 

 

Měla jsem totiž na včerejšek děsuplný sen, který 

končil pláčem. Ještě než jsem se probudila, ptala 

jsem se – pane Bože, co to bylo a okamžitá odpověď 

byla – „minulý život“. 

Dnes budeme o takových věcech ještě mluvit 

a ukáţeme si techniku, která umoţňuje se 

k minulým ţivotům dostat. Komplikace je v tom, ţe 

člověk nikdy neví, jestli je jeho sen pouhou fantazií, 

vzbuzenou filmem, četbou nebo vyprávěním. 

Určitým klíčem k rozlišení, jestli má sen informační 

hodnotu, nebo je pouhou fantasmagorií, můţe být 

pouţitelnost přijaté informace. Kaţdá informace 

přicházející z minulých ţivotů je smysluplná 

v kontextu našeho současného ţivota. Přichází 

cíleně a má nám pomoci porozumět něčemu z naší 

současnosti. Neznamená to, ţe její smysl musíte 

okamţitě pochopit, někdy vám to pár týdnů potrvá. 

Když jsem se z toho snu probudila, šla jsem se 

zklidnit do hladin a do pracovny. V pracovně mám 

místo dveří korálky. Jakmile jsem je rozhrnula, 

prožívala jsem hned zase přesně totéž jako ve snu. 

V poslední době se často v hladinách ptám na 

odpovědi na své dvě důležité otázky. Ráno po tomto 

snu jsem se sice cítila úplně zničená, jako bych 

strávila noc v míchačce na beton, ale odpoledne 

jsem pochopila, že to jsou právě odpovědi, které 

potřebuji. Jenom mi připadalo divné, že ke mně 

přišly ve snu. 

Do spánku i ze spánku procházíme spontánně 

alfa stavem a jsme naladěni na své podvědomí. Celá 

řada informací můţe přijít skrze sen. Na semináři 

jsem záměrně sen trochu degradoval právě proto, ţe 

existuje akutní nebezpečí zabarvení snu naprosto 

čímkoli z poslední doby, čímţ se jeho informační 

hodnota komplikuje. Obsah snu je ovlivněn obvykle 

příliš mnoha faktory, neţ aby se z něj snadno dalo 

něco pouţitelného vyloupnout. Ale pokud ti tvůj 

sen dává smysl a zapadá ti do kontextu, moje 

odpověď zní – ano, můţe to tak být. 

 

Představme si skupinu lidí. Všichni známe 

někoho, kdo je ve velkém ohrožení, může být 

například velmi nemocen nebo má těžké osobní 

problémy. Můžeme mu pomoci kolektivní pozitivní 

myšlenkou? Můžeme se soustředit a vyslat mu 

mentální pomoc? 

Odpověď znáš, samozřejmě ţe můţeme, 

například technikou mentálního řetězu, který jsme 

tady uţ dělali. To můţe provádět i kolektiv naprosto 

neškolený. Co však bychom měli pokaţdé pečlivě 

zvaţovat a dávat si na to pozor, je etická čistota. 

Znamená to, aby dotyčný s touto pomocí souhlasit 

na té rovině, na níţ mu pomoc nabízíme, abychom 

byli v pozici nabídky. Nabídnout pomoc a je-li 

souhlas, poskytnout ji; to je eticky čisté. Ale 

vnucovat pomoc, i kdybych byl přesvědčen, ţe 

pokud nepomohu, dotyčný zemře, je v podstatě 

černá magie. 

Znamená to, ţe minimálně jeden z vás by měl 

předem sestoupit do hladin a dotyčného se zeptat, 

jestli s pomocí souhlasí, jestli po ní touţí, jestli ji 

potřebuje. 

 

Je to černá magie i tehdy, je-li touha pomoci 

vysloveně pozitivně motivovaná? 

Ano, protoţe o své vůli překračuješ vůli 

druhého člověka. Černá magie je charakterizována 

jako manipulace proti vůli druhého člověka. Je 

úplně jedno, jestli je to manipulace fyzická, 

mentální nebo duchovní. 

A jak je to s odříznutím sebevraha – oběšence? 

Zachránit člověka proti jeho vůli je v podstatě 

manipulací. Ale záleţí na situaci. Je moţné, ţe toho 

lituje uţ v tom okamţiku, kdy skočil do smyčky; 

tady se nedá nějak obecně poradit. Ale zachránění 

sebevrazi se často probouzejí k ţivotu s výčitkou a 

s touhou dokončit, co uţ jednou začali. 
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To se máme pokaždé nejprve sebevraha zeptat 

v hladinách, jestli ho smíme zachránit? 

Vţdycky bychom měli mít souhlas v té rovině, 

v níţ pomáháme. Jestliţe pomáháme ve fyzické 

rovině, potřebujeme verbální souhlas, tedy vědomý. 

Před pomocí v mentální rovině potřebujeme souhlas 

mentální. Zrovna tak před duchovní pomocí je 

potřeba získat souhlas duše. 

 

Mám dotaz ke studii. S dcerou jsme léčily jednu 

paní a ukázala se nám slinivka, z níž vylézali červi. 

Lze to převést do nějaké srozumitelnější symboliky? 

Červy jsme odstranily, ale nepodařilo se nám zjistit, 

co to znamená. 

Neexistuje univerzální symbolika. Kaţdý 

člověk má jiné symbolické vjemy. Můţete 

konstatovat, ţe s dotyčnou slinivkou asi není něco 

v pořádku. Můţe to být počátek cukrovky, ale 

i cokoli jiného. Neumím vám to říci. Ideální by 

bylo, kdyby diagnózu udělal ještě někdo jiný a pak 

ještě porovnat výsledky s objektivní lékařskou 

diagnózou, abyste se naučili přeloţit svůj 

subjektivní vjem do reálné diagnózy. Obecně to 

vyloţit nelze. 

 

Nedávno jsme se bavili o karmě a slyšela jsem 

názor, že teď, v období vodnářského věku bude 

všechno jinak a že snad všichni máme mít karmu 

vyčištěnou. 

Kolem věku Vodnáře existuje řada různých 

teorií. Pikantní na tom je fakt, ţe astrologové se 

nemohou dohodnout, jestli věk Vodnáře uţ začal, 

nebo kdy teprve začne. Z astronomického hlediska 

je počátek věku Vodnáře určen přechodem jarního 

bodu ekliptiky ze souhvězdí Ryb do souhvězdí 

Vodnáře, coţ podle striktní astronomie nastane aţ 

za nějakých sto nebo dvě stě let. Hranice souhvězdí 

nejsou totiţ v astronomii určeny jednotně. 

Všechno v přírodě probíhá v plynulých 

přechodech. S věkem Vodnáře je spojena řada 

nejrůznějších proroctví, nadějných 

i katastrofických. Některá hovoří o tom, ţe přeţije 

jen určité procento lidí a ti, co přeţijí, budou mít 

vyčištěnou karmu. Ostatní zahynou. Připadá mi to 

přitaţené za vlasy. Za prvé: katastrofické prognózy 

vzbuzují v některých lidech neoprávněnou 

a zbytečnou depresi. Za druhé: ţádný osud není 

nalinkován dopředu, osud si vytváříme kaţdý 

zvlášť jako jedinec i všichni dohromady jako 

lidstvo. 

Kdybychom měli všichni vyčištěnou karmu uţ 

teď, bylo by to krásné, ale není to pravděpodobné. 

Nezdá se, ţe by dnešní lidstvo jako celek mělo 

vyčištěnou karmu. To by znamenalo, ţe uţ všichni 

můţeme dosáhnout osvícení a ţe se tato planeta 

můţe vylidnit – protoţe potom uţ bychom se sem 

nikdo nemuseli vtělit. 

 

Stoupenci hnutí Hare Kršna tvrdí, že mají 

vyčištěnou karmu a že se všichni dostanou ke 

Kršnovi. To by tam měl Kršna pěkný nával. 

Nebo naopak. V tom ovšem mají pravdu, 

protoţe kdo má vyčištěnou karmu, ten se můţe 

dostat k Bohu nebo k vesmírné inteligenci. 

Vyčištěná karma je nutnou, nikoli však postačující 

podmínkou. Je to základní stupínek k tomu, aby byl 

člověk pozván na vědomou mystickou cestu. 

 

Léčím mentálně jednoho člověka. Jeden den mi 

to jde, druhý den se na něho vůbec nenapojím, 

a třetí den to zase jde. Může se člověk zablokovat 

vůlí, může si říci „dnes mě léčit nebudeš“? 

Můţe i vědomě, ale většinou se to děje 

podvědomě. 

Dotyčný je v bezvědomí. 

Bezvědomí je známkou toho, ţe nefunguje jeho 

vědomá komunikace. Pokud ţije, jeho podvědomí 

pracuje dál. Základní známkou klinické smrti je 

nulový signál na EEG, pak uţ je člověk v podstatě 

mrtev, i kdyţ můţe být udrţován fyzicky. 

Může se mi jevit každý den jinak? 

Můţe. Všechno ve světě se vyvíjí. Třeba teprve 

tráví energetickou dávku, kterou jsi mu dal minule. 

Důvodů můţe být celá řada. 

 

Mohou si jednoho člověka pozvat ke studii do 

pracovny současně dva lidé? 

Třeba sto. Říkáme si sice „my si ho tam zveme“ 

ale to je jenom pomocná představa. Ve skutečnosti 

se pouze napojujeme na jeho informační pole. Tam 

můţe být napojena třeba celá planeta najednou. To 

není odčerpávání, to je odečítání informací. 

 

Často mě bolí kyčel a snažím se sama sebe léčit. 

Efekt mi vydrží sotva půl dne a pak mě kyčel začne 

bolet stejně, ne-li víc. Je možné nějak prodloužit 

dobu účinku? 

Děkuji za otázku, já tento případ zobecním. 

Jestliţe se vám stane, ţe se vám mentální léčba 

přestane dařit a potíţe se vracejí ve stále kratších 

intervalech, je to pro vás velmi zřetelná zpráva, ţe 
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tudy cesta nevede. Ţe se chováte stejně, jako 

kdybyste šli k lékaři, a vaše mentální léčba tedy 

funguje jako pilulka, kterou uţíváte bez pochopení 

příčiny. 

Příčinou je artróza a mne čeká operace. 

Dobře, je tam artróza, ale to vůbec nic neříká 

o příčině. Na začátku není opotřebovaný kloub, ale 

něco jiného. A to něco jiného zatím nebylo 

pojmenováno. Rozumíme si? Kaţdá nemoc má 

samozřejmě nějaký fyziologický průběh. Artróza je 

toho klasickou ukázkou. Lékař vám řekne, ţe vás to 

samozřejmě bolí proto, ţe kloubní plochy jsou 

opotřebované a dřou se nasucho. Ale to je jen první 

stupínek v poznání. Předtím neţ začal kloub 

vysychat, tam byla nějaká mentální příčina. Ty uţ 

jsi se rozhodla pro operaci? 

Operaci mi naplánovali už dávno. Až to už bude 

nesnesitelné. Asi je to karma. 

Nějak s tou myšlenkou na operaci počítáš. 

Vyjdeš-li z názoru, ţe je to tvoje karma, je to 

moţné, protoţe potíţe s kyčelním kloubem bývají 

karmické. Moje sestra to proţila od dětství. Vloni 

absolvovala operaci a má totální endoprotézu. 

V jejím případě to byla opravdu karma a operace 

byla závěrečným aktem ukončení této karmy. 

I kdyţ je nemoc karmická, trvale s sebou nese 

zprávu. Pro léčebný proces je důleţité tuto zprávu 

pochopit. Moje zkušenost mi říká, ţe zvlášť ke 

konci splácení karmického dluhu je šance dozvědět 

se, proč jsem tuto karmu měl, co jsem si to vlastně 

odpracovával. 

 

Já mám pracovní dotaz. Když sestoupím do alfy 

a do pracovny, tak mi podíl logických myšlenek 

rychle stoupne z dvaceti procent na padesát 

procent, až přeroste osmdesát procent – a já se 

z alfy zcela vynořím, ale bohužel někudy úplně 

jinudy než po barevných schůdcích. Co dělat, abych 

se v alfě udržela? Stále to opakovaně cvičit? 

To je trošičku nepochopení. Z obsahu svých 

myšlenek děláš závěr, ţe se vynořuješ z alfy. Tento 

závěr je mylný. V alfě jsme přece schopni řešit 

matematické úlohy, jsme schopni tam normálně 

uvaţovat. Obsah myšlenek není rozhodující pro to, 

jestli se vynoříme nebo ne. V hladinách jsi schopna 

uvaţovat o běţných kaţdodenních starostech. Není 

třeba odtrhovat niterné hladiny od běţného ţivota, 

jako by pracovna byla určena pouze pro řešení 

vysoce duchovních záleţitostí, ale nepouţitelná pro 

praktické rozhodování. To není pravda. Vzpomeňte 

si na můj příklad z výzkumného ústavu, kde jsem 

na záchodě vyřešil lecjakou konstrukční úlohu. 

Řešil jsem ty úlohy v alfě, sice tenkrát nevědomě, 

ale přesto v alfě. To byly naprosto technické, čistě 

logické úvahy. 

To jsi měl v úmyslu na záchodě něco takového 

řešit? 

Vůbec ne. To bylo zcela spontánní. Tenkrát 

jsem netušil, ţe na záchodě jsem v alfě. Dělali jsme 

si z toho legrácky. 

Já mám ale konkrétní problém, který jdu do alfy 

vyřešit, jenže se mi tam začnou samovolně promítat 

všelijaké vzpomínky na nesouvisející denní události, 

a to mě vyrušuje. 

Otázkou k zamyšlení je, proč se ti vzpomínky 

na denní události vracejí. Jestli je to určitá 

rekapitulace dne, jestli jsi něco udělala dobře nebo 

špatně, co v tom máš za poučení. Podívej se na 

vzpomínky z tohoto pohledu a neber je jako 

vyrušování. Jestliţe ti tvoje podvědomí vrací určité 

informace, určitý proţitek, zkus se zamyslet nad 

tím, zda jsi tuto informaci uţ vytěţila celou. 

Nevyčítej si, ţe jsi zase někde jinde, neţ jsi chtěla 

být. Proţitky se prosévají dvěma počítači – levou 

a pravou hemisférou. Jestliţe se ti vracejí, moţná 

obsahují skrytou moţnost poučení. 

Častou tendencí je rozdělovat myšlenky na 

bezcenné praktické kaţdodenní starosti a na niterné 

hladiny. Neoddělujte je, vţdyť je to všechno jeden 

ţivot. Neškatulkujte jej. Pokud to zobecním, tak 

i jeden fyzický ţivot je produktem škatulkování. 

Kdyţ skončí, nastane přestávka, ale po ní pokračuje 

jedno a to samé bytí. Jenţe si to většinou uţ 

nepamatujeme. Škatulkování je fenomén lidského 

rozumu. Škatulkujeme i lidi, dělíme lidstvo na ty 

moje a ty ostatní, můj manţel, moje dítě... a pak je 

teprve zbytek světa. Dělíme lidstvo na národnosti, 

rasy, ale kaţdé škatulkování vede nakonec k násilí. 

Když jsem tedy v hladině alfa, tak mi to vůbec 

nemusí připadat, že tam jsem? 

Nemusí. Procesem, kterým jsi se tam dostala, 

tam jsi. Je to otázka menšího emočního vzrušení, 

ale ani to vlastně ne, protoţe například při studiích 

zdravotního stavu jste se tady mnozí z vás v alfě 

vysloveně chechtali. Povídáte si, smějete se přitom, 

ale přesto jste v alfě a výsledky vaší studie to 

potvrzují. Tímto způsobem se alfa měřit nedá. 

Může být tedy rozdíl v hloubce, do níž se člověk 

dostane? 

Rozdíl samozřejmě je, ale je velmi obtíţné to 

rozlišit. Jestliţe na sobě člověk pravidelně pracuje 

a zabývá se niternými záleţitostmi, tak se po 

nějakém čase naprosto spontánně dostává aţ do 

thety. Ale není tam ţádná hraniční závora, která by 

příslušný přechod vyznačovala. 
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Já mám prostě na konci své meditace pocit, že 

není z čeho vystupovat. Že se nacházím v tak mělké 

rovině, že to snad ani není alfa. 

Říkáš to dobře, je to tvůj pocit. Jediné, co by ti 

skutečně dalo seriózní odpověď, by bylo EEG. Je to 

všechno v podstatě otázka vnitřní víry. Víry ve své 

schopnosti, v to, ţe jsem tam, kde chci být. To je to 

ve skutečnosti klíč k tomu všemu. 

 

Já se chci ještě zeptat k tomu škatulkování 

stavů. Při svém alfování mám pocit, že musím 

nějakým způsobem rozlišit to logické, co se mi tam 

plete, od podvědomé informace. Ptám se na to 

proto, že čím více se člověk snaží, tím je to 

obtížnější. Mně se tímto způsobem například 

narušilo získávání mentálního souhlasu. Přemýšlela 

jsem na semináři, že bych poslala energii jedné 

kamarádce, která měla velké potíže. Ona je věřící 

katolík a já si říkala, že na fyzické úrovni by se jí 

něco takového moc nelíbilo, ale že na mentální 

úrovni mi třeba souhlas dá. Pak přišla pochybnost, 

že by s tím jako katolička nesouhlasila... a už to 

začalo. A teď je to čím dál horší, protože se 

obávám, že nepoznám, jestli mě to jen tak napadlo 

z logických úvah. 

Ano, právě takto se člověk dokáţe perfektně 

zacyklit. Tomu bych rozuměl. Ale pořád to 

nevypovídá o tom, ţe by obsah myšlenky indikoval, 

jestli jsem v alfě nebo v logice. Přemýšlet mohu 

o čemkoli. Abych dosáhl vnitřního klidu, je otázkou 

mé vnitřní víry, ţe kdyţ si odpočítám a představím 

pracovnu, tak jsem v alfě, naladěný na své nitro 

a odpoutávám se od pochybností. To je pochybnost 

kontra moje vnitřní víra. Ne logická nebo intuitivní 

úvaha. Je to stravitelné, nebo to ještě potřebuješ říci 

trochu jinak? 

Každý o tom má asi jinou představu. Já to 

nevidím jako alfa kontra logika – v tom smyslu, že 

když mě napadne logická myšlenka, tak už nejsem 

v alfě. Ale vynořují se mi pochyby i v alfě. Při 

diagnóze je nechávám být. Když zjistím, že je něco 

v horní polovině těla, musím nějakým způsobem 

odstrčit takové ty laické zdravotnické informace, 

abych si nechala volné místo pro intuici. Logiku 

musím odsunout, aby tam bylo volno. V případě 

toho mentálního souhlasu vlastně nevím, co mám 

odsouvat, nebo jestli už je to sám nesouhlas. 

Rozumíte mi? Máte také takový problém? 

Ano, myslím, ţe je to problém celé řady lidí. Ty 

sis na to vymyslela krásnou odpověď a praktiku – 

odsunout pochybnost. 

Ale ona tam třeba zase hned přijde! 

Nepřijde. 

Ale přijde, to je realita. 

Pak se ti tu pochybnost nepodařilo doopravdy 

odsunout. Naučila jsi se ji standardně odsouvat při 

léčení, ale v okamţiku mentálního souhlasu či 

nesouhlasu, kdy víš, ţe je to důleţité, tě přemůţe 

pocit odpovědnosti. Ten je samozřejmě důleţitý, ale 

nesmí nás blokovat. Svůj pocit odpovědnosti bych 

měl uspokojit tím, ţe kdyţ se tímto způsobem 

zeptám a necítím nesouhlas, tak je to pro mě 

souhlas a tečka. Znovu vám mohu potvrdit, ţe kdyţ 

se zeptáte a neucítíte nesouhlas, můţete dělat, co 

cítíte jako potřebné. Jestliţe jste si to špatně 

vyloţili, přijde nesouhlas razantněji. To je ověřeno. 

Skutečně stačí slušně se zeptat a počkat na své 

pocity nebo vize, záleţí na tom, jak k vám 

informace přicházejí. Pokud nepřijde negace, klidně 

můţete začít pracovat. 

 

S tím nesouhlasím. Nesouhlas přijde na 

mentální úrovni nebo na fyzické? Možná bych 

nevnímal, že mi říká ne, a tak by mě začala brnět 

noha. 

Nevidím důvod, proč by se měl i tento způsob 

informace vyloučit, můţe to být i tak. Můţete si 

i cíleně natrénovat odpověď ano a ne. Opakujte si 

systematicky jednoduché pravdy, například ţe 2 + 2 

= 4 a vnímejte pocitovou reakci svého fyzického 

těla. Pak si zkuste v hladinách říci nějaký nesmysl, 

třeba ţe 3 + 3 = 7. Lze natrénovat, ţe na to reaguje 

vyloţeně fyzické tělo, třeba brněním, zatnutím 

nějakého svalu, pocitem mravenčení; je to 

individuální.  

Fyzická odezva na ano a ne mimochodem 

funguje odevţdy. Na tomto principu funguje 

kineziologie, kde se diagnostikuje přes svalové 

napětí. Kineziolog vám lehce pohybuje rukama a ví, 

ţe napnutý sval znamená souhlas, ochablý sval 

znamená nesouhlas. Takový kód máme v sobě 

všichni a můţeme jej vytrénovat k výraznějšímu 

projevu. Odpověď můţe přicházet například tak, ţe 

kdyţ mi bude chladnout pravá ruka, je to souhlas, 

kdyţ levá, je to nesouhlas. 

 

Může být některá z čaker rušena tak, že by 

způsobila onemocnění, které by nebylo možné 

diagnostikovat? 

Nemoc se vyvíjí. Jestliţe se čakra dlouhodobě 

zablokuje, dejme tomu na měsíce aţ roky, začnou 

chřadnout orgány, s nimiţ má tato čakra souvislost. 

Po určitém čase to začne být diagnostikovatelné 

i klasickými medicínskými prostředky, dojde tedy i 

k fyziologické odezvě. Dříve to lze diagnostikovat 

energeticky, mentálně. 
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V mentální hladině by se taková čakra projevila 

jako narušená, nebo jak ji vnímat? 

To je zase velice individuální. Někdo bude 

vidět, ţe čakra nezáří, někdo nahmátne, ţe v čakře 

není energie. Vnímání informace o energetickém 

stavu našeho těla lze vypěstovat. Někdo z vás si na 

to sáhl hned při první studii na semináři, jiný si to 

můţe nacvičit. Na toto vnímání máte „právní 

nárok“. 

 

Já mám problém se svou roztěkanou myslí. 

Sejdu do pracovny, abych tam vyřešila nějaký 

problém. Ale mysl u toho problému nezůstane, těká 

a bloudí všemi směry. Když si dopřeji ten luxus 

a nechám se odnést s nadějí, že se třeba vynoří 

nějaká zpráva, je z toho úplný zmatek. Ani 

nevyřeším problém, který řešit chci, ani se mi 

nepodaří vyhmátnout jakoukoli jinou smysluplnou 

zprávu. Co s tím? Použít na sebe násilí, abych 

ukáznila svou mysl? 

Trénovat koncentraci. V literatuře je popsána 

řada koncentračních cvičení. Soustřeď se na určitý 

předmět a na několik vteřin jej udrţ ve své mysli. 

Nebo si můţeš koupit koncentrační kazetu. Je to pro 

tebe zpráva, ţe tvoje mysl je roztěkaná zřejmě i 

v běţném logickém světě. Proč by tomu mělo být 

v hladinách jinak. Můţeš si udělat program, ţe jsi 

koncentrovaná a soustředěná naprosto totálně. 

Proto apeluji na výchovu dětí. Uţ v dětském 

věku totiţ odnaučujeme děti koncentraci. Jak vás 

potomci dovedou namíchnout, kdyţ na ně mluvíte, 

ale oni sedí u televize a jsou totálně mimo. Ale to 

vám právě demonstrují fantastický dar soustředění. 

Co byste dnes dali za to, kdybyste se dokázali 

soustředit jako ten váš potomek. Ale vy je nutíte být 

trvale na příjmu rodičovských signálů, coţ je 

vlastně rozostřením koncentrace. 

 

Já jsem byla dlouhodobě nemocná, a nejde mi 

proto dostat se do hladin. 

Šlo by to, ale tobě se nechce a ptáš se proč. Já to 

nevím, ale očekával bych problém v tom, ţe nemoc 

ti symbolizovala jakousi stinnou stránku tvého bytí. 

Podvědomě tušíš, ţe kdyţ se začneš tím problémem 

zabývat, dozvíš se něco, co nechceš vědět, protoţe 

by ti potom dalo spoustu práce něco s tím udělat. 

Soukromě tomu říkám překáţky na cestě a 

v určitém období se s nimi setká kaţdý z vás. Můţe 

se vám stát, ţe se vám do hladin přestane chtít, ţe to 

pro vás není dobré nebo bezpečné, ţe vás pokaţdé 

začne bolet hlava, ţaludek, motat se s vámi svět, 

nebo budete usínat. Je to pro vás zpráva o tom, ţe 

se podvědomě bojíte v hladinách něco objevit. 

Neznám případ, kdy by byl stav alfa 

kontraindikován, ţe by člověka mohl nějak ohrozit 

nebo způsobit rozpad jeho osobnosti. Krátkodobě 

rozhodit můţe, kdyţ se člověk o sobě dozví něco, 

co dává tušit příčiny zdravotních nebo vztahových 

problémů, kdyţ má pocit, ţe ho to osočuje, ţe tím 

sám sebe degraduje. Ale pochopení sama sebe nemá 

vést k sebeodsouzení a k sypání si popela na hlavu. 

Sebeobviňování nevede k ničemu. Jestliţe 

pochopím, ţe jsem něco dělal špatně, ţe je ve mně 

skrytá negace, tak bych se měl mít rád i s negací a 

s láskou bych měl pracovat na jejím odstranění, 

a tak na svém rozvoji. Jestliţe ji chci utajit, a to 

i sám před sebou, nic tím nevyřeším – to je pštrosí 

syndrom, strkání hlavy do písku. Potom v sobě 

nosím časovanou bombu, o níţ podvědomě tuším, 

ţe v krizové situaci můţe vybuchnout. 

 

Jak je možno špatnou karmu nějak vyhladit? 

Vyhladit ne, ale lze ji splatit. Existují velké 

individuální rozdíly ve způsobu. Mám-li karmickou 

nemoc, mohu na ni reagovat vysloveně negativně. 

Mohu být protivný, naštvaný morous, který kolem 

sebe šíří jenom negaci, mohu se cítí ukřivděný tím, 

ţe něco nemohu a ostatní mohou. Dokonce uţ jsem 

slyšel kategorické soudy, ţe jakmile se člověk 

dostane na invalidní vozíček, ţe kolem sebe šíří uţ 

jen zlo. To je nesmyslná generalizace. Sám znám 

lidi s roztroušenou sklerózou, upoutané na vozíku, 

kteří kolem sebe rozdávají pohodu a lásku. Znám 

vozíčkáře, jejichţ optimismus by jim mohla závidět 

celá řada zdravých lidí. Splacení je otázka vnitřního 

přijetí toho, kde jsem, co proţívám, co s tím mohu 

udělat a co mohu kolem sebe šířit. Podle toho, jak 

svoji nemoc nebo svoji karmu budu přijímat, tak 

rychle platím. Také si při proţívání své karmy 

mohu zadělávat na další. Jestliţe kolem sebe šířím 

negaci a zlobu, tak sice jednu karmu platím, ale 

zároveň vytvářím druhou. Dostal jsem se do 

bludného kruhu, trpím a nic neřeším. 

 

Platí všeobecně, že roztroušená skleróza je 

karmická nemoc? 

Ne vţdy. Nedá se to říci stoprocentně. Znám 

jednu jedinou diagnózu, o níţ se stoprocentně ví, ţe 

je karmického původu, a tou je mentální postiţení. 

Ani fyzické deformity při narození nemusí být 

jednoznačně karmou. 

 

Mám-li splácet nějakou karmu, jak je dáno, ve 

kterém období mého života se mi to projeví? Dá se 

to určit? 
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Nedá. Existuje ale pojem takzvané podmíněné 

karmy, kdy člověk onemocní karmickou nemocí aţ 

někdy v dospělém věku nebo ve stáří. Karma je 

jakýsi dluh, který má dvě funkce – poučit se 

a zaplatit. Někdo karmickou nemocí onemocní 

rovnou při příchodu na svět, to jsou takzvané 

vrozené vady. Jiný se narodí zdravý a karmická 

nemoc přichází aţ v určitém období. Dostal 

k dispozici určitý odklad a záleţí, jak jej vyuţil. 

Karmu lze splácet kaţdou dobrou pozitivní 

myšlenkou, kaţdým pozitivním skutkem. Tím se 

„zaplatí v drobných“. Jestliţe se čas odkladu 

promarní a dotyčný se sebou nic nedělá, naopak 

kolem sebe šíří negaci, lhůta splatnosti vyprší 

a karma se platí „cash“, najednou – a s exekutorem. 

Lepší je samozřejmě zaplatit ji včas a v menších 

splátkách. 

 

Může se někdo obětovat ve prospěch druhého? 

To je zajímavá otázka. Občas se můţete setkat 

s člověkem, který o sobě tvrdí, ţe je schopen vyléčit 

karmickou nemoc tím, ţe vezme zlou karmu na 

sebe, ţe uţ je natolik vyspělý, ţe si s ní dokáţe 

poradit. Ne, to je nesmysl. To by bylo porušení 

základního kosmického zákona příčin a důsledků, 

základní spravedlnosti. Jestliţe jsem něco způsobil, 

musím si to také sám zaplatit. Pak bychom se 

dostali aţ k odpustkům, které prodává církev. Tak 

to nejde. 

 

Mentálně postižené děti jsou všeobecně mnohem 

přítulnější a milejší než zdravé děti. Splácejí tím 

svoji karmu? Nebo jak jinak ji mohou splatit? 

Nevím, jestli to lze zobecnit. Neumím ti 

odpovědět. Ţijí v jiném světě, vnímají a proţívají 

svět jiným způsobem. Ale také se tam něčemu učí, 

i kdyţ pro nás nepochopitelným způsobem. Říká se, 

ţe mezi genialitou a debilitou je jen malý rozdíl. I 

geniální člověk myslí hodně jinak neţ běţný 

průměr. Mentálně postiţení jsou silně ovlivněni 

prostředím, ve kterém se učí. Narození mentálně 

postiţeného dítěte je karma nejen samotného dítěte, 

ale i celé rodiny. Všichni tři, otec, matka i dítě, se 

tak mají něčemu naučit. Jestliţe dají dítě do 

dětského domova, zbavují se této šance a zůstává 

jim dluh, který budou platit někde jinde. 

Nedaleko našeho domova je ústav, ve kterém 

jsou přes týden mentálně postiţení. Jsou to velice 

sympatičtí lidé, přátelští a ochotní objímat se na 

potkání. Vzájemně se tím obohacují. Jestliţe si 

rodiče nechají mentálně postiţené děcko, můţe nám 

to připadat jako ztracený ţivot. Je dokonce otázka, 

jestli je to vůbec oběť, protoţe i mentálně postiţené 

dítě můţe být velmi hodné a přátelské. Hodnocení 

mám ve své hlavě, mohu to vzít jako oběť a celý 

ţivot trpět, uvědomovat si pouze, o co všechno 

přicházím. Nebo to mohu proţívat jako dar, jako 

šanci poslouţit druhému člověku. 

Co když se narodí postižené dítě a není to 

karmického původu? 

Tam můţe být celá řada fyziologických příčin. 

Deformace mohou být způsobeny léky nebo 

drogami, které matka uţívala v těhotenství. 

Tyto fyziologické důvody nejsou karma? 

Nemusí být. Upřímně řečeno, dělit okolnosti na 

karmické a nekarmické je dosti hypotetická úvaha. 

K čemu je nám to dobré? I kdyţ se dozvíme, ţe 

určitá nemoc je nevyléčitelná, stejně to nemusí být 

pravda. Karmická nemoc je nevyléčitelná pouze do 

té doby, dokud není karma zaplacena. A kdy bude 

zaplacena, to nikdo neví, protoţe to je dáno 

konkrétním postojem konkrétního člověka. 

Znám případy, kdy byla karmická nemoc 

vyléčena na základě toho, ţe byla karma zaplacena. 

Podstatný problém spočívá v tom, ţe určité nemoci 

jsou klasickou medicínou klasifikovány jako 

nevyléčitelné. Tím nás medicína naprogramuje 

a my pak ani nemáme důvod uvaţovat o tom, ţe 

bychom svůj dluh mohli také odčinit. Celá řada 

nemocí běţí jen ze setrvačnosti a nemusí to být 

jenom karmické nemoci. Původní příčina můţe být 

dávno odstraněna, ale původní myšlenkový vzorec, 

vytvářející matrici nemoci, funguje ze setrvačnosti 

dál. Pořádáme seminář nazvaný Mentální masáž, 

kde se učíme hledat myšlenkové vzorce nemocí 

a odstranit je. Pokud uţ původní příčina není 

aktivní, dochází při tom ke spontánnímu vyléčení. 

Idol 

Na semináři jsme se učili technice Mé nové já. 

Je to jeden ze způsobů, jak na sobě intenzivně 

pracovat. Rád bych vám jej připomněl. Zároveň 

vám chci povědět o moţnosti, která můţe práci na 

sobě ještě zintenzivnit. 

Do pracovny si můţete umístit svůj vzor, idol. 

Nemyslím fyzicky, stačí, kdyţ si tam dáte jeho 

fotografii, obraz nebo bustu. Kdykoli pak vstoupíte 

do pracovny, napojíte se automaticky na 

myšlenkové pole tohoto konkrétního člověka. 

Vzorem vám můţe být konkrétní člověk z vašeho 

okolí, člověk, který jiţ neţije, nebo i literární 

postava. Pro vás je symbolem čehosi pozitivního, 

co vám imponuje. 

Pokud se rozhodnete dát si idol do pracovny, 

tak vás chci na něco upozornit. Instalujte si do 
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pracovny bustu svého idolu, ale jasně si řekněte, 

v čem konkrétně chcete být jako on. Chci hrát na 

housle jako Kubelík. Chci hrát tenis jako Lendl. 

Chci zbohatnout prací jako Henry Ford. Jasně si 

určete oblast, ve které se mu chcete podobat. Pokud 

byste nespecifikovali, čím se chcete u svého idolu 

inspirovat, mohli byste se doţít nemilého 

překvapení. 

Kdyţ jsem jednou na semináři pracoval 

v operačním týmu, byla tam s námi paní, která si po 

ránu stěţovala, ţe ji bolí hlava. Všichni se divili 

o čem to mluví, vţdyť má po semináři. Radili jsme 

jí, ať přece jde do pracovny, uřízne si hlavu a nasadí 

jinou. Šla do pracovny, chvíli čarovala, ale úleva jí 

vydrţela jenom několik minut. Kdyţ šla takto do 

pracovny potřetí, tak uţ to začalo být divné. 

Vyptával jsem se jí, co včera dělala, ona nezvyklá 

bolest přece musí mít nějakou příčinu. Probrali jsme 

spolu celý její minulý den, ale na nic jsme nepřišli. 

Aţ jsme se dostali k večeru, kdy údajně mentálně 

pracovala. Dozvěděl jsem se, ţe si právě ten večer 

instalovala do pracovny svůj idol, bustu jakéhosi 

konkrétního člověka. Nenapadlo mě nic chytřejšího, 

neţ jí poradit, aby si tuto bustu opět z pracovny 

odstranila. Učinila tak a od té chvíle měla od bolesti 

hlavy pokoj, aniţ jsme tomu nějak porozuměli. 

Kdyţ jsme po týdnu se opět potkali, věděla uţ, 

co to bylo. Vyprávěla, ţe si v knihovně našla 

ţivotopis svého idolu a zjistila, ţe za svého ţivota 

trpěl úpornými bolestmi hlavy. Vzala si z něho 

všechno, ale nevěděla, co všechno jí to přinese. 

Formou idolu předkládáme našemu mozku 

cílový obraz, jemuţ se on potom snaţí přizpůsobit. 

Svým způsobem je to analogie programu. 

Přemýšlejte o tom, máte-li nějaký takový vzor, 

který byste mohli pouţít. Nemusí být jen jeden. 

 

Jednou jsem se chystala na soud. Předtím jsem 

si do pracovny pozvala notářku s přáním, aby byla 

příjemná a lidská. Přišla příjemná tmavovlasá paní 

v brýlích a já jsem ji poprosila, aby na mne byla 

hodná. Upokojena tímto obrazem jsem pak volala 

na soud a dozvěděla jsem se, že mi přidělili 

advokáta, tedy muže. Zklamalo mě to a říkala jsem 

si, že to si se mnou jistě jenom pohrávaly nějaké 

představy. Když jsem přišla na jednání, úředníci se 

mi velice omlouvali, že se zmýlili, že mám 

přidělenou paní doktorku. Byla tmavovlasá, měla 

brýle a projednaly jsme spolu v klidu a v pohodě 

všechno, co bylo třeba.  

Děkuji za tuto zkušenost. Znovu bych rád 

důrazně připomněl etiku. Můţete si v pracovně 

povídat cokoli a s kýmkoli, ale pozor, abyste jím 

nemanipulovali. Abyste mu nechali jeho svobodnou 

vůli. Můţete mu vyslovit své prosby, ale s tím, ţe 

necháváte na jeho svobodné vůli, aby udělal to, co 

chce. 

 

Jestliže si od svého idolu přeji nějakou skvělou 

vlastnost, nebudu za ni muset zaplatit, aby byla 

dodržena rovnováha? 

Samozřejmě, za všechno se platí, nic není 

zadarmo. Zaplatíš svou prací. Předkládáš svému 

podvědomí obraz stejně, jako kdyţ sis vytvořil své 

nové já, jako příští stupínek pokroku. Ale vlastní 

změnu musíš udělat ty sám. Usnadňuješ si to tím, ţe 

podvědomí dáš konkrétní zadání obrazu, k němuţ 

se má přiblíţit. Pověsím-li si do pracovny 

Kubelíkův portrét a budu se na něj pravidelně 

chodit dívat, jen tím se zřejmě na housle hrát 

nenaučím. 

Diagnóza přístrojů 

Naučili jste se udělat v pracovně diagnózu 

člověka a léčit ho. Totéţ můţete udělat se zvířetem 

i s rostlinou. To všechno jsou ţivé organismy 

a jejich léčitelnost je pro nás jistě pochopitelná. Ale 

totéţ můţete udělat i s jakýmkoli přístrojem, ať je 

to rádio, televize, auto, hračka, vysavač, nebo 

počítač. 

Necháte si podat diagnostikovanou věc do 

pracovny. Bude-li to například porouchaný 

televizor, ponoříte se do něj a budete hledat příčinu 

závady. Snadnější to budou mít ti, kdo nemají 

vůbec ţádné technické znalosti. Technické 

vědomosti mohou zavádět, logická vědomost 

člověka nutí jít po vyšlapaných cestičkách 

logických spojů. Diagnóza přístrojů je proto vhodná 

zejména pro ţeny, speciálně pro takové, které 

nemají k technice vůbec ţádný vztah. 

Jedna absolventka semináře vyprávěla, jak to 

doma zkoušela. Po příchodu ze semináře si 

vzpomněla na starý televizor, vyřazený na půdě. Šla 

tedy do pracovny, nechala si tam dotyčný televizor 

přinést a nyní potřebovala způsob, jak se do něj 

dostat. I představila si, ţe je elektronem a přes 

vidlici si pěkně po šňůře do televize zalezla. 

Prolézala televizi zevnitř a divila se, co je tam 

všelijakých čudlíků. Prolézala, prolézala – 

a najednou nemohla dál. Zkusila to z druhé strany – 

a zase to nešlo dál. Vykoukla tedy ven, aby se 

rozhlédla, a viděla se v hrnci s noţičkami. Nic jí to 

sice neříkalo, ale měla pocit, ţe právě toto je 

hledaná vadná součástka. Nyní stála před 

problémem jak si ověřit, jestli má pravdu. 

Přemluvila manţela, aby televizi otevřel, vyslechla 

si jeho komentář a uvnitř skutečně uviděla 
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součástku ve tvaru hrnce s noţičkami. Prohlásila, ţe 

to je ta vadná součástka. Manţel tedy pozval 

kamaráda opraváře a paní mu vysvětlila, která 

součástka je vadná. Kdyţ si vyslechla i jeho 

komentář, opravář pak přece jenom příslušný 

tranzistor vypájel, změřil – a tranzistor byl spálený. 

Dal místo něj nový – a televizor se k úţasu všech 

přítomných rozzářil a opět fungoval. 

Lidé vyprávějí řadu podobných příhod. Jak se 

jim na silnici pokazilo auto, pán si vyhrnul rukávy 

a šel se do deště pohrabat v motoru, paní si zatím 

v autě chvíli pohodlně meditovala a potom mu 

došla poradit, kde je vlastně ta závada. Ne kaţdý 

muţ pak dovede v takové situaci důstojně obstát, 

zvláště kdyţ se ukáţe, ţe paní měla pravdu. 

Jednou jsme měli porouchaného Formana, coţ 

je auto řízené počítačem. Začalo zlobit startování. 

Neţ jsem se pokusil udělat diagnózu sám, řekl jsem 

dcerce, které tehdy bylo asi osm let, ať si vezme 

naše autíčko do pracovny a zjistí, co mu chybí. Šla 

do pracovny a ihned hlásila, ţe uţ to má. Nevěděla, 

kde to je, ale viděla „hrozně zašpiněnou ošklivou 

trubku“ a prohlásila, ţe tu je potřeba vyčistit. Kdyţ 

se vrátila z pracovny, pokusili jsme se spolu najít 

místo, kde je ta „ošklivá trubka“ umístěna, ale to se 

nám nepodařilo, protoţe dítě to místo vůbec 

nedokázalo slovy popsat. Vyšli jsme před dům 

k autu a dcera ukázala prstem na jedno místo. 

V tom místě byl palivový filtr, který bych za jiných 

okolností asi ani nenašel. Dcera měla pravdu, byl 

ucpaný. 

Diagnóza přístroje můţe mít praktické vyuţití 

a můţe ušetřit čas i peníze. Přijdete-li do opravny 

s konkrétním přáním po výměně určité součástky, 

zaplatíte méně, neţ kdyby opravář musel dělat 

celou diagnózu. 

Pokud je někdo příliš logicky zatíţen tím, ţe má 

příslušný obor v malíčku, nemůţe diagnostikovat 

tak, ţe by šel po drátu, protoţe pak mu příliš 

naskakují logické informace o skutečné funkci 

kaţdého spoje. Pak se můţe pokusit poţádat, aby se 

mu na mentální obrazovce objevila pouze vadná 

součástka, nebo aby se mu vadná součástka při 

pohledu dovnitř rozblikala. Takový způsob 

u někoho funguje i při léčení. Vyprávěla nám jedna 

paní, jak si na semináři pozvala pacienta do 

pracovny a místo něj uviděla jen slinivku, 

zavěšenou v prostoru. Diagnostikovala člověka 

s cukrovkou a přímo ji to navedlo ke konkrétnímu 

místu. Totéţ se vám můţe stát i při diagnóze 

techniky. 

 

Je potřeba ptát se i zde na mentální souhlas? 

Není koho, není důvod. Napojuješ se do 

informačního pole té věci a snaţíš se tam získat 

informace o jejím „zdravotním stavu“. 

Určitě vás napadne, ţe člověka jsme léčili, jestli 

lze také léčit věc. Teď se dostávám na tenký led 

a osobní zkušenost s tím nemám. Setkal jsem se 

s několika lidmi, kteří tvrdili, ţe se jim podařilo 

několikrát opravit elektronické součástky jako 

hodinky, kalkulačku či počítač. Z literatury vím, ţe 

i hrubě mechanickou záleţitost, jako je auto, je 

v případě krajní nouze moţné uvést do pohybu. 

Například ţe auto dojede i bez benzinu. Nemám to 

ověřeno, ale nepovaţuji to za nemoţné. Všude 

kolem nás je obrovské mnoţství energie, jen ji umět 

transformovat v potřebném směru. V určitých 

krizových situacích člověk dokáţe nadlidské 

výkony – pronásledován rozzuřeným psem přeskočí 

obrovitou překáţku nebo zvedne velmi těţké 

břemeno. Většinou to funguje pouze „na dojetí do 

bezpečí“. 

 

S tím mám osobní zkušenost. Někdy před 

patnácti lety jsme jeli do Liberce, tehdy byly 

v provozu asi tak tři benzinové pumpy na celou 

republiku. Bylo to ve tři hodiny v noci, byla vánice 

a zima snad patnáct stupňů pod nulou. Zabloudili 

jsme a došel nám benzin, tak jsme dolili z kanystru 

posledních pět litrů a na ně jsme dojeli osmdesát 

kilometrů až před dům, kde jsme spali. Druhý den 

ráno chtěl řidič zajet pro benzin, ale už 

nenastartoval, protože v autě nebyla ani slza paliva. 

S námi bylo v autě čtyřleté dítě a my jsme celou 

dobu trnuli, kde nám auto definitivně vypoví své 

služby. – Svým chtěním jsme asi auto dostrkali až 

do cíle. 

Děkuji. Vzpomínám si na člověka, který je 

profesionálním závodníkem a tvrdil, ţe se mu cosi 

podobného stalo také. Ţe ví naprosto bezpečně, 

kolik má v nádrţi a ţe jeho auto mělo najednou 

enormně mizivou spotřebu, jaká se vymyká všem 

zkušenostem před tím i potom. Ale to jsou osobní 

záţitky, které jsou nepřenosné. „Nejsou předmětem 

naší víry“, a proto si je musíte ověřit kaţdý sám. 

 

Mohu si touto metodou zvolit místo na mapě 

a podívat se, jak to tam doopravdy vypadá? Četl 

jsem o tom, jak tajné služby supervelmocí touto 

metodou zkoumaly umístění jaderných zbraní 

protivníka. Mohu se takto podívat třeba do Tater, 

abych si je prošel? 

Aby ses nemusel tak namáhat chůzí, ţe? Zrovna 

tohle jsem sice nikdy nezkoušel, ale mám zkušenost 

z doby, kdy jsem za výzkumák jezdil na sluţební 
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cesty do zahraničí. Jezdil jsem do textilek, které 

bývají umístěny v malých horských městečkách a já 

jsem se do nich potřeboval nějak trefit. Kdyţ jsem 

si plánoval a programoval cestu, vybavovalo se 

místo, kam mám dojet, kde budu parkovat. To 

parkoviště bylo reálné, obraz korespondoval se 

skutečností. Jde to. 

 

Já bych také řekla, že to jde. Stávalo se mi 

automaticky, když jsem léčila, že jsem viděla 

pacienta i v jeho prostředí. Po semináři jsem byla 

citlivější a když mě z práce poslali něco doručit na 

nějaké neznámé místo, předem jsem věděla, že tam 

například budou sloupy – a ony tam opravdu byly, 

a také jsem předem věděla barvu domu. 

Souhlas. Potvrzuješ moji osobní zkušenost. 

Obecně existuje moţnost proţít naprosté splynutí 

s celým světem. Nejenom s blízkým člověkem, ale 

s celým světem. Pocit osobní oddělenosti je náš 

problém. 

Ale v tomto pocitu jednoty se snad ani nedá 

dlouho přežívat. 

Naopak. Dá se v něm ţít kontinuálně. Je to 

stupeň duchovního rozvoje. Zpočátku má člověk 

pocit, ţe nějaké splynutí je nesmysl, přece nemohu 

být přírodou nebo domem. Pak to člověk zaţije na 

vteřinku, pak na dvě vteřinky, na pět minut, aţ se 

mu to nakonec můţe stát trvalým proţitkem. 

Oddělenost nás v podstatě trápí a my touţíme po 

splynutí a sjednocení, protoţe jsme společenští 

tvorové. Na druhé straně si stavíme bariéry – tohle 

je moje, tohle je tvoje. Jestliţe se ti podaří vnímat 

i druhé lidi jako součást sebe sama, budeš se cítit 

jako svobodný a bezpečný člověk. 

 

Když člověk cestuje prostorem, mohl by cestovat 

i časem? Kdyby mě třeba zaujal nějaký problém 

v historii, mohla bych se tam jít podívat? 

To je sloţitější. Pohyb v čase zpátky neexistuje. 

Čas plyne jedním směrem. Ale to, o čem jsi 

mluvila, udělat lze. Za určitých podmínek se můţeš 

vrátit myšlenkově do určitého času, ale to 

neznamená, ţe tam bude i tvoje fyzické tělo. 

Obecně se myšlenkově do minulosti vrátit můţeme, 

ale ne ţe bychom byli schopni ovlivnit tehdejší 

dění, jak to popisují příběhy z oblasti science 

fiction. Tvoje mysl se napojí na příslušné 

informační pole. Všechno, co se kdy na této planetě 

stalo, je někde zapsáno, ale ne ke všem těmto 

informacím máme volný přístup. Představte si 

informační trychtýř. Jak člověk duchovně roste, 

posouvá se po informačním trychtýři stále výš 

a výš, a tím se mu rozšiřuje obzor vědomostí, a to 

jak logických, tak i mentálních. 

Ne ţe by se kaţdý z nás mohl vrátit do doby 

Kleopatry nebo Atlantidy a podívat se, jak to 

tenkrát vypadalo. Bohuţel takové informace jsou 

uloţeny v určitém šuplíku onoho informačního 

trychtýře a ne kaţdý z nás má právo se do něj 

podívat. Ale zapsáno to je. Kaţdá událost i kaţdá 

myšlenka, která se stala na této planetě, je uloţena 

v kolektivní databance lidstva. Říkám kolektivní 

databanka, jiní tomu říkají kolektivní nevědomí 

nebo akaša kronika. 

 

Je možné se dostat do budoucnosti? 

Budoucnost jako taková není předem vytvořená. 

Vytváříme jí právě teď my i celé lidstvo. Není 

naprogramovaná dopředu. 

Propouštění dětí 

Nyní si zkusíme meditaci, která se bude týkat 

našich dětí. Kdo z vás vlastní děti nemá, bude ji 

v duchu dělat s vlastními rodiči. Udělejte si pohodlí. 

Uvolni maličké svaly okolo očí. Dýcháš zvolna, 

zhluboka. 

Vstup do hladin 

Tajný koutek 

Nyní soustřeď svoji pozornost do své srdeční 

čakry. Uprostřed hrudníku na úrovni srdce je 

srdeční čakra, která se někdy také nazývá 

duchovní srdce. 

Představ si je jako velké dvojdílné okno. Otevři 

to okno dokořán. 

Najednou si uvědomuješ, jak z něj začíná 

proudit nádherný proud energie, která 

zaplavuje každou buňku ve tvém těle. 

Uvědomuješ si sám sebe a své skutečné já. 

V tuto chvíli vychází z tvého srdce tvoje dítě. 

Vnímáš, jak mohutný proud lásky doprovází dítě 

na jeho cestě do života. Dítě se zastavuje, otáčí 

se k tobě, díváte se jeden druhému do očí 

a navazujete tak do budoucnosti vztah 

pochopení a harmonie. 

Silně si uvědomuješ jeho vlastní hodnotu, jeho 

rozhodnutí prožít tento život. Uvědomuješ si, že 

má vlastní myšlenky a touhy, že má svoje 

představy o životě a o štěstí. Od této chvíle se 

budeš učit respektovat je a podporovat. 

Tvoje dítě se otáčí a pomaličku odchází. Z tvého 

srdce se uvolňuje mohutný kužel lásky, který 

milované dítě doprovází. 
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Najednou vidíš, že dítě nemůže dál, jako by se 

zastavilo. Když se podíváš pozorněji, zjišťuješ, 

že je mezi vámi pouto. Pouto, které vychází 

z tvého sobectví, z touhy vlastnit a ovládat, 

z falešných představ o tom, že ti tvé dítě patří. 

Možná že to pouto vidíš jako silný provaz mezi 

sebou a jím. Zbav se toho provazu. Odvaž jej, 

přeřízni, vytrhni, dej ho úplně pryč! 

Pouto je zrušeno a na cestě před tebou stojí 

svobodné milované dítě. Tvoje láska a pomoc je 

mu vždy posilou na cestě a ono odchází hledat 

své místo ve světě s pocitem pevného zázemí 

a teplého domova. 

Máš-li druhé dítě, jistě i ono touží žít s tebou 

v harmonii a lásce. Vychází z tvého srdce, otáčí 

se, díváte se jeden druhému do očí a navazujete 

vztah pochopení a harmonie. 

Uvědomuješ si silně jeho vlastní hodnotu, jeho 

rozhodnutí prožít tento život. Uvědomuješ si, že 

má vlastní myšlenky, vlastní touhy, svoje 

představy o životě a štěstí. Od této chvíle se 

budeš učit je respektovat. 

Tvoje dítě se otáčí a pomaličku odchází z tvého 

srdce. Z tvého srdce se uvolňuje kužel lásky, 

který milované dítě doprovází. 

Opět to najednou nejde, zase je tu pouto, které 

vychází z tvého sobectví, z touhy vlastnit 

a ovládat, z falešných představ o tom, že ti tvé 

dítě patří. 

Možná, že to pouto vidíš jako silný provaz mezi 

sebou a svým dítětem. Zbav se toho provazu, 

odvaž jej, přeřízni, dej ho úplně pryč! 

Pouto je zrušeno. Na cestě před tebou stojí 

svobodné milované dítě. Tvoje láska a pomoc je 

mu vždy na cestě posilou a oporou. Dítě odchází 

hledat své místo ve světě s pocitem pevného 

zázemí a teplého domova. 

Dětství našich dětí je neustálé proč adresované 

nám dospělým, někdy slepým a hluchým. 

Naučme se jim odpovídat. 

Uvědom si své duchovní srdce, uvědom si sám 

sebe, uvědom si, že jsi v niterných hladinách ve 

svém tajném koutku. 

Odchod z niterných hladin 

Otevřete oči, jste naprosto bdělí a svěží. 

Pokud to někoho z vás hodně bolelo, uvědomte 

si, ţe propustit neznamená vyhnat z domova, ale dát 

svobodu. Uvědomte si, jak často se svým dětem 

snaţíme pomoci, ale přitom je spoutáváme. Děláme 

všechno proto, abychom byli nepostradatelní. 

Pro mnoho rodičů je těţké pochopit, ţe jejich 

dítě dospělo a jde si svým vlastním ţivotem. Kolik 

z vás třicátníků a čtyřicátníků je stále ještě 

v područí své maminky a tatínka, pořád jste ještě 

jejich děti. Ještě stále vám potřebují radit 

a ochraňovat vás. Přemýšlejte o tom. Propouštění je 

o vnitřní svobodě všech zúčastněných. Hodně 

pomáhá pochopení, ţe dítě je u nás v rodině proto, 

abychom se vzájemně něčemu naučili. Jsme si 

vzájemně učiteli, nikoli vzájemně majiteli. 

Měla bych dotaz. Mám dvě děti, mladší dceru 

a staršího syna. Meditaci propouštění jsem začala 

s dcerou; když odešla a já propouštěla syna, dcera 

si na něho počkala, vzali se za ruce a odcházeli 

spolu. Jak si to mám vysvětlit? Říkala jsem si, jestli 

nemám o dceru moc velkou obavu – a když už ji 

nebudu chránit já, tak aspoň její bratr. 

Samozřejmě, moţné to je, ale můţe to být i tím, 

ţe k sobě mají krásný blízký vztah a po nějakou 

dobu se budou ţivotem provázet. Nemyslím 

fyzicky, ale mentálně, přátelstvím. Důleţité je, abys 

se dokázala odpoutat ty a dát dětem úplnou svobodu 

v jejich vlastním ţivotě. Ţe chtějí jít spolu, můţe 

být skutečně jejich svobodným rozhodnutím. Nejsi 

první, kdo něco podobného vyprávěl, stává se to 

a já bych to viděl jako velice pozitivní jev. 

Minulé životy 

Budeme hovořit o moţnosti nahlédnout do své 

minulosti neboli o technických moţnostech 

dozvědět se něco o minulých ţivotech. 

Samozřejmě, ţe to bude zajímat pouze ty, kdo věří, 

ţe cosi jako minulé ţivoty existuje. Ostatní teď mají 

volno. 

Existuje celá řada technických pomůcek, které 

mohou zpřístupnit informace o našich minulých 

ţivotech. To, ţe jsme na své minulé ţivoty 

zapomněli, je cílený akt – a je to tak dobře. 

Informace z minulosti můţeme získat pouze tehdy, 

směřují-li k určitému konkrétnímu účelu. Nemáme 

na ně „právní nárok“. Můţeme se k nim dostat 

pouze jako k prostředku pro lepší pochopení naší 

současné situace. Samotná zvědavost není 

dostatečným důvodem, a máte-li jenom tento 

důvod, nepodaří se vám dostat nikam. 

Existují moţnosti, jak se dostat ke vzpomínkám 

na minulé ţivoty i z pouhé zvědavosti. Jedním 

z nich je hypnotická regrese. Terapeuti ji provádějí 

s cílem pomoci pacientovi najít psychický blok, 

jehoţ důsledky se projevují právě teď. Pokud se 

takový blok nedaří najít v rámci současného ţivota, 

posouvají své pátrání do minulých ţivotů. Cílem je 

pomoci pacientovi zbavit se konkrétních potíţí, coţ 
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je účel vcelku bohulibý. Nutno si však uvědomit, ţe 

hypnóza je manipulativní technika, umoţňující 

manipulovat pacientem i jeho duší. Dá-li se člověk 

hypnotizovat, vzdává se dobrovolně své svobodné 

vůle. Pak záleţí pouze na odborných a hlavně 

morálních kvalitách dotyčného hypnotizéra, co 

s vámi bude provádět. Dlouho se tradovalo, ţe 

hypnózu nejde zneuţít, ţe nikdo neudělá na základě 

hypnotického příkazu to, k čemu není vnitřně 

disponován, co by v bdělém stavu neudělal. 

V poslední době se objevují příklady dokumentující 

opak. Lidé mohou být ovlivněni proti své vůli, 

uvědomují si v bdělém stavu, ţe dělají věci, které 

jsou proti jejich morálním zásadám, a přesto 

nedokáţí ovlivnění posthypnotickým příkazem 

překonat. 

Druhou z dostupných moţností je holotropní 

dýchání. Tato technika byla původně vyvinuta jako 

odnaučovací technika pro narkomany. Vymyslel ji 

profesor Grof, psycholog českého původu ţijící 

v Americe; holotropní dýchání se dnes provozuje 

jako skupinová terapie. 

Holotropní dýchání s sebou nese jisté riziko. 

Bylo vyvinuto jako náhrada drog a můţe být 

návykové. Proto by vás měl kaţdý terapeut nejprve 

upozornit, ţe byste je měli absolvovat nejvýš třikrát 

do roka, aby se vám nestalo návykem. Dále často 

chybí individuální kontakt s odborným terapeutem. 

Na sezení se vytvoří laická dvojice, v níţ jeden 

dýchá a druhý mu takzvaně sitruje. Cílem všech 

regresí je zpracovat přijatý proţitek a laická pomoc 

při tom nemusí být dostatečná. 

Při holotropním dýchání se dosahuje 

změněného stavu vědomí pomocí vnějších 

prostředků. Lidé rytmicky dýchají a poslouchají 

hlasitou extatickou hudbu. Ve změněném stavu 

vědomí se napojují na jakési informační pole a cosi 

proţívají, ale uţ o metr dál proţívají jejich kolegové 

totéţ. Můţete si někdy velmi pracně, někdy aţ 

bolestivě odţívat cosi, co vůbec není vaše, co jste 

necenzurovaně přijali z okolí tím, ţe jste se otevřeli. 

Ten, kdo organizuje holotropní dýchání, by měl 

mít certifikát od profesora Grofa. Někdy se u nás 

dýchá i po večerech – člověk přijde odpoledne 

z práce, jde si na pár hodin dýchnout a pak jde zase 

domů. To vidím jako opravdu nebezpečné. Člověk 

odejde relativně v pohodě, ale jeho psychika se 

můţe rozpadnout i deset hodin po dýchání, ale 

potom na to můţe být sám a mohou nastat krizové 

situace. Minimální dobou na dýchání je celý 

víkend. V pátek večer se lidé sejdou, vytvoří 

dvojice, vysvětlí si, co a jak se bude dít. V sobotu 

dýchají, povinně tam spí a v neděli ještě rozebírají 

své proţitky, takţe lidé jsou ještě alespoň půl dne 

pod lékařským dohledem. 

Říká se, ţe holotropním dýcháním se vyčistí 

karma a nahlédne se do minulých ţivotů. Moţná 

ano, moţná ne. Podle mé zkušenosti je tato cesta 

poněkud násilná a člověka nikam neposouvá. 

V lepším případě je prozkoumáním slepé uličky, 

v horším případě můţe hodit i trochu zpátky. 

Další technikou je auditing. Je to v podstatě 

rozhovor mezi pacientem a terapeutem, při němţ si 

pacient postupně vzpomíná na stále hlubší záţitky, 

dostává se do dětství a někdy i dál. Sama technika 

je poměrně čistá. Problém je v tom, ţe ji pouţívají 

některé organizace s nepříliš čistými úmysly. 

Výrazně je potřeba varovat před dianetickým 

centrem v Praze. Auditing je tam pouţíván jako 

jedna z technik k cílené manipulaci, k finančnímu 

odírání zákazníků a budování závislosti. Za tímto 

spolkem stojí církev, nazývaná scientologie, coţ je 

organizace jdoucí výhradně po penězích. Začínají 

velmi příjemně, bezplatně vám udělají test 

osobnosti a na základě jeho výsledků vám nabídnou 

různá školení... a velice pevně si vás přidrţí, 

takříkajíc zadrápkují. 

Informaci z minulosti můţete dostat tehdy, 

pokud vám má pomoci v momentálním rozvoji. 

Uděláme si teď krátkou ukázku cesty, po níţ se do 

minulých ţivotů můţete dostat sami. Povedu vás do 

prostředí, ve kterém jsou pro vás připraveny 

informace. Vaše vlastní podvědomí samo rozhodne, 

je-li pro vás v tomto okamţiku nějaká informace 

přístupná. Ţádná manipulace, půjde o vaše 

svobodné vnitřní rozhodnutí. 

Pouţíváme techniku popsanou v knize Ţivot 

mezi ţivoty, ovšem na trhu jsou dvě knihy tohoto 

jména. Jednu napsal Dr. Moody a v ní je také 

popsána technika, jak se dostat do barda, ale není 

popsána cesta zpátky. To mi připomíná, ţe bych vás 

chtěl varovat: Kdykoli budete absolvovat nějaké 

školení nebo číst kníţky na podobné téma 

a rozhodnete se nějakou techniku vyzkoušet, měli 

byste předem vědět, co se bude dít potom, jaká je 

cesta zpátky. Jedním z triků, které pouţívají některé 

sekty k upoutání druhých lidí, je vyvolání záţitku 

minulého ţivota či barda, ale bez cesty zpět – 

člověka tam odvedou a nechají ho tam. Ne ţe by se 

z toho zbláznil, samozřejmě se normálně vrátí 

a probere se, ale část jeho mysli zůstane fixována 

v čase a v události, která nebyla zpracována, touţí 

se tam vrátit a dotáhnout příslušnou zkušenost do 

konce. Sám to člověk ovšem neumí, je odkázán na 

sektu, která jediná mu tento záţitek můţe opět 

zprostředkovat – a člověk je v pasti. Něco 

podobného dělá pomocí auditingu právě dianetické 

centrum, které tímto způsobem na sebe váţe lidi. 
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Takţe Moodyho ne, pouţíváme techniku z knihy 

Ţivot mezi ţivoty od dvojice autorů Whitton 

a Fisher. Za chvíli si ji proţijeme. 

Nejprve půjdeme do koutku. Z koutku vás 

odvedu do jakéhosi kosmického chrámu. Vstoupíte 

do něj, po levé straně budete hledat podél stěny 

dvířka. Najdete je a vstoupíte jimi na schodiště, 

které vede do podzemí chrámu. Na úpatí schodiště 

na vás bude čekat váš archivář. Poprosíte ho, aby 

vás odvedl k vašim knihám ţivota a on vás povede 

podzemními chodbami do archivu s regály 

naplněnými aţ do stropu knihami. Archivář vás 

dovede k polici označené vaším jménem, na níţ 

bude stát řada knih se záznamy vašich minulých 

ţivotů. Poţádáte archiváře, aby vám vybral knihu, 

která je pro vás v tomto okamţiku nejdůleţitější. 

Můţe to být současný ţivot, nebo desátý před ním. 

Archivář pečlivě vybere knihu a podá vám ji. Tady 

končí moje průvodcovství. 

V tu chvíli rozhoduje vaše podvědomí, jestli 

v knize něco přečtete nebo nepřečtete. Pokud si 

máte něco přečíst, dostanete napoprvé 

pravděpodobně pouze letmé vzorky z různých 

ţivotů, které spolu úplně nesouvisejí a můţete 

vnímat, ţe pocházejí z různých časových údobí. 

Taková zkušenost je pro vás zprávou, ţe se doma 

k tomuto cvičení můţete vrátit a znovu si je 

důkladně a v klidu proţít. Nechám vás teď jen 

chviličku listovat. Někdo budete mít knihu 

s obrázky, někdo po otevření knihy vstoupí do 

jiného prostoru. Potom vás poţádám, abyste knihu 

zavřeli, vrátili ji archivářovi, a vyvedu vás stejnou 

cestou zase ven. Takový postup je bezpečný, 

protoţe znáte cestu tam i zpět, můţete se po ní 

samostatně pohybovat a máte jistotu, ţe dostanete 

pouze takové informace, na něţ jste zralí. 

Doma by se vám mohlo někdy stát, ţe se ve vás 

začnou odehrávat myšlenky nebo obrazy, kterých se 

leknete. Tady se vám to pravděpodobně nestane, 

protoţe na to nebudete mít dost času. Můţe se vám 

objevit děj směřující ke katastrofě, například ke 

smrti. Občas si někdo znovu proţije své upálení, 

ukřiţování, utopení či zavalení. V takové chvíli se 

můţete polekat, otevřít oči, a utéci tak z děje pryč. 

Vaše podvědomí vám ale nabízí jen ty informace, 

na něţ jste zralí. Nicméně pokud se vám stane, ţe 

vyvolaný obraz bude pro vás v danou chvíli příliš 

drastický, zavřete opět oči, v archivu zaklapněte 

knihu, vraťte ji archiváři a opusťte archiv stejnou 

cestou, kterou jste do něj přišli. Můţete se tam pak 

kdykoli vrátit. Tato situace není pravděpodobná, 

přesto se o ní raději zmiňuji předem. 

Chci vám vyprávět příběh, který se mi stal na 

semináři, kdyţ jsem ještě pracoval pro Zlatou Mysl. 

Na závěr semináře se tam chodí přes ţhavé uhlí. 

Spálí se dva kubíky tvrdého dřeva a pak se po tomto 

ţhoucím koberečku chodí bosýma nohama. Nejprve 

jsem pokaţdé vykládal, jak se to dělá, pak jsem to 

ţhavé uhlí musel sám přejít. Potom jsem stál na 

konci a chytal lidi, kteří přes ţhavé uhlí přecházeli. 

Viděl jsem, jak se tam několikrát postavila 

jedna dívka a vţdycky zase utekla. Několikrát 

zkoušela vstoupit do ohně, ale nesebrala odvahu 

a nakonec to obrečela. Na závěr jsem šel k ní, byla 

velmi nešťastná, ţe to nedokázala; měla dojem, ţe 

nezvládla situaci. Snaţil jsem se jí vysvětlit, ţe 

chození přes ţhavé uhlí není podstatné a nemá 

s alfou nic společného, ţe je to jenom taková 

atrakce semináře. Neuvěřila mi a odešla. 

Za několik měsíců jsme v témţe městě pořádali 

opět stejný seminář. Na jeho závěr opět přišla tato 

dívka (kaţdý absolvent měl právo vstoupit na oheň 

kdykoli znovu), byla celá rozzářená a hlásila, ţe se 

těší, jak dnes oheň přejde. Vyprávěla, ţe mezi tím 

zkoumala své minulé ţivoty a proţila si, jak ji ve 

čtrnáctém století upálili jako čarodějnici, a jak uţ je 

to za ní a teď uţ je oheň její kamarád. Skutečně 

přešla přes oheň na první pokus, naprosto v pohodě, 

noţičky jako dětská prdelka. Stačila jí jediná 

zkušenost vzpomínky na minulý ţivot a své fobie se 

zbavila. Ne kaţdý to má tak jednoduché, ale uvedl 

jsem vám příklad ze ţivota. 

Nahlédnutí do minulých ţivotů můţe pomoci 

zbavit se určitých somatických obtíţí či fobií, je to 

cesta k porozumění sám sobě. 

Chcete se předem na něco zeptat? 

 

Mně připadá, že nějak příliš mnoho lidí má ve 

svých životech zkušenosti s násilnou smrtí, příliš 

mnoho lidí je přesvědčeno, že byli čarodějnicemi, že 

byli upálení, utopeni, zavaleni, zabiti... čím to je? 

Neřekl bych, ţe příliš mnoho lidí má vzpomínky 

na násilnou smrt. To spíše popsané techniky vedou 

právě k vyvstávání silných nezpracovaných záţitků. 

Události, které člověk zpracoval a strávil, upadly 

dávno v zapomenutí a není potřeba se k nim vracet. 

Ze vzpomínek se vynořují takové informace, které 

nás doteď nějakým způsobem blokují, protoţe jsme 

je doposud nestrávili. Násilné výjevy bývají právě 

takovými traumaty, která se sama připomínají. 

Podstatnější námitkou je poukaz na to, ţe příliš 

mnoho lidí si vzpomíná, jak byli Kleopatrou, 

Napoleonem nebo jinou významnou osobností. 

Jedním z vysvětlení můţe být napojení na akaša 

kroniku celého lidstva, odkud se můţe číst ţivotopis 

někoho úplně jiného. Myslím si, ţe kdyţ se člověk 

vrací do minulých ţivotů sám za sebe a s čistým 
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úmyslem porozumět sám sobě, je vyšší 

pravděpodobnost, ţe k němu přijdou jeho 

autentické vzpomínky. Klíčem opravdovosti je, 

nakolik mu tato vzpomínka pomůţe vyřešit 

současný běţný ţivot. 

 

Víš, jakou metodu používala paní doktorka 

Foučková? Je možné, že když by mě do minulosti 

vedla třeba ona, že bych dostala i informaci, na niž 

nejsem připravena? 

Kdyţ jdeš do minulých ţivotů sama, tak 

dostaneš opravdu jen takové informace, na které 

připravena jsi. V hypnotické regresi můţeš dostat 

cokoli, tedy i to, na co připravena nejsi. Terapeut 

nemá v regresi příliš mnoho moţností vyhnout se 

bolestem, na něţ člověk není zralý. V auditingu má 

terapeut víc moţností dozvědět se, ţe by dál neměl 

jít. Záleţí pak na něm, jestli je respektuje. Jak to 

přesně dělá paní Foučková nevím, ona 

o podrobnostech nechce mluvit. Vím, ţe začínala 

hypnózou a ţe od ní upustila, coţ je asi dosti 

univerzální průběh u lidí, kteří na sobě duchovně 

pracují, protoţe uvidí hypnózu jako dosti násilnou 

techniku. 

 

Zažila jsem divadelní představení pana 

Calábka, ve kterém se v hypnóze dostávali lidé do 

minulých životů, to proběhlo normálně. Potom se 

jedna paní chtěla dostat do budoucnosti, do roku 

2000. Jela autem, najednou strašně vykřikla, hrozně 

se rozplakala, museli ji odvést do zákulisí a pan 

Calábek zmizel s ní... Já bych se tohoto bála. Ta 

paní přišla dobrovolně s ostatními lidmi z publika. 

Celé mi to připadalo jako divadlo. 

Pan Calábek dělá takzvanou hypnotics show. 

S čím kdo zachází, s tím také schází. Měla jsi asi 

pocit správný, nechci to příliš komentovat. Řiďte se 

svým srdcem, svou intuicí. 

Mně té paní bylo opravdu líto, protože tak 

hrozně vykřikla! 

Řekla si o to sama a pan Calábek to 

respektoval... no comment. Snad je to její cesta. 

 

Já jsem se tu snažila vypátrat odpověď na 

otázku, odkud se berou problémy v mém manželství. 

Nakonec jsem ze vzpomínek na minulé doby zjistila, 

kde jsou jejich příčiny. Hodně dlouho mi pak ale 

trvalo, než jsem zjistila, co s tím poznáním mám 

vlastně dělat. Po malých kouscích mi to postupně 

zapadá dohromady. 

Pokud chcete porozumět svým partnerským 

vztahům, doporučuji velmi pečlivě prostudovat 

Celestinské proroctví, speciálně čtvrtý vhled, kde se 

pojednává o rodinných vztazích a bojích o moc 

v rodině. 

 

Teď se objevila kniha Celestinské proroctví II. 

Je tam ještě něco zajímavého? 

To je pracovní kniha celestinského proroctví. 

Rozpracovává téma první knihy do podoby 

smysluplného návodu k pouţití pro jednotlivce 

nebo pro skupiny, které chtějí na sobě pracovat. 

Je-li k tomu, co nyní hodláme podniknout, 

všechno jasné, tak půjdeme do koutku a z koutku do 

kosmického chrámu. 

Zavři oči. 

Vstup do hladin 

Tajný koutek 

Nyní se vydej ze svého koutku ven do přírody. 

Jdeš po cestě, která stoupá na mírný zatravněný 

kopec. Přicházíš na vrchol a rozhlížíš se po 

krajině. Dnes plují mraky tak nízko, že některé 

jsou pod tvojí úrovní, vidíš je shora. 

Teď ti vítr přivál malý pěkný obláček, který 

zahalil celý vrchol kopce. Kolem tebe je jenom 

bílo a najednou máš zvláštní pocit, jako bys ani 

nestál pevně nohama na zemi. Jako by ses 

vznášel s mrakem. Vysoukáváš se z mraku 

nahoru a vidíš, jak tě ten obláček unáší. 

Když se podíváš ve směru letu, vidíš v dálce 

obrovský velký bílý mrak, na kterém se cosi 

třpytí. Jak připlouváte blíž, zjišťuješ, že tam 

stojí obrovský kosmický chrám. 

Tvůj obláček přistává k mraku s chrámem, ty 

vystupuješ a jdeš k chrámu. Kráčíš po sedmi 

schodech k hlavnímu portálu a vystupuješ na 

něj. Stojíš přede dveřmi do chrámu. Stačí na ně 

lehce zatlačit a dveře se otevírají. 

Vstupuješ dovnitř a rozhlížíš se. Je tam 

majestátní ticho. 

Nyní se vydej k levé stěně chrámu a hledej v ní 

maličká dvířka. 

Nacházíš dvířka a otevíráš je. Za nimi vede 

točité schodiště do podzemí chrámu. Sestupuješ 

po něm stále níž a níž, hlouběji a hlouběji do 

podzemí. 

Dole na úpatí schodiště na tebe čeká tvůj 

archivář. Přivítej se s ním a popros ho, aby tě 

odvedl k tvým knihám života. 

Archivář ti beze slov pokyne, abys ho 
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následoval. Jdeš za ním spletí podzemních 

kamenných chodeb. Přicházíte do velikého sálu, 

kde stojí plno regálů s knihami. 

Jdete mezi regály, až se archivář zastavuje 

a ukazuje rukou na polici s řadou knih tvého 

života. Popros jej, aby ti podal tu nejdůležitější 

knihu života, kterou právě teď potřebuješ. 

Archivář vybírá knihu a podává ti ji. Bereš 

knihu do rukou, otevíráš ji a začínáš v ní 

listovat. 

Teď tě nechám samostatně pracovat, aby ses 

mohl v klidu podívat do své knihy života. 



Pomaličku dokončuj. 

Uvědom si, že jsi v archivu, že držíš v rukou 

svou knihu života. 

Zavři ji a podej ji zpátky archiváři. Ukládá ji 

zpátky do regálu. 

Nyní jde před tebou a vyvádí tě nejprve ze sálu, 

potom opět chodbami, až na úpatí točitého 

schodiště. Tady se s ním rozluč a poděkuj mu. 

Začínáš stoupat po točitém schodišti nahoru. 

Jdeš výš a výš až k maličkým dvířkám. Vstupuješ 

jimi do prostoru chrámu. 

Nyní jdi doprostřed chrámu a v duchu poděkuj 

za to, že jsi směl nahlédnout do svého archivu. 

Vycházíš hlavním vchodem ven na denní světlo. 

Nastupuješ do svého malého obláčku jako do 

lodičky a on tě odnáší zpátky. 

Letíte nad krajinou a blížíte se ke kopci, ze 

kterého jsi před chvílí odletěl. 

Najednou je kolem tebe bílo. Nic nevidíš, ale 

máš pocit pevné půdy pod nohama. Zafoukal 

vítr a odvál mráček. Stojíš opět nohama na 

pevné zemi. 

Začínáš sestupovat po cestě dolů a vracíš se do 

svého tajného koutku. 

Za chviličku odejdeš z niterných hladin. 

Odchod z niterných hladin 

Prosím otevřete oči, jste naprosto bdělí a svěţí. 

Pokud se chcete na něco zeptat, máte příleţitost. 

 

Já jsem v knize života viděla pouze černobílé 

obrázky. Chtěla jsem si něco představit, ale všechno 

bylo jakoby spletené, kus střeva, obliny, kus 

pleteného džbánu, tři pruty, jak se dole splétají 

v pomlázku. Na posledním obrázku jsem viděla 

pomlázku uprostřed stránky. Na jedné půlce stránky 

bylo prázdno a na druhé půlce stránky vycházelo 

žlutooranžové slunce. Vůbec si nedokážu představit, 

co to znamená. 

Podle toho, jak to popisuješ, bych řekl, ţe obraz 

nesouvisí přímo s minulými ţivoty. Říkáš, ţe jsi se 

snaţila něco si představit? 

No, já jsem chtěla něco vidět, ale všechno tam 

bylo z něčeho spleteno. 

To je ono, ty jsi chtěla. Pokud člověk moc chce, 

tak do toho vnutí svou představivost, nebo se to 

před ním úplně zamkne. Mám dojem, ţe tam je pro 

tebe informace, ale současná. 

Mimochodem, klidně se vám mohlo stát, ţe jste 

v archivu dostali knihu tohoto ţivota, protoţe třeba 

právě ta je nejdůleţitější pro to, abyste porozuměli 

co se s vámi právě teď děje. Není nijak předem 

určeno, ţe dostanete třeba desátý minulý ţivot. 

Formulace je jasná, ţádáte o nejdůleţitější knihu 

ţivota pro tuto chvíli. A to by mi u tebe hrálo. 

Otázkou je, jak tu alegorii rozlousknout. Na tom 

budeš muset doma přemýšlet, to já za tebe 

nevyřeším. Myslím si, ţe je to smysluplná alegorie. 

Nepotěšil jsem tě, viď. To se mi stává často. 

 

Můj archivář tam měl celou řadu knih různých 

barev. Jedna z nich byla černá a já jsem řekla, že tu 

tedy nechci. Ale archivář mi vnutil právě ji – a ona 

to byla bible. Já jsem tedy v tomto životě absolutní 

materialistka. Nicméně jsem ji otevřela. Uvnitř 

nebyl žádný text, ale obrázky různých svatých, kteří 

vypadali jak ti svatí z kostela. 

Zase si myslím, ţe to pro tebe nese nějakou 

informaci. Třeba by sis skutečně tu bibli měla 

přečíst. V ţádném případě tě neposílám do kostela 

ani do ţádné církve, ale mám důvodné podezření, 

ţe jsi zaujala odmítavý postoj k něčemu, o čem 

skoro nic nevíš. Můţe souviset s tvojí minulostí, ţe 

toto je tvým tvrdým blokem, třeba proti církevní 

autoritě, kterou ti můţe bible symbolizovat. Řekl 

bych, ţe v tomto ţivotě máš vyhraněný názor na 

něco, co nemáš dostatečně osahané. Povaţuji za 

seriózní seznámit se i s tím, s čím nesouhlasím. 

Alespoň abych věděl, s čím to vlastně nesouhlasím. 

Když si zkusím něco z bible přečíst, tak tomu 

nerozumím... 

Pokud začínáš Starým zákonem, tak ten je na 

čtení opravdu velmi obtíţný. Zkus si přečíst 

Vodnářské evangelium, bude pro tebe stravitelnější. 

 

Já bych k tomu chtěla říci, že každé úterý od 
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sedmi hodin probíhá v kostele na Náměstí republiky 

výklad z písma, vykládá otec Lev. 

Tam je problém v tom, ţe je to církevní výklad. 

To je, katolický. Ale teoreticky se tam může 

člověk něco dozvědět, ne! 

I prakticky, samozřejmě. Kvalifikovaný výklad 

má výhodu ve znalosti různých odkazů 

a historických dat. Bible je kniha dva tisíce let stará 

a vychází ze znalosti určitého ţivotního prostředí, 

která nám ovšem chybí. V tomto směru můţe být 

církevní výklad obohacující, ale i zavádějící. 

 

Může se stát, že v archivu byla na všech policích 

řada knih, ale na mé polici byla jenom jedna kniha? 

Samozřejmě, stát se to můţe. Pokud tedy 

přijímáte filozofii reinkarnace, tak ne všichni jsme 

tady stejně dlouho. Mohou mezi námi být lidé, kteří 

jsou tu poprvé. Na této zemi existuje velká 

fluktuace. Říká se, ţe po dosaţení zasvěcení se sem 

jiţ není nutno inkarnovat a pak by nás tady zákonitě 

muselo ubývat. K zasvěcení se sem tam přece 

jenom někdo dopracuje a moţná jich ani není tak 

málo. Ale ono nás tady spíš přibývá, přicházejí sem 

noví. Jako v kaţdém jiném koloběhu v přírodě, staří 

odcházejí, mladí přicházejí. Tak to funguje v celém 

vesmíru. 

 

Já jsem viděla ptáka zasaženého šípem. 

To je symbol. Leckdo z vás si mohl proţít 

úryvek z minulosti jako zvíře. To nemusí znamenat, 

ţe jste byli rybou nebo ptákem, ale je to obrazový 

symbol, který ti neumím přeloţit. Mohl bych se na 

to zeptat v hladinách, ale v bdělém stavu to nevím. 

Mám důvodné podezření, ţe i kdybych se na to 

zeptal v hladinách, stejně bych ti výsledek nesměl 

říci. 

 

Já jsem zase byla v Indii a viděla jsem indické 

látky. 

Říkal jsem, ţe dostanete několik vzorků 

z různých časových období. Z toho by s dalo 

dedukovat, ţe jsi jednu ze svých minulých inkarnací 

proţila v Indii. 

 

Já jsem tam měla knihu, ve které byl jediný 

nápis „já jsem“, jinak byla kniha prázdná. 

Četla jsi bibli? Našla bys v ní slova „Jsem který 

jsem“. 

 

Můj archivář byl velmi příjemný. Dovedl mě do 

místnosti, kde byly samé knížky. Měla jsem z nich 

podvědomý strach a smlouvala jsem, že knihy snad 

raději ne. Archivář mi podal knihu a pokynul mi, ať 

ji otevřu. Otevřela jsem ji a listovala jsem 

prázdnými bílými stránkami. Archivář u mě stál 

a díval se mi do rukou. Najednou jsem měla pocit, 

že jsem nahoře ve veliké zahradě a dole štěká 

hrozně rozzuřený pes. Měl zvláštní oči a cenil zuby. 

Odněkud se ozývaly hlasy, které ho volaly, někdo 

mu domlouval. Nemohla jsem se ani hnout. Zároveň 

jsem zkoušela listovat dál knihou, ale pořád jsem 

viděla tento obraz. 

Jaký je tvůj vztah ke psům nyní? 

Nemohu říci nic konkrétního. 

Nemusíš mít psa doma, ţe? 

Ne, to v žádném případě. Vzhledem k tomu, že 

mám malé děti a na sídlišti už je víc psů než dětí. 

Dobře. Můţeš se k tomu doma vrátit, proţij si to 

znovu, v klidu a v pohodě. Mimochodem, pokud se 

rozhodnete takové věci dělat doma, zvolte si přece 

jen takové místo a čas, kde nemůţete být nenadále 

vyrušeni. Není příjemné být při těchto záţitcích 

vyrušen. Uvidíš, v jakém směru se ta situace bude 

vyvíjet. Asi ti má něco objasnit. Pokud to je 

pravdivá informace, tak musí směřovat k nějakému 

rozuzlení, i kdyţ třeba ne zrovna k příjemnému. 

Tato informace ti můţe vysvětlit to, co se děje teď, 

v tvé současnosti. Jestli to uděláš nebo ne, je 

samozřejmě jen na tobě. 

 

Já jsem viděla moře a dva racky. Když jsem pak 

vracela knihu archivářovi, poznala jsem ho – byl to 

můj strýc, který dávno zemřel. Připadalo mi, že má 

pro mě zprávu. 

Je to moţné. Můţe se to týkat tohoto ţivota, 

v němţ jste spolu měli něco v tvém dětství, na co jsi 

úplně zapomněla. Někde v tobě je moţná nějaký 

bloček, který by chtěl rozuzlit. Stejně tak to můţe 

být známka toho, ţe jste spolu měli něco 

společného v minulých ţivotech. Budete-li mít 

moţnost nahlédnout do minulosti, zjistíte, ţe se 

v reinkarnačním cyklu obvykle nepohybujeme jako 

samostatní jedinci, ale spolu s určitou skupinou lidí. 

Tu a tam se setkáváme s lidmi, s nimiţ jsme uţ měli 

něco do činění v minulosti. Můţeme mít mezi 

sebou karmický dluh, nebo se máme spolu něčemu 

doučit. Setkáváme se v různém garde: syn – otec, 

muţ – ţena, mění se pohlaví, mění se rod, jednou 

jsme stejnému člověku rodičem, jindy si to 

vyměníme. Zaţíváme ţivot z různých zorných úhlů. 

Tím se obohacuje zkušenost naší duše. 
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Když jsem měla na polici deset knih a archivář 

mi podal právě sedmou, lze z toho usoudit, že to 

byla zpráva ze sedmého života? Dokázala bych jej 

podle toho časově zařadit? 

Ne, ţádné počty prosím. Takovou informaci 

nepotřebuješ. Historické období se můţeš dozvědět 

z děje, ze situace, z kostýmů. Z mnoţství knih se 

obecně nedá dedukovat stáří duše. Některá kniha 

můţe alegoricky obsahovat několik ţivotů. Jde 

o nalezení situace, která je hluboce zapomenutá, ale 

která nás má nějak poučit. Na základě naší prosby 

se vybaví tehdy, je-li teď k našemu pochopení 

důleţitá. A důleţitá je pouze cílená informace. 

 

Já jsem vstoupila do knihy – a když jsem se 

rozhlédla, uviděla jsem vrcholek hory, Okolo byla 

řídká mračna. Viděla jsem paprsek slunce a měla 

jsem pocit, že mě táhne dolů. V části cesty šel 

paprsek zase nahoru a já jsem stoupala, nebo spíše 

plula po paprsku nahoru. V tom už jsi říkal, že 

máme knihu pevně držet a mně se nedařilo jít 

zpátky, ale bylo to příjemné. Vzala jsem knihu 

pevně do rukou, abych se vrátila a pak to šlo. 

K tomu ti nemohu říci nic jiného neţ radu, aby 

sis to zopakovala doma. Bude to mít nějakou 

návaznost. Inzeroval jsem, ţe zde zaţijeme pouze 

vzorek. Tady nelze nechat rozjet sto lidí naplno do 

minulosti. K tomu zde není vhodné prostředí. 

 

Je možné nahlédnout do minulých životů někoho 

jiného, třeba vlastního dítěte? 

Stručná odpověď by zněla „ano“. Jestliţe 

existuje řada omezujících podmínek k tomu, 

abychom se dostali ke svým vlastním ţivotům, ještě 

více jich je k cizím. Někomu se to můţe přihodit 

naprosto spontánně, například léčitelům, nebo se to 

mohlo stát i někomu tady na semináři. I při 

mentálním léčení se vám můţe stát, ţe vám 

spontánně přijde informace, ţe nemoc souvisí 

s něčím z minulosti. Je to cílená informace. 

Šťourat se v minulosti někoho jiného mi připadá 

hrubě neetické. 

 

Je možné nahlédnout i do období mezi životy? 

Jestli je moţné nahlédnout do barda? Teoreticky 

to moţné je. Tam je to ale pro nás ještě zmatenější 

a do normálního ţivota obtíţněji zařaditelnější. 

Jedná se o jiný časoprostor, pro nějţ nám chybí 

výrazové i obrazové prostředky. Tam můţete zaţít 

něco, co nebudete umět pojmenovat a nebudete 

tomu ani příliš rozumět. V bardu se v podstatě totiţ 

nic neděje. Tam je přestávka, čekárna. Bardo je 

stav, kdy si člověk uvědomí, co udělal dobře a co 

špatně, co je dobro a zlo, ale není tam ţádný velký 

vývoj. Pokud poprosíš o vstup do barda a bude ti to 

povoleno, zaţiješ něco podobného astrálnímu 

cestování. Pravděpodobně budeš lítat ve změti 

barev a nebude to mít reálný smysl. 

Jedním z mých výjevů teď bylo totiž to, že jsem 

byl průhledný, dost těžko to popsat, ale měl jsem 

pocit, že čekám ve frontě, že jsem před nějakým 

rozhodnutím. To je jen velice hrubý popis.  

Ano, to je moţné. Duše v bardu čeká a zároveň 

se vytváří plán následující inkarnace. Tvůj pocit by 

tomu mohl odpovídat. Otázkou ovšem je, proč 

vůbec do takového prostoru jít. Můţe to být 

kamínkem do mé mozaiky, abych porozuměl tomu, 

co se vlastně se mnou v průběhu ţivota děje. 

Například si potřebuji uvědomit i okamţik, kdy 

stojím ve frontě. 

 

Já jsem četla o bardu, že je tam knihovna a kdo 

chce, může tam jít studovat... 

Já se na to nepamatuji. Moje informace mi 

říkají, ţe v bardu vzdělávací proces téměř 

nepokračuje. Duše si tam uvědomuje, co udělala 

dobře, co špatně a čemu se ještě potřebuje naučit. 

Myslím si, ţe to uţ je nedůleţité filozofování. Teď 

jsme tady. Teď a tady potřebujeme ţít. Ne unikat ve 

fantazii do barda a minulých ţivotů a tam se v nich 

přehrabovat. Máte-li pocit, ţe něčemu nerozumíte, 

poproste o hlubší porozumění. Jinak je to únik 

z reality, kterým se nic neřeší. 

Máme spoustu informačních zdrojů 

k porozumění tomu, co se s námi děje. Před 

většinou z nich sami zavíráme oči. 

Ještě se tě chci zeptat, proč jsi proti katolické 

církvi? 

Nejsem proti katolické církvi. Všechno má své 

pro a proti. Kaţdá činnost na tomto světě má své 

opodstatnění v určité oblasti našeho vývoje. Jsem 

přesvědčen o tom, ţe pro mnoho lidí můţe být 

církev důleţitým startovním momentem k tomu, 

aby připustili, ţe je něco mezi nebem a zemí, aby se 

odpoutali od hrubého materialismu. Na druhou 

stranu jsem přesvědčen o tom, ţe v určité fázi 

vývoje začne církev člověka brzdit. Je to lidská 

organizace se svou strukturou, s pravidly, dogmaty, 

které pak člověka svazují a brání mu v svobodném 

hledání. 

Církev je výtah, který mě doveze do určitého 

patra, ale pak bych měl vystoupit a jít dál po svých. 
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Teď nemluvím o formálním vystoupení z církve, 

ale o tom, abyste si dovolili ten přepych jít dál svou 

cestou, pochybovat o dogmatech, hledat nový 

přístup. To uţ v rámci církve dost dobře dělat nelze. 

Já totiž mám jiný názor než oni, a přesto si kněz 

myslí, že se dám pokřtít, že to nevydržím. 

Ţe nevydrţíš jeho nátlak? 

Ne, nátlak toho, že poznám, co je dobro 

a nevydržím mu déle odolávat. Začala jsem se 

modlit a pomáhá mi to. Od té doby nemám deprese, 

je mi líp a pociťuji vnitřní radost. 

To je naprosto v pořádku. Jediný problém můţe 

vzniknout v momentě, kdy začneš tento svůj 

proţitek spojovat s organizací. To je tvoje práce. 

Připadá mi, že tady i tam se říkají stejné věci, 

jenom jinými slovy. 

Souhlasím. Jediný negativní moment u církve 

vidím tam, kde rozhoduje za tebe, kdy ti tím bere 

duchovní svobodu. To je problém všech organizací 

– vědí nejlépe, jak věci řešit. Ty se vlastně nemusíš 

starat, protoţe uţ to za tebe dávno někdo vymyslel. 

Mně se právě na tom knězi líbí, že mě do ničeho 

nenutí, ani do toho modlení. Pokaždé jen něco 

naznačí a já se toho buď chytím nebo ne, a třeba za 

ním přijdu až někdy jindy. 

V kaţdém oboru lidské činnosti, kněze 

nevyjímaje, jsou vynikající osobnosti. 

Ale on není zase až tak vynikající... 

Já ho nechci soudit. Obraťme list. 

Četla jsem Vodnářské evangelium, ale ten můj 

kněz je proti němu jen proto, že je napsal někdo 

z new age. To se mi zrovna moc nelíbí a musím se 

ho zeptat, jaké má důvody. Já se velice pídím po 

důvodech. Hledám příčiny a důsledky. 

To je přece smysluplné – snaţit se porozumět. 

Také jsem si teď řekla... 

Stop, stop, uţ ses rozjela moc. 

Závěr 

Náš seminář se pomalu blíţí ke konci. Kaţdý 

z vás asi začíná ke konci semináře přemýšlet, jak 

dál, co pro sebe můţete dál udělat. Seminář by vám 

měl pomoci v tom, abyste se naučili v ţivotě 

rozhodovat, co je vaší další cestou. Jedna 

z nejsmysluplnějších otázek, na niţ byste měli 

hledat odpověď, je otázka – co je mým největším 

momentálním úkolem, před čím právě stojím. Můţe 

to být překáţka na cestě, něco, čemu se mám naučit 

nebo v sobě rozvinout, anebo se toho zbavit. Třeba 

se mám naučit něco zvládat. 

Pokud vás to bude táhnout k dalším akcím 

mimo Modrou Alfu, je to v naprostém pořádku. 

Poslouchejte svou intuici, ale zkoumejte i důvody, 

proč vás něco přitahuje. Některým lidem říkám 

sběratelé seminářů. Absolvují jeden seminář za 

druhým v domnění, ţe tím způsobem duchovně 

porostou. Můţe to být pravda, ale můţe to být také 

přesně naopak. Někdy méně znamená více, někdy 

můţete absolvovat něco, co vás vrátí zpět. Naučili 

jste se postupům, které by vám měly pomoci i 

v tomto rozhodování. Poloţte si v hladinách otázku, 

je-li pro vás určitý seminář smysluplný, je-li 

ţádoucí jej absolvovat. Totéţ platí u kníţek. Naučte 

se pouţívat hladiny jako pomůcku pro rozhodování, 

naučte se proţívat svůj rozhodovací proces. 

Čím víc se budete ptát na to, co je vaším 

úkolem a jak se dál zdokonalit, tím víc na sobě 

pracujete. Je to kaţdodenní drobná práce na sobě, 

pro sebe, a tím i pro své okolí. Pokud uděláte něco 

pozitivního pro sebe, odrazí se to ve vašem vnějším 

chování a můţe to být pozitivní pro vaše blízké. 

Uvědomte si, ţe jediné, čemu jsme se tu naučili, je 

ponořit se do alfy, zpomaleného mozkového 

reţimu, a naučit se komunikovat se svým 

podvědomím. Podvědomí je nezbytným průvodčím 

k hlubším vrstvám bytí. Pokud se chcete domluvit 

se svou duší, musíte se naučit domluvit se svým 

podvědomím, protoţe ono je vaším tlumočníkem. 

Vaše vědomí se s vaší duší přímo domluvit nemůţe. 

Prohloubený kontakt s podvědomím je 

mezistupínkem k dalšímu rozvoji, k vašemu 

sebepoznání. Sám o sobě je pouhým nástrojem, 

jemuţ samotnému není třeba přikládat příliš velkou 

váhu. Není to cesta, není to filozofie, ani to není 

náboţenský směr. Záleţí jen na vás, jestli tento 

nástroj budete nebo nebudete dál pouţívat. 

Snaţte se porozumět situacím, do kterých se 

v ţivotě dostáváte, vztahům i různým vztahovým 

konfliktům. Vnímejte, kam vás to táhne, jestli 

děláte práci, jakou dělat máte. Ne ţe byste měli 

hledat předurčený osud, podle něhoţ musí být jeden 

metařem, druhý soustruţníkem a třetí vědcem. 

Kaţdý máme určité talenty, které nás svým 

způsobem lákají k nějaké oblasti lidské činnosti. 

Kdyţ svůj talent přehlédneme, nerozvineme, 

můţeme dělat práci, ke které nejsme tolik nadáni. 

Stojí za to zkoumat, jestli jsem na své skutečné 

parketě. Jestli to dělám správně, jestli mi to 

pomáhá, nebo mě to brzdí. Nechci vás nabádat 

k vyšší fluktuaci. Jestli děláte něco, co vám nesedí, 

jistě to cítíte a dnes uţ určitě velmi intenzivně. 

Dejte ale pozor, onen pocit můţe být i z toho, ţe 

sice děláte správné věci, ale nezvládáte je. Jste 
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v prostředí, které je pro vás ideální, ale ţivot vám 

komplikují vztahy se zaměstnavatelem nebo 

spolupracovníkem a vy byste jenom kvůli nim 

chtěli utéci. Pak zvaţujte, je-li lepším řešením utéct, 

nebo setrvat a naučit se, čemu se máte naučit. 

Platí to v zaměstnání i v partnerských vztazích. 

Změnit zaměstnání nebo partnera má smysl tehdy, 

kdyţ jsem stoprocentně přesvědčen, ţe jsem 

z prostředí nebo vztahu vytěţil všechno, co se 

vytěţit dalo. Ţe jsem se naučil všemu, co mi 

prostředí nebo vztah k naučení poskytovaly. 

Nedávno jsme měli v libereckém klubu diskusi 

na téma „jak poznám, ţe jsem se uţ naučil všemu, 

čemu jsem se měl naučit, kdy uţ se konečně mohu 

rozvést?“. To je smysluplná otázka, na kterou se ale 

odpovídá velice těţko. Jedním z kritérií můţe být, 

ţe vás dotyčný přestane rozčilovat, přestane vám 

vadit. Pokud jste se naučili, čemu jste se naučit 

měli, pak jste se přeladili a ty energie, které dotyčný 

produkuje, uţ v sobě nemáte. Ale kdyţ vám přestal 

váš člověk vadit, tak proč se s ním rozvádět, ţe. 

Samozřejmě ţe nastávají situace, kdy je rozvod 

jediným moţným řešením. Rozvod rozhodně není 

tabu. Máte někdo nějakou osobní zkušenost? 

 

Já jsem se na tento seminář dostala úplnou 

náhodou. Velmi intenzivně jsem toužila se rozvést. 

Měla jsem pocit, že můj manžel už ke mně nepatří 

a nemohla jsem ho ani vidět. Jakmile přišel domů, 

pociťovala jsem vůči němu těžkou averzi. Denně 

jsme se hádali a já jsem byla neustále na kolenou. 

Po semináři jsme se už týden nepohádali. Asi 

vám to musí znít směšně, ale pro mne je to obrovský 

úspěch. Zároveň si uvědomuji, že muž se zase tolik 

nezměnil, to já jsem na něho přestala reagovat tak 

jako dříve. Někde se nám cosi přehodilo na 

správnou kolej. Právě teď jsem si uvědomila, že 

jsem původně přišla na seminář s myšlenkou, že 

tady musím cosi pochopit a až to pochopím, pak se 

rozvedu. Teď mám přesně ten pocit, že se vlastně 

rozvádět nemusím, že je mi to jedno. 

Časem se moţná dostaneš na křiţovatku, kdy 

začneš uvaţovat o tom, jak pokračovat dál. Teď 

přecházíš přes fáze agrese, klidu a lhostejnosti. Dál 

budete moci jít buď kaţdý svou vlastní cestou, nebo 

můţeš pokračovat ve společné cestě a učit se mít ho 

ráda takového, jaký je, i s jeho chybami, o kterých 

dobře víš. Záleţí na tobě, kterou cestu budeš 

povaţovat pro sebe za správnou. Určitě není 

dobrým klíčem zůstat s někým jenom proto, ţe 

spolu máme děti, zůstat ve vztahu s pocitem, ţe se 

obětuji. Jakmile něco dělám s pocitem oběti, pracuji 

na svém sebezničení. Vědomá oběť, stane-li se 

trvalým stavem, člověka ničí. Ale to všechno se 

děje zase jen a jen v tvé hlavě a ty to můţeš 

pochopit jako výzvu, jako šanci něčemu novému se 

naučit. Naučit se milovat člověka, který úplně 

nesplňuje tvé ideální představy, milovat bez 

podmínek. Naše představy jsou vlastně podmínky, 

které klademe na naše okolí. Milujeme jen tehdy, 

jsou-li plněny – pak je to obchod, který nemá 

s láskou nic společného. 

Nebo se v tvém okolí vyskytne jiný člověk, 

u něhoţ budeš mít pocit, ţe to s ním půjde snadněji 

a dál. Ale pokud vás někdo štve a vy z toho utečete, 

máte jedinou jistotu – přijde jiný, v jiném futrálu – 

a situace se bude opakovat. Futrály jsou vcelku 

nepodstatné, rozhodující je náš učební proces. 

Uzavíráme seminář. Má někdo z vás pocit 

neporozumění nebo nesouhlasu s čímkoli z toho, co 

bylo na semináři nebo na pokračovacích sobotách 

vykládáno? Můţete se zeptat teď, nebo i potom při 

hostině. Máte ještě nějakou otázku k probraným 

technikám a praktikám? Abyste alespoň dnes 

odcházeli s pocitem, ţe tomu všemu rozumíte. 

 

Jaký je klíč k tomu, kde vlastně problémy řešit? 

Kdy v koutku, kdy v pracovně, kdy v chrámu? 

Nemám rád ţádnou kategorizaci. Koutek, 

pracovna i chrám jsou všechno alegorické 

pomůcky. V podstatě se bavíme se svým 

podvědomím. Jsme zvyklí na reálný svět a na 

komunikaci s reálnými lidmi. Alegorie nám tak 

usnadňují domluvit se sami se sebou. Nejsou vůbec 

nezbytně nutné a uţ vůbec nemá cenu je 

kategorizovat. Pouţij to, co vyhovuje tobě. 

Pracovnu jsme zavedli jenom proto, ţe je to 

ohraničený prostor, ve kterém se lidé cítí 

bezpečněji. Myšlenkově si vytvoří kolem sebe zdi 

a cítí se bezpečněji, protoţe se tam neotevírají 

absolutně všemu, zatímco koutek můţe mít někdo 

v otevřené přírodě. Proto jsou zavedené oba dva 

tyto myšlenkové prostory. 

 

Stává se mi, že se mi poradci mění sami od sebe. 

Přijdu do pracovny a mám tam někoho úplně 

jiného, než tam byl minule. 

V tom případě se pochval. Je to známka toho, ţe 

jsi se někam posunula, ţe jsi něco vyřešila. 

Problém, který ti symbolizovala předcházející 

podoba poradce, jsi asi zvládla. Tak přichází další. 

 

Poradce symbolizuje problém? 

To je slovíčkaření. Mohu tomu také říkat radost, 
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to je otázka pojmosloví. Mohli bychom také říci 

„další nabídnutou změnu“, či „úkol k řešení“. 

Takže poradce je cosi, co je svou podstatou 

dočasné? 

Ano. 

A cílem je co nejdříve jej „vyřešit“? 

Netlačil bych to v čase tak, aby vznikal pocit 

uspěchaného ţivota. Spěchu máme dost 

v materiálním ţivotě, tak proč si jej vnášet do svého 

nitra. Naopak – trpělivou, systematickou 

a pokornou prací roste člověk. Ţádným spěchem, 

ţádným tlakem. 

Mnozí z vás narazíte právě na toto. Budete chtít 

rychlou změnu sebe i svého okolí – a ono se to 

nebude dařit, protoţe vás to chce naučit něčemu 

úplně jinému. Klidu, pokoře a trpělivosti. To jsou 

dnes dosti nemoderní slova. 

 

Chci se ještě zeptat na použití zrcadla jako 

ochrany. Co se děje když se na mne někdo zlobí a já 

mu nastavím zrcadlo? 

Energie se mu odráţejí zpátky. Nevím, jak vám 

to na poslední pokračovací sobotě vyprávěli, ale já 

říkám, ţe mentální zrcadlo jako ochrana by se mělo 

pouţívat pouze v krajních situacích. Je sice pravda, 

ţe dotyčný agresor si ubliţuje svými vlastními 

energiemi které se mu vracejí, ale zároveň se to děje 

za naší účinné pomoci, protoţe my jsme mu tam to 

zrcadlo nastavili. Jsme v tom tedy také angaţovaní. 

Zrcadlo působí jako energetická ochrana a za 

ním se člověk cítí víc v pohodě, jako by se z něho 

stal nezúčastněný pozorovatel. Můţeš vidět, ţe 

druhý se rozčiluje a křičí, ale k tobě to nedoléhá. Ne 

proto, ţe bys na to nebyla naladěná, ale proto, ţe sis 

vystavěla ochranu. Tento postup není úplně 

nejčistší a po odeznění akutního ohroţení je třeba 

zrcadlo urychleně vědomě zlikvidovat. 

 

Ještě vám chci říci něco k mentálnímu léčení. 

Jestli skutečně někomu chcete pomoci, snaţte se mu 

pomoci v tom, aby své nemoci porozuměl. Aby 

převzal zodpovědnost za své zdraví. Jinak se vám 

stane, ţe za vámi budou lidé chodit a jen ţádat 

o pomoc. Jakmile se to stane pravidlem, jako 

například chodit se pravidelně dobíjet k léčiteli, tak 

se tím přestává cokoli řešit. Jaký rozdíl je mezi tím, 

kdyţ si jdu k lékaři pro léky nebo k léčiteli pro 

energii? To pak není pomoc, ale brzda rozvoje. 

Správný léčitel by takového člověka neměl 

přijmout. Někteří léčitelé dokonce rádi přebírají 

zodpovědnost za zdraví svých pacientů. To můţe 

být nebezpečné, takový léčitel vůbec nepochopil, 

jaký dar dostal. Budeme-li seriózní k sobě a 

k svému okolí, uděláme nabídku – nabídneme 

člověku, aby přijal svou odpovědnost. Tím mu 

pomůţete mnohem víc, neţ kdyţ mu pomůţete 

mentální léčbou v pracovně. Pozor, abychom se 

nestali pomocníky či záchranáři lidstva, nejsme tu 

proto, abychom spasili svět. Jsme tu proto, 

abychom se něčemu naučili, třeba i té pomoci 

druhým. Ale nejlepší pomocí je pomoci jim, aby si 

dokázali pomoci sami. 

Technika modrých dveří 

Nyní máme před sebou ještě závěrečnou 

meditaci. Nejprve si uděláme meditaci a potom 

závěrečnou hostinu. Meditace s plným ţaludkem 

obvykle vede do hluboké thety. 

Takţe teď nás uţ čeká poslední technika. 

Traduje se, ţe ji předal lidstvu Saji Baba – Ind, 

ţijící v Indii. Jsem přesvědčen, ţe je nejvyšším 

zasvěcencem, protoţe má všechny dary vysoce 

nadstandardního typu. Říká se o něm, ţe své 

schopnosti má od dětství, ţe uţ jako kluk dovedl ze 

vzduchu materializovat předměty, například ţe 

rozdával spoluţákům pamlsky, ze stejného stromu 

dovedl podat jednomu jablko, druhému banán, 

třetímu pomeranč. Kdo nevěří, ať se tam jede 

podívat, já jsem tam nebyl. 

Saji Baba dodnes vyučuje v ašramu, kam za ním 

jezdí lidé z celého světa. Ti, kteří jej viděli zblízka, 

o něm vyprávějí velmi nadšeně. Údajně kolem sebe 

šíří atmosféru, která je velmi povzbuzující 

a vylaďující k tomu nejlepšímu, co v kom je. Sám 

o sobě tvrdí, ţe jeho posláním je učit lidi lásce. 

Nedělá při tom absolutně ţádné rozdíly mezi lidmi 

a je mu úplně jedno, jaké je kdo barvy pleti či 

kterého je vyznání. S oblibou materializuje 

předměty tak, ţe pro ně sáhne do vzduchu a rozdává 

je. Nejčastěji takto rozdává posvátný hinduistický 

popel vibhútí, někteří dostávají prstýnky a kříţky, 

často i z drahých kovů. 

 

Rozdávané předměty jsou nějakými symboly? 

Ne, jsou to upomínky. Kdyţ se po letech 

podíváte na fotografii nějakého hezkého místa, kde 

jste byli, nebo se podíváte na oblázek, který jste si 

odtamtud přivezli, tak se vám snadněji vybaví 

atmosféra toho prostředí. Myslím si, ţe to Saji Baba 

dělá právě z tohoto důvodu, z lásky. 

 

Techniku modrých dveří si za chvíli proţijeme. 

Je to, řekněme, cesta k naší duši. Půjdeme opět do 
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koutku, z koutku někam do přírody, kam vás nohy 

ponesou, a budete se rozhlíţet, kde uvidíte něco 

modrého. Aţ to spatříte, tak se tím směrem vydáte 

a přijdete k modrým dveřím. Jsou takové jako na 

obálce vašeho pracovního sešitu, nahoře světlé, dole 

tmavě modré a mají zlatou kliku. Někdy někam 

realisticky vedou, jako do stromu nebo do skály, 

jindy stojí zcela nerealisticky uprostřed pláţe nebo 

louky. 

Vedle dveří jsou připraveny tři věšáky. Na ně 

symbolicky odloţíte své fyzické tělo, emoce 

i myšlenky tak, aby se za dveře mohlo odebrat vaše 

„nahé duchovno“. Vedle dveří visí klíč, většinou 

zlatý a zdobený. Vezmete jej do ruky, prohlédnete 

si jej, můţete si to zahrát jako pantomimu. Zasunete 

jej do klíčové dírky, otočíte jím, otevřete a vstoupíte 

dovnitř, zavřete za sebou – a tam končí moje 

průvodcovství, jste ve své duchovní oblasti. 

Můţete se směle vydat dál do prostoru za 

dveřmi. Můţe se vám stát, ţe tam pro vás bude 

nachystaná nějaká symbolika. Moţná vám tam 

naskočí nějaké obrazy nebo myšlenky, ale chce to 

čas a trpělivost. Co tam uvidíte, se nedá komentovat 

a nemá ani smysl se na význam toho ptát. Většinou 

o tom lidé raději ani nemluví. Můţete se tam potkat 

se symboly velmi niternými, ale i velice 

praktickými. Jeden člověk se mi třeba svěřil, ţe ho 

za modrými dveřmi čekal obrovský kopec 

nepořádku. Byla to pro něj zpráva. 

Půjdeme za modré dveře bez jakékoli otázky 

nabídnout sami sebe – tady jsem, připravený ke 

kontaktu – a uvidíme, co se bude dít. Jindy lze tuto 

techniku pouţít i jako tázací, čili jít za modré dveře 

s otázkou a čekat odpověď. Nedá se obecně říci, 

jakou formou přijde odpověď; mně většinou 

přicházela obrazově jako alegorie, ovšem ne vţdy 

srozumitelné. Na chvíli vás za modrými dveřmi 

nechám a potom vás poţádám, abyste se vrátili. 

Zase za sebou zamknete dveře, klíč pověsíte vedle 

dveří, obléknete si své tři vrstvičky a půjdeme 

zpátky. 

Modré dveře tam uţ pro vás budou připraveny 

navţdy a vy uţ k nim trefíte sami. Kdykoli budete 

mít potřebu kontaktovat se se svým nejčistším 

bytím, máte moţnost. Myslím si, ţe tato technika 

můţe velmi urychlit vnitřní vývoj, naladit se na to 

nejčistší, co v nás je. Tím se to nejčistší můţe více 

prolnout do kaţdodenního ţivota. 

Zavři oči. 

Vstup do hladin 

Tajný koutek 

Nyní se vydej ze svého koutku na výlet do 

přírody. Nech se vést tam, kam tě nohy ponesou. 

Jenom se kolem sebe rozhlížej, jestli zahlédneš 

něco modrého. 

Jakmile jsi v dálce zahlédl něco modrého, vydáš 

se tím směrem. A skutečně – začínáš rozeznávat 

své modré dveře. 

Už jsi těsně u nich a prohlížíš si je. Nahoře jsou 

světlounce modré, přecházejí plynule do sytě 

tmavě modré dole a mají zlatou zdobenou kliku. 

Vedle nich jsou připraveny tři věšáky. 

Sundej ze sebe část oděvu, která je červená – 

symbolika odpoutání od fyzického těla – a pověs 

ji na věšák. 

Nyní sundej ze sebe část oranžovou – symbolika 

odpoutání od emocí – a pověs ji na věšák. 

Nyní sundej ze sebe žlutou část oděvu – 

symbolika odpoutání od myšlenek – a také ji 

pověs na věšák. 

Na druhé straně dveří máš připraven klíč. 

Vezmi jej do ruky a potěžkej si jej. 

Zasuň jej do klíčové dírky a odemkni dveře. 

Vstup dovnitř a dveře za sebou zavři. 

Teď tě chviličku nechám o samotě. Jsi 

v naprosto bezpečném prostředí sám se sebou 

a můžeš se vydat dál. 



Pomaličku se chystej k návratu. 

Vrať se zpátky ke dveřím. Otvíráš je zevnitř, 

vystupuješ ven, dveře za sebou zavíráš, otáčíš 

klíčem v zámku a ukládáš klíč na své místo. 

Obleč si na sebe žlutou část oděvu, oranžovou 

část i červenou část. 

Uvědom si, že tyto modré dveře jsou tu pro tebe 

vždy připraveny. Kdykoli budeš mít potřebu se 

spojit se svým nejvyšším bytím, nabídnout se, jdi 

za modré dveře. 

Pokud budeš mít otázky niterného charakteru, 

můžeš jít za modré dveře s otázkou a čekat, jaká 

přijde odpověď. 

Nyní se začínáš vracet zpátky. Jdeš opět po 

cestě, která vede do tvého koutku. Přicházíš 

zpátky do koutku. 

Za chviličku odejdeš z niterných hladin. Při 

výstupu na červené barvě a čísle sedm se budeš 

cítit svěží, odpočinutý, v perfektním zdravotním 

stavu a plný lásky. 

Odchod z niterných hladin 
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Otevřete oči, jste naprosto bdělí a svěží. 

 

Mám nápad. Neţ se dáme do závěrečné hostiny, 

zazpíváme si. Naučím vás kánon. Pojďte se k tomu 

postavit. 

 

Pane míru, 

tobě vzdáváme svoji sílu. 

 

Ať láska sílí, válka ustane. 

Mír, světu mír! 

 

 

Doporučená literatura 

Kenneth Blanchard, Spencer 
Johnson – Minutový manažer 
(Pragma 1993) 

Obsahuje tři zásady vedoucího pracovníka, 

lhostejno vede-li rodinu nebo továrnu. Je moţno je 

aplikovat v běţném ţivotě ve styku s dětmi, 

s partnerem nebo s podřízenými. Čtivě napsaná 

kníţka, kterou přečtete za chvíli. 

Geoff Boltwood – Posel, cesta 
duchovního učitele 
(OLDAG 1996) 

Ţivotopis současného anglického léčitele, 

kterému se po dlouhé a nejednoduché cestě dostalo 

daru materializovat, takţe se mu říká Sai Bába 

Anglie. Kromě tohoto vnějšího daru dostal ještě 

jeden důleţitý úkol, totiţ předat lidstvu poselství. 

Jeho první část je uveřejněna v této knize. 

Paul Brunton – Vnitřní skutečnost 
(IRIS 1994) 

Tato kniha je určena pro náročnější čtenáře. 

Paul Brunton zemřel v osmdesátých letech. Byl 

mystikem a věděl, co píše, však také napsal hezkou 

řádku knih. Kniha Vnitřní skutečnost obsahuje 

nejhutnější výtah, který je nutno číst po 

jednotlivých odstavcích a nad kaţdým odstavcem 

můţete týden přemýšlet. Inspiruje člověka 

k přemýšlení. 

Dr. Campbell – Potřebuji tvou lásku 
(Návrat 1993) 

Tuto knihu by ţeny měly dostávat nejpozději 

v porodnici, ještě lépe před početím. Píše o tom, co 

od nás naše děti potřebují. Velice lidskou 

a láskyplnou formou pojednává o výchově dětí od 

nuly do sta let. 

Dr. Campbell – Hledám svou cestu 
(Návrat 1993) 

Kniha od téhoţ autora, týkající se výchovy 

dospívající mládeţe. Nemuseli by ji číst jen rodiče. 

Shakti Gawain – Tvůrčí představivost 
(Pragma 1991) 

Učebnice k našemu semináři, téměř „povinná 

četba“. Popisuje celou řadu mentálních technik, 

které lze ve vnitřních hladinách pouţít ještě 

efektivněji. Základy psychohygieny, jak pracovat 

sám se sebou a porozumět sám sobě. 

Louise L. Hayová – Miluj svůj život 
(Post Radost 1992) 

O paní Hayové jsme zde hovořili. Její kniha 

pojednává hlavně o zdraví a vychází z názoru, ţe 

kaţdý člověk si můţe vyléčit prakticky kaţdou 

nemoc, pokud je ochoten na sobě mentálně pracovat 

a změnit svůj způsob ţivota. Na základě svého 

vlastního osudu má paní Hayová rozhodně právo 

něco takového napsat. Vychází z předpokladu, ţe 

kaţdá nemoc je zpráva, která má svoji myšlenkovou 

příčinu. Ţádný boţí trest, ale zpráva od mého 

podvědomí, ţe dělám něco špatně Většina lidí čte 

tuto knihu odzadu, protoţe tam je uvedena tabulka 

nemocí, jejich mentálních příčin a doporučené 

léčby. 

Pokud vás bolí zuby, nalistujete „Zuby“ 

a dočtete se: „Dlouhodobá nerozhodnost“. Budete 

tedy přemýšlet, v čem se zase nemůţete 

rozhodnout? Berte to jako návod k přesnějšímu 

určení oblasti, v níţ byste se mohli pokusit najít 

příčinu své nemoci. 

Gerald G. Jampolsky – Odpovědí je 
láska 
(Erika 1994) 

Řada psychologických postřehů, které nám 

nastavují zrcadlo, ve kterém můţeme vidět své 

jednání. Psycholog vysvětluje, co tímto jednáním 

symbolizujeme, co dáváme svému okolí najevo. 

Radí, jak se sebou pracovat, jak se naučit mít rád 

sám sebe a své okolí. 

Dr. Joseph Murphy – Moc podvědomí 
(Knižní klub 1993) 

Také „povinná četba“. Teorie podvědomí 

a zároveň celá řada praktických příkladů, podstatně 

více, neţ se vejde do našeho dvoudenního semináře. 

E. H. Porterová – Pollyanna 



126 

(Růžová knihovna, Olympia 1991) 

Této broţurce říkám „učebnice pozitivního 

myšlení“. Děvčátko přišlo o oba rodiče a začíná ţít 

u staropanenské tety. V městečku, kam se dostala, 

začíná velmi asertivně nutit své okolí, aby s ní hrálo 

hru na radost, kterou jí kdysi naučil tatínek. Hra na 

radost spočívá v tom, ţe je potřeba v kaţdé ţivotní 

situaci, byť by se mi nelíbila, najít něco, z čeho se 

mohu radovat. Hra je tím zábavnější, čím je tento 

úkol obtíţnější, neboli čím méně důvodů k radosti 

situace na první pohled přináší. Protoţe tuto hru na 

radost šíří Pollyanna opravdu velmi asertivně, 

začíná se pod jejím vlivem měnit atmosféra v celém 

městečku a jeho obyvatelé se začínají učit pozitivně 

myslet. 

James Redfield – Celestinské 
Proroctví 
(Knižní klub a Pragma 1995) 

Na pozadí napínavého příběhu je čtenář 

seznamován s vlivem energií v našem ţivotě. 

Zároveň je zde uvedeno mnoho jednoduchých 

psychologických postřehů, které čtenáři pomohou 

pochopit lépe sám sebe i své moţnosti. 

Dr. Siegel – Mír, láska, uzdravení 
a Láska, medicína, zázraky 
(Pragma 1994) 

Dr. Siegel je chirurg, který léčí těţké nemoci 

jako rakovinu a leukémii. Začalo mu vrtat hlavou, 

proč z pacientů s objektivně stejnou diagnózou 

jedni přeţívají a druzí umírají. Zjistil, ţe klíčovým 

faktorem je vztah pacienta k nemoci – jestli se 

vzdal, nebo chce bojovat. Kniha uvádí celou řadu 

osobních příběhů lidí s nejrůznějšími nemocemi. 

Pro těţce nemocného člověka můţe být inspirací 

k nové chuti do ţivota. 

Kurt Teppervein – Umění lehce se 
učit 
(Stanovum 1993) 

Kniha popisuje celou řadu moderních učebních 

technik, které můţe vyuţít jak učitel, tak ţák. Lze 

na ni reagovat dvojím způsobem. Buď dostanete 

chuť se učit, protoţe vás metody učení zaujmou, 

nebo dostanete vztek na naše školství, kdyţ si 

uvědomíte jeho zaostalost. Zatímco existuje tolik 

krásných, účinných a rychlých metod, musí naše 

děti absolvovat výchovu téměř středověkou. 

Joel L. Whitton a Joe Fisher Život 
mezi životy 
(Bollingenská věž/TOM, 1992) 

Z této knihy pouţíváme návod k samostatnému 

zkoumání ţivota mezi ţivoty (Kap. 13, str. 173). 

Vodnářské Evangelium o Ježíši 
Kristu 
(Erika Praha 1995) 

Kniha vznikla v tomto století. Autorovi se 

v meditacích podařilo napojit na databanku lidstva 

a znovu napsat Jeţíšův ţivotopis, oproštěný od 

nánosů, které se do původní bible dostaly jejím 

mnohonásobným přepisováním, překládáním 

a církevní manipulací. Jeţíšův ţivot je popsán i 

v období, kdy nevyučoval, a které v bibli není 

zachyceno. Jeţíšovo dílo je postaveno do hodně 

jiného světla, neţ jak je staví klasické církve. 

Základní kniha o čakrách 
(Pragma 1993) 

Všechno, co se můţete dozvědět o čakrách jako 

o energetických centrech. Kde jsou umístěny, 

s jakými orgány souvisejí, jak testovat, jsou-li 

otevřené či zablokované, jak je harmonizovat. Zde 

se dozvíte maximum o energetické stránce našeho 

bytí. 

Subliminální kazety firmy Scarabeus 

Subliminální neboli motivační či podprahové 

kazety mají na straně A hudbu s pozitivními 

sugescemi, které čte pan Moravec. Sugesce jsou 

zaměřeny na to, co je uvedeno v nadpisu na určité 

kazetě: Pozitivní myšlení, Sebevědomí, 

Koncentrace, Konečně nekouřím, Navţdy štíhlá, 

Navţdy štíhlý. Na straně B slyšíte jenom hudbu 

a pod prahem slyšitelnosti proud sugescí, které jsou 

komprimované, takţe se jich na jednu stranu vejde 

aţ 2000. To je důvod, proč se tato kazeta nedá 

kopírovat, tedy kopírovat se dá, ale podprahové 

sugesce se při tom zkreslí a zkomolí. 

Subliminální kazety jsou výborná věc, při jejich 

poslechu můţete dělat cokoliv a subliminální 

sugesce vás průběţně motivují. Kazetu Koncentrace 

si často pouštějí studenti při učení, pomáhá jim 

dlouhodobě se motivovat k soustředění na učení. 

Kazeta Modrá Alfa 

Naše firemní kazeta obsahuje výhradně brumák. 

Ţádné slovo, ţádnou hudbu. Je to berlička pro toho, 

kdo chce doma trénovat a mít větší jistotu. Z jedné 

strany zavádí brumák do alfy, z druhé strany zavádí 

do thety na frekvenci 5 Hz. Je to jenom pomůcka, 

kterou má smysl pouţívat jeden či dva měsíce, 

potom si na tuto kazetu nahrajte něco rozumnějšího. 
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Doslov zapisovatele  
aneb moje niterná zkušenost 

s Modrou Alfou 

Kdyţ jsem si z prvního víkendu kurzu 

Objevování skrytých schopností odnášel prvních 

osm nahraných kazet a před sebou měl čtrnáct dní 

dovolené, na které jsem měl v plánu pořádně 

nastartovat práci na knize, pociťoval jsem 

nádhernou tvůrčí extázi a nemohl jsem se těch 

šťastných okamţiků dočkat. Kdyţ jsem psal uţ celý 

týden a měl hotovou teprve slabou čtvrtinu textu, 

extáze se poznenáhlu měnila v depresi a já znovu 

pociťoval onu naprosto odpornou a nesnesitelnou 

zkušenost beznaděje – není na světě takové 

hodnoty, která by mě vysvobodila z mých smutků. 

Přestoţe konečně pracuji na projektu, o němţ jsem 

dlouho snil a k němuţ jsem upínal jakési naděje, 

nejsem vlastně šťasten, nikdy jsem vlastně šťasten 

nebyl a – ó hrůza – nikdy také šťasten nebudu, 

protoţe jsem prostě asi depresivní maniak. 

Při práci na této knize jsem byl s učením Modré 

Alfy v kontaktu po mnoho hodin denně. Rozhodl 

jsem se tedy vyuţít všech technik, jejichţ popis 

prošel mýma rukama, k tomu, abych konečně 

vypátral pravou podstatu své letité depresivní 

mánie. Vyptával jsem se poradců – ţádná kloudná 

odpověď. Nemám se prý tolik bát. Vyptával jsem se 

v chrámu poznání – také jen cosi o blokování 

strachem. Ano, bojím se o své štěstí, které vlastně 

ani štěstím není a bojím se neštěstí, jehoţ je všude 

kolem plno. Ale na otázku, jak se mám přestat bát, 

mi ti moji niterní chytrolíni uţ odpovědět 

nedokázali. Bodejť by dokázali, stejně jsou to 

jenom moje výmysly a jejich inteligence je tudíţ asi 

ještě niţší neţ moje vlastní. 

Dostal jsem tedy geniální nápad, ţe si 

v niterných hladinách udělám „psychoanalytický“ 

program s názvem „miluji své úzkosti“. Ţe se 

svými úzkostmi nebudu bojovat, ale hezky si je 

všechny pozvu do vědomí a budu láskyplně 

naslouchat jejich poselstvím. Ještě nikdy mi ţádný 

program tak dobře nefungoval. Trávil jsem v alfě 

několik hodin denně a pozoroval proud úzkostí, jak 

pod tlakem tryskají z mé hrudi. Sotva jsem vstoupil 

do mentální pracovny, program se spouštěl sám, a 

já cítil vzrůstající bolest v hrudní kosti, jak se tam 

ty chudinky úzkosti řadily do fronty a hrnuly se 

ven, celé nedočkavé toho, aţ do mého 

překvapeného vědomí vyklopí svůj kyblíček 

beznaděje. Pozoroval jsem to nekonečné kino, 

trpělivě poslouchal ty stále se obměňující litanie 

o strachu a vyciťoval jejich společného 

jmenovatele: „Nejsem dost dobrý, bojím se, ţe na to 

přijdou a zase budu bit“. Po několika dnech se 

bolest v hrudi stále stupňovala a úzkosti nabývaly 

na důrazu – uţ to nebylo jenom kino, uţ jsem se do 

děje občas nechtěně zapojoval i já sám, uţ jsem se 

začínal bát doopravdy. 

Napadlo mě, ţe bych mohl celý proces ještě 

zintenzivnit, kdyby se mi podařilo nějak se 

propasírovat proti proudu úzkostí do sebe samého, 

do onoho tušeného zřídla veškerého strachu. Třeba 

by se mi tam podařilo lépe pochopit, proč se to 

všechno odehrává, co to znamená a jak se mohu 

uzdravit. V alfě není nic nemoţné, a tak se mi 

konečně poštěstilo uskutečnit opravdový thriller. 

Zřídlo překonalo všechna moje očekávání. Ocitl 

jsem se v mučírně, v rudém světle se blyštěly 

mučicí stroje jako od Geigera a postávali tam kati 

s kápěmi na hlavách. Neviděl jsem nikde ţádnou 

oběť a kati mi naznačili, ţe toto zařízení nečeká na 

nikoho jiného, neţ na mne samotného. Do toho 

vstoupil sám ďábel a majestátně pravil: „Teď uţ 

víš, odkud pocházejí tvé deprese. Patříš totiţ mně. 

Ať uděláš, co uděláš, jednou si tě sem stejně nahrnu 

svým pekelným buldozerem, před jehoţ rudou 

radlicí se ještě nikomu nepodařilo utéci.“ 

Toho jsem se obával nejvíc. Vţdycky jsem 

doufal, ţe se snad mýlím, ţe se na poslední chvíli 

ukáţe něco jiného. Ale teď jsem tam byl a viděl to 

na vlastní oči, konec všech nadějí. A nejenţe to 

špatně dopadne s mou duší, ono to špatně dopadne i 

s knihou o Modré Alfě, projektem, na který jsem se 

tolik těšil. Jak mám pokračovat v psaní, kdyţ uţ ani 

nemohu vstoupit do své vlastní mentální pracovny, 

protoţe tam na mně čeká opravdové peklo? 

A kdykoliv jsem tam jenom škvírou nakoukl, tak 

tam stále trpělivě čekalo. 

Zajímavý úkaz. Mám to ve své hlavě, a přesto 

to nejsem já. Ale kdo to je? Kdo je ten ďábel? Kde 

se to ve mně bere a proč proboha? 

A pak jsem zahlédl scénu tak směšnou 

a trapnou, ţe se to snad ani vypsat nedá. Nemohl 

jsem uvěřit svým očím. Na mentální obrazovce byl 

zobrazen ďábel ve vší své děsuplné klidné síle 

a najednou jakoby kamera udělala zoom out, 

vzdálila se a zabrala i jeho okolí – a já 

s nevýslovným překvapením spatřil jakoby svoji 

vlastní ruku, jak má ďábla na sobě navlečeného 

jako maňáska a hraje mi s ním divadlo tak 

přesvědčivé, ţe z toho na mne samotného padá 

opravdová hrůza. 

Boţe můj, já si to fakt dělám sám a řešení 

hledám opravdu někde venku, jen proto, ţe je tam 

víc světla. Já ale nemám úzkost proto, ţe bych se 

rád bál, to je přece jasné, to jsem věděl vţdycky. Já 

mám úzkost proto, že se rád straším! Děkuji svému 

moudrému podvědomí, ţe se mnou sehrálo tento 
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thriller aţ do jeho vítězné katarze. Vţdy jsem hledal 

příčiny venku, v neharmonickém okolí, případně 

v dětství. A ony přitom odjakţiva leţely uvnitř, 

protoţe všechno to trápení doslova dělám já sám 

sobě. Protoţe příčinou všeho mého trápení je moje 

vlastní potřeba trápit sám sebe, o níţ jsem aţ dosud 

neměl ani ponětí. 

 

Ţivot přináší impulzy ke změně a pokud se 

z nějakého důvodu přestanu chtít měnit, důraz 

impulzů se zvýší. Jestliže je dokážu přijmout, 

pokaždé se dodatečně ukáže, že to bylo k mému 

skutečnému prospěchu. 

Tato kniha mi pomáhá a to ji mám rozepsanou 

teprve do poloviny. Kéţ by pomohla také ještě 

někomu jinému! 

Jan Havelka, 29. 4. 1996   

  


