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Úvod

Haló, haló, tady planeta Země!
Haló, haló, tady její obyvatelé LIDÉ!

Již téměi vše dokážeme, ale po staletí hledáme
stálejenjedno:

Být šťastni. ..

Vyzkoušeli jsme všechno možné, ale vždy to
z nějakého důvodu přestane fungovat. Máme velké
plány a myslíme si, že až dosáhneme toho či onoho,
tak díky tomu budeme Šťastni ... Nebo až najdeme
toho a toho, tak s ním budeme šťastni ... Většinou do-
sáhneme-li toho, co jsme chtěli, zjistíme, že k tomu,
abychom byIi šťastni, musíme udělat ještě to a pak
to, a možná ještě tamto. Stále hledáme, co ještě bude
potřeba udělat, aby To konečně přišlo ...

Hledáme stále takový svět, takové lidi a takové
všechno, aby to zkrátka fungovalo. Všichni stále na
něco čekáme, na něco úžasného, co má každou chvíli
přijít. Všichni víme, že to určitě existuje, a dokonce
i ti, co tvrdí, že již přestali věřit, někde hluboko
v srdci vědí, že musí přece existovat něco, co má
prostě smysl...

Člověk jako jediná bytost na Zemi má schopnost
zhmotňovat svoje myšlenky. Děje se to, ať o tom víme,
nebo ne. Znamená to tedy, že máme-Ii svoje záměry
postavené tak, že "hledáme" jak být šťastní, naše mysl
zhmotňuje "hledání". Pravděpodobně budeme hledat
stále, dokud nezměníme záměr.. A proto přestaňme

7

'T,:lt,t :!l:.!FTIf,::nVlt::1F/!,i:::WJJ':::,:;,:.::l:':>i'6:",



Úvod

Haló, haló, tady planeta Země!
Haló, haló, tady její obyvatelé LIDÉ!

Již téměi vše dokážeme, ale po staletí hledáme
stálejenjedno:

Být šťastni. ..

Vyzkoušeli jsme všechno možné, ale vždy to
z nějakého důvodu přestane fungovat. Máme velké
plány a myslíme si, že až dosáhneme toho či onoho,
tak díky tomu budeme Šťastni ... Nebo až najdeme
toho a toho, tak s ním budeme šťastni ... Většinou do-
sáhneme-li toho, co jsme chtěli, zjistíme, že k tomu,
abychom byIi šťastni, musíme udělat ještě to a pak
to, a možná ještě tamto. Stále hledáme, co ještě bude
potřeba udělat, aby To konečně přišlo ...

Hledáme stále takový svět, takové lidi a takové
všechno, aby to zkrátka fungovalo. Všichni stále na
něco čekáme, na něco úžasného, co má každou chvíli
přijít. Všichni víme, že to určitě existuje, a dokonce
i ti, co tvrdí, že již přestali věřit, někde hluboko
v srdci vědí, že musí přece existovat něco, co má
prostě smysl...

Člověk jako jediná bytost na Zemi má schopnost
zhmotňovat svoje myšlenky. Děje se to, ať o tom víme,
nebo ne. Znamená to tedy, že máme-Ii svoje záměry
postavené tak, že "hledáme" jak být šťastní, naše mysl
zhmotňuje "hledání". Pravděpodobně budeme hledat
stále, dokud nezměníme záměr.. A proto přestaňme

7

'T,:lt,t :!l:.!FTIf,::nVlt::1F/!,i:::WJJ':::,:;,:.::l:':>i'6:",



konečně hledat, ale začněme tvořit to, co hledáme.
Bude to trochu veselejší, neboť můžeme-li něco udělat
sami, vždy je to příjemný pocit. Alespoň pro někoho,
kdo je ochoten vzít život do svých rukou a něco vy-
zkoušet, pro někoho, kdo je už unaven tím nekonečným
hledáním a nesmyslným čekáním.

Nehledejme, ale začněme vytvářet to, co
hledáme.

Dalším problémem při naší výpravě za štěstím bývá,
že hledáme v nevhodném čase. Většina z nás totiž žije
budoucností a čeká, kdy se to konečně "stane", a nebo
případně minulostí, kdy se to již "stalo" a nedá se to
změnit, neboť je to již dávno pryč. Zapomínáme na
jediný vhodný čas, kdy se dá něco udělat, a to je pří-
tomnost. V životě některých lidí to vypadá tak, že se
těší do důchodu, kdy konečně budou mít čas na svoje
zájmy, nebudou nic muset a budou "svobodní" ... Milí
přátelé, viděli jste někdy, jak vypadá starý lev, který
strávil celý život v kleci? Kdy na sklonku jeho života
klec otevřou a řeknou: "Omlouváme se ti drahý lve,
můžeš jít, jsi volný!" Tušíte asi, co se stane. A proto nic
neodkládejte, neboť...

...Jediná chvíle k tvorbě je teď, v přítom-
nosti.

Další důležitou souvislostí je, že musíme alespoň tro-
chu vymezit místo, kde "hledáme". Většina z nás si k to-
mu totiž vybírá vnější svět, tj. svět kolem nás. Ale tenje
obrovský, z hlediska jednoho člověka, který něco hledá,
je nekonečný, a tudíž není divu, že někdy propadáme
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beznaději, když dlouho nemůžeme narazit na to, co hle-
dáme. Kdybychom připustili, že hledáme uvnitř sebe
samých, možná bychom byli trochu veselejší, protože
tento prostor, zdá se, je poněkud méně objemný ...

Vše, co hledáme ve vnějším světě, máme
uvnitř sebe samých.
Štěstí je v nás!

Jednou jsem četla vyprávění o bytosti jménem Mary,
která se rozhodla jít na planetu Zemi, protože slyšela,
že se na celé této planetě hraje zvláštní hra, která je
velmi populární a rozšířená. Tato hra se jmenuje Hra na
problémy. Mary zaujalo tak velké rozšíření hry a moc
zatoužila naučit se ji také hrát. Nebylo to pro ni ale
snadné, protože jako vesmírná bytost fungovala v sou-
ladu s univerzálními zákony, byla v dokonalé jednotě
sama se sebou, s druhými i s celým vesmírem. Jinými
slovy, nedokázala si zkrátka ve svém životě vytvářet
žádné "pakárny". Každý problém měla hned vyřešený,
protože to vlastně ani nebyl problém. Nemohla hru stále
pochopit...

Jak dokonale jsme se naučili tuto hru "hrát", jakou
dokonalost jsme dosáhli v množství a rozmanitosti
našich problémů! Jak výborně hrajeme, že jsme hru na
problémy zaměnili za svůj život, a ještě se tváříme, že je
to prostě normální... Největší problém je, že stále "něco
nemůžeme", a jsme mistry ve vytváření nekonečných
zdůvodněni a "objektivních" pravd. Kdybychom do-
kázali vynaložit toto obrovské množství energie, které
věnujeme na výmluvy a vytváření dalších souvislostí,
proč nelze určitých věcí dosáhnout, pravděpodobně
bychom vše dávno zvládli. Přijali jsme do svého života
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různá "moudrá" prohlášení jako například, že málokdo
má to štěstí, že dělá, co ho baví, že nemůžeme mít
v životě to, co chceme, že napřed jsou "povinnosti",
pak zábava, že nikdy nebudeme mít peníze. Častokrát
můžeme slyšet: ...to víš, nikdy nenajdeš člověka, který
by ti vyhovoval, vztahy jsou věčné ustupování, nebo
naopak vztahy jsou boj ... to, víš po padesátce tě už
nic nečeká, leda nemoce, děti jsou jen problémy, kdo
nekrade, nic nemá ... přijali jsme do života nemoce,
alergie a bolest, které ještě zesilujeme tím, že je buď
přehlížíme, a nebo bereme různé léky, které problémy
většinou neřeší. Není-li totiž vyřešena příčina, příznaky
pokračují většinou někde jinde ... Přijali jsme do života
alkohol, díky kterému můžeme úplně minout svůj život,
kouření, kterým zamořujeme planetu a promarňujeme
nekonečně krásných chvil ve svém životě, neboť ztrá-
címe schopnost žít v přítomnosti, přijali jsme omamné
látky' jako únik před svým životem, přijali jsme drogy
jako ničení sebe sama a zbavení se zodpovědnosti za
cokoli ... Bolest, bolest, na nekonečně způsobů.. Na
dovršení všeho, místo abychom řešili svůj vlastní život,
sledujeme v televizi příběhy cizích lidí, které vlastně ži-
jeme místo svého života, a trávíme čas tím, že dáváme
energii jiným lidem v dosahování jejich cílů, třeba při
sledování sportovních programů, kdy ale my sami jsme
odpojeni od svého života a svému tělu neposkytneme
žádný pohyb. Proč tohle všechno děláme? Jaké výhody
z toho máme?

Na první pohled se může zdát, že žádné. Ale ne-
nechte se mýlit. Nikdo z nás by nedělal něco, co by
mu nepřinášelo alespoň "zdánlivé" výhody. Možná se
rozčilujete ... Představte si třeba paní, která nemůže na
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nohy. Možná se ohradí: "Jaké výhody může pro mě mít,
že nemohu na nohy, no prosím vás, to mi tedy řekně-
te?!" "No třeba, že nemusíte nikam chodit a postarají se
o vás vaše děti. Každý den vám nákup přinesou domů
a vy je každý den vidíte ..." "No a co?" zlobí se. A když
si trochu popovídáme, tak mi možná řekne, že kdyby
nebyla nemocná, tak ony by za ní určitě ani nezašly ...
A máme příběh ... Takže ...

Nikdo nedělá nic, co dělat nechce!
Jenže ...

Každý z nás jsme dokonalá bytost, která touží po
tom, aby se mohla projevit ve svém plném potenciálu.
Každý máme svůj dokonalý a individuální cíl, který
jsme se rozhodli na Zemi naplnit. Vybrali jsme si k to-
mu přesně vhodné podmínky pro své narození, vhodné
rodiče i nejvhodnější místo. Máme schopnost zhmotňo-
vat své záměry, neboť vše, co kdy lidstvo vytvořilo, bylo
napřed jen myšlenkou.

Náš život je souhrnem všech našich vědo-
mých i podvědomých záměrů,

a sledujeme-li, co se "děje" v našem životě, mnoho se
o sobě naučíme. Zvláště pak, když pochopíme, že nic se
vlastně neděje, ale děláme to my sami, získáme velké
možnosti k tvorbě a dobrodružství může začít. Čím
více si budeme své tvorby vědomi, tím více budeme
uchváceni životem a svými nekonečnými možnostmi.

Vzpomeňte si proto na svoje dětské sny a hledejte
souvislosti se svým životem, dělejte věci, které vás
přitahují, a vytvářejte si situace, ve kterých se dobře
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cítíte. Nenechte se odradit a pokračujte ... Dělejte to,
co máte rádi. Nevíte-li, zkoušejte tak dlouho, dokud to
nenajdete. Budete v tom procesu šťastni. Nesnažte se
být dokonalí, protože dokonalí již jste. Jen je třeba jít
dál, protože je vždy co vylepšovat. Můžeme dosáhnout
všeho, co si přejeme, pokud skutečně uvěříme, že toho
dosáhnout můžeme.

Život si tvoříme svými každodenními vol-
bami, a proto převezměme zodpovědnost
za to, co jsme vytvořili ... Nelíbí-li se nám
to, můžeme to změnit!

Jednou za mnou přišla jedna malá holčička a řekla
mi: "Zdeno, já bych chtěla lítat." "Tak lítej," povídám.
"A co když spadnu?" na to holčička. "Když uvěříš,
že nespadneš, tak nespadneš," odpovím. Hluboce se
zamyslela a pak řekla: "Co když uvěřím, a stejně spad-
nu?" ,Vysvětlila jsem jí, že tak to nemůže být, protože
když spadne, tak to znamená, že tomu nevěřila. Znovu
se zamyslela a pak se vážně zeptala: "A kdy poznám,
že tomu skutečně věřím?" Usmála jsem se a čekala ...
"Aha," pochopila náhle, "až když nespadnu, viď?"

Pravda, nemusíte začínat zrovna létáním, ale pře-
staňme hrát tu obehranou hru na problémy, převezmě-
me zodpovědnost za svůj život a začněme tvořit to co
chceme, neboť je čas jít dál...
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Kapitola 1

Souvislosti mezi námi ...
chceme být v "jednotě"

Kolik z vás má pocit, že problém, který máte, není
již tak veliký a nepřekonatelný, když zjistíte, že tentýž,
nebo alespoň trochu podobný problém má ještě někdo
jiný? Představte si, že se třeba ráno vzbudíte s pocitem,
že nemáte před sebou zrovna příjemný den (za jehož or-
ganizaci i postoj k němu samozřejmě nesete zodpověd-
nost vy sami ...), a začne vás bolet hlava. Necítíte se dobře
a jste soustředěni na svůj problém. Znamená to, že mu
dáváte veškerou svoji energii. Je to zvláštní, ale výsledek
třeba je, že nastoupíte do tramvaje a tam možná potká-
te známou, která si najednou začne stěřovat, že ji bolí
hlava. Náhodou. Jsme totiž jako magnet a přitahujeme
do svého života situace, které potřebujeme pochopit. Je
vám to podezřelé, ale zdá se, že je vám náhle trochu lépe.
Kráčíte dál směrem ke svému pracovišti a k vašemu vel-
kému údivu se v kanceláři dozvíte, že sekretářku zrovna
náhodou dnes také bolí hlava. Je vám to už docela divné,
ale v každém případě nastane zvláštní pocit úlevy. Mož-
ná, podivíte se, že vás hlava i trochu přestává bolet. Máte
pocit, že se situace vyřešila ... Už tři lidé ve vašem okolí
mají totiž stejný problém, takže ...možná si řeknete, že to
pravděpodobně ani nesouvisí s vámi, ale budou to třeba
"nějaké skvrny na slunci", nebo tak něco ...

"i!' ! ':,,;f;TP:" .: ;":";,\:', :::'! ~'t:'!:, ..
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{\ ucmusltc nic řešit, nemusíte nic chápat a ani vás
už ncnapadne, že to, že vás bolí hlava, je vlastně váš
vnitřní stav. Je-li nás více, řeknete si, pak je to určitě
způsobeno něčím vnějším a já s tím pravděpodobně
nemám nic společného. A tak kolektivně trpíme a ještě
si myslíme, že je to prostě normální...

Alkoholismus naší planety. Všichni jsme vzájemně
propleteni a chceme být v "jednotě". Výsledek tohoto
snažení je, že nedokážeme být sami sebou. Dokonce si
včtšinou myslíme, že to ani nejde. Většinou trpíme stej-
ností, která nám poskytuje fiktivní pocit bezpečí a po-
tvrzení správnosti našeho konání. Jsme-li odvážnější,
stejnosti se bráníme a často si myslíme, že musíme být
naopak na ostatní nepříjemní a zlí, abychom mohli být
sami sebou a aby nás nechali ... Většinou cítíme, že jsme
totiž zatahováni do problémů druhých lidí a zároveň
zatahujeme druhé do problémů svých, což necítíme.
Později již nerozpoznáme, co jsou naše problémy a co
problémy druhých. Nemůžeme je pak vyřešit ani my,
ani oni. Představuji si to asi takhle ...

Pepa jde na pivo. Ví, že budou problémy, že se zase
opije, ale je to "silnější nežli on sám". Potká "náhodou"
kamaráda, který už se rozhodl, že do hospody chodit
nebude, protože chce začít nový život... Pepa ho zkou-
ší: .Haro, vole, pojď se mnou na jedno! Nedělej, že už
k nám nepatříš, že by ti už pivečko nechutnalo? Pojď se
starým kamarádem, pokecáme, trochu se uvolníš, seš
celej našponovanej." "Ne, fakt už nepiju," říká trochu ne-
jistě Hára. Ale teď už se Pepa rozčílí: "Takže, ty náfuko
jeden, necháš starýho kamaráda, aby chlastal sám, aby
si ničil svoje zdraví, ty si teda kámoš ..." Hára už je na
vážkách, pocit viny ho začíná nahlodávat a pomalu
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odkládá své rozhodnutí na někdy příště. "No jo, když je
teda v sázce zdraví, tak to já zase teda půjdu ... nezlob
se kamaráde, já to tak nemyslel..," A předsevzetí jsou
v tahu, v zájmu vyšších ideálů, v tomto případě v zájmu
"kamarádství" a v zájmu "společného zdraví".

Každý z nás jsme zdrojem svých vlastních
problémů!
Ajsme izdrojem svých vlastních řešení!

Každý z nás jsme jedinečný a procházíme svojí
vlastní zkušeností. Co je dobré pro jednoho, nemusí
být dobré pro druhého. Všichni jsme na cestě ke svo-
bodě! Na cestě ke svobodě projevení se na tomto světě!
Někdo z nás se v tomto procesu potřebuje například
naučit dodržovat pravidla, aby se mu ulevilo, neboť se
stále něčemu příčí a bojuje. Někdo jiný zase potřebuje
pravidla občas porušit, protože se musí naučit převzít
zodpovědnost za svoje rozhodnutí, a to i v situacích,
'kdy se to někomu jinému nelíbí. Všichni se ale vlastně
učíme převzít zodpovědnost za svůj život.

Situace, které si vytváříme v životě, jsou pro nás
lekce, abychom pochopili. Opakuje-li se nějaká situ-
ace vícekrát v našem životě a nám se nelíbí, je třeba
hledat model našeho nefunkčního uvažování a jednání.
Ne vždy jsme si "vědomě" vědomi, čím způsobujeme
vznik určité reality v našem životě. To, co říkáme a ví-
me na úrovni vědomí, je totiž pouze asi 20 % všeho, co
děláme a vnímáme. Zbytek funguje jaksi "jinak". Je to
například naše podvědomí, kdy na základě uložených
situací a prožitých zkušeností z dětství, na základě
hodnocení našich rodičů a učitelů jsme přijali do života
určité postoje a názory na sebe, na život, na lidi kolem.
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Ne vždy nám tyto systémy přesvědčení slouží. Vědomě
nevíme, že se jimi řídíme, ale ony řídí nás ...

Představte si například, že si již dlouho plánujete, že
si pořídíte dům. Váš záměr však stále nevychází. Buď
nejsou peníze, nebo není ten správný dům, nebo není
ten správný čas, jak se často vymlouváme, když se něco
nedaří. Někde uvnitř sebe máte samozřejmě k dispozici
všechny informace, jak přijít na to, kde je chyba. Někdy
stačí začít poslouchat co sami říkáte. Třeba svým přáte-
lům sami vyprávíte, že vaši rodiče nikdy dům nechtěli.
Možná jim sami vysvětlíte, že se nechtěli udřít, a pro-
to bydleli v paneláku. Takže ptáme-li se, dostaneme
odpověď ... Proč tedy stále nemáte svůj dům? Některé
"pravdy" stále opakujeme, aniž bychom si uvědomili
jejich obsah. Poslouchejte a odpověď uslyšíte: "Nechci
dům, protože se nechci udřít." Jak to vlastně ve skuteč-
nosti je? Jaký je můj pravý záměr? Kdo hledá, najde,
i když to samozřejmě nemusí být vždy takto jasné. Tak
a nyní jen zbývá změnit tento podvědomý záměr za
vědomý a pochopit, že mohu mít dům a nemusím se
udřít. Někdy totiž přijmeme do svých zákonů i docela
nesmyslná životní pravidla, ale tím, že je naše okolí do-
nekonečna opakuje, "uvěříme" jim. Zákon o zachování
života je v tomto případě nadřazeným zákonem pro náš
život, a proto dokud ho nezměníme, dům prostě nebude.
Vlastně jsme to my sami, kdo dům odmítá. Co dělat?
Změnit postoj a vytvořit si nový, vědomý záměr. A ještě
taková drobnost, uvěřit mu ... a v tomto smyslu konat.
Kdy poznáme, že jsme vše změnili a pochopili? No
přeci až budeme mít dům a neudřeme se...!

Osvoboďte se z omezení, která vám brání se proje-
vit.

Co je nejvyšší dobro pro vás, je inejvyšší
dobro pro ostatní,

i když to tak někdy nevypadá (alespoň podle reakcí
druhých lidí).

Jedním z těchto významných omezení je, že jsme se
naučili dávat přednost ostatním lidem před sebou samý-
mi. Častokrát si totiž myslíme, že druzí by mohli lépe
vědět, co je pro nás dobré. "Já vím, co je pro tebe dobré,
mám již zkušenosti ...," říkají nám naši rodiče a "lépe"
nežli my vědí, jaká škola je pro nás vhodná, jací kama-
rádi, jací partneři atd. A my je posloucháme, protože
zpočátku, když jsme malí, tak to jinak nejde, a později
se naučíme využívat určitých výhod, když nepřebereme
odpovědnost za svůj život. Vždy se pak najde někdo,

kdo totiž může za to, co nám nevyhovuje.
Fascinuje mě knížka "Poselství od protinožců" od

Marlo Morganové, kde spisovatelka líčí, že v rámci spo-
ečenství Jednoty nedávají australští domorodci svým
dětem žádná jména. Své jméno si totiž každý vytvoří
sám. Domorodci vycházejí z předpokladu, že každý

nás máme svůj cíl a svůj úkol a dříve či později se pro-
jeví. Pozorují malé dítě a čekají, co v životě začne dělat,
co ho bude zajímat a bavit. Projeví-li se, pak ho v této
činnosti podporují, neboť důvěřují, že dítě nejlépe ví,
kdo vlastně je. Začne-li třeba lovit a chytat "potravu",
pojmenují ho "Malý Lovec". Malý Lovec pak sám určí,
kdy se již považuje za Velkého Lovce, a všichni s ním
oslaví jeho úspěch. Cíl jednotlivce se tak stává i cílem
celku, protože všichni spolu souvisíme ... Z tohoto po-
hledu je tedy nesmyslné jakékoli soutěžení a srovnává-
ní, tak oblíbené v našem světě.
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Každý jsme jedinečný.

S celkem proto budeme v jednotě jedině tehdy, bu-
deme-Ii v jednotě sami se sebou. Celek, tj. celá naše
společnost, národ, země, planeta, vesmír, a proto vše
bude dokonalejší a šťastnější, budeme-li sami sebou,
neboť všichni z toho mají užitek. Být součástí celku
tedy neznamená být stejný jako ostatní, mít stejné pro-
blémy a starosti, ale právě tím, že jsme jiní, hledáme
novou tvář světa v naší vlastní podobě ... A pak budeme
opravdovou součástí celku, pak budeme ve své jedineč-
nosti s ostatními v JEDNOTĚ ...

Kapitola 2

Náhody nejsou náhody ...

Povím vám příběh ...
Jednou jsem byla objednaná ke své zubní lékařce na

vyšetření a po vyzvání jsem vešla do ordinace ... Jen
abyste rozuměli, moje paní zubařka je seriózní paní,
velmi dobrá zubní lékařka, která má ale trochu sklony
k neustálým stížnostem na okolní svět a velmi nerada
slyší, že to, co se jí "děje", by nějak mohlo souviset
s tím, jak ona věci dělá. Je velmi skeptická ohledně
změn ve svém životě a věří na "léky". Ví, čím se zabý-
vám, domnívám se, že ji to velmi zajímá, ale má pro-
blém s přijetím jednoduchosti některých věcí a hlavně
myslím, že ty problémy má "prostě ráda" a léky jsou
léky. Takže ...

Vstoupím do ordinace a milá paní zubařka leží na
svém nádherném zubařském křesle, má mokrý ručník
na čele a povídá: "Paní Jordánová, myslím, že už se asi
od vás nechám odblokovat." Jaká pocta, říkám si a če-
kám, co bude dál, neboť její hlas je nějaký zvláštní
a neobvykle zabarvený. Znáte ten pocít, kdy zažijete
něco výjimečného a ovane vás takový zvláštní pocit
jednoty a samozřejmosti s tím vším, i když se vám vše
zdá nekonečně neuvěřitelné? "Představte si," pokračuje,
"že teď tady byla jedna nová pacientka. Byla tady poprvé
a já jsem ji vůbec neznala. Při ošetřování jednoho pána



před ní jsem se řízla do tohohle prstu," naléhavě mi
ukazuje ukazovák levé ruky, který má obalený náplastí.
Napjatě čekám, neboť cítím zvláštnost této chvíle.
Nadechla se a pokračuje: "Byla jsem na sebe naštvaná,
protože s náplastí se mi špatně pracuje." Podle svého
zvyku ale obvinila svůj "nešikovný prst", který pro
ni byl momentálně zdrojem jejích problémů. Pokra-
čovala: "Představte si, že vešla ta nová pacientka a já
jí povídám, co se mi stalo, a vtipně jí nabízím svůj
poškozený prst. ,Prodám,' říkám ji a nastavuji oban-
dážovaného viníka. Věřte, nebo nevěřte, paní Jordá-
nová, ta osoba se na mě podívala a ukázala mi před oči
svoji levou ruku se slovy: .Koupím,' Na její ruce chyběl
ukazovák. .."

Takže, vážení přátelé, náhody neexistují, neboť vše je
pouze reakce na naše akce a Universum je velmi tvořivé
ve způsobu, jak nás informovat o tom, co jsme udělali.
Pokud nejsme ochotni vnímat naše "akce", pak máme
pocit, že se věci "dějí", či přicházejí, či se náhodně se-
běhnou atd. Pokud moje milá paní doktorka je ochotná
nabídnout svůj jedinečný prst, který si sama "poško-
dila", jako problém, pak tato akce, přetlumočená přes
univerzální zákony, vyvolá reakci, a má tudíž možnost
podívat se, jak to bude vypadat, až se dostane do skupi-
ny lidí, kteří prst nemají. No, prosím, vyberte si!

Někdy proto můžeme tzv. náhody vnímat jako varo-
vání, kterými ve skutečnosti také jsou. Umožňují nám
nahlédnout do reality, kterou si právě vytváříme. Ani
pak, to není pro mnohé lidi k pochopení. Jedno arabské
přísloví říká, že uděláme-li jednou chybu, neznamená
to, že ji musíme udělat podruhé, ale uděláme-li ji po-
druhé, zcela jistě ji uděláme i potřetí, neboť se stává
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zaběhnutým mechanismem. Ne všichni jsme však
ochotni učit se ze své zkušenosti a ne všichni jsme
ochotni zamyslet se, opakuje-li se nějaká situace v na-
šem životě již vícekrát. Zakopnete-li např. již třikrát
na stejném místě a o stejný práh, pak někteří se možná
rozhodnou konečně zvedat nohu, ale někteří raději práh
odšroubují. Možná, že začnou zase zakopávat o jiný
práh a možnost zvednout nohu jim dojde až tehdy, když
další práh již sundat nejde. Může to být tak, nebo také
jinak, ale je důležité vnímat všechny zprávy kolem nás
a propojit je se svým životem, neboť vše jsou zprávy
o nás, pro nás.

Vše jsou symboly, ze kterých můžeme číst, jsme-li
naladěni a pozorní. Můžeme číst o svém životě, neboť
není náhoda, v jakém bydlíme městě, ulici či jaké máme
sousedy. Všechno si volíme buď přímo svými rozhod-
nutími, anebo svými postoji v souvislosti s prožitými
zkušenostmi. S velkou oblibou zkoumám jména lidí,
ale i zvířat, názvy a zkratky firem. Nejsem si jistá, zda
bych například svěřila svoje peníze makléři, který by
se jmenoval Chudoba, nevím, zda bych chtěla žít v obci
jménem Hnojník, kde jsem jednou viděla na kraji obce
transparent vyzývající k nějaké místní aktivitě slovy
"Za Hnojník krásnější" atd. Moje vlastní jméno je pro
mne zdrojem mnohých inspirací, neboť za svobod na
jsem se jmenovala Mojžíšková a na mém manželovi
mě, myslím mimo jiné, samozřejmě, fascinovalo jeho
jméno Jordán. Naše děti se jmenují: Michala, Matouš
a Samuel. Nevím, prostě to ani nešlo pojmenovat je
jinak. A co slečna, která měla vždy problémy se svým
hlasem, uzavřela později sňatek se svým manželem
Skuhrovcem a přijala tak přijmení Skuhrovcová? Co
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paní Pšenčiková, za svobodna Sedláčková, která zdě-
dila pole v Otročicích a nechce na nich již dále otročit,
ale chce slušně a radostně hospodařit? A ochránce
životního prostředí, zejména vzácného ptactva, pan
Kukačka? Jak funguje soukromé zahradnictví pana
Kopřivy? Jak krásné přednášky pořádá pan Větvička,
ředitel botanické zahrady ... Při zvýšené vlhkosti našeho
domu jsme objednali firmu na odvlhčení a při prvním
setkání s jejich odborníkem panem Vodičkou jsme se
mu snažili vysvětlit, že máme asi pod domem vodičku ...
Sami znáte mnoho dalších fantastických příkladů, které
stojí za zamyšlení. Stojí za to hledat původ a překlady
svých jmen, neboť, jsem o tom přesvědčena, obsahují
náznaky našeho cíle a životního úkolu, který potřebu-
jeme zvládnout, a mohou nám na nějaké úrovni i trochu
napovědět. Takže,

všímejme si všeho kolem nás, neboť nic
není náhoda, vše jsou jen reakce na naše
vědomé či podvědomé akce, vše jsou něja-
ké "lekce" a zprávy pro nás.

Budte pozorní na život kolem vás a vnímejte, jak
se v souvislosti s tím, co se zrovna děje, cítíte. Poci-
ty vašeho těla vám dávají dokonalé informace o situaci,
ale musíte je vnímat a porozumět jim. Vždy si vší-
mejte toho, co vám do dané situace "nezapadá", nebo
nějak prostě připadá divné. Všechny významné
zprávy v našem životě jsou prostě něčím "zvláštní".
V případě, kdy si způsobíme bolest, jsme určitě pro-
marnili spoustu užitečných informací, jak udělat věci
jinak, a tím i příležitostí, jak se vyhnout případné boles-
ti a utrpení...
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Před několika lety jsem měla dopravní nehodu.
Zničila jsem auto, které jsem si koupila, a utržila ně-
jaké zlomeniny. Bylo to tak. .. Začínala jsem dělat tuto
svoji práci, pracovala jsem se spoustou lidí a byla jsem
nadšená velkými změnami ve svém životě. Lidem ko-
lem mě bylo lépe a já byla omámená, jak vše úžasně
funguje. Jednoho dne zazvonil telefon a jeden pán se
mě ptal, zda umím najít na dálku nějaké věci, které se
mu ztratily. "Něco s tím uděláme," říkám, "a co se vám
tratilo?" "Sluneční brýle," povídá ten pán, "a byly

skoro historický, vůbec jsem je nepoužíval. Měl jsem
je v jedné skříňce za sklem a častokrát jsem se na ně
díval. Pořád tam byly a najednou jsou fuč. Moc bych je
chtěl zpátky ..." "Cvok," řekla jsem si a objednala jsem
ho na příští týden. Vše mi bylo velmi divné, nerozuměla
jsem ... Za tři dny poté jsem jela ráno autem, směrem na
východ. Slunce nádherně svítilo ... a v jednu chvíli byl
horizont zalit tím nádherným světlem a já jsem neviděla
na cestu. Všechno se lesklo a pak už jen rána ... a všech-
ny ty zlomeniny ... Sluneční brýle jsem neměla ...

Vše je symbol. .. Učte se porozumět...
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Kapitola 3

NEMOC = NE MOC, nemít moc
nad svým životem ...

Máme-li nemoc, nemáme moc nad svým životem,
a proto se nemůžeme svobodně rozhodovat. Jak často
slýcháváme od lidí kolem nás: "Rád bych vyluxoval, ale
tak mě bolí záda ..., chtěla bych chodit cvičit, ale se svou
páteří se nemohu ohnout..., rád bych jezdil na kole, ale
nemohu, mám v háji kolena ..., chtěla bych zpívat, ale
hned chraptím, takže to ani nezkouším ..., šla bych na
výlet, ale nemohu , nebo: s mým žlučníkem", s mým
žaludkem", s mým atd. Někdy mám pocit, že někteří
lidé jsou přímo hrdí na to, co všechno nemohou. Za-
vedeme-li řeč na některé téma jejich problémů, začnou
barvitě líčit všechny své neduhy a objasňovat souvis-
losti svých nemocí, od kdy je mají, kdo za to může,
a hlavně co vše nyní v současnosti nemohou a proč, či
případně jak jim to vadí, ale co se dá dělat ... musí se
to vydržet.

Nemoc je další velmi důmyslný způsob, jak nejít za
svým cílem, proč nedosahovat svých snů, protože a jed-
noduše: Nejde to. Nejvíce mě fascinuje, že lidé opravdu
věří tomu, že určité věci nemohou dělat, protože jim
určitá konkrétní část těla k tomu potřebná "neslouží",
a nenapadne je třeba, že problém si vytvářejí právě
proto, aby určité činnosti nemuseli dělat. Tváříme se
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pak, že nemoc na nás seslalo "něco", něco, co s námi
vůbec nesouvisí, něco, co má nad námi moc, a velmi se
rozčilujeme, když to někdo nebere vážně ...

Dokonce se dá říci, že zdravotní problémy jsou
společensky přijatelné, jsou univerzální omluvou na
jakoukoli neschopnost či případný neúspěch. "Nemohl
jsem běžet, protože mě píchalo v koleni", a všichni to
pochopí, protože ho přeci píchalo v koleni. Ale co když
ho píchalo v koleni, aby nemohl běžet? Nesmysl, říkáte?
Proč by to dělal, ptáte se? No, třeba, napadá mě ... třeba
že věděl, že nedokáže být první.

Podívejme se na to takhle. Naše tělo je dokonalý
symbol. Naše tělo je dokonalé, nádherné a pomáhá
nám prožít život ve fyzické realitě, neboť nám posky-
tuje dokonalé informace o nás samých. Naše myšlenky
zhmotňujeme prostřednictvím našeho těla a tím po-
mocí našich pocitů dostáváme dokonalé zpětné vazby
o všech našich krocích. Kdybychom nepotlačovali naše
pocity a dokázali je kdykoli projevovat (a to by byl pěk-
ný pořádek, řeknete si možná někteří), pravděpodobně
bychom nemocní nikdo nebyli. V naší zavedené realitě
to ale nedokážeme ... Povím vám příběh.

Byl jednou jeden chlapeček a ten si moc chtěl hrát
se svými barevnými kostičkami se svojí maminkou.
Chtěl stavět komín. Byl mu jeden rok a ještě nedovedl
pořádně mluvit, tak stál u maminky a tahal ji za sukni,
zatímco maminka stála u plotny a míchala polívčičku.
Přečetla si v nějaké příručce, že malé děti mají v tuto
dobu papat, tak se podle toho chovala. Maminky totiž
mají tendenci věřit druhým lidem, jak mají zacházet se
svým děťátkem, protože zapomněly, že ony samy to
vědí nejlépe. Jejich děťátka to pěkně rozčiluje, protože
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by chtěla na laděné maminky, se kterými by se mohla
dobře domluvit. Takže, náš chlapeček pokračuje ve
svém požadavku, ale maminka ví svoje ... "Napřed do-
vařím polívčičku, víš, ta je pro tebe ... No tak, dej pokoj,
dělám to kvůli tobě ..." No, tomu ale chlapeček nerozu-
mí, vždyť takhle to přeci nechtěl ... a nechápe situaci,
proč maminka nemůže kvůli němu samému dělat to,
co on by moc chtěl. (První lekce vydírání a manipulace
v našem životě, kdy rodiče dělají něco, co my nechce-
me, a tvrdí, že je to kvůli nám.) Malý chlapeček si neví
rady. Je zklamaný, cítí se nevyslyšený, odmítnutý. Ten-
to pocit ho odvádí od naladění a prožívání přítomnosti,
a protože se cítí špatně, zapomene, že stojí pod stolem,
postaví se a prásk, rána přímo do hlavičky. Joj, to to
bolí, a dá se do pláče. Ale pozor, stane se zvláštní věc,
maminka odhodí vařečku a běží k chlapečkovi: "Ty
můj broučku, neplakej, to nic není, maminka to pofou-
ká .,. ukaž tady máme kostičky ... podívej, postavíme
komín. Komín, komín. Maminka bleskurychle staví
komín a chlapeček žasne: "Tak takhle je to," diví se, "to
je zajímavé," kroutí hlavičkou, "předtím to nešlo a teď
to jde." Co se změnilo? Aha, bolest ... a jsme doma,
mám-li bolest, dostanu co chci. Od této chvíle existuje
v chlapečkově hlavičce "zaručený recept", jak získat to,
co chce, recept na nekonečně způsobů ověřený a doko-
nale funkční.

A protože funguje, začneme ho používat. Každý
máme svůj příběh, jak jsme se dopracovali k této zkuše-
nosti. Někteří z nás se už ani nenamáhají, aby si o něco
říkali, "protože vědí, že to stejně nedostanou", a je proto
výhodné použít rovnou "zaručený recept". Někteří z nás
dokonce nevěří, že by mohli dostat pozornost někdy
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jindy a nebo z jiného důvodu, nežli mají-li bolest. /\ (ti k
se dusíme, nebo svoje tělíčko pokryjeme svědivým
ekzémem, máme angíny, trpíme různými chronickým i
nemocemi a ONI se snaží a snaží ... a mají strach a my
máme pocit, že se nám naše nemoc vyplácí.

Vzdáme se své vlastní moci nad sebou a jsme ovlá-
dáni tím, že ovládáme druhé. Nemůžeme se nabažit
tohoto pocitu nové moci, kterou bychom samozřejmě
nepotřebovali, kdybychom uvěřili, že můžeme ve svém
životě mít, co chceme ... Jednou jsem pracovala s paní,
která měla rakovinu. Její stav byl velmi vážný a lékaři
dávali velmi malou naději. Měla velké bolesti a chtěla
ještě vyzkoušet něco jiného nežli lékaře. Abychom se
v životě mohli zbavit nějakého problému, je důležité
pochopit, proč si ho vlastně vytváříme, neboť:

Nikdo nedělá nic, co nechce dělat...

• A paradoxně i v případě, že ničíme sami sebe, je
důležité zjistit, co z toho vlastně máme. Ať skutečně, či
se pouze domníváme, že se nám to vyplácí. Rakovina
je potlačený hněv, který tím, že ho nedáváme najevo,
otočíme proti sobě. Jinými slovy, nepostaráme se a ne-
postavíme se za sebe. Ta úžasná paní, která se rozhodla
v poslední chvíli pochopit svoji nemoc, přišla na to, že
vlastně nyní je v jejím životě všechno jako "v ráji". Její
manžel, se kterým měla tři děti, celý život chodil pozdě
domů, sedával v hospodě a měl vztahy s jinými ženami,
nyní chodil pravidelně z práce domů, nakupoval, staral
se o děti a dá se říci, že se staral i o ni. Měl dostatečný
pocit viny za své minulé chování a nemocná "věděla", že
kdyby se uzdravila, vše zaběhne zase do starých kolejí.
Nebyla ochotná riskovat ztrátu této "výhodné" pozice
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a rozhodla se dát za tuto iluzi svůj vlastní život. Sama
mi řekla, pro co se rozhodla, a čas strávený v pozornos-
ti svého manžela jí stál za to. S láskou vzpomínám na
tuhle paní a děkuji jí za příběh, který mi dala. Zemřela.
I to je volba a je třeba ji s úctou respektovat.

Čím více se vzdáme své vlastní moci a čím více se
náš problém zhmotňuje na našem těle, tím těžší je cesta
pátky. Někteří z nás jsou v určitém věku přesvědčeni,

•e "kdyby se ráno probudili a nic je nebolelo, tak jsou
mrtví..." Každému podle jeho víry. Jak myslíme, tak se
stane.

Naše tělo je dokonalý symbol našeho myš-
lení. Naše nemoci jsou symbolické. Jsou to
zprávy o nás, pro nás, a pochopíme-li je
a změníme-li své chování, nemusíme je mít.

Jen se musíme naučit tyto zprávy využívat. Naše tělo
je dokonalé a funguje nekonečně tvořivým a trpělivým
způsobem. Co vše mu neustále způsobujeme? Jak za-
cházíme s tímto dokonalým nástrojem k poznání sebe
sama? Jak pečujeme o své nádherné a jedinečné tělo?
Jak se živíme? Co vše vydáváme za jídlo, a přitom
s jídlem to nemá vůbec nic společného? Pijeme alko-
hol a kouříme, žijeme nezdravě a málo se pohybujeme.
Přibíráme na váze a nemáme se rádi. Tělo druhých lidí
se nám zdá lepší, krásnější a přitažlivější. Jsme stále ne-
spokojeni a nic s tím neděláme. Když nás na to někdo
upozorní, tak někteří z nás říkají: "No jo, na něco umřít
musím." Přecházíme naše nemoce a nevěnujeme jim po-
ornost. K našemu autu se chováme často uctivěji nežli

k našemu tělu. Představuji si to asi takhle. Dejme tomu,
že v našem autě dojde olej. Svítí kontrolka oleje a každý,
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kdo chce své auto používat ještě dále, ví, že je třeba jet
k nejbližší pumpě a olej doplnit. Ale najde se chytrák,
který si řekne, že na to pěkně vyzraje. Žádný olej dolévat
nebude a vyšroubuje kontrolku signalizující nedostatek
oleje. A jede se dál, nic nevidím, nic nesvítí... "Blázen,"
asi si řeknete, "daleko nedojede ..." A přesto stejnou věc
děláme se svým tělem, kdy místo toho abychom pocho-
pili význam našeho onemocnění, zajdeme do lékárny
a něco za velké peníze zblajzneme. Ne vždy je naše tělo
hned ochotno vzdát se své kontrolky a častokrát zkouší
jinými, daleko naléhavějšími způsoby předat nám in-
formaci o našem postoji. Jdeme na to od lesa. Zajdeme
k lékaři. Důvěřujeme mu, že on lépe ví, co s naším tělem
není v pořádku. A on samozřejmě ví... Nepomohou-li
léky, tak to vyřízneme ... a tak dál. Nepohodlný orgán
musí pryč, je přeci porouchaný ... A naše zoufalé a nevy-
slyšené tělo hledá další kontrolku.

V současné době existuje mnoho velmi pěkných
Knížek o významu naší nemoci. Myslím, že by měl být
mezi školní předměty zařazen přehled o těchto infor-
macích, neboť někteří ani netuší, že nemoc si zkrátka
způsobujeme sami, a to i v případě prokazatelných in-
fekcí, kdy pouze naše systémy přesvědčení rozhodují,
zda "to chytíme", nebo ne.

S úctou vzpomínám na paní učitelku Magdu, která
učila mého nejmladšího syna v první třídě. Znaly jsme
se a věděla, čím se zabývám. Nikdy se nepodivovala nad
rozumy mého syna Sama, který od dětství znal příběhy
z mojí poradny a chápal souvislosti své životní tvorby
a případné odpovědnosti za ni. Jednou mi vyprávěla,
co se přihodilo na cestě z plavání, kam dojížděla kaž-
dý týden se svými dětmi. Vyšla s dětmi z plaveckého
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stadionu, a protože bylo zima a děti byly rozpařené
z bazénu, nařídila jim, aby si vzaly čepice, nebo že
nastydnou. Mého syna Sama tato poznámka rozčílila
a otočil se zpupně k paní učitelce: "Paní učitelko, já ne-
mám ten plán," řekl a čepici si nenasadil. Paní učitelka
se nadechla a úžasným způsobem zareagovala: "Takže,
všichni si vezmou čepici, ale Sam nemusí, když nemá
ten plán ..." Nenastydl, neboť opravdu neměl ten plán.

Ne vždy se ale chovaly moje děti takto uvědomělým
způsobem, přestože znají souvislosti svého myšlení s re-
akcemi svého těla. Jednou mi moje dcera Michala ráno
před odchodem do školy oznámila, že ji bolí v krku a že
nemůže jít do školy. Obě víme, že bolesti krku či hla-
sivky, chrapot, angína, zkrátka vše, co se nachází v ob-
lasti krční čakry, souvisí s naší komunikací, či případ-
ně "nekomunikací". Na otázku, co že neřekla a chtěla
říci, či případně řekla a nechtěla, se osopila, že tohle
je jí jedno, že prostě chce zůstat doma, protože píšou
písemku. "Aha," přikývla jsem chápavě, "tak proč to
neřekneš rovnou?" Obě jsme se zasmály, krk ji přestal
bolet a odešla do školy. Tak málo někdy stačí ... jen si
uvědomit a přiznat si, o co vlastně jde, a problém nemu-
símemít.

Problém, který si nepřiznáme, nemůžeme
nikdy vyřešit!

Někdy dlouhé roky pracujeme na své chorobě, nežli
se konečně projeví. Naše tělo opravdu hodně vydrží.
Problémem jsou v našem životě potlačené emoce, které
jsme se naučili skrývat, a za nějakou dobu se stane, že
se v tom sami nevyznáme, jak se to vlastně cítíme. Čas-
tokrát slýchávám, jak lidé například říkají: "Měla jsem
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nepříjemný pocit, ale nevím, jestli je správný", tedy ten
pocit, rozumějte. Pochybují. Odpojili jsme se sami od
sebe a myslíme si, že někdo druhý může lépe poznat,
jak se vlastně cítíme. Jak je možné, že jsme zapomněli,
že pocity nemohou být dobré nebo špatné, ale zkrátka
a jednoduše je prostě jenom máme?

Přiznáme-Ii si, jak se cítíme, a nevyhovu-
je-li nám to, můžeme to změnit!

Ale přiznat si, jak se cítíme, to je právě to, co se nám
většinou nechce, neboť máme ještě další starost. ŘešÍ-
me totiž, co tomu řeknou ti druzí, jak nás budou hodno-
tit s naším projeveným pocitem a nakonec jak budeme
hodnotit my sami sebe. Jak se to vlastně stalo? Proč se
bojíme obhájit si svoje pocity vůči druhým a nakonec
i vůči sobě? Proč dáváme přednost tomu, že potlačíme
tzv. "špatný" pocit, a stáváme se tak netečnými k sobě
a p~tom i k druhým?

Potlačujeme-Ii svoje skutečné pocity, ne-
jsme schopni akce, ztrácíme svoji moc a ne-
rozpoznáme tak, že může přijít bolest.

Kdybychom vnímali svoje pocity a pracovali s nimi,
neměli bychom bolest a nebyli bychom nemocní. Náš
pocit by nás donutil, abychom něco udělali, abychom
se o sebe postarali. Ale když není správný? Kde se
vzala naše pochybnost týkající se "správnosti" našich
pocitů? Jaký smysl má otázka správný pocit a špatný
pocit? Jediné, na co se můžeme ptát, je, zda ho máme,
nebo nemáme a dále pak, zda se nám příslušný pocit
hodí, či ne ...
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Neexistují dobré či špatné pocity, neboť
prostě jen jsou - tedy cítíme je.

Stalo se to asi takhle ... Malá holčička jde s tatínkem
a s maminkou na výlet. Nemají v úmyslu jít nadlouho,
tak si s sebou nevezmou žádné jídlo. Maminka řekne
holčičce, aby se pořádně napapala, protože v lese nic
kjídlu nebude. Holčička ale zrovna nemá hlad, a protože
děti nedokáží myslet na budoucnost, prostě se napapá jen
malinko. A jsou v lese a jdou a jdou ... Za nějakou dobu
holčičce vyhládne a řekne mamince, že má hlad. "Tyale
nemůžeš mít hlad," říká maminka holčičce, "vždyť jsi
papala!" Tváří se výhružně, protože pocit holčičky je jí
nepohodlný, neboť pro ní nic nemá ... Dítě je zmatené:
"Bříško říká, že mám hlad, ale ONI říkají, že ho nemám,
tak jak to tedy vlastně je?" Chceme, aby nás měli rádi,
chceme přijetí a být u nich blízko. Nechceme, aby se na
nás zlobili... Chceme být s nimi v JEDNOTĚ. Raději si
vybereme uvěřit těm velkým, ať už ze strachu, nebo jim
skutečně uvěříme, že to vědí lépe nežli my sami.

A nebo: "Maminko, mě kouše ten svetříček," stěžuje
si dítě v novém oblečku. "Nevymýšlej si, nemůže tě
kousat, ten pletla babička, je z pravé ovčí vlny." Nebo
případně: "Nemůže tě kousat, co by tomu řekla babič-
ka?" Dítě je zmatené ... Tak jak to tedy je? Postupně si
zvykneme na to, že naši rodiče vědí lépe nežli my sami,
co cítíme, ba co "máme" cítit, co si máme myslet, a poz-
ději též, co máme říkat. Zpočátku se nám to nelíbí, ale
za nějakou dobu si zvykneme, ba co více, začneme sami
vyžadovat, aby za nás rozhodovali a radili nám. Vzdá-
váme se své vlastní moci tím, že se vzdáváme svých
vlastních pocitů ... "Maminko, já chci jít za dětmi," táhne
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nás to ven ... "A ty bys tady nechal maminku samotnou?
To bys přeci neudělal, maminka by tady plakala ..." atd.
Takže je to dobře, a nebo špatně? Co myslíte?..

A protože se pomalu vzdáváme svých pocitů, neboť
si nejsme jisti, zda budeme s nimi přijati, naučíme se je
potlačovat či skrývat. Systémy přesvědčení některých
lidí jsou dokonce takové, že se domnívají, že dítě niče-
mu nerozumí, nic nechápe, a tudíž nic necítí. Proto se
v některých situacích raději rozhodneme žádné pocity
nemít, neboť situace, ve které se nacházíme, je pro nás
nepřijatelná ...

Vzdárne-li se svých pocitů, vzdáváme se
i své moci.

Jezdila jsem pracovat do ústavu s postiženými dětmi.
Sestřičky vybraly jedno dítě, se kterým chtěly, abych
pracovala, neboť jeho stav byl velmi smutný. Byly mu
asi čtyři roky, ale byl na úrovni ročního dítěte, a co více,
nereagoval na podněty z vnějšího světa, jen koukal před
sebe a choval se netečně. Jmenoval se Martínek a byl
týrané dítě odebrané rodičům. Po několika sezeních se
pomalu začínal projevovat. Už nezíral jen před sebe, ale
začal reagovat na svět okolo. Začal však být agresivní
vůči ostatním dětem. Martínek se dříve vzdal svých po-
citů, protože se nemohl bránit utrpení, které se svými
rodiči prožíval, a proto první reakce, která se projevila,
byla agrese, kterou kdysi potlačil. Radovala jsem se. Ko-
nečně se projevil. Ale sestřičkám se nelíbilo jeho chová-
ní, a tak už nechtěly, abych s ním dále pracovala ...

Tělo jako symbol ... i význam nemocí je
symbolický ...
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Kapitola 4

Tělo jako symbol

Jak myslíme, tak se cítí naše tělo! Naše ne-
moc je důsledek způsobu myšlení, kterým
ničíme sami sebe ...

Význam nemocí je symbolický. Každá část našeho
těla je symbolická a charakterizuje vždy nějakou jeho
specifickou funkci.

Naučte se řeči vašeho těla, neboť k vám
promlouvá každou vteřinu.•

Negativní myšlenka blokuje energii v těle. Naše
myšlenky jsou vysílány z mozku a mozek řídí celé naše
tělo. Všechny naše problémy, které se projeví ve fyzické
formě, jsou odrazem našeho myšlení.

Pokud máme již delší dobu nějaký duševní pro-
blém a neřešíme ho, pak se za určitou dobu promítne
i na naše tělo. Tím, že se zablokuje energie v jednom
konkrétním místě, vznikne nerovnováha a ta se projeví
jako bolest. Podle druhu negativní myšlenky, například
citíme-li hněv, nepřátelství, jsme-li mrzutí, bojíme se
ztráty nebo máme pocity viny, jsme-li lhostejní nebo
opuštění, projeví se tento stav na určité části naše-
ho těla. Úžasným způsobem mapuje tyto souvislosti
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metoda ONE BRAIN - Jednotný mozek, kde můžete
pochopit prostřednictvím "Barometru na těle", na jaké
části těla přesně a jakým způsobem se projeví určité
druhy destruktivních pocitů.

Význam nemocí funguje obecně u všech lidí stejně,
jen každý z nás má k tomu ještě svůj vlastní příběh.
Tím, že mnohdy nevidíme řešení, nebo se na situaci
nedovedeme prostě podívat "jinak", ničíme sami sebe.
Naše tělo nám dává zprávu, jak zhmotňujeme, co
vlastně děláme, prostě jakým způsobem přemýšlíme.
Porozumíme-li a změníme-li svoje chování, příznak
většinou zmizí či se postupně zmírňuje. Čím více je
poničené naše tělo, čím vážnější či dlouhodobější je
naše nemoc, tím více musíme pochopit o své destrukci.
A jak poznáme, že jsme pochopili? No přece když pří-
znak zmizí a neopakuje se ...

Jak úžasné je pozorovat vše kolem a poznávat všech-
ny souvislosti! Jak úžasné je učit se z nich!
• Jednou jsem byla v nemocnici. Bylo to v době, kdy

jsem způsobila dopravní nehodu, o které jsem vyprávě-
la. V nemocnici jsem byla sedm dní. Měla jsem zlome-
ný nos a nějaká žebra. Zpočátku jsem se nemohla moc
hýbat, ale jak jsem postupně stále více chápala všechny
souvislosti a přijímala nová rozhodnutí, vše se rychle
zlepšovalo. Ležela jsem v nemocnici Pod Petřínem, kde
nás jako zdravotní sestry ošetřovaly řádové sestry. Za
nějakou dobu jsem ale vypozorovala (a měla jsem na
pozorování času dost), že jedna jeptiška, která byla ob-
zvláště snaživá, se téměř stále vyskytuje u nás v pokoji
a stále někoho obsluhuje. Když se na chvíli vzdálila,
jedna paní mi řekla, že tahle jeptiška tam neošetřuje,
ale že sama jde na operaci. Trochu mě to překvapilo
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a začala mě zajímat... Proč tohle dělá? Co jí asi bude,
kladla jsem si otázku. Proč se ani trochu nezabývá sama
sebou? Byla tak nepřirozeně snaživá, což většinou svěd-
čí o velkém nedostatku své vlastní ceny... Brzy jsem do-
stala odpověď. Šla na operaci se svýma rukama, které
ji brněly, neprokrvovaly se a necítila je. Ucpávaly se jí
cévky a ruce vypovídaly službu. Vše do sebe zapadalo ...
Co znamenají naše ruce? Naše ruce jsou nástrojem naší
AKCE, jejíž pomocí se dostáváme ke svému cíli. Co
děláme, tím jsme!!! Jsou to naše ruce, a tudíž je po-
třebujeme využívat především pro sebe, pro svůj život,
pro svoji tvorbu, pro naplnění svojí touhy, pro vyjádření
sebe sama, jsou naším základním nástrojem ... Ležela
jsem v posteli a přišla ke mně ona jeptiška: "Paní Jor-
dánová, já zavřu okno, vy se budete mýt a byla by vám
ima," řekla naprosto samozřejmě a šla ihned konat.

Byla jsem překvapená. Mýt jsem se nehodlala, proto-
že jsem prostě nemohla, a zavřít okno jsem už vůbec
nechtěla, protože se mi takhle lépe dýchalo. Za chvíli
mi vše došlo. Co zbývá lidem, kteří se nikdy nepostaví
sami za sebe, kteří nikdy neudělají nic pro sebe, ale
přeci jen občas něco chtějí? Jediné, co mohou udělat,
je zmanipulovat svoje okolí, aby případně chtělo to, co
chtějí oni, a vypadalo to, že oni s tím nemají nic spo-
lečného. Dosáhnou tak svého prostřednictvím druhých,
ale oni vlastně nic nechtěli. Stejně to bylo s jeptiškou.
Nedokázala být pro sebe ani tak málo důležitá, že by
chtěla okno zavřít ona, protože si to přála. Okno totiž
chtěla skutečně zavřít ona, jak mi za chvíli došlo, neboť
umýt se chtěla též ona, protože za chvíli šla na operaci
opět ona. "Ach jo," povzdechla jsem si, "ale to okno
můžete klidně zavřít, chcete-li, umyjte se, udělejte si
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pohodlí." Vyděšeně na mě hleděla: "Já? Ne, já nepotře-
buji, to vy..." koktala. Rázně jsem se na ni podívala. UV
jsem nechtěla slyšet další její řeči. Uhnula pohledem:
"No, když to chcete, tak já se umyju ..."

Za chvíli za ní přišel pan farář, byl celý červený
a podobaný. Doléhaly ke mně útržky jeho monologu
o tom, že jí bude pomoženo, ale že se musí více snažit,
ještě více sloužit svým bližním a že jí bude odpuštěno
... když ještě méně bude myslet na sebe a stále více jen
a jen na druhé ...

Takže naše ruce! Co uchopujete? Co neděláte pro
sebe a sloužíte místo toho druhým? Proč nejste pro
sebe důležití? Proč zapomínáte, že nejvíce posloužíte
druhým tím, že se projevíte ve svém potenciálu a svojí
jedinečností. To je ta pravá služba lidstvu ...

Naše nehty! Proč se nedovedete za sebe postavit
a zbavujete se schopnosti ochránit sami sebe? Nehty
jsou symbolem agresivity. V dnešní době je velkou
módou u žen lepení umělých nehtů. Je to nádherný
symbol procesu vyrovnání mužů a žen, procesu rovno-
cennosti, kdy je nadřazenost mužů a podřízenost žen
stále velkým problémem na naší planetě. Je to proces
uchopování vlastní moci u žen a jejich schopnosti se
o sebe postarat. Nehty jsou zatím jen umělé, ale věřím,
že všechny ženy světa pochopí rovnocennost obou
pohlaví a ukončí svoji závislost na mužích a nastolí
dokonalou spolupráci. Kousání nehtů symbolizuje naši
neochotu či neschopnost se za sebe postavit.

Naše nohy! Jdete tím správným směrem? Vykračujete
vstřic svým plánům, nebo stojíte na místě? Máte-li
něco s nohama, nemůžete-li chodit, tak se znehybní-
te a neposouváte se dopředu. Naše stehna jsou o rychlé
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reakci, naše holeně o pocitu viny, který máme, a proto
nejdeme dál, a naše kotníky o naší nepružnosti. Udělá-
me-li si výron, pak nejsme ochotni přizpůsobit svůj po-
hyb podmínkám, které máme, a nejsme dostatečně na-
ladění na svět kolem nás. Symbolizuje to neochotu
změnit v určitých situacích náš postoj. Jakákoli bolest
při chůzi opět symbolizuje naši bolest při žití, způsob
našeho pohybu, způsob našeho myšlení. Naše kolena
jsou naše sebedůvěra, při problémech s nimi spíše naše
nesebedůvěra. A co prsty na nohou, především palce?
První vykročují naším směrem, a nebo nevykročují.
Naše případné zarůstající nehty znemožňují pohyb či
způsobují bolest. Jak je někdy těžké prosadit si svůj
vlastní směr... Naše chodidla, naše uzemnění, od čeho
se oddělujete ve svém životě? Způsob naší chůze vyja-
dřuje způsob našeho života. Postoj symbolizuje náš po-
stoj k životu, k sobě ... Špičky k sobě je uzavřenost, od
sebe;zase přílišná otevřenost a odpojenost od sebe atd.

Co naše trávení? Případné bolesti žaludku, nevol-
nosti ... Co nemůžete ve svém životě strávit? Kdo nebo
co vám vadí? Co nemůžete přijmout? Oblast solar
plexus, která nám dává odpověď, jak dokážeme, či ne-
dokážeme propojit svůj vnitřní svět s vnějším světem.
Nevěřte tomu, že je-li vám špatně od žaludku, může za
to jídlo. Jídlo vám jen pomůže pochopit váš stav. I v pří-
padě, že něco špatného sníte, neudělali jste to náhodou,
neboť vždy to souvisí s nějakou situací venku a vaším
postojem k ní.

Naše oči! Velké téma mnoha lidí. Jakýkoli problém
s očima je o tom, co nechceme ve svém životě vidět,
na co se nechceme podívat. Problém vidět do dálky je
strach z naší budoucnosti, špatné vidění na blízko je
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neochota podívat se na některé věci zblízka. Šilháním
nevidíme svůj cíl přímo, prožíváme rozpor ve svých
rozhodnutích a nesledujeme přímo svoji cestu. Bar-
voslepost je nedostatek radosti v životě, potlačování
emocí a málo aktivity. Tlak v očích je náš vnitřní tlak,
který na sebe neustále vyvíjíme ...

Naše páteř! Opora pro náš život, naše osa, kte-
rá drží celé tělo. Symbolizuje jednoznačný směr ve
smyslu našeho cíle a jakékoli vychýlení je problém se
srovnáváním a očekáváním, soutěživostí a pocitem ne-
dostatku své vlastní ceny. Kdykoli máme pocit, že jsme
neobstáli, či nenaplnili očekávání svoje nebo druhých
lidí, většinou se objeví problém s páteří. Přestaňte se
srovnávat, milujte sami sebe, jděte svoji vlastní cestou
a nebudou vás bolet záda.

Máte ztuhlý krk? Kam se nechcete ve svém životě
podívat? Proč nechcete změnit svůj postoj a podívat
se na věci trochu jinak? Čím více hledisek dokážeme
'vidět, tím pružněji můžeme ve svém životě reagovat...

v ivot je zábava!!!
Bolesti hlavy. Naše hlava! Pro některé lidi je to celo-

v ivotní téma a věčná závislost na prášcích. Přitom stačí
tak málo. Přestat se trestat prostě za cokoli, přestat pou-
v ívat mechanismus sebetrestání na cestě životem, neboť
v každou vteřinu svého života se chováme nejlépe, jak
jen umíme. Jak časté jsou migrény, kdy trpící odstaví
sami sebe na nějakou dobu ze života. Bolest, tedy jejich
trestání se je tak veliké, že nemohou nikoho a nic vidět.
V některých zdrojích je migréna nazývána "orgasmem
v hlavě" a vyskytuje se především u žen, a to v souvis-
losti s nenaplněným sexem. Je to problém velmi snadno
řešitelný tím, že pochopíme, proč ho máme.
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Srdce. Nedostatek lásky k sobě. Srdečními choroba-
mi trpí vždy lidé, kteří nevěří, že mohou ve svém životě
dostat lásku, že jsou dostatečně dobří a že žádné trápení
nemusí být součástí jejich života. Potlačují většinou svo-
je pocity i svá přání...

Plíce a s tím související dýchání. Dýchání je život
sám. Symbolizuje naši komunikaci s vnějším světem,
to, jak vyměňujeme svoji energii s ostatními, jak si
dovolíme projevit se. Jak hodně se při tom dokážeme
nadýchnout je otázka naší sebedůvěry. Někteří lidé
ve svém životě téměř nedýchají, dá se říci, že se skoro
dusí.. Jakýkoli problém s dýcháním symbolizuje, že
vlastně "dusíme" sami sebe, nedovolíme si nadechnout
se... A proto užívejte si života, neboť bude takový, jaký
si ho uděláte ...

Vylučování. Touto funkcí vylučujeme z našeho těla
vše nepotřebné, co nám již neslouží. Pokud máte pro-
blém s vylučováním (zácpy, hemeroidy atd.), znamená
to, Že se nechcete ve svém životě zbavovat věcí, které
vám již neslouží, a uchováváte ve svém životě to staré
haraburdí z minulých vztahů či vašich postojů, které se .
ukázaly jako nefunkční. Proč se tolik bojíte změny ve
svém životě? Zbavení se starého vždy symbolizuje pří-
chod nového a není se čeho bát...

A co vaše ramena? Jakou tíhu na nich nesete? Zbav-
te se všeho, co není funkční pro váš život, nepřejímejte
cizí břemena a buďte sami sebou ...

Co vaše uši? Co a proč nechcete ve svém životě
slyšet? Jednou za mnou přišla jedna starší paní a chtěla
lépe slyšet. Tvrdila, že jí moc vadí, že je nedoslýchavá,
a že to chce změnit. Začaly jsme pracovat. Vysvětlila
jsem jí, že problémy se sluchem máme tehdy, když
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některé věci v životě neumíme, nebo máme pocit, že
je nemůžeme vyřešit, a tak začneme dělat, že je nesly-
šíme. Většinou se to týká nějakého člověka, kterého
nechceme poslouchat, nebo určitého druhu informací,
se kterými máme problém. Chvíli to funguje, ale je to
únik před řešením věcí a ten se za nějakou dobu projeví
tím, že skutečně neslyšíme. Když problém vyřešíme,
můžeme o něm i slyšet a nemusíme mít ani problém
se svým sluchem. Chápavě pokyvovala a vypadala, že
rozumí. Ptala jsem se jí, co že to ve svém životě nechce
slyšet. Chvíli se zamyslela a pak vyhrkla: "No pře ci
mého manžela!!! Ten se prostě nedá poslouchat. Už ho
prostě neposlouchám." "No tak to budeme muset změ-
nit," povídám, "jinak slyšet nezačnete ..." Paní se silně
rozčílila: "No to teda ne, toho já už poslouchat nebudu,
to je jediný způsob, jak přežít, to bych se zbláznila. To
už jsem si vyzkoušela, to je k zešílení, a vůbec, paní
doktorko, vy ho neznáte, ale kdybyste ho znala, tak
byste ho taky neposlouchala!l!"

Takže, milá paní ... chápu, ale v tomto připadě není
jiná cesta, neslyšet je vlastně mechanismus na přežití...

A co naše kůže? Kůže je vlastně největší orgán tě-
la. Má největší plochu a zprostředkovává naše spojení
s vnějším světem. Tvoří naše hranice, kde se s druhými
lidmi rozcházíme, ale také scházíme. Naše kůže prozra-
dí všechny naše pocity, které potlačujeme. Vzpomeňte
na červenání se, na akné dospívajících či na lupénku,
která nás chrání před nepřízněmi vnějšího ovzduší,
která je jakousi "hroší" kůží, abychom nemohli být zra-
něni, a tudíž necítili bolest. S lidmi, kteří mají lupénku,
se většinou špatně pracuje, neboť silně potlačují svoje
pocity, které nás právě navracejí zpět k sobě samým.
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Princip je podobný jako u nadváhy. Lidé, kteří mají
hodně ki I navíc, si vytvářejí image takzvaných .poho-
dářů" a nic pro ně není problém. Mají, díky svým ki-
lům, vytvořeno ochranné brnění, které jim zajistí umělý
odstup od okolního světa. Je pro ně někdy velmi složité
zhubnout, neboť jejich vnitřní ochranné programy jim
to nedovolí. Je třeba se napřed zbavit strachu, kterým si
vytvářejí tuto obranu a pak to většinou jde. Lidé, kteří
mají nadměrnou chuť k jídlu, tím prožívají náhradní
naplnění svého života místo toho skutečného, které po-
přeli. Začněte si vážit svého nádherného těla. Nebojte
se. Zjistěte proč si nevěříte a nemusíte se nadbytečně
ochraňovat! !

Naše komunikace. Naše mluvící orgány, krk, man-
dle ... Máte-li angínu, ptejte se sami sebe, co jste neřekli
a chtěli, či případně řekli a nechtěli? Co držíte v sobě
a zadržujete? Proč si nevážíte své schopnosti svobodně
se vyjádřit? Jednou jsem pracovala s jednou holčičkou,
která měla silnou angínu. Dostala antibiotika a její ma-
minka, ještě než je holčina začala užívat, s ní zašla ke
mně. Co kdyby se to prý dalo vyřešit. Přišly jsme s její
dcerou na to, co vlastně neřekla, kde se nevyjádřila.
Problém souvisel s jejím otcem, který hodně pracoval
a nebýval často doma. Dívka se cítila otcem odmítnutá
a nevyjadřovala nadále svoje přání v domnění, že stejně
nebudou otcem splněna. Byly jsme nadšeny. Dívka tolik
přijala celé řešení, že telefonovala dvě hodiny po návště-
vě, že mandle má úplně čisté. Jak velkou moc nad svým
životem všichni máme a jak úžasní jsme ...

Neřešíme-li naše "nevyjadřování se", problém po-
stupuje hlouběji do těla. Další na řadě v tomto připa-
dě je štítná žláza, která, pokud s ní máme problém,
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vyjadřuje v našem životě již poměrně velké téma. Naše
mlčení se stává již chronické a poškozujeme se tím již
poměrně dlouhou dobu. Vyjadřujte se! Uvědomte si
svoji důležitost! !!

Pokračujeme-li v této sebedestrukci, tedy v procesu
"nevyjadřování se", přichází na řadu většinou naše ját-
ra. Je to náš imunitní systém, který přestává fungovat,
neboť ho nepoužíváme. Začneme mít pocit ohrožení
ve vztahu k vnějšímu světu a to vše proto, že se o sebe
nepostaráme. Svět pro nás přestává být bezpečným
místem. Pochopte svoji rovnocennost i to, že vám nikdo
nechce ublížit, pokud si to nebudete neustále přivolávat
tím, že se většinou cítíte jako potenciální oběť...

A co sex? A vše, co s tím souvisí? Ženské orgány
a s tím související časté potíže, od různých zánětů, vý-
toků až po operativní zákroky, kdy se vyjímají vaječníky,
děloha či vše ostatní? Proč ženy tolik popírají svoji žen-
skost a nekonečnou tvořivost a tolik pocitů viny prožívají

•pro svoje pocity naplnění? Proč zůstávají vevztazích, kde
nejsou milovány a nedostávají dost lásky? Buďte samy
sebou a tvořte ...milujte a nedělejte z toho problém ...

Přátelé, je toho hodně, co bychom mohli ještě vyjme-
novat, neboť vše má nějaký důvod a smysl. Vše můžeme
pochopit, a tudíž i změnit. Nemocný žlučník je potlače-
ný a neprojevený hněv, cukrovka je soustavný pocit, že
mě nikdo nemá rád, rakovina je též dlouhotrvající potla-
čovaný hněv, otočený proti vlastní osobě, křečové žíly
souvisejí s tím, že neumíte říkat ne a cítíte se neustále
přetíženi. .. Vždy najdete odpověď.

Možná se občas vyskytne názor: "No, to víte, křečové
žíly měla už moje maminka, také moje babička a já to
mám po nich. Je to prostě dědičné ..." Co kdyby to bylo
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třeba takhle? Jestliže vaše maminka měla křečové žíly,
znamená to, že si sebe příliš nevážila a nedovedla od-
mítnout. Dělala proto mnoho věcí, které nechtěla, a dů-
sledkem tohoto byly její křečové žíly. Thtéž chybu dělala
její matka, která ji tento životní postoj naučila, a samo-
zřejmě, že na jejím těle se projevil stejný problém, kře-
čové žíly. No a jejich dcera? Domyslete si sami.

V mé poradně se dějí zázraky, ale také ne. Vše záleží
na každém z vás, jak chcete žít. Odpověď můžete dostat
na každém kroku, kdekdo ji totiž zná, jen naslouchejte ...
Převezměte zodpovědnost a využijte samoobnovovací
funkce vašeho těla a změňte myšlenku. Pochopíte-li
vaši nemoc a změníte-li vaše chování, nemusíte ji mít.
I v případě, že je vaše nemoc vážná, nebojte se poznat
všechny souvislosti, nehledejte jen univerzální lék, ale
dejte všechno dohromady, neboť

vaše tělo a jeho stav je dokonalý symbol
• každé vaší myšlenky! Milujte ho a lásky-

plně se o něj starejte!!
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Kapitola 5

Zvířata v našem životě

Potkali jste někdy na procházce majitele pejsků do-
provázené jejich čtyřnohými přáteli a měli jste pocit, že
jsou si podobní? Dokonce se stejně tvářili, měli podob-
né pohyby, tedy ne že by majitelé psích miláčků chodili
po čtyřech, ale v jejich pohybu byla patrná obdobná
energie. Někteří se pohybují velmi pomalu a rozvážně,
někteří, jak pán, tak pes, potrh 1epobíhají a není patrné,
kdo koho venčí.

Naše zvířata, stejně jako vše kolem nás, odrážejí naši
energii a ukazují nám nás samé. Jsou to sice živé bytos-
<ti,ale jejich životní záměr je velmi jednoduchý - přežít.
Dělají to, tedy žijí, za každých okolností, které jim
vytvoříme. Přizpůsobují se životním podmínkám, jak
jen je pro ně možné. Mohou nám proto svým chováním
napovědět mnohé o našich vědomých i podvědomých
záměrech, na základě kterých se chovají, ať chceme,
nebo nechceme.

Nejběžnějšími zpravodaji jsou pro nás asi psi. Pozo-
ruji to každý den třeba na naší paní listonošce. Totiž ...
chodí k nám dvě. Ta první je velmi přátelská vůči psům
a častokrát ji vídáme, jak má ruce prostrčené plotem
a hladí naše psy. Máme jezevčíka, velmi inteligentního
až mluvícího psa, a dva ovčáky, tedy fenky, které jsou
též velmi přátelské a neublížily nikdy žádnému zvířeti
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ani člověku. Když je všechny dostatečně podrbe, tak
sedne na kolo a jede s poštou dál. Větší problém bývá
druhá paní listonoška. Pokud mě zahlédne na zahradě,
tak už z dálky volá: "Zavřete si ty psy, a hlavně toho
malýho smrada, mají na mě spadýno ..." "Ale nebojte
se," pokouším se žertovat, "oni už snídali, nemusite se
jich bát, nic vám neudělají..." Je to ale naprosto zbyteč-
né, protože následuje výklad o tom, že to je přece nad
slunce jasnější, že všichni psi mají jediný životní záměr,
a to sežrat pošťačku, a nejlépe ji osobně. Daleko zajíma-
vější je ale pozorovat psy. Stojí napjatí, jako by čekali
na pokyn jít na to... Nejhorší je Joník, tedy jezevčík,
protože ten vypadá, že překousne železné mříže, štěká
jako pominutý, čumák nakrčený a chová se přesně tak,
jak od něho paní listonoška očekává. Je to velmi přátel-
ský pes, zvyklý na spousty lidí i dětí a považuji ho za
naprosto spolehlivé zvíře. Přesto si mi paní listonoška
jednou stěžovala, že ji Joník kousl. Pravda, občas chodí
venku sám, když se mu podaří proklouznout, ale kousat
pošťačku? ...A pakjsem to jednou viděla, opravdu se na
ni nenávistně vyřítil a chytil ji za nohavici, ona ječela,
Jony vrčel a nechtěl ji pustit. Jak silný měla záměr ne-
chat se kousnout, že donutila i tohoto psa k akci? Jak
málo by stačilo a nemuselo k tomu vůbec dojít. Nevím,
jak to dokázala, ale je jasné, že Joník dělal, co jí na
očích viděl...

Podle toho, jak se k nám zvířata chovají, poznáme,
jaký jsme měli skutečný záměr. Zkuste donutit psa, aby ~
na zavolání přišel, když si v duchu říkáte třeba: "Jen
ať se proběhne, ještě máme čas ..." Přijde, ale až když
se skutečně rozhodnete, že to chcete. Vzpomínám na
pana Horníčka, který jednou vyprávěl, že jeho pes ho
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tedy poslouchá vždy ... a kouzlo bylo v tom, že vydával
rozkaz typu: "Pojď sem, nebo ne", a vždycky to dobře
dopadlo.

Možná ještě lépe porozumí ti, kteří jezdí na koni.
Kůň je velké zvíře, mnohonásobně silnější než člověk,
ale je velmi ochotné s námi spolupracovat. Plní naše
záměry ještě výrazněji tím, že nám to rovnou předvede,
neboť zhmotní naši energii svým pohybem.

Nedávno jsme byly s mojí dcerou na vyjížďce na ko-
ních. Dcera jezdí od svých deseti let a má svého koně.
Nekonečně ji to baví a učila se jezdit vlastně sama tím,
že prostě jezdila. Dobře ví, že vše souvisí s tím, jak si
člověk věří, a neustále mi to říká ... Šli jsme po blátivé
cestě, vpředu dva koně a za nimi já se svým. Najednou
se před námi objevila obrovská louže, přes celou cestu
a velmi objemná co do obsahu vody, ale i jiných věcí,
které mohly být skryty pod hladinou. Třeštila jsem oči
na louži a vůbec se mi do ní nechtělo. Na co všechno
můžeme šlápnout, říkala jsem si pro sebe. Přesto jsem
pobízela koně dál, ale můj kůň pochopil. Dál ani krok
a nehnul se. Dva jezdci mi pomalu mizeli v mlze, když
se moje dcera otočila: "Mami, chceš do tý louže, nebo
ne?" zavolala na mě. Aha, no jo, všechno mi došlo. Kůň
zafuněl a přešel louži ...

Ani setkání s určitými zvířaty, druhy, ale ani s jed-
notlivci určitých typických povah nejsou náhodná.
Vzpomínám, že jednou v našem městě běhal vzteklý
pes. Byl to "zkažený" vlčák a napadal lidi na ulici. Delší
dobu se policie snažila psa chytit, ale stále se to nějak
nedařilo. V té době po našem městě také běhal "zvlášt-
ní" člověk, který též napadal lidi na ulici. Tedy ne že
by je kousal, ale nikoho nenechal projít bez nějakých
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poznámek. Byl neustále .vytočený" a naštvaný na celý
svět. Kdekoho otravoval a ve svých projevech byl velmi
naléhavý. Vzhledem k tomu, že přitahujeme do našeho
života vše, co má podobné vibrace jako my, roznesla
se brzy zpráva, že pes byl zneškodněn, a sice srážkou
s automobilem, který řídil ... hádejte KDO?

Zvířata také jako druhy charakterizují určité typické
vlastnosti a mohou být proto významným symbolem
pro náš život či konkrétní životní úkol. Jak úžasné
informace můžeme získat, vzpomeneme-li si, která
vířátka nás jako děti fascinovala či se kterými zví-

řaty jsme se za nějakých zvláštních okolností v životě
setkali. Významné informace jsou i zvířata, kterých se
bojíme či která jsou nám přímo odporná.

Častokrát přicházejí lidé do mojí poradny s problé-.
mem alergie na nějaké zvíře. Nejčastěji to bývají kočky či
jiná malá a chlupatá zvířátka. Všechna tato zvířata mají
jednp společné - dotyk, kontakt, kterým nás oblažují,
hlavně kočky, ať chceme, nebo ne. Jsou symbolem maz-
lení a dotýkání se a to je problém dnešní doby na neko-
nečně způsobů. Máme-li s tím i my nějaký problém, jak
jednoduché je obvinit to malé chlupaté zvíře a "vyloučit"
ho z našeho života, neboť jsme na něho alergičtí. Ale ve
skutečnosti je to pouze zástupný problém, neboť příčina
je nedostatek lásky, většinou fyzickým způsobem vyjád-
řené. V dětství je to časté a láskyplné dotýkání, mazlení
s dokonalým přijetím a vyjádřeným potěšením s těmi
správnými osobami pro nás, tzn. našimi rodiči, a později
sex s partnery, které opravdu milujeme.

Jednou ke mně přišel velmi příjemný mladík, kte-
rý byl alergický na kočky. Nemohl je ani zahlédnout,
neboť mu okamžitě začaly otékat oči a svědit všechno
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možné, kýchal a smrkal a pociťoval úzkost. Máme
doma bílého kocoura a ze zkušenosti vím, že nejvíce ho
zajímají lidé, kteří přicházejí právě s tímto problémem.
Vycítí je na dálku a jde se jim okamžitě věnovat. Každé
zvíře samozřejmě touží po rovnováze a přijetí a rádo
nám ukáže náš problém, neboť na rozdíl od nás ví, že
s tím nemá nic společného. Když jsem viděla mladíka,
v jakém je stavu, "neboť kočkám je obtížné se úplně
v životě vyhnout", vyslala jsem kocourovi zprávu, že
tentokrát jeho vtípky nejsou na místě, neboť mladík mi
i tak přišel již dost zubožený. Pracovali jsme na řešení
jeho problému a dávali dohromady všechny souvislosti
z jeho života. Podle mého očekávání měl j problémy
s fyzickými kontakty s dívkami, neboť si stále vybíral
typy, se kterými nedostával to, po čem toužil. Abychom
pochopili souvislost, musíme někdy najít příběh z naše-
ho života, kdy jsme prožili určitou situaci, která se nám
většinou moc nelíbila, a svojí reakcí jsme udělali ně-
jaké rozhodnutí... S tímhle mladíkem jsme si "vybrali"
konečné stadium porodu, kdy ho lékař chytil do rukou
oblečených do gumových rukavic, a mladík se při té
představě přímo otřásal odporem. Všechno jaksi "drh-
lo" a stejně pak i v jeho životě. Svůj první kontakt si
zkrátka představoval jinak, ale problém je, že se později
ztotožnil s nedostatkem, ba co více, začal onen nedo-
statek ve svém životě přímo vytvářet. A očekáváme-li
problém, pak ho tímto očekáváním stále vytváříme.
Všechno dohromady zapadlo a nakonec jsme skončili
se zázračným: "Už nemusím ..." Mladík se usmíval a náš
bílý kocour chápavě čekal u vrátek, aby se mu alespoň
otřelo nohy a trochu ho otestoval. Mladík napřed zavá-
hal, ale pak ho pohladil a odcházel...
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Podobný symbol mají v našem životě pavouci a hadi.
Symbolizují též dotyk, který nás děsí, neboť ho máme
vlastně "zakázaný" a pro tato zvířata je typický.

Všímejte si proto, všeho na co reagujete, protože
problém není ani zvíře, ani situace, ale naše reakce na
ně.

Mám moc ráda zvířata a symboly, které přinášejí do
našeho života. Každý národ, každá kultura, každý kraj
světa má nějaké typické zvíře. Není to jen tím, že se
tam prostě vyskytuje, ale vyskytuje se tam, protože ...
Indiáni používali totemová zvířata, jejichž pomocí
získávali obrovskou sílu. Přímo magická koncentrace
určitých vlastností a schopností typických pro jednot-
livá zvířata je chránila v určitých situacích a ukazovála
jim řešení. Prostřednictvím zvířecích vlastností se učili
řešit životní situace.

I dnes můžeme tyto informace využívat. Nedávno
u n~s vyšla kniha .Totemova zvířata" od paní Fláša-
rové a paní Housnarové, kde je velmi pěkně zpracován
symbolický význam zvířecích vlastností. Je zde před-
staveno 28 zvířat ve svých typických charakteristikách
a můžete je využít při cestě za svým cílem, ke svému
sebepoznání. Jsou k dispozici i karty, jejichž pomocí
můžete najít zvíře, které vám nyní může poradit něco,
co se potřebujete naučit.

Jednou jsem pořádala týdenní poznávací setkání, kde
jsme se zabývali právě totemovými zvířaty. Každý si
zde sestavil svůj soukromý totem jako symbol pro další
cestu za svým úspěchem. Zvířata jsme vyřezávali z li-
pového dřeva a zhmotňovali jsme tak jejich vlastnosti,
které jsme potřebovali přenést do svého života. Týden
byl plný objevů a mnoho emocí probíhalo v souvislosti
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se zvířetem každého z nás. Někteří své totemové zvíře
hned přijali a s láskou vyřezávali, ji ní mu stále nemohli
přijít na jméno. Vzpomínám na jednoho přítele, kterému
vyšel kohout a dlouho pracoval na tom, aby to "blbé zví-
ře" přijal. "Já a kohout, to snad není pravda ...," vztekal se
a řešil si to, že se má od tohoto nádherného zvířete naučit
okamžité reakce, ráznost ve svém chování, zkrátka nebát
se a jít do toho. Mohl dosáhnout velkého úspěchu tím, že
se naučí tento "kohoutí" princip využívat ve svém živo-
tě, neboť kohout je podle jmenované knihy .zvěstovatel
vycházejícího slunce" ...Kohout nám symbolizuje jedno-
značnou akci a chuť do života, motivaci a radost. Žádné
velké přemýšlení, ráno už je tady a slunko již vychazí,
žádné otálení... Co ty na to, drahý příteli?

Úžasnou informaci dostala od svého totemového zví-
řete i další moje přítelkyně, která právě opustila svůj
pronajatý byt, kde nechala vše, co měla, svému býva-
lému partnerovi. Ve svých 33 letech neměla vůbec nic,
neměla kam jít a s holýma rukama začínala přemýšlet,
jak je možné, že se tohle stalo? Tipněte si, jaké totemo-
vé zvíře jsme našli pro její další život a úspěch? Byl
to bobr, přátelé ... bobr, neboť bobr je stavitel nedobyt-
ných paláců a symbolizuje princip domova, spolupráce
a bezpečí...

Přijímejte zvířata do svého života a vy-
zvedněte si od nich jejich moudrost a věř-
te, že si vás vždycky najdou, když budete
potřebovat poradit.
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Kapitola 6

Dělejte to!

Vždy koncem roku nebo o významnějších výročích
našeho života účtujeme. Něco nás nutí hodnotit, zda
jsme dosáhli toho, co jsme chtělí. Mnozí jsou neklidní,
neboť vědí, že to, co si předsevzali, nesplnili. Je čas vy-
rovnat účty a začít znovu. Většina z nás ví, že bude chtít
něco změnit, někdy dost zásadně ... Je čas jít dál...

Narodili jsme se do hmotného světa. Naše tělo je
hmotné a vše, co vytváříme, se vždy nějak v hmotném
světě projeví. Základní nástroje lidské tvorby jsou:
myšlenka, slovo, čin. Vše kolem nás, s čím se v našem
světě setkáváme, byla napřed jen myšlenka, kterou jsme
vyslovili, a nakonec jsme to udělali. Nejvíce se samo-
zřejmě projeví čin, neboť

jsme tím, co děláme!

Můžeme si o sobě myslet, co chceme, můžeme dru-
hým vysvětlovat, jací jsme, jaké máme plány atd., ale
ostatní uvidí především to, co jsme udělali, či případně
neudělali. Např.: "Toje ten, co vymyslel trakař, to je ten,
co chodí pozdě, to je ta, co peče ty dobré buchty, to je
ta, co nemůže v noci spát, či případně to je ten, co jen
mluví a nic neudělá ..." Jen našimi činy se posouváme
dál, protože jedině pak můžeme skutečně poznat, zda
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to, co jsme udělali, mělo nějaký smysl. Jedině akcí mů-
žeme poznat reakce a rozhodnout se, zda pokračovat, či
nikoli. Jedině akcí si můžeme přitáhnout do života další
souvislosti. Jedině tím, že jdeme vstříc tomu, co chce-
me, svými činy, soustřeďujeme svojí pozorností energii
a můžeme jít dál...

Napadne-li vás, že byste něco chtěli udělat, prostě
a jednoduše jděte a udělejte to!

Určitě znáte situace, kdy vás napadlo někomu zate-
lefonovat, a v případě, že jste to udělali hned, ozvalo
se z aparátu: "To jsem rád, že voláš, zrovna na tebe
myslím ..." Naopak, když jste to neudělali, tak poté, co
jste se k tomu rozhoupali, dotyčný byl na obědě, pak
na jednání ... a zítra měl dovolenou atd. Myšlenka je
energie a všichni na ni na nějaké úrovni slyší, všichni
jsou naladěni ...

Mnozí z nás se cítí některými myšlenkami zaskočeni
a reagují na svůj nápad jako: "Nápad mě napad." Cítíme
se ohroženi svým vlastním nápadem, např. "chtěl bych
nové auto" a reakce je: .Ježlšmarja, kde na ně vezmu?"
Proč? Proč hodnotíme hned v zárodku své nápady?
Ve chvíli nápadu nernůžeme znát realizaci, neboť je to
teprve myšlenka, kterou postupně zhmotníme. Když
se rozhodneme mít míminko, je to také napřed nápad
a všíchni rozumíme tomu, že minimálně 9 měsíců trvá,
než ho můžeme uvidět. Teprve pak si s ním můžeme
hrát a vzít ho do ruky. Každé semínko musí vyklíčit a je
důležité ho zalévat. Poděkujte za svoje nápady, zalévejte
je a ony vyrostou a stanou se hmotou. Buďte trpěliví,
ale důslední!

Jednou jsem četla rady bohatého bankéře, který ří-
kal, že kouzlo úspěchu je v tom, abychom si nedávali
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nesplnitelné úkoly. Sám si vždy dává jen takový úkol,
o němž ví, že jej snadno splní. Např. se nezaváže k to-
mu, aby každý den přenesl 20 cihel ze zahrady k vra-
tům, protože ví, že tohle by prostě nesplnil. V případě,
že by to chtěl splnit, byla by to "pakárna". Naopak ale
ví, že každý den, vždy, když jde kolem, je schopen vzít
bez problémů jednu cihlu a odnést ji k vratům. To je
pro něho reálné a je schopen to dodržet. Pokud se ale
rozhodne, opravdu to pak dělá! A věci se hýbou ...

Takže hodně štěstí vždy při celoročním bilancování,
a chcete-li něco změnit -

prostě a jednoduše to udělejte!
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Kapitola 7

Nikdy není pozdě

Častokrát si tak zvykneme na své problémy, že se
nám zdá téměř nemožné cokoli změnit. Čím déle věci
neřešíme a zůstáváme v nevyhovující situaci, tím více
znehybňujeme sami sebe, vzdáváme se své vlastní moci
a svých pocitů. Cesta zpět je stále složitější, až se může
stát, že se nám již nezdá vůbec možná. Ztotožníme se
se svými problémy a máme pocit, že kdybychom se jich
vzdali, vzdali bychom se svého života.

"Starého psa novým kouskům nenaučíš ...," zpíval
Michal Tučný a mnozí si velmi oblíbiJi tento postoj ke
'svému životu. Samozřejmě je velmi individuální, kdy se
považujeme za "starého psa". Někteří se tak mohou cítit
ve svých šedesáti letech, a někdo už ve dvaceti. V době,
kdy jsem ještě žila se svým manželem a začínala jsem
chápat, že náš vztah potřebuje zásadní změny, si můj
manžel zcela symbolicky a donekonečna přehrával prá-
vě tuto píseň. Jedině zásadní změny mohly zachránit
náš vztah, ale díky této písni jsem tenkrát pochopila.
Vzhledem k tomu, že jsem se starým psem necítila,
brzy poté jsem odešla.

Často odkládáme nad slunce jasnější rozhodnutí
a zdůvodňujeme si, proč stále setrváváme v nevyho-
vující situaci. Nejčastěji používané je "kdyby". Kdy-
bych se tenkrát bývala rozhodla jinak, co s tím teď u v
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nadělám? Kdybych se tenkrát nerozešla s Pepou, mohla
jsem s ním být dodnes ..., nebo kdybych tenkrát nespad-
la do potoka, nemusela jsem sušit ty věci a neseznámila
bych se s Frantou, nebo dokonce mohla za to ta bouřka,
kdyby nebyla, tak jsme šli jinudy ... atd. Kdybych ten-
krát poslechla svoje rodiče a učila se, ale co teď můžu?
Kdybych šla tenkrát na jinou školu ... atd. "Kdyby byly
v ryby", znáte to? Rozhodnutí padlo. "Čo bolo, bolo,
terazky som majorom." Žijeme teď a je proto potřeba
jednat teď. Zhodnoťme současnou situaci, vzniklou
samozřejmě na základě rozhodnutí z minulosti, a roz-
hodněme se jednat. Nevyhovuje-li nám to, co jsme si
vytvořili, něco s tím udělejme.

"Kdyby" je něco, co již neexistuje, nedá-
vejte tomu energii.

Častokrát slýcháváme: Jsem už na to stará, nebo sta-
rý, to už není pro mě, či případně na mně už nezáleží...
Někteří lidé odmítají veškeré změny k lepšímu ve svém
životě tak důsledně, že se úplně znehybní. Někteří se
stanou chodícími mrtvolami, bez smyslu a možnosti
čehokoli dosáhnout. Každá prožitá vteřina v našem
životě má vliv na to, jakým způsobem a kdy zemřeme.
U starých lidí, kteří se již nemohou dostatečně hýbat,
a to z jakéhokoli důvodu, se totéž děje i v jejich mozku.
Co se odehrává v našem mozku, zhmotní se na našem
těle. Zkrátka a dobře, nemohou se ve svém životě po-
hnout. Již nevěří, že mohou něco změnit, chybí jim
motivace a chuť cokoli s tím udělat. Nestane se to ale
ze dne na den, nýbrž postupně během života tím, že l

neřešíme a neřešíme, až máme pocit, že to skutečně
nejde, a vzdáme to.

Vše, co ve svém životě ztratíme, můžeme většinou
nějak obnovit. Jen jediné ne, a to je čas, který nenávrat-
ně ztrácíme tím, že neděláme to, co chceme, případně
neděláme nic, čím se můžeme vyvíjet dál.

Povím vám příběh, který nikdy nezapomenu, a hlu-
boce si vážím této staré paní. Dala mi jednu z nejúžas-
nějších informací v mém životě a sice, že nikdy není
pozdě!

Jednou zazvonil telefon a telefonovala mijedna stará
paní z Moravy. Žila v nějaké vesničce u Znojma a te-
lefonovala z veřejné budky. Objednala se u mne. Byla
zima, sníh a náledí. Jela celý den různými dopravními
prostředky, až najednou stála u našich vrátek. Byla
o berlích. Bylo jí dost přes sedmdesát let. Ocenila jsem
její výkon a energii, kterou vložila do svého plánu. Tě-
šila jsem se na její příběh. Byl prostý. Děda, tedy její
manžel, velmi omezoval její život, cítila se svázaná
a nedokázala se mu vzepřít. Dokonce ji fyzicky napadal
'a ona se ho bála. Našly jsme příběh z jejího dětství, kte-
rý ovlivňoval její současný život, neboť se celé dětství
starala o své mladší sourozence a řešila tak problém
svých rodičů, kteří neměli na děti čas. Její manžel ji
v současné době tak zaměstnával svými problémy, že
bylo téměř nemožné vzdálit se z domu. Pokračovala
vlastně u svého manžela se svým "staráním o mladší
sourozence".

Stará paní ale měla svůj sen. Moc toužila podívat
se do Medžugorje, ale nikdy by si nedovolila vůbec
o tom před svým manželem promluvit. Po odblokování
pochopila, že je svobodná. Svobodná ve svém rozhod-
nutí, a druzí že nad ní mohou mít moc jen do té míry,
do jaké to ona dovolí ... Odjela. Za 14 dnů mi oznamoval
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můj syn: "Marni, volala ta babička ze Znojma a říkala,
že ti mám říci, že už nepotřebuje ty berle." V létě jsem
dostala pohled z Medžugorje.

Další a velmi obvyklá výmluva, proč neřešíme nevy-
hovující situaci např. ve vztazích, jsou naše děti. Bývají
fiktivním "důvodem", proč zůstáváme ve vztahu, který
nám nepřináší žádnou radost. "Proč se nerozvedeš, proč
s ním ještě jsi, prosím tě, co z toho máš? Peníze ti nedá-
vá, pije, věčně není doma, chová se k tobě hnusně ... já tě
nechápu ...," diví se naši přátelé a ona dotyčná s naprosto
vážnou tváří odpovídá: "Já to dělám kvůli dětem, to víš,
nemůžu vzít dětem tátu ..." Vážení přátelé, zaposlouchej-
te se do toho, co říkáte! Tím, že nebudete žít ve vztahu
s člověkem, kterého nemilujete, přeci nikomu neberete
tátu! Nejste zodpovědní za vztah vašeho partnera k va-
šim dětem, ani za jejich vztah k němu. Žádné dítě od vás
nechce, abyste se mu "obětovali", a jediné, co si tím vy-
sloužíte, bude, že si vás přestane vážit a za nějakou dobu
se k vám bude chovat stejně, jako váš problematický
partner. Jediné, co svým postojem zcela důsledně učíte
svoje děti, je žít bez lásky a v nevyhovujících vztazích.
Dáváte dětem návod, jak si nevážit sama sebe a neřešit
svůj život. Mimo to v nich vzbuzujete pocit viny za to,
že kvůli nim nemůžete odejít... Zeptejte se sami sebe,
proč skutečně nechcete odejít? Hrajete-li falešnou hru
se sebou, hrajete ji i se svými dětmi a učíte je nevěřit si
a ztrácet svoji vlastní cenu, neboť vaše děti znají pravdu,
i když to tak třeba nevypadá ...

Můj dobrý přítel mi vyprávěl, jak dlouhou dobu řešil
rozchod se svojí ženou. Již dlouho spolu vlastně neži-
li, jen bydleli, a to za velmi nepřijatelných podmínek.
Měli spolu jedno dítě a jeho žena pila. Přítel podlehl
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tomuto obecnému klamu, že pro syna je důležité být se
svojí matkou, ale zapomněl, že děti se učí žít především
tím, že se vyvíjejí v harmoníckém partnerském vztahu
svých rodičů a vytvářejí si tím funkční modely do svých
budoucích vztahů. Situace začínala být neudržitelná
a nakonec se rozhodl pro odchod. Dlouho si lámal hla-
vu, jak to říci svému desetiletému synovi. Jednoho dne
se rozhodl a zavolal si ho: "Co bys tomu řekl," začal
opatrně, "kdybych chtěl od mámy odejít..." "No koneč-
ně," odpověděl chlapec a šel si balit věci. ..

59



I~II
II

Kapitola 8

pocit, že nad námi mají nekonečnou moc. Na tento stav
reagují odmítnutí tím, že se nadměrně ve svých vztazích
snaží, což časem vede opět ke známému odmítnutí, pro-
tože si sebe přestanou vážit. Někteří se naopak rovnou
chovají nepříjemně, aby neměli problém s případným
odmítnutím, a dosahují ho většinou ještě daleko rychleji
než ti, co se snaží. Častokrát nás tomuto postoji učí naši
rodiče, když nám radí: "Raději se moc netěš, víš, kdyby
to nevyšlo, abys nebyl zklamaný ..." A my to přijímáme
jako praktickou radu, ale neuvědomujeme si, že tím, že
očekáváme případný neúspěch, si vytváříme většinou
i záměr neúspěchu, a co si přejeme, se většinou stane.

Vybavuje se mi vtip o Khonovi a Roubíčkovi, kdy
Roubíček si potřebuje od Khona půjčit mrkev a přemýš-
lí, jak by mu to tak nejlépe řekl: .Khon, prosím tě, půjčil
bys mi mrkev?" Chvíli přemýšlí a moc se mu to nelibí:
"Co já se ho budu prosit," řekne si, rovnou mu řeknu:
.Khon, půjč mi mrkev." Dobrá, dojde do prvního patra
a zase se mu to nelíbí. "Ne, řeknu mu, dej mi mrkev."
Je spokojen a stoupá do dalšího patra. Zase se zastaví
a zamyslí: "Ne, zazvoním a řeknu mu jen: "Mrkev."
Stále není spokojen s tím, jak celou věc provede, a vše
nakonec skončí v pátém patře, kdy Roubíček zazvoní,
Khon otevře a Roubíček na něho zařve: .Khon, strč si
tu mrkev do prdele,' a jde zpět dolů.

Dokonalost sama. Není to, přátelé, vtip, je to realita,
neboť takto se velké množství lidí chová. Takže, co
s tím? Nejste už unaveni tím věčným odmítáním se?

Celou souvislost s odmítáním mi pomohl rozluštit je-
den sympatický mladík, který už právě začal být tímto
stavem unavený. Jmenoval se Láďa a často se cítil od-
mítnutý. Měl dojem, že jeho partnerka není dostatečně

Tak často se cítím odmítnutý

Jeden z velmi významných triků v našem životě,
v rámci programu "Jak nedosahovat svých cílů", je cítit
se odmítnutý. Funguje to, protože pak nemůžerne jít vě-
cem ve svém životě vstříc, nemůžeme přitahovat správ-
né situace, protože a jednoduše "máme strach z odmít-
nutí". Tento dokonalý tyran řídí naše kroky a paralyzuje
nás ve chvílích naprosto nečekaných, kdy přeci zcela
jistě určitou věc chceme, ale pro nás z nepochopitelných
důvodů ji nedostaneme. Dokonce většinou víme, že si
to lJa nějaké úrovni způsobujeme sami, ale nemůžeme
si prostě pomoci... Ale já jsem to opravdu chtěl, já jsem
tomu věřil, ale ono to zase nevyšlo! Jako vždycky, zase
odmítnutí... A zase to kouzelné zaklínadlo: ono se mi
"to" takhle stále děje.

Takže, vážení odmítnutí, převezměte zodpovědnost,
přestaňte obviňovat svět a zeptejte se sami sebe, čím
si způsobujete tento stále se opakující model, který
se za nějakou dobu stane přímo životním programem
a výmluvou číslo jedna. Někteří z nás se vypracují až
k takové dokonalosti, že vlastně přestanou o cokoli usi-
lovat, protože samozřejmě vědí ... jak to zase skončí.

Velmi pronikavě se projevuje tento postoj v našich
vztazích. Nemůžeme se nikdy cítit v rovnosti se svými
partnery, protože hrozí-li nám stálé odmítnuti, máme
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vstřícná a stále častěji se mu dostává odmítnutí, zvláště
v oblasti sexu. Mrzelo ho, že jeho přítelkyně není aktiv-
nější, a co víc, jeho aktivitu odmítá. Samozřejmě, z úh-
lu pohledu Ládi, neboť zajímavé bylo, že jeho partnerka
se cítila též odmítaná, ale pro změnu Láďou. Ač se to
na první pohled nezdá, věc má logiku, neboť odmítá-
me-li sebe tím, že očekáváme odmítnutí od druhých,
tak vlastně ve vztahu k partnerovi dáváme přednost
odmítnutí. Abychom se vyhnuli odmítnutí, tak se
do určitých akcí vůbec nepouštíme a druhému tím
nedáme najevo, že o něj stojíme. Strach z odmítnutí
je pro nás cennější nežli to, co můžeme dostat, a tak
našeho partnera vlastně též odmítáme. Nemůže pak
cítit náš zájem o něho a zase dostaneme to, co chceme.
Totiž odmítnutí...

Při odblokováních s mými klienty procházíme
častokrát situacemi z minulosti, kdy jsme přijali do
života tento model "odmítnutí", a k pochopení nám po-
může nějaká konkrétní situace z našeho života. Na první
pohled je většinou vše dost beznadějné, neboť oni nám
prostě nechtějí vyhovět a nemají na nás čas, ani zájem
vyslechnout naše přání. Pokoušíme se různou manipu-
lací a upozorňováním na sebe dosáhnout svého cíle, ale
nic nefunguje. Dokonce si někdy ublížíme nebo něco
poškodíme, aby se nám konečně věnovali. Pozornosti
tím většinou dosáhneme, ale ne takové, jakou jsme si
představovali. Ve většině případů při odblokováních
docházíme k jednoduchému závěru a to:

Kdybychom si přímo a jednoznačně řekli
o to, co chceme, většinou bychom to do-
stali!
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IProč to ale neuděláme? Je to zvláštní, ale z nějakého
důvodu se za svoje požadavky nepostavíme. Již jsme
si řekli,

že nikdo nedělá nic, co nechce dělat,
a proto převezměme zodpovědnost!

Proč se stále potřebujete takto cítit? Tedy odmítnu-
tí... Nebylo by příjemnější očekávat to nejlepší a také to
dostávat? Ale co ti druzí, možná se ptáte, nemusí přeci
vždy chtít to, co chceme my? Samozřejmě, nejsme tady
sami a musíme nechat druhým lidem svobodnou volbu
v jejích rozhodování. Rozdíl je jen v tom, že jejich volbu
nevnímáme jako odmítnutí. Máme jen novou zkušenost,
že tudy prostě cesta nevede. Můžeme pak zkoušet nové
možnosti,jak dosáhnou toho, co jsme chtěli. Nevyrábějte
předem negativní program, který na podvědomé úrovni
druzi cítí a nemají pak nejmenší chuť vám vyhovět. Jak
vnímáte například paní, která vejde do samoobsluhy,
právě když zavírají, se slovy: "Pro mě už asi nemáte
chleba, že?" Prodávajícím velmi snadno vyklouzne:
"To tedy nemárne", nebo podrážděně: "A proč bychom
neměli?" Velmi často jsme si ve společenském kontaktu
vykli vyhýbat se konkrétnímu vyslovení toho, co chce-

me. Na ulici nás například oslovují lidé a spiklenecky
se ptají: "Máte hodinky?" "Mám," většinou odpovídám
a kráčím dál. "Neuškodilo by trochu soli," poznamená
návštěva při jídle a očekává, že vyskočím a obsloužím
je solí. Vzhledem k tomu, že ale solím málo, beru to jen
jako jiný názor. Přátelé, chcete-li si přisolit, požádejte
o sůl přímo!!! Dávejte svým záměrům jednoznačný
smysl ... žádejte a DOSTANETE!
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k nám přijít?" odpovídají: "No, víš, on Pepa ..." Nebo na
otázku: "Líbí se ti tvoje práce?" dostaneme odpověď:
"Maminka mi říkala ..." atd. Nikdy se od nich nedozvíte,
co vlastně oni na to, neboť neustále řeší, co by si o nich
mohli myslet druzí a zda se ve vztahu k druhým zacho-
vali "správně". Tato neustálá snaha zavděčit se vede
k odevzdání sebe sama a očekávané přijetí a ocenění
druhých většinou nepřichází, neboť ti "sobečtí nevděč-
níci" nemají nikdy dost a chtějí další oběti. Ti, kterým
se snažíme zavděčit, se většinou stanou "krutovládci"
a my snaživci jsme "zklamaní" a podvedení. Toto je
příběh mnoha mladých žen, které se snaží vyhovět
svým partnerům, které mnohdy za partnery ani nechtě-
ly, ale nedokázaly říci ne.

Začalo to asi takhle: "Požádal mě o telefon. Byl děs-
ně protivnej a vůbec se mi nelíbil. Stále mě otravoval.
Bylo mi to nepříjemné," vypráví mladá žena se dvěma
malými dětmi. Se zájmem se ptám, co bylo potom,
neboť se domnívám, že žádné potom nemohlo už být.
Ale bylo. "Nakonec jsem mu to telefonní číslo dala,"
odpovídá ona. "A proč?" poulím na ni oči. "No aby mě
přeci neotravoval," říká zcela samozřejmě ona. Zajímá
mě, co bylo dál. "No, zatelefonoval mi drzoun jeden,"
rozčiluje se. A co bylo dál? "Chtěl, abychom se sešli,
otrapa jeden." "A vy jste se s ním sešla?" "No sešla, co
jsem měla dělat, nedal by mi pokoj, vy ho neznáte, co on
je zač," rozhořčeně pokračuje. Už jsem se přestala divit,
protože příběh pokračoval stále ve stejném duchu. Po-
tom se jí přítel zeptal, zda by s ním nechtěla spát, a ona?
No co měla přeci dělat, mohla ho snad teď odmítnout?
Jak by se asi cítil? Takže se spolu vyspali, protože se ne-
dalo nic jiného prostě dělat. Ale ona to vlastně nechtěla,

Naše hranice

Dá se říci, že můžeme být nadšeni jakýmkoli člo-
věkem, se kterým se setkáme. Každý je něčím úžasný
a zajímavý. Jsme-li s ním sami, nebo ho vnímáme
izolovaně od ostatních lidí, mohou se nám jeho postoje
a názory zdát dokonalé. Problémy se mohou projevit,
dostane-li se tento konkrétní člověk do kontaktu s dru-
hými lidmi. Můžeme si o někom udělat fantastickou
představu, ale můžeme být velmi překvapeni jeho
reakcemi na druhé lidi či jeho způsobem vystupování.
A to je právě to, neboť každý z nás se může projevit
především prostřednictvím druhých lidí, neboť právě
podle svých reakcí na druhé můžeme poznat sami sebe.
Naše vztahy nás charakterizují a teprve podle vztahů,
které máme ve svém životě, tj. ke komu se vztahujeme,
poznáme, kdo vlastně jsme. -

Není problém, co druzí lidé dělají, ale
to, že my na to reagujeme, případně jak
reagujeme ...

Někteří lidé se ve světě ostatních lidí úplně rozply-
nou a jaksi vysublimují. Neustále řeší, co jim kdo říkal,
co po nich chtěl, co od nich očekával, a v konfrontaci
s druhými lidmi dávají vždy přednost ostatním lidem
před sebou samými. Na otázku: "Tak co, Máňo, chceš
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to on. Pak spolu tedy chodili, protože už to tak najednou
prostě bylo, a nakonec se vzali, protože, protože, proto-
že ... a pak spolu měli děti, ale myslím, že je spíše měl
on s ní, neboť ona to vlastně nechtěla, protože to všech-
no se jí tak nějak "stalo" ... A teď tady proti mně sedí, ta
krásná mladá dáma, uplakaná a bez cíle ve svém životě,
ve svých třiceti letech a možná jí konečně dochází, že na
to bude muset jít jinak ...

Takže přátelé, příběh je fakt pravdivý a není ani
zdaleka jediný. V nekonečně variantách používáme
tento model a stále si procvičujeme jedno klíčové téma
našeho života: Naše hranice.

Druzí lidé se k nám chovají přesně podle
toho, jak my jim dovolíme!

Druhý extrém, který můžeme vidět v chování lidí
kolem nás, jsou "věční bojovníci". Jsou nastaveni na
neustálý boj o cokoli a kdykoli. Každý je pro ně poten-
ciálni nepřítel a každá situace je pro ně výzva k boji.
Jsou stále ve střehu. Zivot je boj. Neustále se konfrontují
a "hlídají" svoje hranice, které jim druzí lidé "překraču-
jí" již většinou tím, že vůbec jsou.

Jednou jsem slyšela vyprávět o jednom majiteli far-
my v Americe, který každý den obcházel hranice svého
pozemku se svojí puškou, připraven zastřelit prvního ve-
třelce, kterého zahlédne vkročit na jeho území. Velmi in-
tenzivně se zabýval touto činností asijeden rok, stále při-
praven k výstřelu, kdyby si snad přeci jen někdo dovolil
nerespektovat jeho hranice. Po roce šel zase jednou na
obchůzku, zakopl, šlápl si na pušku a zastřelil se ...

A chudák, měl smůlu, možná si řeknete. Ne, pouze
působení univerzálních zákonů. Příčina a následek je

66

základní zákon našeho života, a to v obou případech,
o kterých jsme si povídali.

No, a pak máme další typy, třetí, kteří si myslí, že
na to vyzrají, a sice když to totiž nebudou vůbec řešit.
A to jsou ti, co se obrňují a tváří se, že s vnějším svě-
tem nemají vůbec žádný problém. Všechno je pohoda,
jen pěkně klídek, s úsměvem, já to zvládnu. Většinou
mají tito "pohodáři" jedno společné. Na jejich těle kila
přibývají a přibývají, umělý odstup od druhých se zvět-
šuje a "spokojenost" roste a roste. Jen spotřeba jídla je
stále větší a větší, i když tito lidé většinou říkají, že
vůbec nejedí. Ale vůbec jim to nevadí, protože oni jsou
"v pohodě". Bezpečí umělých hranic. Působí většinou
jako siláci a druzí se s nimi mohou cítit dobře, neboť je
"o co se opřít".

A pak máme tedy ty, kteří si stále hledají někoho,
o koho se mohou opřít. Potřebují stále někoho, kdo by
je ubezpečoval, že jejich rozhodnutí je správné. Pochy-
bovači. Jak to mám jen udělat? Co bys mi poradil? Vždy
se najde někdo, kdo je ochoten převzít zodpovědnost za
nás a koho pak můžeme případně obvinit, že jeho rada
nebyla dobrá ...

A pak nastupují samozřejmě ti siláci, co znají na
každou otázku odpověď a vždy vědí, co je pro koho to
"nejlepší". Umí za každé situace poradit, zkrátka vědí,
jak na to. Vyznačují se ale většinou tím, že jediný, komu
nedovedou poradit, jsou oni sami.

Naše hranice.
Nekonečně modelů hrajeme ve svých vztazich, neko-

nečně modelů používáme v té nekonečné hře o energii,
kterou ztrácíme tím, že nejsme v rovnováze, a kterou
stejně nerovnovážným způsobem chceme získat zpět.
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Chceme-li se ale o sobě něco dozvědět, nezbývá nám nic
jiného, neboť je to jediný možný způsob, jak poznat sami
sebe. Lidé, kteří se vzdají vztahů a přestanou komuniko-
vat s vnějším světem, protože svět je např. zlý či nějak
špatný, přestanou se vyvíjet a mohou mít mylně pocit, že
je s nimi vše v pořádku. Pokud máme pocit, že nás ohro-
žuje něco z vnějšího světa, ať je to cokoli, není problém
ve vnějším světě, ale v našich vlastních hranicích. Ně-
kde o sobě pochybujeme a nevěříme, že se o sebe v dané
situaci dokážeme postarat a že se dokážeme postavit
tomu, čeho se bojíme. Je to vždy k zamyšlení, neboť

vše, čeho se bojíme, do svého života při-
tahujeme.

Cílem Vesmíru je rovnováha. Např. máme-li strach ze
zlodějů, pravděpodobně se s nimi brzy setkáme ve svém
životě, neboť jsou to bytosti velmi naladěné a využijí
kdejakou skulinku v našich hranicích a využijí každého•pozvání do našeho života. Posloucháte-li při zprávách
o jakési ženě, kterou přepadli a znásilnili v parku, prav-
děpodobně si málo žen uvědomuje, že to byl příběhjed-
né a konkrétní ženy, nikoli všech žen. Ona, tato jedna
žena si na základě svých strachů přitáhla do života tento
problém. Kdybychom s ní mohli mluvit, pravděpodobně
bychom se dozvěděli, že něco podobného se jí již někdy
stalo, nebo její matce, která jí třeba celé dětství zdůraz-
ňovala, že hlavně nesmí chodit nikam do parku, neboť
by jí tam mohl někdo ublížit. Naše hranice ...

Všichni potřebujeme poznat sami sebe hlavně tím,
že poznáme svůj prostor, který můžeme využívat. Nejú-
žasnější učitelé našich hranic jsou naše děti. Zkouší vše
vždy tak dlouho, až konečně vypěníte a jednoznačně

I
III

II!!I

68

1
se vyjádříte, neboť až do této chvíle váš postoj nebyl
přesvědčivý. I v okamžiku, kdy vypadáte, že jste si
vše ujasnili, zkouší to ještě dál, a to je pro vás zpráva,
že ještě máte skulinku, která se dá využít. Děti ji cítí
a chtějí mít jasno, jestli to náhodou není ještě jejich
prostor. Jsou velmi nadšené životem a jeho zkoumáním
a velcí učitelé pro vás. Dorážejí proto většinou až těsně
k vašim hranicím, neboť chtějí mít jistotu, kde vlastně
jste již vy a kde končí ony.

Jednou přišla do mé poradny paní a chtěla, abych
pracovala s její pětiletou holčičkou. Tvrdila, že dítě je
hrozné a zlé, dělá jí ostudu, že nemohou skoro nikam
spolu jít. Ona že je slušná ženská a každý ji má rád.
První, s kým má v životě problém, je toto příšerné
dítě ... Otázala jsem se jí, zda si někdy položila otázku,
proč ona, tak úžasná ženská, má tak hrozné dítě? Otáz-
ku hbitě přešla a vyprávěla: "Představte si, čekáme na
tramvaj a to dítě začne ječet, že nechce jet touto tramva-
jí; že chce jet modrou. Přijede modrá tramvaj a ta holka
zase řve, že chce červenou. No, co se dá dělat, čekáme
na červenou, kdo má poslouchat ten řev. Když přijede
červená, chce zase žlutou. Všechno je v háji, už nic ne-
stihneme, musím něco udělat. Přijede další tramvaj a já
se rozhodnu, že teď už prostě nastoupíme. Ale copak to
jde? Ta příšera si lehne na chodník a vyvádí jako smyslu
zbavená, že si lidé myslí, že jsemji unesla. Dobře, čeká-
me tedy na modrou tramvaj, chtělajsemji vyhovět, aby
neječela ..." Aha, rychle se ptám: "Chtěla jste jí vyhovět,
nebo aby neječela?" Opět žádná odpověď. Matka pokra-
čuje: "Něco s ní udělejte!l!"

Takže, milá maminko! Kam se poděla vaše hrdost?
Kde je vaše láska k sobě? Kde jsou vaše hranice? Vaše
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dítě se nemůže chovat jinak, pokud si nezačnete sebe
vážit a přestanete dovolovat vašemu úžasnému dítěti, aby
řídilo váš život. Vaše dítě je na nějaké úrovni pokračová-
ní vás samotné, zvláště je-li to děvče. Již nikdo jiný vám
neukáže tento váš problém tak dokonale jako ona. Začí-
nala pomalu rozumět. Dále jsme pak hledaly v jejím dět-
ství, kdy a proč se rozhodla dávat druhým lidem přednost
před sebou a pak je z téhož obviňovat? Proč se vzdala své
vlastní moci a vzdala se svých vlastních hranic?

Proč ustupujeme před tím, co je nám nepříjemné? Na
základě jaké zkušenosti si myslíme, že tím, že budeme
tolerovat a přehlížet to, co nechceme, to druzí lidé pře-
stanou dělat? Proč se za sebe nepostavíme? Proč nechá-
peme, že právě tímto ztrácíme svoji svobodu a stáváme
se závislí na vnějším světě a na všem, čeho se bojíme?

Kdykoli se za sebe nepostavíte, ztrácíte
svoji moc! Není to tím, že ONI jsou silní,

• ale tím, že VY jste slabí.

Mnoho času ztrácíme například tím, že druhým
vysvětlujeme, že určité věci nejsou tak, jak oni říkají,
a různým způsobem zdůvodňujeme a ospravedlňujerňe
svoje chování. Ztrácíme tím obrovské množství energie
a všichni cítí naši nejistotu a naše hranice se vlastně
rozplynou a samozřejmě nejsou respektovány.

Nedávno jsme pracovaly s jednou mojí přítelkyní na
jejím problému s postavením se za sebe. Vždy jí dlou-
ho trvá, než pochopí, že promarnila tu správnou chvíli
postavit se za sebe, a přijde na to, až když se cítí špatně
a druzí si začnou dovolovat. Daly jsme si ukázkovou
lekcí: "Představ si," povídám (na vysvětlenou, moje pří-
telkyně má koně a naučila se na něm sama jezdit a má
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ho moc ráda, ale snaží se užívat si komunikaci s koněm
a má trochu jiný způsob, nežli je běžný v celé stáji - ale
její pochybnost o svých kvalitách jí bere moc a způso-
buje, že má pocit, že si z ní druzí utahují), "vyvedeš si
koně ze stáje a najednou se ozve: Kam jdeš s tou kozou?
Co uděláš?" .Usměju se a jdu dál." .Hmm, a jak se cí-
tíš," ptám se. "Pěkně blbě, radši kdybych ho nepotka-
la." "A co jsi udělala, že se špatně cítíš? Co jen je tady
špatně?" Vzhledem k tomu, že my sami jsme zdrojem
svých vlastních pocitů, musíme hledat u sebe, co způso-
buje náš špatný pocit. Chvilku přemýšlíme. Aha, někdo
blbě kecá a my se usmíváme, tak to asi nefunguje, takže
problém je její reakce. Zkoušíme jinou ... třeba: "Tonení
žádná koza, ale kůň,' říká ona. "Je ti už lépe?" ptám se.
"No, o mnoho lepší to není." Proč? Zdůvodňování. Je
skutečně potřeba tomu člověku vysvětlovat, že její kůň
není koza? Pokud nadměrně zdůvodňujete a případně
se ospravedlňujete, na nějaké úrovni vlastně připouštíte,
že by to tak případně i mohlo být. Tedy v tomto případě,
že její kůň je koza. Celá záležitost je pouze boj o energii,
na který ale moje přítelkyně přistoupila a zatím pouze
energii ztrácí, neboť dotyčný dobře ví, že její kůň není
koza. Samozřejmě byla možná i první možnost, kdy na
hloupou poznámku vůbec nereagovala, ale musela by
se cítit dobře, tj. skutečně nereagovat, neboť si je jistá,
co její kůň je. Ale pokud moje přítelkyně zaznamenala
špatný pocit, je třeba s ním jít ven, neboť cokoli po-
tlačíte, obrací se proti vám. Naše hranice. Napadení
cizím vojskem. Nebudeme-li reagovat, cizí vojsko se
tlačí dál. Ještě chvíli jsme si hrály s jejím příběhem
a nakonec dotyčnému provokatérovi řekla: "A řekni to
ještě jednou a uvidíš!" Byla spokojena. Teď to bylo ono.

,
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Hranice uhájena a nepřítel se stahuje. Pochopil, že tudy
cesta nevede ... nikdo vlastně ve skutečnosti nechce
problémy ... A nyní se konečně cítila dobře. Postarala se
o sebe. Nemá se čeho bát.

Jsme-li skutečně ochotni hájit naše vlastní hranice
a víme-li přesně, kde se nacházejí, poznáme to podle
toho, že je přestanou druzí lidé zpochybňovat a napa-
dat a budou nás respektovat. Všichni dokonale cítí,
jak si sebe vážíme a jsme-li pevní ve svých hranicích,
nebudeme jim pak dávat svými pochybnostmi žádnou
energii. Každá situace v našem životě je ale svým
způsobem nová, a proto s našimi hranicemi budeme
pracovat pravděpodobně celý život.

Ráda bych se v souvislosti s našimi hranicemi zmí-
nila o dnes velmi diskutované "šikaně". V každé škole
je tomuto tématu věnována zvláštní pozornost. Není
zanedbatelné, neboť nám ukazuje, jak naše děti pracují
se svými hranicemi, a informuje nás o narušené sebe-
úctě našich dětí, jak těch, které šikanují tak i těch, které
jsou šikanovány. Ani jedni se totiž necítí v rovnosti
s okolním světem a mají pak potřebu ponižovat druhé,
resp. nechávat se ponižovat druhými. V mnohých při-,
padech se však jedná o proces vytyčování si vlastních
hranic a postavení se za sebe. Děti v této vzájemné hře
dovedou být někdy velmi jednoznačné, nekompromisní
a kruté a mají schopnost vycítit sebemenší skulinku
v sebejistotě druhých dětí. Myslím, že mnohdy je pro-
blém k řešení především postoj dětí, které se za sebe
nedovedou postavit a provokují tím druhé děti, aby
zkoušely, kam až si "oběti" nechají vše líbit. Myslím,
že i z hlediska klasické psychologie je problematičtější
dítě, kterému neustále ostatní děti ubližují, neboť je
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v nepořádku jeho sebeúcta a učí se získávat energii
druhých tím, že si nechává ubližovat. Určitá agresivita
je normálním projevem života a nejsou-li porušována
všeobecná pravidla spolupráce a morál ních zásad naší
společnosti, je menším problémem než "profesionální
oběti". Při práci s těmito dětmi většinou pracujeme
s jejich rodiči, neboť není nic, co by se děti nenaučili
od nich. Častokrát při rozhovoru s rodiči zjistím, že jim
ublížená pozice jejich dětí velmi zvláštním způsobem
"vyhovuje" a učí se tím konečně se za svoje děti postavit,
protože se většinou nenaučili postavit se sami za sebe.

Můj nejmladší syn Samuel přinesl jednou od paní
učitelky poznámku, že podporuje šikanu ve třídě. Při
rozhovoru mi vysvětlil, že jednomu spolužákovi jiní
spolužáci "načůrali" do čepice a ostatní, mezi nimi
i Sam, se tomu smáli. (Pozn.: Chodí do páté třídy.) Paní
učitelce se to ale vůbec nelíbilo a potrestala ostatní při-
hlížející za to, že tomu nezabránili. Chápu postoj paní
učitelky a je mi jasné, proč situaci řešila takto. Přesto
si však myslím, že situace je velmi vážná pro dítě,
které bylo tímto způsobem poníženo. Můj syn mi řekl:
"Mami, já to prostě nechápu, ten kluk tam jen tak stál
a díval se na to, já bych je asi zabil, kdyby mi to chtěli

, udělat..." Naše hranice.
Pokud se za sebe nepostavíme, potom na nějaké

úrovni připouštíme, že si zasloužíme takové zacházení.
Pracovala jsem s holčičkou, která měla od první třídy
problémy s tím, že ji chlapci (z její třídy, tj. též prvňáci)
několikrát přitlačili ve třídě o přestávce do kouta a sta-
hovali ji kalhotky. Neustále se to řešilo a její maminka
se tvářila velmi pohoršeně a kdekoho obviňovala. Proč
si tato holčička tak málo sebe váží, že toto dovolí? Něco
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dost zásadního chybí v její hrdosti a vlastní sebeúctě.
Proč se jen za sebe nepostaví? Hledejte odpověď ve
svém dětství, kdy jste něco zásadního nedostali a zto-
tožnili jste se s nedostatkem a nízkou sebeúctou svých
rodičů. Maminka zmíněné holčičky nemohla situaci
stále pochopit. Byla problémem své dcerky zřejmě
nějakým zvláštním způsobem zajímavá a nechtěla nic
měnit. Jednou přišel s holčičkou na sezení její dědeček

a ten všemu velmi rychle porozuměl. "Proč jim nena-
fackuješ, holka jedna nešťastná," a začal s holčičkou
pravidelné hodiny "praní" a vše se velmi rychle vyře-
šilo. Při prvním nátlaku hochům ručně vysvětlila, co si
o všem myslí, a měla pokoj. Od té doby už se nic nestalo
a do jejího života se vrátila moc a radost.

Ne vždy je ale problém otevřeně se za sebe postavit.
V některých situacích právě tím, že známe svoji cenu
a chápeme, co je hrdost, na určité výzvy nereagujeme.
Neboť to, k čemu se vztahujeme, tím se stáváme.,

Jednou zvonil u mě v kanceláři telefon. Vzala jsem
ho a ozval se mužský hlas, který mi začal vysvětlovat,
•e mě viděl v nějakém časopisu a že by se se mnou
chtěl sejít. Nic špatného prý nechce ... Zpočátku jsem to
nepochopila. Jsem zvyklá bavit se s lidmi po telefonu
o různých jejich problémech, a takjsem zkoumala, jaký
může mít problém. Jenže on neměl problém. Rozhodně
ne takový, který by chtěl řešit. Chtěl se prostě se mnou
sejít za jedním, zcela konkrétním účelem. Když jsem
to konečně pochopila, začala jsem mu vysvětlovat, že
by si měl najít nějaký lepší seznamovací způsob, a také
jsem se ho ptala, jestli to má takhle zapotřebí. Stále
nechápal... "Takže kdy a kde?" ptal se. Vše byla pro
mě velká lekce. Svým pitomě vstřícným a nechápavým
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postojem jsem si vysloužila, že mi asi tři týdny pravidel-
ně v noci volal a otravoval. Napřed jsem vysvětlovala,
pak vypnula telefon, ale nic nepomáhalo. Pak jsem
konečně pochopila, co to vlastně dělám. Řítila jsem
se k telefonu jako smyslu zbavená a vynadala jsem mu
těmi nejsprostšími slovy, která jsem vůbec znala. Měla
jsem takový vztek, že jsem sotva popadala dech. Vztek
na koho? No samozřejmě na sebe. A nakonec jsem
zařvala: "A zkus si ještě jednou zavolat, ty jeden."
Dorazila jsem na hranici. Vojsko postaveno. Už nikdy
nezavolal...

A tak jsme u vydírání. Naše vlastní cena. Naše hra-
nice. Nikdo nemůže být vydírán bez svého vlastního
souhlasu. Na každé vydírání musejí být dva. Oni a vy.

A máme zločin. Na každý zločin musejí být dva. Zlo-
činci a oběti. Kdyby nebylo lidí, kteří jsou potenciálně
ochotni stát se obětí, myslím, že by přestali existovat
i zločinci. Začněme pracovat i na druhé straně hou-
páčky, neboť Vesmír touží po rovnováze, Vesmír je
rovnováha ...

,
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Kapitola 10

Máš svůj cíl

Sejdou se spolu dvě duše a ta jedna se ptá té druhé:
"Umíš milovat?" "No jasně," odpovídá druhá. "Tak
dobře, mám nápad, půjdeme spolu na Zem a tam si to
můžeš vyzkoušet," znovu na to duše, "na Zemi ~e totiž
žije v hmotném těle a vše, na co myslíš, se tam stane.
Můžeš si tak ověřit, zda to skutečně umíš." První duše
je celá nadšená, jak je to úžasný nápad, a nemůže se už
dočkat. "A já," znovu na to druhá duše, "budu přátelská
duše a půjdu tam s tebou a budu ti tam dělat to nejhorší,
co si jen dovedeš představit, a ty? Ty mě budeš milovat."
"Hm, tak dobře, jdeme tedy," těší se ta, co umí milovat,
ale přátelská duše ji ještě zdržuje. "Co ještě?" je celá
nedočkavá. "Má to ještě jeden háček," přátelská duše
na to, "nesmíš nikdy zapomenout, kdo já jsem ..." Takhle
nějak si to představuji, jak píše pan Welch v "Hovorech
s Bohem".

Takže, přátelé, začíná proces rozpomínání, kdo jste
a co vlastně chcete, kdy každý z nás máme pravděpo-
dobně nějaký svůj úkol, který je do určité míry daný
a nám na nějaké úrovni známý. Vše ale probíhá na
základě naší volby samozřejmě. Mohli jsme být někým
úplně jiným, nežli jsme, mohli jsme být miliony jiných
lidí, ale jsme to my, jedna konkrétní spermie a jedno
konkrétní vajíčko, jeden konkrétní člověk, jedna volba.
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A jen na nás záleží, do jaké míry naplníme svůj cíl, do
jaké míry využijeme svůj potenciál na základě svých
životních voleb, a jen na nás záleží, jaký budeme mít
život, a jen na nás záleží, jak se dokážeme zapojit do
dění světa kolem nás a projevit se.

Jsme-li malé děti, nebo dokonce malá miminka, či
ještě dříve embrya, máme samozřejmě též volbu, jak se
v určitých situacích rozhodnout. Je ale velmi těžké být
sami sebou, když se o sebe nepostaráme a jsme životně
závislí na našich blízkých. Toužíme po Jednotě a máme
ji zabudovanou v našem mozku jako základní princip.
Proto se mnohokrát, tedy vlastně skoro vždy stane, že
dáme přednost jednotě s vnějším světem a jednáme pro-
ti sobě tím, že jednáme stejně jako "ONI", i když s tím
vnitřně nesouhlasíme. Mylně si myslíme, že si tím zajis-
tíme jednotu a přijetí vnějšího světa, především našich
rodičů. "Ta holka bude mít problémy s tloušťkou jako já,
podívej se na ni, táto," říká naše maminka a děsí se, že
rc tak jednou bude. Ta holka sice nechápe, proč by měla
mít problémy s tloušťkou, ale za nějakou dobu je prostě
má. "Ten náš kluk na školy nebude," rozvážně pronese
otec a klukovi to učení do hlavy neleze a neleze. "Vždyť
jsem to-říkal," pokyvuje otec a pravděpodobně nechápe,
jak velký podíl má na této skutečnosti. Někteří autoři
zařazují tato negativní tvrzení rodičů (jsou samozřejmě
horší nežli tato) mezi černou magii, protože dítě má vel-
mi malou možnost toto tvrzení a očekávání svých rodičů
odmítnout a překonat. Ale samozřejmě máme volbu!!!

Představuji si to asi takhle. V případě, že se rozhodnu
narodit se a jít na Zem, najdu si napřed vhodné rodiče.
Většinou to mí klienti takto vyprávějí a základní téma
je velmi podobné. Třeba se chci tady na Zemi zabývat
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alternativní medicínou a spojit ji s klasickou medicí-
nou, neboť je čas, aby se lidé přestali hašteřit o důleži-
tost jednoho či druhého. Je čas pochopit, že pravda je
propojením různých hledisek, a pokud existují různosti,
je třeba dát je dohromady. Vyberu si proto rodiče, kteří
mi pomohou získat potřebné informace a poskytnou mi
dva různé pohledy. Takže otec - bude třeba vědecký
pracovník, pracující ve výzkumu rakoviny, velmi vzdě-
laný člověk, jedna polarita. Moje matka - bude prostá,
ale chytrá žena, bylinkářka a léčitelka, která rozumí
přírodě a energii, druhá polarita. Všichni máme na ně-
jaké úrovni za úkol propojit ve svém životě svého-otce
a matku, tj. svoji levou a pravou mozkovou hemisféru.
Podíváme-li se ale do života našich rodičů, zjistíme
třeba, že otec pije, chodí pozdě domů, zůstává dlouho
v ústavu a zanedbává svoji ženu; a matka, ta se ho bojí
a neobhájí si před ním svoje bylinky a má je v poslední
polici ve spíži a používá je, jen když otec není doma.
Tak li co teď s tím? No, do toho se mi ale vůbec nechce,
řekneme si ještě dříve, než se narodíme.

Je na nás, abychom přijali podmínky, které jsme si
"vybrali", jako dokonalé pro náš růst, jako dokonalé pro
jejich překonání. Narodíme se konkrétním rodičům, na
konkrétním místě a ve zcela určité době. Častokrát lidé
říkají: "Kdybych se byl narodil v jiné době, to víš, to byly
těžké roky, dnes to mají lidé jednodušší.." Kdykoli ne-
přijímáme něco ze vstupních podmínek pro náš život, je
to jako bychom bourali základy kostela, který jsme prá-
vě postavili. Pravděpodobně se zřítí i vše ostatnÍ. Máme
ale volbu zkoušet, co se s tím dá všechno dělat, máme
volbu využít vše nejlépe, jak jen umíme, neboť nové
kameny na základy svého chrámu nedostaneme.
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Na to, abychom si alespoň částečně vzpomněli, co je
pro nás to pravé, můžeme hledat v našem dětství. To, na
co jsme si jako malé děti nejraději hrály, mívá častokrát
úzkou spojitost s naší cestou k vlastnímu cíli, neboť
jako malé děti si ještě leccos pamatujeme a spontánně
to chceme dělat. V dětství si vytváříme svoje sny, které
chceme v dospělosti naplnit. Jednou jsem četla rozho-
vor s Karlem Gottem. Na otázku, jak vidí svůj život,
řekl: "Zpívám, žij u svůj sen." A skutečně, je to jeden
z mála lidí, kteří mají jasno ...

Ale nemárne-li jasno, začne nám to v životě chy-
bět. V určité době, většinou po čtyřicítce, najednou
znervózníme a začne se projevovat jakýsi nekonkrétní
nedostatek. Nejsme spokojeni s vlastním životem. Jako
by nám něco chybělo, něco, co se nedá pojmenovat,
a většinou nás to nutí něco udělat ... tedy některé.

Jednou ke mně přišel do poradny pán a stěžoval si,
že nemá žádný životní cíl. Všechno, co prý v životě
potřebuje, tak už má, penzion, peníze, nějaká pole,
v zásadě mu nic nechybí, ale také ho nic netěší... Nemá
do ničeho chuť. Bylo mu kolem čtyřiceti pěti let a byl
smutný. Bylo to právě to ono, co v určitém věku navští-
ví každého z nás. Při hledání odpovědi jsme se museli
vrátit do jeho čtyř let, kdy si vzpomněl, že rodiče pro-
dali koně, na kterém od svých dvou let každou volnou
chvilku seděl a snil svoje sny. Koňská stáj a hřbet jejich
koně byla jeho nejmilejší místa na světě. Pro malého
chlapečka, když rodiče prodali koně, skončil svět...
Otázka se vyslovila pomalu sama: "Máte koně?" ptám
se. "Nemám," povídá on, "ni kdy mě to nenapadlo, ale
nebyl by to vůbec problém." V očích mu zasvítilo, "tak-
že, jdu do toho".
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Nemyslím si samozřejmě, že si koupí koně a bude
znát svůj životní cíl, ale prostřednictvím činností, které
nám činí radost a naplňují nás, můžeme ke svému cíli
dojít.

Takže - dělejte to, co máte rádi!

Po vytvoření našich snů a plánů v našem dětství, ať
již vědomě, či nevědomě, se dostáváme do období do-
spělosti, kdy je naším úkolem umět se o sebe postarat
a dostat do svého života vše, co potřebujeme k obnově
svých sil a k pohodlnému životu podle našich indivi-
duálních představ, tj. podle toho, jak sami sobě dovo-
líme. Není to cílem života, jak si mnozí lidé myslí, ale
pouze základna k tomu začít konečně realizovat to, co
je naším snem. Zastavíme-li se v tomto stadiu, pak na-
stává pocit prázdnoty a nenaplnění. Podle vzdělávacího
projektu "Mandala života" česká autorka paní Helena
Vertelmanova-Haladova nazývá první období našeho
života "Princeznou", což je doba snů a plánů, ale žádné
zodpovědnosti za cokoli. Druhé období, tj. od osmnácti
třeba do třiceti let, je doba, kdy se o sebe učíme starat,
převzít zodpovědnost a dosáhnout dostatečného záze-
mí, sebedůvěry a samostatnosti v životě. Toto období
nazývá "Vladařem", kdy chápeme, že můžeme získat
vše, co potřebujeme. Další období, které je třeba projít,
je doba návratu ke svým snům, kdy se někdy musíme
vzdát určitého pohodlí, kterého jsme dosáhli, ale
v konečném efektu získáme více. Je to období "Studen-
ta", kdy začínáme hledat svoji Princeznu, tj. svůj sen ...
Náš přítel s koněm potřeboval udělat právě tento krok
... jinak měl pocit prázdnoty, protože zázemí, které si
vytvořil, vlastně pak nemělo žádný další smysl. Všichni
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toužíme najít to něco ono, pro náš život důležité a smys-
luplné, a protože

jsme tím, co děláme, je to tedy nějaká na-
še činnost, která nás bude nekonečně na-
plňovat, a jejím prostřednictvím budeme
co nejúžasněji vyjadřovat sami sebe.

Každá naše buňka má svoji paměť a touží naplnit
zákon dharmy, což je účel našeho života. Každý jsme
jedinečný a každý máme jedinečný talent. Podle tohoto
zákona má každý z nás i naprosto jedinečný způsob, jak
tento talent vyjádřit. Kolem našich čtyřiceti let bychom
již mohli mít trochu jasno, jinak se většinou necítíme
dobře. Nevadí, máte-li ale pocit, že nevíte. Zamyslete se
nad svojí Princeznou - svými sny, a něco prostě zkuste.
Nevymlouvejte se, že je již pozdě, nebo že jste již "sta-
ří", klidně začněte tam, kde jste třeba v deseti letech
svého života skončili, a dospělí vám vysvětlili, že to, co
děláte, je blbost. Protože to prostě není blbost ... a jedi-
ný, kdo to doopravdy ví, jste vy sami. To, že naplňujete
zákon dharmy, tj. účel svého života, poznáte podle toho,
že při určité činnosti dokážete pocítit pocit blaženosti
a bezčasovosti a vlastně se stanete tou činností, kterou
právě děláte. Jestliže jste našli účel svého života, pak
všechny peníze, které máte, byste byli ochotni dát za
to, abyste znovu mohli dělat tuto činnost. Nastává ob-
dobí .Divotvůrce", kdy víte, co je to ono pro vás, ale
nezapomeňte, že i pak je třeba jít dál, neboť stále "Máš
svůj cíl..."
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Kapitola 11

Naši rodiče

Naši rodiče, ať chceme, nebo nechceme, jsou základ-
ní knihovnou návodů ovlivňujících náš život. '-

"Tohle, co udělala moje matka, bych já svým dětem
nikdy neudělala," říká si desetiletá dívka, když dostane
od mámy pohlavek za to, že se ošklebuje nad polévkou.
Jenže, nikdy neříkejte nikdy. Čas běží, dívenka dospě-
je, vdá se a narodí se jí holčička. Holčička vyroste a je
jí právě deset let. Jednoho dne přijde domů a má hlad.
Ptá se maminky, co by si mohla dát kjídlu, a maminka
odpoví, že si může dát polévku. Dcerce se to moc nezdá,
mělá by chuť na něco zajímavějšího, a tak její obličej
předvede cosi - a je to tady. Máma vyletí, zvláštní vlna
vzteku zaplaví její mysl a ruka se vymrští, ani neví jak.
A pohlavek je na světě: "Nad polívkou se ošklebovat ne-
budeš," huláká matka, se stejným přízvukem a stejnou
intenzitou jako kdysi její máma ...

Když všechno dobře dopadne, jsme schopni alespoň
dodatečně rozpoznat, odkud vítr vane. Dejme tomu, že
když se maminka-dívenka uklidní, dokáže si říci: "Co
jsem to jen provedla, vždyť tohle mi udělala moje máma
a já jsem to tak nikdy nechtěla!" Pak má pocit viny, což
situaci nezlepší, ale zařekne se, že teď už doopravdy
nikdy! Ale většinou to nefunguje, protože odmítané
chování používáme, když jsme ve stresu, a v tu chvíli
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se nacházíme ve stavu sníženého uvědomění. A to, co
odmítáme ve svém životě, zároveň přitahujeme a může-
me se toho zbavit jedině tím, že přijmeme, že to prostě
tenkrát bylo tak, jak bylo, a nebudeme nikoho dále ob-
viňovat, neboť v současnosti máme volbu!

To je ale velmi těžké, neboť nikdy přesně nevíme,
jakou situaci a jaký princip v ní jsme zrovna vytáhli ze
života svých rodičů, z naší knihovny. Dále vnímání celé
věci dost zásadně ovlivňují naše potlačené emoce, které
jsme tehdy cítili. Můžeme jít hluboko do naší minulosti,
kdy jsme vnímali chování a vztah našich rodičů a byli
jsme schopni zachytit veškerou nerovnováhu jejich
myšlení a jejich postojů. V určitých obdobích našeho
vývoje může postoj rodičů k nám dost zásadně ovlivnit
náš budoucí postoj k sobě samým. Existuje velmi malé
procento lidí, kteří přicházejí na svět očekáváni, předem
přijati a respektováni a hlavně bez obava nadměrných
očekávání jací nebo kým mají pro své rodiče být.

.Jedno z významných období je doba, kdy matka
pochopí, že je těhotná. Jednou jsem pracovala s chla-
pečkem, který silně zadrhával a nebyl schopen vyjádřit
souvisle jedinou svoji myšlenku. Největší problém
nastal, když měl říci svoje jméno. V takovém okamži-
ku nebyl schopen pořádně popadnout dech. Základní
zápletka jeho problému, na kterou jsme přišli, byla, že
když jeho maminka zjistila, že je těhotná, měla jedi-
nou myšlenku, aby se to nikdo nedozvěděl. Hlavně její
otec, který nesouhlasil s volbou jejího partnera, a ona
se bála, co by se stalo. Nedokázala se postavit za svoji
volbu, za sebe sama, ani za dítě. Tato silná nerovnováha
ovlivnila chlapce natolik, že dnes není schopen postavit
se za sebe a projevit se.
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Utajené dítě ". ale vycházejme z faktu, že si svoje
rodiče vlastně vybíráme ". takže, co se asi má tento chla-
pec tady na Zemi naučit? Na první pohled to vypadá, že
postavit se za sebe a projevit se. Do jaké míry, to víjen on
sám. Zatajování jeho existence vlastní matkou v tomto
případě funguje jako lekce, kterou by měl překonat a po-
chopit, že vše je v pořádku a že zde má svoje nezastupi-
telné místo, Postoj jeho matky k němu je třeba vnímat
jako její postoj k sobě samé a její životní lekcí postavit s~
za sebe. Oddělte se od problémů svých rodičů, nenechte
si jimi řidit život a nevymlouvejte se na ně, Máte volbu!

Úcta našich rodičů k sobě samým má určující vliv
na to, jak zacházejí s námi, Je proto důležité, abychom
pochopili, že i v případě, že nám nedali tolik lásky,
kolik bychom si přáli, tak ji vlastně nedávali ani sami
sobě. Pokud si nevážili sami sebe, nemohli si vážit ani
nás, a je proto zbytečné to na nich stále chtít a vyčítat
jim to, dokud to nebudou chtít řešit oni sami. Někteří
lidé jsou schopni dosáhnout určitých cílů ve svém životě
až teprve tehdy, když jejich rodiče zemřou. Pokud naši
rodiče nevěří, že něco dokážeme, máme před nimi stále
problém, neboť svým způsobem převezmeme jejich po-
stoje k sobě samým a neobhájíme si sami sebe i přesto,
že vůči jiným lidem nám to funguje.

Někdy se ale rodiče chovají ke svým dětem přesně
opačně, Zahrnují je neustálou pozorností a péčí a říkají
tomu láska. Nepleťme si lásku s ovládáním a závislostí.
Mnozí rodiče ovládají svoje děti právě tím, že se jim
nadměrně věnují a cíle svých děti povyšují nad svoje
vlastní cíle. Vzbuzují tím ve svých dětech pocit viny za
svoji lásku a děti pak mají vůči rodičům pocit dluhu. Je
důležité, abychom si uvědomili, že děti nejsou naše
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vlastnictví, přestože téměř ve všech jazycích se říká:
"Mám dítě!" Nějakou dobu s námi žijí a náš úkol je na-
učit je tomu, co nejlépe umime. Svým vlastním životem,
prostě tím, co sami děláme. Můžeme je učit opatrnosti,
ale ne strachu, můžeme je učit samostatnosti a úctě, ale
ne závislosti.

Nejvíce se děti učí ze vzájemných vztahů svých
rodičů a vytvářejí si tím modely a očekávání pro své
partnerské vztahy. To, jakými vzory byli rodiče svým
dětem, poznáme především podle partnerů, které si
jejich děti později vyberou. Jednou ke mně přišla dva-
advacetiletá dívka a stěžovala si, že již chodí se třetím
klukem a pokaždé je to kluk, který jezdí s kamionem.
Je stále na cestách a to se jí nelíbí. Nechápe to, ale má
pocit, že jiní kluci snad ani nejsou. Bylo jí to již pode-
řelé a cítila, že si vše způsobuje sama. Při odblokování

jejího problému jsme v jejím dětství řešili situace, kdy
byly s maminkou sami doma a otec tam stále chyběl.
Byl neustále na cestách a maminka hodně plakala.
Dívka se naučila obviňovat otce, že se jim nevěnoval,
a dostala se tak do energie svojí matky. S čím se příliš
ztotožníme, tím se také stáváme a procházíme pak
podobnou situací ve svém vlastním životě. Naučila se
od svých rodičů: partner = není doma a tento model se
projevoval v jejích volbách ohledně výběru partnerů,
neboť si vybírala takové, kteří jí potenciálně mohli po-
skytnout to, co poskytoval otec její matce, a sice nebýt
doma. A co se má tato dívka naučit z lekce svých ro-
dičů? Třeba obhájit si plnohodnotný partnerský vztah,
kde oba partneři budou přítomni, a pokud partner dává
přednost cestám a životu mimo rodinu, normálně to
přijmout a vybrat si prostě jiného".
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Extrémní bloky na budoucí vztahy vznikají v případě
nadřazených a podřízených vztahů rodičů, kdy se může
stát, že abychom se nedostali do podobné situace jako
naši rodiče, raději se vztahům vyhýbáme vůbec. V pří-
padě, že například otec pil a matku mlátil a my jsme se
na to celé dětství dívali, většinou obviňujeme otce, který
"mámu trápil". Málokdy nám dochází, že pravděpodob-
ně ještě větší problém je naše matka, protože ta to všech-
no dovolila a svým postojem nás naučila podřízenosti
a neschopnosti se za sebe postavit. Raději se pak vzta-
hům vyhýbáme, protože nám chybí model člověka, který
si sám sebe váží, a víme, že bychom přenášeli matčinu
bezmocnost vůči otci do svých vztahů vůči partnerům.

Naši rodiče nás ovlivňují i v případě, kdy vědomě
neznáme jejich postoje a volby. Může se i stát, že v ur-
čitých životních situacích se zachováme podle jejich
modelu i v přesně stejném věku, jako to udělali oni.
Povím vám příběh jedné dívky, který mě fascinoval.

Dívka byla velmi příjemná, milá a hezká, ale byla
uplakaná a zoufalá. Měla se za čtrnáct dnů vdávat
a právě se seznámila s chlapcem, který ji velmi okouz-
lil a nabídl jí něco, co od svého budoucího manžela ne-
mohla očekávat. Milovala přírodu a hory, ráda jezdila na
výlety a různé víkendové akce a její nastávající pro tento
působ života neměl moc pochopení. Chtěl být doma

a hory jí vyčítal. Nechtěl s ní nikam jezdit, ale nechtěl
také, aby jezdila ona. Přítel, který se objevil, miloval té-
hory a různé výlety a velmi ho to naplňovalo. To, čeho
se dobrovolně vzdala, najednou přicházelo ... Viděla, že
existuje člověk, který nabízí to, co hledala. Ale co teď?
Svatba již byla připravená, šaty ušité, rodiče se těšili.
Byla z toho nešťastná a nemohla se rozhodnout. Hledaly
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jsme, o co jde. Dívka "si vzpomněla" na den svatby svojí
matky, která jednoznačně věděla, že člověk, kterého si
bere, není ten, kterého by si přála jako svého partnera,
ale přesto si ho vzala. Co se dá dělat, že? Příběh tisíců
manželských párů, náhodička ... Že by v případě naší
dívky šlo o to překonat blok její matky? Pokud někde
ve svých hluboko uložených záměrech máme tento plán,
můžeme si do života přitáhnout člověka, který nám
s tímto úkolem pomůže. Takže má milá, co uděláš? Za-
chováš se jako tvoje matka, nebo to zkusíš jinak? ...Byla
skvělá, zkusila to jinak. Je tak důležité.chtít od života
více. Začala žít se svým novým přítelem a jezdili na
výlety. Miluji lidské příběhy a nejvíce ze všeho ty, kde
se lidé nebojí zkusit něco nového. A ještě více ty, které
skončí radostí, ale nejvíce ze všeho ty, kde se lidé nebojí
ůstat sami sebou. Hodně štěstí a měj se ráda ...

Problémem může být někdy i opačný postoj vůči ro-
dičům, a sice nadměrné uznávání a zbožňování rodičů.
Setkala jsem se se ženou, která žila sama, tedy se svými
starými rodiči, a tvrdila, že nikdy nemůže najít part-
nera, který by byl tak dokonalý jako její otec. Někteří
rodiče mají tendence vytvářet ve svých dětech pocit
nepostradatelnosti pro ně a tím jim berou jejich moc.
Její otec nebyl pravděpodobně tak dokonalý, protože dí-
venku nenaučil zdravým vztahům a důvěře v sebe sama
a v to, že si dokáže sama najít partnera podle svých
představ. Stejně tak synové vůči matkám mohou někdy
nabýt dojmu, že nikdo se o ně tak dokonale nepostará
jako jejich matka. Posluhuje svému synovi a tím ho na
sobě činí závislým. Stává se to někdy v případě, kdy
žije syn s matkou sám a ona se vzdá svého vlastního
-ivota a povýší svého syna na partnera. Někdy se syn
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spojí s matkou proti otci, či nastane jiná kombinace, ale
v každém případě se veškerá nerovnováha ve vztahu
našich rodičů projeví v našem životě. Projeví se vlast-
ně úplně všechno a vždy můžeme najít odpověď, co je
zdrojem našich potíží, když se nám něco v životě nelíbí
či nedaří. Nesnažte se změnit svoje rodiče, ale vy bucľte
sami sebou. Važte si jejich cesty, ale vyberte si svou,
neboť čím problematičtější byl váš vztah k rodičům, tím
problematičtější je váš vztah k sobě samým. \,

Rodiče jsou naše kořeny, které nemůžeme vytrhat,
ale potřebujeme je přijmout. Co cikánské dítě, kterého
se jeho rodiče zřeknou a adoptují ho bílí rodiče? Odmít-
nutí svými rodiči se většinou vždy projeví na nedostat-
ku vlastní ceny, a to i v případě, že dítě dostane vše, co
potřebuje ... Ale máme volbu!

Naši rodiče jsou zdrojem velkých možností pro nás,
ale též zdrojem velkých omezení, se kterými se musíme
v životě utkat a vypořádat. Vždy je ale výhodné svoje•rodiče přijmout takové, jací jsou nebo byli, a věřit, že
v každou vteřinu svého života se chovali tak, jak nejlépe
uměli, a to i v případě, kdy se nám to vůbec nelíbilo,
neboť nyní máme volbu udělat to jinak!

Jsme zdrojem svých vlastních úspěchů
a pochopme, co jsme se od svých rodičů
měli naučit, a můžeme jít dál...
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Kapitola 12

Dívejte se do života svým učitelům

Chceme-li dosáhnout určitých cílů v našem životě,
častokrát první, po čem se sháníme, jsou návody a pří-
ručky na cestu vstříc vytouženým dovednostem. Ne
vždy je ale něco podobného k dosažení, a tak hledáme
dál. Samozřejmě záleží na tom, o co nám momentálně
jde. Chceme-li například návod na zacházení s počíta-
čem, určitě nějaký seženeme a můžeme touto cestou
získat potřebné informace. Máme-li na tuto činnost
blok, tj. nevěříme-li, že jsme schopni se naučit s po-
čítačem zacházet, pak máme možnost navštívit nějaký
kurz, kterých je pravděpodobně dostatek. Ale ani pak
nemusí celá věc zafungovat, a tak si začneme do svého
života volat učitele. Učitele potřebujeme většinou v tom
případě, kdy nám chybí energie na dosažení určité do-
vednosti či schopnosti a potřebujeme energii dotyčné
osoby, která nás podpoří v naší cestě a ukáže nám, že
je volná a dosažitelná. Vede nás prvními krůčky a pod-
poruje nás v dané činnosti a pomáhá nám vidět první
úspěchy. Některé činnosti, schopnosti či dovednosti
nelze ale získat jinak než prostředníctvím učitele. Po-
třebujeme zpětnou vazbu a potřebujeme vést...

Učitel je pro nás ten, kdo zvládá určitou dovednost,
schopnost, životní postoj či prostě něco, co nás zajímá,
přitahuje, a chtěli bychom se to od něho naučit. Z tohoto
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úhlu pohledu může být pro nás učitelem i pětileté dítě,
které zvládá schopnost žít přítomným okamžikem,
a bude pro nás velmi užitečné přijmout ho alespoň ob-
čas za svého učitele, chceme-li se naučit žít teď a tady.
Učitel může být i náš pes, který nás učí schopnosti stát
si za svým rozhodnutím, neboť dokud svůj pokyn ne-
myslíme vážně, prostě neposlechne. Učitelé jsou naše
děti, neboť nás učí poznat sami sebe a určovat si svoje
vlastní hranice. '

Nyní se zaměří me na učitele, které si vědomě vybe-
reme do svého života a od kterých vědomě chceme, aby
nás naučili něco, co nás velmi zajímá, a toužíme po tom
se od nich jejich dovednost naučit.

Představte si, že se na své duchovní cestě setkáte
s člověkem, který vám bude připadat velmi zajímavý.
Třeba bude mít sebevědomý vzhled, ušlechtilé rysy,
dlouhé vlasy a bude vypadat jako "pravý duchovní
učitel", zrovna tak, jak si ho představujete. A třeba
vám řekne: "Jsem učitel vztahů. Pojďte ke mně a já vás
naučím, jak být šťastni ve svých vztazích." Vzhledem
k tomu, že máte momentálně ve svém životě pěkný
zmatek, a především ve vztazích, bude to pro vás láka-
vá nabídka. Možná vám vaše vnitřní Já napoví a budete
se ho chtít zeptat: "A mistře, jak vy žijete ve svých
vztazích?" "Já?" odpoví mistr, "já žiji v jeskyni v lese
a žiji sám. Žádné vztahy nemám, mám je již vyřeše-
né ... Nepotřebuji je ..." Možná se trochu podivíte. Máte
asi jinou představu o tom, co znamená být šťasten ve
svých vztazích. Možná chcete mít hodně přátel, dobrý
partnerský vztah a radost z komunikace s druhými
lidmi. Ale dobrá, říká, že je učitel vztahů, a to já přeci
potřebuji, takže jdeme do toho ...
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o co vlastně jde? Každý učitel vás může naučit jen
a jen to, co umí on sám. V případě, že nepovažujete za
cílovou rovinku pro vás vyřešit si vztahy tak, že budete
žít sami v jeskyni, nemá vás tento učitel co naučit (tedy
o vztazích, pokud se nechcete učit, jak se o sebe posta-
rat třeba v lese).

Nikdo vás nemůže opravdu naučit něco,
co sám nežije! Dívejte se proto do života
vašim učitelům!

Předtím, nežli se rozhodnete se od někoho něco učit,
se podívejte, jak to funguje v jeho životě. Podívejte
se, zda skutečně žije to, co říká. Když se rozhodnete
naučit se například angličtinu, bude asi výhodné najít
si někoho, kdo ji opravdu umí. Tady je nám to jasné.
Podezřelejší bude již například architekt, který vám má
navrhovat dům a interiéry v něm, a vy při návštěvě jeho
domova zjistíte, že např. bydlí se svou rodinou v jedné
místnosti u rodičů, nikde žádné náznaky nějakých ar-
chitektonických nápadů, vše bez ladu a skladu a bude
vám vysvětlovat, co je hezčí a zajímavější, či co se mu
případně v jeho praxi osvědčilo ... Ještě problematičtější
asi bude makléř, kterému svěříte svoje peníze, aby je
zhodnotil, a on bude chudý jako kostelní myš a nedo-
vede se postarat o svoji finanční situaci. Jistě tušíte, jak
to dopadne s vašimi penězi, které mu svěříte. Možná
méně problematický bude velmi schopný zedník, který
pochází z chudé rodiny a nevěří v dosažení svého vlast-
ního bohatství, bude celý život dřít na cizích domech,
a přesto svůj dům nikdy mít nebude. Pravděpodobně
mu ale nic nebrání postavit vám nádherný dům, a proto
může být vaším učitelem ve stavění domů. Nemůže být
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ale vaším učitelem například v dovednosti, jak mít svůj
dům. Co se týká duchovních cest, které chceme předat
druhým lidem, těžko můžeme předávat zkušenosti, kte-
rými jsme nikdy neprošli. Nikdy nemůžeme poskytnout
druhým lidem to, co vlastně nedokážeme poskytnout
sobě. Nikdo vás nemůže naučit více, nežli umí on sám.
Dívejte se do života svým duchovním učitelům, zda
skutečně žijí to, co hlásají, a zda skutečně zvládají to,
co se od nich chcete naučit!
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Kapitola 13

Nemohu se prosadit...

"Nemohu se prosadit, oni jsou jako chrti, nenechají
mě," častokrát používáme jako výmluvu, proč jsme
nemohli dosáhnout toho, co jsme chtěli, či případně se
ani do ničeho nepustili, neboť jsme již předem věděli,
jak to dopadne. Důvodem jsou samozřejmě oni, neboť
nám v tom bránili. "Nedovedu se rvát," říkají někteří,
"moji rodiče mě učili slušnému chování, a tak nic ne-
mám." Nenápadně tím naznačují, že ti ostatní, kteří
dosahují toho, co chtějí, to pravděpodobně dělají krajně
neslušným způsobem a na jejich úkor. Mnoho lidí tak-
to prezentuje svůj neúspěch a ospravedlňuje tak svoji
neschopnost dosahovat svých cílů. Tvoří si záměr pro
svůj život a přitahují si tak do něho opravdu lidi, kteří
mají v úmyslu je převálcovat, neboť jsme nekonečnými
tvůrci a tvoříme si svoji realitu podle svých očekávání.
Jak si přejeme, tak se stane ...

"Když se konečně odhodlám promluvit, jsou již
ostatní dávno pryč ...," uvědomuje si jedna úžasná paní,
která již chápe, že problém s jejím prosazením se nebu-
de v těch druhých, ale v její váhavosti. Vypráví mi, jak
se vždy dlouho chystá něco říci, ale než otevře pusu,
tak ostatní již mluví o něčem jiném. Pravděpodobně by
to ještě mohla zachránit tím, že by vstoupila do hovoru
a chtěla by ještě něco dodat k tomu předešlému tématu.
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Ale protože je jí to "blbé", tak později je to ještě blbější.
Nemůže se pak soustředit, její dluhy se hromadí a její
účast v daném společenství jí ani ostatním nic nepři-
náší.

Vždy, když se účastníme nějaké životní situace,
nejsme v ní samozřejmě náhodou. Je proto důležité,
abychom se projevili a byli tím, kým jsme, zkrátka
sehráli svoji roli, neboť tím máme vlastně m~žnost
celou akci někam posunout. Vzpomínám si, že jsem se
jednou zúčastni la jakéhosi setkání zástupců různých al-
ternativních směrů ve školství. Problematika mě velmi
zajímala, ale moje alternativa (metoda One Brain, za
kterou jsem tam byla) je, myslím ipro některé osvícené
pedagogy, příliš abstraktní, a proto jsem se stavěla do
role pozorovatele. Samozřejmě to byla moje pochybnost
a nezvyk pohybovat se na této půdě. V jednu chvíli se
mezi zástupci rozpoutala divoká debata na téma, kdy
bude přestávka a jak dlouho. Většinou se mezi sebou
znali, a tak si někteří vzájemně řešili různé staré účty
a možná též vlastní důležitost, či vlastně nedůležitost.
Nechápala jsem, ale velmi intenzivně jsem cítila, že teď
je moje chvíle. Několika větami jsem mohla zastavit
tuto nepříjemnou situaci a pojmenovat vše, co se zrovna
odehrává. Jenže ... nějak se mi do toho nechtělo. Měla
jsem chuť jim vysvětlit, že máme všichni společný cíl,
že zbytečně bojují, a vůbec pojmenovat celou situaci
podle toho, co znám. Váhala jsem, a tudíž prošvihla
tu správnou chvíli. Najednou se o dvě místa vlevo ode
mě vyklonil jeden mladší muž, který vypadal, že se
ani moc nezúčastňuje momentálního dění, neboť byl
stále ponořen do svého notebooku, a otočil se ke mně:
"Tak ženská, řekněte už konečně něco, vždyť vy to
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všechno víte!" Prásk! To byla informace. Ten pán se
musel chovat naprosto intuitivně a na základě energie,
kterou jsem vysílala. Zachytil a reagoval. Chytil mě na
švestkách a já se tak opravdu cítila ... Je tak důležité pro-
jevit se v tu správnou chvíli, neboť je to v zájmu našem
i druhých lidí, kteří potřebují zpětnou vazbu. Výmluvy,
že nám ostatní nedali dostatečný prostor, nic nevyřeší,
neboť lépe se necítíme a je to jen pokus o zpětné získání
energie za tu, kterou jsme ztratili svými pochybnostmi
projevit se.

Máme-li jakýkoli problém s vnějším světem, máme
vlastně problém se svojí sebedůvěrou, neboť nevěříme,
že se v dané situaci o sebe postaráme. Jsme-li rozhod-
nuti a konáme-li ve smyslu svého vlastního života,
Vesmír nám vyjde vstříc a vždy dostaneme, co chceme.
Postavíme-li se za sebe a převezmeme-li zodpovědnost,
druzí nám většinou vyhoví a poskytnou nám, oč žá-
dáme.

.Velmi ráda pobývám s dětmi a vymýšlím s nimi
různé akce. Učím je přebírat za sebe odpovědnost, za
to, co cítí, za jejich vztahy, za jejich výsledky v různých
činnostech a za to, jak se jim daří dosahovat jejich cílů.
Chci, aby se projevily, a respektuji je. Jsou velké roz-
díly v sebedůvěře jednotlivých dětí a ráda jim ukazuji
výhody, které plynou z toho, když si věří. Dejme tomu,
že přijde jedna holčička a ptá se mě, jestli může jít dolů
k potoku. Není třeba běžné, aby tam děti chodily samy,
ale není to nemožné. Zkoumám situaci a například se
jí ptám, zda mi zaručí, že bude vše v pořádku, nikam
nespadne a přijde za čtvrt hodiny zpět. Když kouká
jako bluma a tváří se, že mi nerozumí, pravděpodobně
ji nikam nepustím. Přijde-li druhá holčička, která mi na
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stejnou otázku horlivě přitaká a ubezpečí mě, že bude
určitě a zcela jistě vše v pořádku, pouštím ji ochotně
k potoku.

Stejně tak vypráví moje dcera, která občas učí děti
jezdit na koni. Ze zkušenosti ví, že některé děti svoji
touhu se svézt začínají tím, že jí oznámí například: "ur-
čitě spadnu". Vozit dítě, které má tento plán, není zrovna
nejpříjemnější, a proto s nimi napřed projednává změnu
jejich programu. Budou-li tam i jiné děti, které neplánu-
jí padat, pravděpodobně jim dá přednost.

To je důsledek našich pochybností, které pociťujeme
všichni v různých situacích. Může se nám pak zdát, že
druzí odmítají naše požadavky, ale ve skutečnosti je
vlastně odmítáme my sami tím, že pochybujeme. Druzí
v tomto případě fungují jako zrcadlo a potvrdí nám naši
pochybnost.

S lidmi, kteří jsou sebejistí ve svých rozhodnutích, se
druzí cítí lépe. Nedávají totiž žádný prostor ke speku-
lacím, neboť mají jasné hranice a představy o tom, co
chtějí. Vědí, že to, co právě dělají, je v pořádku, a proto
druhým usnadňují volbu, neboť nedovolí, aby vstupo-
vali do jejich cesty.

Napadá mě velmi krásný příběh, který mnozí z vás
znáte z knihy pana Tolkiena Pán prstenů. Všechny pří-
běhy jsou o "významné" roli každého účastníka, neboť
každý vždy sehraje tu správnou roli na tom správném
místě a ve správnou chvíli. Vzpomínám na chvíli, kdy
se Frodo rozhodl, že se oddělí od skupiny a dál půjde
s prstenem sám. Věděl zcela jistě, že je to tak správně,
a tak to udělal. Stejně tak jistě věděl Sam, že jeho místo
je jít s ním, a proto to Prodo přijal. Nejúžasnější chvíle
nastala, když skupinka dorazila na místo, kde se Frodo
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oddělil, a někteří chtěli jít za ním. Jen Aragorn zcela
jistě věděl, že dál půjde Frodo sám a že je to tak správně.
Nemyslím, že byl tak chytrý a věděl, co je pro Froda
nejlepší, ale plně respektoval jeho sebejisté rozhodnutí,
a tudíž věděl, že tohle není jeho prostor. Díky tomu pak
jasněji viděl svoji cestu a mohl udělat, co bylo nejlepší
pro něho ... A tak je to v životě nás všech.

Budeme-li vědět, že toto je prostě náš pro-
stor, nebude se nám do něho nikdo plést,
neboť vědomě či podvědomě každý touží
najít sám sebe a svůj vlastní prostor, kte-
rý je ten dokonalý, jediný a zvláštní pro
každého z nás.
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Kapitola 14

Strach z úspěchu

Mnozí z nás touží po úspěchu a představují si ho
v podobě těch nejbarvitějších a nejnádhernějších snů.
Mnozí z nás se ale při slově "úspěch" osypou vyrážkou
po celém těle a chovají se, jako by to bylo něco doko-
nale nechutného a podlého mluvit o vlastním úspěchu.
Proč? Proč můžeme pozorovat u lidí kolem v souvislos-
ti s úspěchem tak odlišné reakce?

Třeba je to takhle ...Každý z nás jsme prošli svým dět-
stvím a každý z nás jsme prošli školami různého typu.
Většinou šlo jen o jedno: mít úspěch. Všichni jsme vy-
růstali v nekonečně soutěživém prostředí, kde ti nejlepší
byli zároveň i úspěšní. Být úspěšný většinou znamenalo
být prostě lepší než ostatní, být před nimi, vyniknout.
Podle toho, jak jsme tuto pozici zvládali, vytvářeli jsme
si další varianty postojů k úspěchu. Například jsme se
tvářili, že nám nevadí, že nemáme úspěch, protože jsme
dobří zase v něčem jiném, i když jsme většinou nevěděli
v čem. Někdy nás momentální aktivita, ve které se zrov-
na soutěžilo, "nebavila", protože tak jsme měli dostateč-
nou výmluvu pro náš neúspěch. Stali jsme se mistry vý-
mluv všeho druhu, pokud se nám již delší dobu nedařilo
vyhrávat. Dodnes někteří učitelé, kteří učí tzv. alterna-
tivními metodami, zařazují do výuky hodně soutěžení
a tvrdí, že to děti baví. Ze zkušenosti vím, že nejvíce to
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baví ty, kteří pravidelně vyhrávají, a zbytek je pasivní,
nebo to jen trpí. Naopak ti, kteří stále vyhrávají, začnou
mít za nějakou dobu se svými výhrami problém. Pokud
získáváme svoji úspěšnost prostřednictvím soutěžení,
pak ke svému úspěchu potřebujeme také neúspěch těch
druhých a to nám naši radost trochu kazí.

Vzpomínám na již dříve zmíněnou knihu "Poselství
od protinožců", kde mě fascinuje postoj australských
domorodců k aktivitám kolem soutěžení. Nerozumí
tomuto pojmu, neboť podporují cíl každého jednotlivce
a každý ve společenství má jedinečné a nepostradatelné
místo, nezaměnitelné s nikým jiným. Jsou zvyklí dělat si
vzájemně radost a především každý sám sobě. Doktorka
Morganová je nadšená ze způsobu, jakým se domorodci
baví, neboť prožívají opravdovou radost. Domorodci jsou
překvapeni jejím údivem a zajímají se, jak se my "mu-
tanti", jak nám říkají, vlastně bavíme. Paní Morganová
přemýšlí a nakonec jim vysvětluje, že velmi oblíbená
hra je třeba soutěžení. Dlouho nechápou, tak vysvětlu-
je. Například si dva soutěžící stoupnou na čáru, někdo
tleskne a oni běží. Ostatní stojí vedle a povzbuzují je.
Pak doběhnou a jeden byl rychlejší a ten vyhrál. Všichni
se radují a tleskají... Domorodci se tváří nechápavě. A co
dál? To je všechno? A z čeho mají lidé radost? A co ten,
kdo prohrál? Co je to za zábavu, když jeden má radost
a druhý je smutný? Tomu my nerozumíme ...

A tady se nabaluje další, neméně důležitý problém,
neboť v případě, že naše děti jsou naštvané nebo lítostivé,
když se jim nepodaří být první, tak jim vysvětlujeme, že
se mají radovat z toho, že vyhrál jejich kamarád. V přípa-
dě, že to stále nechápou, tak o nich začneme říkat, že ne-
umí prohrávat... Ale co se zatím děje s naším úspěchem?
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Problémy máme, když jsme neúspěšní, ale máme je
též, když jsme úspěšní. Takže jak z toho ven?

Pro zjednodušení celé situace je důležité definovat
si, co máme ve své mysli vlastně uloženo pod pojmem
úspěch. Po všech těch životních zkušenostech jsou defi-
nice některých lidí opravdu zajímavé. Ve většině případů
však nejsou tak lákavé, abychom úspěchu skutečně chtěli
dosáhnout. Ze své praxe uvádím některé, nijak zvlášť
lichotivé, nikoli však výjimečné ... Někteří lidé vnímají
úspěch jako například: Převálcovat ostatní, Využívání
druhých, Být stále nejlepší, Nikdy neudělat chybu, Nemít
žádné kamarády, Všechno si udělat sám, Závist druhých
a mnoho a mnoho dalších. Nedivíte se již, že lidé, přesto-
že tvrdí, že po úspěchu touží, ho vnitřně vlastně odmítají,
protože kdo by o to stál? Jakjste na tom vy se svojí defi-
nicí v případě, že se vám úspěch stále vyhýbá?

Nedávno ke mně přišel jeden úžasný fotograf a také
chtěl už konečně úspěch. Aby to všechno v jeho životě
fungovalo podle jeho představ. Ale stále nepřicházelo
to, po čem toužil. Jenže fotografové jsou svobodomysl-
né bytosti a mají rádi volnost a tenhle pán pod pojmem
úspěch rozuměl: Ztráta svobody. A výsledek? Žádný
úspěch, přátelé, tohle pro něj tedy udělat nemohu, ne-
boť moje svoboda je to nejcennější, co mám ... Budu-li
úspěšný, budu muset pořád pracovat a tancovat, jak
druzí pískají. Stačilo jen změnit definici, to znamená
pochopit, že i jako úspěšný člověk mohu být svobodný
a převzít zodpovědnost za svůj úspěch. Možná jsme
se také museli trochu podívat do minulosti, jak to tam
všechno bylo ...

Někteří lidé mají problémy, když konečně přichází do
jejich života to, co dlouho přivolávali a po čem toužili.
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Nejčastější myšlenka bývá: Co když to zase ztratím?
Co když to nevyjde? A tím se vlastně velmi důmyslně
přicházejícímu úspěchu vyhýbáme, neboť již "víme",
jak to zase dopadne.

Povím vám příběh jednoho podnikatele, který stál
skutečně za to. Moc jsme se potom nasmáli, i když
k smíchu mu to tenkrát moc nepřipadalo. Měl speciální
problém. Vždy, když měl uzavřít nějakou konkrétní
zakázku, když se mělo konečně uskutečnit to, co bylo
rozjednáno, a měl z toho mít užitek, začalo mu být
podezřele špatně. A bylo mu stále hůř a hůř a vůbec
nechápal proč. Čím blíže k úspěchu, tím větší potíže.
Při odblokování jeho problému jsme se vrátili do jeho
17 let, kdy se ještě se dvěma kamarády rozhodli jet na
taneční zábavu. Jeli autem otce jeho kamaráda, který si
ho půjčil tajně, bez otcova souhlasu, neboť ještě neměl
řidičský průkaz. Auto potichu vytlačili z garáže a vy-
razili. Vše probíhalo úžasně. Dojeli na zábavu, dojeli
na další, absolvovali celé noční turné zábav. Byli spo-
kojeni. Všechno probíhalo bez potíží, dobře se bavili
a auto bylo v pořádku. K ránu se vraceli domů, nadšeni,
jak vše pěkně vyšlo a prošlo. Ale "co čert nechtěl", při
úklidu auta do garáže, těsně před zakončením úspěšné
noční výpravy, nabourali autem do garážových vrat,
otec se vzbudil, vyběhl ven a "už to lítalo" ...

Pokud máte pocit, že i s vaším úspěchem není něco
v pořádku, můžete najít svůj příběh, neboť

všichni jsme úspěšní natolik, nakolik sami
sobě dovolíme.
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Kapitola 15

Chudoba není ctnost, ale nemoc

Kolik negativních názorů a postojů týkajících se
schopnosti mít peníze a úspěch jsme každý z nás ve
svém životě vyslechli. Kolik lidí se ze své chudoby sna-
žilo udělat přednost, ba co více ctnost. Ve skutečnosti
je to jen obranný postoj, neboť pravděpodobně všichni
touží po smysluplném životě v dostatku a s možností
plně využít svůj potenciál. Většina z nás touží po životě
bez stresu z budoucích dnů, s možností dělat to, po čem
touží, bez starosti a strachu z čeho budeme žít. Většina
lidí však nevěří, že toho mohou dosáhnout, nebo tvrdí,
že věří, ale realita jaksi vázne ...

Ve skutečnosti je to další velmi důmyslný způsob,
jak nejít za svým cílem a jak nebýt sám sebou. "Já bych
toho chtěl, ale kde na to vzít...," říkávají lidé často. Nebo:
"Dal bych se do podnikání, kdybych měl alespoň mili-
on", "Kdybych měl peníze, to bych to rozjel". Přátelé,
nerozjel! Vše funguje přesně obráceně, neboť máme-li
jasný plán a sen a zbavíme-li se negativních systémů
přesvědčení týkajících se peněz a bohatství, pak jsme
schopni svých cílů dosáhnout, i když peníze nemáme.
Prostě si je opatříme. Jenže ...

Jednou ke mně přijela úžasná paní, která se ve svých
třiceti pěti letech rozhodla, že vezme život do svých
rukou a přestane být závislá na svém manželovi a začne
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pracovat na svém vlastním bohatství a samostatnosti.
Tvrdila, že se opravdu rozhodla, ale že jí stále věci ne-
vycházejí tak, jak by chtěla. Byla z chudých poměrů,
a měla proto ve svém mozku mnoho omezení v podobě
negativních vzorců týkajících se bohatství. Přišly jsme
na zajímavou věc. Při našem sezení jsme několikrát
mluvily o jejích nehtech. Lámaly se jí a ona s nimi
měla problém. Vysvětlila jsem jí, že naše nehty symbo-
lizují naši agresivitu, tj. schopnost se o sebe postarat
a uplatnit se a projevit. Lidé, kteří si například koušou
nehty, si likvidují svoji schopnost se projevit, neboť
většinou nevěří, že by o to někdo stál. Dělají-li to někte-
ré děti, většinou to symbolizuje velmi kategorický po-
stoj rodičů a následně se pak děti symbolicky i skuteč-
ně zbavují své vlastní moci, neboť se nedokáží vzepřít.
Vraťme se nyní k naší paní... V jejích pěti letech, či
možná později, se jí vybavila příhoda, kdy trávila čas
se svou babičkou, kterou velmi milovala. Její babička
vyprávěla nějaké příběhy ze svého dětství, kdy nikdy
neměli to, co potřebovali, neboť byli velmi chudí. Hol-
čička pozorně poslouchala a pak babičce vysvětlila, jak
to bude dělat ona, až bude velká, a co všechno bude
mít. Babička se ale zděsila a hbitě položila holčičce
jednu dost zásadní otázku: "Víš, na co máš nehty?"
ptala se jí. Natáhla holčičce ruku a řekla: "Vždy, když
se budeš po něčem natahovat a budeš to chtít, tak si
pamatuj, že máš nehty a tvoje nehty ti říkají - nech
to!!!" Dobrá rada nad zlato, a tak ji holčička zařadila do
svého života. Vše fungovalo, jen nesmí nic chtít.

Podobných dobře míněných rad přijmeme do svého
života nekonečné množství a v převážné většině o tom
ani vědomě nevíme. Pro mě osobně je nejúžasnější
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zpráva to, že na to můžeme přijít a omezení se zbavit.
Pokud o to ovšem stojíme. Někteří lidé je totiž považují
za "normální", a ještě je předávají dál svým dětem,
přátelům a všem ...

Někdy přímo vědomě předáváme svým dětem naše
bloky ohledně bohatství, neboť nevěříme-li, že ho mů-
žeme dosáhnout my, nevěříme pak ani, že ho mohou
dosáhnout druzí. Pokládáme za svoji povinnost vysvět-
lit jim "realitu". Dokážeme tím svým dětem "vytvořit"
omezení na celý život, se kterými pak těžce bojují,
a některé ani nebojují, pokud je přijmou a nechají si
jimi v životě diktovat. Některá omezení se týkají našich
základních potřeb, které si pak nejsme schopni zajistit,
a některá nám brání v uskutečnění našich snů.

Znám příběh jednoho rakouského podnikatele, kte-
rý toužil po červeném autě značky Porsche, veteránu,
kterého chtěl zrestaurovat. Začal realizovat svůj plán,
ale od samého začátku vznikaly kolem auta nějaké
problémy. Nic neproběhlo podle plánu, díly, čas, peníze
... stále něco. Některé činnosti se jevily až nesmyslné
a nekonečně zdlouhavé. Bylo již krajně podezřelé, jak
všechno prostě nejde ... Začali jsme hledat problém. Při
odblokování jsme se dostali do osmi let, kdy rodina
malého chlapce slavila vánoce. Byl Štědrý večer a roz-
dávaly se dárky. Chlapec dostal jeden zvláště zajímavý
dárek. V krabici bylo nádherné červené auto značky
Porsche. Byl nadšen. Nádhera. Myšlenky se mu honily
hlavou, ale chlapcův otec v tom udělal rázný pořádek:
"Takové auto nikdy v životě nebudeš mít," pravil, aby
bylo vše jasno, kdyby snad chlapec náhodou na něco
takového pomyslel. A chlapec? Uvěřil? Nebo neuvěřil?
Ještě uvidíme ...
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Jak systematicky jsme vychováváni k chudobě
a "střídmosti", k tzv. skromnosti, což ve většině přípa-
dů znamená, že přestaneme věřit tomu, že můžeme ve
svém životě dosáhnout toho, co chceme. Mnohdy jsme
i jako malé děti obviňováni za to, že vůbec něco chce-
me. Jak často můžeme být svědkem debaty maminky
s malým chlapečkem, který třeba upozorňuje maminku
na kolemjedoucí Mercedes a s rozzářenýma očima jí
oznamuje: "Toje krásné auto, takové si koupím, až budu
velký!" Maminka je zděšená, možná smutná. Pokud se
nám cíle našich dětí zdají příliš nadnesené, považujeme
většinou za svou povinnost je "postavit na zem". "Ta-
kové auto je moc drahé," povídá maminka, "těžko na
ně budeš mít peníze ..." A většinou ještě následuje řada
moudrých rad, jako například že existují daleko lepší
auta, a ke všemu levnější, a že vlastně chtít takovéto
auto je prostě "blbost".

Jenže vše, co je kolem nás, byla napřed jen myšlen-
ka a třeba jen sen nějakého malého kloučka. Neberte
dětem jejich sny, jen je učte, jak je zhmotnit. Malé děti
zatím nepotřebují vědět, jak svých snů dosáhnout, neboť
zatím jen vytvářejí představy o tom, co vše je tady na
Zemi možné. Učte je, že jsou pánem svého života a mají
schopnost vytvořit si vše, co budou chtít, jen se musí
naučit respektovat nějaká pravidla ...

Jenže učit můžeme především svým vlastním ži-
votem. Nemůžeme svoje děti ani nikoho jiného naučit
bohatství, když my sami máme chudobu. Nemůžeme
dosáhnout svých vlastních cílů, když veškerou energii
musíme věnovat tomu, abychom se o sebe postarali, či
v některých případech dokonce přežili. Mít ke svému
životu vše, co potřebujeme, abychom se mohli rozvíjet
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a žít plnohodnotný život, patří k základní úctě k sobě.
Cílem není pravděpodobně bohatství samo o sobě, ale
schopnost vytvořit si jakékoli bohatství, pokud nám
poslouží na cestě životem tak, abychom se mohli v ma-
ximální míře projevit.

Zbavte se negativních postojů k bohatství, neboť je
ho zde pro každého z nás dost. Zdroj je nekonečný a zá-
leží jen na každém z nás, jakou zvolíme cestu. Můžeme
vždy získat ve svém životě vše, co potřebujeme, když
tomu skutečně uvěříme. A kdy poznáme, že jsme tomu
uvěřili? No přeci až získáme vše, co potřebujeme ...

Možná se ještě zamysleme nad problematikou peněz.
Je to velké téma, které neustále zaměstnává každého
z nás. Nejvíce se ale o peníze zajímají ti, kteří je nema-
jí. Někteří si dokonce vytvářejí přesvědčení, že peníze
jsou jen zlo a špinavost, ale neustále jim chybí. Někteří
také tvrdí, že peníze pro ně nejsou vůbec důležité, že
je na nic nepotřebují. Mnoho lidí se tváří "duchovně"
a opovrhují penězi. Vzpomínám na jednoho mladíka, se
kterým jsem si povídala o své práci a jeho velmi zaujaly
moje kurzy. Moc rád by se zúčastnil, ale hned si postes-
kl, že jsou drahé a že na to nemá peníze. Ptala jsem se
ho, kolik peněz vydělává, a on mi odpověděl, že asi šest
tisíc. Trochu jsem se podivila, ale nenechal mě údiv nad
jeho malým platem vyslovit. "Nemám málo, stačí mi to,
víte, peníze pro mě nejsou důležité, jsem v pohodě ...,"
ubezpečoval mě. Trochu mi to nedávalo smysl: "Tak-
že, chtěl bys na ten kurz?" Trochu vzdychl a přikývl...
Přestaňme hrát tu falešnou hru sami se sebou, neboť
pokud nám peníze na něco chybí, tak nám chybí a je to
třeba řešit. První krok je ale to, že si vůbec přiznáme,
že chceme-li něco, je to v pořádku a je také v pořádku,

I
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že na to chceme peníze. Peníze tedy nejsou cílem, ale
prostředkem k dosažení našich plánů, a pokud jsou
naše cíle, a tudíž i my sami, důležité, pak jsou důležité
i peníze, neboť: "Bez peněz do hospody nelez",

Abychom se mohli finančně posunout, potřebuje-
me přijmout peníze jako součást našeho života, neboť
pokud jsme se narodili do doby, kdy vyjádřením naší
společenské ceny jsou právě peníze, je důležité přestat
se tomu příčit, protože to pravděpodobně nikdo z nás
nemůžeme ovlivnit. Nedávno ke mně do poradny
přišel jeden pán, který se na otázku, co budeme řešit,
takřka rozčílil: "Už zase nemám ty zasraný peníze ...,"
hulákal. Domníval se, že kdyby peníze nebyly, neměl
by ani on svůj životní problém ... Ale tudy cesta neve-
de. Peníze prostě jsou a jediný způsob, jak se zbavit
starostí s nimi, je mít je. Tím, že k nim máme kladný
vztah, přitahujeme je k sobě, magnetizujeme si je, ne-
boť peníze jsou energie, která neustále proudí. Velkým
zdrojem poučení je pro mě můj desetiletý syn, který mě
jednou žádalo padesátikorunu na nějakou "blbost", se
kterou jsem nesouhlasila. Peníze jsem mu nedala a on
v blízkých hodinách našel na stanici autobusu přesně
padesátikorunu, kterou potřeboval. Celá aktivita se mu
tak zalíbila, že ten den našel ještě dvě, z toho jednu na
odpoledním výletě v lese, kde jsem byla s ním. Bylo to
pro mě takřka nepochopitelné, prostě ležela na lesní
cestě, celá zmáčená a špinavá, a čekala na něho ... Já
bych si jí bývala vůbec nevšimla, ale pravda, že já jsem
ji nehledala ...

Neznamená to samozřejmě, že vše, co potřebujeme,
někde najdeme. Existuje nekonečně způsobů, jak k sobě
přitáhnout to, co potřebujeme, pokud naše energie je
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jednoznačná a nerozporuplná. Někdy je též zajímavé
zeptat se sama sebe, proč je pro nás stále "výhodné" pe-
níze nemít? Jakou iluzi o sobě si tím pěstujeme? Čemu
se tím stále vyhýbáme? Hra na pravdu je v tomto pří-
padě někdy velmi těžká, protože nemít peníze je někdy
tzv. společensky přijatelné a mnoho lidí to považuje za
"normální". Ale můžeme to změnit tím, že si přiznáme,
. e nám to již nevyhovuje, a dále pak budeme v našem
podvědomí hledat omezení, která jsme si ve svém životě
vytvořili, a změníme program ...

neboť chudoba není ctnost, ale nemoc!
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Kapitola 16

Žádej a dostaneš

Velmi často vyprávím na svých přednáškách jeden
příběh. Říkám většinou, že budu povídat vtip, ale dnes
již nevím, jestli je to opravdu vtip. V každém případě si
myslím, že přesně takhle to funguje. Týká se to všech
lidí, kteří si nedopřejí v životě to, po čem touží, kteří
nevidí ve svém životě příležitosti, kteří odkládají to, co
by ve svém životě chtěli, ba co více, někdy je dokonce
ani nenapadne, že by to vůbec mohli chtít. Je to velmi
běžný jev tady na Zemi a objevuje se v nekonečně for-
mách a úrovních.
. Takže: Byl jednou jeden muž a ten zemřel. Dostal se

do Nebe a setkal se tam se svatým Petrem. Ten ho za-
vedl do nádherného domu a řekl mu: "Tak tady teď
budeš bydlet, je to tvůj nový domov. Pořádně si to tady
prohlédni ..." Muž se velmi podivil a prohlížel si svůj
nový dům. Dům byl nádherný a přesně takový, jaký
si přál jen ve svých nejtajnějších snech. Chodil z míst-
nosti do místnosti, nemohl se nabažit té nádhery a růz-
ných důmyslných zařízení v domě, která nestačil ob-
divovat a nekonečně oceňovat. Celý život ho bavilo
věci neustále vylepšovat a vymýšlet různá "udělátka",
kterými si chtěl usnadňovat život. Bohužel mu na to
v jeho životě většinou nezbýval čas, a tak si koupil
to, co bylo zrovna na trhu, a zbytek života pak nadával,
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jak je to blbě vymyšlené. Nyní si muž připadal jako
v ráji. Jen jedna věc mu byla velmi divná. Všechny
místnosti domu byly plné nějakých zvláštních krabic.
Byly prostě všude. Byly to krabice různých rozměrů,
od malých po větší, obrovské, ale i docela malinkaté
balíčky. Kroutil hlavou a zeptal se svatého Petra: "Co
to je všude za krabice, je jich tady tolik?" Petr se za-
myslel a odpověděl: "Nu, podívej se sám, jen jdi blíž
a pochopíš ..." Muž tedy přistoupil k prvnímu balíčku.
Bylo to velmi zvláštní, ale bylo tam napsané jeho jmé-
no a adresa. Přistoupil k dalším krabicím a všechny
na tom byly stejně. Všude jeho jméno. Stále nic nechá-
pal a tázavě se podíval na Petra: "Ničemu nerozu-
mím, všude je jen moje jméno!" "A tady, vidíš? Všude
je razítko adresát nezastižen ..." Svatý Petr se usmál
a řekl: "Stále ještě nechápeš? Jsou to všechno nedo-
ručené dárky. Tvoje nesplněná přání, která sis objednal,
ale nevyzvedl. Prostě se ti nadaly doručit. Buď jsi za-
pomněl, že jsi to někdy chtěl, nebo sis myslel, že je
nemůžeš nikdy mít. Vrátily se tedy zpět a tady jsme ti
je schovávali. Máš zde všechno, co sis kdy přál. Tak si
to užívej." Svatý Petr se pomalu vytratil. Muž si sedl
a dal se do rozbalování. Bylo tam opravdu všechno ... od
barevné duhové kuličky, kterou si přál jako malý klou-
ček, přes houpacího koně s opravdovým ocasem, až po
nádherný náhrdelník, který kdysi moc toužil dát své
ženě. Jako v mrákotách rozbaloval a před očima mu
běžel celý jeho život... Zamyšleně přemítal, kolik z toho,
co si kdy přál, si skutečně poskytl, ale místnosti byly
ještě stále dost plné, a tak rozbaloval a rozbaloval ...
a rozbaloval. A náš příběh končí a muž možná rozba-
luje dodnes.
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Tak co? Líbil se vám? Vidíte, nemusíte se bát, o nic
nepřijdete. Všechno vám uloží a budete to mít tam na-
hoře ... jestli vám to stačí...

Takže, kolik z vašich přání, která si uvědomujete,
jste si dokázali splnit, aniž byste se vymlouvali, že byla
nereálná, že nebyla vhodná chvíle, že to zkrátka nějak
nešlo, a nebo jste se nakonec zcela "rozumě a reálně"
rozhodli, že to vlastně ani nechcete?

Miluji knížky Baerbel Mohr "Vesmírný objednávko-
vý servis" a další díly, kde Baerbel vysvětluje, jak to
vlastně všechno funguje, či případně nefunguje. Moc se
mi líbí její otevřený a opravdový způsob vyjadřování
a její jednoznačná informace o tom, že vše se v našich
životech odvíjí na základě našich vlastních záměrů.
Pokud si toto uvědomujeme, můžeme tvořit život podle
našich představ. Takže, můžete začít objednávat ... Ves-
mír je připraven plnit každé vaše přání, ale máte-li po-
cit, že si to třeba nezasloužíte, nebo by to třeba sousedo-
vi vadilo, nebo je to neskromné přání - jak jest ctěná
libost, neboť jak již víte - oni vám to tam nahoře scho-
vají...

Poznejte svůj vlastní mechanismus, jehož pomocí
můžete získávat to, co chcete. Začněte objednávat,
důvěřujte Vesmíru, ale zároveň se zbavujte svých vlast-
ních omezení, kterými likvidujete splnění svých přání.
Naučte se napřed pozorovat, jak se věci stanou, a na-
jděte pocit, který jste při tom měli, neboť vy jste tvůrci.
Možná na začátek pozorujte jen drobná splněná přání,
na kterých vám možná ani příliš nezáleželo, a proto jste
nevyvíjeli žádná "podvratná opatření", která by bránila
vesmírným zákonům v přitažlivosti a nekonečné tvoři-
vosti ve smyslu vaší žádosti.
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Představuji si to asi takhle. Nedávno jsme byli všich-
ni doma a trávili jsme čas každý ve svých aktivitách.
Svítilo krásně sluníčko a odhalilo různé skryté kouty
našeho domu a nás popadl záchvat uklízení. Již delší
dobu se v naší domácnosti nenacházelo slušné koště, ale
nebyl to zas tak zásadní problém, aby byl někdo ochoten
se tím zabývat. Můj přítel Petr zametal v dolní chodbě
a brblal na to příšerné koště. "No, musíme pořídit nové,"
říkal si, ale zároveň vyslal myšlenku, že ale kupovat ho
teď rozhodně nejede. Uplynulo několik hodin a u vrátek
někdo zazvonil. Petr šel otevřít. Stála tam neznámá paní
a nabízela mu "ručně" dělané, úžasné nové koště, které
prodávala asi za poloviční cenu, než je běžná v obcho-
dech. Zvláštně se usmívala, vzala si peníze a šla ... Jak
jednoduché, že? Dobrá práce.

Každý z vás máte jistě po ruce nějaký podobný pří-
běh. Začněte je sbírat, všímejte si dokonalé synchroni-
city jednotlivých záměrů, neboť vše je dokonalé, pokud
tomu nebudete bránit. Jaká náhodička, že zrovna ve
chvíli, kdy pomyslíte na to, že potřebujete nové koště,
tak se prohání vaší ulicí paní, která nabízí nové smetá-
ky? Jen tak zazvoní u vašich vrátek a tváří se, jako by
říkala: "Tak tady nesu to koště ..."

Jenže náhody neexistují...

Nebojte se pojmenovávat a dokonale si přiznávat, co
vlastně chcete. Nemáte-li jasné záměry, je jakákoli tvor-
ba nemožná. Tedy myslím tvorbu toho, co chcete, neboť
tvoříme vždy. Samozřejmě, vytváříme-li svojí tvorbou
to, co nechceme, je to též tvorba, i když je nám někdy
značně nepohodlná. Někdy se snažíme zmanipulovat
realitu, aby byla právě taková, jakou si myslíme, že jsme
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objednali, ale ono to prostě nejde, protože jsme zkrátka
neobjednali. Nedostaneme-li tedy to, co si myslíme, že
jsme chtěli, musíme přijít na to, v čem byla chyba.

Povím vám příběh, kdy jsem se snažila získat ze situ-
ace více, nežli jsem objednala, ale nefungovalo to.

Jednou jsem si dávala do pořádku své věci a nechá-
vala jsem si tisknout nějaké letáky a informační bro-
žurky. Stálo to docela dost peněz, a tak jsem si řekla,
že mi to již stačí. Nebyla jsem ale spokojená, protože
jsem ještě potřebovala nové vizitky. Věděla jsem, že ale
momentálně již nejsem ochotná dát za ně další peníze.
Byla jsem mrzutá, ale už jsem to neřešila. Dělala jsem
jinou práci, když zazvonil telefon. Nějaká paní se chtěla
objednat a vysvětlovala mi, že to velmi spěchá, že by
potřebovala přijít ještě dnes, že má velké problémy. Byla
trochu zmatená, ale rozhodná. Dohodly jsme se tedy, že
přijde ještě téhož dne večer. Do mé pracovny vstoupila
mladá žena, velmi příjemná, ale měla problém. "Prosím
vás, nutně potřebuji to odblokování, ale bohužel nemám
peníze na zaplacení. To je právě problém, který chci ře-
šit. Ale kdyby vám to nevadilo ..." Odmlčela se. Tázavě
jsem se na ni podívala. "No, kdyby vám to nevadilo,"
pokračovala, "udělala bych vám za to vizitky ... l" To byla
bomba. Dohodly jsme vše potřebné, rozpočítaly počet
odblokování za vizitky a za pár dnůjsemje měla. Mladá
dáma se cítila stále lépe a lépe a její život se začal měnit.
Ale já měla dobrý nápad. "Možná," řekla jsem si, "bych
potřebovala ještě něco dalšího, když to tak pěkně fungu-
je." Limit odblokování se pomalu chýlil k vyčerpání a já
chtěla novou dohodu. Ale nějak to všechno vázlo.
Tak nějak to "nešlo" a moje přítelkyně další službu pro
mě odsunula do neurčita. Ríkala, že už tam nebude
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pracovat atd. Již jsem na ni netlačila, pochopila jsem,
že moje objednávka byly prostě vizitky a nic dalšího.
Asi se jí ulevilo, neboť její úkol skončil. Dále pak nebylo
nic, protože se již neobjevila. Díky za skvělé vizitky.

Takže, někdy je velmi důležité rozpoznat, zda si-
tuace, ve které se právě nacházíme, skutečně přináší
to, oč jsme žádali, či zda to, oč jsme žádali, je obsa-
ženo v příslušné situaci. Někdy jsme zaslepení tím, co
chceme, většinou tou ideální formou, a nevidíme, že
situace to prostě nepřináší. Upneme se pak na tuto je-
dinou možnost a máme sklony manipulovat realitu. Ně-
které věci pak "nevidíme" a dostáváme se do problémů.
Často se to stává ve vztazích, kdy např. již moc chceme
nějakého partnera a při prvním případném setkání sami
sebe přesvědčíme, že toto je prostě on. Pravda, nějaké
drobnosti třeba nehrají, např. má mnoho kamarádů
a dost často s nimi pobývá v hospodě, nebo příliš často
bývá bez peněz, ale máme pocit, že se to nějak poddá.
Jenže většinou nepoddá. To, co nám na počátku vadilo
a velkoryse jsme to přehlíželi, většinou nabývá stále
větších rozměrů a stejně jsme nakonec donuceni situaci
řešit. Je důležité přijmout, že pokud naše realita není
to ono, pak musíme opravit objednávku a situaci buď
opustit, nebo ji přijmout jako stupínek na cestě a s vědo-
mím toho, co chceme, jít prostě dál. Někdy nelze našich
cílů dosáhnout najednou, ale postupně, takže nesmíme
zapomenout, kam chceme dojít...

Svých cílů dosahujte postupně, ale nezapo-
meňte, kam chcete dojít ...

Nakonec vám ještě povím příběh mojí dcery, který
mě vždy naplňoval radostí.
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Když byla malinká, celkem velmi brzy jevila zájem
o různá zvířátka. Později se tento zájem zúžil na koně
a psy. Sbírala různé obrázky koní a k narozeninám si
přála encyklopedie koní a psů. Když byla větší, vždy
večer před spaním listovala v těchto knížkách a po-
kojíček měla vylepený samými koňmi. Objevily se
povlaky na peřiny s obrázky koní, takže od určitého
věku v jiných už nikdy nespala. Nepřikládala jsem
tomu zvláštní pozornost, neboť jsem jako holka také
měla ráda koně a považovala jsem to za "normální"
u holčiček jejího věku. Koně jsem však měla zařazené
v rubrice "nesplnitelné sny" a stejným způsobem jsem
řejmě přistupovala k ní. Nicméně knížky a povlaky

jsem kupovala, pravděpodobně v domnění, že u toho
ůstaneme. Jenže moje dcera byla jiného názoru. Moc

si přála pejska. Nechtěla jsem to dovolit a používala
jsem pitomou výmluvu, že až bude její bratr větší, aby
s pejskem hezky zacházel. Ve skutečnosti teď vím, že
jsem psa chtěla také, ale můj manžel ne. Nevěřila jsem,
.e by to "dovolil", a tak jsem psa odsunula na nějakou
pozdější dobu. Také jsem dala požadavek, že pokud pes,
tak jedině jezevčík, neboť toho měli moji rodiče, a tudíž
to byl jediný pejsek, kterého bych si dopřála. Myslela
jsem, že je to v neurčitu, když moje dcera jednoho dne
přijela večer z kreslení a v náručí měla tříměsíčního
jezevčíka, kterého prý našla na nádraží. Anebo si na-
šel on ji? Zůstal nakonec u nás a je dodnes důležitým
členem naší rodiny. To bylo dceři deset let a pak to šlo
jako po drátkách. Začala chodit do různých jezdeckých
oddílů a neměla to asi lehké, neboť byla malá a já jsem
to nebrala moc vážně. Ale byla vytrvalá, i když ke
koním se dostávala málokdy, myslím, že to bylo spíš
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o kolečku a vidlích. Ale jednoho dne zazvonila u našich
vrátek nějaká mladší paní a ptala se na naši Michalu.
Prý slyšela, že se zajímá o koně a že si jednoho zrovna
koupila. Navrhovala, aby se o její kobylku staraly spo-
lu. Ohrada na koně byla asi 2 minuty od našeho domu.
Dcera začala jezdit a plnit svoje sny. Za nějakou dobu
přišla znovu její kamarádka a měla další návrh: "Mys-
lím, že by se tam vešli koně dva, mohly bychom jezdit
spolu ..." Tentokrát jsem se již zúčastnila, neboť jsem
Michale koně koupila. Vybrala si huculku a s kamarád-
kou se občas objevily i na nějakých závodech. Nějakou
dobu si spolu užívaly, závodily s vlakem a honily se po
loukách. Chodily s koňmi nakupovat do samoobsluhy
a do hospody na limonádu.

Možná se vám to zdá takhle normální a běžné.
Fajn, proto už neváhejte a objednávejte!!!
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Kapitola 17

Naše děti

Vaše děti nejsou vašimi dětmi.
Jsou syny a dcerami Života, toužícího po sobě samém.

Piicházeji skrze vás, ale ne od vás.
A tiebaie jsou s vámi, piece vám nepatil.

Můžete jim dát svou lásku, ne však své myšlenky,
neboť ony maji své vlastní myšlenky.

Můžete dát domov jejich tělům, ne však jejich duším,
neboť jejich duše piebyvaji v domově zltika, který vy

nemůiete navštívit ani ve svých snech.
Můžete se snažit být jako ony, nepokoušejte se však

učinit je podobné sobě.
Neboť život nekráčl zpět a nezastavuje se u včerejška.
Jste luky, z nichž.jsou vaše děti vystřelovány jako živé

šípy.
Lučištnlk vidí na stezce nekonečna terč a napíná vás

svou silou, aby jeho šípy letěly rychle a daleko.
Ať napínání rukou Lučištnlka je pro vás radostí.

Neboť jak miluje šíp, který letí, tak miluje také luk,
který je pevný.

Z knihy Chalila Džibrána "Prorok", kapitola ,,0 dětech"

Snad ve všech jazycích světa se říká: "Mám dítě."
Dítě či děti zkrátka považujeme za svoje vlastnictví.
Formy "vlastnictví" se projevují nekonečně mnoha
působy. Začínají naprosto "nevinnými" myšlenkami,

jako například čím bychom si přáli, aby naše dítě bylo,
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a co bychom chtěli, aby umělo ve svém životě, či případ-
ně úvahami o tom, jak a kde by mohlo naše dítě bydlet
a jakého partnera by bylo nejlepší, kdyby si obstaralo ...
Možná nějakého bohatého, či schopného, případně aby
moc necestoval a věnoval se rodině, máme-li třeba
dívku. A co očekávání některých maminek, které mají
chlapce? Třeba mají obavy, aby se nevěsta o chlapečka
dobře postarala, uměla uvařit to, co on má rád, aby byla
pořádná, ale aby ho zase moc nehonila, protože, no to
víte, on na uklízení moc není... Drobné a méně drobné
manipulace rodičů ve vztahu k dětem způsobují, že ro-
diče stále vstupují do životní cesty svých dětí a velmi
často je, samozřejmě v dobré víře, odvádějí od jejich
cíle. Problémem bývá, že svoje vlastní postoje a na
základě svých zkušeností vydobyté "životní pravdy"
vydávají rodiče za obecně platné zákonitosti a ty pak
častokrát vnucují svým dětem jako jedinou možnou
cestu; V dětech pak živí pocit viny v případě nenásledo-
vání jejich cesty a neumožňuji jim svobodně si vytvořit
vlastní postoje k sobě samým a následně pak k druhým
i k celému světu. Děti pak, pokud mají odlišné názory
než jejich rodiče, mají pocit viny a pocit odloučení za
to, že nemají stejný názor jako jejich rodiče, a to i v pří-
padě, že je názor rodičů pro ně nepřijatelný. Mají pak
v budoucnosti problém se svojí odlišností a domnívají
se, že svět od nich očekává potlačení vlastního názo-
ru. Jsou-li jiní než ostatní, nebo smýšlí-li jinak, mají
s tím stále problém. Stávají se tak prioritně závislé na
hodnocení druhých lidí, což je obecný problém téměř
všech lidí. A to vše proto, že ztratily kontakt se sebou
samými. Jak ráda bych všem sdělila, že právě v tom, že
jsme jiní, je náš smysl a cíl, v naší individuální cestě,
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s nikým nesrovnatelné a jedinečné. Svět se skládá
z mnohých úhlů pohledu, z rozdílných cest a postojů,
které, ač se nám třeba nelíbí a nejsou pro nás přijatelné,
přesto nestojí proti nám, jak to mnohdy vnímáme. Od-
lišné postoje druhých nám pouze doplňují náš pohled
na svět. Získáváme tak další možnosti, jak je možno se
na věci dívat. Můžeme si před vybrat! Jsme svobodné
bytosti ve vlastním myšlení a čím více pohledů na svět
dokážeme dát dohromady, tím více mu rozumíme. Je
důležité postavit se za svůj postoj, ale ještě důležitější
je říci jednoduše svým dětem:

Takhle to dělámjá,je to moje pravda a mo-
je cesta, ale samozřejmě existují i jiné ...

Kdyby děti věděly, že život je hledání vlastní cesty
a že nen í bojem o jednu pravdu, že je zkrátka normální
a dokonce žádoucí, aby si každý myslel něco jiného a žil
jiný život, pak, myslím, by nemusely ve věku puberty,
kdy se snaží postavit se za sebe, dělat spoustu blbostí,
které jim nesvědčí a kolikrát je ani dělat nechtějí. Mají
totiž v té době nekonečnou potřebu být prostě jiné i za
cenu destrukce sebe samých a ničení všeho kolem, co
je tzv. "omezuje". Chtějí se vzepřít, chtějí se prosadit!
Proč musí používat tyto, někdy i drastické způsoby, aby
se odlišily a donutily dospělé k přijetí? Protože nevědí,
•e být jiný je prostě normální ... a nejsou si vědomy
odpovědnosti za svoji vlastní cestu?

A co drobná vydírání a vzbuzování strachu v našich
dětech, které rodiče někdy používají, aby donutili děti
udělat to, co si nedovedou normálním způsobem obha-
jit? Povím vám příběh jedné malé holčičky, který jsem
slyšela.
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Holčička se jmenovala Nora. Byla úžasná a moc ši-
kovná. Byly jí čtyři roky. Jednou ale přišla domů ze
školky a její oblečení i ona sama byly opravdu moc
a moc špinavé. Maminka se na ni rozzlobila. "Tak tako-
vou holčičku my tady ale vůbec nechceme," zdůrazňo-
vala maminka. "Budeš si muset najít nový domov,
protože taková špindíra u nás nebude," přitvrdila ještě
matka. To byla rázná slova. Jinými slovy to můžeme
nazvat citovým vydíráním, a Nora si to vysvětlila po
svém. Šla do svého pokojíčku, kde měla pod postelí svůj
malý kufřík. Vytáhla ho a začala ho plnit věcmi.
Dala tam všechny své medvídky, polštářek, nějaké
oblečení, drobné peníze z prasátka a zavřela ho. Tro-
chu se ještě porozhlédla po svém pokojíčku a proklouz-
la do předsíně a zaklapla za sebou dveře od bytu. Byl
již večer, ale šla jejich ulicí o dva bloky dál, kde byla
policejní stanice. Znala to místo, chodily tudy s ma-
minkou do školky. Vešla dovnitř a zazvonila. Policis-
ta ve službě se podivil. "Dobrý den," řekla Nora, "ma-
minka mi řekla, že si mám hledat nový domov, že mě
doma nechtějí. Tak jsem tady, prosím, pomozte mi
ho najít." Policista se podivil: .Hmm, tak nechtějí, ří-
káš ... no, to se na to podíváme ... a pročpak tě doma
nechtějí?" otázal se. Holčička Nora mu všechno vy-
právěla. Dlouho netrvalo a u Nořiných rodičů zazvo-
nil telefon ... domyslete si sami ten příběh. Rodiče se
zděsili a oba naprosto dokonale pochopili, že toto již
nikdy neudělají. A jejich úžasná Nora? Jak nádherné
dítě, které nezapomnělo, kdo je, a nebylo ochotné ne-
chat se vydírat. Jak dokonalou lekci dala svým rodi-
čům.
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Nikdy nevyhrožujte dětem něčím, co ne-
jste ochotni udělat!

Nejsou ale všechny děti jako Nora. Není pro děti
snadné zůstat samy sebou. Je to takřka nemožnél Ně-
které mají strach a malou důvěru v sebe i svět. Bojí se,
že přijdou o své blízké, a tak jsou ochotny udělat cokoli.
Děti se také stávají předmětem manipulace ve vztazích,
kdy si rodiče řeší své problémy přes děti, většinou se
snaží ovládnout jeden druhého právě přes vztah k dítěti,
či naopak získat dítě na svoji stranu. Není divu, vždyť
mnoho dětí bylo počato jako nátlak na druhého partne-
ra, ni koli z lásky a úcty rodičů k sobě. Mnohé děti jsou
vydírané a učené strachu, strachu ze života, nedostatku,
strachu ze samoty a strachu ze života bez lásky.

Tím, jak s nimi jednáme, je učíme, jak si vážit, či
nevážit sebe samých, života a vlastně všech hodnot,
které mohou být posvátné, nebo naprosto znevážené
a zbytečné ...
• Ráda bych vám citovala závěr jedné kapitoly z knihy
"Tajemství okamžiku aneb jak neodkládat štěstí" od
spisovatelky Barbary De Angelis. Miluji tuto kni-
hu a mluví mi ze srdce. Mám moc ráda její příběhy
a upřímné vyjadřování. Díky za ta krásná slova, mys-
lím, že to nedokáži vyjádřit lépe ...

"Děti jsou ... prastaré duše v droboučkých
tělíčkách ..."

(mistr Adalfo)

Vaše děti nejsou vašimi dětmi. Jsou vašimi učiteli,
vašimi průvodci, vašimi vyzyvateli, přinašeči ponauče-
ní, vyjevovači pravdy, uzdravovači srdcí a napravovači
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duší. Jsou ve spojení se zdrojem moudrosti a lásky,
který mnozí z nás během procesu vyrůstání a stárnutí
ztratili. Vidí anděly, praktikují bezpodmínečnou lásku,
znají kosmická spojení.

Všechny děti jsou malými mystiky. Snadno cestují
mezí viditelným a neviditelným světem. Zatím se ještě
nedaly polapit v hranicích času a prostoru. Umějí létat.

Dokud je nezatížíme svými představami o tom, co
je skutečné a co neskutečné, všem dětem je vlastní
přirozená spiritualita. Pamatují si věci, na které jsme
my zapomněli, a což je smutné, nutíme zapomenout
i je, když jejich přirozené vědění nerespektujeme
a neuznáváme.

Povím vám krásný příběh, který jsem před časem
slyšela od matky, jíž se právě narodilo druhé dítě, další
chlapeček. Jednoho večera, když přišla k dětskému po-
koji, uviděla svého prvního syna, kterému byly tři roky,
jak stojí vedle bratrovy kolébky a dívá se na droboučké
tělíčko ležící uvnitř. Protože nechtěla rušit cokoli, co se
tam právě dělo, zůstala stát za dveřmi. Viděla, jak se její
starší syn naklonil k novorozeněti a spikleneckým tó-
nem zašeptal: "Pšššt, hej ... Jimmy. To jsem já ... tvůj
bráška Danny. Pověz mi, jak vypadá Bůh, začínám
to zapomínat."

Matce, která byla svědkem tohoto posvátného sku-
tečného okamžiku, vhrkly slzy do očí. Uvědomila si,
že Danny ví, že malý Jimmy právě přišel z králov-
ství Ducha, ze světa, který si Danny ještě matně pa-
matoval, ale ztrácel s ním spojení, protože se stále
vice ztotožňoval se svým fyzickým tělem a svou rolí
mužské bytosti jménem Danny. Doufal, že ve svém
tajném rozhovoru s Jimmym si osvěží pravdu, o níž
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cítil, že od něho každým dnem klouže pryč, do nená-
vratna.

Mám ráda tento příběh. Říká vše, co je potřeba po-
vědět o tom, čím naše děti skutečně jsou:

Přivítejte je do svého života jako své učite-
le a svoje požehnání ... Dovolte jim ukázat
vám, jak nalézt smysl v každém okamži-
ku a jak jej oslavovat ... A pokud jste i vy
zapomněli, jak vypadá Bůh, poproste své
dítě, aby vám pomohlo rozpomenout se...

Díky, Barbaro, ještě jednou díky.
I já děkuji svým dětem za všechny lekce, které mi

daly. S láskou vzpomínám na všechny nádherné chvíle,
kdy byly ještě malé a kdy jejich droboučké ručky začaly
uchopovat tento svět. Za jejich odvahu, radost a nad-
šení, za jejich důvěru a upřímnost, za jejich dokonalé
přijetí, kterého se mi od nich dostalo ....

Daly mi tolik lásky a tolik naděje. Pomohly mi roz-
pomenout se na moje sny, které jsem již ze svého života
pomalu vymazávala. Byl nejvyšší čas, neboť jsem se
už začínala ve svém životě ztrácet. Tolik jsme si hrály
a byly spolu, že jsem měla dokonalou možnost naučit se
využít přítomné chvíle přímo od mistrů. A měly tolik
nápadů a hned je šly udělat, protože žít pro ně nebyl
problém.

A já proto podporuji moje i všechny ostatní děti,
aby byly samy sebou, aby zůstaly tím, kým jsou, aby
i nadále poskytovaly mně i druhým lidem ty fantastické
zprávy o nás samých a nebály se vyjádřit!

Již nikdy se od nikoho nedozvíte tolik o sobě samých
jako od vašich dětí. Již nikdy nebudete pro nikoho tak
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důležití... Nezmanipulujte vaše děti a dovolte jim vyjá-
dřit se! Mnoho se pak o sobě naučíte!

Nenechte se svými dětmi řídit, ale nechte je, aby byly
samy sebou. Neučte je strachu, ale důvěře v sebe a ve
svoje vlastní síly.

Děkuji všem dětem za všechna minulá,
současná i budoucí setkání ...
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Kapitola 18

Sex je projevem lásky k sobě ...

Fungující, i ten nefungující. Prostřednictvím lásky
druhého člověka předáváme vlastně lásku sami sobě.
Prostřednictvím pozornosti druhého člověka dáváme
pozornost sami sobě, prostřednictvím fyzického kon-
taktu s milovanou osobou se setkáváme sami se sebou.
Či případně nesetkáváme.

Jednou přišel do mé pracovny mladý muž a přivedl
svoji manželku. "Prosím, odblokujte ji," řekl rozhodně.
Tázavě jsem zvedla obočí a on na vysvětlenou dodal:
"Má problém se sexem." "Hmm," pokyvuji, neboť vždy
mě velmi baví lidé, kteří přesně vědí, jaký problém mají
druzí. "A jak se to projevuje?" ptám se. "No, nechce se
mnou vůbec spát, má s tím prostě problém, musí si to
vyřešit...," horlivě znovu vysvětluje mladý muž. "A vy
nemáte problém se sexem?" ptám se dál. .Kdepak, já to
mám vyřešené, já bych mohl pořád," vysvětluje naléha-
vě. "A proč máte ženu, která s vámi nechce spát, když
to máte tak vyřešené?" trochu dotírám. Mlčí. Myslím,
že pochopil.

Kolik lásky dostáváme od svých partnerů, je prostě
a jedině jen o nás samých, neboť svoje partnery si vy-
bíráme sami. Na základě čeho? Na základě své lásky
k sobě samým, na základě toho, co chceme sami sobě
dopřát, na základě toho, jak milujeme sami sebe, a také
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na základě bloků ze svého dětství, protože jaký model
máme od svých rodičů, takový většinou naplňujeme i ve
svých vztazích.

Jen málo dětí žije v láskyplném vztahu svých rodičů,
jen málo dětí je svědkem vstřícného porozuměni rodi-
čů, jak po stránce duševní, tak i fyzické. Na otázku sex
a rodiče mnoho lidí udiveně hledí a nedovede si před-
stavit, že jejich rodiče by "to mohli také dělat".

Sex je věčné téma našeho života. Je to jeden z doko-
nalých prostředků, jak zůstat v přítomnosti, neboť pod-
něty při sexu jsou velmi silné. Pokud to myslíme vážně,
většinou nemáme prostor na nějaké jiné myšlenky.
I když je pravda, že někteří to zvládnou. Z nedostatku
radosti a spontaneity pouze předstírají vzrušení a šidí
tak sebe i své partnery. Jsme po generace zablokovaní
vůči sexu a k případným negativním zážitkům z naše-
ho dětství se přidávají ještě problémy celých generací.
Mnoho pocitů viny v souvislosti se sexem má na svědo-
mí ~írkev, která manipulovala nedostatkem fyzického
naplnění, které bylo mnohdy považováno za hřích. Dív-
ky byly stavěny do pasivní role a mnoho jich v dobách
honů na čarodějnice zemřelo na hranici právě pro tyto
souvislosti. Být krásná, plná života a naplněná rolí ženy
v tvořivé a radostné formě bylo hříšné a vzbuzovalo to
u některých mužů strach. Bylo potřeba se toho zbavit.
Muži, kteří byli zaměřeni na svoji levou mozkovou he-
misféru, a to je strach, kontrola a boj, obával i se žen,
které je vzrušovaly a přitahovaly svojí sebejistotou, jí v

si vytvořily na základě kontaktu se svojí pravou moz-
kovou hemisférou, a ta představuje tvořivost, radost,
emocionalitu, přítomnost... A toto všechno je také sex.
Nastává čas rovnováhy mužů a žen, čas rovnováhy
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obou našich mozkových hemisfér, jak mužské, tak žen-
ské. Nastává čas naplnění obou polarit, čas lásky, úcty
a rovnosti. Je čas přestat hrát po staletí vytvářené role
muže i ženy. Konec boje pohlaví, je čas být mužem či
ženou v celé plnosti a rovnocennosti.

Sex je nejvyšší formou tvorby, neboť opačnými
polaritami mužů a žen vzniká mnoho energie. Tím,
čím je dětem mazlení a dotykový kontakt s rodiči, je
dospělým sex. Proto problémy v dospělosti vždy sou-
visí s naplněným či nenaplněným kontaktem v dětství.
Některé děti neznají bezpodmínečné mazlení a ani
nevidí svoje rodiče v upřímném a láskyplném objetí,
a proto nemají dobré vzorce pro sex. Jednoznačnou
a základní podmínkou pro fungující sexuální vztah je
především partnerství a porozumění na duchovní úrov-
ni. Partnerstvím mám na mysli rovnost obou partnerů
ve vzájemném respektování svých cílů a oboustrannou
podporu v jejich dosahování. Znamená vstřícnost v ře-
šení společných věcí, zájem a otevřenou komunikaci.
Rovností myslím, že partneři jsou schopni se dohod-
nout na prioritách, aniž by jeden z nich potlačoval sám
sebe či druhého partnera. Za dobré partnerství považuji
stav jednoznačné důvěry, že ty jsi ten nejlepší pro mě
a já zase pro tebe. Pak může fungovat i fyzická stránka
vztahu. Častokrát si lidé stěžují, že jim nefunguje sex,
ale většinou zjistíme, že nefunguje celý vztah. Partne-
rům někdy případné problémy připadají "normální",
a tak je neřeší. V sexu se ale většinou projeví. Je-li
například problémem vzájemná úcta dvou partnerů,
jejich neustálé soupeření a ponižování jeden druhého,
pak při sexu, což je akt dokonalé důvěry a úcty, tento
model vystrčí růžky. Někdy přímo znemožní společný
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prožitek. Nedůvěřujeme-li lásce druhého člověka, pak
nemůžeme být naplněni ani fyzickým kontaktem s ním.
Výsledně pak máme problém, že "nefunguje sex". Pro-
jev nejvyšší lásky se tak stává pouze fyzickým aktem,
který nás většinou nebaví a neuspokojí. Pro mnoho párů
se pak stává sex vážným předmětem manipulace, vzá-
jemného vydírání a dalšího ponižování.

To, co někteří lidé nazývají problém se
sexem, v mnohých případech bývá pouze
to, že se milujeme s nevhodným člověkem,
v nevhodnou dobu, případně z nevhod-
ných důvodů.

Mnohdy se pak nechceme projevit, čekáme na reak-
ci druhého a on zase na naši. Pokud se nemilujeme
z lásky, vzniká mnoho problémů. Mizí spontaneita, hra-
vost a důvěra a po sexuálním spojení energii nezískáme,
ale ztratíme. Setkání sebe se sebou i s druhou osobou
nepřicházi a cítíme odmítnutí. Naše vlastni odmítnutí...

Jednou ke mně do poradny přišla dvacetiletá dívka
a stěžovala si na svoje vztahy k chlapcům. Po sexuál-
ní stránce chlapce pouze provokovala a žádný slušný
vztah nebyla schopná vytvořit. Věděla o sobě, že se
chová nadřazeně, a vypadalo to, že toho má již dost.
Mockrát si totiž řekla, že to již nebude dělat, ale znovu
a znovu manipulovala hochy a ponižovala je. Nechápa-
la, proč to dělá, neboť jí připadalo, že jí to nepřináší
žádné uspokojení.

Vždy, když nemůžeme v přítomnosti překonat něja-
ký svůj nevhodný model chování, leží za ním nějaká
zkušenost z dětství, kterou stále uplatiíujeme i přesto,
že nám neslouží. Potřebujeme se proto vrátit tam, kde

128

jsme se rozhodli chovat se určitým způsobem, a najít
možnost podívat se na situaci trochu jinak. V tomto
případě to bylo její početí. Je to důležitý moment
v našem životě, který je přímo určující pro naši vlastní
cenu, kterou pak sami sobě v životě dáme. Způsob cho-
vání, záměr a vztah našich rodičů při početí určí naše
výchozí podmínky, neboť si vše většinou vztáhneme
na sebe. Mimo jiné velmi ovlivní i náš postoj k sexu
v budoucností.

Každou vteřinu našeho života máme uloženou ve
své paměti, a pokud si chceme vzpomenout, vždy to
všichni dokážeme. A teď příběh. Dívka si vybavila svo-
je rodiče v danou chvíli. Rodiče byli v posteli. Matka
ležela a otec seděl a díval se na ni. Na první pohled to
vypadalo, že matka spí. Otec váhal a nevěděl, co má
dělat. Jeho nejistota byla přímo hmatatelná a energie
celé situace byla dívce velmi nepříjemná. Po chvilce
přemýšlení pochopila, že ale matka vůbec nespí. Pouze
.xíělala, že spí" a otec ji bezradně pozoroval. Celá si-
tuace se vyznačovala manipulací z matčiny strany, ale
s otcovým souhlasem, neboť na každou manipulaci jsou
potřeba dva. Ten, který to dělá, a ten, který to dovolí.
Jeden bez druhého nemohou být a ani jeden není horší
či lepší. Vše je jako tma a světlo ...

Pátrala jsem, kdo z rodičů je pro dívku vlastně pro-
blém. Většinou se totiž přikloníme k jednomu z "viníků"
a to je zdrojem naší nerovnováhy, neboť nejsme schopni
vidět celou situaci ve vzájemných souvislostech. Vše je
jako světlo a tma, jeden tvoří druhého. Chování jedno-
ho podporuje chování druhého a výsledek této nerovno-
váhy je nespokojenost obou. "Tak jak pokračuje příběh?
Děje se něco?" ptám se dále. Dívce hodně vadí matka,
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která nedává najevo svoje pocity a chce, aby se projevil
otec, či případně se vyhýbá kontaktu s ním tímto primi-
tivním způsobem. Za nějakou chvíli zjišťuje, že vlastně
více ji rozčiluje otec, který je pasivní a nedá najevo, co
chce, chce-li vůbec něco. Takže co s tím? Její početí..;
Takhle nějak to bylo... Co se naučila na této situaci?
Jaký zaujala do budoucnosti postoj k sexu a proč si to
tak vybrala? Dívka se nadechla a rozčileně vykřikla:
"Tak dělejte už něco, nebo se nenarodím!! l"

Konec manipulace! Dejte najevo, co chcete, a dejte
druhému volbu vyjádřit se. Riskujte úspěch, dávejte
najevo, co si přejete. Pokud to ovšem víte. Většinou
dostanete, co chcete! S dívkou jsme daly dohromady
všechny souvislosti. Porozuměla, proč si vybírá do své-
ho života chlapce, kteří jí dovolí, aby si s nimi zahráva-
la, a rozhodla se s tím skončit. Naši rodiče nám dávají
lekce, které dříve či později máme možnost zvládnout.
Jsme,svobodní ve svém životě a jsme svobodní i v tom,
jak si chceme užívat sex.

Možná vás napadne, co si přinesou do svého života
například lidé, kteří byli počati znásilněním. Jak vy-
padá jejich sex? A co ti, jejichž matka se rozhodla otce
obelhat, protože věděla, že sám žádné dítě nechce? Ko-
lik lidí, tolik příběhů ...

Važte si sami sebe a dejte si do pořádku
sex. Užívejte si života svobodně a radostně.
Vstupte do knihovny vašeho podvědomí
a setkáte se se všemi informacemi, které
potřebujete. Milujte sami sebe, milujte své
tělo, vnímejte své pocity ... milujte život! ...
a setkáte se s pravdou ...
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Kapitola 19

Můj příběh

Nepatřím k lidem, kteří ve svém životě prožívají
dramatické cesty do Afriky a tam pak dobrodružné
putování na hranici mezi životem a smrtí, ale ohlížím-
-li se, určitě občas nastaly situace, kdy jsem svůj život
vnímala stejně vážně a dramaticky a cítila se stejně tak
ohrožená, jako by o život skutečně šlo.

Pro celé mé dětství, dospívání a dokonce idospělost
byl charakteristický jeden zásadní problém. Tedy,já jsem
to vnímala jako problém. Cítila jsem se zcela a zásadně
jiná než ostatní lidé kolem mě. Nará žela jsem na toneustá-
le a po dlouhá léta jsem si s tímto faktem neuměla poradit.
Není tomu tak dávno, kdy jsem konečně beze zbytku po-
chopila, že právě o to tady vlastně jde, být totiž jiná ...

Měla jsem dojem, že prostě nikam nezapadám. Měla
jsem dojem, že mí nikdo nerozumí. Měla jsem dojem,

•. že tady asi nebudu moci vůbec žít. Nebyla jsem ochotná
dělat kompromisy ve svých postojích a vystřídala jsem
všechny možnosti a varianty dvou protipólů, kdy jsem
si chvílemi připadala úplně neschopná, blbá, k ničemu
a nepřijatelná pro vnější svět, to znamená pro ostatní
lidi, a jindy mi zase stejně blbí, neschopní a nepřija-
telní připadali všichni ostatní. Snažila jsem se najít
"objektivní" pravdu, hledala jsem, co je "správné", hle-
dala jsem, jak to má "správně být".
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Vzpomínám si, že když jsem chodila do čtvrté třídy,

odpadla nám dopoledne jedna hodina a celá třída se do-
hodla, že půjde v získaném čase do místního parku, který
jsme měli blízko školy. Bydlela jsem v Praze 7 v Holešo-
vicích a park byla známá Uránie. Po cestě do parku ně-
koho napadlo, že bychom si mohli koupit cigarety, nebo
je možná někteří aktivní spolužáci měli s sebou. Tenkrát
jsem se od třídy odpojila, neboť jsem tehdy intenzívně
věděla, že touto zkušeností projít nechci, a vůbec mě ne-
lákalo něco podobného zkoušet. Tenkrát, v danou chvíli
jsem to prostě "věděla", takže děti šly do parku a já domů.
Představuji si i dnes, po tolika letech, pohled naší paní
učitelky, když psala všem dětem, mimo mě, poznámku
do žákovské knížky, že kouřily o přestávce v parku.
Všechny děti jí řekly, že já jsem tam nebyla, a ona to
brala s naprostou samozřejmostí a ani to nijaknekomen-
tovala. I já jsem to brala s naprostou samozřejmostí jako
možnost mé volby a ani moji spolužáci neměli tenkrát
potřebu nějakým zvláštním způsobem reagovat na moji
odlišnost. Nikdy jsem od svých spolužáků neslyšela se-
bemenší poznámku na můj účet a myslím, že jsem byla
ve třídě velmi oblíbená. Tenkrát jsem to ještě věděla ...

Dnes už vím, že jsem si všechny problémy vytvořila
sama. Postupem času jsem totiž začala mít se svou od-
lišností problém. Začala jsem za druhé lidi řešit, jak mě
asi vnímají, a myslela jsem si, že ostatním musím zkrát-
ka připadat nějaká divná. Třeba na třídním mejdanu mě
nebavilo pít alkohol, protože mi jednoduše nechutnal,
a střídaly se ve mně postoje vlastní nepřijatelnosti pro
okolní svět s nepřijatelností okolního světa pro mě.
Střídaly se pocity nedostatečnosti s pocity nadřazenosti
vůči okolnímu světu. Propadla jsem iluzi, kterou přijme
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většina lidí do svého života, že domluvit se s ostatními
mohu jedině tehdy, když budu stejná jako oni. To jsem
ale nechtěla, takže jsem byla v pasti. Sama v tomto
příšerném světě ...

Co teď s tím? Když jsem pochopila, jak nepřijatelné
je pro mě to, co dělají ostatní, konečně jsem se vzpa-
matovala z pocitu, že divná jsem já, a usídlila jsem
se v pocitu, že divní jsou oni. Začala moje kariéra
"napravování druhých", neboť jen málokdy jsem nara-
zila na někoho podobného sobě. (Dnes tomu rozumím,
nikdo takový prostě není...) Domnívala jsem se, že
když jim vysvětlím, že opíjet se Pražským výběrem na
mejdanech, kouřit v parku, navštěvovat dělníky v ma-
ringotkách a spousta dalších věcí, se kterými jsem ne-
souhlasila, není zrovna to nejlepší, tak oni se změní a já
získám konečně kamarády podle svých představ. Jak
jsem již řekla, bydlela jsem se svými rodiči v Holešovi-
cích a myslím, že tím byla daná i skladba obyvatelstva
v'té době. Byla to dělnická čtvrť, myslím, že relativně
chudá, a možná, že i zájmy dětí z těchto rodin tím byly
poznamenané. Dnes už chápu, že tahle moje taktika ne-
mohla fungovat, nicméně většinou mě děti respektovaly
a některé se dokonce i cítily "provinilé" a ne tak dobré
jako já. A já jsem začínala snít o nádherných vztazích,
dokonalém partnerství, přátelství a začala jsem skládat
své první básničky... Začínal se vůči mě objevovat
ipostoj některých spolužáků či kamarádů, kteří mě po-
važovali za nereálného snílka, který neví nic o životě,
je naivní a dnes již překonaný. Zvláště některé "drsňač-
ky", protřelé maringotkami stavebních dělníků, mi tr-
pělivě vysvětlovaly, že moje představy o vztazích, lásce
a vůbec o životě jsou totálně mimo, a měly tendence mi
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ukazovat, pro moje dobro samozřejmě, jak to skutečně
v životě chodí...

Ach jo, a já jim skoro uvěřila. Asi jsem snílek a to
vše, co bych si přála, je asi bláznivé a nereálné, neboť
skutečný svět vypadá úplně jinak, ale ten se mi nelíbil,
tak jsem se převážně věnovala svým snům.

Vytvářela jsem si svůj vlastní svět, do kterého jsem
unikala, a stále jsem někde v koutku duše věřila v jeho
existenci. Snila jsem o fantastických vztazích plných
porozumění, o "opravdovém" přátelství, o kráse a nád-
herné přírodě, o dorozumívání beze slov, o radosti,
o ženách a o mužích, o lásce ...

Zajímaly mě životy lidí kolem a trávila jsem neko-
nečně času povídáním s nimi. Už jako malá holčička
jsem se vracela ze školy o hodiny později, neboť jsem
se zastavovala s kdejakou babičkou ze sousedství a vě-
děla jsem o jejích nemocech, co bude vařit k obědu, co
její děti, a ovládala jsem souvislosti vztahů mezi nimi ...
Moje maminka nevycházela z úžasu, když jí babky
o mně vyprávěly a sdělovaly jí, co jsme spolu řešily.
Zajímali mě lidé, ale oddělovala jsem stále od sebe svět
kolem mě a můj vysněný svět a nedokázala jsem tyto
dva světy spojit dohromady. Kolik bolesti a problémů
jsem viděla kolem sebe a kolik nádhery a radosti bylo
v mém romantickém a "vysněném" světě.

Myslím, že mí rodiče se mnou měli problém. Pama-
tuji se, že jsem mnoho a mnoho četla a po příchodu ze
školy jsem dokázala třeba hodinu sedět a jen tak kou-
kat a "snít", třeba s jednou nohavicí svlečenou a druhou
ještě na sobě a být zase "tam". Mého tátu to nekonečně
"točilo". Když se na mě naši naštvali a chtěli mě nějak
potrestat, tak mě poslali ven. Seděla jsem totiž věčně
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u svého stolu a kreslila jsem si svůj svět. Říkali mi
Princezna Čárypíše a jít jen tak ven byla pro mě ztráta
času a vůbec mě to nebavilo. S jednou mojí kamarád-
kou jsme se několik let zabývaly tím, že jsme si kreslily
své "Země", kde jsme vypracovaly téměř vše, co v Zemi
mohlo být, včetně státního zřízení. Měly jsme každá
vlastní módu, svůj časopis, loďstvo, neboť naše země
byly ostrovy, dále charakteristícké stavby, vlastní jazyk
a tak dále ... Vydrželo nám to dlouho a mnoho času jsem
strávila kreslením své Země.

Pak můj táta rozhodl, že musím začít dělat něja-
ký sport. Považoval to za východisko z mého života
"mimo" a já jsem tedy začala svoji sportovní kariéru.
Začala jsem hrát volejbal. Začátky byly velmi krušné.
Hlavně jsem žádný volejbal hrát nechtěla a stavěla jsem
se k této aktivítě značně levě ve snaze otce přesvědčit,
-e to prostě nepůjde. Ale on se nedal odradit a trpělivě
mě doprovázel v mých začátcích, a protože sám volej-
bal -dost dobře hrál, nevynechal jedinou příležitost si
se mnou zapinkat a podpořit mě. Byla jsem samá ruka
a samá noha a trenér byl zoufalý. Naštěstí ho velmi
zajímaly velké holky, a tak se po několika letech, kdy
jsem zvládla základní technické dovednosti, dostavily
konečně výsledky. A co víc, začalo mě to bavit. Nauči-
la jsem se soustředit, překonávat únavu, vyhrávat, ale
i prohrávat, důvěřovat si, jít za svým cílem, něco prostě
chtít a něco pro to udělat. Bojovaly jsme někdy v dešti
a nepohodě, jindy zase v pekelném vedru a dovednosti
každé z nás se hodily všem. Byla jsem na sebe pyšná
a taky na holky a taky na tátu, že to tenkrát rozhodl
a nepovolil. Spojila jsem se se sebou, se svým tělem
a svět už se mi nezdál tak podivný jako dřív, neboť jsem
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stála nohama na zemi a milovala jsem tenhle volejba-
lový svět.

Ale pochybnosti přišly znovu. A to v době, kdy jsme
s .Jiolkama" začínaly své první vážnější vztahy s "klu-
kama". Opět jsem se vrátila ke svému rozdvojenému
světu, neboť to, co jsem viděla kolem sebe, se mi vůbec
nelíbilo. Dál jsem snila o svém princi na bílém koni
a skutečných příběhů jsem se zúčastňovala jen tehdy,
když to bylo nevyhnutelné. Nechtěla jsem se vzdát svých
snů, a tak jsem se vážnějším zkušenostem raději vyhý-
bala. Nevěděla jsem ještě nic o tom, že si přitahujeme
své zkušenosti podle svých očekávání, a nevěděla jsem,
že když přestanu věřit, že může existovat pro mě ten
pravý, tak prostě přestane existovat. Chtěla jsem poro-
umění, přátelství, opravdovost a všechno jsem to brala

moc vážně. Zase jsem si začala připadat nějak zvláštně
jiná a nechápala jsem jednodenní či dvoudenní zážitky
některých mých kamarádek bez jakýchkoliv dalších
souvislostí, či "náhodné" známosti na turnajích a sou-
středěních, které končily jen tak. .. Nedocházelo mi ten-
krát, že každý jsme prostě jiný a že někdo na to jde tak
a někdo zase jinak. Nechápala jsem, že mám volbu si vy-
brat a rozhodnout si sama, jakou zkušenost chci prožít,
a nemusím hledat "jak je to správně". Že žádné správně
vlastně není a že rozhodovat se mohu podle toho, jak se
mi to libí. Občas se našel nějaký opovážlivec, který chtěl
vyzkoušet, zda to skutečně myslím vážně, a já jsem se
novu utvrzovala v tom, že to vážně myslím.

Co teď? Čím více jsem se držela své iluze dokonalého
vztahu, tím divnější jsem si připadala. Budu asi muset
něco změnit, rozhodla jsem se. "Jdu tedy do života," řek-
la jsem si a posunula jsem hranice své nedosažitelnosti.
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V té době, a to mi bylo už dvacet, se objevil v mém ži-
votě jeden prima kluk a myslím, že splňoval můj sen.
Bydleli jsme spolu v jednom domě a byla to nádherná
doba. Uměl krásně kreslit, a tak mi posílal milá psaníč-
ka s obrázky, která byla poschovávaná po celém domě,
vedli jsme dlouhé hovory o všem možném a velmi jsme
si rozuměli. Vím, že mě měl moc rád a podporoval mě
v každém mém nápadu. Byl vstřícný, měl fajn rodiče
a bylo mi s ním krásně. Jenže problém byl v tom, že
rakovina mých pochybností již postoupila do takového
stadia, že jako jsem pochybovala o svém snu, stejně tak
jsem začala pochybovat o realitě, kterou jsem si vytvo-
říla, to znamená, že jsem pochybovala i o svém klukovi.
"Není to nějaké divné? Jak to, že mě tak podporuje? Jak
to, že si tak rozumíme? Jak je možné, že mu nevadí, že
dělám tohle a tohle?" Většinou mě chápal. Vždycky mě
chápal. A pochopil i tenkrát ... rozešli jsme se... Věděla
jsem, že je to blbost, věděla jsem, že opouštím svůj sen,
věděla jsem, že mi bude chybět, a přesto jsem to uděla-
la; chtěla jsem být "normální". Stále jsme si rozuměli,
stále jsme se respektovali, zůstali jsme kamarádi ... Zů-
stal mým snem ...

A já šla do života. Dopřála jsem si ještě jeden vztah,
kde jsem byla přijatá a respektovaná, ale již ne tak ideál-
ně, jako v prvním případě. Ale ani ten jsem si neudržela
a po roce jsme se opět rozešli. Myslím, že v obou vzta-
zích mě nejvíce zaráželo, jak mě partneři přijímají a pod-
porují, a vlastně si vzpomínám, že mi to bylo divné ...
Stále více jsem opouštěla svůj sen o krásných vztazích.

Procházela jsem dalšími vztahy a vše bylo stále horší
a horší. Stále méně jsem si se svými partnery rozuměla,
stále méně jsem je přijímala a stále méně přijímali oni
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mě. V jednu dobu jsem procházela i velmi povrchními
vztahy a náhodnými známostmi, které, jak dnes vím,
přišly do mého života jako pozůstatky mé volejbalové
dráhy, kdy jsem podobnými vztahy u svých kamarádek
opovrhovala. Vždy, když v životě něco odsuzujeme
a velmi se divíme, jak druzí "vůbec mohou", přitahuje-
me si tak do svého života podobnou zkušenost.

Cílem našeho života je přijetí, přijetí vše-
ho a všech!!! Přijetí neznamená být jako
oni. Máme samozřejmě volbu rozhodnout
se, jak to chceme ve svém životě dělat; ale
druhým nechte též volbu, bez odsuzování
a hodnocení.

A pak jsem potkala svého budoucího manžela. Bylo
málo věcí, ve kterých jsme si rozuměli. Bylo málo věcí,
ve kterých jsme se respektovali. Při prvním vážnějším
setkání mi dokonce vysvětlil, jak moc si přeje jako svoji
dívku menší blondýnku, což já jsem rozhodně nebyla.
A přesto jsme spolu začali chodit. Zvláštním způsobem
jsme se přitahovali a dnes už vím, jak mocná je při-
tažlivost našich životních lekcí. Někdy máme pocit až
osudových setkání, ale domnívám se, že vše je jen ob-
rovská síla našich objednaných lekcí, které nám je náš
partner schopen potenciálně poskytnout. A tohle byla
tedy lekce. Náš vztah byl boj o přijetí každého z nás.
Oba jsme chtěli lásku, pochopení a porozumění, ale ani
jeden jsme pravděpodobně nevěřili, že to dostaneme.
Bojovali jsme spolu, či se vzdávali sami sebe, a i když
si myslím, že nejvíce jsem se přizpůsobovala já, dělali
jsme to pravděpodobně oba. Jediný způsob, jak mít klid
a získat manželovu lásku, bylo přijmout jeho způsoby
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a jeho myšlení. Řekli jsme si, že přijetí neznamená být
jako on, ale já jsem to tak tenkrát chápala. Ztrácela jsem
stále více a více svoji moc, stále více jsem se přizpů-
sobovala a snažila se neprotestovat. Pravda, ne vždy
se mi to dařilo, protože jsem stále ještě doufala, že se
manžel jednoho dne změní a pochopí, kdo doopravdy
jsem. Vím, že ani já jsem ho nepřijímala, i když jsem
se o to upřímně snažila. Stále více jsem se snažila po-
chopit, proč přemýšlí tak, jak přemýšlí, stále více jsem
opouštěla svůj sen o vstřícném porozumění a vzájem-
ném respektu.

Měli jsme spolu tři děti a já jsem stále doufala, že
se to jednoho dne změní a že si konečně porozumíme.
Jenže vypadalo to, že situace se zhoršuje. Manžel pod-
nikal a byl stále méně doma. Náš vztah začal fungovat
pouze organizačně, ale já jsem se za ta léta stala již
dostatečně závislá, že jsem si nedovedla představit, že
bych někdy mohla odejít. Závislí se na svém partnerovi
staneme, když se ve vztahu vzdáme sami sebe, když se
nadměrně přizpůsobíme a máme pak pocit, že sami by-
chom se ztratili. A ztratíme-li se ve vztahu, stejně jako
ve firmách, kde jsou zaměstnanci v rozkladu a nemají
žádnou pracovní morálku, nasadí se totalitní šéf, který
útlakem vrátí zaměstnance zpět k sobě, tak i ve vztahu
nám protikladný partner pomáhá znovu najít, kdo vlast-
ně jsme. Většinou chce stále více a více poslušnosti
a přizpůsobivosti, až se stane nepřijatelným a potlačo-
vaný partner se konečně postaví za to, kdo skutečně
je. Jedině v útlaku zjistíme znovu, kdo vlastně nejsme,
a poté konečně, kdo jsme.

Už nešlo dále ztrácet sama sebe, už nešlo dále žít bez
porozumění a nešlo žít bez vlastního snu. Znovu jsem se
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začala rozvzpomínat. Cítila jsem se jako majetek a udě-
lala jsem sí to sama. Vytěsnila jsem se ze vztahu tím, že
jsem nebyla sama sebou. Kdybych zůstala sama sebou,
pravděpodobně bych v tomto vztahu nebyla. Manžel sí
našel jinou a já myslela, že to nevydržím. Zhroutilo se
mi všechno, nic jsem nechápala ... Za to všechno? Za to
snažení a odříkání? Právě za to!!! Jedině a právě za to
odříkání. Až později jsem pochopila, že vzdáváme-li
se sami sebe, znamená to, že si sebe nevážíme, a tudíž
si nás nemůže vážit ani nikdo jiný. Patří mi to. Stalo se
to nejúžasnější, abych pochopila, co se svým životem
vlastně provádím. Díky za tu lekci. Obhájila jsem si
svoji práci, postavila jsem se na vlastní nohy, obhájila
jsem si svůj sen a moje děti se usmívaly ... žiji!

Nyni znovu žiji s partnerem, který mě miluje za to,
že jsem sama sebou, respektuje moje nápady a podpo-
ruje moji vlastní cestu, znovu dělám to, co mám ráda ...
Jenže tentokrát už vím, že to není divné, je to normální,
alespoň pro mě...

Dnes už vím, že svůj sen nemusím snít, ale mohu ho
dokonce žít, neboť jen na mě záleží, co ve svém životě
uskutečním, co ve svém životě vytvořím ... žiji svůj
sen!
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Kapitola 20

Naše vztahy

Jsou od slova vztahovati se. Pokud vztahovati se,
tak k něčemu, pokud vztah, tak vztahovati se k sobě
navzájem. Často slýchávám: "Nemám k němu žádný
vztah ..." Není to vlastně možné, neboť nemít vztah je
vlastně také vztah. A navíc, každý vztahje dvousměrná
silnice, to znamená, že funguje vzájemně oběma smě-
ry. Častokrát lidé vysvětlují svoje vztahy a třeba říkají:
"Opravdu jsem ho milovala, ale on o mě vůbec nestál",
nebo něco podobného, jako že ona byla nespokojená,
ale jemu to vyhovovalo. Myslím, že pokud se budeme
vztahovat "opravdu" a v souladu s univerzálními záko-
ny, není možné, aby jeden byl šťasten a druhý vůbec
ne, protože se vzájemně vztahují. Pokud se to ale sta-
ne, a my víme, že se to stává, pak je někde porušena
rovnováha a jeden z partnerů, či případně oba, dělají
nějakou závažnou chybu. Chyba se ale netýká partnera,
ale sebe samého, svého vztahu k sobě, své vlastní ceny
a lásky k sobě. Jak je například možné, že ona miluje
někoho, kdo nemiluje ji? Proč ona dotyčná říká svému
postoji láska a milovat, když ten druhý ji odmítá? Proč
si sama sebe tak málo váží, že říká milovat něčemu, co
je jen masochistický postoj, pokud je odmítaná? Vztah
je dvousměrná silnice. Milovat znamená dávat, ale také
přijímat, a pokud jeden lásku necítí, nemůže ji cítit ani
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druhý. Pokud ano, nemá to s láskou nic společného ...
Takže, naše vztahy jsou odrazem našich vztahů k sobě
samým a znamená to, že naše vztahy k druhým jsou
funkční či nefunkční podle toho, jak si sami sebe vá-
-íme, jaké mínění o sobě máme a jak rozumíme sami
sobě. V našich vztazích dostáváme tolik lásky, kolik
jsme ochotni dát sami sobě.

Marně se proto snažíme dosáhnout ideálních vztahů
ve svém životě, pokud máme zmatek sami v sobě. Mar-
ně se snažíme, aby nás někdo opravdu miloval, když
nevěříme, že za milování stojíme. Marně čekáme na
lásku, když si myslíme, že si ji nezasloužíme. Vztahy
s druhými lidmi jsou odrazem našeho vlastního vzta-
lm k sobě samým. Podle toho, jak se k nám chovají
druzí lidé, poznáme, jaké mínění máme sami o sobě.
Prostřednictvím vztahů poznáváme sami sebe, svoje
mechanismy. Častokrát se setkáváme s tím, že si lidé
do svého života stále přitahuji podobné partnery či
podobné situace. Znovu se opakuje to, co již jednou či
vícekrát zažili. Pokud se dotyčná osoba nepoučí a ne-
přijde na to, čím si způsobuje opakování stejných situací
nebo výskyt stejných lidí ve svém životě, nabude pak
většinou dojmu, že ve světě to je prostě tak. .. Pokud ne-
jsme ochotni změnit nic v sobě, vztahy se též nemohou
změnit. Vysíláme stále stejnou energii a přitahujeme
tudíž stále stejný druh lidí, kteří slyší na "naše volání".
Pokud například jste žena a máte nedostatek své vlastní
ceny, protože jste ze šesti dětí, kde jste se snažila zaslou-
žit si lásku rodičů a rovnocennost s mladšími souro-
zenci tím, že jste se starala o mladší bratříčky, pak i ve
vztazích k partnerům máte pocit, že si musíte zasloužit,
aby vás nějaký muž miloval. Může se potom stát, že si
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budete do svého života přitahovat neustále muže, kteří
budou potřebovat podporovat a zachraňovat, budou
neúspěšní a finančně závislí a vy se o ně budete starat.
A bude se to opakovat stále a stále, dokud nepochopíte,
že jste natolik cenná žena, že si nemusíte odpracovávat
lásku, že nepotřebujete nikoho zachraňovat, aby vás za
to miloval. Zahrajte si hru na pravdu a vždy, když se
o někoho nadměrně staráte, zeptejte se sama sebe, co
za to chcete. Nikdy bychom totiž nedělali nic navíc,
kdybychom neměli pocit, že se nám to "vyplatí".

Pokud máme nějakou negativní zkušenost ze vztahů
našeho dětství, což se týká především modelů našich
rodičů, pak pokud nechceme dopadnout stejně jako
oni, můžeme zvolit i jinou variantu, a sice vztahům se
prostě vyhýbat. Nutno podotknout, že nějakou negativ-
ní zkušenost máme zkrátka všichni, a to i v případě,
-e ji za negativní zkušenost nepovažujeme. Častokrát
se totiž stává, že naše touha po lásce a přijetí a kvůli
tomu naše schopnost přizpůsobit se je tak veliká, že
ztratíme sami sebe a přestaneme rozpoznávat, co je pro
nás dobře a co ne... Mnohokrát si i začneme myslet, že
je to naše vina, že nám ostatní nemohli dát lásku, a do-
vedete si jistě představit, jak pak vypadají vztahy těchto
lidí... Jsou plné kritiky a nepřijetí, bez lásky a radosti.
Jsou plné zklamání a odmítání. Zklamání je odrazem
našeho očekávání na nepravém místě a odmítání je
odmítáním sebe sama ....

Někdy se pro odmítnutí vztahů rozhodneme ještě dří-
ve, nežli projdeme "zklamáním", ale tak dobře víme, že
by přišlo, že se do toho vůbec nepustíme. Sami se ale
většinou necítíme dobře, jako by nám něco chybělo ...
Přestáváme se totiž vyvíjet, neboť nedostáváme žádné
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informace o sobě. Bojíme se reakcí druhých lidí, proto-
že víme, že jsou na nás ... Chceme pak ovlivnit a změnit
lidi kolem sebe, ale víme, že to nejde, neboť změnit
můžeme jen sebe. Ovšem chceme-li ...

Jednou ke mně přišel do poradny mladý muž, student
archeologie. Měl moc rád obor, který si vybral, a viděl
dobře svoji pracovní budoucnost, neboť ho studium
velmi bavilo a naplňovalo. Ale stále byl unavený a bez
radosti. Měl pocit, že mu stále něco chybí, ale nevěděl
co. Při prvním testování jsme zjistili, že mu chybí nějaký
vztah, konkrétně nějaká dívka, se kterou by chodil. Vy-
světlil mi, že skutečně s žádnou dívkou nechodí, a zatvr-
zele dodal, že ani s žádnou chodit nechce. Trochu jsem
se podivila, neboť tento postoj není tak častý. Většinou
jsou lidé nešťastní, že by někoho chtěli a nemají. Tenhle
mladík ale nikoho nechtěl. Samozřejmě mě zajímalo
proč! Zpočátku zarytě mlčel, ale chápal závažnost ce-
léhp problému a nakonec vyhrkl: "Nevím, co bych dělal
s nějakou slepicí, která by mi bránila dělat to, co mám
rád ..." Vykulila jsem na něho oči: "Proč slepicí? Proč by
vám měla bránit? A proč vůbec chcete slepici, která by
vám bránila?" Nechápavě se díval. "Já ji nechci, ale ona
by to dělala," opáčil on. "A proč si myslíte, že by to dě-
lala?" ptám se znovu. "No protože to tak přeci všechny
dělají," nervózně odpovídal zase on. "A proč si neob-
jednáte do svého života takovou, která by to nedělala?
Proč si neobjednáte takovou, která by vás podporovala
a byla ráda, že máte práci, kterou máte rád?" dotírám dál.
"No protože takové prostě nejsou, a tak zůstanu raději
sám ...," odevzdaně a potichounku dodal. Tak a máme to
... vůbec se nedivím, že se mládenci do žádného vztahu
nechce. Naši realitu si tvoříme sami a v tomto případě,
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i kdyby se náhodou objevila nějaká úžasná dívka, která
by byla ochotná svého milého podporovat v tom, co má
rád a nebránit mu, rozhodně se neobjeví v životě tohoto
mladíka, neboť v jeho realitě neexistuje. Představte si, že
tento hoch objednává ve Vesmíru svoji milou a zároveň
svým podvědomým programem vysílá svůj požadavek:
"Pošlete mi nějakou prima holku, chtěl bych s nějakou
chodit, ale nezapomeňte, aby mě buzerovala kvůli mojí
práci, protože já nevěřím, že by to mohlo být jinak."
Vesmír rozumí a splní nám každé naše přání. Máš ji
mít. A mladík to ví, a proto raději žádnou nechce. Když
pochopil, co by objednával, pracovali jsme pak spolu na
tom, aby mohl změnit svoji objednávku. Pravděpodob-
ně tušíte, odkud se vzal jeho postoj. Maminka s otcem
hráli spolu tuto hru, kde se slabý otec nedovedl se svými
zájmy prosadit a matka, nenaplněná svým vlastním
životem a svými činnostmi, bránila otci v tom, co on
měl rád. Ale asi to zase tolik rád neměl, když to dovolil

-a hrál tu "hru" s ní. Chlapec se postavil na stranu otce
a matku vnímal jako nepřítele. Kdykoli se postavíme na
stranu jednoho z rodičů, jako bychom se vzdali poloviny
svého mozku. Takže milý otče, buď sám sebou a nikdo
ti v ničem nebude bránit! Postarej se o své zájmy! Proč
máš pocit viny za to, že máš rád svoji práci? Tvoje žena
má stejnou šanci jako ty! Tím, že se vzdáš sám sebe,
budete se cítit špatně oba dva a jí tím nic nevyřešíš ...
Dopřej si podporu, ale svoji vlastní. Nikdy nás nebude
podporovat někdo, kdo není naplněn svým vlastním
životem. Nemůžeme mít nikdy nikoho rádi více nežli
sami sebe, a pokud myslíte, že ano, nebude to fungovat...
Mladík změnil program: "Už vím, co chci, a také vím, že
ji najdu, určitě existuje ..." Prima, držím ti palce ...
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Tento příběh je jeden z mnoha, kdy se téměř vědomě
vyhýbáme vztahům, neboť na základě svých zážit-
ků z dětství nevěříme, že naše vztahy by mohly být
smysluplné a příjemné a že bychom mohli být přijati
a milováni.

Způsob, jak se vyhýbat vztahům, kterých se bojíme,
může být někdy daleko rafinovanější. Vypadá to, že my
za nic nemůžeme, protože náš záměr prostě zrealizovat
"nejde". Jednou se u mě objevila paní, která si moc stě-
žovala, že nemůže najít žádného úžasného muže do své-
ho života. Bylo jí čtyřicet let a z jejího vyprávění jsem
měla dojem, že celý svůj život nedělá nic jiného, než
shání toho úžasného chlapa. Jak unavená už tímto život-
ním hledáním byla, ale výsledek nula. Totiž, dopadlo to
vždy stejně, neboť jediné, čeho se ji dařilo dosáhnout,
byla neustálá setkání a vztahy s výhradně a jedině že-
natými muži. Byl to její životní problém, a jak tvrdila,
už ji to značně nebavilo. Zároveň mi ale vysvětlovala,
ve jě to normální, neboť v jejím věku už jiní muži pro-
stě nejsou. Již pouhé toto tvrzení stačí k tomu, aby se
v jejím životě skutečně jiní muži nevyskytovali, neboť
stejně jako v předchozím příběhu, v její realitě tím pá-
dem nemohou být. Její příběhy byly již skoro legrační,
protože další a další muži, se kterými se setkávala,
ať se zpočátku tvářili sebevíce svobodně, se nakonec
vždy přiznali, že jsou ženatí. Tato skutečnost byla pro
ni natolik stresující, že ženaté muže přímo magneticky
přitahovala.

Neděláme nic, co nechceme dělat. Ptala jsem se jí,
proč potřebuje ty ženaté mužské ve svém životě a proč
jim neustále dává tolik energie. Docela se rozčilovala,
ale abychom se něco v životě mohli dozvědět, musíme
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se začít ptát. Kdo neklade otázky, nedostává odpo-
vědi ... Nakonec souhlasila, že se jí tento "problém"
vlastně musí k něčemu hodit, a tak jsme se ptaly dál.
Nakonec jsme se dostaly k velkým problémům mezi
rodiči, kterými jako malá holčička velmi trpěla. Doma
byly neustálé hádky a napětí, křik a nepohoda, boj mezi
rodiči. O takový vztah ale nestála. Prožijeme-li nějaký
výrazný model ve svém dětství, a to i v případě, že nám
vůbec nevyhovoval, většinou si nedovedeme předsta-
vit, že by to mohlo fungovat jinak. "Jistota je kulomet,"
řekla si dotyčná paní, "a nežli tohle, tak raději nic."
A máme to! Takže ženatí pánové se jí vlastně docela
hodí, ač to tak zpočátku nevypadalo ... Nemůže s nimi
většinou završit vztah tím, čeho se nejvíce obávala, a to
společným životem.

Společný život... Dlouho bychom mohli pátrat,
kdybychom chtěli zjistit, co všechno si představují
lidé pod pojmem "společný život". Neexistuje žádná
'stoprocentně "správná" definice, existují jen definice
funkční a nefunkční. Někteří vnímají partnerský vztah
jako omezení do dalšího života a domnívají se, že defi-
nitivně ztratí svobodu, kterou doposud měli. Jistě tušíte,
koho si takto myslící lidé vyberou do svého života, ne-
boť Univerzum splní každé naše přání. Někteří se zase
domnívají, že se nyní musí ve všem svému partnerovi
podřídit. Možná pro ně platí vztah = ztratit sama sebe,
chtějí-li, aby to fungovalo. Někdo si zase myslí, že vztah
je kompromis, a někdo třeba: "Musím vládnout, aby mi
nevládli ..." atd. Jak to máte vy?

Představy, tedy naše definice vztahů, a tudíž i naše
áměry, které určují naše volby a vytvářejí tím naši

realitu, jsou většinou rozdílné u mužů a u žen. Mnoho
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lidí je ovládáno takzvanými rolemi, které slouží jako
náhražky skutečného postoje muže či ženy ve vztahu.
Většina lidí má představu, jak má vypadat "správný
muž" a "správná žena", či případně jak se oba dva mají
"správně" chovat. Role jim pak znemožňují svobodnou
volbu a brání možnosti projevit se. Navíc si zúčastnění
většinou myslí, že toto je "objektivně" platné, a vůbec
nepředpokládají, že by někdo mohl mít jiný postoj.
Mnoho vztahů řídí: "Takhle se to prostě dělá, všichni to
tak dělají ... takhle je to normální..." Mnozí ani pak ne-
uvažují, zda oni to tak vlastně také chtějí. Některé ženy
jsou tak doživotně odsouzeny stát u plotny a nemít svůj
vlastní názor a mnoho mužů pak despoticky vyžadovat
každodenní obsluhu od své ženy, nekomunikovat a číst
si noviny, které je mnohdy ani nezajímají, ale ... větši-
nou to tak "všichni" dělají. Je to prostě normální. Naše
role mají nekonečně variant a ovládají dokonce i vztahy,
které to "takhle nechtějí". Dávají si pak pozor, aby neby-
li jako "všichni", a musí si proti ostatním "ustát" svoji
neobvyklou protiroli.

Přestaňte hrát role!!! Staňte se svobodnými ve svých
vztazích. Ujasněte si, najděte a pojmenujte, co je pro
vás "správné", a přestaňte to hrát. Zjistěte si, co oba
dva skutečně chcete, a začněte to tak dělat. Nebojujte,
čí představa je "správná", a dohodněte se, jak to prostě
chcete. Cokoli. Jen vy dva rozhodujete. Jen vy dva tvo-
říte svůj vztah. Jen vy dva se musíte dohodnout, a proto
spolupracujte a nebojujte. Buďte pružní a ponechte si
jen takové postoje, které vám slouží, a buďte jen v tako-
vém vztahu, ve kterém jste šťastni.

Někteří jsou přesvědčeni, že partnerství musí být
na celý život, a snaží se proto ve vztahu setrvávat

148

i v případě, že jim dávno nevyhovuje, a trápí se. Vztah
je naše zrcadlo a jedině díky vztahu můžeme poznat
sami sebe a využít svůj potenciál. Jak často slyšíme
kolem sebe např.: "Nemohu to dělat, protože to Tonda
nemá rád", nebo si to nepřeje, či tak nějak podobně.
Vzdáváme se své vlastní moci a "děláme to kvůli nim ..."
Nebojte se jít dál. Nebojte se chtít více. Mluvte se svým
partnerem o svých představách, o svých plánech, o tom,
co chcete. Dlouho mi trvalo, než jsem překonala ten-
to systém přesvědčení, že můj vztah je přeci na celý
život, Chvíli mi trvalo, nežli mi došlo, že mohu chtít
více, že se nemusím přizpůsobovat, když mi to nevy-
hovuje. Nežijme pro vztahy, které nás omezují a trápí,
a kde se cítíme nepřijati, Domnívám se, že cílem našeho
života není partnerský vztah, ale náš osobní růst a naše
cesta, ve které nám velmi vydatně může náš vztah
pomoci. Poté, co si svobodně řeknete o vše, co potře-
bujete, poté, co si ujasníte, co chcete, a s vaším part-

o nerem se nedohodnete, je třeba jít dál. Zbavte se ome-
zení, proč nemůžete dostat to, co chcete, neboť kolik
lásky dáte sami sobě, tolik jí dostanete i ve svých vzta-
zích ...

neboť příjemné, laskavé vztahy plné lásky
a porozumění existují, ale za předpokladu,
že zůstanete sami sebou a přijmete svého
partnera takového, jaký je ... a bude-li to
pasovat dohromady, pak je to ono ...
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Kapitola 21

Jak dostat odpověď

Kdo se ptá, ten se dozví! Kdo klade otáz-
ky, dostává odpovědi!

Problémem však bývá, že mnozí z nás otázky nepo-
kládají, tudíž nedostávají odpovědi, a co více, v mno-
hých případech ani odpovědi vědět nechtějí. Možná
znáte ze svého života pocit, kdy máte třeba tušení, že
něco není v pořádku, ale nechcete se zeptat, a tudíž ani
dozvědět, jaká je skutečnost, ze strachu, že se dozvíte
něco, co by vám způsobílo bolest. Taková situace může
vzniknout třeba ve vašem vztahu, kdy můžete mít pode-
zření, že váš partner má ještě někoho jiného. Podezření
vás sžírá a ničí, přesto však neuděláte žádný krok pro
to, abyste zjistili pravdu. Většinou se vše tak nějak "za-
onačí" a vy se stejně nakonec dozvíte vše potřebné, ať
se vám to líbí, nebo ne ... Náhodíčka ...

Každá změna, která nastává v našem životě, je důsle-
dek všech našich předchozích kroků. S tím, co se "děje"
v současnosti v našemživotě, vždy nějakým způsobem
souvisíme, i když momentálně nevíme jak. Dá se tedy
říci, že

pokud nechceme vidět to, co se momentál-
ně děje v našem životě, nechceme vlastně
převzít zodpovědnost za naše minulá roz-
hodnutí a volby.

150

.J1I'1 'I

To, co přichází, nechceme propojit s naším životem,
nechceme poznat, jaké naše kroky vedly k určitým dů-
sledkům, či co případně nebudeme opakovat, protože
to dopadlo tak a tak a nám se to nelíbílo. Vlastně se
nechceme učit! Náš život je pouze o příčinách a násled-
cích, a odmítáme-li za tuto základní souvislost převzít
zodpovědnost, odmítáme tím vlastně život sám ... Ne-
můžeme si vytvořit ve svém životě to, co chceme, ne-
boť se pak většinou stáváme obětí, která je odkázaná na
tenhle "hrozný" svět. Někteří to ale ani pak nevzdávají
a rozhodnou se proti této "nespravedlnosti" bojovat. Je-
jich život se pak stává peklem, protože neustále hlídají,
co kdo udělal špatně, čím by jim mohl ublížit či byl
nespravedlivý atd. Nemohou pak být sami sebou a ne-
mohou se zaměřit na svou vlastní tvorbu.

Ale vraťme se na počátek, tj. k naší prvotní neo-
chotě dozvědět se, jak věci vlastně jsou. Co se vlastně
všechno stane, když zaujmeme pozici mrtvého brouka

'ze strachu, abychom se nedozvěděli něco, co nechceme
slyšet? Proč odmítáme účast na svém vlastním životě
a necháváme vnější svět, aby o nás rozhodoval? Proč
nechceme znát pravdu, abychom se mohli svým roz-
hodnutím podílet na svém životě? Vzdáváme se tím své
vlastní moci a stáváme se závislí na svém okolí. A zcela
právem se pak obáváme bolesti, neboť necháme-li roz-
hodovat druhé, víme jistě, že nebudou rozhodovat podle
nás, ale podle sebe. A to pro nás samozřejmě nemusí být
vždy to nejlepší. V případě partnerské nevěry například,
zaujmeme-li pozici toho, který nevidí a neslyší, větši-
nou vlastně spolupracujeme na celé akci a umožňujeme
tím našemu partnerovi, aby ve svém vedlejším vztahu
pokračoval. Může se stát, že nabude dojmu, že je to tak
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vlastně v pořádku, protože nám to vlastně "nevadí". Ne-
reagujeme-li a neřešíme-li věci ze strachu z bolesti, pak
to, co následuje, bývá většinou ještě větší bolest, neboť
během procesu ztratíme zbytek sebevědomí, které nám
ještě zbylo. Nejsme vlastně ochotni se poučit ze situa-
ce, která vznikla, neboť již fakt, že si náš partner najde
mimo nás ještě jiný vztah, znamená, že nejsme rovno-
cenným partnerem a necháváme většinou příliš velký
prostor našemu partnerovi. Nemyslím tím jen prostor
fyzický, ale hlavně pocit naší důležitosti ve vztahu. Vět-
šinou upřednostňujeme svého partnera a ustupujeme se
svými požadavky, až většinou sami sebe ze vztahu
"vytěsníme" a vytvoříme dostatečnou mezeru, aby
mohl vstoupit ještě někdo třetí. Častokrát slýchávám:
"Tolik jsem pro něj udělala, nic jsem pro sebe nechtěla,
všechno jsem vydržela, která jiná by mu tohle dělala?"
Jak těžké je někdy vysvětlit těmto lidem, že to je právě
důvod, proč se to tak stalo, neboť: "Cítím-li se nedůle-
žitý, ostatní se ke mně chovají jako k nedůležitému ..."
A nedůležitého vlastně ostatní přestanou potřebovat...

A proto, učte se! Převezměte zodpovědnost a ptejte
se proč? Ptejte se včas, kdykoli vám něco nesedí. Ne-
bojte se dozvědět pravdu o sobě i o druhých. Nechcete
přeci žít ve strachu, neboť největší strach nám způsobuje
naše neschopnost věci řešit. Kdykoli se vám ve vašem
životě něco nelíbí, ptejte se, kde jste udělali chybu, kde
jste šli proti sobě, neboť nejvíce sil nás stojí vlastní
popírání a lhaní. Nejvíce unaveni jsme, děláme-li věci,
se kterými vnitřně nesouhlasíme, a neumíme s tím pře-
stat. Kdykoli se z nějaké situace nemůžete dostat, zna-
mená to, že opakujete stále stejnou věc znovu a znovu
... a proto ptejte se...
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Ptejte se! Ale kde? Možná jste zkusili obejít své zná-
mé, ale nejste spokojeni. Nikdo vám neporadí, co máte
udělat, protože co je dobré pro jednoho, nemusí být dob-
ré pro druhého. Druzí lidé vám poskytují zrcadlo, nikoli
řešení. Rozhodnout se musíte sami. Takže jediný, koho
má smysl se ptát, jste vy sami. Chybí-li vám informace,
pak vyjděte do světa, ale pak se znovu ptejte sami sebe,
co vy na to.

Jak se ptát? Jen velmi malá část našeho rozhodování
probíhá na vědomé úrovni (uvádí se 20 až 30 %). Zbytek
toho, co víme a co nás řídí, je na úrovni podvědomé. Jak
často tvrdíme něco, co si myslíme, že si myslíme, ale
naše realita tomu vůbec neodpovídá. Jak je to možné?
Musíme najít zdroj těchto nesrovnalostí a dát vše do
pořádku.

Jak to dělám já? Abychom s mými klienty zjistili
zdroj jejich potíží, zvykla jsem si používat kineziolo-

.gický test. Můžeme tak velmi přesně pojmenovat, kde
je ten největší problém a jaké jeho životní postoje způ-
sobují současné potíže. Pomocí svalového testu může-
me obejít systémy přesvědčení, které nám znemožňují
přiznat si pravdu. Přirozeně to funguje tak, že negativní
informace naše tělo oslabí a na pozitivní informaci re-
agujeme silným svalem. Znáte tuto svoji reakci, když
vám někdo třeba řekne něco nepříjemného a vy se cítíte
slabí a neschopní pohybu. Častokrát i lidé, kteří se vám
chystají sdělit nějakou .jobovku", se vás předem zeptají:
"Sedíš? Tak já ti něco povím." Navenek se můžete tvá-
řit, že vám to vůbec nevadí, ale vaše tělo vás prozradí.
Slabý sval znamená prostě nějaký problém, a tak hle-
dáme dál. Umíme-li se chytře ptát, dostaneme odpo-
věď na každou otázku. Pamatujeme si v naší buněčné
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paměti každou vteřinu našeho života a tento záznam
jsme schopni přehrát znovu, pokud to potřebujeme.
Tělo reaguje na každou jednoznačnou otázku týkající
se minulosti či současnosti. Testování svalů nenahradí
naše rozhodování do budoucnosti, neboť budoucnost si
tvoříme teprve tím, co uděláme. Testujeme svaly proto,
abychom se znovu setkali s pocitem, kdy mluvíme sku-
tečně to, co cítíme. Je úžasné sledovat s druhými lidmi
ono kouzelné aha!, kdy pojmenujeme ten skutečný
problém, či destruktivní mechanismus v našem životě,
a oni pochopí, jak to vlastně v jejich životě funguje. Na
podvědomé úrovni to stejně víme, takže v okamžiku,
kdy vše převedeme do vědomí, nám vlastně celá proble-
matika není cizí, Je nádherný pocít uvědomit si pravdu
a pocítit možnost změnit to, co nefunguje. Je nádherný
pocit, když pochopíme nerovnováhu, kterou stejně cítí-
me vlastní nepohodou. Je nádherné navrátit si zpět svoji
moc tím, že porozumíme. Je nádherné být zase doma ...

N'e vždy můžeme věci změnit jen tím, že pochopíme.
Někdy musíme hledat hlub oko v minulosti, kdy jsme
prožili něco, co nedokážeme překonat, a zůstala bolest.
Zůstal strach a náš špatný model, kterým se snažíme
strachu vyhnout. Někdy jsou to vážné věci, třeba smrt
našich blízkých, válka či velmi složité vztahy, které
působily, že jsme se vzdali sami sebe. Nedokázali

jsme proto za těchto obtížných podmínek zůstat sami
sebou a udržet si svoji hrdost. Jak těžké je pro dítě udr-
žet si svoji hrdost, když jeho rodiče například usoudí,
. e se jejich dítě narodilo ve "špatnou chvíli a na špat-
ném místě", a dají ho do dětského domova. Jak těžká
je lekce tohoto dítěte, které má pochopit, že je cenné
a rovnocenné se všemi ostatními i za těchto podmínek,
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a nevztahovat si jednání svých rodičů k hodnocení sebe
sama. Jak těžké ... ale věřím v řešitelnost všech těchto
věcí. Při sezení, kdy se vracíme do doby, kdy jsme zažili
největší bolest, necháme odejít nashromážděné emoce
a najdeme správné řešení, tedy takové, abychom se ne-
vzdali sami sebe. Vrátíme si zpět svoji energii, neboť
neexistuje problém, který by nemohl být vyřešen. Náš
mozek ukáže vždy tu dokonalou situaci, na které může-
me pochopit ... a změnit postoj.

Někdy je to velmi jednoduché, neboť sijiž moc přeje-
me změnu ve svém životě. Odstraněním emocionálního
bloku a pochopením souvislostí můžeme mít pocit, že se
změnil svět. Vzpomínám si najednu paní, která neměla
ve svých padesáti letech ještě žádný vztah s mužem. Byla

toho velmi nešťastná a velmi dobře věděla, že nejvíce se
bojí sexuálního prožitku. Měla pocít, že všem mužůrnjde
jen o "to", a proto se vztahům S muži vyhýbala. Při od-
blokování jsme spolu musely jít hlub oko do její minulos-

-ti. Hledaly jsme v generacích ze strany její matky. Bylo to
několik století zpět. Čas je totiž z hlediska našeho mozku
přebytečná veličina, neboť to, na co myslíme, vnímá náš
mozek jako realitu a je mu celkem jedno, "kdy" se to sta-
10. Vybavila si mladou dívčinu, která pracovala na poli.
Slunce pálilo a se skupinkou dalších vesničanů sklízeli
seno. Najednou se v dálce zvedl oblak prachu a přijížděli
jezdci na koních ...Byli to vojáci. Dívka přestala pracovat
a hleděla na ně. Byla to doba, kdy si možná lidé lidského
života tolik necenili, byla to doba válek a drancování...
Příběh z její knihovny nedopadl dobře. Vojáci k ní doje-
li, chytili ji a nepěkně s ní zacházeli. Krutost, výsměch,
znásilnění, bolest ...nakonec zapálili seno ...V místnosti,
kde jsme pracovaly, byla cítit spálenina. Paní plakala nad
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bezmocností té dívky... Jenže? Kde je bolest, je většinou
něco špatně i z naší strany ... takže trochu se na to po-
díváme. Příběh je symbol, který potřebujeme vyřešit,
neboť obsahuje náš nezvládnutý princip. V tomto pří-
padě nedostatečná ochrana dotyčné dívky, neboť ostatní
vesničané na nic nečekali a běželi se schovat. Nezdá se
vám, že si tak trochu o tenhle malér řekla? Vojáci jsou
vojáci a válka je válka. Za všech podmínek musíme žít
tak, abychom se o sebe postarali. Jakjen nejlépe v rámci
daných možností dokážeme. Tak a máme to! Není se
třeba ničeho v životě bát, pokud věříme, že jsme schopni
se o sebe postarat... Možná namítnete: "I proti mnoha
vojákům?" Ano, i proti mnoha vojákům. Protože pokud
jsem žena a dívám se kolem sebe, žiji v době, ve které
žiji, a vidím rotu vojáků, tak prostě neváhám a mizím.
Chci-li žít, protože si sebe dostatečně vážím, vyhýbám
se situacím, které mi neslouží... Kolik bolesti vzniká na
světě jenom tím, že si lidé sami sebe neváží a jsou zkrát-
ka ochotní tou bolestí projít... Milá paní se nadýchla, oči
se usmívaly, slzy rychle osychaly. Když pochopíme, tak
se již nemusíme bát. Většinou se pak můžeme pustit i do
toho, co jsme dříve prostě nedokázali. Znovu se zhlubo-
ka nadýchla: "Takže, jdu do toho, tolik mužů a tak málo
času ..." Už se nemusí obávat mužů, ani mít strach, že jí
ublíží, pokud sama sobě důvěřuje, že rozpozná případ-
nou ohrožující situaci a zachová se podle toho.

A nyní můžeme jít dál. Uvolníme si energii, kterou
jsme vkládali do strachu a do svého omezení, a můžeme
ji využít ke své tvorbě v současnosti.

"Odblokování", alespoň pro mne, je zatím ten nejdo-
konalejší způsob, jak se dostat ke "kořeni" problému.
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Svalový test považuji za dokonalý zdroj informací,
neboť jeho prostřednictvím můžeme odhalit dávno
popřené a utajené strachy a negativní postoje. Používali
ho již staří Mayové a získávali tak cenné informace. Ale
stejně jako všechno i tato dokonalá pomůcka nám slouží
jen jako přechodná pomoc na cestě k osobnímu růstu,
neboť v určitém stadiu popření potřebujeme opět poznat
"pocit pravdy". Dále se pak potřebujeme spoléhat sami
na sebe. Občas se vyskytnou lidé, kteří ulpí na nějakém
stadiu jistot, třeba na jistotě svalového testu, a přestanou
spoléhat na svůj vlastní pocit. Žádná metoda na světě
nenahradí naše rozhodování a naši vlastní zodpověd-
nost. Je proto důležité mít uši i oči otevřené a vnímat vše
kolem nás a propojovat si vše s naším životem ...

Ke kladení otázek patří i naše ochota přijímat odpo-
vědi, které k nám přicházejí. Důvěřujte tomu, že mo-
hou přijít odkudkoli, protože pokud jste o ně opravdu
požádali, najdou si vás. Učte se proto přijímat všechny

. zdroje, neboť jsou nekonečné a někdy velmi zvláštní.
Vzpomínám si na jednu drobnou příhodu, která

i dnes způsobuje na mém těle jemné rozechvění. Bylo to
před několika lety, kdy jsem se zabývala různými sou-
vislostmi mezi jízdou autem a naším vlastním životem
a učila jsem seminář "Já řídím", kde si lidé řešili svoje
omezení a strachy v souvislosti s řízením auta. Téma
a jeho symbolika mě fascinovaly, neboť souvisejí s naší
zodpovědností řídit svůj vlastní život.

Hodně jsem v té době jezdila, učila jsem kurzy
v různých koutech naší republiky. Souvislosti se pěk-
ně skládaly a já jsem byla velmi nadšená svojí cestou
kupředu. Měla jsem pocit, že mě nic nemůže zastavit,
že všechno funguje. Měla jsem v té době svoje auto
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Renault 19, se kterým jsem absolvovala cesty. Trochu
jsem pomýšlela na koupi nového auta, neboť se začína-
ly objevovat různé závady. Jedna z chronických závad,
která se stále opakovala, byla porucha zpátečky. Nero-
umím souvislostem, ale je tam prý nějaké lanko, které

se vždy vyvléklo a zpátečka prostě .nezpatečkovala'',
Závada se vždy objevila v tu nejnevhodnější chvíli,
kdy jsem nutně potřebovala couvnout, a bylo pak velmi
složité "vycouvat" z dané situace ... Rozčilovala jsem se,
ale nic jsem nechápala. Auto jsem vždy dala do opravy,
oni to opravili a stalo se to znovu. Možná jinou opravnu,
řeknete si... Ale já to dávala stále do té samé. Jednou se
to zase stalo ... Tentokrát ale v "mojí" opravně neměli
vojno a já si řekla, že na to vyzraji. Já totiž tu zpátečku
nepotřebuji!!! Jezdila jsem asi přes týden bez ní. Už jste
si to někdy zkusili? Zvláště ve vnitřní Praze je to velmi
ábavné. Musíte naprosto přesně vědět, kam jedete,

a musíte stále soustředěně myslet na to, že nemůžete
couvnout. Začala jsem si uvědomovat, že couvání je
docela potřebná a "normální" věc. Začalo mi docházet,
•e do určitých situací se nemohu vůbec pouštět, protože
se z nich nedostanu. Ale ve výsledku jsem byla stále
nadšená, jak jsem to pěkně zvládla, že vlastně tu zpáteč-
ku opravdu tak nutně nepotřebuji. Další týden jsem jela
do opravny. Chlapi opravovali a já stála v dílně a bar-
vitě jsem jim líčila svoji zkušenost, jak jsem to pěkně
zvládla a že zpátečka není tak bezpodmínečně nutná
věc. Mechanici se smáli až na jednoho ... Byl zabořený
v jednom autě, skoro nebyl vidět a najednou se mu vy-
sunula hlava. Byla to neznámá tvář, nikdy před tím jsem
ho tam neviděla, přestože jsem do dílny chodila posled-
ní dobou velmi často. Nadechl se a řekl: "Nezdá se vám,
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mladá paní, že člověk musí někdy v životě couvnout,
aby mohl jet zase dál?" Prásk! Zase zalezl pod auto
a už neřekl nic. Od té doby jsem ho už nikdy neviděla.
V dílně se už neobjevil. Byl tam vůbec opravdu? Tomu
se říká "zprávy z Univerza". Už se na to prostě nemohli
tam nahoře dívat... Snad už dnes vím, jak důležitá je
zpátečka. V autě, ale i v životě ... A co vy?

Ptejte se a dostanete odpověď!!!
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Kapitola 22

Co mi funguje?

Život, myslím... Tak jak funguje každému z vás.
Přijmeme-li do svého života univerzální zákony a pře-
staneme s nimi bojovat, pak můžeme tvořit život podle
svých představ. Všichni máme tu možnost, všichni
máme tu moc. Všichni si můžeme pro svůj život sta-
novit funkční pravidla a podle potřeby je měnit, rušit či
stanovovat nová.

To nejdůležitější a nejcennější, to, o co si myslím, že
tady jde, je přijímání světa kolem nás. Přijímání sebe,
druhých, prostě všeho. Přátelé, přijímání neznamená,
že se vším souhlasíme a podřizujeme se něčemu, i když
se nám to nelíbí. Naopak teprve přijímání nám umožní,
abychom se svobodně rozhodli odloučit se od něčeho,
co nám nevyhovuje, neboť ve většině případů dáváme
obrovské množství energie právě tomu. Nepřijímáme-li
totiž cokoli, způsobujeme si tím přesně to, co nechceme,
totiž výskyt "toho něčeho" v našem životě. Přestaňte se
pohoršovat nad tím, co se vám nelíbí, pochopte jen, že
druzí to mají prostě jinak. Nedávejte tomu energii, neboť
tím to zvete do svého života. Domnívám se například,
že kdyby všechny ženy-spasitelky, které si do svého ži-
vota vezmou třeba muže alkoholika, tyto muže přijaly
a nesnažily se je tudíž zachraňovat, muži alkoholici by
možná přestali být. Tím, že by je ženy přijaly takové,
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jací jsou - tedy i s jejich pitím, pochopily by, že je vlast-
ně ve svém životě nechtějí, protože většinou není o co
stát. Na tyto muže by totiž zbyly jen ženy-alkoholičky
a to by jim asi nevyhovovalo. Kdyby se o ně neměl kdo
starat a nesnažil se je nikdo zachraňovat, myslím, že
by s tím prostě přestali... Nevnímejte proto druhé,
kteří to mají "jinak", jako své nepřátele (ale ani
jako chudáčky), neboť každý máme možnost vybrat
si, jak chceme žít! Opět to ale neznamená, že budete
třeba mlčky trpět, co se vám nelíbí. Neznamená to, že
když vám někdo ve frontě na melouny kouří přímo pod
nos a vy, protože máte na programu přijetí, a přestože
máte pocit, že se udusíte, budete mlčet. Neznamená to,
že se o sebe nepostaráte a neřeknete mu, co si o jeho
aktivitě myslíte. Jen bych vám chtěla připomenout rov-
nost názorů a postojů všech, to znamená postarejte
se o sebe, ale nepociťujte nepřátelství! Nehledejte, čí
názor je správný či správnější, ale jen ten, který je pro
vás funkční! Projevte se! Sdělujte druhým lidem váš
pohled na věc, aniž byste "z nich dělali blbce" či se
"cítili jako blbci". Někdy lidé obviňujícím způsobem
vyčítají druhým, že se vedle nich právě takto cítí. Mož-
ná se jich jen zeptejte, proč to tak mají. Proč o sobě tak
pochybují, když se takto cítí? Máte právo myslet si něco
jiného a oni též ...

Naslouchejte!

Nedávno jsme byly s mojí dcerou na vyjížďce s koňmi
a vzaly jsme s sebou jednu holčičku s malým poníkem.
Chodi asi do čtvrté třídy a se svým koníkem vyrostla.
Jezdí opravdu výborně a nemusely jsme se o ni za jíz-
dy vůbec starat. Jen když jsme někde zacválaly, tak se
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trochu zpozdila, ale brzy nás zase dohnala. Její koníček
je hřebec, ale je to osobnost, i když už něco pamatuje.
Je asi třikrát tak starý jako jeho majitelka. Bylo krásné
počasí, bylo nám všem prima. Na konci jedné louky nás
holčička dostihla a měla problém. Tekla jí krev z nosu.
Zastavily jsme. Žádné obvyklé prostředky, jako třeba
studenou vodu, jsme neměly, a tak jsem se jí zeptala:
"Mohla by sis vzpomenout, na co jsi myslela, když ti
ačala téct ta krev?" Ze své praxe vím, že když někomu

často teče krev z nosu, znamená to, že dotyčný cítí málo
lásky, častěji má pocit, že ho druzí nemají rádi. Krev je
naše životní energie a nosem prostřednictvím dýchání
vyživujeme celé tělo a komunikujeme s celým světem.
Nějakou situaci se problém nastartuje. Holčina se na mě
podívala a bylo vidět, že přemýšlí. Ničemu se nebránila,
bylo cítit absolutní přijetí informací, které dostávala. Za
malou chvilku jí krev přestala téci. Jely jsme dál. Zby-
tek .cesty už proběhl bez problémů a na statku jsme se
rozloučily. Cítila jsem, že je stále zamyšlená ...

Ráno jsme se u koní opět setkaly. "Tak jsem přemýš-
lela, na co jsem včera myslela, když mi začala téct ta
krev," bylo první, co mi řekla "a už to vím. Přemýšlela
jsem o pohledu na svět z mého koníka a zajímalo by
mě, jaký je pohled z vašich koní," vyjádřila se poetic-
ky. Jinými slovy, když jsme přeložily její vyjádření,
zkrátka jí vadilo, že jede na malém koni a že nestí-
há, jak by si přála. Trochu zafuněla a pak jsme si po-
vídaly o tom, že má mít člověk radost z toho, co má,
ale že to neznamená, že nemá chtít víc... Další den
jsem jí nabídla vyjížďku na mém koni. Byla nadšená.
Pole byla právě sklizená, tak si daly s moji dcerou
a jejím koněm pěkný závod. Vyhrála a stala se prvním
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jezdcem, kterému se to na mém koni podnrilu IIvln
šťastná a my s ní...

Naslouchala! Nebojovala! Už slyším nČkll'l'l'dl INIU\11 •

kteří na moji otázku spustí proud vysvčtlovňul, JI,I' ku-v
z nosu jim teče odjaktěživa a mamince že raky tvkln.,
Případně, že nemysleli na nic, nebo nčco podohuéh»,
Určitě by se našli i tací, kteří by mi řekli, uť Sl' hlhl
neptám a něco dělám ... No a co? Ona ale na8101l(.:11II11I,
a tak se dozvěděla. Možná, že až se jí to ještě někdy
stane, vzpomene si sama, a možná už se jí to ani 11ikdy
nestane ...

Další, co mě napadá, je důležitost teď a tady. Jcd imí
chvíle pro život je právě teď. Síla současného okamži-
ku je obrovská. Většina lidí žije minulostí, která je
zdrojem neustálých výmluv a omezení. Má podobu
různých strachů a negativních zkušeností z minulosti.
Nemůžeme pak v současnosti dělat to, po čem toužíme.
Nezapomeňte udělat občas pořádný úklid a zbavit se
'věcí, které vám již neslouží. Jak ve své mysli, tak ve své
hmotné realitě. Vše je symbol, a pokud ze svého bytu
nebo domu máte skladiště starých a nepotřebných věcí,
věřte, že stejně to vypadá i ve vašich myslích.

Existují však i lidé, kteří žijí výhradně budoucností.
Žijí výhradně svými plány a představami a svůj život
odsouvají "na potom". Chybí jim většinou jakákoli
akce, neboť na všechno je času dost. Je to nejlepší způ-
sob, jak jednou zjistit, že teď už je opravdu na všechno
pozdě... A proto neodkládejte věci! Neodkládejte
řešení věcí, které vám nevyhovují! Představte si to
asi takhle. Necháváte-li nějakou špínu delší dobu, vět-
šinou se stane, že se na ni nabaluje další a další. Tím,
Veproblém odložíte, většinou se ho dočasně zbavíte,
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ale časem znovu naroste. Nenechávejte problémy
"zasmrádnout", neboť zůstáváte-li například dlouho
v místnosti, kde to smrdí, váš čich se otupí a přestanete
to časem cítit. Za nějakou dobu pak splynete se svým
prostředím, a co více, stanete se jím, tedy tím smradem.
Jak jednoduché ...

Jak často jsme svědky toho, že lidé žijí například
ve vztahu, který jim nevyhovuje, kde nejsou šťastni,
ale přesto zůstávají. Napřed .Jcvůli dětem", potom pro-
tože tam už nejsou děti, pak protože si napřed musejí
najít jinou práci, potom protože si právě našli jinou prá-
ci, pak protože mají dům ... a pak už to nestojí za to,
nějak už to dožijeme, už jsme si zvykli, už to spolu
vydržíme ... Nejsme na Zemi proto, abychom to tady
"vydrželi".

Nejsme silní tím, co všechno vydržíme, ale
tím, jak dobře dokážeme žít svůj život!!!
A proto se naučte říkat NE věcem, které
vám nevyhovují.
Abyste mohli poznat, co vám nevyhovuje,
naučte se nepotlačovat svoje pocity. Vaše
pocity jsou ten nejcennější a jediný rádce.
Zpracovávejte svoje reakce na okolí a uvi-
díte pak svoji cestu ...

Mějte svoji hrdost a vybírejte vždy to nejlepší pro
vás. Důvěřujte tomu, že pokud děláte to nejlepší pro vás,
je to i to nejlepší pro druhé. Vždy vše do sebe zapadá.
Nesnažte se poznat, co je dobré pro druhé, neboť jen
oni to vědí!

Ach, kolik jen času ve svém životě jsem strávila
úvahami o tom, co by všechno druzí pro sebe mohli

164

udělat ajaké by to bylo, kdyby toho vYlI/,III. II lidi II~
pak skvěle cítili, kdyby to dokázali ... Zt n\11IľW.II, IH'IIIu
jen oni sami šéfují svému životu. Zbavte NI' 0111'(1\'
ní! Nebudete pak zklamaní, neboť zklanuinl II II II lili
vlastni postoj. Zklamaní se cítíme, když Sl' 1't'1I11111Ijfji I,d
našich očekávání. Nebojte se, jděte dáli II WI" •V)'lli
snům,alenemanipulujterealituočekáv<ÍIlIIlI, NI lit 11111
co se objeví, z nějakého důvodu to ono, IWWIIII\I III ",
Pokračujte! A pokračujte tak dlouho, dokud 111'1111111"1
co jste chtěli! Je to zábava! Je to hra! Je to /,1VIII III

Ale nejvíce ze všeho se mi ulevilo, když .lNI 'III 1111111I1
pila, že nemusím už vůbec lhát. Nemusim Hl' 11,,1, II
na něco přijde, protože prostě není na co. I'ul, lid 111111illi
souhlasím s tím, co dělám, pak si stojím 1'11 lIli d>\1I1
svým rozhodnutím, a to i v případě, že nchylu III\'II!I
nejlepší. Nevadi, udělám to příště jinak, nebol' 'II lilli 1!.1
učíme. Žijte pravdu!!! Žijte svoji vlastní pruvdul

Žijte v pravdě!!!

Nebudete se muset o nic bát, protože to blldl' Ili11'.11-
pravda ... Budete vyzařovat jednoznačnou clln/llI. lidi
se s vámi budou dobře cítit, protože pro ně budili I, 1111I
ní, a na vaší cestě vás pak podpoří ti správní. PIIIIII'I
budete vědět, co chcete. Nebojte se, že pak 11\·1111111II
pro všechny stejně přijatelní. Převezměte zodpovodiu 1'.1
a nechte lidem právo na jejich názor na vás. Ncdlvu ',I
že když třeba někde prohlásíte, že se vám nelíbi 1\1li II I III
a že budete bojovat za to, aby se ve veřejných prost 111111II
nekouřilo, tak se ale vůbec nebudete líbit kuřá Id II1I II
to "normální", můžete to přeci pochopit a pr'ij1l1l11l1
Mají na to právo. Ale vy též ... Když se opravdu prnj\'v I

te a druzí také, bude výsledek součtem energie V~\'I·h.
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A o to právě jde. Bude to pak to momentálně nejlepší
řešení pro všechny, a proto

projevte se!

Buďte opravdovou součástí tohoto nádherného světa.
Buďte hrdí na svoji vlastní pravdu. Žijte svoji vlastní
pravdu, neboť svět je součtem všech těchto lidských
pravd ...

Napadá mě toho ještě hodně, ale zároveň mě napadá
slovo

postupně

a velké kouzlo tohoto slova.

Díky, že jste četli až sem, a těším se na další setká-
ní.
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"Narodila jsem se v pravé poledne a u sv. Antoníčka
právě bily zvony, docela jasně si to pamatuji ...," říká
o sobě autorka. Narodila se v roce 1956 v Praze jako
první dítě svých rodičů. Do svých sedmi let vyrůstala
jako jedináček, dále pak se svojí sestrou. Rodiče byli
státní úředníci a snažili se "nevybočovat" z tehdejšího
.normélu". Po základní škole vystudovala letenské
gymnázium a navzdory pol itickým potížím jejího otce
následně pak Vysokou školu ekonomickou. "Jako dítě
jsem měla velké sny, ale ty jsem pak postupně vzdala,"
říká Zdeňka. Zajímaly ji všechny věci, které se tenkrát
nesměly: zakázaná politická literatura, zdravá výživa,
alternativni léčitelská medicína, netradiční výchovné
metody atd. Po vysoké škole chvíli pracovala jako eko-
nomka v Uměleckých řemeslech, v různých kulturních
zařízeních a pak se vdala. Fotografovala a žila život
svých tří dětí. "Byly to báječné roky, byla jsem tolik
šťastná," říká o té době. Prostřednictvím svých dětí
se postupně vracela k aktivitám, které ji naplňovaly:
kreslení, různé akce pro děti, společensko-výchovná
činnost. Se skupinkou nadšených rodičů založila al-
ternativní první třídu pro svého syna Matouše. Byla
naplněná životem s dětmi, svými i všemi ostatními.
Pořádala pro ně výtvarná soustředění, vedla výtvarné
kroužky a "bavila se". Přes všechny aktivity ale bylo
zjevné, že některé věci prostě řešit "nejdou". Například
problémy některých dětí v alternativní třídě, které přes
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všechnu vytvořenou "pohodu" setrvávaly. Později pro-
střednictvím své kamarádky objevila kurzy americké
metody One Brain (Jednotný mozek) u paní Carol
Ann Hontz, které absolvovala. "Byla jsem fascinovaná
všemi možnostmi, že se lidé mohou zbavit svých pro-
blémů jen a jednoduše tím, že si vzpomenou ...," říká
Zdeňka Jordánová. Po revoluci se změnil svět. Kdo
něco chtěl, mohl začít. Začala uskutečľíovat svoje sny.
Zřídila si soukromou poradnu, začala učit vzdělávací
kurzy metody One Brain a byla stále více a více nadše-
ná výsledky této nádherné práce. Dále vyučuje metodu
Mandala života, která nám radí, jak využít univerzální
zákonitosti k dosahování vlastních cílů. Dnes nejra-
ději pracuje na svých vzdělávacích programech, které
aměřuje na praktická témata našeho života, pořádá

různé semináře a akce s dětmi, které stále rozvíjí. Říká
o sobě, že je ekonomem svého vlastního života, pracuje
ve své soukromé poradně a spolupracuje i s některými
"os~ícenými" firmami, které chtějí využít "duchovní"
cesty ke zhmotňování svých úspěchů,
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Další kniha Zdeňky Jordánov
kterou vydalo nakladatelstvl Vodnář

Moje peníze... Zbavte se závislosti na penězích, nejlépe tím,
-že je prostě a jednoduše budete mít. Zbavte se té hloupé výmlu-
vy "Nemám na to peníze", kvůli které nemůžetejít za svým cílem,
nernůžete se projevit a být šťastni.

Peníze nejsou cílem, ale prostředkem. Peníze jsou vyjád-
řením naší vlastní ceny a naší účasti na dění světa. Peníze nad
vámi nemají moc, pokud to nebudete chtít. Peníze jsou jen vaším
zrcadlem a sčítají vaše záměry. Změňte proto své záměry! Máte tu
moc! Buďte bohatí! Objevte svůj potenciál a naplňte své sny!

Přijměte peníze do svého života a dovolte jim, ať pracují pro
vás! Jste jedinečné a důležité bytosti, jste cenní a úžasní, dovolte
si svobodně se vyjádřit!
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