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Poděkování
Chtěl bych poděkovat všem, kdo se podíleli na vydání této knihy v češ
tině a v angličtině. V první řadě Dané Hájkové za její Světlo, její sílu a její
obrovskou podporu - bez ní by toto vydání knihy jisté nevzniklo.
Děkuji také všem přátelům, které jsem potkal během cesty po české re
publice a ve skupinách zavádění pránické výživy; je jich dnes už příliš mno
ho, než abych je mohl jmenovat všechny.
Chtěl bych poděkovat Jaroslavu Duškovi a Milanu Bokrovi a jejich přá
telům za doprovod v průběhu turné přednášek v roce 2011. Prožili jsme spo
lečné vzácnou zkušenost a silné i prosté momenty, které mé velice zasáhly.
Humor a radost byly všudypřítomné, hodné jsme mluvili, umožnili mi
objevit při této mé cesté do Čech krásnou zemi a já jim za to velice děkuji.
Díky této knize budu moci přenést svoje svědectví za hranice Francie.
Přivítání, jakého se mi v České republice dostalo, a nadšení, jehož jsem byl
svědkem při svém turné po této krásné zemi v roce 2011, mé hluboce zasáh
lo.
Nedávno jsem oslavil výročí deseti let své pránické výživy. Dékuji svému
télu za možnosti, které mi tak umožnilo objevit a které jsou jako rozmanité
a pestré krajiny, kde každá cesta je jedinečná a jiná. Je nás několik, kdo tak
to žijeme už léta, a naším posláním je říkat svétu, že tato možnost existuje,
ale nevytvářet žádnou školu ani hnutí. Přešli jsme na druhou stranu akvária,
a nepochybné jsme se tak stali prototypem nového fungování pro lidstvo,
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jakéhosi „evolučního skoku“, jak říká Šrí Aurobindo a Satprem. Všem svým
bratrům a sestrám na světě to z celého srdce přeji.
V Indii žije muž, který už sedmdesát let nepil ani nejedl; nejenže všechny
jeho orgány pracují normálně, ale ve věku 80 let má orgány (včetně mozku)
pětadvacetiletého člověka. Tělo pránických osob není stejné jako těla těch,
kteří jedí, i zákonitosti jsou jiné: neopotřebovává se ani nevyčerpává, ale
místo toho regeneruje a mládne.
Pránický člověk žije ve stavu blaženosti, který nahrazuje dualitu radost
- utrpení. Tento stav se rodí z Jednoty se vším, co existuje: člověk už není
predátorem stojícím mimo Vesmír, aleje součástí Vesmíru, nachází v něm
své pravé místo, nic víc, nic míň, tady a teď se sám stává Vesmírem.
Vstupujeme do jiné reality,
do neznámé země
„Terra Incognita“...

—

Henri
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Předm luva
Kromě dlouhodobých půstů, které byly popsány v literatuře, přičemž
některé přesáhly dobu 70 dní, jsou známy také příklady lidí jako Tereza
Neumann, Marta Robin, Svatá Kateřina Sienská, Svatý Josef z Corpentina
a dalších křesťanských mystiků, kteří žili bez přijímání pevné potravy.
Zdá se, že růst jejich duchovních schopností byl doprovázen potřebou
stále se snižujícího, až téměř nulového příjmu potravy.
Vknize Balayogi, Alchymista Ticha popisuje Francouzka Poumi Lescaut
svá indická setkání s mužem jménem Balayogi, který se po dobu čtyřiceti let
nacházel ve stavu samádhi - stavu hluboké meditace, tedy bez jakéhokoliv
pohybu, příjmu tekutin a potravy a aniž s kýmkoliv promluvil. Pouze jednou
za rok na dobu několika málo hodin se ukazoval zástupům poutníků. Jinak
žil celou dobu uvnitř chrámu, za dveřmi uzamčenými velkým visacím zám
kem.
Podobný příběh přináší i kniha Autobiografie jednoho jogína, kterou na
psal Paramahansa Jógánanda.
Je možné, aby dnešní západní člověk zažil tak podivuhodné stavy, jako
tomu bylo u starých křesťanských mystiků a jogínů v Indii?
Ve své knize Ž it í ze světla vysvětluje australská autorka Jasmuheen, jak
se od roku 1993 zcela oprostila ze závislosti na stravé, a to skrze proces fy
zické, emocionální a mentální očisty. Stravovat se světlem pro ni znamená
védomé se propojit s přívalem světelné energie, která k nám teče, přichází
z vyšší úrovné vědomí a duchovních svétů. Když jsem přečetl v angličtině její
knihu, byl jsem překvapen širokými obzory, které kniha otevírá, a cennými
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přínosy, které tento novátorský přístup vytváří pro holistickou medicínu, jíž
jsem oddaným zastáncem.
Sám jsem ji proto přeložil do francouzštiny a publikoval u vydavatelství
Vivez Soleil.
Na základě studií minulých životů, popsaných v knize Vous avez vécu
tantdevies (Prožilijste tolik životů), jsem mohl konstatovat, že lidská bytost
znala schopnost živit se světlem. Bylo tomu tak u velkých civilizací jako Lemurie a v počátcích Atlantidy. Tedy u civilizací, které existovaly dříve, než se
dnes oficiálně připouští. Postupně se však ztrácela tato schopnost, protože
lidé zapomněli na svou duchovní podstatu a ztotožnili se se svým fyzickým
tělem a byli podrobeni opakovanému „vymývání mozku“, což se dělo skrze
autority a náboženství.
Jasmuheen nabízí udivující vizi třetího tisíciletí:
Píše: „Představte si svět bez jatek, bez,koncentračních táborů pro zvířa
ta ' nazývaných ,průmyslovým chovem', bez McDonaldů a dalších intoxikačních továren pro davy lidí, bez hladovějících dětí a adolescentů trpících ano
rexií, bez chudoby, neboť miliony utrácené za potravu by mohly být využity na
sociální účely. Představte si planetu sjednocenou pro dobro všech, neboť žít ze
světla především vychází z probuzení vědomí a harmonie. Představte si tuto
mimořádnou změnu, která vyplývá z otevření se novým myšlenkám, z odvahy
býtjiný a z pozvednutí se nad konformismus a strach. Představte si,jak v této
nové schopnosti bytí uchopíte svůj úplný potenciál a dosáhnete dimenze živo
ta, kde telepatie, stravování se světlem a fyzická nesmrtelnostjsou něčím zcela
normálním. “
Je to už pár let, co se několik tisíc jedinců na této planetě, stejně jako
Jasmuheen, vydalo cestou stravování se světlem nebo energií. Jedni hovoří
o „pránické stravě“, další se nazývají „breathariány“ . Všichni dosáhli života
bez potravin, zachovali si stabilní váhu a tělo v perfektní kondici. Není to
fascinující?
Lidské tělo využívá také sluneční energii. Rostliny si díky fotosyntéze
ukládají tuto energii ve formě organických molekul, které náš organismus
spálí, aby z nich dostal energii, kterou potřebuje.
Někteří vědci se domnívají, že existují určité nutriční prvky, které si
samo tělo nedokáže vyrobit, např. vitamín C nebo esenciální aminokyseliny.
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Jiní si myslí, že buňky našeho organismu tuto schopnost mají a na zá
kladě vzduchu, který dýcháme, a světla, které vstřebáváme, si vyrobí vše.
Před několika desítkami let si mnozí dietologové mysleli, že je nezbytné
jíst potraviny živočišného původu, aby člověk netrpěl nedostatkem esenciál
ních aminokyselin. Vývoj studia ukázal, že se mýlili. Nejenže člověk může žít
bez masa či mléčných výrobků, ale vegetariánská i veganská strava zajišťuje
o hodně lepší zdraví.
Studie uskutečněné na desítkách tisíc lidí to nezvratné potvrdily (viz
knihy Viande et Lait [Maso a mléko] a Le rapport Campbell [Campbellova
zpráva]).
Je možné se posunout o další krok a stravovat se pouze ze světla?
Tak strhující je výzva, již staví před odborníky Jasmuheen a ti, kteří jdou
v jejích stopách. Jestliže jsme pouze bytostmi tvořenými hmotou, nemůže
me se obejít bez hmotných potravin. Jestliže jsme ale bytostmi božského pů
vodu, „bytosti světla, jež si zvolily podniknout hmotnou zkušenost“ , pak je
stravování se světlem možné. To nás přivádí k jádru zásadní diskuse týkající
se podstaty lidské bytosti. Je-li symbolem pro třetí tisíciletí duchovní procit
nutí, pak jsou dveře dokořán pro úžasná objevování...
Hira Ratan Manek je čtyřiašedesátiletý inženýr žijící v Indii a deset let
se stravuje pouze sluneční energií. Když vstává nebo jde spát, vždy se po ně
kolik minut, bosýma nohama na zemi a vestoje, dívá na slunce. Doporučuje
začít tak, že nejprve sledujete slunce pouze několik sekund, poté ve stavu
maximální koncentrace přidáváte každý den několik dalších sekund. Budete-li to praktikovat po dobu šesti měsíců, dokážete se dívat na slunce asi
20 minut. Podněcuje to aktivaci šišinky, ta posléze zásobuje mozek životní
energií, což následné umožňuje obejít se bez pevné potravy.
Tvrdí, že od té doby, co se takto stravuje ze sluneční energie, všechny
jeho zdravotní problémy zmizely a disponuje výjimečnou fyzickou energií.
Jeho zkušenost citovaly různé deníky, a proto ho pozvali vědci z americké
NASA, aby ověřili skutečnost, že byl schopen žít po dobu 130 dní bez jaké
koliv pevné potravy - pouze za příjmu vody.
Před deseti lety v Německu se chemik Michael Werner začal stravovat
kosmickou energií a cítil se ve svém těle a ve své mysli natolik dobře, že v tom
od té doby pokračuje. Jeho jedinou stravou je několik skleniček ovocného
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džusu, které si občas dá, když je mezi lidmi, a to ze společenských důvodů,
aby splnil společenskou roli. Protože jedním z jeho přátel je ředitel kliniky,
uskutečnili výzkum: Michael strávil deset dní zavřený v pokoji, dnem i nocí
sledován kamerami, aniž by jedl a pil. Lékařské testy uskutečněné před i po
experimentu ukázaly, že z biologického hlediska byl stále stejně dobře hydratován i vyživován. Svou zkušenost popsal ve vlastní knize Lichternährung.
Setkal jsem se s ním několikrát a mohl jsem ocenit jeho prostotu a pokojnou
radost z nalezení cesty, která mu dodává zdraví, vitalitu a mír v srdci.
Fyzici dnes tvrdí, že hmota je tvořena „zmražením myšlenky a světla“ , to
znamená, že vědomí zpomalením své vibrace stvořilo světlo. A to prodlou
žením své vlnové délky vytvořilo hmotu, kterou jsme schopni vnímat skrze
našich pět smyslů. Toto pochopení otevřelo dnešním badatelům udivující
mystickou dimenzi. Mnohé z nich dovedla i k zájmu o šamanismus s cílem
rozšířit si vědomosti o tajemství života. Jen co se osvobodí od zjednodušu
jícího materialismu, dokáže úžasně skloubit dávné medicínské tradice, nej
novější poznatky vědy a pevné duchovní zákony vesmíru. Výzkum nazývaný
objektivním a subjektivní bádání, které zkoumá změněné stavy vědomí, už
nestojí proti sobě. Doplňují se. Látka, z níž se naše tělo skládá, není nicjiného než světlo a vitální a inteligentní energie. Jak řekl Albert Einstein: „Hm o
ta a energie jsou jedno a totéž. Stále a všudejsme přítomni fenoménu energie
a v tomto smyslu je hmota specifickým uspořádáním energie. Tělo není ničím
jiným než myšlenkou, ničím jiným než emocí. “
Michael Murphy, jeden ze zakladatelů centra Esalen v Kalifornii, sesta
vil ve svém díle The Future of the Body dlouhý seznam případů nevšedních
tělesných transformací jako je schopnost levitovat, měnit spontánně tvar
nebo provádět neuvěřitelné fyzické výkony.
Už po staletí je západ zcela ohromen těmito schopnostmi. Bible nám
říká, že se Ježíš podle své vůle zjevoval a mizel, chodil po vodě atd. V době,
kdy Newton a první materialističtí vědci přirovnali vesmír k určitému druhu
velkého stroje času, bylo takové nadání častěji považováno za čarodějnický
či mytický výmysl než za schopnost, kterou by člověk mohl vládnout. Církev
tyto schopnosti vysvětlovala jako znak božství, a proto už dávno tvrdila, že
toto vše je pro obyčejné smrtelníky nedosažitelné!
Přesto příklady transcendentálních schopností oplývá jak historie Z á
padu, tak i Východu.
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Odjakživa šamani objevovali duchovní světy.
Vyšší sféry, kde žijí nejrůznější nehmotné bytosti: předkové a rodiče,
kteří opustili pozemský život, andělé a duchovní průvodci, entity z jiných
dimenzí nebo z jiných planet. Všechny šamanské tradice přinášejí stejnou
představu o člověku, stejné chápání univerzálních zákonů, které řídí zdra
ví a nemoc. Popisuji to ve své knize Les pouvoirs des chamanes (Schopnosti
šamanů).
Myšlenky, které šamani pečlivě střežili po tisíciletí a v současné době je
celostní medicína přijímá za své, jsou podloženy vědeckými důkazy, které
dříve neexistovaly. Výraz holistický - celostní - pochází z řeckého slova holos. Znamená celý, úplně celý a toto slovo v sobě zahrnuje všechny přístupy,
pojímající jako multidimenzionální bytost tvořenou čtyřmi těly: fyzickým,
emočním, mentálním a duchovním. V blízké budoucnosti se bude medicína
zabývat především energiemi a jejich cirkulací v celém našem těle. Jen co se
osvobodí od zjednodušujícího materialismu, dokáže úžasné skloubit dávné
medicínské tradice, nejnovéjší poznatky védy a pevné duchovní zákony ves
míru.
Když mi Henri Monfort představil knihu, kterou držíte v rukou, odpusť
te mi ten výraz, s nadšením jsem ji zhltnul. Strom, který nám před očima
vykresluje, je Stromem poznání Esejců, stromem života osvobozeného od
představ, které plodí strach, konflikty, utrpení a nemoci. S velkým citem
a poetickým talentem nám popisuje svá dobrodružství v Zemi Neznámé Terra Incognita. Mystické zkušenosti, které popisuje, vybízejí člověka, aby
se vydal v jeho šlépějích. Hranice mezi materiálním a duchovním světem
pomalu mizí. A jako všichni šamani i Henri Monfort se stává prostředníkem
mezi různými úrovněmi našeho multidimenzionálního života.
Je úžasné zjistit, že Země Neznámá, kterou díky Henrimu Monfortovi krok po krůčku objevujeme, je naší skutečnou vlastí, naším skutečným
domovem. Doma nejsme zde v materiálním světě, ten je pouze naší školou.
Postupným zbavením se strachu, podmíněností a limitujících doktrín mate
rialistické společnosti se všichni můžeme stát šamany - svobodnými bytost
mi pohybujícími se i v nemateriálním světě. Můžeme být šťastnými a míru
milovnými bytostmi stále ponořenými v oceánu nekonečné bezbřehé lásky.
Kéž tato kniha svou autentičností, jasností a silou univerzálních a věč
ných zákonů, kterou dává pocítit, dokáže zasáhnout srdce všech, kdo se
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chtějí vymanit z přežívání a z trápení, opustit temné vězení materialismu
a odvážit se následovat hlas své duše, aby mohli žít pro světlo, ve světle a se
světlem!
D oktor Christian Tal Sdialler - švýcarský lékař, už čtyřicet let působí
jako průkopník evropské celostní medicíny, autor čtyřicítky knih, společné
se svou ženou Johanne Razanamahayjezdí po světě a pořádá přednášky, je 
jichž cílem je přesvědčit, že „zdraví se dá naučit“.
www.santeglobale.info
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Uvod
Na začátku bych vám rád vyprávěl jeden příběh.
„Je tomu miliony let, cojedna ryba pojala myšlenku snad zrozenou
z potřeby utéct ze svého přirozeného prostředí a objevit pevnou Zem...
A tak si musela vytvořit plíce, aby mohla dýchat jiným způsobem,
a své ploutve si přeměnit na tlapky...
Cílem není dozvědět se, proč to učinila, ale poznání, že to učinila.
Bylo zapotřebí mnoho zkoušek, cest tam a zpět,
promarněných a bezvýsledných pokusů,
ale evoluce vytvořila novou bytost, a dokonce z ní udělala normu.
Posléze stvořila ještěrky, které přeměnily svou šupinatou pokožku
na peří a své tlapky na křídla, a jednoho krásného dne vzlétly...
Jistěže to nemohlo být ani trochu snadné či jednoduché...,
evoluce to dokázala. “
V historii bytí jsme byli svědky různých a rozmanitých přeměn a evoluč
ních mutací.
A právě z tohoto úhlu pohledu je třeba pojímat poznání „PR Á N IC KÉ
STRAVY“, jíž se budeme zabývat v této knize.
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ÚVOD

Počínaje 23. listopadem 2002 jsem se rozhodl stravovat se výhradně
z prány bez jakéhokoliv přijmu pevné stravy.
Tvořil jsem toto dílo, jako kdyby bylo stromem. Pro šamany je strom po
svátný.
Američtí indiáni ho nazývají „Stojící bratr“.
V keltské tradici je strom velmi uctívaný a vážený.
Keltové nikdy stromy neničili; v časech druidů byly lesy v Bretani tak
husté, že zabránily Césarovým vojskům proniknout do nitra zemé.
A právé k uctění stromů tato kniha napodobujejejich strukturu:
První část je jako strom a kořeny a klade důraz na proces správného při
jetí pránické stravy (viz dílo Jasmuheen: Ž ití ze světlá) pomocí každoden
ních zápisků, néco jako palubní deník. Představuje proces viděný zevnitř,
lze-li to tak říct. Druhou část lze přirovnat k listí stromu: každý list je jiný,
a přesto mízou spojený s celým stromem. Stejné tak je každý odstavec spo
jen vjedno skrze sdílenou zkušenost s pránou.
Nakonec třetí část, která se zabývá plody: jaké širší vyhlídky můžeme
vyvodit na základě této zkušenosti? Za jakých předpokladů se může rozšířit
mezi lidstvo?
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Než začneme toto dílo, zdá se mi důležité odpovědět na otázku:
Co je prána?
Prána je jedinečnou substancí Života, jež je přítomna ve všem, co existu
je. Jasnovidci a lidé, kteří jsou schopni léčit rukama, tuto substanci znají, na
zývají ji magnetismem a používají ji odjakživa. V atmosféře se vyskytuje ve
formě miliard částic Bílého Světla: jde o Nekonečnou a Univerzální energii.
Hinduisté ji nazývají pranou, čínští taoisté čchi, indiáni a Polynésané
manou... Všichni teoretici energetiky znají tuto Energii z technik cvičení
čchi-kung nebo tchaj-ťi-čchuan... hatha jóga a techniky založené na dýchání
jako pránájáma...
Vyjma několika asketů v himálajských jeskyních či ašrámech neproběhl
dodnes ve společnosti, kde žijeme běžný život, systematický experiment.
Víme, že je reálné možné soustředit pránu a shromáždit ji za účelem sebeuzdravení či uzdravení druhých osob, zvířat a rostlin. Dnes již také víme, že
je i možněji soustředit za účelem sejí stravovat. Ve skutečnosti nám prána
dává všechny elementy nutné pro život, zdraví a harmonii. A to ve čtyřech
úrovních: fyzické, emocionální, mentální a duchovní.
Především je zapotřebí pochopit, že tato cesta je něčím jiným než půs
tem. Při půstu žijeme z rezerv. Tato praktika, jakkoliv má svou hodnotu pro
očistu těla, nemůže trvat příliš dlouho, aniž by se projevila vážná zdravotní
rizika. Člověk jde do svých rezerv. Ve chvíli, kdy jsou tyto rezervy vyčerpány,
umírá. Půst je riskantní, trvá-li déle než měsíc.
S pránickou stravou přichází nový způsob, jak se stravovat. A není ča
sově omezený.
Jsem toho důkazem, stejně jako tisíce lidí ve světě, kteří mají tuto zku
šenost.
Při pránické stravě používáme všechny naše smysly k přímému získá
vání Univerzální Energie, kterou potřebujeme. Uveďme si příklad: všichni
jsme určité zažili pocit uspokojení a naplnění při pohledu na úžasnou kraji
nu či při poslechu krásného koncertu. Kolik významných kuchařů potvrdilo,
že přestávají pociťovat hlad, když připravují jídlo ve svých restauracích či
pro své blízké.
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Když jím e pevnou stravu, přeměňujeme potraviny na pránu. I když
všechnu potravu očistíme, je pro naše tělo nezbytné aktivovat procesy trá
vení, detoxikace a eliminace odpadních látek. Tři funkce, které mobilizují
mnoho energie a které se nikdy nezastaví vzhledem k množství jídla, které
denně sníme. Přímý příjem prány bez pomoci klasické stravy, jakkoliv by
byla čistá či bio, umožňuje okamžitou integraci přesného množství potřeb
né energie skrze buňky. Protože tato energie kolem nás je nekonečná, a to
nejen ve formě plynné ve vzduchu, ale také tekuté a pevné, můžeme rege
nerovat v každé chvíli našeho bytí. Mnoho lidí si myslí, že prána souvisí se
vzduchem, ale ve skutečnosti ještě existuje ve formě tekuté, nazývaná sóma,
a pevné jako vibhúti...
Už od narození jsem měl jasnovidecké schopnosti, a tak jsem už jako
úplné malý vnímal tuto Univerzální energii a naučil jsem seji používat. Při
čtení knihy od Jasmuheenjsem pochopil, že zvýšený stupeň vibrací planety
nyni umožňuje jít ještě dál. Pochopiljsem, že je možné přejít na pránu jako
zdroj výživy.
Pokorné vzdávám úctu průkopníkům na této cestě. Myslím např. na Srí
Aurobinda a jeho stoupenkyni a společnici Matku (původním jménem M ir
ra Alfassa, pozn. redakce) nebo na šrí Má Ánandamají, která po deset let
jedla denně pouze jediné zrnko rýže. A to jen proto, aby potěšila své přívr
žence, kteří se strachovali, že zemře. Myslím také na tibetské askety a křes
ťanské mystiky jako Svatou Terezii z Avily nebo Svatou Kateřinu Sienskou.
Dnes se může pokusit o pránickou stravu každý, pokud je dobře připra
ven a nachází se v harmonii sám se sebou. Může přitom plnohodnotné žít
a pracovat ve společnosti lidí, kteří jedí normální stravu.
Zaznamenal jsem velké zlepšení svého zdravotního stavu, především ja 
ter, která byla plná toxinů vzhledem k tučné stravě, která sejedla v mé rodině
v Bretani. Ve svých pětatřiceti letech jsem začal trpět kloubním revmatis
mem stejné jako můj děda. Dnes už necítím žádnou bolest v kloubech ani
v zádech. Vlasy mi opět rostou, ačkoliv jsem měl pokročilou alopecii - pleša
tění. Kůže, která byla velmi suchá (je to také nazýváno „hadí kůží“), šupina
tá a trpící kopřivkou a lupenkou, je opět pružná a jasná, hladká a mladá. Od
té doby zažívám energetické stavy, které mi umožňují vydávat fyzické úsilí
intenzivně a mnohem déle. Například řídit auto osmnáct hodin v kuse.
Nejmimořádnéjší pocit ovšem je, že žiji stále obklopen Láskou.
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Láskou, kterou nám dává Vesmír.
Láskou plnou pocitu bezpečí a síly. Neumím si dnes představit, že bych
onemocněl, neboť vím, že mé buňky jsou prosvětlené a mladé, připrave
né i nadále vést mne k dokonalému zdraví. Tak jak o tom hovoří ršiové ve
védách.
„ž í t

z lásky a

Č is t é

vody

“

To je nádherný sen...
Tento sen sním od 23. listopadu roku 2002 a moc si přeji v něm pokračo
vat tak dlouho, dokud mi Velký Duch propůjčí život...
Hned na začátku je mou povinností upozornit čtenáře, aby se o to sami
nepokoušeli, pokud by se, alespoň po dobu minimálně jednoho roku či dvou
let, vážné a dlouhodobě nepřipravovali za pomoci půstu. Pustit se bez pří
pravy do této zkušenosti by byla holá nerozvážnost...
Jsem k dispozici všem a rád vysvětlím a podpořím každého člověka, kte
rý chce prožít tuto zkušenost skrze cestu soucítění, naslouchání sobě sama
a rozlišování s cílem dosáhnout nezávislosti a autoreference. Svobody. To
jsou hlavní podmínky k započetí této Cesty...

20

Palubní deník
z cesty
do Terra Incognita
Lyon a velký objev: kniha od Jasmuheen,2ír/ ze světla. Myšlenka, kterou
pociťuji již néjaký čas: stravovat se z prány a vzdát se veškeré pevné stravy.
Pránu používám každodenné, když léčím. A tak jsem pojal myšlenku žít
jen z prány a vtom se ke mné dostává tato kniha.
Jako šaman dobře vim, že Průvodci jednají tajně, aby připravili naše
bytí. Myslím, že budu brzy připraven začít s tímto velkým dobrodružstvím.
Po svých narozeninách na začátku prosince 2002 se vydám na velkou
cestu trvající 21 dní, na níž se obejdu bez pevné stravy a nechám Boha, aby
mé sytil. On a já jsme jeden. Postará se o mé Já a umožní mi oživit vysoký
stupeň vibrací. Postím se. Zdá se, že budu připraven na tuto cestu možná
i dříve, než bylo plánováno.
W A K A N TA NK A , jsem malým nástrojem v tvých rukou, jejž zušlechťu
ješ, aby se z néj stal prostředek ješté účinnéjší... Ó, jak té miluji.
ó , M IT A K U Y E O YASIN
(„Všichni jsme sjednoceni“ - v lakotštiné, jazyce kmene Siouxů)
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První den:

23. listopad 2002

To, co mě velmi překvapuje, je pocit lehkosti... Pročišťování tlustého stře
va... Zjitřené smysly... Bez bolestí...
Druhý den:

24. listopad 2002

Spojení s Průvodci Světla. Není pro mě nutné přestat pít, neboť díky léčení,
kterému se věnuji již léta, a díky meditacím prováděným po dvacet let jsou
mé energetické kanály a cirkulace v čakrách, stejné jako kundaliní, dobře
otevřeny.
Zaznamenal jsem, že spontánně piji méně... Asi dvě sklenky vody za
den... Přeji si pokračovat ve svém běžném denním životě a ve svých léčitelských aktivitách, jako by se nic nedělo.
Mé dny již dlouho směřují k duchovním aktivitám v souladu s tělem
a nasloucháním jeho fungování.
Žádná bolest...
ó , M IT A K U Y E O YASIN
Ve srovnání s klasickým půstem, „kdy se člověk vzdá stravy“, je tato
zkušenost zcela odlišná. Člověk se ničeho neodříká, neboť pránická strava
je hojná, téměř neomezená. Její všude kolem nás dostatek. Jde o pouhou
změnu způsobu příjmu stravy a především o změnu myšlení.
Nepociťuji žádný fyzický, emoční, mentální či duchovní nedostatek.
Myšlenka, že mohu zůstat naživu a nepotřebuji brát život, čemukoliv či ko
mukoliv (zvíře nebo rostlina), je víc než revoluční, není-liž pravda?
Jsem jako první ryba, která vystoupila z vody, aby se nadechla na Zemi.
Otevírá se přede mnou nová země.
Ó, M IT A K U Y E O YASIN
T ře tí den:

25. listopad 2002

Den mých narozenin a spánek. Žádná bolest... Když pocítím hlad, začnu
rozjímat. Říkám tomu vyrovnání.
Nechávám pránu, aby zaplavila celé mé tělo. Včera večer jsem rozmlou
val se svými buňkami, aby si braly z prány vše podstatné, co potřebují. Cítím
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se dobře, lehce. Jsem rozhodnut nadále vykonávat všechny své obvyklé čin
nosti a nikomu to zatím neříkat. Jediným svédkem mé cesty je Velký Duch.
Čtvrtý den:

26. listopad 2002

Klidná noc... Žádné fyzické bolesti. Včera večer jsem opravdu pocítil, že mé
tělo pochopilo... Vyhlídka na stravování se z prányje víc než mimořádná. Jo
gíni říkají, že ovládnutí prány a sexuální energie umožňuje zcela ovládnout
své tělo (modifikace hmoty a formy, perfektní zdraví, cesta k nesmrtelnosti).
To je fantastické.
Tento posun, tuto cestu chci podniknout sám, beze svédků, bez jakéko
liv asistence. Chci zůstat sám se svým Bohem! Nechat ho proniknout až do
srdce mých bunék. Odevzdávám se zcela do jeho rukou: Postará se o mě...
navždy. Mám jízdenku pouze tam bez možnosti jet zpět.
Včera jsem měl pocit, že jsem překročil práh, a dnes vím, že jsem přešel
na jiný způsob fungování.
Dnes ráno jsem měl vizi, že jsem plodem zavinutým v placentě, a uvě
domil jsem si, že touto placentou je má aura, ta mé sytí a díky čakrám z ní
získávám vše, co potřebuji... Pociťuji Štěstí, M íra Radost... Už žádné bolesti
svalů ani kloubů, žádná detoxikace. Dnes ráno jsem při cvičeni čchi-kung
zjistil, že jsem pružnější. Uvědomil jsem si, že váha, kterou jsem po čtyři dny
ztrácel, souvisí se strachy, omezeními a s nahromaděnými toxiny. Cítím se
nesmírné čistý a prosvětlený. Odpoledne dávám dvě léčení...

Ó, MITAKUYE OYASIN
Pátý den:

27. listopad 2002

Probouzím se kolem čtvrté hodiny ráno. Podotýkám, že dochází k úžasnému
zlepšení všech pěti smyslů, především čichu a zraku (už nepotřebuji brýle).
Trochu mi kručí v břiše v době jídel. Ale jsem připraven a toužím být stravo
ván výhradně Velkým Duchem, který je ve mně.
Stravuji se pránou... Nezažívám žádný pocit oslabení, spíše naopak.
Šestý den:

28. listopad 2002

Nejsem fanatik a nechci jít touto cestou proti svému tělu, ale s ním. Chci jen
ukázat tělu, že žít ve Světle Života je k jeho prospěchu. Toto nové fungování
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se uskuteční na základě dokonalého srovnání mé fyzické, emoční, mentální
a duchovní stránky. Nemůže tomu být jinak. Právě skrze tuto zkušenost se
tyto čtyři roviny dostanou do univerzální Harmonie.
Sedmý den:

29. listopad 2002

Stravovat se pránou (čchi nebo maňas...) je ještě úžasnějším dobrodruž
stvím než se pěšky vydat na cestu do Tibetu.
Dnes je sedmý den. Já a mé tělo jsme spojenci, nikoliv nepřátelé. Dostá
vá se mu poznání, jakýje rozdíl mezi pevnou stravou a pránou: pocit lehkosti
oproti pocitům těžkého trávení, hodiny vyplýtvané energie na trávení místo
toho, aby člověk využil tuto energii a miloval naši planetu.
Nová zkušenost, neboťjsem rozhodnut nic neměnit na svých aktivitách.
Pracuji. Včera jsem měl tři léčení. Dnes jsem šel na tramvaj a do supermar
ketu, abych posoudil stupeň vibrací.
Začal jsem vnímat, že existují místa nabitá pránou, ale i ta, jež jsou chu
dá na energii. Nechci se slepě oddávat učení Jasmuheen, ani podle něho žít,
ani o tom zatím s kýmkoliv mluvit. Je to moje osobní individuální dobro
družství, které je pro každého jedinečné. Myslím, že o tom budu hovořit až
tak za čtyři až pět měsíců, až budou veškeré procesy dobře integrovány, a to
jen s určitými lidmi schopnými mi naslouchat.
Ó, M IT A K U Y E O YASIN
Představte si svět, který žije z prány: Bílé čisté Světlo, zdroj nekonečné
energie, která není na prodej, aleje zde zdarma a v hojné míře pro všechny.
Už žádné zemědělství a potravinářský průmysl, žádné zdravotní pro
blémy (osmdesát procent zdravotních problémů souvisí sjídlem ). Už žádné
boje kvůli potravě, žádné zabíjení zvířat a ničení rostlin. Už není třeba pra
covat, aby si člověk vydělal na jídlo: všimněme si, kolik musíme utratit peněz
za jídlo. Jen si představme úbytek produkce odpadků atd.
Je tato představa utopii? Ne. Už jsme někde dál, neboť na světě již exis
tuje pět tisíc lidí, kteří patří k průkopníkům a zkoušejí pro Lidstvo nové
možnosti fungování, a to mnohem více revoluční, než jsou všechny změny
politických či ekonomických struktur... A já chci být jedním z nich a podílet
se na tvoření tohoto nového fungování...
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Ó, M ITA K U Y E O YASIN
Cesta, kterou jdu, je něco zcela jiného než půst. Při půstu si člověk odří
ká jídlo, vyčerpá své rezervy a je s ním nucen přestat, když je se silami u kon
ce... Je to cesta asketismu a utrpení.
Pránická strava je zcela odlišnou cestou. Neobnáší žádné strádání ani
utrpení, neboť prána dává télu vše, co potřebuje. Téžké je ovšem přejít z jed
noho systému fungování do druhého. Jasmuheen hovoří o procesu jedna
dvaceti dní. Osobně nemám moc rád jakékoliv stanovování termínů. Proč
přestávat, jestliže systém fungování je v pořádku.
Mám na mysli:
stabilizaci váhy,
růst energie,
zkrácení času na spaní (děleno dvěma).
Je to zcela nesrovnatelné.
Zajisté, že lidem prozatím říkám, že podstupuji půst, ale den po dni se
pomalu učím fungovat odlišné a vidim z toho plynoucí konkrétní výsledky...
Viditelné zlepšení zraku, již žádné tělesné bolesti, rostoucí ohebnost - jsem
napřiklad schopen otočit hlavou napravo a nalevo, aniž by došlo k zablo
kování. Předtím jsem téměř dvacet let trpěl častými bolestmi krku atd. Je
spousta věcí, které dokazují, že mému télu se daři lépe a počíná si tak jako
nikdy předtím.
To, co je podstatné, je vymanit se ze zažitého mentálního fungování
a přesvědčení:
„BEZ POTRAVY Z E M ŘEŠ“...
Ve skutečnosti nejen že nezemřu, ale postupné se úplné uzdravím. Mis
tři nám říkají, že díky práné lze dle libosti modifikovat tělo, dát mu vzezření,
jaké si přejeme, a dokonce se stát nesmrtelným... Tolik má Vize... Mnozí by
řekli Utopie... Uvidíme...
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Osmý den:

30. listopad 2002

Stále více se mi zlepšuje zrak, stejně jako i ostatní fyzické smysly, například
sluch. Stále více a více zjišťuji, že pránu nepřijímám pouze dýcháním, ale
každým ze svých fyzických smyslů, které se zbystrujú.. Člověk se stravuje
díky zraku, hmatu, sluchu, čichu a chuti... Skrze tyto prohloubené smysly
jsme v duševním spojení s Vesmírem na té nejjemnéjší úrovni a toto spojení
je JE D N O T O U . K tomu se přidává také jemný kinestetický cit, který nám
skrze auru umožňuje „cítit“ atmosféru míst, na kterých se nacházíme. Prá
nu místa, energii zemé pod našima nohama a přírody, která nás obklopuje.
Harmonickou krásu kamenů, květin, zvířat a lidských bytostí.
Zkrátka strava na více úrovních... Je to fascinující!
Myšlenkové síly spjaté s přesvědčením pocházejícím z kolektivní či in
dividuální minulosti, zde jsou pro to, aby nás limitovaly. To je potřeba změ
nit, abychom dosáhli fungování, které je pro Lidstvo skutečně novátorské.
K revoluci hmoty, která tvoří naše tělo, nedojde změnou politických, eko
nomických či náboženských struktur, nýbrž přeměnou našeho přesvědčení
založeného na omezení, strachu a smrti.
Člověk si říká: „Nelze žít bez příjmu obyčejné stravy.“ Ale výsledek, kte
rý mohu konstatovat díky tomu, co vidím kolem sebe, je, že přinejmenším
osmdesát procent nemocí souvisí se stravou. Nemoc, citová neuróza, dětin
ské chování, ovládnutí potravinovými kartely a farmaceutická lobby... Jed
noduše říkám: „Zkusme něco jiného.“ Zkusme nový způsob stravování...
Z lásky k Lidstvu se rád stanu „pokusným králíkem“ tohoto nového
fungování a opustím mentální naprogramování. Ať se tedy ukáže, je-li volba
možná...
Je třeba udělat ze svého těla spojence... Tak probíhá evoluce... Jeden
krok vpřed, dva zpět, aleje zde posun... skrze dotyky, váhání, adaptování
se, inovace... Svoboda roste stále víc a víc, ale v postoji k fyzickému tělu
musí být respekt, láska a jemnost. Nikoliv násilí, nenávist a nesmiřitelnost.
V Evoluci se nic nemůže uskutečnit, pokud fyzické tělo není v úplném sou
ladu s procesem.
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Devátý a desátý den:

1. a 2. prosinec 2002

Zdá se, že má váha je stabilizovaná. Nepociťuji ztrátu energie. Naopak.
V noci dobře spím a regeneruji...
Béžné aktivity a podstatné zostření schopnosti vnímání...
Nezažívám ani trochu stejné pocity jako při půstu. Přirovnal bych to
k pocitu, jako když změníte stravovací režim. Po většinu času už na to vůbec
nemyslím. Přizpůsobování neurovegetativního systému je náročnější v do
bách jídla... Ale stačí chvíle vyrovnání se a vše jde zas dobře. Zdá se, že tělo
pomalu integruje a akceptuje proces, a zvyká si tak na neuvěřitelné změny,
které jsou po něm žádány.
ó , M IT A K U Y E O YASIN
Jedenáctý den:

3. prosinec 2002

Dnes bylo velmi chladno. Využil jsem toho a šel jsem ven, abych vyzkoušel,
jak se budu cítit, a také reakce organismu. Šel jsem až k zastávce Mediathéque. Intenzivní pocit čistoty. Jsem protikladem lidí, které potkávám. Dopřá
vám si čas a za chůze doceňuji, jak se cítím lehký a subtilní... A přitom tak
silný... Mé vědomí je z velké části v mé auře a mám pocit, že jsem větší. Dnes
večer jsem měl tři energetická léčení.
Děkuji, W A K A N TA N K O (Velký Duchu), za tuto krásnou a jedinečnou
zkušenost.
Ó, M ITA K U Y E O YASIN
Dvanáctý den:

4. prosinec 2002

Spal jsem dobře. Když medituji, abych prostoupil vědomé tělo Bílým Svět
lem prány, všímám si mimořádného tlaku dole na bedrech: energie kundaliní. Zažívám to, co taoisté nazývají Velkou cirkulací. Má páteř se spontánně
vzpřimuje jako kobra... ostatně vidím i hada. Vše je spontánní. V této pozici
světlo sestupuje a proudí všude.
Dnes jsem měl dvě energetická léčení.
Ó, M ITA K U Y E O YASIN
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Třináctý den:

5. prosinec 2002

Opět klidná noc a pocit dostatku energie. Ráno jsem měl menší pocit hla
du, váha se stabilizovala na 94 kilogramech. Dnes dvě energetická léčení.
Zůstávám hodně doma a maximálně odpočívám. Zároveň však pokračuji
v léčení a prožívám normální běžný den.
Ó, M IT A K U Y E O YASIN
Kritéria stabilizace pránické stravy:
-

stabilizace váhy,

-

dostatek energie,

-

méně spánku (snížení až o polovinu doby) bez pocitu únavy či ztráty
energie.

Zdá se, že tato kritéria se momentálně ustálila. Včera večer jsem cítil,
že díky velkému snížení pocitu hladu v dobách jídla jsem překonal určitou
hranici.
Ž ít z lásky a z čisté vody... Nádherný plán...
Vynechám svůj ranní šálek kávy. Mé tělo jej už nechce... Uvidíme...
Nepřijímat nadále pevnou stravu pro mě představuje sladění mého živo
ta s tím, co v hloubi pociťuji již od narození.
Můj život náleží Velkému Duchu a pouze jemu nejen duchovně, mentál
ně, citově, ale i fyzicky. Neboť prána je život. Je to Bůh.
Nebrat život nikomu a ničemu, abych zachoval při životě sebe, a žít svůj
život v plném respektu k Bohu a Životu. Ve všech aspektech.
Být zcela závislý jen na sobě: nezáviset v životě na pevné stravě znamená
svobodu. Ať se stane cokoliv, přežiji! Ať budu kdekoliv, v horách či na poušti,
přežiji.
Potvrzuji svou nezávislost na systému, především pak na myšlenkových
konceptech, které nás programují, ve kterých je zájem nás udržet.
Pracuji na novém fungování těla jako prototypu nového funkčního sys
tému pro své bratry a sestry. Jsem průzkumníkem nového, zatím moc nepro
bádaného kontinentu.

28

PA L U B NÍ D E N Í K Z CESTY DO TERRA I NCOGNI TA

S každým přibývajícím dnem jsem hnán pocitem podělit se o tato obje
vená bohatství se svými bratry a sestrami.
Ó, M IT A K U Y E O YASIN
Šel jsem do supermarketu koupit vodu. Byla zima. Vál severní vítr, ale
kupodivu jsem cítil, že mě vyživuje. Necítil jsem, že by zima byla agresivní,
ale spíše jsem vnímal mimořádnou rozkoš skrze všechny póry kůže. S vel
kým citem, s jemným pohlazením...
V obchodě ve mně potraviny nevzbudily žádné pocity... U výkladních
boxů s masem a rybami jsem vnímal smrt. Zmocnila se mne potřeba rychle
odejít, abych se neznečistil.
Čtrnáctý den:

6. prosinec 2002

Vážím o čtyři kila víc, než jsem si plánoval na začátku: 87. Včera jsem měl
velkou očistu tlustého střeva, dost nepříjemnou, ale tím, žejsem vědomé vo
lal Světlo, to nebylo tak bolestivé. Dnes ráno se cítím lehce a pročištěné...
Šťastné. Spal jsem šest hodin namísto osmi. Probuzení bylo lehké a měl jsem
chuť tančit, neboť mě zaplavovala Radost. Nepociťuji bolest ani psychickou
tenzi. Bez problémů jsem si dal trochu kávy. Včera jsem vypil hodné vody,
abych ulehčil očistu tlustému střevu: jeden litr a půl v průběhu celého dne.
Byly to staré záležitosti... Bezpochyby pozůstatky nemocí... Poprvé jsem se
podělil o svou zkušenost s přáteli, ale požádal jsem je, aby si toto tajemství
ponechali pro sebe...
Chci pokračovat v procesu jednadvaceti dní a mluvit o tom až na konci
třetího měsíce.
Dnes jedno energetické léčení...
Patnáctý a šestnáctý den:

7. a 8. prosinec 2002

Vše jde dobře. Pokračuji v léčeních a cítím se pozoruhodné lehce a čistě.
S kamarádkou jsem po dvě hodiny diskutoval o pránickém procesu. Vysvět
lování je pro mne nyní o mnoho snazší.
Cítím přítomnost Velkého Ducha víc než kdykoliv předtím. Oddávám se
jeho náruči. Nikdyjsem se necítil tak šťastný, tak v Míru.
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Na věci tohoto světa nazírám z úhlu iniciačního procesu, kterým pro
cházím, a vidím, jak moc je jídlo v této společnosti důležité: potěšení...
Potřeba být plný a uspokojený... Projevy přátelství a navazování kontaktů.
Společenské rituály a strach ze samoty... Strach z nouze... To vše je třeba
překonat, aby se člověk mohl vydat cestou pránické stravy...
Tento svět je vskutku zvláštní a podivný. Když se z toho člověk dostane,
uvědomuje si to hlavně v době svátků a s přicházejícím koncem roku.
Sedmnáctý den:

9. prosinec 2002

Šest hodin vydatného spánku. Dvě energetická léčení během víkendu. Tlus
té střevo je, zdá se, v dostatečné míře pročištěno. Pociťuji menší touhu jíst
a pít. Piji stále litr a půl vody denně, ale nemám žízeň. Je to pouze pomoc pro
tlusté střevo při očistném procesu.
Cítím, že nový vyživovací systém je účinný, a váha se zdá být stabilizova
ná na asi 90 kilogramech.
Jsem v posledním týdnu procesu jednadvaceti dní. Překvapuje mě snad
nost, s jakou proces probíhal, a nemyslím již vůbec na to, že bych jedl něco
jiného než Božské světlo. Postup tohoto dobrodružství se projevuje sníže
ním potřeby spánku, a to už nastalo. Příval energie. Je to také záležitost sta
bilizace váhy, což stále probíhá.
Jisté, budoucnost si neplánuji, ale domnívám se, že pátkem pro mě nic
neskončí, neboť se cítím velmi dobře... Zkrátka se uvidí... Využiji tento tý
den k tomu, abych vyzkoušel výhody svého nového stavu... Dnes byla dvě
energetická léčení... Nejdu dnes ven, neboťje velká zima.
Osmnáctý a devatenáctý den:

10. a 11. prosinec 2002

Dny plynou a za tři dny již bude konec procesu jednadvaceti dní. Začíná čas
bilancování.
Myslím, že k tomu, aby člověk začal tento proces, je základem pohlížet
na něj jako na změnu stravovacího režimu. Stejně tak, jako se člověk jedno
ho dne rozhodne stát z masožravce vegetariánem, může se vegetarián roz
hodnout žít z prány.
Je velmi důležité nezačínat tento proces formou hladovky, neboť pocity
jsou zcela odlišné. Je samozřejmé, že v prvních dnech dochází k pročiště
ní a úbytku váhy, ale jestliže si člověk uvědomí, že se tělo živí pránou skrze

30

P A L U B N Í D E N Í K Z C E S T Y DO T E R R A I N C O G N I T A

každý pór pokožky, skrze každé nadechnutí, skrze všechny fyzické smysly,
jejichž schopnosti narůstají, tak se uvolní a oddá náruči Života a božství.
Nejde o to, aby člověk s télem bojoval, mučil jej či ho nutil. Jde o to dát
mu plnou důvěru. Neboť každá buňka ví... Dnes už vůbec na proces nemys
lím, stal se přirozeným... Integroval se úplné stejné, jako když se človék sta
ne vegetariánem... Človék zcela zapomene na maso.
V každém okamžiku je možná cesta zpét. Ale jestliže vše probíhá správ
né a človék se cítí lépe (lehký, čistý, mírumilovný a šťastný), tak proč by se
chtěl vrátit k pocitům těžkosti a nejrůznějším bolestem?
Zásadní je práce s mentálními omezeními a strachem... Je to také práce
s protikladnými pocity „potéšení-utrpení“, které se s potravou pojí. Nemys
lete si, že by pránická strava nepřinášela žádné pocity. Potěšení se promění
v blaženost, štěstí a pohodu... Jak jen slovy vysvětlit pocity, jako je blažený
stav z doteku chladu na pokožce či teplých slunečních paprsků nebo štěstí
vyvolané pozorováním západu slunce na řece Loiře... Jakkoliv to může být
překvapivé, tímto se lze stravovat. Stejné jako krásnou hudbou, vůní hlíny
nebo mlází po dešti...
Vše, co do mé vchází a proniká do mé aury, mé živí... Je jisté, že jde
o něco mnohem lepšího než jíst pevnou stravu a mít příjemný pocit plného
žaludku, vždyť paleta pocitů je mnohem širší a přirozenější. Človék si velmi
rychle zvykne, za tři týdny se vše usadí - ve skutečnosti po čtyřech dnech.
Nyní si neumím představit, že se vrátím k jinému fungování, nutné mnohem
těžkopádnějšímu, a tedy více omezujícímu. Je to jako vrátit se k černobílé
televizi, když človék zažil barevnou a stereo dolby-surround.
Jsem však svobodný a činím to, co chci. Už nejsem nucen vařit, vyna
kládat čas a peníze na nákupy, umývat nádobí, trávit hodiny procesem trá
vení a spaním, šetřit na popelnice, snášet žaludeční a střevní potíže, chodit
na toaletu nebo trávit hodiny přípravou jídla, a to nepočítám lékaře, diety
a všechno další, co je spojené s potravou...
Pro mnoho lidí je jídlo uklidňující a představuje příležitost k vytváření
vztahů... Jsem si vědom, že tento aspekt je v naší společnosti zásadní, a nevím,
jaký postoj zaujmou mé vlastní děti a mí přátelé, až jim na Štědrý večer a při
nadcházejících svátcích vysvětlím, že už nejím pevnou potravu... Uvidíme...
ó , M IT A K U Y E O YASIN
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Dvacátý den:

12. prosinec 2002

Ještě dva dny a zakončím proces jednadvaceti dní. Začal jsem o své zkuše
nosti hovořit s některými ze svých přátel. Uvědomuji si, ja k je těžké pro lidi
uvěřit, že tato cesta je možná u každého z nás. Období svátků způsobuje, že
otázka jídla je tisíckrát vyhrocenější... Nechrne tedy odeznít svátky, snadněji
mi uvěří, až je budou trápit žlučníkové záchvaty...
Ne. Žertuji...
Dnes dvě léčení.
Jedenadvacátý den:

13. prosinec 2002

Proces dnes večer končí á je pouze začátkem... To je mi jasné... Jsem roz
hodnut pokračovat pouze v příjmu vody a prány. A to i přes blížící se svátky,
které se mě příliš netýkají především vzhledem k potravě.
Nezapočal jsem tuto cestu, abych komukoliv cokoliv dokazoval.
Udělal jsem to pro sebe. Již dlouho pociťuji, když používám pránu při
léčeních, že musí být možné, při plné důvěře v Život, jít ještě dál a stravovat
se na všech úrovních...
Cítím se tak neobyčejné dobře a jsem úžasně svobodný. Jsem vděčný
Velkému Duchu a Jasmuheen.

K O N E C PROCESU
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Pokračování cesty
do
Terra Incognita...
14. prosinec 2002
Pocítil jsem velmi silné to, co jsem vnímal před několika dny, když jsem šel
do obchodu a stál jsem naproti vystaveným potravinám, především pak
masu a rybám: SMRT.
Nevím, zdali je to v návaznosti na zjemnění mé percepce a vyvinutí intui
ce, ale naproti regálům smrti - stejné jako naproti geneticky modifikovaným
potravinám - se mé zmocnila skutečná nechuť. V tu chvíli jsem si říkal, že
není udivující, že chátrání těla vyplývá z požívání těchto mrtvých elementů:
slábnutí, nemoc, alergie atd.
Stravovat se z prány, to je živit se čistou energií. Nevyčerpatelnou ener
gií, jež je zdrojem 2ivota. Nekonečnou energií.
Potěšení z jídla je zpočátku uspokojením smyslů. Kdyby jen lidé znali
nesrovnatelné potěšení, které člověk zažívá při zjemnělých fyzických smy
slech, nikoliv potěšení těžkopádné a pomíjivé, ale pronikavé, jemné, čisté,
nezkalené, zkrátka zdroj Blaženosti...
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15. prosinec 2002
Přeplul jsem řeku a dosáhl jsem druhého břehu, svobodného a sjiným vní
máním těla a hmoty.
I nadále pokračuji v jiném fungování, co se týče vyrovnání těla, srdce,
mysli a duše. Je to zcela neznámá krajina a je potřeba, abych se naučil ji ob
jevovat.
Od nynějška je mé tělo strhujícím dobrodružstvím a žiji v radosti a v úža
su.
Je pochopitelné, že v tomto změněném stavu fungování jsou i má léče
ní zcela odlišná: lidé pociťují Sílu Světla. Má pokožka se mění. Můj obličej
mládne. Zachycuji Světlo v každém okamžiku. 2iví mě, prostupuje mé, vná
ší do mé Mír, Radost, Klid...
Velmi moudrá část mého já mi říká: „Být klidný! Velmi klidný a milovat
stejné jako dýcháš...“
Ó, M IT A K U Y E O YASIN
16. prosinec 2002
Dnes ráno jsem zašel do obchodního domu... Období svátků k tomu zavazu
je... Po energetické stránce jsem nepociťoval nic prudkého, čeho bych se byl
býval mohl obávat vzhledem k poslední zkušenosti. Vnitřní postoj byl více
méně neutrální a lhostejný, což dokazuje, že nový proces už mám zažitý.
Byl jsem šťastný, že se mě už netýkají všechny regály plné všemožného
jídla.
Jaký pocit Svobody!
Venku jsem se pohostil všemi druhy prány: vůněmi, pocity, barvami, la
hodným vzduchem a deštěm na pokožce... Neuvěřitelná blaženost a pocity
hojnosti.
Žádné problémy...
Ó, M IT A K U Y E O YASIN

36

P O K RA Č O V Á NÍ CESTY D O T E R R A I NCOGNI TA

17. prosinec 2002
Dnes myslím na všechny, kdo by chtěli začít s pránickou stravou a jít po ces
tě, kterou podnikám já. Jisté to přijde, neboť když o tom s lidmi hovořím,
jsou ohromně fascinováni.
Myslím, že velmi důležité je nejprve zdůraznit, že člověk musí být per
fektně srovnán na všech úrovních své bytosti:
Na duchovní úrovni je nezbytné pamatovat na to, že jde o šamanské po
znání: je tedy nutné cítit Velkého Ducha všude a ve všem, cítit, že tvoříme
jen jedno skrze Velkou Jednotu a tou je Síla Života. Je nutné nechat se sytit
v plné důvěře, stejně jako tomu je u matky a jejího dítěte. Touto všudypří
tomnou Životní silou je Láska.
Na mentální úrovni je třeba jít odvážné kupředu. Přesáhnout hluboce
zakořeněné myšlenkové vzorce naší racionální společnosti, hlavně v ekono
mickém systému, především u nás ve Francii, v zemi, která učinila z jídla
kult a kde vládnou zemědélsko-potravinářská, finanční, medicínská, farma
ceutická a politická lobby. Je třeba jít proti proudu toho, co všichni lidé již po
tisíciletí považují a přijímají za skutečné. Je tedy třeba být vnitřně dostatečné
svobodný, aby člověk překonal různé tlaky, kterým každý bude individuálně
čelit ze strany nejbližších a přátel, či kolektivní naprogramování, které nás
omezuje.
Na emocionální úrovni je třeba být oproštěn od závislosti na potravě
(frustrace, kompenzace, strachy z nedostatku, osamocenost atd.) a nepova
žovat potravu za dokonalý a nezbytný zdroj štěstí.
A konečné psychická úroveň. Zde je třeba být mírný a trpělivý, co se těla
týká. Láska a respekt nás mají vést v každé chvíli k nasloucháni tělu a jeho
reakcím. Určité nebrat toto poznání jako osobní výzvu. První ryba, která
opustila vodu, se musela ještě mnohokrát vrátit, než byla definitivně schop
na žít na pevné zemi.
Není zde nic k dokazování komukoliv, jsme v Zemi Neznámé.
Na to nikdy nezapomeňte!
Je možné, že ještě dřív, než tělo svolí a přijme toto nové fungování v ce
lém svém celku, bude třeba projít určitou přechodnou fází. V každém pří
padě tělo samo o sobě bude umět zvolit, co je pro něj dobré, a jak jsem již
uvedl výše v líčení prvního týdne, stavy lehkosti, čistoty, radosti, spokoje-
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nosti a láskyjsou takové, že se jim nic nevyrovná. Pokud tělo, řekněme spíše
vědomí jeho buněk, samo definitivně nezvolilo cestu pránické výživy, buďme
otevření a tolerantní. To, co je důležité, je být šťastný a zdravý na této Zemi
a nezkoušet si dokazovat něco jiného, než co jsme. Tato cesta je velmi osobní
a zahrnuje v sobě absolutní svobodu člověka, nic jiného.
22. prosinec 2002
Pochopil jsem, aniž bych si to uvědomoval, že se již dlouho sytím pránou...
Proto pro mé bylo relativně snadné projít procesem a přizpůsobit tomu tělo,
srdce, mysl a duši.
Jednota s životem a pocit, že člověk je v jednotě se vším, co existuje, sou
visí s pránickou stravou, protože ve skutečnosti je vše potravou.
Brzy jsou tu Vánoce. Strávit svátky s rodinou znamená povinnost na
shromáždit spoustu potravin, což naznačuje, nakolik prostá strava prostu
puje životní emocionální myšlenkové síly. Až když člověk vystoupí z kru
hu, uvědomí si její sílu s mnohem větší pronikavostí. Ale zůstaňme klidní
a v míru ve Světle života Velkého Ducha...
23., 24. a 25. prosinec 2002
Dny plynou v nekonečném a stále obnovovaném Míru a Harmonii. Obklo
puje mě Světlo, jež mě prostupuje a živí.
Štědrý večer s přáteli a rodinou. Myslel jsem si, že to pro mé bude ná
ročná chvíle, protože nesdílet jídlo je jen těžko pochopitelné pro ty, kteří za
sebou nemají hlubší duchovní cestu.
Velkou část večera jsem strávil vyprávěním o své cestě... Proč jsem se
k tomu rozhodl a jak se to vyvíjelo... Vše proběhlo dobře a ráno jsem se pro
budil už v půl páté po čtyřech hodinách spánku.
Dnes mi telefonoval José, který se vrací z Mexika, a přivezl mi dárek od
mexického šamana Antonia: Wakan Tanka, Velký Duchu, požehnáno buď
tvé Jméno.
29. prosinec 2002
Můj život se podobá starodávným mapám, kde na dosud neprobádaných
územích stojí psáno „Terra Incognita“. Ano, jsem v Zemi Neznámé... V Pa
nenské Zemi oplývající dary a nezapomenutelnými zážitky... V Zemi, kde
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potkáte jen zřídka objevitele. Nevím nic o tom, co mé čeká, ale celou svou
existenci a své přežití jsem věnoval tomuto oceánu lásky, který mě zaplavuje,
a to funguje až do ted. Pochybnosti, strachy zmizely v průběhu času... Z ů 
stává jen jistota, že prožívám jedinečnou zkušenost.
Mám pocit, že žiji v celé dimenzi své aury. Cítím se být větší, a je to zvlášt
ní pocit, když chodím nebo se něčeho dotýkám... Je to jako kdyby člověk byl
na vzduchovém polštáři. A presto jsou pohyby velmi přesné a pocity jasné.
Je to způsobeno skutečností, že hmat zasahuje až na hranice aury, a dokon
ce i za ně, jako kdyby se člověk dotýkal očima, a to neuvěřitelnou silou...
Tedy právě v tomto momentu, kdy držím pero, cítím, jak kulička hladí pa
pír... Všechny tyto nové a neuvěřitelné pocityjsou vzrušující, jako kdyby se
člověk doposud dotýkal, cítil, vnímal, slyšel pouze na deset procent ze svých
možností. Jako kdyby člověk až doteď nebyl schopen vnímat na úrovni svých
smyslů, neboť i voda a vzduch mají neuvěřitelnou chuť, a dokonce i vůni.
ó , M IT A K U Y E O Y A S IN
30. prosinec 2002
Nic ani nikdo mé nenutí, abych šel touto cestou. Stejné tak jako v dávných
časech nic či nikdo nenutil objevitele vydávat se do neznáma.
Co je na konci? A je vlastně nějaký konec? Snad Smrt. Snad věci netu
šené...
To je pro mé málo důležité. Náležím Velkému Duchu a on má můj život
ve svých rukou... Celý se mu oddávám...
Lidé se připravují na oslavu... Zítra večer se chystám jít k Oceánu vyko
nat s Enniem děkovný šamanský rituál naší Matce Zemi a prvotnímu Oceá
nu, ze kterého vše pochází.
Přichází nové znečištění a taky „vyvolávači válek“, kteří ve jménu zbrojařů a obchodníků s naftou chystají zkázu a smrt.
Ano. Chci být tak čistým a průzračným krystalem, jak je to jen pro mé
možné, ale především pak pro mé Bratry a Sestry, kteří hledají všude Světlo.
O, M IT A K U Y E O Y A S IN
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NO VO RO ČN Í VZKAZ
„JSME N Á D H E R N Ý M I P E R LA M I N A N Á H R D E L N ÍK U V E L K É H O
D U C H A . K A ŽD Á JE J E D IN E Č N Á A V Ý JIM E Č N Á ... K A ŽD Á JE JINÁ...
V Š IC H N I JSME SPOJENI SKRZE P O U T O Ž IV O T A , K TE R Ý M JE LÁS
KA A N A P L N Ě N Í!“
Kéž bychom si se začátkem roku uvědomili, že naše myšlenkyjsou hnací
silou a energií, že určují nejen naše životy a osudy, ale také osud celého světa.
Zbavme naše vědomí myšlenek strachu, nenávisti a násilí, a ony tak zmizí...
„Tam, kam sméřujetvá Myšlenka, směřuje také Život,“ píše se ve védách.
„Mysli omezeně a zajisté tak pak budeš i žít. “
— Richard Bach: The Adventures of Reluctant Messiah

Leden 2003
Strávil jsem Nový rok společně s Enniem na pobřeží Oceánu, abychom vy
konali novoroční rituál, ale také se očistili a požádali Matku Zemi o promi
nutí za běsnění lidstva, které tak často ničí vše, čeho se dotkne: už mezi ně
nechci nadále náležet. Od prvního dne nového roku se k tomu zavazuji...
„Tam, kam jde tvá myšlenka, jde Život“, říkají védy, ve společenství tolika
bytostí planety a se všemi Hladinami Světla si přeji Mír!
Zaznamenal jsem velkou změnu kůže. Je mnohem jemnější, poddajněj
ší, mladší a jasnější... Ennio mi řekl, že jsem omládl o deset let. Včera ve
čer jsem měl zajímavý zážitek. Zjevila se mi víla se všemi svými pomocníky
(malými duchy). Její hlas byl tak jemný... Cítil jsem se jako malé dítě, sdílel
jsem jejich pomoc na ochranu Přírody a také jejich práci na mně... Je velmi
těžké to popsat slovy, ale ocitl jsem se v Radosti a Nevinnosti svého dětství...
Masáž Světla, Lásky a Něhy... A ten hlas, tak jemný, uklidňující, láskyplný
a radostný...
Uvažoval jsem o tom, že Magické hladiny jsou Strážci prány. Ze právě
díky jejich přítomnosti je nám umožněno stravovat se tak, jak to činí oni...
„Terra Incognita“...
Nové systémy fungování... tak čisté a jemné...
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Nové pocity a nová realita.
Nový Život.
Nový rok.
CARPE D IE M .
ó , M IT A K U Y E O YASIN
7. leden
Dopřál jsem si jeden den M íru, Ticha, Samoty a Modlitby... V uplynulých
dnech jsem léčil hodně lidí... Mám stále dost energie a příští týden se chys
tám jet za přáteli do Paříže. Experimentuji s reakcemi svého téla na zimu.
Ve skutečnosti nejde o to, že necítím teplo nebo zimu, jde o to, že se tím ne
čitím atakovaný. Cítím, že jsem součástí jednoho Celku, nepřekonatelný...
téměř nedotknutelný... Zní to až ponékud pyšné, když to říkám, ale cítím
tolik Energie a Síly!
Ani na okamžik si nepředstavuji, že by mě Vesmír napadl, tolik se jím
čitím být milován... Zima se stává čímsi příjemným, jemným pohlazením...
Je to velmi zvláštní a tolik vzdálené tomu, jak člověk doposud žil, ob
zvlášť když pozoruji lidi na ulici, kteří se chrání před zimou. Je to fascinující,
ale i složité vysvětlit slovy.
To, co zažívám, je fakt, že fyzikální zákony se méní, když člověk změ
ní nastavení výšky svých vibrací... Fyzikální Zákony a Realita. Uvažování,
a tedy také mentální limity... Zvyšme tedy stupeň našich vibrací a vše bude
možné...
24. červenec 2008
Plynul den za dnem.
Dnes, kdy píši tyto řádky, je tomu již pět let a osm měsíců, co jdu cestou to
hoto poznání... Nemám ani trochu pocit něčeho výjimečného.
Stravovat se z prány mi připadá tak přirozené a příjemné, že jsem nikdy
nezamýšlel ukončit tuto zkušenost. Tim, že léčím, dnes vím, že většina potíží
a nemocí souvisí se stravou: ať již sjejí kvalitou, kvantitou nebo s uvolněný
mi toxiny v těle...
Nyní zmíním zkušenosti, ponaučení a šamanské vize, které jsem zažíval
během těchto let...
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Bylo jich mnoho a v každém ohledu byly pozoruhodné. Připadá mi zají
mavé se o né s vámi podělit.
Pro šamana existuje pouze jeden druh poznání: tím je zkušenost... M lu
víme jen o tom, co člověk zná, a to, co člověk zná, je to, co zažil na vlastní
kůži a ve svém vědomí. Mé tělo ke mně po tyto roky promlouvalo dlouze
a hluboce... Z mého těla se stala úžasná laboratoř k tomu, abych lépe chápal
a zachytil Zemi Neznámou, do které jsem vstoupil...
Brzy na viděnou...
Zůstaneme ve spojení...
Pro vás s Láskou a Světlem...

42

PO K RA Č O V Á N Í CEST Y DO TERRA INCOGNITA.

Za ty roky, co se stravuji pránou, jsem nashromáždil zkušenosti a vize,
které pro mé představují velmi cenné Poznání.
Jednak o tom, jak funguje mé télo, ale také o tom, co je Vesmír na téch
nejjemnějších úrovních.
Rád bych se s vámi podělil o některé tyto vize, budeme-li mít na pamě
ti, že pro šamany neexistuje jiné Poznání než prožitek... Mluvím tedy pouze
o tom, co vím, a vim to, co jsem sám zažil...
Než začneme, je vhodné upřesnit, co vlastné nazýváme šamanským V i
děním.
Šamanské Vidění je změněný stav vědomí, nazývaný také „Stav šamanského transu“. Může k němu dojít spontánně ve spánku, v hluboké meditaci
nebo při šamanském rituálu zvaném „Hledáni Vize“. Může k nému také do
jít pod vlivem šamanských látek použitých po zralé úvaze šamana (když už
o tom hovoříme, dodám, že každá šamanská tradice používá vhodné látky,
které pomohou uvést šamana do Světa duchů)...
Ať již pochází odkudkoliv, používá šaman nástroj známý pod pojmem
„světelné télo“, „astrální télo“ nebo, jak je známo z náboženství, „duše“...
Béhem celého svého života se šaman učí používat tento nástroj, až jej ovlá
dá tak dokonale, že skrze něj cestuje, kam všude si přeje, neboť toto „tělo“
nezná žádná omezení času ani prostoru. M ůžejít kamkoliv, na všechna mís
ta a do všech dob... Tímto způsobem nabývá šaman své poznání a sdílí jej
od dávných dob s ostatními šamany celého světa... Šaman opouští své télo
a může dosáhnout každého Poznání, které mu dovolí úroveň jeho vědomí.
Díky spojencům, kteří ho provází a chrání (minerály, rostliny, zvířata, jiní
šamani a průvodci Světla), odchází za poznáním... Ví, jak opustit své fyzické
télo, ví, co bude hledat a jak to nalézt. Také se dokáže ve zdraví vrátit, ať už
jde o fyzické, emocionální, mentální či duchovní télo.
V příloze publikuji několik článků, které jsem napsal, abych poučil čte
náře o šamanské praxi a poskytl jim několik doplňujících upřesnění.
Vidění jsou něčím zcela odlišným než sny, jakkoliv se odehrávají béhem
spánku. Je dobré upřesnit, že jde o dva odlišné stavy vědomí...
Sen je často nejasný, neúplný a je výsledkem eliminace napětí. Pro mysl
je také možností, jak uložit do paměti zkušenosti.
Vidění je úplné a kompletní. Je čistým Poznáním. Jde o něco tak živoucí
ho a vzrušujícího, že si na něj pamatujeme až do konce života. Barvy jsou tak
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živé, že by si člověk myslel, že jsou až skutečné. Dojmy, pocity, vnímání jsou
tak silné, že zanechají dojem navždy. Získaná zkušenostje tak mocná, že nás
ozáří jako Zjevení s nádechem Pravdy... A člověk nemůže než říct: „Ano! To
je ono. Nyní už chápu...“
Mnoho umělců při své tvorbě zažilo tuto zkušenost, stejně jako mys
tikové, například Jákob, který měl vidění „žebříku vedoucího ze Země do
Nebe“... Můžeme také uvést mimořádnou zkušenost skladatele Händela,
který se jednoho dne posadil za pracovní stůl a probudil se až o tři dny poz
ději, maje před sebou partituru napsanou vlastní rukou, aniž by si pama
toval, že na ní pracoval... Toto dílo nazval Mesiáš... Můžeme také hovořit
o Mozartovi, který slyšel hudbu v sobě nejen jako celek, ale každý nástroj
zvlášť tak dokonale, že je mohl přepsat podle svého vlastního úsudku. M lu
víme také o „Hudbě Andělů“ nebo o „Hudbě z jiných sfér“ ...
Umélcijsou jako šamani, a stejnéjako oni cestují a jako objevitelé popi
sují to, co zažívají.
Zvu vás na některé z těchto cest za poznáním.
*

*

*

„R ád bych, abyste zapomněli vše, co jste se během svého života naučili.
Zde začíná nové chápání, nový sen. Sen, jenž sníte, je vaše vlastní tvoření. Je to
vaše vlastní vnímání reality, které můžete v každém momentu změnit. Stejně
jako je ve vaší moci, zda si vytvoříte peklo, nebo zda si vytvoříte ráj. Proč ne
snít jiný sen ? Proč nevyužít svého ducha, svou představivost a své emoce a snít
o ráji... “
— Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody
Lidská bytost je jako plachetnice: Fyzické tělo je její trup, srdce je kabi
nou, mysl vlajkovým stožárem a duše je plachtou...
Aby mohla loďdobře plout, je nezbytná každá z jejích částí. Každá musí
být v dobrém stavu, aby loďdoplula šťastně do přístavu.
Každý řídí svou loď, jak to cítí... Někdy vezmeme na loďkormidelníka či
lodivoda... To je úloha šamana, pomáhá na cestě... Neboť šaman díky svým
životním zkušenostem ví, kde jsou silné proudy, víry a písečné mělčiny.
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Pomáhat vést loď na druhý břeh, ale zároveň védét, že je to jen na čas.
Umět vystoupit z lodi, bude-li to nutné...
*

*

*

„Každou nocjsem si odstřihl srdce,
ale ráno... byloještě stále plné... “
— Saul Zaentz: Anglický pacient
Mám pocit, že na rozdíl od svých bratrů a sester ze světa lidí žiji na jiné
planetě... Má realita leží na protipólech té jejich. Můj svět je tvořen láskou,
néhou, mírem a harmonií... Všechny tyto kvality mé každodenné naplňují.
Ž iji v Ráji! Skutečné... Ráj existuje, je i tady dole, „pravšechny, kdo mají oči,
aby viděli, a uši, aby slyšeli.“
To hlásal Kristus a je to naprostá pravda.
Ve skutečnosti nám naše smysly umožňují obávat se určité reality a pro
mnohé je tato realita Peklem... A to také, bohužel, existuje...
Naše města, zející velkou samotou, ohavné zavání. Pouze v přírodě se
cítím opravdu dobře: květiny, stromy, vůné hlíny po dešti nebo vítr vonící
oceánem... Cítím se být milován vším, co existuje..., jsem šťastný, ale záro
veň nechci odejit ze společnosti lidí. Chci zůstat, abych podal důkaz o jiné
možnosti, o nové bráné, která je otevřena Bytí založenému na hmotě... Přes
tože mé to láká, nevydám se cestou osamocenosti, zůstanu blízko těch, kteří
to potřebují.
Bílé Světlo vyživuje, ale také léčí...
if: sjc if:

„Oproštění znamená nevlastnit,
samota nebýt vlastněn. “
— Súfijský básník
*

*
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A nyní budu vyprávět o jedné zajímavé vizi, která se dostavila při hlubo
ké meditaci...
Náhle jsem po své pravici i levici ucítil přítomnost dvou ohromných čer
ných postav. Připadal jsem si úplně maličký, a ony na sebe náhle vzaly tváře
mého otce a mé matky... Slyšel jsem řev a hlas otce, jak křičel:
„JESTLI N E B U D E Š JÍST, Z E M Ř E Š !!!“
Jde o skutečný důkaz hlubokých ovlivnění a mentálního naprogramo
vání daného naší výchovou. Cítil jsem úplné stejné emocionální rozechvění,
které jsem zažíval, když jsem byl malý a hrozili mi, že musím jíst. Vše bylo
totožné: intonace hlasu, energie hnévu a nátlaku, pocit nátlaku, strachu
a viny...
Poklidné jsem poslal těmto dvěma postavám představujícím myšlenky
Bílé Svétlo a ony se rozpustily. Uklidnil jsem své chvějící se tělo a odpovědí
mi byl pocit v mých buňkách, které zažívaly pocit míru a neuvěřitelnou ra
dost. A k tomu také pocit intenzivního osvobození a úplné svobody...
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Další dvé zajímavé vize:
P R V N Í V IZ E
Stojím na břehu moře nahoře na útesu... Je večer či noc... Není lehké vidét,
co je kolem... Jdu po cesté, která vede z útesu... Je to téžké, cesta je nebez
pečná a klouže, přicházím do malé vesnice na kopci... Cesta je hluboce za
říznutá a roklinatá, stále vede dolů... Napravo i nalevo jsou velmi vysoké
zdi vytesané z kamene... Je to svažující se úzká ulička s kluzkými a vlhkými
schody... Stále nevidím ani napravo, ani nalevo, dokonce ani před sebe...
Pokračuji v cesté, aniž bych byl neklidný, ta krásná vesnice se mi líbí, připo
míná mi Bretaň nebo Irsko... Je to skutečný labyrint, bludiště, ulička se stáčí
kolem vysokých zdí a stále sestupuje a náhle se vynořuji v malém přístavu...
Je zde pořád stejné prázdno... Domy typické pro přistav, ale ani živáčka...
Přístav je prázdný, není v ném ani jedna loď Na konci dlouhé přístavní hrá
ze je vidét maják...
Ale jedinečný je širý Oceán, je klidný, obrovský a plný fantastických
barev, které nenajdete nikde na Zemi: spleť teplých, duhových, fialových,
okrových, oranžových a intenzivních modrozelených barev... úžasné před
stavení.
Toto vidéní se pojí s mým hlubokým vhledem do hmoty, k némuž se do
stávám díky pránické stravě. Práce, která se dotkne nejhlubších vrstev bu
něčné paměti, aby nakonec dosáhla nového světa... úžasného a plynulého,
jako je Oceán Života. Zde vidím předzvěst štěstí a stavu nirvány...
D R U H Á V IZ E
Stojím v noci na břehu Oceánu a rozhoduji se, že si dopřeji půlnoční koupel:
písečná pláž je ve svitu úplňku obrovská... Svléknu se do naha a rozeběhnu
se do vln... Plavu, splývám na zádech a zcela se oddávám pocitu naprostého
naplnění... Cítím se zcela svobodný, pouze šplouchání vln a prijemný dotek
Oceánu...
Mám zavřené oči a náhle slyším hlasy. Zcela oddán spokojenému poci
tu jsem si nevšiml, že jsem obklopen bárkami s rybáři, kteří nahazují sítě...
Mluví, smějí se a zpívají... Nevidím je zřetelné, i když jsou na jejich bárkách
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lucerny... Protože je tma, ani oni mě nezaznamenali, a já, zcela nahý, se
snažím nehýbat, abych na sebe neupozornil, a nechávám je vzdálit se... Je
jich sítě jsou přichyceny velkými plováky... Postupně se vzdalují. Ijá se chci
vrátit na břeh, ale najednou si všimnu, že mé nohy jsou zamotány v sítích
a nemohu plavat. Snažím se vyprostit, ale nejde to. Nemohu se vysvobodit.
Aniž by mě to jen trochu překvapilo, najednou se v mé ruce objevuje
dlouhá lovecká dýka, rozřezávám oka sítí, které mě škrtí, a mohu se zcela
osvobodit. Zároveň musím odříznout lano spojující sítě s bójemi a pak už
jen vidím, jak mizí v dáli.
Rychle plavu zpět na břeh, dávám si za vinu, že rybáři kvůli mně přišli
0 své pracovní náčiní. Říkám si, co když mě budou hledat. Rychle se vracím
a náhle se ocitám v autě... ve starém dobrém teréňáku Renaultu 4L. Pro
jíždím mezi dunami, abych se vyhnul vesnici, z dálky odhaduji, že rybáři
nejspíš sedí u stolu v přístavním baru. Přijíždím pod velký útes lemovaný
asfaltovou silnicí, která stoupá v ostrých zatáčkách. Chci jet po ní, ale obje
vují se cedule...
Na pobřeží se konají oslavy, něco jako francouzský 14. červenec, je zde
1program a závod na skateboardech. Říkám si, že bych mohl způsobit neho
du, zároveň nemám chuť nikoho vidět. Slyším hudbu a halasné oslavy, zahý
bám doprava a jedu po malé písečné cestě. Ta mě zavádí až na kraj útesu, kde
je úžasný výhled na východ slunce nad Oceánem. Je zde i dům, stejný jako
americké dřevěné domy s velkou terasou vedoucí k moři. Vím , že jsem v bez
pečí, neboť jsem u sebe doma... Vystupuji z vozu a usazuji se do houpacího
křesla. Jsem v úplném klidu a šťastný...
Túto vizi přisuzuji procesu oproštění při pránické stravě... Rybáři a je 
jich sítě představují myšlenkové vzorce zažité ve společnosti, které nás chtějí
udržet jako zajatce: past mysli a všeho, co je podle ní nemožné. Opustit kon
vence a vyšlapané cesty k tomu, aby člověk došel stavu míru, zdraví a napl
nění... Být svobodný v Přirozenosti... Zpřetrhat energetické vazby s myšlen
kovými vzorci je činem bojovníka a žádá si odvahu prosadit se takový, jaký
jsem. Nese to s sebou hodné osamocenosti a neporozumění...
*

*
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V noci mám noční můry... Mám vidění stovek mých „Stojících mužů“
(stromů), kteří hoří, trpí, řvou, křičí, explodují...
Dnes večer mám pocit hanby za to, že jsem člověkem, neboť jen člověk
rozpoutává oheň... Spaluje! Spaluje! Můj Bože, cojen mohu učinit? M í bra
tři, mé sestry...! Tak jemní, tak... Kdy se zas uvidíme?
Stejné to bylo, kdyžjsem byl bezmocným svědkem masakrů v Alžírsku...
Celou nocjsem byl svědkem jejich umírání, volali mé o pomoc a ráno za
čalo plakat nebe... stejně jako mé srdce... Mé nohy byly až po kolena spáleny
a bylo tomu tak i po dva následující měsíce...
Někdy není snadné být šamanem...
Nemám hranice, tou je pouze horizont... Mé jméno připomíná let ptá
ka... Pocházím odevšad, jsem obyvatelem Země a skrze Život jsem všude
doma... Mou zemí je Láska a jsi vítán ty, kdož stejné jako já vidíš Život bez
omezeni...
sfí ifí ífi

„Dokud bude existovat vesmír a v něm i citlivé bytosti,
mohu i já setrvat..., abych rozpouštěl utrpení Světa. “
— Modlitba Dalajlamy
*

*

*

Veliká Řeka je právě tak klidná za úsvitu jako za soumraku...
Tak jde bytí... Bucľ a vše je tvé...
# %
Veliká Řeka zažila období sucha, zažila i povodně... Poznala člověka
strádajícího žízní i znečištění svých vod. A změnila svůj tok? Teče stejně,
jako vždy tekla, nebořjejím posláním je téct a Láskají vede k Velkému Oceá
nu... A dnes večer je zde pro mne, stejné jako před statisíci lety zde byla pro
mého bratra...
Čím budeš ty za sto tisíc let?
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A Veliká Řeka... ta tu bude stále, zrozena z Lásky, naplněna Láskou
a Lásce se oddávající.

* * *
Vše bylo řečeno.
Vše bylo napsáno.
Tisíce knih.
Miliony slov i vět.
Popisují, co popsat nemohou...
Dnes, ve mně i kolerh mě...
Je pouze konec těchto slov.
Nemlčí ten, jenž už nemá co říct.
Ale Ticho toho, kdo nemá již slov.
Aby vyjádřil Celistvost.
A Úplnost bytí...
Mlčení je stále Mlčení...
Nejsou dvě různá.
Ale pouze jedno, které vše pohltí.
Kde vše se uklidní...
Kde vše se spojí...
Ticho jako stav bytí...
Vše bylo řečeno.
A to daleko lépe, než bych byl já schopen sdělit.
I dnes večer bažím po tichu.
Příteli... TV, jenž přicházíš každý den.
Prahneš po odpovědích na otázky.
A žádáš mé, abych hovořil...
Co jen mám říct?
Co ještě nebylo řečeno?
Můj příteli, můj Bratře.
Čti, uč se, objevuj.
Ve všech knihovnách světa.
Ale jednoho dne...
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Po tisících slov...
Tvoje mysl nalezne klid...
Stav, kdy bytí
už není jen slovem,
ale realitou...
To nelze vyprávět.
To je třeba zažít.
Intenzivně.
Když pronikneš do Reality...
Člověk musí zemřít ve Smrti.
Jediné tehdy
se zrodí nevinnost.
To nové nadčasové...
Začne existovat.
Láskaje stále nová.
A vzpomínky na lásku?
Jsou smrtí Lásky.
*

*

*

Bezpodmínečná Láska, ta skutečná Láska, která přesahuje všechny zá
kony Přírody, vidí dál než jen to, co je na povrchu, než formu a odlišnosti.
Vždy pojímá život svobodný v čase i v prostoru pro kohokoliv i cokoliv. Ne
boť Život je pouze Jeden, bezpodmínečná Láska vede k Jednotě, k Podstatě
a k Životu...
*

*

*

Mám jen jedno přání: být nadále Velkou sběrnou čiší Životni Síly... Inkarnovat i do té nejmenší z mých buněk lásku Lásky, lásku Života, lásku Vel
ké Moci procesu TVoření.
Ó, M IT A K U Y E O Y A S IN
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*

*

%

Andělé nejsou nikdy znaveni z toho, že nad námi bdí. Soucit. To je to
pravé slovo, které označuje Prostory Světla a nekonečného Soucitu. Soucit
vše snese, vše miluje, přijímá a toleruje... Ale i koná, a to víc, než si člověk
myslí...
Jestliže se Síly nevědomosti tak frenetický a bouřlivě projevují v malých
symbolických činech či ve velkých světových událostech, znamená to, že
Světlo už je silné, neúprosné a neuhýbá Temnotám.
Rozsviťte v nějaké místnosti světlo a uvidíte, že temnota okamžitě zm i
zí. Dnes večer vím, že Světlo zvítězilo... Toto Nadmentální Světlo rozpouští
myšlenkové síly... Sestoupilo tak, jak to předpověděl Šrí Aurobindo, a díky
tomuto Světlu se dnes můžeme stravovat skrze pránu... Bílé Světlo je mno
hem silnější než Světlo zlaté, které přinesl Kristus a které převládalo dva tisí
ce let. Jednoznačně a konečně začala Velká Revoluce Hmoty a nicji nemůže
zastavit.
rf:

sjc

Dne 21. ledna 1983 jsem měl vizi o sestoupení Nadmentálního Světla
do Hmoty... Budu vám vyprávět o tomto vidění, které mě přivedlo k pránické stravě...
21. leden 1983
Dnes jsem zažil neuvěřitelně rychlou a zároveň fantastickou zkušenost
s Bílým Světlem na té nejzákladnější úrovni. Týkala se hmoty, jež tvoří mé
tělo. Týkala se samotných buněk a jejich vlastní schopnosti osvícení. Tato
zkušenost mi snad ode dneška umožní vytvořit soustavu postupných etap
transformace.
Základem zkušenosti samé je především naprosté Mlčení mysli, které se
musí stát čímsi přirozeným a stálým.
Druhou změnou je otevření se a odevzdání se síle Nadmentalního Svět
la, která na základě Mlčení mysli může působit přímo ve fyzickém těle a ze
jména pak proniknout do všech zón vědomí. Do mysli, do srdce, kde dojde
k očištění od emocí a pocitů, do životní a pudové oblasti a konečně i do bu
něčné úrovně.
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Tato změna musí být doprovázena očistou a mentálním přeprogramo
váním ve všech postupných zónách, aby na konci mohlo dojít k přímému
napojení buněčné úrovně na Pramen Síly. To je místo, které se nachází nad
hlavou v poslední čakře.
Síla Nadmentálního Světla dokáže probudit samo-osvétlující sílu buněk
a ty se pak mohou samy osvobodit z mnohatisíceletého vlivu mysli a silné
vazby myšlenkové síly na hmotu.
Z toho plyne nové zářivé jasné a přirozené šťastné fungování buněk,
neboť každá buňka v sobě bude mít ve skutečnosti tutéž energii, tutéž Sílu
a tutéž Ánandu (Blaženost), jako má každá částice celého Vesmíru. Z toho
vyplyne Vědomí Jednoty, expanze buňky, postupné vymizení vědomí hranic,
tedy i Čistá a Nekonečná Energie přesahující čas a prostor.
Tato probíhající změna, rezonující v každé buňce těla, bude směřovat
k vytvoření velmi intenzivního a téměř nekonečného energetického pole.
K vytvoření nového těla dojde nejprve v těle starém, posléze, možná brzy,
opustíme-li zkostnatělou a těžkopádnou omezenost, i mimo toto staré tělo...
Ale to je ještě budoucnost...
Už nyní nám připadá vnitřní fungování zcela odlišné, neboť každé vlák
no bytosti usiluje o to se rozsvítit. I samy orgány cítí tuto změnu a fungují
zcela v harmonii. Mé vnitrní viděni je vnímá jako zářící, zlaté, nejsou tvořeny
z tkání, ale z něčeho více fluidního, mnohem méně hmotného.
Nemoc byla v tomto novém těle zcela poražena, a nejen v tomto těle, ale
také ve všem, co obklopuje, neboť již sama myšlenka na nemoc či disharmo
nie čehokoliv byla nekompatibilní s tímto novým stavem hmoty.
Poslední překážka mezi tím, co je uvnitř a co vně, se rozptylují a hrani
ce těla jsou od nynějška při meditaci čím dál víc rozostřené. Stále dochází
k úplnému sjednocování s tím, co je vně, což je vidět jako zlato-bílá vibrující
teplá mlhovina, která místy vytváří hustší nezřetelné tvary, jež představuji
předměty a to, co je uvnitř, a svou podstatou je totožné.
Rozsah tohoto prožitku nám již velmi brzy umožni, že toto poznání
bude trvalé, poté budou následovat nástroje vnímání a tato zkušenost se
rozšíří mezi celé Lidstvo.
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Neděle

16. leden 1983

Pokračováním v cestě za poznáváním základních rovin hmoty - skrze zku
šenost na buněčné úrovni a probuzení buněčného vědomí - můžeme popsat
prožitky uplynulého měsíce.
Velmi zřetelné období, jež začalo 12. prosince, nabralo na síle: probu
zení buněk a objevení možnosti jejich osvícení. Vliv Bílého Nadmentálního
Světla v nevědomé části téla vede k proniknutí Světla do této části těla. Tento
stav je pociťován jako fantasticky kompaktní, silný, vibrující, nezničitelný
celek...
Uvědomění skrze buňky nám umožňuje zlikvidovat a porazit nemoc ja 
kékoliv podoby. Avšak ne tak, jak jsme byli doposud zvyklí, tedy posílením
imunitní obranyschopnosti těla, což znamená posílení vnitřní a vnější dua
lity.
Zdá se, že toto umělé rozdělení na všech úrovních bytí je právě tou pra
původní májou (iluzí), jak o tom hovoří védy, a základem nevědomosti. Je to
Iluze, kterou znovu nalézáme bohužel i na úrovni buňky, která má zafixova
nou podobu a kterou obklopuje mentální hradba (myšlenkové síly) s cílem
ji chránit. Výsledkem je pouze stále postupující posílení ega odděleného od
všeho, tedy i od Života, a následná více či méně dlouhá doba splatnosti, kte
rou je Smrt...
Ze zkušenosti se zdá, že působením Síly na buněčnou úroveň dojde nej
prve k vyvolání ozvěny v buňce jako rozpomenutí se na Ztracený ráj... Tato
sílící ozvěna eliminuje postupně usazené vrstvy zrozené myšlením, až se
buňka konečně stane takovou, jakou vždy byla... svobodnou, vibrující a čis
tou...
Od té chvíle dojde velmi rychle k zaplavení všech ostatních buněk, jejich
vzájemnou komunikací dojde ke sladění na všech různých buněčných úrov
ních od těch nejhloubéji uložených až po ty, jež se nachází na samém okraji
a jsou nejvíce odolné. Jde o zcela automatický proces, na kterém se nepodílí
ani vůle, ani naše uvažující, smýšlející a strukturovaná mysl.
Nejzásadnější a nejradikálnější změnou, která nastane, kromě velmi in
tenzivního pocítění Ánandy (Blaženosti) v buňkách, bude možnost nemít
pouze jednu charakteristickou podobu, ale hrát si a opouštět toto vzezření...
Obnovovat, mládnout, měnit vzhled těla... Hranice mezi tím, coje vně, a tím,
co je uvnitř, se čím dál tím víc jeví, jako by už nebyla touto neprolomitelnou
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bariérou, ale tak trochu více zhuštěnou zónou s mimořádnou intenzitou vi
brací, která netvoří clonu či cosi nemožné. Vše se děje a vše z ní vychází...
Mája - podle tradičního indického podání si člověk pod jejím vlivem
myslí, že může být šťastný v pomíjivém hmotném svété. Mája je příčinou
utrpení člověka a jeho neschopnosti být šťastný.
Uvnitř i venku, všude je Světlo, to jedno naprosto stejné Světlo, a pou
ze myšlení ve své diskriminační roli ho barví a deformuje... tvoří mikroby
a agresory. Nyní už není agresorů, neboť už není napadených. Mysl mlčí.
Vlny se neustále přelévají tam a zpét. Nikdy nekončící výměna, která jde
skrze nás, a myšlení vnucuje elementům bez pevných tvarů přípustnou po
dobu podle prožitých zkušeností, genetické minulosti a atavismů, zatímco
ve skutečnosti existuje pouze Světlo a Energie. Probuzení bunéčného vě
domí umožňuje povznést tuto zménu na správné místo a dát jí její pravou
hodnotu. Myšlení může dát této čisté energii jakoukoliv podobu, ale osví
cené, čisté a myšlenkami nezasažené vědomí buněk dá těmto silám jejich
skutečné původní místo: místo Moci, čisté Síly, Energie a Svétla. Od toho
okamžiku probíhá sdílení Síly, Čistoty, Svétla bez zvláštních podob s celým
Vesmírem...
Tuto výměnu bychom mohli nazvat Bezpodmínečná Láska.
Vesmír se tedy zjevuje jako síť čisté Energie, Síly a nekonečné Moci pře
tvářejícího se Svétla, aniž je k tomu zapotřebí myšlení.
Přítomnost Svétla na základní úrovni bunék, mim ojiné i jejich skutečné
osvobození, umožňuje do budoucna předvídat nové radikálně jiné fungová
ní, než jaké převažovalo od kolébky lidstva. Otevírá perspektivu odlišného
nahlížení na fungování téla a jeho napojení na Vesmír. Vesmír už není ne
přátelský, je maticí Života, živitelkou a nositelkou nekonečné energie. Myš
lenky na nemoc, únavu, degeneraci a smrtjsou jen mámením.
Nemoc je zkrátka a jednoduše v tomto novém systému fungování ne
možná, neboťzde neexistují zárodky, mikroby, epidemie. Pouze myšlení, ten
velký kouzelník, vytváří neadekvátní podoby toho, co je jen Silou a Energií.
Je mimořádným štěstím, že buňka dokáže rozeznat skutečnou podstatu této
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změny a dokáže nyní fungovat jinak navzdory minulým plánům vytvořeným
myšlením jako strůjcem iluzí.
Jde o výměnu Světla za Světlo, Síly za Sílu, Energie za Energii přes ba
riéru, kterou netvoří žádná zeď, ale tkáň plná vibrací, kde se Život stává hrou.
Našel jsem tyto stránky mezi starými papíry, když jsem hledal záznamy
pro tuto knihu...
Jsem stále naprosto uchvácen jejich zřetelností a jejich bohatým odka
zem... Týto zkušenosti byly přesné v době, kdy jsem je získával pouze medi
tací, ale po 25 letech se mi potvrzují a realizují ve zkušenostech s pránickou
stravou...
V pránické stravě nejde pouze o stravu, jde také o vizi našeho vztahu
s Vesmírem...
Posuňte dál hranice a zjistíte, že ve skutečnosti žádné neexistují..., že
nikdy neexistovaly...
O všem lze tedy pochybovat... Nemoc, utrpení, únava, samota, nená
vist, násilia... smrt...
Pojďme tedy společně dál...
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Úterý

16. květen 2006

Úžasná zkušenost s Bílým Světlem, které je všude, roste všude a vše prostu
puje. Podle této vize mi vše, co existuje, připadá jako v náznacích... jedním
silným a úžasné mocným tahem v tomto Oceánu, kterýje schopen vše men
tální rozdrtit a zároveň být... Láskou... čistou Něhou... čistou Radostí...
Buňky zažívají nevýslovnou a neuvěřitelnou radost... Radost ze svobod
ného bytí a proměny ve Světlo... z pocitu už neexistujících omezení a stra
chu... Jsou krásné a mladé... Jako by výskaly samou radostí, tak jako to dě
lají malé děti...
Nepřemožitelnost, nesmrtelnost a perfektní zdraví, nekonečná energie
a pocit míru, neomezená láska... to jsou pocity, které ve mně proudí.
Ó, M IT A K U Y E O YASIN
Pondělí

22. květen 2006

Je velmi těžké popsat slovy stav, ve kterém se nachází mé buňky... To přesa
huje slova... Cím hlouběji postupuji v poznání pránické stravy, tím lehčeji,
šťastněji, svobodněji a klidněji se cítí buňky s vědomím, že jsou milované
a zbožňované Vesmírem... Vesmírem, v němž vládne nekonečný M ír, neko
nečné Poznání, nekonečná Síla a nekonečný Rád, kterým je Harmonie.
Všude a ve všem, co je paralelní, je to právě chaos světa, který následné
tlumí smrtelné a limitující zákony... Vše exploduje tváří v tvář Síle Světla,
která přichází...
Poznal jsem, jak se v těle tvoří nemoc na úrovni buněk... Poznal jsem,
jak se rodí i taková nemocjako rakovina, či pouze rýma... Proces je stále stej
ný...
Malá buňka je obklíčena silou myšlenky plné nenávisti, násilí, utrpení,
dělení, chaosu. To vše se ovine kolem malé buňky a dá jí podobu ohavné
masky, monstra... V této masce, oddělená od Celku, se buňka ocitá v pozici,
kterou nechce... Nikdy... Ve své podstatě je a přetrvává čistá. Je zapotřebí jí
tuto čistotu znovu vrátit... Rozpustit masku a nemoc zm izí... A právě Bílé
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Světlo prány může rozpustit tuto mentální masku... Zcela jednoduše jsou
síly myšlenek rozpuštěny...
Vstupuji do země věčnosti, prošlapávám cestu do budoucnosti svým
bratrům a sestrám. Půjdu ještě hlouběji do této vize...
Sobota

19. srpen 2006

Uvědomil jsem si, jak důležitá je Vize z 22. května (viz výše) pro pochopení
toho, ja k se proces nemoci zahnízdí v těle. Hledal jsem proto ještě dál.
Zaprvé myšlenkové síly se drží v auře člověka... Ať jsou jeho vlastní či
ne... Osoba žijící v naší společnosti je konfrontována s tisícem myšlenko
vých sil. Setrvávají v auře a čekají na svůj čas. Na to, až člověk, ať už z jedno
ho či druhého důvodu (stres, emocionální šok, alkohol, únava, požití drog,
požití anxiolytik a prášků na spaní atd.), zažije pokles své hladiny vibrací,
jeho aura se zmenší a síly myšlenek prostoupí až do nitra těla. Je k tomu po
užívána určitá forma a tou je strach... Díky této formě síla myšlenek dostává
svou podobu a fixuje se kolem buněk...
Existují dva způsoby, jak z toho vystoupit.
Vědomě zvýšit stupeň vibrací hmoty cestou modlitby či meditace nebo
jednou za čas nevědomě díky vibrační akceleraci indukované Průvodci Svět
la... Nebo nechat sestoupit Bílé pránické Světlo, které rozpustí myšlenkové
podoby kolem buněk.
„Jde o výměnu Světla za Světlo, Síly za Sílu, Energie za Energii přes
bariéru, kterou netvoří žádná zeď, ale tkáň plná vibrací, kde se Život stává
hrou.“
Je dobře vidět, že člověk, který se stravuje přímo pránou, je mimo tuto
hru a může upevnit určitou úroveň, chráněn před silou myšlenek, a dosáh
nout vyrovnaného zdravotního stavu...

58

P O K RA Č O V Á NÍ CESTY DO TERRA INCOGNITA

P O Z N Á N Í STRACHU
Strach je forma, která umožňuje síle myšlenky nabýt myšlenkovou po
dobu a rozvíjet svou moc kolem buňky. Každá síla myšlenky jde ruku v ruce
s těmito formami... svými strachy... Nejprve strach a poté se zvolna může
usídlit nemoc... A proto, když pojmenujeme nějakou nemoc, můžeme tím
vlastně posílit moc jejího škodlivého vlivu a rozmnožit masky, které už jsou
v buňkách usídlené.
*

*

*

20. říjen 2006
Půl čtvrté ráno. Hodina, jež náleží Míru v této toskánské krajině zahalené do
jemné teplé mlhoviny... Den Černé Luny, a přesto jsem vzhůru...
Naše duchovní bytost musí být Pánem našich životů: když k tomu dojde,
naše životy jsou čisté a jdou správným směrem... Je to snadné... řeknéme
si: Jsem šťastný? Kladná odpověď na tuto otázku je najít svůj správný tón
v Univerzální harmonii. V opačném případě je našim hlavním úkolem zno
vu nalézt ztracenou Harmonii, neboť je naším dědictvím... naším právem
být člověkem.
Narodili jsme se, abychom byli šťastni...
Jestliže je naše bytost řízena mentálním, emočním či fyzickým tělem,
pak jsou naše životy podřízeny proudu zmény a skrze důsledkyjsme otevře
ni utrpení a smrti...
Ale řídí-li náš život naše Duchovni rovina, pak žijeme v neměnné věč
nosti a základy našeho života se stávají pevnými.
Můžeme žádat své Průvodce, aby vedli naše životy k naplnění naší duše,
ke Světelnému télu, k cestám ke Transformaci, jež umožňují sestoupení Bí
lého svétla do těžší hmoty...
ó , M IT A K U Y E OYAS1N
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10. leden 2007
Dnes v noci jsem měl velmi silnou vizi.
Jsem ve stejné vesnici, kde jsem zažil sestup na úroveň hmoty, v malém bretaňském přístavu. Tatáž scenérie malých a úzkých uliček, klouže to, a proto
že je noc, je zde také málo světla...
Jdu podél hřbitovní zdi a náhle mě předjíždí obrovský kamion s nadměr
ným nákladem... Převáží obrovský menhir - asi tak třikrát nebo čtyřikrát
větší, než je „Velký Manio“ v Karnaku.
Přitisknu se ke zdi, ale kamion mě nevidí a jede stále těsněji podél zdi...
Bojím se, že mě přejede... Zrychluji krok a říkám si, že určitě vlevo najdu
štěrbinu ve zdi, ve které se schovám...
Avšak žádný otvor tu není a já se náhle ocitám nehybný... Na zádech
a na břiše cítím tlak mokré žuly... Cítím také vůni humusu ze staré zdi a olej
z kamionu... Pomyslím si, že už je to tady, že umírám... Slyším praskat své
kosti... ale vůbec žádnou bolest necítím...
A najednou cítím, jak mě něco drží a já prostupuji skrze menhir... Jsem
nad menhirem ve zcela odlišné krajině... Je jasný den... Je tu úžasná krajina
plná rozkvetlých polí... Je krásně a teplo... A sjemným vánkem se všude roz
lévá vůně květin...
Menhir se pod mýma nohama proměnil v čistý krystal... Když jsem cítil
tlak na svém těle a praskání kostí, pomyslel jsem si, že musím být celý od
krve. Koukám se na své tělo a nic, ani škrábnutí, ani modřina... Vše je v po
řádku a cítím se v plné formě...
Projít skrze zdánlivé nevědomí a neprůhlednou mlhu hmoty a dosáh
nout zcela jiného stavu žití... Menhir může symbolizovat, že jsem prožil
vzpomínky týkající se atavismu a pamětí zděděných po předcích... Prožitek
Iluze smrti... A také narození v souvislosti s miminkem Shantidas, které má
přijít... Dítě Světla...
*

*
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1 6 .únor 2007
Necítím se na léčení lidí. Alejsem schopen je udržovat tak, aby se cítili dobře...
•i’

19. červenec 2 0 0 7 ,4 hodiny ráno
Během meditace jsem viděl naše jezero, kam chodíme odpočívat a plavat
v tomto období dosti intenzivních veder. Takové malé jezero jako pěkný ob
raz toho, čím je náš svět: nádherné místo, kde si jedni hrají a smějí se, druzí
plavou a vychutnávají si průzračnou vodu a štéstí být na tomto místé, další,
kteří plavou jak o závod, jedni ho čistí, ale druzí ho znečisťují a svévolné ničí
tím, že odhazují odpadky, kde je napadne.
Je to také obraz našeho hlubokého nevědomí s jeho skrytými monstry,
kterými jsou velké ryby, obraz, kde se objevuje Krása, neboť nepokoj ustal,
kde se může Vesmír obejít bez člověka, velmi dobře bez něj žít, a dokonce se
před ním mít v současnosti na pozoru... Jaký správný postoj tedy zaujmout?
Otázka, kterou položil Ardžuna Krišnovi v Bhagavadgíté: Mám, nebo
nemám vstoupit do arény?
Člověk může zůstat nahoře v příjemném stínu borovic a vše sledovat,
aniž by se ho to dotýkalo...
Může také sestoupit dolů, sám si plavat a libé se nechávat unášet a očiš
ťovat se na blahodárné vlně...
Může být také součástí her, i když jsou kruté. Jako například muž, který
se bavil tím, že potápěl hlavu své přítelkyné pod vodu...
Být součástí světa, ale nebýt jím požírán...
V pondělí odjíždím na dva a půl měsíce hledat své kořeny daleko od to
hoto ruchu...
Se svým Průvodcem se budu snažit prozřít a nabýt sil...
C H T ÍT Z N A M E N Á M O C I.
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Konec července 2007
Cesta pětidenních vizí přímo s mým Průvodcem na úrovni Světla s cílem
zrušení programů posledních masek mých buněk...
Proto opouštím na toto období své fyzické tělo, které setrvává ve stavu
hlubokého transu, v letargii...
Budu pracovat na posledních maskách obklopujících buňky a na schop
nosti obejít se bez vody... Nic není nemožné a já se pokusím o tuto cestu
pomocí Léčebného kruhu...
Pouze sám se sebou a svým Průvodcem.
Je překvapivé, ja k jen může být iluze totální a jak je zřejmé, když ji opus
tíme, že neexistují žádné lim ity... Nyní je rozhodování na buňkách...
*

*

*

2. srpen 2007
Ticho zaplňuje momentálně celý prostor mého života... Všechno konání se
odehrává pomalu a uvolněně, jistě a příjemné a zcela svobodně. Sádhana
(v sanskrtu značí askezi), kterou procházím po celou dobu své cesty vizí, je
velmi intenzivní a nechce se mi z ní ven... Jsem poustevníkem ve své jeskyni,
chráněný Léčebným kruhem a totální anonymitou...
Existuje jeden kouzelný okamžik, který vždy nastává před rozbřeskem.
Hinduisté jej nazývají „hodina Brahmy“. Jako kdyby úplně celá Země zadr
žela svůj dech, jako kdyby vydechla kouzelný moment Míru. Ticho tak úplné
a vrcholné, že i ten nejmenší hluk naší civilizace, která nic nevidí, neslyší
ani necítí, se stává urážkou, téměř rouháním, vzhledem k tomuto okamžiku
úplné Čistoty...
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Minerální, rostlinná i živočišná říše zná naplnění skýtané tímto Oka
mžikem milosti... Pouze my, lidé, materialisté brodící se blátem, pokračuje
me v nesmyslných aktivitách... Přesto v tuto požehnanou hodinu mnozí spí,
a to je také požehnáním pro Zemi...
*

*

*

18. srpen 2007
Zde je mé uvědomění:
„Malý Henri“, jak nazývám své malé já, nalezl, tedy spíše znovu nalezl, Ces
tu k hlubinám... Jsem jako Oceán... Hladina i hlubiny, přesto stejná voda...
Na hladině klid, jen malé vlnky, vánek, nékdy snad bouře či dokonce ura
gán... Ale v hlubinách vládne stále Klid a M ír, nekonečné Ticho, nekonečná
Energie a bezpodmínečná Láska...
Když se octne v tomto Království, cítí se být vítán Vesmírem. Cítí se být
nesmírné silným a velkým... Vidí hladinu jako film - nékdy krásný, veselý,
vtipný, nejčastéji však plný nenávisti, násilí a utrpení... To vše pozoruje z ná
ruče „Velkého Henriho“ , ten jej kolébá tak, jako kolébám svédíté, svého syna
Shantidase, v houpacím kresle a v Míru noci... A je mi dobře...
„Jsou-li tvá slova výstižnější než Ticho, mluv. Nejsou-li, mlč. “
— órigenés
*

*

*

21. srpen 2007
Uchýlení se do ústraní postupuje tak hladce a silné. Ticho. Meditace. Samo
ta! „Malý Henri“ se skryl v náruči „Velkého Henriho“ a je to on, kdo právě
nyní určuje smér...
Nekonečno Ticha, Přítomnost Nekonečného Života...
Tato Sílaje na prvním místéa nic ji nepředčí, ať by to bylo cokoliv...
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Aktivní moc síly bezpodmínečné Lásky má jen jednu podobu: Bezpodmínečnost a odosobnění... To, co charakterizuje SO’H A M (v sanskrtu: to
[jsem] já ), je právě síla Ticha...
SO ’H A M a tváří v tvář světu Síla bytí!
„Nalezení toho, co je konečné, to je spočinutí ve Světle, klid vodní hla
diny bez vlnky i Oceán promlouvající skrze vlny, Cesta, která se odehrává ve
vás skrze objevování energie v dosud nerozdělené a nespecifikované podobě
bez protichůdných polarit: P O U Z E SÍLA Ž IV O T A !“
Musím to zopakovat. Život je pouze pozitivní.
Jeho projevy však na sebe berou formu tvůrčí či destruktivní a my, my
zůstáváme jejím i vězni. Život je nesmrtelný. Život je věčný. Život je neko
nečný...
„Is bellow my dignity “J e pod mou Důstojnost chovat se dnes takto... Budte věrni sami sobě tak, jak jste, právě tady a ted.
— Arnaud Desjardins: L ’audace de vivre
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Odhoďte pocit strachu,
když přichází chvíle loučení.
Sbohem je nutné,
dříve než se budeme moci znovu vidět...
A vy, kdož jste přátelé,
sejistě znovu uvidíte,
jen co uplyne chvíle
nebo život...
Znakem tvé nevědomosti
je hloubka tvé víry v nespravedlnost,
v tragédii...
Co housenka zří jako Konec Světa,
To Moudrý nazývá Motýlem...
— Richard Bach: The Adventures of Reluctant Messiah
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8. říjen 2007
Další vize:
Cítím bolest v kotnících... Dívám se na né, dotýkám se jich. Má kůže je na
jednou jako starý pergamen, jako kůže mumie... Když sejí dotknu, mění se
v prach, odstraňuji velké kusy od kosti, která se rozpadá jako kousky křídy...
Poté vše znovu roste a kůže je jako ztuhlá láva... Kůže velkého spáleniš
tě... Rozpraskaná jako lávové pole, odstraňuji ji po velkých kusech...
Náhle vystřikuje nazelenalý hnis, který stéká proudem..., jako bolavý
vřed... Nořím do hnisu ruce, abych pochopil, co je uvnitř...
Vyndávám z něho dřevěnou krabici s provazovými úchyty po stranách,
takovou, co bývá k vidění v přístavech... Bedna z obyčejných prken... Poklá
dám ji před sebe a otevírám... Najednou se otevírá zcela sama bez jakékoliv
námahy, jako kdyby méla dobře promazané panty... Myslel jsem, že budu
muset použít vytahovák na hřebíky... Pomalu se otevírá a z jejího vnitřku se
rozlévá jemné růžové a bílé světlo s líbeznou vůní...
Je tam malý zlatý usmívající se Buddha, sedí na stupínku či trůnu... Jsou
tam také malé balíčky ovázané stužkami, jako luxusní hodnotné dárky, za
balené a připravené k darování... Vše je vystláno vatou a slámou, aby se nic
nepoškodilo...
Jde o velmi spektakulární vizi procesu transformace... Dárky stále čeka
jí na své otevření... Mám velkou chuť vám nějaký darovat... Co říkáte?
^

sfc

13. leden 2008
Včera jsem viděl nádherný film Into the W ild (Útěk do divočiny). Jde o ilu
zorní hledání Svobody, přičemž si člověk uvědomuje, že pokud neovládá své
instinkty, především stravování, zůstává vězněm omezenosti a iluzí... Z ů 
stává predátorem, který ochotně způsobuje smrt a destrukci všeho, nač sáh
ne... A dle zákona Karmy zabíjí a je na oplátku zabíjen Přírodou... A člověk
z toho nikdy nevyjde...
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Řešením není únik ze světa, z naší společnosti, aťjiž cestou smrti či přeříkáváním modliteb či manter.
Jde o to vydat se na cestu do Terra Incognita. Odrazit se od místa, kde je
dualita: vědomí buněk a místo, kde je iluze oddělení, smrti a omezení.
Ale jak žít v Harmonii s Přírodou a nebýt obrácený jen k sobě a nebýt
samolibý?
N EPO TŘEB O VA T BRÁT 2 IV O T C E M U K O L IV Cl K O M U K O L IV
PROTO, ABYCH EXISTO VA L...
Drive, než sem však člověk dojde, nelze hovořit o skutečné Svobodě, ný
brž o iluzi Svobody...
*

*

*

23. únor 2008
K tomu, aby existovalo utrpení, je nezbytné, aby tu byl ten, kdo bude trpět:
živoucí ego v relativistickém dualismu...
Když se ego rozpustí ve Velké Jednotě jako kapka v Oceánu, není, kdo
by trpěl. Člověk žije v dualitě Života a je to Život, který ustavičné pozoruje
Život. Je to Život, který dosahuje svou nekonečnou podobu Života. Tento
stav je pouze Mírem, Radostí a Bohem a bedlivé pozoruje a rozjímá o svých
nesčetných podobách.
Život hledí na Život skrze mé oči. Život naslouchá Životu skrze mé uši
a Život ochutnává Život skrze má ústa a nos. Život se dotýká nekonečnosti
podoby Života skrze mou kůži. Je to výhradně stav M íru, Radosti a Harmo
nie.
S A T-ClT-Á N AN D A
Tak se člověk dostává z uzavřenosti...
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Vize a poznání týkající se objasnění
zázraků a spontánních uzdravení
Když si člověk zvýši stupeň vibrací, může dosáhnout úrovně, kde nemoc
neexistuje. Síla myšlenek, její původce, nemůže přetrvat, kdyžje úroveň vib
rací zvýšená... Je rozpuštěna a člověk zažije uzdravení. To platí pro všechny
nemoci...
Ke zvýšení hladiny vibrací může napomoci určité místo, nebo k němu
může dojít přirozenou cestou koncentrací telurického proudění, ale také
tak, že si člověk svůj vibrační stupeň natrvalo zvýší... Ale i svou vírou a du
chovní prací na sobě sama může člověk značně navýšit svůj stupeň vibrací,
a tím vytvořit podmínky pro uzdraveni. Například všichni lidé, kteří navští
vili Lourdy, se neuzdravili... Pouze ti, kteří měli dostatečné zvýšený stupeň
vibrací.
Díky pránické stravě můžeme žít na takovém zvýšeném stupni vibrací,
kde už dále nemohou existovat nemoci, utrpěni, únava, vyčerpanost. Pro
mé má většina nemocí souvislost se stravou a zanášením těla, které v sobě
během let hromadí toxiny, a tim dochází k dysfunkcím orgánů... Díky zku
šenosti s Jednotou a Univerzální Energií Života nelze sestoupit na nižši vi
brační stupeň - pouze když si to člověk přeje a může žit bez problémů, po
nořen v emočné-vitální krajině společnosti, v perfektním zdravotním stavu,
aniž by měl zapotřebí žít izolován někde v ústraní kláštera či ašrámu.
Toto uvědomění je zcela jisté progresivní a ukazuje, proč Kristus při ko
nání svých zázraků říkal: „Běž a Tvá víra té uzdraví“, a ne: „Uzdravil jsem
té.“
Víra v uzdravení je bezpochyby klíčem k „zázraku“, který neni ničím
jiným než nástupem nového způsobu fungování, které přesahuje obvyklé
hranice. Tento stav je popsán v Novém zákonu jako „Přeměna“.
*

*
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Co žene bytosti k ubližování druhým?
Závist, sobectví a touha po moci... Kéž jsi čistým a nevinným v tomto
svété, který takový není, a je zanesen silami všech možných myšlenek. Podí
vej, jací jsou lidé: žijí omezené v omezeném svété.
Dokud si to človék neuvědomí, bude i nadále omezen... Sloužíme živo
tu, a nikoliv individualitám. Jdeme dál, než je osud jednotlivce, nehledé na
to, jak vynikající může být.
Lidé přicházejí a odcházejí, ale Život sám, ten, jenž znamená Lásku, na
vždy zůstává.
Schopnost uvědomit si tuto Realitu a vytvořit si v ní svůj individuální
život znamená nebýt nikdy zklamán tím, co se s námi déje, ale být každý den
vděčný za to, že tu stálejsem, a zachovávat si svou Nevinnost neporušenou...
*

*

*

Úryvek z knihy od Fréderica de Towamickiho Sept jours en Inde avec
Satprem (Sedm dní v Indii se Satpremem)
Satprem byl človék, který po dobu patnácti let žil u následovnice Srí Aurobinda, nazývané Matka...
Den po dni zaznamenával do deníku své zkušenosti.
Towarnicki: Podle toho, co říká Matka, človék dosáhne stavu,
který nazýváme Bunéčné Vědomí?
Ano... Bunéčné vědomí je „Schopností“ buněk, je také „Buněč
nou Vizí“. Jde o zcela nový způsob existence ve Hmotě. Smrt zde již
nemá svou moc, stejné jako nemoci. Jde o zcela jiné vidění.
Jde o ... Jde o zcela nový ZPŮ SO B BYTÍ, jenž přichází. To se
mi Matka zajíkavé snažila vysvětlit den po dni po dobu devatenácti
let...
Zůstal jsem a naslouchal jí po celých devatenáct let.
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Pokaždé to pro ni byla závratná zkušenost. Je to velmi překva
pující, když člověk najednou vystoupí ven z ulity. Podle staré fyzio
logie je velmi děsivé chápat věci starým způsobem. Zpočátku se vše
zdá jako šílené. Mnoho lidí kolem Matky se domnívalo, že jí přesko
čilo. Jde o velmi excentrický stav, vystoupí-li člověk ze svého těla...
Jde o nový stav bytí...
Co by si řekla ryba, kdyby uviděla prvního obojživelníka? A co
by asi řekl starý reptiloid z druhohor při pohledu na prvního archeopteryxe? Pomyslel by si: „To není možné! To je šílené! Halucinace!
To není možné... To prostě není možné, není možné...“
Lidé našeho materiálního světa, včetně následovníků seskupe
ných kolem Matky, patří mezi ty, kteří také neustále říkají: „Není to
možné! To není možné!...“
A tam mezi nimi jsem byl já (uvědomuji si to až nyní), který ří
kal: „Je to ale možné! To je možné, neboř je to jediná M O Ž N O S T ...“
Uvnitř mého nejhlubšího nitra byla tato jistota (nešlo o víru, spíše
to byl způsob hlubokého dýchání): „Ano, je to možné! Určitě je to
JE D IN Á M O Ž N O S T ! Už bylo dost upanišad, véd, biblí a všech sta
rých příběhů ze života lidí, včetně marxismu: Je nutné nalézt N O V Ý
ZPŮ SO B , jak dýchat...“
A tak jsem se s Matkou nořil do hlubin... vlastně jsem se no
řil jako dávno utopený lidský tvor, jenž beznadějně hledá... hledá
J IN Ý způsob, jak dýchat...
Towarnicki: Matka mluvila o rychlosti, slunečních paprscích,
o Světle, o „ohromujících vlnách“ ...
Chtěl bych, aby se podařilo objasnit jednoduchým způsobem to, co
může být onen jiný způsob.
Ve skutečnosti to není nic, co je nám neznámé. Není to pro člověka ni
čím cizím, tak to není. Děti to mohou cítit či zažívat. A také mnozí dospělí
tento jiný způsob již zažili (aniž by pochopili, o co šlo).
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V životě jsou chvíle, kdy se najednou člověk cítí, jako by byl nepřemoži
telný: vůbec nicjej nemůže zasáhnout. Člověk na bitevním poli cítí, jak pro
chází mezi střelami. Člověk je na moři, kde zuří bouře, a je mu do smíchu,
neboť ví, že ty ohromující vlny, které se na něj valí, překoná. Vrazi vás při
cházejí zabít a něco najednou způsobí, že vše je N APROSTO nehybné, jako
ve filmu. Nemohli se vás dotknout..., vrazi se vás ani nedotknou...
Mnoho lidí zažilo v různých formách tuto zkušenost: najednou člověk
uniká „zákonitostem“.
Uniká tomu, co se jeví jako nevyhnutelné..., jde skrz...
Všichni, kdo měli tuto zkušenost, říkají, že je to jako jistý druh radosti,
ačkoliv to není to pravé slovo. Je to něco, co vám roztahuje plíce, a pak se
najednou člověk cití plný nepřekonatelné energie.
Je to něco velmi jednoduchého, velmi radostného..., ale především ta
jednoduchost. Jakýsi druh dětské nevinnosti, který říká: „Ne-ne-ne-ne, to
není možné! To se nemůže stát, tato nehoda se nemůže stát.“
A to je právě jedním z indikátorů jiného stavu bytí. Lidé, kteří zažili tuto
zkušenost, na několik vteřin překonali fáze, které člověka programuji, pře
konali hrůzu a strachy. Tamto se stane, toto je možné, toto není možné!...
Na několik milosrdných vteřin prošli sítem na druhou stranu, a najed
nou se jich nic nedotýká a ani se nemůže dotknout...
A to je právě ta zkušenost!...
Někde v nejhlubším nitru člověk projde všemi vývojovými fázemi a na
jednou se vynoří v něčem či někde, kde staré zákonitosti světa už nemají žád
nou moc. Člověk si uvědomí, že jejich moc byla pouze a jednoduše ohrom
nou kolektivní sugescí. JEN STARÝM Z V Y K E M . P O U ZE A JEN zvykem...
„Z Á K O N Y “ jsou JEN zkamenělé zvyklosti. A jediný cíl cesty je: projít
skrze tyto zvyklosti.
V lidském životě člověk občas zažije pár takových sekund. Najednou má
pocit: „To je ono! Procházím skrz...“
Je třeba, aby docházelo k tomuto tělesnému stavu zcela spontánně, při
rozené, je nutné osvobodit se od veškerého svého naprogramování. Člověk
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se pak ocitne v něčem zcela fantastickém. Ano, fantastickém, nemyslíte?...
Jak fantastický musel být pocit prvního ptáka, který klouzal vzduchem. Jed
nou přece musel nastat okamžik, kdy se starý reptiloid vznesl do vzduchu
a stal se ptákem!
Další vývojovou fází evoluce nejsou super-filozofové, super-Beethovenové, či nejdokonalejší elektronické přístroje, to nikoliv. Jde o nalezení na
FY Z IO LO G IC K É úrovni (neboť evoluce, to je fyziologie)... jde tedy o nale
zení N O V É H O STAVU B YTÍ VE H M O T É na fyziologické úrovni, nikoliv
na úrovni ducha...
Člověk si uvědomí jednu mimořádnou věc, jež v něm funguje (možná
tomu tak je i v celém životě), a sice to, že každá překážka znamená zároveň
impulz. Dojít ke zdi znamená vědět, že tuje, ale nabízí také možnost ji pře
konat.
Medicína a biologie „kodifikovaly“ překážky (daly jim pevnou podobu
a udělaly z nich platné zákony...), zatímco ony jsou pouze prostředky. Pře
kážky jsou impulzem. Je-li někde zeď, pak je zde i její druhá strana.
Existuje-li nemožnost něco učinit, je tu také Možnost.
Jinak tomu není. Velkým problémem je nevědět, kde se zeď nachází.
Všechny překážky jsou ve skutečnosti prostředky (nemoci, které vypa
dají, že jsou nemilosrdné, smrt, gravitace, všechny naše pečlivě kodifikova
né zákony jsou překážkami, z nichž si vytváříme nepromlčitelné limity v na
šem uzavřeném světě).
Snažíme-li se překonat překážku (a překážky se mají překonávat) na
místo toho, abychom ji přijímali jako něco přirozeného, jestliže život PŘE
STANE být přirozený tak, jakjej známe, a rozpoznáme zároveň, že jde o pře
kážku, můžemeji překonat...
A právě to učinila Matka... Všude kolem, kde byl Zákon, něco nemož
ného, pro ni však neplatil, nic pro ni nebylo nemožné. A právě proto, že
měla odvahu jít svou cestou napříč tím vším, došla tam, kde je... Všechny ty
ohromné imperativy, jistě jsou vám známé, které tíží vědomí těla: všechny
tyto překážky, všechna „nemůžeš“, všude číhající smrt, která na sebe bere
tolik pěkných lékařských masek. Je tam, neboť měla odvahu překonat to vše,
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zdolat všechny překážky, a tak sejí nakonec podařilo projít a uvédomit si, že
tyto takzvané „zákony“ jsou jednoduše naší kartografií pro náš limitovaný
život, ale že na druhé straně existuje ješté další možnost bytí.
*

*

*

Když ji člověk neovládá, Moc není ničím...
*

*

*

Uvnitř mě je cosi nekonečného...
Univerzální rovina je rovinou nekonečna Lásky...
Cítim souznění...
Nekonečné miluji a jsem milován...
Nedovolím nikomu a ničemu, aby mi říkali, kde, kdy, jak a proč miluji...
ík ^
V tuto chvíli vím, jak moc jsem milován Velkým Duchem.
Každičká část méhojá mi připomíná a dává pocítit tuto Lásku... Milovat
a být milován: Nádherné!
Děkuji Vesmíru a pránické stravě, že mi umožňují toto propojení.
Dívám se bedlivé očima svého srdce a procházím skrze zrcadlo iluzí...
Jsem malou kapkou v Oceánu, jež pochopila i pocítila, jak m ocji Oceán do
káže milovat, neboť je jeho součástí... Miluje ji tak, jako miluje sám sebe...
nekonečné...
*

*

*

Existují dva druhy samoty: Ta, po níž člověk touží, a ta, kterou si nepře
je... První je Ráj, ta druhá je peklo...
Osamocení šamana je rájem, neboť žije-li šaman osamocen, je jeho sna
hou přiblížit se každému a být otevřen vůči všemu, nikoho a nic nevyjímaje...
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Jaké emoce zažil v blízkosti padlých, trpících, zlomených bytostí, všech
téch bytostí postižených na srdci i v jejich já... Kdybych byl ve svém srdci
rozdělen mezi bytost, kterou bych bezvýhradné miloval, a tuto jedinečnou
a výjimečnou osobu, která ke mně přichází hledat M ír a Sílu, spojení s Vel
kým Duchem, zjevenou Pravdou jeho bytí, pak bych byl rozdělený, rozpolce
ný, tudíž neschopný být „napájecím kanálkem“ , píšťalkou, na kterou může
Velký Duch celou svou Silou zapískat.
Beru vážné svou práci, kde jsem v roli toho, jenž slouží, a proto nemohu
být sám sobě pánem a mít privilegovaný vztah ke konkrétní osobě... Jsem
tu zcela pro každého... Oddám se každému, kdo přijde k mým dveřím a kdo
odvážně vstoupí do léčebného kruhu.
Vnímám svou skutečnou tvář, svou skutečnou dimenzi.
^ ^ #
Dívám se na svou šamanskou hůlku opřenou o zeď: klidnou a protkanou
Energií Hada... Jakou jen má obdivuhodnou rovinu vědomí a ja k skvělé mi
dává rady...
Je silná a pevná, ale není neohebná, takže ji nelze zlomit...
Je pružná a štíhlá, ale nikoliv slabá a každý, ať má jakoukoliv hmotnost,
se o ni může opřít, aniž by riskoval, že zlomí její sílu...
Může sloužit jako opora a může být i účinnou zbraní...
A až nadejde den, kdy ten, jenž se o ni opírá, ji už nebude potřebovat,
neboť nalezne pevnější a bezpečnější půdu pod nohama a jeho cesta se stane
najednou svobodnější a nenucenou, pakji může odložit někam do příkopu...
zde se zklidní, odpoutá, ztiší, znehybní...
Nadále zůstane v Míru a ve spojení s Vesmírem, až ji převezme jiná by
tost, toužící po nalezení její podpory či pomoci, a přivlastní šiji... Tehdy vy
rovnaná, věrná sama sobě a své roli vůči Vesmíru, se znovu vydá na cestu
s jediným cílem... soucitem, s jedinou hnací silou... Soucitem, za jediným
účelem... a tím je Soucit...
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Prostá hůlko poutníkova, nástroji síly šamana, spojenče mezi Zemí
a Nebem, ty, jež stojíš opřená o zeď, jsi učitelem.
Složitost vitálně-emotivní roviny života plyne z toho, žejde o velmi zne
čištěnou část, potřísněnou veškerými Silami nenávisti, násilí a utrpení, kte
ré člověk kdy vyslal do atmosféry, a to od dob samého počátku člověka. To
vše i nadále pokračuje a sílí skrze myšlenky, slova a skutky.
Člověk žije bohužel na základě instinktů, které nás vtahují do této úrov
ně: jíst, spát, milovat se... A to každý den... Duchovno v nás může tuto ro
vinu vyčistit, a to skrze půst a abstinenci... Není účelem, aby člověk trpěl,
jakoje tomu u křesťanů, když si mysli, že „skrze utrpení dojdou vykoupení“,
cílem je zvýšit si úroveň vibrací...
Ovládnutí instinktu jídla či milování se znamená osvobození od osidel
potřeb... Jde o oduševnéní vitálně-emotivní stránky člověka zvýšením vibra
cí této roviny nikoliv skrze utrpení při nucení se do něčeho, ale skrze radost
z čistoty, lehkosti a zušlechténí...
Instinkty jíst a milovat se jsou jako dva koně karty sedm v tarotu: Karty
Vůz.
Tyto instinkty jsou motorem, ale já jsem řidič... Ten, kdo velí...
Jde o jednoduché fungování těla... Kráčet k Míru a vyrovnanosti skrze
pránickou stravu a modlitbu...
Extrémně jednoduché fungováni těla... Proč máme potřebu cpát se
a vykrmovat... Tělo má tak malou potřebu a může se sytit z krásy, z vlahého
vzduchu, z vůně kadidla...
Stravovat se Mírem a Pránou... Tělo se zklidní, odpočívá, užívá si Ves
míru svými plné rozvinutými smysly... Jak sladké jsou tyto chvíle...
Ó, jemná Radosti bytí... Tohoto Života, jenž plyne ve mně a kolem mě...
Neustálý zázrak, jenž se bez přestání opakuje...
Hojnost Lásky...
Dovol mi milovat Té pro samu Lásku z Lásky...
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% % #
Bytí... bytí v M íru.
Setrvávat tak.
V míru... sám se sebou,
Šťastný ze všeho, co jsem učinil.
V m íru... s Vesmírem...
S jistotou, že jsem jím milován...
V každé minuté... v každé sekundé...
V míru... nechat tento M ír...
A ticho, aby prostoupilo okamžik...
Naplnění těla.
Naplnění srdce.
Naplnění mysli.
Naplnění duše.
Velký Duchu.
Aťje tvá vůle vykonána.
ík ♦ sk
Nyní cítím, že v sobě mám velmi starodávnou... velmi starou... velmi
moudrou část... Je uvnitř a její oči toho hodné viděly... Její srdce tlouklo vel
mi dlouho... Její mysl přinesla tolik myšlenek... Jako kdybych byl v trvalém
spojení s pamětí Člověka od dob, kdy se Člověk stal Člověkem... Setrvávám
v sobě a rozjímám o jeho tváři, na níž je každá vráska řekou vedoucí k Vel
kému toku...
Bratři...
Sestry...
Mnohé děti...
Mnozí s bolavým srdcem... duší...
Mudrc je tu, já jsem on a stojím na vrcholu hory. Jsem sám, a přesto se
tak málo cítím osamocen... Jsem propojen se vším, co existuje... Slyším téct
vodu..., klíčit zrna..., probouzet se ptáky...
S každým ránem jsem svědkem zrození světa...
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Jsem propojen skrze ten nejmenší atom, který je ve mné... Necítím se
být starý... spíše tím, kdo mnoho pamatuje... Všechny mé předešlé životy
mi probíhají před očima... Jejich nesčetné podoby a tisíce barev... Týto kra
jiny... Nesčetnost nejrůznějších událostí... Ta světla a nálady... Nejrůznéjší
vůně...
A najednou jsem se stal Tím, jenž mnoho pamatuje...
*

*

*

Nejsem tu proto, abych lidem říkal, kým mají být či co mají dělat.
Jsem tu proto, abych jim čistil auru a jejich energetický systém od Sil
myšlenek, které je znečišťují, a umožnil jim žít jejich život v úplnosti a ne
chat plné rozeznít zpěv jejich bytosti...
Vyčistit okna vnímání, aby mohli snadněji dosáhnout Reality Života...
Sk %
Nádherně klidná a přívětivá sobota... pocit míru... Jen několik mráčků
zůstává na modré obloze... Zčervenaly při západu slunce... Stromky před
mým oknem se předhání v kráse s úžasnými fialovými kvítky...
ó W A K A N TA NK A (Velký Duchu)... Jak moc té miluji... skrze všechny
četné zkušenosti, nová setkání, tyto chvíle Míru a Harmonie... Jsem žijící na
Zemi mezi Žijícím i...
ó , M IT A K U Y E O YASIN
# ífc
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158
Nejprve sám sebe ať ustaví v tom, coje správné,
pak teprve nechťpoučuje druhé.
Nechť se [porušováním toho] nepošpiňuje ten, kdo je moudrý...
159
Kdo sám v sobé vyvinul to, v čem poučuje druhé,
ten je vskutku dobře zkrocený a zvládnutý.
Neboť sám sebeje vpravdě obtížné zvládnout...
197
Šťastnijsme my, kteří žijeme bez nenávisti mezi nenávistnými lidmi!
Vydržme i nadále bez nenávisti mezi těmito lidmi...
198
Šťastni jsme my, komu se daří dobře mezi všemi nemocnými!
A ť d aří se dobře i nadále mezi nemocnými...
199 ■
Šťastni jm e my, kdož nejsme lační mezi nenasytnými lidm i!
Vydržme nebýt nenasytní mezi těmi, již jsou žádostiví...

200
Šťastni jsme my, kdož žijeme bezjakéhokoliv vlastnění!
Budeme nasyceni Radostí takovou, co vyzařují bohové...

201
Sláva živí nenávist.
Z prohry se rodí utrpení poražených...
Šťastni jsou ti, již žijí v míru
A opomíjejí slávu i prohru...
— Dhammapada: Cesta Buddhy
:fc
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Mé srdce
Je srdcem Země,
Pulzuje vibracemi Života
Zlatého, radostného a čistého...
Mé srdce
Je srdcem Země,
Mou Matkou, mým životem, mou radostí,
Mým stále krásnějším milovaným...
Mé srdce
Je srdcem Země,
Jež krvácí,
Trpí a umírá...
Mé srdce
Je srdcem mého bratra.
Černé, žluté, rudé či bílé,
Co na tom záleží.
Mé srdce
Nezná žádných omezení.
Jen rozbíjení Bariér...
Mé srdce
Je srdcem Země.
A ty, kdo čteš tyto řádky,
Kéž také můžeš milovat
Vše, co existuje,
Neboť vše jest Jedno,
Vše vibruje...
Jsi vším,
Malým kouskem,
Dílkem,
Této nekonečné pavučiny
Lásky...
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Miluj
Pro lásku Lásky.
A bude ti náležet Mír.
A všude uvidíš jeho nekonečnou podobu.
* *

*

Strach?
Z čeho jen bych měl mít strach, když ve všem, co existuje, vidím Velkého
Ducha. Tato společná skutečnost, tento kousíček nekonečna, jenž spojuje
vše se Vším...
Proč něco vlastnit? Uchovávat? K čemu, když mohu být v každé chví
li obdarován nekonečným přívalem Lásky... Jsem ponořen v Lásce... Jsem
prosycen Láskou... Jsem veden Láskou...
Učinit svou Dokonalost relativní znamená otevřít dveře utrpení a ne
štěstí, jež trvají už po staletí... Touha vlastnit, hromadit znamená vyčlenit se
z nekonečného proudu, který tu plyne bez přestání... Je to jako zastavit se na
břehu řeky, znehybnět a zemřít...
Nechat se unášet proudem, sytit se, nechat se nést a neohlížet se zpět,
ani neplánovat budoucnost... Neexistuje ani minulost, ani budoucnost...
Existuje pouze a jen přítomnost. „Jsem tady a ted“ ... To je jediná realita,
která nikdy nezklamala.
Z ít v Přítomnosti, to je Tajemství Štěstí a Života... Neboř forma v sobě
skrývá nekonečnou energii Velkého Ducha, kterou je Láska, a tato Láska zů
stává, ačkolivje stále proměnlivá, a nikdy se nemění, ačkolivje rozmanitá...
Celistvost v různorodosti...
SA T-Č IT-Á N A N D A ...
bytí-vědomí-blaženost...
*

*
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Prostupuje, sytí, chrání, oživuje vše, co existuje...
Když mi řekneš, že mé miluješ, zeptám se té, o jaký druh láskyjde...
Je to láska, kdy i já mám lásku opětovat?... Je to půjčka na oplátku?...
Je-li tomu tak, nechám Té ješté růst, neboť existuje ještě jiná cesta Lás
ky... Vrchol, který v sobé zahrnuje všechny definice a podoby slova M IL O 
VAT.
Milovat jen pro pocit štěstí z lásky.
Stát se LÁSKOU.
B ýtjí naplněn jako houba vodou, která vytéká při pouhém dotyku...
A to je láska, kterou nabízím..., tak miluji, chceš-li...
*

*

*

Hodnota bytosti je nekonečná... Je určena schopnosti této bytosti žít
v Harmonii se sebou sama a s Vesmírem, schopnosti vyjádřit svou jedineč
nost, svůj výjimečný charakter ve vztahu s Vesmírem, nikoliv tim, co dělá,
ale tím, jaká je...
To, co dělá, plyne z toho, jaká je... Nejde o nahromadění statků a bo
hatství, o vlastnění všeho možného, o hledání moci. To vše může v každém
okamžiku přestat, ale ten, kdo vkládá své bohatství do sebe sama, tomu jej
nemůže nic či nikdo vzít...
Cítit své tělo svobodné, bez napětí... Pohybovat se lehce a cítit svaly
a obratle nastavené tak, aby se mohly pohybovat kupředu bez pocitu jakéko
liv bolesti a trápení... Jak úžasné.
A vykvést do Krásy... Týto květiny. Týto stromy. Tato tráva. Tito ptáci.
A Duchové Přírody, kteří k tobě promlouvají odevšad... Můj Bože. Jaké
Štěstí.
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A v této Nádheře meditovat... Cítit, že jsme součástí Velkého Celku,
a přidat k tomu svou osobní hodnotu. Nabrat výšku, tak jako orel nahoře
mezi mraky. Jen stále modrá obloha a velké Slunce...
Mraky tam dole... Vědět, jsou-li to jen malé kupovité mráčky či bouř
ková oblaka či uragán, není už tolik důležité... Všechny, ať jsou jakékoliv,
přejdou...
Pro mé tu stále přetrvává čistota modrého nebe a velkého Slunce Lás
ky...
Ať jsou to jakákoliv mračna, jejich černota a hustota, nad nimi vládne
rozsáhlé modré nebe a nekonečné záření Slunce. V každém okamžiku je tu
přítomné Slunce, i když ho nevidíme či netušíme...
Ž ít dvacet čtyři hodin denné s tímto vědomím znamená, že LÁSKA pře
sahuje vše, co existuje. Kdyby nebyla Láska, nebylo by Stvoření: všechny zá
kony přírodyjsou zákony Lásky (jako rezonance, přitažlivost atd.)...
Toto vědomí musí mít převahu, když k nám vše hovoří o nenávisti, násilí
a utrpení. Nechat se zasáhnout Láskou, sjednotit ses N í a rozpustit se v na
prosté oddanosti...
-k Fk Hí

Vše ke mně promlouvá láskou tím víc, když jsem živen pránickou stra
vou, neboť je to O N A , kdo mě živí. Tam spočine můj zrak... Vše, co cítím,
vnímám, slyším... vzduch, který dýchám...
A lidské bytosti v tomto koncertu plném Harmonie, tak nádherné, a tak
křehké..., tak pomíjivé jako motýli...
Což si už nejsou vědomi své krajní zranitelnosti a velkého daru, jenž jim
je dáván každé ráno... Daru, že se každé ráno probudí, neboť existuje velmi
mnoho možností probudit se spíše mrtvý než živý, a že pouhé otevření očí
v sobě sama je bránou k Uskutečnění...
Ó, M IT A K U Y E O YASIN
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Velitel, který setrvává živ na svém místě,
neusiluje o vítězství dosažené zbraněmi,
neboť vítězství se zbraní v ruce
volá po odvetě.
Tam, kde pobývala vojska,
zůstává jen trní.
A nouze a hlad,
jež vždy korunovaly bitvy.
Zbraně jsou jen nástrojem neštěstí.
Nikdo je nemá rád.
A člověkjdoucí dál
se k nim otočí zády...
On ví,
žejsou pouhým nástrojem neštěstí.
A nehodí se k Člověku dobrotivěmu,
aby je používal.
Není-li přinucen vzít je do rukou.
Jen klid a M ír je potřeba milovat...
Z vítězství se nerodí pravá radost,
neboť radovat se z vítězství,
toje jako radovat se z ničeni druhých.
A když se člověk raduje z toho,
že masakruje druhé,
ja k se mu má mezi nimi dařit?
— Lao-c’ (SOOletpř.Kr.)
sj: sje sfc
Všechny Cesty vedou na Cestu. Ale Cesta není Cestou, nikam nevede!
Existuje sama o sobě a nepotřebuje té k tomu, aby byla. Existuje nezávis
le na čase a prostoru. Cesta nikam nevede a je konečnou stanicí. Vedení na
Cesté je vždy přesné a čisté, krásné a velkorysé. Nevylučuje nic a nikoho. Je
začátkem i koncem...
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Cesta je středem kola..., zde se vše sbíhá a vše se spojuje... V srdci Ves
míru a v srdci tvého já, které je srdcem Světa...
^k =k >k

Od nikoho nic neočekávám. Můj život je v rukou Velkého Ducha: co
jsem a co budu, není vůbec důležité... Zůstávám zde, otevřený, s úsměvem
a nevinný jako dítě, saji z prsů své Matky... Země...
ík ^
Existuje stav, kdy vyhasne touha a zavládne m íra klid?
ANO.
Jde o stav založený na dokonalé jednoduchosti, kde Láskaje tím, kdo
vládne...
Žádné projekce mimo sebe sama...
Pouze a je n ... být... Carpe diem...
% %
Člověk se rodí slabý a pružný.
Umírající odchází silný a ztuhlý...
Povýšenost a síla jsou tím nejprostším.
To bezmoc a pokora jsou ušlechtilými...
— Lao-c’:Tao-te-ťing (76)
*

*

*

Není to pro mne tak důležité, zda léčím či ne.
Mým hlavním úkolem je navazovat spojení s Duchy Země, Vody, Ohně
a Vzduchu, aby bylo město Nantes a jeho okolí chráněno a žilo v Harmonii
s Přírodou...
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Lidé za mnou přicházejí, protože mě znají nebo o mně slyšeli... Co s tím
mohu dělat? Nemohu je poslat zpět, aniž bych jim pomohl, neboť mám
v sobě soucit s těmi, kteří jsou sevřeni v osidlech utrpení... Vlastně neléčim... Napomáhám člověku, aby vibroval přesněji a správněji ve vztahu
kjeho fyzické, emoční, mentální a duchovní hladině...
Jak to říká Lao-c’:
Vychovávej žáky, dejjim jíst a pít
a neusiluj ojejich podrobení...
A ť nás vede Dílo, jež nic nežádá...
Nikoliv M istr či Pán...
Zde pramení Tajemná Moc...
— Tao-te-ťing(lO)
% %
Když vstoupí do léčebného kruhu, do posvátného prostoru určeného
k léčení, kde jsou přítomni Duchové Ochránci (jeho, ale také duchové oso
by, kterou léčí), je šaman připraven zemřít!
Nemůže existovat práce s duchy, aniž by zde nebyla obéť... Jde o lidskou
oběť, ale neobětuje se život někoho druhého (tak to chápali a odchýlili In
kové), ale vlastní, pouze vlastní: nikoliv život jiného člověka či nevinného
zvířete...
Duchové akceptují pouze to nejvyšší, nejčistéjší, celistvé: v pokoře na
bízí šaman svůj vlastní život... To je také poselství Kristovo. Pokaždé, když
knéz slouží a odříkává mši, měl by být připraven na stejnou obéť... A kolik
takových knéží je na to připraveno? A kolik šamanů je připraveno dát tento
dar sebe sama?
*

*

87

*

HENRI MONFORT

Čerpám štěstí ze štěstí svých bratrů a sester... Když někdo trpí, zatímco
já žiji v permanentní blaženosti, je to jako kdyby člověk viděl někoho zavře
ného ve vězení v podzemí a dveře kobky by byly otevřeny dokořán: ustraše
ný člověk nemá ani potuchy, natož síly, aby dveřmi pohnul a vyšel ven na
čerstvý vzduch... Navíc, ponořen do strachu upřednostňuje své vězení před
čerstvým vzduchem... Co dělat v takové situaci? Postupně a pomalu takové
ho člověka uklidnit, poskytnout mu něhu a lásku... A jednoho dne jej vzít za
ruku a podnítit jej, aby vyšel...
*

*

*

„Moudrým je ten, který ví, že nalezl, a nehledá více...
Moudrým je ten, který ví, že nalezl, a nehledá již vůbec nic... “
— Arnaud Desjardins
*

*
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Realizovat se znamená být svobodný. A když je člověk svobodný, nepo
třebuje již nic či nikoho k tomu, aby existoval. Je sám sobě jediným referenč
ním bodem... Znamená to nesrovnávat se už s okolím. Ostatně neexistují
žádné rozdíly mezi tím, co je vně, a tím, co je uvnitř... Neexistuje již dua
lita... nikdy nebyla... Je jen JE D N O a člověk si to může skutečné potvrdit:
„JSEM“ ... To není: ,jsem, protože...“ ani ,jsem, neboť“. Nic a nikdo mi ne
může nic vzít nebo dát, aťje to cokoliv...
Pouze: „Jsem“...
sj: sjí
Zůstávám s Velkým Duchem a Velký Duch zůstává ve mně... Jsem tu,
abych tu byl pro své bratry a sestry... Jsem však osvobozen od všech pout,
aťjsoujakákoliv... rodinná... citová... náboženská... morálni... filozofická...
Mám jediný referenční bod a tim jsem já sám...
Nejde mi o to, aby se mi věřilo, ani abych byl učitelem nebo abych byl
uznávaný... Jsem lhostejný k zákonům tohoto světa, zákonům peněz, moci
a zisku, jsem lhostejný k pohrdání lidskými bytostmi a Zemi. Můj svět je
tam, kde je Velký Duch, svobodný, věčný, bez hranic...
Plyne ve mně Štěstí a cítím se být součástí všeho, co existuje..., překonal
jsem veškerou dualitu... Ve všem kolem nás je pro mé přítomen Velký Duch,
je v každém atomu tohoto Vesmíru. Promlouvá ke mně... Existuji! Jeto pou
ze O N , kdo existuje... O N a já jsme JED N O ...
Ty, bratře, i ty, sestro, vidím vTobé Velkého Ducha ve své jedinečné a vý
jimečné podobě...
*

*
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„Poznánía nevědomost...
Ten, kdo zažil obojí zároveň,
dosáhl skrze nevědomost smrti
a skrze Poznání se raduje z nesmrtelnosti... “
— íš á u p a n iš a d a (ll)
*

*

*

V ID É N Í B É H E M M EDITACE:
Energie Buddhy, obrovská, jasná a klidná, hora síly a lásky, nejprve je
vně, poté se pomalu pohybem o 360° ocitám v Jednotě s N ím ... Jsem jako
On. Jsem On. Ó M .
Je zapotřebí úsilí k tomu, aby se člověk otevřel univerzální harmonii?
Potřebujeme vyvinout úsilí k tomu, aby naše srdce tloukla či jsme mohli dý
chat? Prána je tu ve všech místech a stále... prostupuje každé vlákno naší
bytosti a její podstatou jsou: Mír, Energie, Radost, Poznání... a Výživa...
Pouze se jí oddat...
Dátsi říct...
Prostě být...
„Slovo ,S Á M ‘ samo o sobě označuje to, co říká: neovlivněný, nevinný,
svobodný a úplný, nikoliv rozbitý. Když je člověk sám, může žít mezi lidmi,
ale vždy bude vně tohoto světa. Je tojediný stav, který může podnítit dokonalý
čin a skutečnou spolupráci: protože Láska je vždy naprostá... “
— Krišnamurti
Soucit není společně plakat a rozhodně ne sdílet bolest... Znamená to
rezonovat s utrpením druhého a s jeho nevědomostí, které jej vězní. Je to
otevření jeho srdce bez potřeby jej soudit nebo po něm žádat něco jiného,
než je... Trpíš... Akceptuji toto utrpení, ale nabízím ti také jinou možnost:
tu, jež je plná Radosti, M íru, Harmonie... Jsem svědkem toho, že tato realita
existuje, a navzdory ničivým bouřím, do nichž jsi zabředl, existuje stav Míru,
Klidu a Lásky stejně, jako je modré nebe nad mraky... Akceptuji tvé brýle

90

P O K RA Č O V Á NÍ CESTY DO TE RRA INCOGNITA

smutku a beznaděje, ale říkám, že je můžeš v kterémkoliv okamžiku odložit
a poté začneš vidět Realitu jinak.
Nikdy se nepřemísťuji! Jsem příliv a odliv Života, jsem tanec mořských
řas, jež se houpou na vlnách, avšak jsou dobře zakotveny u dna. Tento tok je
Mírem, Radostí a Láskou... Můžeš to učinit jako já... Co ti v tom brání? Na
místo neustálého zkoumání čtyř stén svého vězení pod mikroskopem můžeš
strčit do dveří a jít dál... Je otevřeno...
% % %
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Pozoruji lidi, kteří prochází před mým oknem... Udělat to. Udělat tam 
to. Kdo ti říká, že ono „udělat“ je tak důležité? Uvězněni ve své mentální
bublině se nikdy nezastaví... Nic nevidí, ani neslyší... Ž ijí ve svém zámotku
strachu a omezení... Nic necítí... Ani strom kývající se ve větru... Ani kapky
deště bubnující na chodníku...
Necítí dokonce ani jemnost vánku hrajícího si s jejich vlasy či na jejich
kůži... Ani něhu V E L K É H O O TCE Slunce...
SPO LEČ N O ST TĚ C H , K TEŘ Í DÉLAJÍ,
N E N Á V R A TN Ě SPĚJE K Z Á H U B Ě .
S *í

íjí

'J fi.

A jaká bude tvá barva, ty malá, jedinečná perlo z velkého kosmického
náhrdelníku?
*

*

*

Dnes večer se ve svém vědomí cítím jako Orel, jenž vzlétne do mimořád
ných výšin. Mé životy se mi promítají... Tý tisíce podob, krajin, okamžiků
radosti i nekonečné bolesti... Tvůj poslední pohled, když jsi sestoupila živá
do své hrobky... Tvůj poslední pohled a smutný úsměv, než jsi byla upálena
na montsegurské hranici... Smích vojáků... Naprostá nenávist... Obrazy...
A dnes...
Všude tam pociťuji M ír... Tak dávný, že mám skoro pocit, jako bych byl
jedno se Zemí a její pamětí... Ty SM R TI, ve své keltské podobě Ankhou, jež
sedíš vedle mě... Jsi mým přítelem, nemám z tebe strach...
Paměť mi připomíná vše, co jsem zažil, miloval, vše, čemu jsem se smál,
čím jsem trpěl, a hlavně, co jsem se naučil... Dnes mi přinášíš Mír, Velkého
Ducha a tvůj Mír, to je Láska, Života Poznání... Buď pochválena...
Zítra znovu naváži spojenectví tak staré, až kam sahá sama paměť lid
stva... Spojenectví s Kameny, Zemí, Mořem, Nebem, Životem... Kouzelná
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noc. Znali ji již v dávných dobách a dlouhé zástupy vyzbrojených mužů, žen
a dětí stoupaly i s věcmi na posvátná místa, kde po dobu jednoho měsíce
pobývaly v kamenných kruzích a čerpaly zde energii pro celý následující rok.
Čas Spojenectví s ostatními lidmi... Bylo to v dobách, kdy magie udáva
la rytmus každodennímu životu člověka. Každý čin, každé rozhodnutí vždy
dlouho uzrávaly a stávaly se posvátnými... V těchto dobách lidé s každým
ránem děkovali, že jsou živí, a východ slunce vháněl slzy do očí i těch nej
otrlejších bojovníků. Skuteční bojovníci, kterými byli, znali dobře význam
slova Zranitelnost... Neboťz poznáni slabosti se rodí Odvaha a Sila...
Dnes žijeme v kalijuze, v době nevědomosti, kdy člověk sám sebe po
važuje za Boha a ve své aroganci raději sleduje modravou obrazovku než
nádheru východu Slunce. V době, kdy velmi málo mužů a žen žije ve spojeni
s bohy a s duchy. Má modlitba dnes večer žádá o oddálení chvíle, kdy ducho
vé ve svém hněvu zatratí lidstvo a rozhodnou se s ním skoncovat. Modlím se,
aby tento moment nenastal, ani dnes, ani zítra.
Dokud budou muži a ženy, kteří každé ráno pochválí nebesa za posvátný
Život, který v nich proudí.
A Slunce opět vyjde na východě...
Znovu se stane zázrak...
Jak věřit, že někde může být mír, když jej lidé nepěstuji především sami
v sobě? Kolik myšlenek naplněných Láskou, Mírem a Harmonii posíláme
každý den do atmosféry ve srovnání s myšlenkami hněvu, násilí, nenávisti,
žárlivosti, pohrdání a cynismu? Odpovězme si na tuto otázku.
Jsme plody mediální manipulace, hříčky svých emocí a nejrůznéjších
tužeb, a proto se brodíme bažinou vitálné-emočních sil, aniž bychom si uvě
domovali jejich neblahou moc a to, že sami přispíváme kjejich posílení a za
chování. Tyto síly tu jsou, co je člověk člověkem, hemží se kolem nás a myje
bez přestání živíme všemi svými energiemi hněvu, intolerance, posuzování,
tyranství, násilí a fanatismu, zkrátka ignorance.
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Jako v bažině vytahujeme ze všech sil jednu nohu a jediným výsledkem
je, že druhá zapadne ještě hlouběji.
Pěstujme Bezpodmínečnou Lásku. Lásku z Lásky.
Dopřejme svému tělu veškerou péči, kterou žádá (stravu, spánek, akti
vitu), a proč ne i půst a pránickou stravu. Zvýšíme tím svůj stupeň vibrací
a postupně se dostaneme z naprogramování, v němž nás chtějí udržet síly
nevědomosti. Nasyťme naši mysl poezií, hudbou a duchovní cestou. Syťme
naši duši na úrovni Lásky a Harmonie, jsou přítomné všude ve Vesmíru.
Tato úroveň tu je a je nezávislá na jakékoliv změně způsobené katastrofál
ním zásahem člověka.
Vesmír může existovat bez nás. Živme tedy ve svém nitru M íra Harmo
nii, neboť toto je skrytou Realitou v Životě. A vše ostatní, to je jen několik vln
na hladině Oceánu.
sjc íjc

%

Jak podivná je touha vlastnit!
Chtít vlastnit... vlastnit Zem i... vlastnit věci... vlastnit bytosti.
Jde dokonce o akt nevědomosti, neboť čeho jsme ve skutečnosti maji
telé?
Vše je nám Životem propůjčeno. Jsme opatrovníky veškerého bohat
ství Vesmíru, neboť Život nás miluje... Velký Duch nás miluje! Jak je pak
smutné, když chceme vlastnit něco, co náleží všem, co bylo stvořeno, aby
bylo sdíleno všemi a každá bytost nalezla naplnění své existence... Myšlenka
něco vlastnit se stává posedlostí... Nenese v sobě žádný osvobozující náboj:
po věky věků udržovaná ignorance vedla až k vytvoření světa bezpráví a so
bectví.
Kdo si může zakládat na tom, že bude vlastnit Zemi? Jak scestná myš
lenka. Není proč se divit, že duchové, kteří slouží Zemi, mají zlost na ty by
tosti, jež jsou zcela neoblomné ve svém přesvědčení, že musí vlastnit maje
tek, a jsou schopné vše zničit, jen aby uspokojily svou pošetilost.
ó , M IT A K U Y E O YASIN
#
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Všechny cesty vedou ke středu, ale když se octneme v tomto středu, už
tu není žádné cesty... Cestajevšudea ve všem... Neexistují rozdíly mezi tím,
co je uvnitř, a tím, co je vně... My jsme Cesta.
B R A H M A A S M I. Jsem Brahma.
*

*

*

Když člověk dosáhne středu kruhu, ví, že všechny cesty, které vedou do
středu, jsou správné, ale že samy cesty nejsou tímto středem... Každý má na
své cestě pravdu! 2ádná není správnější nežjiná... Otázkou je, zda Cesta, po
které kráčím, vede do středu.
Seberealizovali se lidé, kteří kráčeli po této Cestě, jiným i slovy, podařilo
sejim dosáhnout Středu?
Ano! V tom případě zůstaňte na této cestě a bez váháni ji sledujte až do
Středu...
Ne? V takovém případě neztrácejte čas a dejte se jinou cestou, protože
jste ve slepé ulici, v područí ega nějakého guru nebo bůhvíjakého manipu
látora. Uvědomělá bytost je svobodnou bytostí, ať se vám to líbí či ne. Svo
bodnou v konání či nekonání. Osvobozenou od jakýchkoliv majetnických
myšlenek týkajících se bytostí, zvířat či věci. Je svobodná v projevování se či
ukazování se jako to či ono. Je-li takový váš guru či učitel, můžete u něj zů
stat, ale měli byste vědět, že on vás nepřestane osvobozovat od všech pout,
která byste s ním chtěli navazovat.
Nejlepší je nalézt Učitele či Guru v sobě samém... Nepožadujte od ni
čeho ani od nikoho, aby vám dal to, co již máte v sobě, aniž byste to věděli...
ó , M IT A K U Y E O YASIN
*

*
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Být svobodný znamená nemít žádná omezení, žádnou organizaci a také
nenechat žádná omezení, ani žádný filozofický či náboženský směr, morální
či ekonomickou strukturu nebo cokoliv dalšího kázat nám, kým máme být
a jak máme existovat či milovat.
Už žádné „je nutné“ nebo „musíme“. Ale dvacet čtyři hodin denně vib
rovat v rovině Univerzální Harmonie, jež k nám mluví skrze Lásku.
Je to tak těžké?
^
M O D L IT B A
Ô Wakan Tanka, Velký Duchu, Tý a já jsme jedno.
Už nejsou dvě, ale pouze jediná a stejná entita...
Došlo ke spojení, ale ve skutečnosti
jsi tu vždy byl v tichosti, věčný a nekonečný...
Jsi bezedným Oceánem a já malou vlnkou...
Jsem Láskou, neboť tyjsi Láska.
Jsem Silou, neboťTýjsi Silou Nekonečna.
Každá má buňkajsiTýa nic nežTý...
Dnes skrze všechny své smysly vnímám Sílu Tvé Lásky.
Ó M Š A N T I...
Ó M Š A N TI...
ík # sk
Jen tak sedět a neočekávat nic. Ať již je to cokoliv či kdokoliv. Cítit se
naplněn. Nic nedokáže zesílit nebo oslabit stav blaženosti. Zcela naplněn
Mírem, Poznáním, Láskou, Věčností! Cítit se nekonečně svobodný...
Neplánovat a neříkat si: „Za okamžik udělám tohle“ nebo „Rozeberu,
co jsem udělal včera“. Ne. Pouze být a nevnímat žádný myšlenkový pohyb.
Pouze být.
Velký proud Života je tu, naplňuje mě svým přílivem a odlivem energie,
jsem rytmem svého dýchání. Pozoruje mě stromek, stejně nehybný jako já,
a usmívá se.
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Nesnažím se o léčení! Mým úmyslem není léčit.
Chceme po člověku, jenž ladí varhany či housle, aby byl velkým hudeb
níkem či dirigentem? Tělo, srdce, mysl a duše vibrují na různých vibračních
úrovních. A je na mně, abych sladil tyto čtyři roviny nejen mezi sebou, ale
i s vibracemi Vesmíru.
Jestliže pak nemoc či utrpení zmizí, je to velký zázrak, velký div, který
vděčí za svůj úspěch tomuto vyladění a znovu nalezené Harmonii... Nic víc.
Je však zřejmé, že disharmonie, která může vládnout v tomto světě, se rodí
z disharmonie, jež začíná v srdci člověka.
Smrt je součástí Života; je jeho služebnicí. Stane-li se naším přítelem,
který je stále přítomen, který je nám stále nablízku, zmizí pak Strach. Přes
všechny dílči malé strachy existuje pouze jeden a velký: Strach ze Smrti. Ne
obávat se smrti znamená vytěsnit strach ze svého života. Octneme se v per
manentním pocitu Radosti a Štěstí. Nemit strach, to znamená žít v Míru,
Klidu, Radosti z toho, že jsem, že žiji. Pochopíme, že Život je nepřetržitým
tokem energie. Pak si uvědomíme, že smrt neexistuje, jde o pouhou trans
formaci: existoval pouze Strach.
*

*

*

Jakákoliv moc politická, ekonomická či náboženská se udržuje skrze
strach. A hlavním strachem je strach ze smrti.
Přestaňme se bát smrti a překonáme tak tíhu všech autorit nad námi:
jsme svobodní... Vždy jsme byli, ale zde si to uvědomujeme. Nic ani nikdo
nám již nemůže nic vnutit.
Dvacet čtyři hodin denně žijeme v neustálé Svobodě, M íru, Klidu a Lás
ce...
Ano. Hlavním úkolem, hovořime-li o vnitřní práci na sobě sama, je zpra
cování strachu ze smrti...
Jak říkají indiáni v hodině Velkého Odchodu: „Jak nádherný den, abych
zemřel...“
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Mysl je klidná. Duše mlčí a tělo je očištěné... Krok za krokem směřujeme
ke Kráse a Harmonii, smyslyjsou bdělé... Krása a Harmonie směřují ke Krá
se a Harmonii. Je překvapující, kolik mužů a žen, které potkáváte, je mimo
Krásu, M ír a Harmonii... Nejde o posuzování hodnot, ale o schopnost vidět
stromy, tak pokojné a nádherné, vytvořené z Harmonie, mimo čas i prostor.
Ale vy, vy tu Harmonii vidíte... Cítíte ji pod svýma nohama. Cítíte ji ve
svých plicích. Absorbujete ji všemi póry své kůže.
Nejde o to říct: „Zastavím se a budu meditovat“..., neboť vy jste medita
ce... Máte v sobě pouze a jen Klid a Spojení, a už to nejste vy, vetřelec v pří
rodě, ale jste součástí Harmonie. Máte v ní svou úlohu. Je Silou a vy jste její
součástí. Ona je Vámi a vyjste Jí...
Už nebudete vědět, kdy to začalo a kdy to skončí. Už se nic netransfor
muje. Ve vás a kolem vás je Harmonie, stejně jako tu byla po miliony let. Je
tu od dávných časů a bude tu až do konce času...
V tomto stavu Míru a Harmonie nabudete duševního spojení...
'Jf. %
„Nemeditujte... Budte...
Nemyslete si, žejste... Budte...
Nemyslete na bytí... Jste... “
— S rí Ramana M aharši
Už to nejsem já, kdo žije, je to O N , kdo žije ve mně, kdo mě sytí, kdo
o mé pečuje... Je všude... Nacházím Jeho tvář v každé bytosti, v každé věci,
v každém okamžiku.
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Síly, které tvoří a mají služebníky.
Síly, které zachovávají a mají služebníky.
Síly, které ruší a mají služebníky.
A já v tom všem jsem divákem tohoto špatného filmu... Můj Svét, to
jsem Já, Mír, Harmonie, Radost, Poznání - Zkušenost... Stéstí. Překonáni
třígun.*
V této poloze už jedná jenom On a já zůstávám jeho nástrojem, nic víc.
Nic ani nikdo mi nemůže poskytnout Stéstí, pouze Jeho Védomí... Jsem
jako láhev na dné Oceánu naplněná vodou...
Včerejší večer jsem strávil společně s Antoniem, mexickým šamanem
mayské tradice, a dvěma chilskými šamany... Slova nemohou popsat tu
radost, mír, klid, sílu: vyměnili jsme si svoje schopnosti, spojili svoje Sily,
abychom napomohli k záchraně planety. Poté mé pozvali k účasti na jejich
rituálech a jejich „sweat-lodge“ (inipi - posvátný očistný obřad prováděný
v potní chýši kmeny Siouxů a Lakotů)... Nyní v sobě cítím pouze a jen T i
cho... Pouze Velkého Ducha...
„Malý Henri“ je zcela malinký, tak malý tváři v tvář takové Síle a Lás
ce... Oči se mi zalévají slzami, jsem tak milován...
*

*

*

Společenství šamanů tvoří první projev celosvětového duchovního védo
mí. Ať pocházejí odkudkoliv, hovoří stejným jazykem a mají stejné starosti.
Spojeni v Kruhu, jakkolivjsou vzájemné odlišní, jsou důkazem toho, že
člověk je schopen Ušlechtilosti a Harmonie, spojení pro dobro všech ve jm é
nu Lásky k Matce Zemi.
Jakou ctí a radostí je pro mé být součástí tohoto obrovského řetězu.
Ó, M IT A K U Y E O YASIN
*)

Tri síly, které p o d le v éd sk é tradice fu n gu jí ve v esm íru (tv ořen í, u ch o v á n í, rozp u štén í).
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Dobro a Zlo, jak je chápeme v židovsko-křesťanské a muslimské tradi
ci, neexistuje. Uvažovat v rovině Dobra a Zla znamená uvažovat z hlediska
sebe sama, své skupiny, svého etnika, náboženství, země, své kultury, tedy
v protikladech a často i na úkor druhých: jde o elitářský přístup a vymezová
ní... M ám -li pravdu já, druhý se musí mýlit... Tento způsob myšlení je zákla
dem všech válek, fanatismu a nesnášenlivosti...
Relativita, ve které se vyvíjíme a která tvoří to, co nazýváme Realitou, je
řízena ne dvěma silami, ale třemi: Silou tvůrčí, Silou, která zachovává, a Si
lou, která ruší... (Říkám ruší, nikoliv ničí, neboť ve skutečnosti není nikdy
nic zničeno... Původní hmota zůstává nedotčená od počátku až do konce
Vesmíru, ačkoliv se její podoby mění... Co bylo horou, stává se zrnkem pís
ku... atd.).
Týto tři Síly nejsou samy o sobě ani dobré, ani zlé. M ají svou úlohu a ta
je vepsána v přirozeném rytmu změn. Tady dole vše podléhá neustálým pro
měnám a nic není trvalé. To je princip Relativity, kterému nutně, ať chceme
či ne, ať souhlasíme či ne, podléháme.
Copak se dá říct, že zedník, který staví, je dobrý, zatímco řidič buldoze
ru, který provádí demolice staveb k tomu určených, je špatný?
Nikoliv. Každý má svůj úkol a své přesné místo ve Vesmíru. Hmota sama
o sobě ani netvoří, ani neničí. Zůstává. Pozměňuje svou podobu. Skála pro
cházela stavem od tekuté lávy, pak ztuhla, poté podléhala tlakům, které ji
modifikovaly a přeměnily na nerost, poté v písek či prach... A tyto transfor
mace nejsou ani dobré, ani špatné... Jsou nezbytné v existenčním cyklu pla
nety... A tak je tomu s každým z nás, s osudem každého z nás...
Někteří tvoří, někteří udržují a jin í ruší či transformují.
Tak funguje Život.
^ -k H5
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Když si znovu čtu poslední řádky, uvědomuji si, jak mohu šokovat, ob
zvlášť pak ty, kteří náleží k dualistické židovsko-muslimsko-křesťanské tra
dici, a to jsou dvě třetiny této planety. Proto to ještě rozvedu.
Co je Dobro? A co je Zlo? Dobro je to, co bylo vždy příznivé pro mé, mou
rodinu, můj rod, mou zem, mé etnikum, můj kontinent, mou kulturu, mou
civilizaci. To, co chápeme a definujeme jako Zlo, je to, co hrozí, že poškodí
mě, mou rodinu, můj rod... atd.
Morální význam Dobra a Zla v tomto relativním pojetí je daný vymeze
ním.
Vezměme si konkrétní příklad: konflikt USA / IRÁK. Pro pana Bushe
představuje Saddám Husajn „Absolutní Zlo“, stejné tak bin Ládin. Na dru
hé straně představuje George Bush „Velkého Satana“ ... Náboženství v sobé
nese vlastní extremismus: pokud já představuji Dobro, ostatní náboženské
a filozofické systémy představují Zlo, které je třeba vymýtit, hříšníky, které je
třeba obrátit... „M im o Církev nečekej Spásu,“ hlásá katolická cirkev.
Má vize je, že existují tři síly: jedna, která tvoří, druhá, která udržuje, tře
tí, jež rozpouští: existují tedy služebnici tvoření, udržování a rozpouštění...
Platí to, co se týče Sil v Přírodě: například vítr je činitelem rozpouštění,
když běsní jako vichřice či uragán, ale také činitelem tvoření, když pomáhá
čistit atmofséru...
Platí to také u lidí: George Bush nepředstavuje Dobro, stejné jako Sad
dám Husajn Zlo: oba jsou činiteli rozpouštění, když se rozhodnou pro válku,
nebo jednateli síly tvoření, rozhodnou-li se pro dialog a M ír...
A stejné je to i s duchy: nejsou ani dobří, ani zlí: někteří slouží tvoření,
další uchovávání, jiní rozpouštěni... Neexistuje ani Dobro, ani Zlo.
Vize Moudrosti musí být hlubší a celistvější, když akceptuje tyto tři Síly
jako normální proces Zákonů Přírody: říkat A N O silám, které tvoři, tém, co
udržují, a zároveň i tém, které rozpouští... Bez procesu rozpouštění nemůže
dojít k dalšímu cyklu tvoření, aťjiž individuálně či kolektivně...
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A N O . Ve všem, co existuje, opustit vizi dualismu, a dosáhnout tak Jed
noty...
Život Mudrce přesahuje dobro a zlo, znamená úplné přijetí Zákonů Pří
rody a relativity... Mudrc setrvává v Klidu a v M íru... Nejde proti proudu
a tiší utrpení tím, že dokáže opouštět to, na čem lpěl.
Přijímá vše, co se v jeho Životě a ve Vesmíru stane, a plyne v proudu
změn... Není lhostejný, nýbrž vstřícný...
Většina lidí pozitivně cítí Síly, které tvoří, někdy i Síly, které uchovávají,
a téměř nikdy nepřijímá Síly, které rozpouštějí... Ten, kdo dosáhl Univer
zálního vědomí, už nemůže chtít vlastnit - ať již majetek či osoby. Dobře ví,
že T ři Síly hrají neustále svou úlohu ve všem, co existuje, a že touto hrou je
Láska... Všude a ve Všem vidí projev Síly Lásky, která sjednocuje protiklady.
V této vizi jediné, co zůstává, je hluboká Radost z toho, že vidíme aktivní
Lásku, a skutečnost, že jsme jejím i vědomými aktéry.
Moudrý se raduje, když vidí sopku probuzenou k životu, stejně jako se
raduje, když ji vidí spící...
^ Hí ík

Život sám někdy mění směr tak, že se zdá jako by šel proti sobě... Kdo
jsem, že se snažím vzdorovat vůli proudu Života?
Podvolil jsem se a můj život dosahuje plnosti, až přetéká jako láhev na
dně Oceánu naplněná vodou... Můj život je nevinný a čistý a kráčí dál jen tím
směrem, který mi určuje sám Život... Můj život mě sytí pránou. To on na mě
volá mým jménem a říká mi: „Buď... Ž ij...“
sjc

>$:

Nyní tedy jen nechat v sobě žít Boha... Ne boha z nějakého náboženství,
ale Boha, který je synonymem nekonečné Energie Života. Setrvávám v T i
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chosti a pozoruji ho, jak koná..., vše je dokonalé... Správné chování. Přesná
slova. Správné myšlenky. Spravedlivé činy.
Postupně, v tichosti a činný, přetrváváš ve mně...
Neexistuje nadále pojetí dvou... Je pouze Jedno díky pránické stravě,
která mi otevírá bránu k Jednotě...
Přeji si pouze jediné: Ať existuje 2ivot v celé své kráse a já nechť jsem
pokorně Jeho nástrojem... Ať skrze mé může 2ivot pozorovat nekonečnost
svých podob, v každé bytosti, ve všem, co je... Ať skrze mé smysly může po
zorovat Své nesčetné božské podoby...
:jc
Šílenství a neklid světa.
Ustavičné opětovné začátky.
Věčný kruh Nevědomosti.
Opustit hru máji (iluze) a třech gun...
A dál už je Mír.
2abydlen v tomto stavu Bytí pozoruji šílenství tam dole a při tomto roz
jímání zažívám Klid...
Skrze nevyčerpatelnou energii prány mi Velký Duch ukazuje rozsáhlosti
svého Bytí, expanzi tohoto Vesmíru do Nekonečna... A tak rád bych všem
přinesl svědectví o této realitě...
Být s Ním sjednocen a radovat se ze Skutečného 2ivota... Je to tak snad
né, avšak Mája je tak složitá...
Nový den...
Sytím se Mírem a Láskou.
Napájí mé Klid.
Každý den...
Je jiný.
A presto...
Nic není v pohybu.
Dokážete pochopit...
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Tento paradox?
To tvoří můj Život...
Jsem Hostem Velkého Ducha.
Jak jen sdělit, co pociťuji?
Kamkoliv se podívám, vše, čeho se dotýkám, vzduch, který dýchám,
vůně, jež cítím, zvuky, které slyším, všude je zčásti On i zčásti Já...
Život je ve mně a nechávám na něm veškeré řízení... Ať mé tělo je Jeho
tělem... Život a já jsme Jedno... Všude jsem doma... Život mi ukazuje pome
zí Vesmíru, hloubku Oceánu a úžasné struktury buněk a atomů...
Všude a ve všem je přítomný Život, já jsem malou součástí tohoto Velké
ho Celku, jsem On...
* *

*

To, co dosud považujeme za nemožné, jsou koneckonců jen možnosti, kte
réještě nebyly objeveny...
Od 23. listopadu 2002 a doby, kdy píši tyto zápisky, uplynulo téměř šest
let.
S takovým časovým odstupem mohu pomalu začít bilancovat. A bylo
by v této souvislosti zajímavé, kdyby lékařský tým provedl důkladné fyzio
logické testy. Vědecké potvrzení zkušenosti s pránickou stravou je velmi
zajímavé, udělala to tak i Jasmuheen (ostatně zažila díky tomu značnou
perzekuci ze strany lékařů). Odvrácenou stranou mince však je, že bych se
stal pokusným králíkem či předmětem okukování (a z toho důvodu jsem až
doteď o této zkušenosti minimálně hovořil, a to pouze se svými nejbližšími
a s přáteli, kteří jsou schopni otevřít se duchovní cestě).
Jestliže pokračuji v tomto prožitku, je to především proto, že se cítím
dobře. Neobyčejné skvěle. Potěšení z přijímání pevné stravy, které je často
provázené zažívacími problémy, obtížemi s trávením a s detoxikací, se vůbec
nedá srovnat s pocitem Blaženosti pociťovaným díky pránické stravě.
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Blaženost nemá žádný pól, jako je tomu u potěšení a utrpení. Dvojice
potěšení-utrpení, tedy způsob hodnocení, podle nějž funguje naše materia
listická a dualistická společnost, nám neumožňuje dosáhnout stavu Blaže
nosti. Bytí prožívaného v Jednotě.
Blaženost je úplná a jednotná. Existuje v sobě, nikomu ani ničemu nic
nedluží. Tryská bez přestání jako nevyčerpatelný pramen. Nemění se ze dne
na den. Je nositelkou Štěstí, Radosti ze Života, dokonalého Zdraví a obnovy
těla.
Každodenně žit v Blaženosti, tedy hluboko ve svém Já, aniž by člověk
cokoliv ztrácel, žil v jakýchkoliv omezeních či bolestech jakékoliv povahy.
Blaženost je stavem bytí. Stav vědomi, v němž cítíme svou hlubokou
spjatost s Vesmírem. Cítíme, že jsme Vesmírem milováni, a to bezvýhradné,
totálně a doopravdy. Cítíme se být plnohodnotnou součástí tohoto Velkého
Celku.
Stav Blaženosti již nadále neumožňuje zažívat pocit osamění a izolace,
neboř si uvědomujeme prostřednictvím každé své buňky, že náležíme do
této úžasné skládanky, kterou je Život.
A takto vzniká velká hra mezi námi a Vesmírem. Naše myšlenky, naše
slova a naše činy jsou správné. Ne, že bychom k tomu byli nuceni, děje se
to spontánně, neboř naše oči dokáži vidět a naše uši dokáží naslouchat vel
kému mystériu Života a jeho projevu ve Všem, co bylo stvořeno. U ž žádné
frustrace. Žádná omezení. Naprostá jednoduchost.
Starý způsob fungování naší společnosti nám fiká, že čím více budeme
žít mimo sebe sama, přítomni v lidech a věcech, tím víc budeme žít, a tedy,
tím víc budeme šřastni. Musíme hromadit co nejvíce statků, co nejvíce moci,
co nejvíce přátel, a řjiž skutečných či falešných. Zkrátka: jen víc, víc a ještě
víc. Je to nekonečná honba, ve které pohřbíváme své životy a energii, a ni
kdy nedojdeme spočinutí. I když toho nahromadíme hodné, někde hlubo
ko v sobě víme, že o všechno můžeme přijít v jediné sekundě. Budí se v nás

105

HENRI M O N F O R T

strach, že budeme okradeni o vše, co jsme nahromadili, podléháme sobectví
a pýše, chtivosti nechat si všechno pro sebe. A tak se do nekonečna předvá
díme jako pávi.
Tato honba je naprosto pošetilá, je pramenem utrpení a smrti. Jestliže
považujeme sami sebe za obry, staneme se trpaslíky, na které si nikdo ani ne
vzpomene, a budeme omezené žít v trezoru obklopeném hlídači, kamerami
a vysokými zdmi, které budeme vnímat jako nepřekonatelné.
Stav, který popisuji jako stav Blaženosti, tedy stav vědomí hluboce ukot
vený v M íru a nevýslovné Radosti, zrozený z pocitu, že jsem milován vším,
co existuje, z pocitu, že jsem prostoupen Láskou a Důvěrou, z pocitu, že je
dýchám a neustále se jim i živím, to je to, co zažíváme díky pránické stravě.
Neříkám, že pránická strava je jediný způsob, jak zažívat tento stav. Mnohé
meditační techniky popisují tento stav, který potlačuje dualitu, aleje mno
hem jednodušší žít neustále tento vědomý stav Jednoty a Blaženosti, když
se člověk plně stravuje touto nekonečnou Energií, a to dost dlouhou dobu...
Avšak pro nikoho z nás není tento stav neznámý. Zažívali jsme ho v bříš
ku své maminky a v prvních letech života. Pro mnohé z nás to bylo před
tím, než náš duch začal pojmenovávat, označovat, definovat, škatulkovat,
zařazovat a charakterizovat co nejpřesněji všechny aspekty našeho vesmíru,
a vytvářet tím mříž našeho vězení, které nazýváme... ego... Bylo to zkrátka
předtím, než jsme se dozvěděli o prostoru a čase, dvou pilířích naší relativity.
Naše vědomí tehdy žilo v úzkém kontaktu s Čistým Světlem, odkud přichází
duše mezi dvěma životy...
Tento projev Světla se nazývá „světelné hladiny“...
Existují všude kolem nás na velmi vysoké úrovni vibrací a můžeme je
vnímat při zakoušení mystických a duchovních extází, ale vždy se z nich vrá
tíme... A jisté tak získáme přehled o Realitě Vesmíru... Toto pole čisté Ener
gie nazýváme jednotné kvantové pole...
Až na pár výjimek nás naše ego stále stahuje do oblasti izolace, kde žijeme
s ostatními lidmi v rovině duality, která je zároveň rovinou utrpení a smrti...
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Pránická strava nám skrze Vědomí Jednoty postupné umožňuje žít vě
domě v obou hladinách současné... Je to dualita, ale současné také mnohem
hlubší hladina Jednoty i s tím, co je skryto... Budeme se podobat Oceánu,
který je jednotný: je plochou podléhající neustálým proměnám i neměnnou
hlubinou...
Védy hovoří o „Jednotě v rozmanitosti“ ...
Dalo by se říct, že toto dvojí vědomí se podobá tomu, co zažíváme, když
jdeme do kina. Je tam velké prázdné čisté neomezené plátno a zároveň ob
rázky, které se na plátno promítají. I když se pohroužíme do filmového pří
běhu, stále si uvědomujeme, že plátno zůstává za všech okolností čistě bílé,
neposkvrněné, nezasažené změnou. Můžeme na néj promítat nejrůznéjší
filmy, a presto plátno zůstává stále stejné... prázdné.
Zít současné oba tyto stavy umožňuje pochopit další, velmi důležitou věc.
Každá úroveň vibrací, každá úroveň vědomí má svou vlastní realitu
a funguje na základě svých vlastních zákonů. Tím, že měníme svou úroveň
védomí, měníme i svou realitu a Zákony, které v ní vládnou.
Prvním důsledkem je naše základní svoboda. Jsme ve skutečnosti rea
lizátory a hlavními aktéry naší reality. Můžeme svobodné hrát film, který si
přejeme. Ještě před inkarnací rozhodujeme společné s našim Průvodcem
Světla o tom, co si přejeme zažit: osoby, situace, lekce, které dostaneme
v průběhu života k tomu, abychom se něco naučili nebo očistili svou Karmu.
(Karma je výsledek toho, co jsme zaseli ve svých minulých životech, nebo
toho, co jsme si mysleli, co jsme vyřkli či učinili.) V každém okamžiku jsme
aktéry svých životů. Tím, jak měníme úroveň svého védomí, měníme i svou
realitu.
Staneme se Bílými Kouzelníky a budeme se moci skrze Védomí Jedno
ty sjednotit s celým Vesmírem, od nejvétšího až po nejmenší, neboř vše je
spojeno. Staneme se Harmonií v souladu s Univerzální Harmonií... Nejsme
tedy nikdy obétmi... Jsme aktéry své reality... Je na nás, zda z ní učiníme
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ráj či peklo... Nic není dopředu napsáno, neboť budoucnost neexistuje: M i
nulost již neexistuje a Budoucnost není. Pouze naše mysl vytváří iluzi této
kontinuity, chce být někde umístěna... Ale v každém okamžiku můžeme vy
stoupit ze svého vězení... V každém okamžiku se můžeme probudit do Rea
lity... Stejně jako ve filmu M atrix ..., neboť ve skutečnosti jsme nikdy nebyli
vězněni.
To však lze říci samozřejmé teprve tehdy, když už jsme z něj venku, stej
ně jako člověk může zakusit pocit z jiných svahů hory, jedině když dosáhne
jejího vrcholu. Je však podstatné vědět, že tyto svahy existují a že hora má
vrchol, kde se člověk může vydýchat a přitom pozorovat svět z výšky a s po
citem Celku. Je to cenná pomoc v našem rozvoji, která nám může dodat od
vahu a sílu jít vpřed.
Druhým důsledkem je, že každé úrovni vědomí odpovídá skutečnost
a zákony, které této realitě slouží a umožňují jí existovat a setrvávat v naší
mysli díky trvání dvou konstant: Času a Prostoru... Dokud zůstáváme v dua
litě, tyto dvě konstanty přetrvávají individuálně i kolektivně...
Zméníme-li naše úrovně vibrací, ať individuální či kolektivní, pak se
změní i Zákony.
Každý má na své úrovni vědomí pravdu, nelze tedy nikoho jakkoliv po
suzovat, neboť každý, kdo něco dělá, je přesvědčen o své pravdě, jinak by
podle ní nekonal...
Na druhé straně, vystoupíme-li z dualismu díky pránické stravě, může
me celkově pochopit způsoby fungování těla, zákony vládnoucí dietetice,
oficiální medicíně a spolehlivosti zákonů ustanovené vědeckým světem:
všechny výměny, které existují na obyčejné úrovni, se přemění a transfor
mují...
Buněčné vědomí splyne s Vesmírem a nekonečnou energií Prány...
Existuje soulad mezi všemi buňkami, které všechny pocházejí z několika
kmenových buněk a prapůvodně z buňkyjediné...
Vrací sejim toto spojení a pocit z vlastní existence a z harmonie s Velkým
Celkem, kterým je Život... Stávají se nezničitelnými a setrvávají v Blaženosti

108

P O K RA Č O V Á NÍ CESTY DO TE RRA INCOGNITA.

věčné přítomnosti... Už žádné vyčerpání, únava, degenerace... Nechám na
vás, ať si představíte, kam až to může pokračovat...
M ají-li již jednou buňky toto poznání, už ho nikdy nezapomenou a ne
přejí si vrátit se zpět do utrpení rodícího se z duality... Pakliže jste někdy
zažili kouzelnou extázi či duchovní zkušenost, víte dobře, o čem je řeč...
Stejné jako existuje nákaza na úrovni vědomí, kde je nemoc, existuje
také okamžitá a blesková nákaza Mírem, Radostí a Energií... Jde o stejný
princip, který vládne Životu nebo Smrti... Mění se jediné stupeň vibrací
a utrpení, nenávist, nemoc a síly Smrti ztrácejí na určité úrovni vědomí svou
moc.
Když zvládneme všechny překážky, především pak přístup myšlení
k tomu, co a jak není možné, octneme se v nové krajině... Na novém kon
tinentu, který objevuji již deset let... Představte si objevování kontinentu
obydleného dinosaury a prehistorickou vegetací... Jaké by tu asi vládly Zá
kony fungování? Tento kontinent nazývám „Terra Incognita“, jak uváděly
prastaré mapy.
Nékteři lidé si ve středověku mysleli, že Země je plochá a že na konci
upadneme do pekel... Zeny i muži umírali, protože tvrdili opak a proto, že
chtěli experimentovat s jinou realitou... Průkopníci... Jednoho dne odešli,
i když je všichni měli za blázny, vydali se na cestu sužováni každodenním
strachem a pochybností... Ale nakonec to dokázali.
Mohu dosvědčit, že existuje i jiná realita než ta, jež je spjata s utrpením,
násilím, válkou a smrtí... A mým úkolem je přinášet toto svědectví... Nechci
přesvědčovat za každou cenu... Každý žije ve své realitě a každý má ze svého
úhlu pohledu pravdu.
Nestrávím ani okamžik tím, že se budu snažit někoho přesvědčovat.
Byl by to ztracený čas i energie, neboť nejhorší hluchýje ten, jenž nechce
slyšet.
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Existuje realita pro utrpení, nemoci a smrt, ale tato realita není celou
Realitou a já jsem živoucím svědkem toho, že existují i jiné hladiny a jiné
způsoby fungování těla, protože z hlediska oficiální medicíny bych měl být
mrtvý. Nejen že už deset let nejsem mrtev, ale nikdy jsem se necítil lépe...
Postupovat v této Realitě stále dál a dál... Jednoduše žít tuto Realitu,
to bude mou každodenností... Nikdo ani nic mi nebude moci zabránit snít
o tom, aby se tato realita stala i Vaší realitou, stejné tak jako celého Lidstva...
Když mi někdo říká: „Vždyť riskuješ, že zemřeš...,“ pak odpovím: „Vy také...“
Možná za hodinu, za minutu, za deset či patnáct let... Ale až do chvíle, než
dokážete opak, neovládáte nic ve svém životě.
Má zkušenost pokračuje dál... Pakliže to tak chce Život...
Život je něco mimořádného a vědci stále nejsou schopni vysvětlit, co se
odehrává v kokonu housenky, když se proměňuje v motýla, či jak se malý
pulec přemění v žábu se čtyřma nohama a plícemi. V mangrovových poros
tech existuje velmi podivný malý živočich: když jsou mangrovy zalité vodou,
chová se jako ryba, ale když voda při odlivu opadne, postaví se na ocas a na
ploutve, které fungují jako tlapky, začne skákat po suché zemi a hloubit
si noru... Jde o ukázkové prototypy, kdy Příroda dokazuje, co všechno je
schopna uskutečnit...
M y všichni v sobě máme zbytky starodávného orgánu zvaného „zuby
moudrosti“ , které jsme měli v dobách, kdy jsme jedli syrové maso, a které
dnes nepotřebujeme, a tak dokonce mnohým lidem, stejně jako mně, ani
nevyrostou, což je spíše požehnáním, neboť tyto zuby jsou povětšinou zdro
jem nemalých bolestivých problémů. Zkrátka Evoluce nám umožňuje a vždy
umožňovala schopnost adaptace. Proč se tedy domnívat, že se to má zastavit
právě teď, když problémy, které čekají lidstvo, rozhodně nepatří k nejmenším.
Přelidněnost, ovládnutí lidstva potravinovými kartely, drženými politi
ky a průmyslovou lobby. Nadvláda farmaceutických kartelů a laboratorních
lobby. Všichni tito lidé nemají žádný zájem na tom, aby se člověk těšil dob
rému zdraví, ať už si o tom myslíme cokoliv a ať nám říkají cokoliv... Špatné
potraviny nevalné kvality způsobují nemoci a nemoc je pilířem pro všechny
tyto lobby, vedené pouze a výhradně finančními zájmy.
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Představte si, že bychom se ocitli mimo tuto velkou hru, opustili zafixo
vaná a vytvořená pravidla, prosazovaná takzvanou védou a jejím i předsta
viteli...
To by byla revoluce! Tato revoluce by hrála mnohem významnější roli
než všechny politické a ekonomické převraty.
Představte si svét, kde nepotřebujeme jíst k tomu, abychom žili, kde ne
musíme obětovat svůj život a svou energii tomu, abychom si zajistili obživu.
Už nebudeme mít potřebu devastovat Zemi nebo Vodu hnojivý a pesticidy.
Svét, kde už nebudeme potřebovat zabíjet nic a nikoho proto, abychom do
kázali přežít. Šetřit divokou faunu a flóru... Představte si svét, kde bychom
spontánně žili na stupni vibrací, na némž už utrpení a nemoci neexistují...
Podle mého mínění souvisí devadesát procent nemocí (ne-li více) se stravou.
Představte si čisté a šťastně žijicí bytosti v Kráse nekonečného Světla:
jak si pak představit válku či konflikt...
Představte si, že trávíte svůj čas tím, že jej věnujete tvořivosti a světlu
Života při duchovních prožitcích...
Představte si svét zbavený dvou třetin svých problémů s odpadem,
a také si představte, jak by prostředky vynaložené na potravu byly použity
na vzdělání a kulturu...
Sním... Jsem utopista... Myslíte si, že to všechno je ještě daleko...
Čas se zrychluje a i tento proces bude probíhat čím dál tím rychleji...
Vesmír a Život si vždy našly řešení... S každým dnem se nořim čim dál hlou
běji do „Terra Incognita“ ... Co tam najdu, bude možná podobné tomu, co
hledali alchymisté, když se pomocí Kamene mudrců pokoušeli proměnit
olovo ve zlato a namísto toho proměnili hmotu, a objevili nesmrtelnost...
Tento jazyk, který se mnohým zdál symbolický, byl možná realitou... Ne
chám na vás, ať to posoudíte...
Vím, co zažívám den po dni. Vím , co prožívám...
Doufám, že budu moci prožít tuto zkušenost také s ostatními, i když nás
zatím není mnoho. Přijde doba, kdy to bude i pro vás mnohem snazší, neboť
cesta již bude označená a prošlapaná.
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Existuje realita pro utrpení, nemoci a smrt, ale tato realita není celou
Realitou a já jsem živoucím svědkem toho, že existují i jiné hladiny a jiné
způsoby fungování těla, protože z hlediska oficiální medicíny bych měl být
mrtvý. Nejen že už deset let nejsem mrtev, ale nikdyjsem se necítil lépe...
Postupovat v této Realitě stále dál a dál... Jednoduše žít tuto Realitu,
to bude mou každodenností... Nikdo ani nic mi nebude moci zabránit snít
o tom, aby se tato realita stala i Vaší realitou, stejné tak jako celého Lidstva...
Když mi někdo říká: „Vždyť riskuješ, že zemřeš...,“ pak odpovím: „Vy také...“
Možná za hodinu, za minutu, za deset či patnáct let... Ale až do chvíle, než
dokážete opak, neovládáte hic ve svém životě.
Má zkušenost pokračuje dál... Pakliže to tak chce Život...
Život je něco mimořádného a vědci stále nejsou schopni vysvětlit, co se
odehrává v kokonu housenky, když se proměňuje v motýla, či ja k se malý
pulec přemění v žábu se čtyřma nohama a plícemi. V mangrovových poros
tech existuje velmi podivný malý živočich: když jsou mangrovy zalité vodou,
chová se jako ryba, ale když voda při odlivu opadne, postaví se na ocas a na
ploutve, které fungují jako tlapky, začne skákat po suché zemi a hloubit
si noru... Jde o ukázkové prototypy, kdy Příroda dokazuje, co všechno je
schopna uskutečnit...
M y všichni v sobě máme zbytky starodávného orgánu zvaného „zuby
moudrosti“, které jsme měli v dobách, kdy jsme jedli syrové maso, a které
dnes nepotřebujeme, a tak dokonce mnohým lidem, stejně jako mně, ani
nevyrostou, což je spíše požehnáním, neboť tyto zuby jsou povětšinou zdro
jem nemalých bolestivých problémů. Zkrátka Evoluce nám umožňuje a vždy
umožňovala schopnost adaptace. Proč se tedy domnívat, že se to má zastavit
právě teď, když problémy, které čekají lidstvo, rozhodné nepatří k nejmenším.
Přelidnénost, ovládnutí lidstva potravinovými kartely, drženými politi
ky a průmyslovou lobby. Nadvláda farmaceutických kartelů a laboratorních
lobby. Všichni tito lidé nemají žádný zájem na tom, aby se člověk těšil dob
rému zdraví, ať už si o tom myslíme cokoliv a ať nám říkají cokoliv... Špatné
potraviny nevalné kvality způsobují nemoci a nemoc je pilířem pro všechny
tyto lobby, vedené pouze a výhradně finančními zájmy.
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Představte si, že bychom se ocitli mimo tuto velkou hru, opustili zafixo
vaná a vytvořená pravidla, prosazovaná takzvanou védou a jejím i předsta
viteli...
To by byla revoluce! Tato revoluce by hrála mnohem významnéjší roli
než všechny politické a ekonomické převraty.
Představte si svět, kde nepotřebujeme jist k tomu, abychom žili, kde ne
musíme obětovat svůj život a svou energii tomu, abychom si zajistili obživu.
Už nebudeme mít potřebu devastovat Zemi nebo Vodu hnojivý a pesticidy.
Svět, kde už nebudeme potřebovat zabíjet nic a nikoho proto, abychom do
kázali přežít. Šetřit divokou faunu a flóru... Představte si svět, kde bychom
spontánně žili na stupni vibrací, na němž už utrpení a nemoci neexistují...
Podle mého mínění souvisí devadesát procent nemocí (ne-li více) se stravou.
Představte si čisté a šťastně žijící bytosti v Kráse nekonečného Světla:
jak si pak představit válku či konflikt...
Představte si, že trávíte svůj čas tím, že jej věnujete tvořivosti a světlu
Života při duchovních prožitcích...
Představte si svět zbavený dvou třetin svých problémů s odpadem,
a také si představte, jak by prostředky vynaložené na potravu byly použity
na vzdělání a kulturu...
Sním... Jsem utopista... Myslíte si, že to všechno je ještě daleko...
Čas se zrychluje a i tento proces bude probíhat čím dál tim rychleji...
Vesmír a Život si vždy našly řešení... S každým dnem se nořím čim dál hlou
běji do „Terra Incognita“ ... Co tam najdu, bude možná podobné tomu, co
hledali alchymisté, když se pomocí Kamene mudrců pokoušeli proměnit
olovo ve zlato a namísto toho proměnili hmotu, a objevili nesmrtelnost...
Tento jazyk, který se mnohým zdál symbolický, byl možná realitou... Ne
chám na vás, ať to posoudíte...
Vím , co zažívám den po dni. Vím , co prožívám...
Doufám, že budu moci prožít tuto zkušenost také s ostatními, i když nás
zatím není mnoho. Přijde doba, kdy to bude i pro vás mnohem snazší, neboť
cesta již bude označená a prošlapaná.
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Toto upravené vydání je rozšířeno o shrnutí praktických zkušeností získa
ných během mého provázení spojenců připravených vyživovat se vesmírnou
energií.
Jediné, o co vás žádám, je, abyste otevřeli svoji mysl a byli vstřícní a tole
rantní... Neboť při přednáškách, které jsem mohl uskutečnit, jsem byl často
vystaven nejen nepochopení, to je docela přirozené, ale i nepřátelským reak
cím jen proto, že jsem převracel mnohé zažité koncepty.
Předal jsem vám svou zkušenost s maximální pokorou, abyste si mohli
představit jiné Cesty a jiné krajiny jako Velcí Cestovatelé, kteří kdysi psali
své cestovní deníky... Jednoho dne možná podnikneme tuto cestu společ
né... Zatím mi, prosím, vyhraďte aspoň malé místečko ve svém srdci...
N E C H T VÁS PROZAŘUJE SVĚTLO PR Á N Y
Ó, M IT A K U Y E O Y A S IN
V Š IC H N I JSME SJED N O C EN I

112

Epilog
Nyní, v roce 2012, je to 10 let od doby, kdy jsem se vydal na Cestu osvíce
ni pomocí pránické výživy. Hranice Starého světa a omezení uzavřené mysli
jsou pro mne dnes již vzdálené. Zařídil jsem si život podle těchto pravidel.
Je to samozřejmé moje volba a nehodlám nikoho přesvědčovat, aby mé
následoval...
Mnohá svědectví a zprávy, které dostávám z celého světa, mé přivedly
na myšlenku přidat jednu kapitolu - epilog - k původnímu rukopisu mé prv
ní knihy, a vytvořit tak praktickou příručku pro všechny, koho láká přijmout
do svého života pránickou výživu.
Vynasnažím se zde objasnit připravu, proces 21 dní a to, co následuje.
Věřím, že tak naplním svoji roli průkopníka, a samozřejmé budu mluvit
jen o své vlastní zkušenosti, o tom, co znám.
Béhem uplynulých pěti let jsem na této cestě provázel hodné lidí, bud
ve skupinách, nebo samostatné prostřednictvím internetu. To, co následuje,
vyplývá z této zkušenosti; nekladu si za cíl zakládat hnutí či jakoukoliv struk
turu, učení ani vytvářet nové náboženství.
Každý si sám může zkoušet různé věci, a já se nestavím do role nositele
nejhlubšího poznání. Možnosti Života jsou neomezené...
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P Ř ÍP R A V A
Představte si, že chcete přeplout Atlantik na lodi.
Rozumí se, že příprava vaší lodi potrvá několik měsíců, možná i let: kontrola
trupu lodi, kajuty, plachet, kormidla a kýlu: na každém z těchto komponentů
závisí úspěch nebo selhání a pokud některý z nich přestane fungovat v sou
ladu s celkem, budete nuceni projekt vzdát.
Velmi podobně je to i s procesem, který lze považovat za iniciační ces
tu do hlubin našich buněčných vzpomínek. Trup: to je fyzické tělo: nejjed
nodušší je být zdravý a mít optimální váhu: v prvních dnech může dojít
k úbytku hmotnosti a i když to není nic vážného pro úspěch nebo neúspěch
celkového procesu, všiml jsem si, že lidé začnou pociťovat paniku: pokud
máme rezervy, vše je jednodušší a když máme energii, snadněji se ustálíme
na ideální váze.
I když nejde primárné o uzdravování nemocí, dochází u nemocných
k podivuhodnému zlepšení zdravotního stavu.
Většina nemocí souvisí se stravou, a pokud dojde k detoxikaci fyzického
těla, vše se vrátí do normálního uspokojivého zdravotního stavu.
Abyste se co nejlépe připravili a zvýšili své šance na úspěch, stačí upravit
množství a kvalitu stravy: jednoduše řečeno: jíst méně, ale o to lépe.
Můžeme také čas od času přidat malé půsty (maximálně třídenní) a uvi
díme, jak tělo reaguje bez obvyklé stravy. S půstem to ale nepřehánějte, při
opakování může tělo vyčerpat.
Nakonec je důležité si stanovit přesné datum pro začátek procesu. Při
pravit si optimální podmínky tak, abyste byli klidní a vyrovnaní. Začněte
spíš v létě, kdy je teplo, protože zima a chlad mohou být překážkou.
Buďte v přírodě a v hezké krajině. Podmínkou pro zahájení procesu je
období životní stability (nikoliv vobdobí stěhování, rozvodu nebo rozchodu,
při změně zaměstnání nebo působiště apod.)
Když jste se rozhodli pro datum, kdy začnete, musíte si také správně
nastavit program, takže: „od tohoto data začínám pro svou výživu využívat
bohatství prány“ , a ne: „od tohoto data přestávám jíst“, jinak se vaše buňky
naprogramují na půst... Čím jednodušší, přímočařejší a jasnější bude vaše
naprogramování, tím lépe zaznamenají vaše buňky toto sdělení a v pravý
okamžik je použijí, neboť v sobě tento program už nesou díky Jednotnému
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kvantovému poli i stovkám lidí po celém světé, kteří stejné jako já takjiž roky
žijí.
Obklopte se pozitivně naladěnými lidmi: pozor na přátele s dobrými
úmysly, kteří se o vás bojí, a ještě více na členy rodiny: vaše rozhodnutí se
týká jenom vás osobně: nepodaří se vám přesvědčit někoho, kdo má strach,
kdo nechce nebo neumí porozumět. Nemusíte nic ospravedlňovat a tato
Cesta je také Cestou Bojovníka a afirmací jeho osobní síly.
Zpět k analogii s lodí: můžeme říct, že kajuta odpovídá emocionální/ci
tové úrovni: tato úroveň bývá často poznamenaná špatným vztahem k jídlu:
nejíme, abychom se vyživili, ale abychom se nacpali. Při přípravě na pránickou výživu je v prvé řadě potřeba vyjasnit tyto záležitosti: někteří lidé maji
potřebu si dodat pocit bezpečí před strádáním jídlem: pochází to z raného
dětství, nebo spíš z buněčných vzpomínek svázaných s dobou, kdy lidstvo
zažívalo hlad a nouzi.
Překročit tyto stupně není jednoduché, ale když si čas od času dáte tzv.
menší diety (např. jeden den jíst pouze ovoce, pít ovocné šťávy), nebo malé
půsty, pomůže vám to zklidnit svůj postoj a vymezit stravě prostor, který jí
přísluší.
Stále v analogii s lodí - plachty představují mentální úroveň: tady musí
me čelit svým strachům, zábranám a pochybnostem, které jsou jako mříže
našeho mentálního vězení. Na pránické výživě mi nepřipadá nejzajímavéjší
skutečnost, že člověk přestane jíst pevnou stravu, ale odbourání veškerých
omezení, umožňující dostat se dál za všechny naše dosavadní představy
tam, kde ještě nikdo nebyl - je to duch průkopníka, který se postaví do čela
a umožní prozkoumat to, co nazývám „Terra Incognita“. Možné je úplné
všechno - to je víra, na kterou nyní musíme přistoupit.
A konečné poslední část lodi je kormidlo a kýl: tuto úroveň lze připodob
nit ke spiritualitě.
V průběhu procesuje třeba umožnit sobě samému vstoupit do sféry in
tuice a postupné opouštět racionalitu: intuice je tím skutečným mistrem,
který hned pozná, co je pro nás dobré, správné a opravdové: není třeba dů
kazů. Racionální rovina je po několika dnech užitečná, abychom pochopili,
rozebrali a uspořádali své poznatky. Za všech okolností je však vždy správná
prvotní intuice.
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Einstein říkal: „Postavili jsme služebníka na místo pána. “ V naší skvělé
civilizaci stavíme na první místo racionalitu, ačkoliv za všemi velkými lid
skými pokroky vždy stála intuice. Budeme-li důvěřovat vlastní intuici, ote
vřeme se spojení se svou spiritualitou a s vlastním Průvodcem, abychom
si mohli položit otázku: Je tento proces pro mne dobrý a uskutečňuje se ve
správnou chvíli? Pokud odpovéďzní ano, můžeme bez dalších pochybností
přejít k procesu 21 dní.
PR O C ES 21 D N Í
Příprava je hotova, datum rozhodnuto, můžeme tedy v klidu zahájit proces
21 dní, který je jako zámotek, v němž se larva mění v motýla. Na konci pro
cesu bude skutečně stát jiná bytost - tělo pránické bytosti nemá nic společ
ného s někým, kdo přijímá pevnou stravu. Charakteristiky pránické bytosti:
stabilizovaný dobrý zdravotní stav, postupné omlazení, a v důsledku toho
delší život, tedy možnost žít tak dlouho, jak budeme chtít.
Pro začátek, jak říkal Kristus: „Nevlévá sevína nového do nádob starých. “
Proces nám umožní vydat se na cestu nového fungování.
Jedenadvacet dní: číslo 21 je symbolické iniciační číslo: najdeme ho v 21
hlavních tarotových lamách (0 nebo také Mat je bytost 1před procesem i po
něm). Mnohokrát jsme si ve skupinách ověřili, že každá lama odpovídá jed
nomu dni na cestě procesem.
Každý týden odpovídá jedné části cesty. Mám odlišný názor na postup,
který popisuje Jasmuheen v knize Ž ití ze světla.
Zaprvé nikdy nepřestáváme pít.
Pijeme vše, teplé i studené nápoje mimo ovocných šťáv: zdůrazňuji, že je
důležité hodně pít hlavně na začátku procesu, abychom se vyhnuli projevům
konfliktů - zhmotnělým jako ledvinové nebo žlučníkové kameny.
Zadruhé ve třetím týdnu se nevracíme k ovocným šťávám, protože to
často vyvolává staré reflexy spojené se stravováním.
První týden se zaměřuje na fyzickou rovinu: všechny stresy, napětí, ne
moci, jež jsme prožili od doby, kdy jsme byli plodem, jsou zapsány v našich
buňkách jako stopy, kterým se říká buněčná paměť: budeme procházet těmi
to vrstvami a každou z nich postupně odstraníme stejným způsobem, jako
vznikla, jen v opačném sledu.
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Uvedu zde jeden příklad: Před třemi roky byl v jedné skupině amatér
ský cyklistický šampión - ve chvíli, kdy měl přejít k profesionálům, prodělal
těžký pád s mnohodetnými zlomeninami ruky, což mu zabránilo pokračovat
v kariéře. V průběhu prvního týdne procesu se mu jednou ráno na ruce obje
vil obrovský krevní výron a on nám potvrdil, že jde o místo, kde měl zlomeni
ny. Trvalo to dva dny a potom výron náhle zmizel.
Stačí ponechat tělo a pránu provést očistu.
Tak je to se všemi vzpomínkami, s nimiž se setkáme: můžeme takto vy
léčit nemoci tohoto života, ale také ty mezigenerační, které se dědí v našich
rodinách.
Abychom v prvních dnech proces nastavili a spustili, zaméřime se na to,
co télo zná: neurovegetativní systém.
Jde o automatický systém, který v době jídla probudí v mozku určitý
počet tělesných reakcí, aby nás upozornil, že potřebujeme potravu (kruče
ní v břiše, pocit prázdného žaludku atd.). Dvakrát denně, v poledne a večer,
proto budeme provádět vizualizaci a budeme ji opakovat den co den, aby
buňky v téle nakonec pochopily, že potrava, kterou jim dáváme, je prána.
Na konci třetího nebo čtvrtého dne proběhne na buněčné úrovni přenastavení a my už nebudeme mít hlad: naše buňky od nynějška védí, že maji
hojnost prány stále k dispozici.
Následné se podstatnou mérou rozvine naše smyslové vnímání a umož
ní nám získávat pránu ze všeho, co existuje. Nakonec nás bude nepřetržité
vyživovat celá aura, kterou budeme vnímat jako svételnou.
V prvním týdnu se budeme zbavovat fyzických vzpomínek. Ve druhém
týdnu se budeme věnovat hlouběji usazeným vzpomínkám: nevédomí, ro
dinné vzpomínky, strachy, ale i vzpomínky z minulých životů a vzpomínky
sdílené s veškerým lidstvem.
Buněčné vzpomínky není samozřejmé možné kompletné vymazat bě
hem jednadvaceti dní, avšak po 21 dnech je hlavní část hotova a je možné
přejít na pránu.
Třetí týden je zaměřen na nastolení tří kritérií umožňujících objektivně
rozhodnout, zda se nám podařilo přejít na pránu, nebo zda jsme drželi půst:
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-

váha: měla by se stabilizovat, a proto ve 3. týdnu provádíme tři kon
trolní vážení: na začátku, uprostřed a na konci týdne: tato tři vážení
by měla mít přibližně stejný výsledek;

-

energie: měla by být nevyčerpatelná: konec únavy a ztráty energie:
když je člověk na práně, má tím více energie, čím vyšší je jeho aktivita;

-

spánek: doba spánku se sníží na polovinu. Dnes po 10 letech nespím
déle než 1,5 hodiny denně. Potom se probudím stejně odpočatý,
jako kdybych spal 8 hodin. Je také možné si krátce na čtvrt hodiny
zdřímnout, což člověku dodá všechnu potřebnou energii.

Po skončení jednadvacetidenního procesu:
-

jsou-li splněna tři kritéria, můžeme bez problémů pokračovat;
pokud splňujeme pouze dvě z nich, můžeme pokračovat, ale buď
me obezřetní tak, aby se nám podařilo po nějakém čase dosáhnout
všech tří;

-

podařilo-li se nám vyhovět jen jednomu z kritérií nebo nesplňujeme-li žádné z nich, bude lepší se vrátit k pevné stravě, protože tělo to
nepochopilo a kdybychom pokračovali, mohlo by to být nebezpeč
né.

Rozhodně se nesnažte jít proti svému tělu: pokud všechny části bytosti
nejsou v souladu, nelze pokračovat donekonečna.
Jako šaman říkám, že zkušenost z procesu 21 dní je Velkým Zasvěce
ním: stěží lze dojít dál v poznání sebe sama na všech úrovních: fyzické, cito
vé, mentální i duchovní.
Cítím pokoru před odvahou všech lidí, kteří se vydávají na Cestu pránické výživy. Průkopníků bývá totiž jen málo.
Často budou lidé na cestě potřebovat podporu. Když se na cestě objeví
trny, budu tady s nimi, jako starší bratr, zůstanu klidně sedět a budu zkoušet
jeden po druhém ty trny odstraňovat. Budeme kráčet společně, ruku v ruce,
nikoliv mým tempem, ale podle vás, nováčků, kteří ještě postupujete s obtí
žemi.
Šaman doprovází, není nosičem. Já neprožiji proces 21 dní za vás. To vy,
vy, kteří jste si ho zvolili, ho prožijete den za dnem na svém těle, na vlastní
kůži.
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Po 21 dnech se nic nezastaví, není tojako nějaká stáž: je to začátek, tady
vše začíná.
Zasetá semínka začnou růst, rašit a stanou se z nich stromy: může to
trvat dlouho... no a? Nemusíme nic dokazovat ani sobě, ani ostatním.
Všechny cesty jsou správné: jako v tajném taoistickém učení BIGU:
-

někteří už nejedí ani nepijí

-

někteří už nejedí, ale ještě pijí

-

někteří si čas od času dají néjakéjídlo.

Vše je dobré, vše je BIGU, vše je pránické.
Jako šaman budu vstupovat do našich schůzek „chanellingem“, předá
vat vám šamanské vize a prospěšné sny, abychom se dozvěděli, co si myslí
náš Průvodce, mohli mu naslouchat a řídit sejeho radami.
Budeme trávit čas vizualizaci Světla prány. Budu to prožívat s vámi
a každému předám léčivou a vyživující sílu prány.
V noci se budu modlit a meditovat za všechny účastníky a za celou sku
pinu, aby její Síla rostla do Jednoty.
A hlavně budu hýčkat ve svém srdci ty, kteří mé obdarují svou důvěrou
a láskou.
Tak probíhá proces: tak sejednoho dne z kukly vylíhne motýl a ještě celý
rozechvělý rozevře křídla, aby je ztvrdil a posílil Sluncem prány.
Toto zrození je krásné.
Přináší nám nadéji.
Je plné čistoty a krásy.
Oznamuje existenci nádherného světa, který na nás čeká, světa bez jed i
ného predátora, avšak plného respektu k Životu a k Zemi.
Není to pro šamana krásný sen?
PO PROCESU
Stejné jako motýl, který vyleze ze zámotku, nemá nic společného s larvou,
ani pránické tělo po procesu nemá nic společného s tělem člověka živícího
se pevnou stravou.
Pokud chcete pokračovat po 21 dnech, musíte vzít v potaz velmi důleži
tou fázi konsolidace a integrace procesu do každodenního života.
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Otázka zní: jak se dá tento způsob začlenit do každodenního života?
A jak čelit konfrontaci se strachem a omezením blízkého okolí - rodiny
a přátel?
Upřímně si myslím, že nemáte zapotřebí ztrácet ani špetku své energie
tím, že se budete snažit přesvědčit lidi, kteří nechtějí nebo nemohou být pře
svědčeni. Vědecké výzkumy prokázaly platnost tohoto postupu, ale i když
nás není mnoho, kdo takhle žijeme celé roky, přesto nemáme co dokazovat.
Co se mě týče, nežádám a nenavádím nikoho, aby se dal touto cestou.
Jenže i sami vědci odmítají vidět předložené důkazy, jako tomu bylo v do
bách, kdy nikdo nechtěl připustit, že země je kulatá...
Co na tom záleží.
Víme, co prožíváme, a díky Jednotnému kvantovému poli to proniká
k celému lidskému druhu jako předzvěst nastávajícího „vývojového skoku“.
Vesmír si stejně vždycky poradí a všichni víme, že tímto způsobem to dál
nepůjde: Však se uvidí.
Na závěr zmíním, jak žije pránická bytost: představme si Vesmír jako
obrovský puzzle, jehož je každý z nás jedinou a jedinečnou součástí.
Prána nám umožňuje „zaoblit rohy“ a zaujmout správné místo: nic víc,
nic míň.
Od tohoto bodu se vše zjednodušuje, protože jsme se stali skutečnou
součástí Vesmíru a nejsme odtržení.
Postupujeme od duality k Jednotě a Vesmír nám pomáhá: život se stává
jednodušším, máme pocit, že si bereme výživu ze všeho, co existuje - naší
výživou je Láska.
Tento pocit nám přináší Blaženost a Hojnost, v sanskrtu:
SAT-ČIT -ÁN A N DA (bytí-vědomí-blaženost)
Žít takto 24 hodin denně nám umožňuje prožívat realitu, kterou zná jen
málokdo: jako bychom přešli na druhou stranu mentální schránky: realita
bez omezení a strachů je věčná, neměnná a nekonečná každou minutu, kaž
dou vteřinu.
Tato kníhaje mým svědectvím a já vám děkuji, že jste ho vyslechli. Máte
místo co nejblíž mému srdci, tam kde se nachází M ír, Radost, Harmonie.
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Zaver
Závěrem této části knihy bych ješté rád projevil svůj hluboký vdék Sri
Aurobindovi a Matce, stejné jako jejich příznivci a žáku Satpremovi, kteří
započali cestu a byli průzkumníky Nového Véku...
Můj vděk patří samozřejmé i Jasmuheen, která také jde odvážné a bez
váhání kupředu touto cestou, navzdory velkým téžkostem a odporu... Patři
ji dík, stejné jako všem lidem, kteří díky pránické stravé či jiným technikám
pracují na novém fungování lidské bytosti. Jsou v mém srdci...
Děkuji všem, s nimiž jsem se setkal na své Cesté, svým přátelům, kteří
mi vždy vyjadřovali podporu navzdory pochopitelnému strachu o mé a mé
bezpečí... Jejich přátelství je pro mé vzácné...
Velký vdék patří i mé rodině, mým détem, kteří presto, že to vnímali vše
lijak, mé přijali. Speciální poděkování náleží i mému synovi jménem Shantidas, který se jako jeden z prvních narodil rodiči, jenž se živi pránou. Je krás
ný silný probuzený a v kontaktu s pránou, to je zřejmé. A to vše dokazuje, že
můj organismus funguje dobře. Nebo ne?
Tato kniha mi byla po dlouhou dobu a nekonečné mnoho hodin spo
lečníkem... Považuji ji za poselství, které dnes dávám do láhve a házim do
Oceánu Života... Ať se stane, co se má stát... Bude-li moci posloužit někte
rým z mých bratrů či sester, kteří hledají Světlo, budu moc rád... Od této
chvíle už mi toto poselství nenáleží... Kéž šije můžete vzít za své...
M ÍR VE VAŠICH SRDCÍCH
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Šam an
a hledání
spojenců
„Kdyby se Země a Hory nemilovaly z lásky,
nikdy by z jejich lůna nevzešla tráva... “
— Rúmí (súfijský mystik a básník)

Šamanem se člověk nestává, šamanem se rodí.
Být šamanem znamená mít v sobě zvláštní stav otevření se, který umož
ňuje navazovat kontakt se světem duchů.
Od nejranéjšího dětství se musí učit vytvářet most mezi realitou, ve kte
ré žijeme, a světem duchů. Takjako chodí provazochodec po laně, musí i ša
man přecházet z jednoho extrému do druhého a zůstat přitom zcela v rov
nováze.
Musí tedy mít dobrý nervový systém, velkou nezávislost rozhodování
a dokonalou vnitřní svobodu. Je potřeba, aby se po celý svůj život vydával
hledat Spojence, kteří budou jeho pomocníky a ochránci ve světě duchů.
Bude je vyhledávat po celý svůj život a čím více jich bude mít, tím bude sil
nější; čím bude silnější, tím bude pokornější služebník svých bratrů, sester
a Matky Země. Neboř Spojenci nejsou nástroje ve službách ega, ale Síly, kte
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ré vyžadují respekt, jinak šaman riskuje ztrátu jejich podpory. Spojenci vy
žadují od šamana nejen respekt, ale i každodenní kontakt, jinak se nedostaví
ve chvíli, kdy je bude potřebovat.
Při každodenním rituálu šaman uctívá své Spojence, stejně jako váleč
níci udržují své zbraně a zbroj. Byl by blázen, kdyby tak nečinil, neboť je to
otázka života a smrti.
Jací jsou tito Spojenci?
Na každé vibrační úrovni hmoty si šaman musí nalézt své vlastní Spo
jence, neboťjsou osobní, a jsou plodem osamělého hledání.
Na úrovni minerálů si musí nalézt kameny, se kterými vstoupí do spo
jenectví.
U každého z nich, když jej vezme do ruky, naváže spojení sjeho duchem,
který jej zavede na cestu do jeho minulosti, do dob vzniku světa:
Uvidí se jako láva, hora, skála, kámen v potůčku...
Pocítí na sobě dotek deště i hlazení vánku...
Uslyší hluboký zpěv Země a přijme svou pozvolnou erozi.
Všechny tyto síly do něj vstoupí...
Tím vším jsou duchové.
Na úrovni rostlin si šaman najde určité rostliny, které ho zase zasvětí do
síly Matky Země.
Každá rostlina naučí šamana píseň Incaro, jak říkají obyvatelé Amazonie.
Píseň rostliny je zároveň její silou uzdravovat, harmonizovat a otevírat
se hladině poznání sebe sama a poznání Vesmíru. Týto rostliny mu umožní
stát se součástí Rostlinné říše jako celku a otevřou mu dveře ke skutečným
cestám Poznání / Prožitku. Není snadné se s rostlinami spřátelit a cesta
k získání jejich pomoci je dlouhá, avšak když jednou toto přátelství získáte,
je trvalé, neboř rostliny jsou ve své lásce věrné.
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Jsou tu také stromy.
Každý má svou specifickou osobnost. Některé z nich se stávají vzácnými
a věrnými Spojenci, často na celý život... A to je důvod, pročjsou lesy posvát
né, stejně jako všechny rostliny, které se v nich ukrývají...
„Žádná socha nebude nikdy tak velká, aby přesáhla korunu obyčejného
topolu. Stromy mají srdce mnohem citlivější než člověk, který je zasadil...
Chtěl bych být stromem, nechat se zalévat deštěm, živit se Zemí, být p ří
telem ptáků.
A taky mít hlavu tak vysoko v oblacích, aby mi na ní žádný člověk nikdy
nemohl vztyčit žádnou vlajku... “
— Renaud
Tím vším jsou duchové.
Na úrovni fauny si musí najít sílu alespoň sedmi zvířat - budou to jeho
totemová zvířata. Nejde pouze o to je vidět nebo šije dokázat představit...
Nikoliv. I zde je nutné ztotožnit se se zvířetem, stát se jím , aby zvíře šamano
vi propůjčilo svoji moc... Cítit vůni Savany, cítit v dáli kořist a doteky vánku,
vůni suché trávy a opojnou vůni vzduchu před bouřkou. Běžet a cítit pod no
hama měkkou půdu, užívat si pohyb svalů, které se pružné zapojují. Běžet!
Skákat! Lovit! Jásat a vykřičet svou radost z toho, že jsem a že žiji...
Nejméně sedm zvířat.
Sedm životních prožitků.
Sedm různých sil.
Tím vším jsou duchové.
Na lidské úrovni jde o setkání s bratry a sestrami, se šamany.
I oni jsou účastníky a aktéry tohoto velkého mystéria, které k nám při
chází od našich prarodičů a které sahá až do dávných časů, kdy bylo nepřetr
žité předáváno a nikdy nebylo potlačeno navzdory různým inkvizicím a utla
čování. Jejich schopnosti se projevují po celém světě, předávají se ústné
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z generace na generaci i přes nejhorší temnotu nevědomosti. Setkání s nimi
znamenají chvíle radosti a sdílení:
Moji Spojenci se stávají i tvými a tvoji Spojenci teď patří i mně.
Díky těmto bratrům a sestrám se stáváme V Z P Ř ÍM E N Ý M Č LO V Ě 
K EM . Nemluvě o přátelích a přítelkyních, které nám na Cestu posílá Velký
Duch: Perly na náhrdelníku Života.
Buďte požehnáni a budiž vám poděkováno.
Tím vším jsou duchové.
A konečné na nadlidské úrovni to jsou Průvodci Světla.
Túto hladinu čisté Lásky tvoří Strážci našeho Vesmíru. (Andělé, tak je
nazývá církev.) Díky svému světelnému tělu, které se také podle tradice na
zývá duší či astrálním tělem, má šaman od útlého dětství schopnost cesto
vat, kam uzná za vhodné - třeba až na pomezí hvězd nebo do nejhlubších
moří, až do srdce země, či prohánět se vzduchem... Všude, kde si to přeje,
může rychlostí myšlenky hledat poznání, potkávat se se svým Průvodcem
nebo s Průvodci lidí, o které pečuje. Může také požádat o povolení hledat
v Akášické kronice (paměť Vesmíru), kde je uloženo veškeré Poznání mi
nulosti Vesmíru. Aby to mohl udělat, musí být šaman vyladěn na nejvyšší
možnou vibrační úroveň, což vyžaduje modlení se, meditace, půsty... Je to
náročné, složité a někdy i nebezpečné.
Ve svém světelném těle také může bojovat za osvobození duší vězněných
duchy a díky svým Spojencům vyjednávat o propuštění pro lidi v kómatu
nebo pro ty, kteří se stali oběťmi závislosti na látkách, jako jsou drogy či al
kohol. Utká se s démony nebo s monstry ze spodních hladin vitálně-emočního astrálu a s pomocí Bezpodmínečné Lásky provádí exorcismus, aby je
zlikvidoval. Průvodci jsou vždy při něm, aby mu pomohli a podpořili ho,
pakliže je čistý, věrný sám sobě a poslání, které si stanovil.
Tím vším jsou duchové.
To je rychlý pohled do života šamana.
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Když šaman odchází do Světa duchů, ví, proč tam jde, co tam jde hledat,
jak tam jít co nejbezpečnéji a jak se vrátit v dobrém zdravotním, psychic
kém, emočním, mentálním a duchovním stavu.
U mnoha lidí, kteří se bez Spojenců pokusili o totéž, tomu tak není. D ů
kazem toho jsou psychiatrické léčebny.
Takový je Svět duchů.

H en ri M o n fo r t p řijel d o České re p u b lik y na p o zván í
Jaroslava Duška a M ila n a Bokra v listo padu 2011.
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M ila n Bokr, H enri M o n fo rt a Jaroslav Dušek.

H enri M o n fo rt - prednáška v Českých B udějovicích
- listop ad 2 01 1 .
129

Zastaven í u Třísovské lípy, k te rá je p o z o ru h o d n á svojí celkovo u
m o h u tn o s tí - o b vo d k m e n e 7 45 cm, výška 35 m e trů .
Zleva: V ilia m P oltikovič, Jarka Plevková, Jaroslav Dušek,
O ldřiška Baloušková, H enri M o n fo rt.

H en ri M o n fo rt
- v o b je tí posvátné
s taro b ylé Třísovské lípy.
„To je ta k o v á síla, že s ní
už n e m ů ž e te pracovat.
Jen se p o k lo n it a d ě k o v a t,"
řekl H enri M o n fo rt.
130

Třísovská lípa.
B io en erg eticko u
m e to d o u
je věk lípy
o d h ad o ván
na 6 50 let.

Henri M o n fo rt
s V ilia m en
P oltikovičem si
n á ram n ě ro zu m ě li.
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H en ri M o n fo rt
s režisérem
V ilia m e m P o ltiko vičem
při n a tá č e n í film u .
T lu m o čila
A g á ta Dušková.

H en ri M o n fo rt
na procházce.
132

H en ri M o n fo rt
- siesta b ě h em
n a tá če n í film u .

H enri M o n fo rt
ra n n i cvičení
čchi-kung.
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H en ri M o n fo rt
na besedě s p řá te li,
Praha,
listop ad 2011.

D ana
- G ran d Canyon,
červen 2000.
Z de se jsem si
„ v zp o m n ě la ".
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D an a „ještě stále v k u k le ".
Netušíc, ko lik „p ráce"
m ě ještě čeká a že si pro jd u
zko u škam i přes další „ u trp e n í" ,
200 5 . Rok na to jsem byla
u p o u ta n á na lů žko
po a u to h a v á rii
- té m ě ř na dva roky.
D ana - oslava 51. n a ro ze n in
p řech o d em přes uhlíky.
V stu p d o n o v éh o ž iv o tn íh o
o b d o b í přes očistný p ráh o h n ě.
Dva m ěsíce p řed 21 d e n n ím
procesem . Jindřichovice
pod S m rkem , červen 2012.
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H en ri M o n fo r t a D an a H ájko v á - na konci 2 1 d e n n íh o procesu,
Francie, srpen 2 01 2 .
M o tý l - je d n o z to te m o v ý c h
z v ířa t D any.
M otýl sy m b o liz u je p r o m ě n u .
Tak j a k o s e m o t ý l v y v i n e
z h o u s e n k y v o k ř í d l e n é h o tv o r a ,
m á se ta k é je h o n ositel
r o z v íj e t v ý š e . J e t o n á p a d ,
i d e a n e b o m y š l e n k a r o z v in u t í s e
a o s v o b o z e n í s e.
P r o p ů jč it f a n t a z i i svá křídla.
M o t ý l y m iluji, m á m n a z a h r a d ě
k v ě t in u , n a n íž j s e m jich j e d n o h o
r á n a n a p o č í t a l a p ř e s 1 1 3.
V ž d y j s e m si s n im i p o v í d a l a .
Když jsem p roch á zela své d eník y
a fo t o g r a fie z p ět, ta k se u k á za lo ,
ja k m o c m i byli p r ů v o d c i
a o ch r a n o u . D o p ro v á zeli
m n e i v e Francii.
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Jak šam an
vním á smrt
Kapka vody se zdá být velmi málo,
ale slije-li se vjezero, kdy vyschne?
Naše životy jsou plné strachů, ať již velkých či malých... Týto strachy
jsou jen fazetou jednoho jediného, velkého a hlavního strachu: V E L K É H O
M YSTÉRIA SM R T I...
Co je to smrt? Co přijde po smrti? Jak se na smrt připravit? Je tolik otá
zek, které pronásledují kolektivní vědomi už od kolébky lidstva, stejné jako
individuální vědomí každé bytosti v tom či onom okamžiku života. Smrt fas
cinuje. Smrt nás désí. Smrt je v naší společnosti považována za tabu.
Díky své životní cesté a svým prožitkům může šaman přinášet odpovědi
na tyto otázky...
Proč? Protože i on sám zažije během svého života četné zkušenosti ze
setkání se smrtí a díky těmto zkušenostem umí na tyto zásadní otázky od
povědět.
Své poznání získá ze své zkušenosti.
Já osobné jsem se octnul třikrát na pomezí smrti; díval jsem sejí do tvá
ře a do očí. Díky tomu z ní už nemám strach a můžu o ní přinést svědectví.
Šaman hovoří pouze o tom, co zná, a to, co zná, také sám prožil. Je mým
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přáním, aby těchto několik řádků vneslo trochu klidu do srdce mých bratří
a sester, kteří je budou číst.
Z lV O T A SMRT. Jsme vězni civilizace pojímané velmi úzce: té, jež fun
guje na binární podstatě a dualismu.
Život, smrt. Krása a ošklivost. Spravedlnost a nespravedlnost. Pravda
a lež. Dobro a zlo.
Toto pojetí je zdrojem všech fanatismů, intolerancí a válek, neboť zajisté
určujeme pravdu, spravedlnost a dobro nejprve ve vztahu k sobě, poté v šir
ším smyslu k vlastnímu egu, k vlastní rodině, rodu, vesnici, regionu, zemi,
kultuře, náboženství na úkor všech ostatních, kteří se nevyhnutelné stávají
potenciálními nepřáteli, poněvadž nejsou „našinci“ , a tudíž tvoří poten
ciální hrozbu. Například George Bush tvrdí, že bin Ládin je „agent sil zla“,
a bin Ládin tvrdí, že George Bush je „velký satan“.
T ři guny: Realita života, tak jak ji zakouší šaman, se dost liší od toho
to zjednodušeného pojetí. Nikoliv tedy dvě Síly, ale tři Síly na této relativní
úrovni. Vše, co existuje v tomto relativním vesmíru, jehož hranice jsou urče
ny naší myslí a našimi nástroji vnímání, je řízeno třemi silami: Jednou silou,
jež buduje strukturu a tvoří, další silou, jež uchovává, a poslední, jež ruší
strukturu a transformuje.
Vše, co existuje ve Vesmíru, od zrnka písku po nejvzdálenější galaxii,
podléhá těmto třem Zákonům, které Indové nazývají tři guny: sattva, radžas
a tamas. Ani jedna síla není lepší či horší než ostatní. Všechny tři jsou nepo
stradatelné a spojené v Kole změn. Naše bytost se skládá ze čtyř částí:
-

fyzické,

-

emoční,

-

mentální (mysl),

-

duchovní.

První tři úrovně jsou plné součástí relativity a podléhají třem silám
zm ěn, stejně jako času a prostoru.
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Malé miminko žije v realitě Vesmíru, tedy v jednotném pránickém poli
(Světlo, Energie, Nekonečná Láska), avšak díky svým smyslům si vytvorí
jeho mentální já velmi rychle hranice svého vesmíru nejprve skrze dojmy,
poté skrze formy, poté predstavou o prostoru a nakonec predstavou o čase.
Malé dítě se uči pojmenovávat to, co vidí kolem, a touto činností si tvoří svůj
svět. Mysl potřebuje trvání, aby mohla existovat. Díky paměti přenáší formy
z jedné vteřiny do druhé, a tak vytváří minulost, přítomnost a budoucnost.
(Přítomnost je pro mysl teoretickým pojmem, protože jediný, kdo může tr
vale prožívat přítomnost, je na jedné straně člověk, který medituje a zažívá
mlčení mysli, na druhé strané pak člověk, který žije stále v přítomnosti, ne
boť vyšel z mentálni uzavřenosti a dobře ví, že minulost již neexistuje a bu
doucnost není.)
Náš vesmír se pozvolna upevňuje a ve věku sedmi let postupné ztrácíme
možnost vnímat Jednotné energetické pole, které je na pozadí a prosycuje
naši realitu... Ba co v íc -o n o ji vyživuje! Mysl nastavuje našemu fyzickému
a emočnímu já hranice reality, kterou si vytvořila pod vlivem rodičů, blíz
kých, vzdělání a kultury, kterou byla zaplavena.
Tyto tři úrovně jsou také předmětem změn, a tedy destrukturalizace, což
mysl nazývá smrtí, neboť když dojde k jeho zániku, zmizí i forma. A proto
pouze duchovní část bytosti nám umožňuje zůstat ve spojení s nekonečnou
energií Jednotného pole, neboťjen ona uniká těmto omezením.
Duchovní úroveň stoupá s každým odžitým životem, a to bez přestání
v tom nekonečném prostoru, který se nazývá Hladinou Světla. A to je důvod,
proč pouze ona zná skutečnou realitu, a nikoliv pouze iluze produkované
naším mentálním já.
Mysl je často tak mocná, že přesvědčí sama sebe o iluzorní realitě, kte
rou vytvořila, a jde až tak daleko, že popírá realitu duše nebo světelného těla.
Je proto životné důležité, abychom prostřednictvím meditace nebo
modlitbyjakéhokoliv druhu udrželi svoji duši naživu, protože jediné tak do
kážeme umlčet svou mysl, uvědomit si, co je skutečná realita, a založit na
ní náš život. Naše duše nepodléhá změnám relativity: je věčná, nekonečná,
nesmrtelná a neměnná.
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To, co se mění, je naše vnímání vlastní duše, založené na třech ostatních
úrovních, mezi nimiž dominuje mysl.
V ní vytváříme náš život, který formuje naše uvědomění sahající od úpl
né nevědomosti až k jasné a kompletní vizi reality. Už několik měsíců po
početí vstupuje světelné tělo při inkarnaci do těla fyzického. Jeho život je
obdobím učení a poté odchází zpět do Hladiny Světla, kde s pomocí svého
Průvodce bilancuje svůj život, chystá svou příští inkarnaci a lekce, kterými
si přeje projít.
Naše duše tedy zná Realitu Života, která je polem nekonečné energie,
a často sejí po ní stýská.
Náš život je jako film'a realita s nekonečnou energií je jako promítací
plátno, na kterém běží film našeho života, který jsme si zvolili předtím, než
jsme se inkarnovali. Duše ví, že bude hrát ve filmu. Zná scénář a herce, vybí
rá si v něm zápletku a díky svému stupni vibrací není jeho vězněm, ale v kaž
dém momentu může rozhodnout, co se bude odehrávat.
Nic není předurčeno a napsáno dopředu.
Zvyšováním své úrovně vibrací až do momentu sladění s Jednotným po
lem určíme další linie možných životů. Jsme to tedy my, kdo jsme svobodní
tvůrci své reality.
A tato svoboda nám umožňuje dosáhnout osvícení.
Duše zná začátek i konec. V í, čemu se chce naučit, a někde hluboko
v sobě uchovává povědomí, že to, co prožívá, je pomíjivé.
Jde o iluzi, o dílčí a omezenou představu o realitě. Díky naší úrovni vě
domí nám naše cesta životem mnohokrát umožní spojit se s naší duší, naší
skutečnou bytostí, až do té chvíle, kdy š iji konečně v našem posledním ži
votě užijeme skrze Uskutečnění, a to naplno a trvale. Mezitím se budeme
kymácet mezi těmito třemi nestálými silami a budeme vězni vesmíru vytvo
řeného naší myslí. A dávejme pozor, abychom neumístili absolutnost svého
života do oblasti pomíjivosti a změn, protože zde není nic trvalé.
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Mládí je obdobím budování, v dospělosti je hlavní uchování a stáří cha
rakterizuje destrukturace.
Avšak mezi těmito třemi velkými periodami života a předtím, než bude
me stát před Velkým Přechodem, projdeme v průběhu svého bytí opakované
tím, co se nazývá „malá úm rtí“.
Ve všech těchto momentech je úkolem šamana pomoci projít s důrazem
na neměnný a věčný aspekt našeho bytí: naše Světelné tělo, naši duši.
A je na človéku, aby se vědomě snažil zachovat a udržet toto spojení.
Souhlasíme s tím, když budujeme či zachováváme, ale velmi zřídka, když
máme destrukturalizovat. Ale kdyby tato Síla změny nezasahovala, nemohli
bychom přecházet k něčemu dalšímu a začínat nový cyklus tvoření. A může
to být v nepatrné události našeho života či v okamžiku naší smrti.
Věčné, nesmrtelné, nekonečné, neménné, absolutní: takové je Jednotné
kvantové pole, v němž se nachází Hladina Svétla. Je údělem našeho osudu
se tam vracet, ať individuálně či kolektivně. Buďme tedy mírumilovní a ra
dostní, když přijde hodina návratu do Reality, stejnéjako když se rozsvěcují
světla v promítacím sále kina nebo když se ráno probouzíme.
Nejde o nic složitého. Navykneme-li zcela našejá na myšlenku, že filmo
vé představení jednoho dne skončí, aby mohlo začít další, jiné a jinde, pak
se nás zhostí, až přijde chvíle odchodu, pocit klidu a radosti. V naší bytos
ti bude obsažena moudrost existence a každý okamžik filmu pro nás bude
zdrojem naplnění.
Platí to jak pro nás, tak i pro ty, které milujeme a kteří zažívají okamžik
Velkého Odchodu. Po dobu tří dnú zůstává jejich duše v blízkosti těla, aby
se rozloučila se svými blízkými a odpoutala se od těch, které znala. Správný
přístup nás, kteří je milujeme, je stejný, jako kdybychom stáli na nástupišti
a sledovali, jak nám vlak odváží drahocennou bytost. Čas rozloučení je ná
ročný, ale pak necháme vlak odjet, protože vime, že se zase brzy shledáme.
Zadržovat duši, která chce odejít, skrze smutek, který přetrvává, znamená
na jedné straně bránit jí v další cestě a na druhé straně udržovat sama sebe
ve zbytečném trápení.

141

HENRI M O N F O R T

Šaman je často volán, aby pomohl lidem s dobou smutku. Zároveň
doprovází duše zesnulých, často po mnoho let zadržované, aby je osvobo
dil a umožnil jim vrátit se do Světla. Z tohoto pochopení se rodí Moudrost
a Vyrovnanost. Smrt tedy přichází jako Velká Iniciace - kéž bychom jednoho
dne mohli říct stejné jako naši indiánští bratři: „Jak krásný den na to, abych
zemřel.“

Píšu tvéjméno
Ve stínu svého srdce
Někde v hloubi mé duše
Zpívá tvůj úsměv
Někde v hloubi mé duše
Zpívá tvůj úsměv
Pozoruji tvůj klid
Neustále a znovu
Kde dokonce zimní vítr zbarvuje se láskou
Píšu tvéjméno do nových básní,
Jež náhle rozkvetou
Jako by byly něčím víc
Jako otisky okamžiků
Aby ti řekly
Navždy
Aby ti řekly
O vizích věčného mládí
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Za hranicem i formy, Průvodci Světla,
duchovní spojenci šam an ů
Cesta, kterou prochází duše, je dlouhá. Cesta vedoucí až k uvědomělé
moudrosti probíhá s každým životem a pomalu nám umožňuje integrovat
v sobě zkušenost Jednoty s nekonečnou energií Vesmíru, dosáhnout osví
cení tím, že překonáme hranice naší mysli. Po každém životě se na kratší či
delší dobu setkáme se svým Průvodcem Světla, abychom probrali, co jsme
se naučili o sobě samých, o druhých a o Vesmíru. Poté sestoupíme do nové
ho těla. Probereme také naši karmu a to, co jsme již vyčistili. Připravíme se
na následující život tím, že si vybereme, v co se chceme inkarnovat, a tedy
i ideální podmínky pro realizaci této inkarnace. Neexistuje prožitek, byť sebesložitéjší, který bychom nezvládli, protože jsme si ho sami vybrali. Tato
volba je zcela svobodná a uskutečňuje se s plným vědomím všeho, co obnáší.
Zkušenost je vymezena nejen naší karmou, ařjiž pozitivní či negativní, aleje
také dána úrovní našeho vědomí.
A proto nejsme nikdy obétmi!
Jsme plnohodnotnými herci či herečkami svých životů a své reality
a máme zároveň všechny předpoklady, abychom na tuto realitu přistoupili.
V každém okamžiku nám naše stávající mysl umožňuje přejit do duchovní
roviny, což pomůže nám a naší duši, která jejediným nesmrtelným prostřed
kem našeho bytí: Při každém životě totiž naše fyzická, emoční i mentální
složka zaniká...
Jediné, co přechází z jednoho života do druhého, je naše duše.
Je to nejvyšší úroveň našeho bytí a je neustále spojena s nesmrtelnosti
Průvodců Světla. Naše duše nebo světelné tělo nám umožňují cestovat po
všech, i po těch nejsubtilnéjších hladinách, které tvoří Vesmír. Naše duše
nebo astrální tělo může být nositelem nekonečných znalostí o fyzické, emoč
ní, mentální a duchovní realitě Vesmíru... Tisíce světů a prožitků připadají
v úvahu. Jsou to cesty, které uskutečňujeme nevědomé každou noc, kdy se
naše astrální tělo oddělí a cestuje.
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Tímto způsobem šamani cestují, co je svět světem, s tím rozdílem, že oni
to činí vědomě, neboť hledají poznání či možnost setkání se svými spojenci
na všech úrovních: Toto se nazývá ŠA M A NSKÉ V ID Ě N Í.
Avšak když se šaman vydává na cestu, ví, kam jde, co tam jde hledat
a ja k se bezpečně vrátit zpátky.
Díky své duši se můžeme v každém okamžiku setkat s průvodcem, který
nám pomáhá a radí od života k životu. Obyčejně máme jen jednoho Průvod
ce, který nás zná tak dobřejako my sebe sama a kterýje nám láskyplným bra
trem a podporuje nás Bezpodmínečnou Láskou, která je jeho hybnou silou.
Jak se s ním setkat?
Průvodce sníží svůj vibrační stupeň a vezme na sebe podobu, která je
pro nás pochopitelná. My naopak musíme zvýšit svůj vibrační stupeň tak,
že se na čas uzavřeme do modliteb a meditací, které se stanou potravou naší
duše. Tím, že zvýšíme svůj vibrační stupeň a Průvodce sníží ten svůj, dojde
k setkání.
Průvodce, který žije v hladině Světla, už překonal úroveň mysli, a tudíž
i individuální podobu. Je pro něj skutečné problematické znovu se snížit
a nějakou konkrétní podobu na sebe vzít. Dělá to z lásky k nám, ze soucitu,
který mu dodává sílu.
Průvodce umí zacházet s hmotou: může na sebe tedy vzít jakoukoliv
podobu, abychom ji mohli co nejsnadněji vnímat, a vezme na sebe takovou
podobu, která je co nejpřijatelnější v návaznosti na naše kulturní, filozofické
a náboženské zkušenosti. Například pro křesťana to bude anděl s křídly...,
pro člověka vyrůstajícího v duchu „New Age“ bude m ít namodralou pleť
a dlouhou bílou řízu... Jeho podoba není tak důležitá. Je třeba si uvědomit,
že čím méně výrazná bude jeho podoba, tím bližší bude svému skutečnému
původu: Tomu, co nemá konkrétní tvar a je v hladině Světla, na úrovni pře
sahující mysl, jež lze charakterizovat jako prožitek nekonečného spojení
s Čistou Energií, kterou je Mír, Poznání a nekonečná Láska.
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S A T-Č IT-Á N A N D A (bytí-védomí-blaženost)
T y to

zkušenosti jsou slovy nevysvětlitelné, neboťjdou dál než slova, kte

rá je vymezují. Šaman hovoří o poznání z prožitku.
To, že Průvodci na sebe berou podoby, nám s nimi umožňuje snazší ko
munikaci. Průvodce to akceptuje pod podmínkou, že nebude touto podobou
vymezován a že si dáme pozor na myšlenkové formy, které se mohou pře
vléknout za Průvodce, aby nás mohly lépe ovlivňovat... Myšlenkové síly na
opak a s potěšením znásobí své podoby. Budou nás vábit paláci, bohatstvím,
nádhernými obleky a především mocí a hierarchií. To je charakteristické pro
mysl a síly nevědomosti... V lásce neexistuje hierarchie a vědomá duše se
plně otevírá ostatním, a to pro lásku a z lásky. Je tedy pokorným Služební
kem Světla. Méjme se proto při svých duchovních zkušenostech na pozoru
před bytostmi, které se jen tváří jako naši „průvodci“ a stavi na odiv svou
zdánlivou moc a úžasné schopnosti, které nám prý chtějí předat... Méjme
se na pozoru před těmito bytostmi, které ve svém velmi přitažlivém vzezření
obchodují s osvícením a tvrdí, že z nás učiní něco víc, než jsou ostatní, jako
bychom měli být součástí elity... Kristus i Buddha se na své cestě k prozření
také setkali s těmito silami a dokázali je zapudit, viz např. pokušení na pouš
ti u Krista. Je třeba umět rozlišit mezi tím, co je dobré, a tím, co je špatné,
a nenechat se ukolébat iluzemi. Z těchto myšlenkových sil, schopných nás
uvádět v omyl, se zrodily některé sekty - například masakr v Guyané a Slu
neční chrám. Zdobí se oslňujícími atributy, jsou však založeny jen na myš
lenkách, a tudíž podléhají nevědomosti dualismu; nikdy nepřekonají myš
lenkovou úroveň, na které přežívají. Jde jim o to, aby nás zotročili a jejich síla
je o to větší, že se vydávají za duchovni a pocházející od Boha.
Průvodci Světla nikdy nesmlouvají o Poznání či Lásce, které je tvoři. Je
diný jejich pohled je krásnější než všechny paláce a nejcennéjší klenoty.
Zejména na duchovní rovině bychom se měli nechat vést svým zdra
vým rozumem, což nám umožní vyhnout se nástrahám a slepým uličkám,
zdrojům utrpení a deziluzím, které nás dokonce mohou blokovat v našem
duchovním vývoji.
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Myšlenkové síly rozpoznáme podle jejich pevně zakořeněného dualis
mu (dobrý/špatný, pravdivý/lživý, spravedlivý/nespravedlivý atd.).
Nota bene: Podle našeho vibračního stupně je ve chvíli, kdy usínáme,
naše astrální tělo či duše odváděna na některou z astrálních rovin: fyzickou,
emoční, mentální či duchovní.
Vibrační stav, ve kterém usneme, tedy určí astrální úroveň, na které se
budeme vyvíjet. Je proto důležité usínat s co nejvyššími stupni vibrací a:
-

vyhnout se těžkým jídlům , necítit se fyzicky nepohodlné a nebýt pře

-

vyhnout se prudkým emocím,

-

vyhnout se představám a myšlenkové přetíženosti,

-

podpořit duchovní rovinu relaxací, klidem, harmonii, modlitbou či

hnaně fyzicky unaven,

meditací.
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Strach: form a myšlenkových sil
a n e b jak se rodí nem oc
Rgvéda: „Tam, kam směruje tvoje mysl, směruje i tvůj život. “
Celé dny slýcháme o šířící se a stále narůstající míře znečištění všeho
druhu: žádný element neunikne tomuto močálu, ve kterém žijeme. Zemé,
Voda, Vzduch, Rostliny, Zvířata, ani my sami, ani naše děti... Nechováme
k Zemi žádnou úctu a nestaráme se o to, v jakém stavuji zanecháme svým
potomkům. Pokračujeme v tom, jako by o nic nešlo, neuvědomujeme si váž
nost situace a podobáme se řidiči, který řídí se zavázanýma očima.
Existuje také mnohem subtilnější znečištění, které uniká našim těžko
pádným smyslům, které však citlivé osoby pociťují silné: jsou to myšlenkové
síly, které prostupují naši atmosféru. Chtěl bych se teď věnovat jejich vlivu
a působení.
Myšlenkové síly jsou přítomny všude kolem nás, od nepaméti věků je
utvářejí naše myšlenky, ale také naše slova. Nemají přesnou formu, zoufale
baží po energii a číhají, kde by nám ji sebraly. Některé jsou mladší, jiné star
ší, nékteréjsou kolektivní, jiné individuálni.
Do značné míry ovlivňují naše chování, náš životní pocit i naše zdrávi.
A nyní prozkoumáme, jak vznikají.
Myšlenkové síly jsou tu od dob, co lidé existují, od dob, kdy začali žít
pospolu a cítili se být poháněni myšlenkami a svými pocity...
Slovem, myšlenkou nebo činem se dostává do atmosféry velmi jemná
energie a jako kruhy na vodě šíří svůj vliv po mentální oblasti našeho ves
míru.
Zajisté mohou být tato slova, tyto myšlenky či činy nositeli životní
energie, avšak mnohem častěji jsou poháněny energiemi smrti zrozenými
z egoismu a pýchy: nenávist, násilí a ničení. Plní atmosféru, a zvlášť dnes
ji spíše přesycují, neboť prostor, který jim je ponechán hladinou Světla, je
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čím dál tím více omezen. Stávají se pak o to zhoubnějšími a svou obnovu
nacházejí ve válkách, fanatismu a kolektivní intoleranci, ale také u každého
z nás, když jsme pohlceni strachem. Když myšlenková síla setrvává v relativ
ním prostoru, který známe, má tendenci časem ztrácet svou sílu. Nakonec se
rozplyne. K tomu, aby mohla existovat, potřebuje podporu. A tuto podporu
může najít i v nás, neboť ve chvíli, kdy bude naše aura oslabená, jsou pro ni
dveře otevřeny dokořán. Alkohol, drogy, psychotropní látky, prášky na spaní
apod. sníží náš vibrační stupeň a umožní myšlenkovým silám vstoupit.
Stres a deprese jsou také faktory velmi nízkého vibračního stavu, takže
tyto síly, často vitální a emoční, mohou proniknout naši obranou. Je to jako
začarovaný kruh, celkový stav energetického oslabení snižuje schopnost
odolávat témto silám. Když aura neplní svou ochranitelskou roli, mohou
v nás myšlenkové síly otisknout svou formu, a tou formou je strach. Každá
myšlenková síla jich má jednu či více.
Sestoupí-li do nás strach, stane se hnízdem, v němž se usídlí myšlenko
vá síla.
Myšlenková síla sestoupí do této formy a získá vliv nad hmotou: z myš
lenkové síly se stane myšlenková forma. V našem těle se aktivizuje a způso
buje nemoci buď fyzické, emoční, mentální nebo spirituální; někdy bohužel
působí na více úrovních najednou.
Jak se nemoc dostane až na buněčnou rovinu? Buňka je za normálního
stavu spojena s nekonečnou energií Jednotného pole; je tedy silná, vibruje
a září: je zkrátka plná zdraví.
Z D R A V Í JE P Ř IR O Z E N Ý M STAVEM Ž IVO TA
Myšlenková forma buňku nejprve uchopí, obklopí ji jako kůže a dá jí
vzhled podobající se zbarvení, masce, obalu. Je důležité si uvědomit, že jde
o mistrnou iluzi, neboť pod touto maskou buňka zůstává čistá a nezměně
ná. To vysvětluje fenomén uzdravení, jakož i placebo efekt, který dělá věd
cům takové starosti... Buňka si oblékne toto falešné vzezření a od té chvíle
ji všechny ostatní buňky začnou napodobovat. Je-li zasažena jedna, jsou
zasaženy všechny, neboť jsou vzájemně propojeny. Celé tělo pak onemocní
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nákazou. Inkubace je nezbytným časem k tomu, aby se tato iluze rozšířila
v celém organismu. Není-li vědomí propojeno s Jednotným energetickým
polem a Harmonií, celé naše tělo pak vstoupí do této iluze a identifikuje se
s touto myšlenkovou formou. A to až do chvíle, kdy se tato iluze zmírní a roz
pustí, to pak hovoříme o uzdravení.
Uzdravení je výsledkem zvýšení stupně vibrací, který umožní opustit
stav nemoci a pomáhá tělu opět se sladit s Jednotným kvantovým polem.
Často umožňuje dosažení tohoto stavu pouhý odpočinek, tak to ostatně
praktikují zvířata, ale lze také přispět ke zvýšení vibrací prostřednictvím
energie Bílého Světla šířené hypnotizérem, harmonizací čaker, energetic
kou očistou a zvětšením aury.
Je zřejmé, že meditace, energetická práce při čchi-kungu, tchaj-ťi, józe...
mohou být cennými pomocníky. Bílé Světlo předávané hypnotizérem umož
ňuje buňkám rozpustit povlak myšlenkových sil, který je obklopuje.
Víme tedy, jak probíhá proces usazeni nemoci a následného uzdraveni.
Vime také, že rozhodující je nikdy nenaslouchat hlasům strachu a nepod
lehnout manipulacím médií, která udržují a kultivují tyto strachy pro svůj
byznys. Sebeuvědomění nám umožňuje ovládat své strachy a žít mimo do
sah jejich působení. Zároveň víme, žeje důležité vyhnout se onemocněním,
a to i u dětí, skrze správnou volbu životního stylu, co možná nejčistšiho, se
zdravou stravou, aktivní a uvědomělou ekologií našeho domova a našich
zvyků. Takto se dokážeme maximálně bránit myšlenkovým formám, které
mají naštěstí velmi nízkou vibrační frekvenci.
Člověk žijící v harmonii se sebou sama a s Vesmírem může žít po dlouhý
čas v dokonalém zdraví.
Vyžeňme strach ze svých životů a čeká nás ráj na zemi.
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O chrana
a energetické
čistení prováděné
šam anem
Ať už jsme si toho védomi nebo n ejsm e ponořeni v oceánu jemné ener
gie. Tato univerzální energie, stejné jako naše atmosféra, je prostoupena
Silami, které ovlivňují naše psychické, mentální, emočni a duchovní zdraví.
Na jedné strané tyto Sily tvoří čtyři přírodní energie spjaté se čtyřmi ele
menty: Zemí, Vodou, Ohněm, Vzduchem a na druhé strané je pak tvoří my
šlenkové síly, které jsou především tvořeny životem, emocemi a myšlením.
Existují tři druhy sil: tvůrčí, stabilizační a destrukční.
Ty poslední byly vytvořeny člověkem v průběhu historie lidstva, a to od
jejího samého začátku, a pokračují ve své cestě napříč časem i prostorem.
Neustále se obnovují skrze naše myšlenky, naše slova a naše činy. Do atmos
féry jsou vháněny nejrůznéjšími životními a emočními událostmi nebo na
směrováním myšlenky. S postupem času ztrácejí svou moc a pak se zoufale
snaží obnovit. Dají se tedy do hledání individuálního či kolektivního přijí
mače, aby se zregenerovaly. Naneštěstí pro nás i pro naši planetu jsou zro

151

HENRI MONFORT

zeny z nevědomosti, ve které je ponořena naše společnost, a jsou tvořeny
především nenávistí, násilím, utrpením, a to je také to, co vyvolávají. Je dů
ležité si uvědomit, že žijeme na skutečném bojišti mezi Silami nevědomosti
a Energiemi Světla Bezpodmínečné Lásky, které šíří každý člověk prohlu
bující vlastní sebeuvědomění a také vibrační stupeň hmoty, jež ho tvoří: a to
je cílem všech náboženství, filozofií a duchovních učení hlásaných všemi
Mistry, kteří se vystřídali v průběhu Historie.
Jak být v bezpečí na tomto bitevním poli?
Na tuto otázku se pokusím odpovědět v následující části.
Je dobré rozlišovat mezi energetickým čištěním a energetickou ochra
nou.
Energetické čištění lze přirovnat ke sprše, kterou si dáváme, abychom
očistili své fyzické tělo: je to eliminování možného znečištění naší aury
a čaker. Aura je energetický obal, který nás obklopuje, a je schopna nás
chránit před jakoukoliv agresí, ať pochází odkudkoliv. Čakryjsou energe
tická centra, která přetváří univerzální energii pro harmonické fungování
čtyř úrovní naší bytosti: dvě čakry pro fyzickou úroveň, tři čakry pro emoční
úroveň, jedna pro mentální úroveň a jedna pro duchovní úroveň. Aura nám
zajišťuje individuální ochranu.
Musí být silná, zbavená veškerého znečištění či vměšování, abychom
žili v úplném bezpečí a zdraví. Šaman zná vhodné techniky k čištění aury
a čaker a dokáže jim navrátit nezbytnou sílu. Například člověk s nadváhou
může klidné dál přibírat, i když si bude odpírat potravu a držet dietu. Mnoho
takových lidí má extrémní citlivost a jsou permanentně ve stavu silné zrani
telnosti, cožje nutí k vyrovnávání na úrovni fyzického těla. Jejich fyzické tělo
přebírá úlohu jejich nedostačující aury a oni pak přibírají. Vyrovnáním ener
getické rovnováhy dojde k posílení aury, tito lidé opět získají pocit bezpečí
a klidu, což jim umožní zhubnout a dostat se na optimální váhu.
Energetické ochrany jsou techniky, metody či předměty, které nám za
jišťují bezpečí pro náš domov, místo, kde pracujeme, pro naši osobu a naše
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blízké. Jde o skutečné nástroje vzešlé ze zkušeností mnoha generací šamanů.
Jejich používání se dá naučit a mohou být pro nás tak nezbytné jako zbroj vá
lečníka na bitevním poli. Nikdy nepodceňujme myšlenkové síly, se kterými
máme co dělat, ani nutné prostředky, které mají ochraňovat nás samé, naše
blízké nebo osoby, kterým máme pomoci k regeneraci či harmonizaci.
Nelze vtěsnat do několika řádků více detailních informací k tomuto té
matu. Jsou náplní intenzivního dvoudenního semináře, kde je možné tyto
poznatky i vyzkoušet, aleje třeba také védét, že celý život šamana spočívá
v hledání nových spojenců - ze světa minerálů, rostlin, zvířat, lidí nebo nad
lidí:
-

Na úrovni minerálů je třeba objevovat kameny, se kterými bude na
vázáno spojenectví.

-

Na rostlinné úrovni hledat ty rostliny, které otevřou dveře do svéta
duchů.

-

Na úrovni zvířat jde o kontakt s minimálně sedmi totemovými zví
řaty k tomu, abychom mohli disponovat silou, která je vlastní těmto
zvířatům.

-

Na úrovni lidí jde o setkávání se a vyměňování zkušeností s dalšími
šamany.

-

Na nadlidské úrovni jde o setkávání a vytváření neustálého spojení
se svým Průvodcem Světla a s Průvodci lidí, které šaman harmoni
zuje.

Toto hledání nemá nikdy konce a má vést šamana k pokoře a k respek
tu před duchy a před jeho Spojenci, aby neriskoval ztrátu jejich podpory.
Jde tedy o nepřetržitou práci, která je náplní celého života. Závěrem musí
me zdůraznit, že skutečný šaman má být ochoten darovat svůj život svým
bratrům, sestrám a Zemi. To je skutečný význam obětování, bez kterého by
duchové nic nedělali. Tato nejvyšší oběť - tedy skutečnost, že šaman může
při léčení zemřít, byla v minulosti pozměněna šamany, kteří toužili po moci.
Místo toho, abyjako oběť nabídli svůj život, bylo snazší obětovat jiné lidské
bytosti nebo zvířata. Je evidentní, že tato odchylka je z velké části zodpo
vědná za likvidaci šamanů. Tímto vším byly pouze posíleny myšlenkové síly
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nenávisti, násilí a utrpení. Je nutné chápat, že obětování je především aktem
lásky a nejlepším způsobem, jak napravit tuto velkou škodu. Tento akt lás
ky je však náročný, a proto nacházíme jen málo opravdových šamanů, kteří
jsou toho schopni.
Jediným poznáním pro šamany je zkušenost, a to je důvod, proč nemo
hou existovat žádné knihy či školy šamanismu.
Být šamanem není profese, ale stav bytí: šamani se setkávají v alterna
tivních světových a ekologických asociacích. Někteří z nich léčí, jin í ne, další
mají úlohu v sociální oblasti nebo v politice, ostatní ne. Nikdo nemůže po
suzovat konání šamana, protože je svobodný a sám sobě pánem ve svém po
čínání. Šaman může jenom předávat zkušenosti, aby osvětlil cestu do míst,
která mohou být strmá a nebezpečná. Můžeme děkovat dlouhé rodové linii
šamanů, kteří po staletí předávali bohatství svých zkušeností, aby ho mohli
přinést až k nám. Se vší pokorou jim věnujeme těchto několik řádků s přá
ním, aby šamani co nejrychleji nalezli v dnešní západní společnosti místo,
kteréjim kdysi náleželo.
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Energetická
a šamanská
očista mist,
kde žijeme
Díky svým vrozeným schopnostem (vidét duchy a cítit ve svém téle
energie) byli šamani od nepaméti povéreni čišténím a ochranou míst, kde
žijí lidé.
V prastarých kmenech bylo úlohou šamanů sledovat telurické proudy
a určovat správnou cestu, po které jít dál (Keltové jí říkali „vouivre“), nebo
„správnou červenou cestu“ ,jak ji nazývali indiáni z amerických Velkých plá
ní. Týto kmeny kočující po Zemi a objevující její tajemství umély vycítit, že je
pro né zásadní zůstat za všech okolností ve spojení se Zemí a s Nebem, aby
si zachovaly Harmonii, Energii a Zdraví, aby se ochránily před přírodními
katastrofami a dokázaly nalézt Energeticky silná místa, kam přichází Duch.
Tam se konaly pravidelné rituály.
Později se človék usídlil v místech, která byla šamany zvolena k tomu,
aby zde vznikly komunity, osady, vesnice a mésta... a tam bylo třeba néja-
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kou dobu setrvat. Nebudovalo se tedy nahodile kdekoliv, kdykoliv a jakkoliv.
Kde, kdy a jak se budovalo, bylo určováno vizemi šamanů o místech, kde
se spojovaly telurické proudy. To vše za souhlasu duchů. Lidé v sobě tehdy
nenosili takovou aroganci jako dnes, ale byli mnohem pokornější a byli si
vědomi vlastní pomíjivosti a zranitelnosti, věděli, že za veškeré své znalosti
vděčí štědré Přírodě, která jim den po dni umožňuje přežívat. Pociťovali, že
je důležité poskytnout bezpečné místo své rodině a potomkům a také zacho
vávat život v míru a harmonii sám se sebou a s Vesmírem. V té době bylo
zcela samozřejmé, že:
VŠ E JE N Á M Z A P Ů JČ E N O A N IC N Á M N E P A T Ř Í.
Pro šamany je vše posvátné a pud něco vlastnit je zdrojem všech válek
a rozbrojů.
Něco mít, přesto však nebýt vlastněn tímto předmětem.
Mezi námi a předmětem se totiž vytváří velmi jemné pouto, jež může
existovat i po smrti a bránit naší duši dosáhnout Světla. Někteří materia
listicky smýšlející lidé jsou tak vlastněni svými věcmi, že nejsou schopni se
energeticky pohnout ani vyvíjet. Žijí v oblaku strachu, který je vhodný ke
zhmotnění myšlenkových sil nenávisti, násilí a utrpení. Jejich aura se podo
bá kokonu, kterýje oddělen od nepřetržitého přívalu Života, jenž ztělesňuje
věčnou proměnu. Zůstávají stát na místě a umírají.
N A Z Í P Ř IC H Á Z ÍM E N A S V Ě T A N A Z Í Z NĚJ O D C H Á Z ÍM E .
Lidé mají právo žít na Zemi a budovat zde svá obydlí, avšak při zachová
ní vědomí toho, že jsou tu pouze na chvíli a že pracují pro budoucí generace.
Budovat a udržovat dům v této představě se stává velkým úkolem.
Jak jsme na tom dnes?
Můžeme se namyšleně domnívat, že když jsme dosáhli neskutečného
technologického pokroku, dokázali jsme ovládnout Vesmír, jeho zákony
a jeho fungování? Vypadáme stejně jako naše pyšné mrakodrapy, které vé-
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vodí celé Zemi, vzdálené svým kořenům a podobající se bohům... Avšak ne
dávné události nám ukázaly, ja k pochybná je tato představa.
Jsme pořád stejně křehcí a zranitelní..., zničující následky pro nás má
každá nečekaná událost: probuzení „Draků Zemé“ - tsunami, zemětřesení,
sesuvy půdy, uragány, sopečné erupce, klimatické změny, nemluvě o politic
kých či ekonomických událostech způsobených myšlenkovými silami (viz
„Quartzo Rosa“ z února 2006 a března 2006). Ve skutečnosti stačí, aby se
změnil jeden jediný přírodní zákon, a celá naše existence je ohrožená: Těžko
si představit něco křehčího.
Pokračování lidské rasy a sama existence Života jsou spjaty s úctou k zá
konům Přírody.
V tomto materialistickém století je úlohou a významem šamana udržo
vat spojení s přírodou, aby jeho bratři a sestry byli v bezpečí. Zemé, Voda,
Oheň a Vzduch, Velcí Duchové a rituály, které každý den vykonává, zajišťují
bezpečí mésta nebo kraje, kde šaman žije. Vyhnout se zemětřesením, vulka
nickým erupcím, sesuvům půdy, krupobitím, lesním požárům... Šaman má
v úcté duchy a díky tomuto respektu může být jeho kraj ušetřen hněvu Zemé.
Toto se stalo ve Francii v roce 1989: Dva uragány, které zemi postihly, způ
sobily značné škody. V Nantes, kde jsme v té dobé žili, přišel jeden uragán
ze severu a o týden později přišel druhý z jihu. V Nantes nedošlo k žádným
škodám, dokonce ani k přerušení dodávek energie, zatímco celá Francie za
žila nejvétší výpadek elektřiny ve své historii, zničení tisíců domů, stoletých
stromů ve Versailles a elektrických sloupů vysokého napéti.
Taková je práce šamana a působení jeho každodenních rituálů.
Jeho práce zde nekončí. Snaží se také obstarat svým blízkým místo, kde
budou moci žít v míru, harmonii a zdraví. Zbaví toto místo všech neblahých
vlivů, které tam mohou být, především pak myšlenkových sil a znečištění
způsobených bludnými dušemi zablokovanými v meziprostoru, které se ne
mohou navrátit do Světla.
Když vstoupíte do nějakého domu či bytu, cítíte to, co obvykle nazýváme
„atmosférou“, náladou: jde o stupeň vibrací toho místa, jenž je výsledkem
dobrých či špatných vibrací, které tu byly ponechány. Podle toho se tu cítíte
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dobře, nebo špatně. Každé obydlí, především však ta starobylá, v sobě na
shromáždilo všechny vlivy lidí, kteří zde po celé roky žili, dále i emoce a udá
losti, ke kterým zde došlo (radosti a bolesti, potěšení a utrpení). Atmosféra je
naplněna myšlenkovými formami, které mohou být skutečně neblahé, jest
liže zde došlo k násilí či dramatickým událostem. Myšlenkové síly ovlivňují
naší fyzickou, emoční, mentální a duchovní rovnováhu. Toto místo je nutné
očistit, tedy rozpustit tyto myšlenkové síly předtím, než tam budeme žít. Je
velmi rozumné získat, kromě souhlasu duchů, i neutrální atmosféru zbave
nou jakéhokoliv znečištění, aby zde mohly zavládnout naše vlastní vibrace.
V extrémním případě mohou být taková místa s dlouhou historií, kde
došlo k masakrům, mučením, násilím, válkám, sebevraždám, vážné nebez
pečná a stát se „domem hrůzy“ , jak to popisuje ve své knize Camille Flammarion. Zde je zapotřebí zasáhnout a poslat bludné duše do Světla (duše,
které ještě stále nazýváme strašidly).
A právě šaman zde může pomoci s vytvořením pomyslného mostu pro
duše a jejich Průvodce Světla a konečné jim umožnit nalezení odpočinku.
Někdy se duchové zemřelých chovají k novým majitelům či nájemní
kům nepřátelsky: jde o osoby, jež zůstaly po smrti zablokovány kvůli množ
ství svých jemných vazeb na místo a předměty.
S velkou zlostí pohlíží na to, jak se nový obyvatel vměšuje do prostoru,
který znaly, nemohou se s tím smířit a považují to za projev znesvécení. Je
tedy zároveň třeba zbavit tyto osoby karmických vazeb, které je poutají k to
muto místu.
V každém případě hodné fyzických, emočních, mentálních a duchov
ních problémů lze vyřešit vyčištěním místa, kde žijeme. Mnoho dětí a zvířat
díky své extrémní citlivosti jasné vnímá přítomnost duchů a jejich psychic
ká rovnováha tím trpí (noční můry, úzkost, strachy - viz film Šestý smysl).
Kromě toho tyto rituály umožní vyhnout se zemětřesením, sesuvům půdy,
záplavám, požárům a škodám způsobeným vichřicemi. Zároveň zajistí har
monický vývoj zdraví pro nás a naše blízké.
Na Islandu, dřív než se vybuduje nová silnice, žádají projektanti ša
mana o názor na vytyčenou cestu, a mají-li kopat do země, vyzvou ho, aby
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vykonal rituál pro duchy. V Asii se před zahájením stavby budovy či domu
žádá šaman o to, aby schválil plány a navržené tvary. Určité stavební tradi
ce kostelů, klášterů a katedrál převzaly rituály šamanů a využívaly je. Nejde
o žádnou magii či okultismus, ale jednoduše o znalost citlivého fungování
Vesmíru k tomu, abychom žili vice v M íru, Světle a Harmonii. Je na nás, aby
chom šiji osvojili.
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Rozhovor
s Henri Monfortem
H enri M onfort v České republice
Henri Monfort. Francouz, který devét let nepřijímá fyzickou potravu.
Svou jemností, vyrovnaností, mlčenlivostí i dobře volenými slovy přináší
energetické poselství krásy, síly a svobody. Charismatický muž.
Vznešený šaman. Laskavost, pevnost, odvaha. Zabývá se alchymií i vý
chodní mystikou. Když se ho na přednášce v Českých Budéjovicích kdosi
zeptal na význam slova „monfort“, odpovédél: „opevnéná hora“. Násled
né jsme se dozvédéli, že jeho rod patří k nejstarším francouzským rodům,
jmenoval zámky, které jeho rod vlastní (se stejným klidem, jako když mluvil
o výživé a vylučování), a zakončil to vétou, že je příbuzný s anglickou krá
lovnou. (Ovšem žije sám v byté o dvanácti metrech čtverečních, a to mu na
prosto vyhovuje.)
Do České republiky ho pozval herec Jaroslav Dušek se svým kamará
dem Milanem Bokrem. Přijel vlakem 21. listopadu 2011 na nádraží Holešo
vice jako nenápadný turista s krosnou a béhem týdenního pobytu jeho před
nášky v Praze, Českých Budéjovicích, Brné, Ostravé, Pardubicích a Liberci
navštívily tři tisíce lidí. Sklidil obrovský úspéch, v Liberci mu tleskali vestoje.
Mluvil jednoduše, krásné, přirozené, od srdce k srdci. A znělo to, jako by

161

HENRI M O N F O R T

nejíst fyzickou potravu bylo vlastné snadné. Jako by člověk přesné teď slyšel,
jak to má konkrétně udělat. A že je to zcela jistě možné.
To hlavní, o čem hovořil, nebylo vlastně ani tak o jídle jako spíš o vnitřní
svobodě, propojenosti a sounáležitosti se vším, o povznesení lidské bytosti,
0 radosti a pravdě. O využití možností a schopností, které máme.
V sálech se během přednášek vytvořily takové energie, že mnozí usnuli
až ve tři ráno či další den neměli hlad. „Nikoho nevyzývám, aby dělal to, co
já. Nejsem žádný guru, nechci zakládat žádné hnutí. Pouze přináším svědec
tví,“ říkal Henri na přednáškách. Ochotně odpovídal na otázky filozofické
1dotazy typu: „Čuráte, kakáte, ejakulujete?“ Močí, protože pije vodu. Tlus
té střevo se mu pročistilo do čtyř měsíců, co přestal jíst fyzickou potravu.
A ejakuluje, kdy chce, v podstatě se dopracoval k tantrickému sexu. „Když
ovládnete svou touhu pojidle, ovládnete i svůj sexuální instinkt,“ vysvětlu
je Henri. Na přednášce v Brně jsem zaslechla ženu, jak říká své sousedce:
„A my si děláme zásoby potravin na rok 2012. Tohle je mnohem lepší řešení.
Představ si, odpadlo by nakupování, vaření, nádobí, byl by to úplně jiný ži
vot. Měli bychom tolik času...“
Hostitelé dbali na to, aby Henri Monfort, který příliš necestuje, zažil pů
sobivá místa naší vlasti, takže byl okouzlen katedrálou sv. Víta, Pražským
hradem, Českým Krumlovem i posvátnou starobylou lípou v Třísově v již 
ních Čechách.
„To je taková síla, že s ní už nemůžete pracovat. Jen děkovat,“ řekl Henri
o lípě v Třísově, jejíž stáří odhadují senzibilové na 650 let.
Ve chvíli, kdy k ní přicházel, jako éterický pozdrav snesl se z nebe jem 
ný sníh. Jinak vůbec nesněžilo. Když ho Jaroslav Dušek přivezl na Ještěd,
bylo zataženo. Najednou se oblaka roztrhla a Henrimu se naskytl nádherný
výhled do krajiny. Usmál se. A v okamžiku, kdy odcházel, se obloha zase za
táhla.
V Pardubicích 25. listopadu 2011 oslavil neúnavný průkopník Henri své
padesáté osmé narozeniny.
A v Českých Budějovicích 22. listopadu 2011 to bylo přesně devět let, co
přestal jíst fyzickou potravu.
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Henri Monfort zdůrazňuje, že se nepřestal vyživovat. Naopak, vyživu
je se hojné, ale jinak - z prány, všudypřítomné životní energie. Jíme příliš
mnoho a často, naše télo se nestačí očišťovat. V kloubech, svalech, tucích
se nám hromadí toxické látky. To vede k nemocem, stárnutí, bolesti, smrti.
Žijeme v civilizaci, která toto všechno považuje za normální. „Norm ální ale
není být nemocný, normální je být zdravý. Základním aspektem pránické vý
živy je dokonalé zdraví. Omlazování. Možnost odejít z tohoto světa, až budu
chtít,“ iíkä Henri.
V přechodu na pránickou výživu, tedy ve stavu jednoty a propojenosti se
všim, vidí další vývojovou etapu lidstva. Dokáže to každý, jen je třeba zbavit
se strachů na nejrůznéjších úrovních, osvobodit se a transformovat, co je
třeba. Toto poselství vyjadřuje tak jasné, že přímo vytváří realitu, že to tak
doopravdy je. Hovoří o detoxikaci, buněčné paměti, transformaci buněč
ných vzpomínek, o novém naprogramováni našich buněk. Na svých před
náškách a seminářích zcela konkrétné vysvětluje, co je pro to třeba udělat.
Zájemcům o tuto proměnu slouží jako průvodce jedenadvacet dní na semi
nářích, které se konají ve Francii. To, že se nám podařilo naučit své buňky
vyživovat se spontánně a nepřetržité čisté pránou, poznáme podle toho, že
neubýváme na váze, kterou jsme si stanovili, přestože nepřijímáme fyzickou
potravu. Stačí nám o polovinu méně spánku, než jsme byli zvyklí, a nejsme
unaveni. Disponujeme neomezenou energií, protože jsme součástí univer
zální energie. Nejsme vyděleni, jsme v Jednotě.
Počet lidí, kteří se takto vyživují, narůstá. Henri Monfort vyprávěl
o pránické restauraci v Kalifornii, kde se pránici sejdou, pokochají vůně
mi a fyzické jídlo potom věnují bezdomovcům. Vyprávěl o páru tanečníků
z Ekvádoru, kteří přešli na pránickou výživu. Když žena otěhotněla, stále se
vyživovala pránou. Těhotenství i porod proběhly naprosto normálně. Když
dítě odkojila, nezačalo už jíst fyzickou potravu - živí se jako rodiče pouze
pránou.
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•

Jak jste se dostal k to m u to způsobu existence?

Jako dítě jsem vnímal jiné světy, zajímalo mé poznání sebe sama. Coby
mladík jsem vstoupil do kláštera k benediktinům, kde jsem nějaký čas žil.
Jednoho dne si mé představený kláštera zavolal a řekl mi, že bych měl jít do
víru života a poznat ho. Tak jsem se oženil, zplodil a vychovával děti. Pra
coval jsem v bance a součástí mé práce byly recepce a společenská setkání.
Hodnéjsem jedl, méljsem rád sladké. Vážil jsem 120 kilogramů a býval jsem
často nemocný. Když jsem jednou vyšel schody a zadýchal se tak, že jsem
nemohl popadnout dech, rozhodl jsem se, že s tím musím něco udělat, jinak
zemřu. Změnil jsem stravQvání a držel očistné půsty.
Za dva roky jsem vážil 90 kilogramů. V této době mi kamarád věnoval
knihu Australanky Jasmuheen Ž it í ze světla, kterou jsem přečetl za jedinou
noc. Kniha mé tak zasáhla, že jsem se okamžitě rozhodl pro život z prány.
Prošel jsem jednadvacetidenním procesem transformace a přešel na pránickou výživu. Od té doby jsem nepozrel fyzickou potravu. Je to už devět let.
Moje stabilní váhaje 75 kilogramů.

•

Z d ů ra zň u jete rozdíl m ezi půstem a pránickou v ý ž iv o u ...

Ano, při půstu, takjak ho běžně pojímáme, jsme odděleni od jídla, jsme
v separaci, v dualitě. Člověk čerpá ze svých zásob. A to lze jen po určitou
dobu. Nejdéle tak čtyři měsíce, potom člověk umírá. Při pránické výživě
žijeme z energií vesmíru, jsme v jednotě s veškerenstvem. Jsme vyživováni
jemnohmotnou energií, kterou Indové nazývají prána, Číňané čchi, Japon
ci ki, Polynésané mana... Dokázali jsme své buňky přeprogramovat tak, že
jsou schopny žít z této prány.

•

Co k o n krétn ě vám přinesla pránická výživa?

Na fyzické úrovni dokonalé zdraví. Měl jsem silný revmatismus klou
bů, špatné zuby, krvácející dásně, potřeboval jsem brýle na dálku... To vše
zmizelo. Vrátila se mi pohyblivost, dokážu provést stejné jógové pozice jako
ve dvaceti letech. Ozdravil se mi a regeneroval chrup, zuby se čistí samy ze
vnitř, takže nepotřebuji zubní pastu. Byl jsem plešatý, ale zase mi začaly růst
vlasy. Zlepšila se mi pleť. Zjemnily se mi smysly, intenzivněji vnímám vůně,
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chutě, i na velkou vzdálenost. Když se dotknu ovoce, vím, jak bude chutnat.
Když vařím pro své přátele, přesně vím, jak jídlo ochutit, aby bylo co nej
lepší. Získal jsem schopnost velmi rychle číst nebo třeba chodit. Nevadí mi
chlad nebo teplo, ne že bych je necítil, ale obojí vnímám spíš jako pohlazení.

•

N em áte chuť někdy něco fyzického sníst?

Ne, to ne. Je to stejné, jako bychom se místo nejmodernéjší televize měli
vrátit znovu k té z padesátých let.

•

M ů že te říci něco o svých šamanských schopnostech a kdy jste je
v sobě objevil?

Hodně dětí proniká do jiných světů a komunikuje s bytostmi z jiných
dimenzí. Výchovou a vlivem dospělých však často o tyto schopnosti přichá
zejí. Já o né nepřišel diky svému dědečkovi, který byl šaman a po němž jsem
patrné tyto vlohy zdědil. Komunikuji tedy s duchy rostlin, stromů, při léčení
se světelným průvodcem nemocného člověka...

•

Jak vypadá váš běžný den?

Chodím spát po osmé deváté večer, stačí mi hodina a půl spánku. V noci
jsem na internetu, odpovídám na e-maily, kterých mi přichází denně šedesát
až sto. Léčím na dálku. Zatímco ostatní vstávají, já už mám za sebou odži
tou noc. Dopoledne cvičím, medituji, praktikuji jógové ásany a čchi-kung.
Během dne léčím. Přichází ke mně okolo dvanácti lidí denně.

•

Pijete vodu a kávu. Proč?

Když mám období, kdy neléčím, nepiji. Když léčím, v menší míře piji
vodu. Tak jako mám potřebu se po léčení osprchovat, tak mám potřebu se
i trochu napít a vlastně umýt zevnitř. Kávu považuji za šamanskou rostlinu
a v tomto smyslu ji i používám.
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•

Co vám dělá radost? P om inem e-li stav, kdy všechno je rad o st...

Mám pětiletého synka v Itálii. Jezdím za ním jednou měsíčně a moc si
to užívám.

•

Kolik je na světě lidí, k te ří n ep o třeb u jí k živo tu fyzickou potravu?

Odhaduje se, že 30 000 až 40 000 lidí. Jsou vlastně prototypem nového
člověka. Jen se o tom příliš nemluví. Zbortilo by to naše dosavadní oficiální
pojetí světa. Žijeme v době, kdy se rozpadá starý svět a díky energiím, které
přicházejí, bude stále snazší živit se pránou. A čím více lidí promění svoje
buňky a naprogramuje je na pránickou výživu, tím jednodušší to bude pro
ostatní. Zvláštní je, že se o pránickou výživu nezajímá ministerstvo zdravot
nictví, ale ministerstvo obrany a NASA. Ti provádějí výzkumy s lidmi, kteří
se vyživují pránou, ale výsledky nezveřejňují. Pránická výživa znamená do
konalé zdraví, svobodu, nezávislost. Nepotřebovali bychom potravinářský
ani farmaceutický průmysl, nepotřebovali bychom lékaře. Výrazně by se
snížila spotřeba energií. Jednou ke mně do bytu přišla kontrola, neboť se do
mnívali, že když mám tak malou spotřebu, odebírám energii načerno. Řekl
jsem jim , že nevařím a v lednici mám knihy.
„Je na něm obdivuhodné, že přes veškerou výjimečnost působí velice p ři
rozeně, na nic si nehraje, nemá pocit důležitosti. Je velice vstřícný a ochotný.
Několikrát jsme natáčeli i těsně před vystoupením a vůbec neměl potřebu od
počinku. Taková osobnost je vzácná i v duchovních kruzích,“ říká o Henrim
Monfortovi Viliam Poltikovič, který o něm připravuje film.

•

V listopadu roku 2012 vás v Nantes navštívila Češka Dana H ájková.
Společně jste strávili nějaký čas, pro ni velice d ů le žitý . M ů ž e te nám
říct, zda ta to společná práce byla přínosem i pro vás? Jak vás její
p řítom no st p ozn am en ala, inspirovala či o bohatila?

Poprvé jsem s někým takto pracoval po dobu 15 dnů. Bylo to velice in
tenzivní a bohaté. Udělal jsem to z několika důvodů :
Dana je velká duše a bylo pro mě ctí, že podnikla celou tuto cestu proto,
abychom se setkali.
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Dana je šarmantní a její život je poutavý; co se týče zavedení šamanské
vize a objevení osobní síly, naše společná práce byla jen malou částí tohoto
bohatého života.
Dana je pránická osoba: prošla procesem 21 dní a díky nému žije v úpl
ném porozumění tomu, čím já procházím posledních 10 let.
Naše spolupráce bude pokračovat a ona je pro mé skutečným a velkým
SPOJENCEM.
— S Henrim Monfortem rozmlouvala Hana Poltikovičová

Béhem pobytu pozval Henri Danu na svá oblíbená místa v Nantes.
Dana o tom vypráví:
Každý šaman má místo, kde se setkává s duchy přírody. Při mém
pobytu v Nantes v listopadu 2012 mé Henri Monfort pozval na pro
cházku po takovém svém místé. U ž když jsme se blížili k aleji, cítila
jsem, jak mne po téle hladí jemná teplá energie, méla jsem pocit, že
se houpu v houpací síti na slunci. Ptala jsem se Henriho, jestli v tu
chvíli „pracoval“ . Řekl, že ne, že to nás opravdu objímají a vítají ty
stromy. Bylo to nádherné, jako když jdete na návštévu k nejbližší ro
dině. Pro Henriho Monforta to také rodina je [obr. 1].
Cestou jsme se bavili o béžném životé a hodné jsme se nasmáli.
Třeba když jsem Henrimu vyprávěla, jak si mé průvodci zvou „na
kobereček“ a „nadávají mi, že jsem líná na duchovní cesté, že mám
mnoho úkolů před sebou, tak ař sebou mrsknu“. A co se nestalo:
průvodci a duchové přírody nám prokázali tu čest a ukázali se, což
je podle Henriho velmi vzácné [obr. 2 a 3].
Pomalu a tiše vcházíme do tohoto stromového chrámu.
Žádáme strážce místa o svolení vstoupit na jejich území. Témito
strážci místa jsou dva staré mohutné duby, které jsou pro Henriho
„babička“ [obr. 4 ,5 ] a „dédeček“ [obr. 6 ,7 ].
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Jejich duchové mají radost, že jsme je přišli navštívit i přes ne
přízeň počasí a donesli jsme obétiny a krmení pro zvířata.
Pokračujeme k tůňce, ukláníme se duchu vody, vodní víle „ondine“ [obr. 8]. Ta nás očistila a my se můžeme přiblížit ke stromům,
prostoupit jejich aurou.
V tichu a míru se zastavujeme na okraji jemných těl stromů.
Navzájem se hladíme. S láskou a procítěním energie místa žádáme
duchy stromů o povolení pracovat se stromy [obr. 9],
Po chvíli meditace jdeme blíže zcela otevřeni příjmu božských
energií. Pociťujeme vzájemné prostoupení s duchy stromů, které
Henri pojmenoval „Velký mudrc“, „Kouzelný strom“ a „Mladý bo
jovník“. Každý má jinou moc a sílu. Jinou podporující energii. Je
jich doplňování se navzájem působí harmonizačně a léčebně. Jejich
aura se rozprostírá do dalekého prostoru. Mám zde pocit velkého
obejmutí... [obr. 5 ,6 ,7 ,8 ].
S hlubokou úctou děkujeme za sílu stromů, za kouzelné duchy,
kteří stvořili Vesmír, za duchy země, vody, vzduchu a ohně... Uctí
váme mocné spojence na úrovni nerostů, rostlin a zvířat. Děkuje
me za to, že jsou tito spojenci stále s námi, že nás vedou, podporují
a chrání [obr. 9].
Děkujeme za to, že je nám dopřáno být jako tyto stromy, že je
nám dopřáno ponořit své kořeny do Země a čerpat z ní životadár
nou sílu... Děkujeme, že tato síla vstupuje do našich těl, srdcí, duší
a umožňuje nám být v kontaktu s průvodci světlem, našimi průvodci
a průvodci všech osob, které potkáváme a o které pečujeme...
Děkujeme za tento den - krásný a jasný pro nás, pro naše bratry
a sestry a pro celou Zem i [obr. 1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 3 ,1 4 ].
Henri mi vypráví, že chodí k těmto stromům co nejčastěji, jak to
jen jde - chodí sem meditovat, modlit se, naslouchat a milovat své
malé přátele - skřítky, víly, elfy a vodní víly [obr. 15,16].
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„S trom ová
láskyplná
k o lé b k a ",
Nantes,
Francie, 2012

D o p ro v á zel nás
duch králíka,
je d n o h o
z D aniných to te
m ových zv ířa t.
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3
D o p ro v á ze l nás
i duch orla:
sym bol vize.

S tro m „b a b ič k a "
- e n e rg ie láskyplné
a m o u d ré ženy.

5
Strom „b a b ičk a "
- láskyplná a m o u d rá
en erg ie .

Strom „d ě d eč e k"
- e n e rg ie m užské
síly a ro zh o d n o s ti.
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S trom „d ě d e č e k " e n e rg ie m užské síly
a ro zh o d n o s ti.

8

S etkání
s bytostí vody:
O n d in e .
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O b e jm u tí se
s a u ro u strom ů.

10

Práce s du chem
stro m u.
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P o d ě ko v á n í zvířecí
a ro s tlin n é říši za p o skyto van o u
p o m o c a o c h ran u .
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Duch s tro m u, který
H en ri p o jm e n o va l
„ M la d ý b o jo v n ík ".

13
P o d ěko vání síle
to tem o v ý ch zv ířa t
a duch ům zvířecí říše.

14
P oděkování
duchům
strom ů.
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V ě n o v á n í o b ě tin
a u c tě n í duchů
bílou šalvěji.

16

Ó M ITA K U Y E OYASIN

Otázky
a odpovedi
účastníkům
21 denních
procesů a besed
•

Jakým způsobem léčíte?

Já léčím tím, že lidem pomáhám znovu harmonizovat jejich energii. To,
co je v človéku fyzické, mentální, emocionální a spirituální, uvádím do stavu
harmonie. Toho je možné dosáhnout díky práné.

•

Je m ožné vyléčit člověka, který se na to m sám nepodílí?

Je potřeba, aby osoba, která se neúčastní, přece jen požádala o uzdrave
ní. Nejen ta osoba, ale i já musím požádat o povolení ze svétla, abych ji mohl
léčit. Některé osoby si rozvinou nějakou nemoc, aby dosáhly určitého po
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chopení. Když dovolíme této osobě onu zkušenost, kterou zažívá, odejmout
jen tak, není to dobré.

•

Z nam ená to te d y , že vy se z e p tá te světla, zda ta osoba již získala od
nemoci to , co potřebovala? A že je te d y m ožné ji léčit?

Ano. Je to přesné tak.

•

A když k vám přijede člověk, k te rý trp í, je nem ocný. A vy vid íte
rozsah jeh o bolesti. Jak k něm u přistupujete? Svým srdcem? M ů 
že te člověka vyléčit, že ho z b a v íte bolesti, ale jem u zůstane m en 
tá ln í u trp en í, p ro to že te n to člověk neopustí své zvyky, svůj za žitý
rytm us živo ta. Je velké nebezpečí, že znovu onem ocní podobným i
sym ptom y.
Jak to cítíte? M á te ho pořád rád?

Já se vůbec nestarám o ty symptomy. Považuji lidské bytosti za celek.
Člověk je jako hudební nástroj. Postaráme-li se o jeho psychickou, emoč
ní, mentální i duchovní úroveň..., a všechny tyto uvedeme do harmonie,
pak bude všechno v pořádku. Bude znít jako dobrý hudební nástroj. Pokud
tělo a život těla vibruje v harmonii s touto osobou samou, pak vibruje také
v harmonii s vesmírem. Moje úloha v tom všem je, že jsem jakousi hůlkou,
o kterou se ta osoba může opírat tak dlouho, dokud sejí nebude dobře dařit.
Ale já té osobě nebudu říkat, čím má být nebo co má dělat. Já jsem pouze
pomoc na té cestě. Já jsem šaman, já nejsem žádný guru, abych řekl: „Jdi
touto cestou.“

•

Co bylo im pulzem k to m u , že jste se rozhodl čtrnáct hodin denně
po m áh at bližním u svému?

To je moje poslání šamana. Šaman to je služebník. Služebník Země,
svých bratří, svých sester. To je všechno.
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•

P raktikujete nějaký druh meditace?

Ano. Technik meditace je více. Praktikuji aktivní i pasivní meditaci.
K pránické výživě ale meditace není nezbytná. Existuje sedm milionů lidí
a sedm milionů různých přístupů, dělejte to tak, jak to děláte vy.

•

K čemu vám slouží jogínská cvičení,
když jste dosáhl vyrovnanosti atd.?

Pro mé je to potěšení, a tyto meditace jsou také důležité pro planetu.

•

K to m u , že m ů že te léčit, jste dospěl sám nebo vám to někdo sdělil?

Jsem šaman. Narodil jsem se tak. Jsem šaman, abych pomáhal ostat
ním; není to ani vzdělání ani poslání. Protože jsem vyrůstal v keltské tradici,
můj dědeček byl druid, já jsem také druid. Prosté jsme Keltové.

•

Vy ja k o žto šaman m áte přím é spojení se Zem í nebo k o m u n ik u je te
se Zemí? P ovažujete zem i za bytost?

Nejen se Zemí, ale se vším, co existuje. Samozřejmé že Země je bytost.
Je to Gaia. Je to matka, která se skládá ze čtyř živlů: vody, ohně, země a vzdu
chu. Každý z těchto živlů má v sobě vlastnosti, které respektujeme. Jeden
z šamanských úkolů je provádět určité rituály, aby se příslušné oblasti nebo
městu, kde šaman bydli, vyhýbaly katastrofy. Zemé-zemětřesení, pohyb de
sek. Voda-záplavy. Oheň-požáry. Vtduch-bouře. Když se podíváte na všech
ny katastrofy, které existují v současné době, vidíte, že všechny čtyři elemen
ty se spojily dohromady, aby ničily.

•

N em ám moc příležitostí se bavit s člověkem , který si povídá se Zemí.
Řekla vám , jak se cítí?

Člověk by si měl uvědomit, že by se neměl chovat jako parazit. Napří
klad na Islandu, když se inženýři rozhodnou postavit cestu, jdou za šama
nem, který navštíví dotyčné místo. Tam vykoná rituál, aby oslovil duchy mís
ta, aby se jich zeptal, zda dají souhlas, aby tudy cesta vedla.
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•

M ů že te p o h o vo řit o šamanism u?

Nejprve bych řekl, že výraz „šamanismus“ není přesný, neboť toto slovo
v sobě zahrnuje myšlenku, že jde o systém s vnitřní strukturou uspořádání
poznání nebo o filozofický či náboženský systém. Šamanismus neexistu
je, existují šamani; každý je dědicem určité tradice pocházející od předků.
Obecně platí, že šamanem se člověk nestává, šamanem se narodí. Jde o dě
dičnou schopnost předávanou z rodičů na děti. Skoro jako umělecký dar je
tato mimořádná schopnost ducha, který je schopen VID Ě T: ať je to jasno
vidnost (vidění vesmíru v jeho nejjemnéjších formách), nebo jasné slyšení
(schopnost slyšet hlasy duchů). Šaman vytváří most mezi realitou a světem
Duchů.

•

Co chápete pod pojm em „svět Duchů"?

Existují tři druhy Duchů. Na prvním místě to jsou Velcí Duchové: Země,
Voda, Oheň a Vzduch. Tito Velcí Duchové vytváří Vesmír a slouží jim vše, co
nazýváme Duchy Přírody nebo Malým Lidem: Víly, Elfové, Skřítkové. Už
od dětství má šaman privilegium být ve spojení s těmito Duchy. Je to trvalý
jev, který nalezneme všude ve světě, stejně jako jsou typické zkušenosti, jež
spojují všechny šamany - ve všem, co tu existuje, je kousek Velkého Ducha,
a vše je tedy posvátné - kameny, rostliny, zvířata, lidské bytosti, ale také
Země, Voda, Oheň a Vzduch. Každý den provádí šaman rituál, aby navázal
spojení mezi světem Duchů a světem lidí. Tak zavládne harmonie. To ochra
ňuje před různými katastrofami, které se dějí, neboť člověk hanobí Zemi.
Druhým typem jsou Duchové, kteří jsou tvořeni tím, co nazýváme myš
lenkové síly. Tý nebyly vytvořeny Přírodou, nýbrž Člověkem od doby, kdy se
objevil na zemi. Jsou bohužel tvořeny z 80 % nenávistí, utrpením a násilím.
Týto síly nemají tělo a hemží se v atmosféře kolem nás, což šaman vnímá.
Bytost ve svém normálním stavu může být těmito Silami ovlivněna a občas
i zmanipulována. Děje se to proto, že člověk sníží svůj stupeň vibrací pod
vlivem alkoholu, drog, léků na spaní či jiných léčiv..., pak do něj tyto Síly
vstoupí a přinutí jej k takovým skutkům či způsobu chování, se kterým by
jinak nesouhlasil. Člověk není ve svém normálním stavu, Duchové převez
mou moc a usilují o vybuzení nenávisti, násilí, utrpení, z čehož jsou živi. To
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platí jak v individuální, tak i kolektivní rovině. Díky bezpodmínečné lásce
a energetické rovnováze pak šaman zasahuje, aby tyto osoby osvobodil.
Třetím druhem Duchů jsou lidé, kteří zemřeli násilnou smrtí (oběti
vraždy, následky atentátu, při dopravní nehodě, sebevraždě...). Tyto osoby,
které neměly čas připravit se na smrt, jsou hozeny mimo své tělo. Šaman jim
tedy pomáhá spojit se s jejich Průvodcem, aby mohly v klidu odejít.
Takový je Svět šamana...

•

Chci se vás z e p ta t ja k o šam ana. Pracuji s postiženým i d ětm i po
m ozkové obrně. Ty d ěti se většinou již rodi postižené. Když se ze
p tá te světla na pom oc a světlo vám řekne, že m ů že te pom oci, dá se
to postižení upravit?

Pokud je to fyzická porucha, tak ano. Osoby, které jsou spíše mentálné
poškozené, jsou velice důležité pro vývoj. Jsou to mistři, kteří přerostli svůj
mentální stav. A oni žijí v srdci. Oni jsou láska. 2 ijí přítomným okamžikem.
Jsou pro zemi velmi důležití. Všichni mentálné postižení jsou spirituální m i
stři. A takto by méli být uctíváni. Co se týče fyzických postižení, to je zcela
odlišné, poněvadž to může pocházet z předešlých životů. Může to souviset
s karmou, tedy věcmi, které byly vykonány v předchozím životě. Jak zaseju,
tak sklidím. Někdy je toješté v tomto životě, někdy v dalším. Pokud chci pra
covat s takovými osobami, musím mít souhlas světla.

•

Jak člověk, který se živí pránou, snáší v rodině tragédii?

Pro mé smrt není tragédie. To je jen váš strach z umírání. A když vez
mete všechny svoje malé strachy, tak v konečném součtuje to jen strach ze
smrti. Je potřeba pracovat se strachem ze smrti a jakmile se ho zbavíte, tak
ho nemůžete považovat za tragédii.
Čínské přísloví říká, že „to, co housenka považuje za konec světa, je pro
motýla svoboda“.
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•

Zajím alo by m ě, jakým způsobem jste zpracoval
své vlastní strachy?

Stačí mít dostatek důvěry v život, cítit se dostatečně milován Vesmírem
a jít na to. Postavit si své strachy a stíny před sebe, podívat se, jakým vězením
jsou pro nás, a rozhodnout se ve vězení nežít. Jsme milováni Vesmírem, jsme
živeni kosmem a není důvod ke strachům. To je mé poznání. Proč by nám
měl vesmír škodit? Škodí nám jen tehdy, pokud si my myslíme, že nám může
uškodit. Energie následují naše myšlenky. A to platí i v případě strachů.

•

Takže je to vše o víře?

Ano, o víře v sílu lásky vesmíru směrem k nám. Vesmír nás podporuje.

•

H arm o n ie, ve které žije te sám se sebou i s vesm írem vyžadovala
transform aci vaší osobnosti. Docházelo k transform aci postupně,
ja k jste přestával p řijím a t n orm áln í stravu, nebo k ní došlo ješ
tě p řed tím , než jste na pránu přešel? Řešil jste někdy v ztah sám
k sobě, sebelásku? Jestli jste se měl rád i se svými 120 kilogram y?
N ebo jste lásku k sobě získal, až když jste přestal jíst klasickým zp ů 
sobem?

Je pravda, že když jsem chtěl zhubnout ze 120 kg, tak v té podobě jsem
se rád neměl. Mluvil jsem o buněčných vzpomínkách, o buněčné paměti,
o tom, jak je nashromážděna v určitých vrstvách. Poslední nejvyšší z nich je
buněčná stěna.

•

Pojím áte člověka ja k o u zavřen ý systém, k te rý přijím á energii v neosvíceném stavu pouze jíd lem . A le já si myslím, že žijem e v pro
středí, kdy dýchám e, p řijím ám e dechem a kůží a prostředí na nás
působí ko m plexněji než jen jíd lem .

Určitě nepovažuji člověka za uzavřený celek. Člověk je uzavřen pouze
za předpokladu, že žije v dualitě. Ve smyslu: toto jsem JÁ a toto je V E S M ÍR .
To jest, jsem vždy součástí skládačky celku, ale pokud se z ní sám vyčlením
a postavím se mimo ni, pak jsem od celku odstřižen. Pouze z něj mohu čer
pat výživu a najednou mám strach, že mi ji někdo vezme. Pak, pokud se
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takhle odstřihnu od celku, jsem v neustálém stavu utrpení a boje. Pokud se
mi však podaří přeorientovat na tóninu, kdy jsem zahrnut vším a jsem plné
nasycen, a to je předpoklad toho, abych se vyživoval pránicky, pak jsem vy
živován všemi póry kůže - nikoliv pouze dechem - prostřednictvím prány,
energie života. A tato energie je láskou. Já miluji vesmír a vesmír miluje mé.
Já jsem vesmír.

•

Když už jste na určité vibrační úrovni, vše, co p řijím áte, se stává
pránou. Lze se na tu to úroveň dostat, aniž by se člověk stravoval
výh ra d n ě pránou?

V každém připadé vy se již pránou néjakým způsobem vyživujete.
V tom, co jíte, je již 15 % prány. Problém je, žejídlo obsahuje i odpad. A to je
obrovská část. Ale budete-li se stravovat pouze pránou bez odpadu, budete
se moci uzdravit a dožit se ve zdraví a plné čilosti velmi vysokého véku.

•

Je m ožné dostat se na ta k vysokou vibrační úroveň,
kdy člověk vním á pránu, aniž by vysadil pevnou stravu?

Ano, pokud už jste pránická osoba a občas néco snite, vše, i odpad a to
xíny, se stane pránou. V taoistické tradici se mluví o BIGU, ne o práné. V čín
štině BIGU znamená uméní nejíst. V BIGU existují tři stavy. V prvním čas
od času néco jíte. V druhém nejíte, ale pijete. Ve třetím stavu ani nejíte ani
nepijete.

•

Co je to prána?

Slovo prána pochází z hinduistické tradice. Tento pojem nacházíme
i v čínském taoismu jako

č c /h

a překládá se jako energie. V japonštině je to

ki. V Polynésii a Jižní Americe se tomu říká mana. Takže prána je jednoduše
životní energie.
Zeptáte-li se védce nebo lékaře, co je to život, tak vám popíše všechny
nezbytné podmínky k tomu, aby život existoval, ale tajemství života vám neřekne. Jak může takto malé semínko vyrůst do stromu, který má 25 metrů. Je
to nekonečná síla. Je to síla, která je ve vzduchu, v tekutinách i v pevné hmo
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tě. Je to ta stejná substance, ale na různých vibračních úrovních. Pokud je ve
vzduchu, tak je nazývána prána, což jsou malé částečky ve vzduchu, které se
pohybují velkou rychlostí. V tekutém stavuje to něco, co je sladké jako med,
a této tekutině říkáme sóma. Na úrovni pevné hmoty je to prach, ze kterého
všechno vzniká, a říká s ejí vibhúti. Duchovnímu mistrovi Sáí Bábovi vibhúti prýští z rukou, takže dokáže materializovat pevnou pránu.
A z této hmoty vzniká všechno, veškeré stvoření. Mohou mu dokonce z ru
kou vznikat šperky, zlato, drahé kameny, takže všechno je možné.

•

Jakou chuť má prána?

Pokud bychom mluvili o sómě, tak ta má chuť medu. Mohu stravu vnímat
všemi smysly, nejenom chutí. Mohu ji čichat. Třeba ovoce. Cítím vůni. Dotýkám
se ovoce. Vnímám hmatem. Mohu slyšet zvuky. Třeba chroupání jablka. To vše
mi umožňuje prána.

•

Jsou lidé na pránické výživě evoluční etapou?

Ano. Je to dokonce evoluční skok. Každý máme svého světelného průvodce,
který nás sleduje, jak jdeme svými životy, a je stále s námi. Může vzít na sebe ja 
koukoliv podobu a neumírá. My proměňujeme lidstvo. Říká se tomu energie
2012. Jeden svět se hroutí a jiný svět povstává.

•

Je pro vás existence živ o tn íh o stylu pránické en erg ie a dalších sil
d ůkazem existence Boha?

To záleží na tom, co je pro vás Bůh. Pokud za Boha budeme považovat
to zrnko energie, díky němuž semínko vyroste do 25metrového stromu, pak
ano. Pokud ale budete tvrdit, že Bůh náleží té či oné církvi, pak vám řeknu,
že já zastávám všechna vyznání.

•

Kolik takových lidí je na světě?

Na světě je asi 30 až 40 tisíc lidí, kteří praktikují pránickou výživu jako
já, to znamená těch, kteří ji již praktikují několik let. Ale osob, které já také
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nazývám pránickými osobami, to znamená téch, kteří prošli 21 dny, jsou m i
liony.

•

Když člověk ochutná pocit blaženosti, ja k je m ožné,
aby si ho udržel pořád v každ od en n ím životě?

Pocit blaženosti je pocit sounáležitosti se vším, co existuje. Považujete-li
vesmírza obrovské puzzle, jste jeho jedinečná neopakovatelná součást. Ves
mír po vás chce pouze to, abyste si obrousila hrany, což můžete udělat pránickou stravou nebo néjakou filozofií, náboženstvím, stylem života. Můžete
se v něčem angažovat. A zaujmete právě to místo, které je určeno pro váš
originální kus ve skládačce puzzle. Vy sama se stanete součástí puzzle. V tom
okamžiku budete pociťovat energii celé skládačky. Naprosto se tomu odevzdáte
a pocítíte blaženost. Najdete své pravé místo.

•

U vědom il jste si nejp rve, kdo jste? A díky to m u m ů žete p řijím at
pránickou energii? A neb o to bylo naopak? N ejdřív jste začal při
jím a t pránickou energii a potom jste si vše uvědom il? Kdo jste?
A kam v to m puzzle zapadáte?

To není předtím ani potom. To se děje. V tom okamžiku nejste v opozici
s vesmírem, jste v souladu. Jste vesmír. V tom okamžiku opustíte mechanis
mus, který vám všechny otázky pokládá. Uvolníte se, akceptujete vše, co při
chází, a přestanete si dávat otázky. Život se stane jednoduchým. Je to o víře,
odevzdání. Prána, to je láska.

•

Jaké jsou p řed po klady k to m u , abychom m ohli ž ít z prány?

Nejdříve je nutné říct, že je potřeba rozlišovat půst a pránickou výživu.
Půst má začátek a konec. Nemůžeme držet půst déle než čtyři měsíce, pro
tože jinak člověk potom umírá. Takový atlet půstu, jako třeba Gándhí, ho
držel měsíce a po čtyřech měsících ho museli tři lidé nosit. V Irsku drželi lidé
protestní hladovku a po čtyřech měsících zemřeli. Takže při půstu využíváte
své rezervy, a když už nemáte rezervy, tak zeslábnete a zemřete, což je totál
ně dualistická vize, kdy na jedné straně existuje já a na druhé straně vesmír.
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A pokud mám už slabé síly, tak potom postupné už nemám žádné. Pokud se
bavíme o pránické výživě, tak tam je to slovo výživa. My nepřestáváme jíst,
jen měníme způsob, jakým se živíme.
A to je velice důležité pochopit, protože tím naprogramujeme naše buň
ky. Místo toho, abychom řekli od toho a toho dne přestáváme jíst, řekneme
svým buňkám, že se budeme živit pránou.

•

R ozum íte to m u rozdílu?

Je to velmi důležité, protože vaše buňky poslouchají všechno, co říkáte.
Když jim řeknete: „Pozor, za chvíli dostanu chřipku, tak ji za chvíli dostane
te. Tý buňky jsou poslušné. Udělají přesně to, co jim řeknete. Je velice důleži
té, aby to, co po nich chceme, to poselství, bylo jasné, jednoduché a přesné.

•

Jde to i ze dne na den?

Ano, což je i můj případ, ale to se netýká každého.

•

M ů že te nám popsat proces 21 dnů?

Ano, rád. Nejprve budu mluvit o období, které může trvat jeden až dva
roky, kdy člověk musí vylepšit stravu. A to jak kvalitu, tak množství. Toto
období můžeme prokládat třeba třídenním půstem - čištěním. Není nutné,
aby půst byl delší než tři dny. Když se člověk bude cítit dobře na fyzické, psy
chické i spirituální úrovni, tak se může rozhodnout, že podstoupí proces 21
dní. Dvacet jedna je svaté číslo.
První týden zahájíme proces a budeme používat to, co tělo už zná. Když
nastane období jídla, když víme, že normálně jím e, žaludek nám dává kru
čením najevo, že je potřeba dát tělu potravu. Je to signál, že máme hlad. To
nazýváme neurovegetativním systémem. Využijeme ho k tomu, aby naše
tělo pochopilo, že se bude vyživovat díky práně. Na začátku procesu 21 dní
v poledne a večer budeme provádět vizualizaci, kdy bude sestupovat bílé
pránické světlo skrze celé naše tělo. Po nějaké době, většinou čtyřech až pěti
dnech, nastane zvrat na úrovni buněk. Musíme pochopit, že i buňky jsou vě
domé. A pochopí, že potrava, kterou jim dáváme, je prána. Pak už to bude
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daleko jednodušší. Pocit hladu naprosto zmizí. Budeme se cítit nasyceni, ne
budeme pociťovat hlad. Naše smysly se rozvinou naprosto nevídaným způ
sobem. Například když dám ruku dolů, cítím, jak klíčí semínka. Cítím, jak se
listy otvírají. Máme smysly, které si ani nedokážeme představit, že je máme,
protože jsou znečištěny jídlem. Není to nic výjimečného, zvířata například
mají velmi vyvinuté smysly.
Další etapa je, že veškerá naše aura, naše energetické pole kolem nás, se
naplní pránou a stane se pránou. Od toho okamžiku budeme vyživováni vše
mi póry našeho těla. Prána nám pomůže béhem všech 21 dnů. První týden
bude více věnován fyzickému télu. Prána nám pomůže čistit se na úrovni bu
něčné paměti. Jsou to stopy na buňkách. Už od doby, kdy jsme byli plodem,
se na buňkách tvoří stopy způsobené stresy a nemocemi, které jsme zažili.
Pokud máme tyto stopy, nemoc se může vrátit. Například člověk, který má
rakovinu, bude vyléčen z rakoviny. Po roce, dvou nebo třech přijde recidi
va. Protože paměť buňky nebyla změněna nebo odstraněna, může se nemoc
vrátit. Béhem prvního týdne zrušíme tyto paměti.
Začneme těmi úrovněmi, které jsou nám nejbližší. Někdy jsou to právě
ty nejagresivnéjší věci v nás. Potom půjdeme více do hloubky, abychom vy
mazali všechny tyto paměti. Máte paměť z tohoto života, ze životů předcho
zích, paměť vaší rodiny. Existují například lidé, kteří mají stejnou chorobu
ve stejnou dobu jako jejich rodiče nebo prarodiče. Existuje paměť, která je
společná pro celou lidskou společnost. Například společná paměť z období
hladomoru. Tato paměť je stále reaktivována, protože i v současnosti jsou
stále lidé, kteři umírají hladem. Pak máme paměť, která je velmi hluboká
a spojuje nás se zvířaty. Nachází se vzadu za mozkem. Je v řádu instinktů.
V druhém týdnu se budeme věnovat úrovním, které jsou mnohem hlub
ší. Bude to na úrovni emoční. Vztahy, které máme k jídlu. Strachy, bloky, kte
ré můžeme mít vzhledem ke stravování. Tadyjdeme do hloubky podvědomí.
Třetí týden bude věnovaný instalaci celého procesu. Budeme se věnovat
třem kritériím: stabilizované váze, dostatku energie a spánku zredukované
mu na polovinu. Pokud po 21 dnech splňujeme tato tři kritéria, můžeme bez
problémů pokračovat s pránickou výživou. Pokud splňujeme jen dvě, může
me pokračovat jen pomalu a pozorovat, jestli i třetí kritérium přichází. Po
kud máme splněno jen jedno nebo žádné kritérium, musíme okamžité začít
jíst.
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•

Co se děje po 21 dnech?

Máte klíč a je na vás, co s ním uděláte: dáte ho do zámku a zatlačíte do
dveří, nebo si ho schováte do kapsy a použijete později...
Vcházíte na nové území. Někteří začnou znova jíst a je to škoda, protože
zvládli to nej těžší. Jiní to ještě zkoušejí po dobu tří až čtyř měsíců. A někteří,
jako já, pokračují. Řekli si prostě: „Dnes to funguje - tak já pokračuji.“

•

M ů že každý d osáhnout pránické výživy?

Ano, jisté, každý. Jen jde o to odstranit z hlavy strachy. A dát si novou
víru, že je vše o víře, že je vše možné. Neomezovat život na 15 % svého vědo
mí, je potřeba jít dál.

•

Když člověk projde za 21 dní procesem, projde tě m i stadii, kdy o d e 
jdou p am ěti a v zp o m ín k y na úrovních buněk. Pokud člověk začne
jíst, v rá tí se mu ty vzpom ínky?

Ne, pokud tím procesem projde, vymazané vzpomínky se již nevrátí. To
je trvalé.
Když skončíte 21 dní a začnete znovu jíst, v tomto ohledu to vůbec nic
nemění a v určitou chvíli, až se zadaptujete nebo integrujete, můžete se kdy
koliv vrátit k plné pránické výživě. Absolvováním 21denního procesuje toto
nainstalováno v buňkách a kdykoliv je možné se rozhodnout pro pokračová
ní rozhodnutím ve výživě pránou.
V taoistické tradici, které se říká bigu, umění nejíst, existují tři stadia:
1. stadium - jí se občas,
2. stadium - nejí se, ale pije se,
3. stadium - nejí se, nepije se.
Všichni, kteří praktikují bigu, jsou pránici.
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•

Pijete? Jak m áte vyřešeno fu n g o v á n í ve většino vé společnosti, kde
všichni jedí?

Ano piji, protože léčím lidi. Když mám prázdniny nebo volno a nevyví
jím žádnou činnost, přestávám i pit. Je to stejné snadné jako přerušení pří
jm u potravy. Co se týká sociálních vztahů, to není vůbec žádný problém. Já
jdu s lidmi do restaurace, jenže nejím. Vůbec mi nevadí, když lidé vedle mé
jedí. Já dokonce vařím pro lidi a přidám jim tam porci prány navíc. Každý
týden navštěvuji svoje děti a jejich děti a velice častojim připravuji jídlo. Jsou
to jen omezení, která máte v hlavě. Máte pocit, že se od něčeho odříznete.
Pokud si to myslíte, tak se odříznete. Pokud lidé uvidí, že jste plní energie,
záříte zdravím, je vám fajn, tak jim to budejedno, zda jíte nebo nejíte.

•

H odně lidí není p řip raven o a je ta k o v á m óda, kde duchovno ví,
co je správné, jako d b á t o zevnějšek. A le co potom lidé d ělají dál?

Jsi v duálním viděni svéta. Já žiji z života a respektuji ho jako celek, jsem
svobodný.

•

Jako profesor jó g y vidím přicházet dost lidí, k te ří dospěli ke stavům
m editace a hojnosti. A le co se děje, když se v rá tím e zp ě t na zem do
svého těla?

Jak říká Matka, následnice Srí Aurobinda, všechny emoce se vrátí. Vše
záleží na tom, co hledáme. Někdo hledá probuzení a tělo nechá stranou a jin í
chtějí přeměnit hmotu, jak to učil Kristus, a v tu chvíli spojují obojí. Všichni
poznali chvíle hojnosti, ale to netrvá dlouho a pak je třeba se vrátit zpět.
Mé zajímá, jak se dostat k prazákladu. Na úrovni světla jsme žádáni,
abychom sestoupili k pralátce, to znamená, že zvýšíme hladinu vibrací a do
sáhneme spirituální hladiny. Za nějaký čas dojde k přeměně, všichni přejde
te do stavu, kdy se vaše tělo promění na tělo světla. Není to nic zvláštního,
jsme prototypem nového fungování.
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•

M ám o tázku pro paní ved le mě. Když jste ochutnala pránickou
výživu , co vás přim ělo v rá tit se k n o rm áln í stravě?

První věc je ta, že poskytuji péči jako somatoterapeut a někteří lidé mě
vyčerpávají, jejich orgány jsou plné toxinů a přenáší se to na mě a potom
mám málo energie. Tlito svou křehkost nesnáším dobře. Takže se mi vra
cí staré postupy a zase začnu jíst, vnitřní stroj se nastartuje a začnu s pitím
džusů. Je to těžké, ale pracuji s tím a chci se vrátit k čistě pránické výživě.

•

Lidské tě lo je v yb av e n o velice sofistikovaným trávicím tra k te m
a v tu to chvíli bychom ho už nepo třebo vali? Žaludek, super dlouhá
s tř e v a ,... V íte o nějakém jin ém organism u, zv íře ti, které by se stra
vo valo pránicky?

Zvířata se pránicky živit nemohou. To není možné. Na rozdíl od zvířat
člověk dokáže řídit svoje základní instinkty: stravu a sexualitu. To zvíře ne
dokáže. Pokud ovládnete svou výživu, ovládnete i svou sexualitu. Již nebude
te řízeni instinkty. Budete se řídit sami. Sexuální energií se nebude plýtvat,
ale bude se hromadit, až se z ní stane taky prána. V lidském těle jsou orgány,
jejichž funkce postupné vyhasíná. Například slepé střevo je pozůstatek ně
čeho, co organismus dříve potřeboval. Totéž platí pro zuby moudrosti, které
patrné sloužily v době, kdy se lidé živili převážně syrovým masem. Pokud se
lidé přestanou živit pevnou stravou a tedy používat střeva, pak střeva vymi
zí. Nebude to za pět minut, ale za desítky tisíc let.

•

Co d ělají vaše o rg án y, když jste jim sebral práci? Pokud je to , co
říkáte, m ožné, proč se nerodí lidé bez žalu d ku , jater, slinivky...?
Probíhá u vás někdy nějaké nucení jít na stolici?
Pokud říkáte, že o rg á n y nepracují, že se n e o p o tře b o v á v a jí, a tím to
si člověk p ro dlu žuje ž iv o t, m ůže b ýt to to cestou k nesm rtelnosti?
Znam ená to , že vy se o p o tře b o v á v á te pom aleji než o statn í lidé?

Ano. Přesně tak. Již jsem citoval případ muže, jemuž bylo 85 let, a měl
orgány 251etého. To je podle mě nejstarší osoba, která podstoupila tento
proces. Viditelně se omlazuje, jeho orgány jsou čím dál tím mladší. Ale ne
máme dostatečný časový odstup. Již dnes máme v těle signály, jako je třeba
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slepé střevo, což je nepotřebný orgán. K tomu, aby se na lidském téle ode
hrály nějaké změny, je potřeba několik století. Bude trvat několik generací,
než to bude viditelné. Tento odstup nemáme. Máme taky zuby moudrosti. To
jsou prehistorické zuby. Já je nemám. Jsou to zuby člověka z dob, kdy ještě
jedl syrové maso. A protože většina z nás maso vaří, jsou tyto zuby zdrojem
problémů.

•

A co vaše zuby? N evypad aly vám ještě? Byly určeny na kousání.

Zuby se regenerují zevnitř. A ani je nepotřebuji čistit.
Ušetřím za pastu © .

•

M á te u zavřen ý cyklus? P otřeb ujete vylučovat?

Ano potřebuji, protože piji. Když piji, musím i močit. Ale vůbec už ne
mám stolici.

•

M ám dotaz. M ilu ji kávu. Když přejdu na pránickou stravu, m ůžu si
ji d o p řá t an ebo ji budu m uset m ít zavřenou v krabici a jen občas si
čichnu?

S nápoji není problém kromě ovocných džusů. Můžete si dát kávu, čaj,
vodu.

•

Kolik v y p ijete za den a jaké te k u tin y pijete?

Za den vypiji asi půl litru vody. Pokud léčím například člověka s rakovi
nou, piji hodné, abych se vyčistil.

•

Pijete něco jin éh o krom ě vody?

Ano, piju i kávu. Káva je pro mé šamanská rostlina.
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•

Jak probíhá váš den a jak pijete?

Dá se přestat jíst i pít. Já cítím potřebu pít, protože léčím lidi.
Je to stejné, jako když si dám sprchu. Když piji, vlastně se osprchuji ze
vnitř. Když jezdím za synem do Itálie, tak pít přestávám.
Mezi druhy vody nerozlišuji. Často se mě lidé ptají, jak mohu žít upro
střed města, které je tak znečištěno. Pokud žijete v jednotě se vším, co je ko
lem vás, neexistuje nic, co by na vás útočilo a vy nemůžete být obětí útoku.
To, co vytváří ten útok, je strach.
Spím tak hodinu a půl. Chodím spát se slepicemi kolem deváté a kolem
jedenácté vstávám a začíná můj den. Pracuji na internetu. Dostávám šedesát
až sto mailů denně, a zabere čas, než odpovím. Poté provádím šamanské lé
čení s lidmi na dálku. Pak cvičím čchi-kung a potom dělám šamanské rituály
pro planetu. A od osmi od rána léčím lidi, a to dělám až do doby, kdyjdu spát.
To je můj obvyklý den.

•

Jak se vaše tě lo vyro vn ává s to x ín y , např. z v ýfu ků a u t ve velkých
městech?

Když postoupíte dál v pránické výživě, tak jste v Jednotě se vším, co exis
tuje. Představte si Vesmír jako velkou skládačku, vy jste jedna částečka této
skládačky. Máte své místo ve Vesmíru a jste součástí této skládačky. Jste na
tom správném místě a v tom případě máte pomoc Vesmíru a cítíte se v Jed
notě se vším, co existuje. Není útočník ani ten, na kterého se útočí.
Vše je prána.

•

Jak se hojí rány při pránické výživě?

Rány se hojí rychle a jizvy mizí.

•

Co m ůže b rá n it přísunu prány? Třeba ošacení? U zavřený prostor?
H lad o víte někdy?

Hlad necítím.
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Živí mě moje aura. Každé místo na povrchu mého těla, každý pór mé
kůže přijímá pránu a vyživuje mé.
Aura mé vyživuje...

•

Příprava te d y trvá jeden až dva roky a stačí nejdříve zje m n it kvalitu
a kvan titu potravy?

Nebudu dávat konkrétní rady, neexistuje žádná horší ěi lepší dieta, a do
konce i lidé, kteří jedí maso, mohou přecházet na pránickou stravu. Ale jde
o to, aby výživa byla vědomá. Ze začátku vkládáme krátké půsty a využíváme
jich k pročištění téla. Ne déle než tři dny, pak už je to o ničem.
Stačí jednodenní až třídenní půsty.

•

Dá se p řip ravo va t za chodu v norm álním živ o tě , když se chodí do
práce? Dá se zv lá d n o u t 21d enn í proces při zam ěstnán í ve městě?

Můžete to délat úplné v klidu a přitom dělat vše jako obvykle, ale my
slím si, že je přece jen lepší to délat někde v izolaci, v klidu, beze stresu, na
krásném místé nékde v přírodě a nejlépe ve skupině, protože můžete využít
energii té skupiny. A potom, až přejdete na pránickou výživu, tak můžete
fungovat úplné normálné. Máte dokonce víc energie, než jste méli předtím.

•

Držel jsem půst dva dny a začal jsem znova jíst. Byl jsem vyčerpaný.
Cítil jsem se dobře, ale v n itřn í hlas mi řekl, abych začal znovu jíst.

Ten vnitřní hlas je v pořádku, to je váš vnitřní průvodce. Pokud držíte
půst pouze tři dny, je to v pořádku a je normální, že tělo prochází stavy detoxikace, toje to, co jste cítil. Po třech dnech se to uklidní.

•

A ha! M ěl jsem o pravdu pocit, že je to nebezpečné a že pokud budu
pokračovat, špatně to d o p a d n e ...

Toje pouze myšlenka, které je třeba se zbavit.
Pomocí půstu se pomalu fyzicky připravujeme.
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•

Když se cítím připraven, m ohu p řisto u p it na pránickou výživu?

Pokud se chcete začít živit pránou a projít proces 21 dní, je důležité to
číslo 21 jako číslo zasvěcení a je důležité védět, že každý týden bude jiný.
Nejdříve se pracuje na fyzické rovině a odstranění tzv. buněčné paměti. Bu
něčná paměťje taková stopa, která zůstává ve vašich buňkách po všech stre
sech a nemocech, které jste kdy měli, a díky těmto stopám se stává, že se ne
moc vrací. Prána má schopnost stopy buněčné paměti odstranit. Je to jako
čistit rýhy na CD. První týden budeme používat to, co tělo zná. Ve chvílích,
kdy jste zvyklí jíst, vám bude kručet v břiše a tomu říkáme neurovegetativní
systém. Nachází se v reptiliánské části mozku. Automatický proces našeho
těla, který říká: „M ám hlad, pošli mi nějaké jídlo,“ se aktivuje těsně předtím,
než se najíme. A my se v tomto čase, tzn. v poledne a večer, věnujeme vizualizaci, během níž necháme klesat pránu svým tělem. Díky tomu naše buňky
pochopí, že výživa, kterou jim budeme dávat, je prána. Pocit hladu okamžitě
mizí a tělo je nasyceno. Od té chvíle, kdy to buňky pochopí, je to velice jed
noduché a naše smysly se velice zbystří.
Abych vám dal nějaký příklad. Když položím ruku na zem, cítím, jak klíčí
semena. Když jdu do obchodu a přejedu rukou nad ovocem nebo zeleninou,
tak cítím chuť a vůni toho ovoce a poznám, jestli bylo ošetřováno chemicky
nebo ne. Po určité době se vašich pět smyslů tak zbystří, že vám pránu přine
sou prostřednictvím všeho, co existuje. Pak dojde k určitému fenoménu na
úrovni aury, takže zesílí a bude koncentrovat a shromažďovat pránu. Pak už
nemusíme nic dělat. Každým naším pórem si buňky vezmou, co potřebují.

•

První týd en se te d y bavím e o čištění buněk na fyzické úrovni?

Ano. Rozpouštění buněčných vzpomínek jde čím dál tím hlouběji. Pro
jdete jim i až do fáze, kdy jste byli plodem v břiše matky. Projdete i buněč
nými vzpomínkami z minulých životů, buněčnými vzpomínkami, které se
vážou k vaší rodině. Stává se, že lidé v určitém věku onemocní určitými ne
mocemi, kterými ve stejném věku trpěli jejich rodiče. Během druhého týdne
se dostanete ke vzpomínkám, které jsou uloženy mnohem hlouběji, což jsou
vzpomínky, které se vážou ke vzpomínkám celého lidstva, tzn. vzpomínky
na doby, kdy bylo sucho a hladomor. Tyto vzpomínky jsou stále aktivovány,
protože i dnes jsou na světě lidé, kteří trpí hlady.
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Nejhorší vzpomínkou, která je dost silná až násilná, je ta, která se týká
obalu, který je kolem buněk. Když máte dvě buňky, tak každá má svůj obal,
ale to je jen váš mentální koncept, a to je dualita. Na úrovni Jednotného
kvantového pole existuje pouze Energie.

•

To trv á tři dny?

Ano. Takže projdete touto zkušenosti, která trvá tři dny, kdy ztratíte
všechny své záchytné body a na tělesné a mentální úrovni dojde k totál
ní dezorganizaci. To mi připomíná, co prožil Ježíš, když ho dali do hrobu,
a to je rozdíl mezi housenkou a motýlem. Housenka a motýl jsou dva rozliční
tvorové, a přitom jde o jednoho a toho samého tvora. Housenka žije na zemi
a celý den jí a nemiluje se. Motýl létá, nejí a miluje se celý den. A mezi tím je
kukla. Védci si řekli, že se do kukly podívají, aby pochopili, co se déje, než se
z housenky stane motýl. Otevřeli kuklu a našli tam kašičku. Úplné beztva
rou kašičku, rozhodné žádnou živou bytost. Takže tyto tři dny budeme žít na
úrovni kašičky. Po třech dnech najednou „cvak“ a octneme se v Jednotném
kvantovém poli. Uvidíme jenom Světlo a Energii. Cítíme Mír, Klid, Lásku,
a to tak intenzivně, že naše buňky pochopí, že jsou věčné a nekonečné. Do
sáhneme vnitřního stavu Blaženosti, tzn. žejsme šťastní, úplné šťastni a na
plnění, úplné naplnéní. A naše buňky se radují a jsou úplné okouzleny tím,
co můžou zažívat. V tu chvíli přecházíme definitivně na pránickou výživu.
Během posledního týdne bilancujeme situaci, kterou jsme prošli, a de
finujeme si tři kritéria, podle nichž poznáme, zda jsme zahájili pránickou
výživu plné.

•

Jaká jsou to kritéria?

Prvním kritériem je váha.
Pránickou výživou váhu stabilizujeme a můžeme i dokonce trochu přib
rat. Béhem půstu pouze ztrácíme, ztrácíme, ztrácíme, dostaneme se na tzv.
limitní váhu a pokud se dostaneme pod ni, tak už jen ztrácíme až do smrti.
Takže já už devét let mám 75 kilo a tato váha se nemění.
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Druhé kritérium je energie.
Pokud se napojíme na pránickou výživu, napojíme se na Univerzální
energii, už nepoznáme opotřebování, únavu a čím více budeme pracovat,
tím více budeme mít energie. Zatímco při půstu čím více se postíme, tím
méně energie máme.
Třetím kritériem je spánek.
Při pránické výživě se nám sníží doba spánku na polovinu. Já po devíti
letech spávám hodinu, hodinu a půl a budím se stejné odpočatý, jako bych
spal deset hodin. Pokud člověk drží půst, tak spí celý den.
Podle těchto tří kritérií poznáme, že jsme přešli na pránickou výživu.
Pokud jsou splněna, můžeme pokračovat bez jakýchkoliv problémů. Po
kud jedno z nich chybí, můžeme počkat jeden, dva měsíce. A pokud splňuje
me pouze jedno kritérium, tak musíme začít jíst, protože nějaká část našeho
těla nepochopila.

•

Proč je to ta k vyhraněno? To zn am en á buď pevná strava,
nebo pránická výživa. Proč nejde o bojí dohrom ady?

Nejde dělat obojí. Pránická výživa znamená živit se pouze pránou. Po
kud naprogramujeme buňky, je třeba být jednoznačný, takže to není buďto
a nebo to, ale jedno, nebo druhé. Je třeba rozhodnout datum přechodu na
pránickou výživu a pak se toho držet.

•

N elíb í se mi ten výraz, že pránická výživa není přístupná těm ,
kteří je d í norm áln í stravu. Jak to vním at?

Je přístupná.

196

O T Á Z KY A O D P O V Ě D I Ú Č A S T N Í K Ů M 2 1 D E N N Í C H P R O C E S Ů A B E S E D

•

Jeden z mých učitelů. Jack Schultz, p raktiko val oba způsoby.
Za týden měl tři až p ět jíd el. Získával pránu pom ocí šišinky.
M ěl celou sestavu, ja k cvičit očima pro je jí stimulaci. N ekladl důraz
na zastavení pevné stravy. Co si o to m m yslíte vy, Henri?

Pro mě je to složitější než pránická výživa.

•

On ta ké říkal, že spal pouze dvě hodiny za noc
a měl fu tu ristické sny.

Fajn, ale vy máte schopnost úplné se obejít bez stravy, a když vidíte, že
80 procent nemocí je způsobeno stravou, tak proč ji přijímat, pokud mám
schopnost živit se pránou? Nikoliv pouze pránou ze stravy, ale vším, co exis
tuje, životem, který je kolem nás. Toto vás dovede do stavů vědomí, kterých
nedosáhnete, pokud se živíte klasickou stravou. Vaše úroveň vibrací se au
tomaticky sníží, protože přejdete na materiální úroveň. Pokud zažijete to, že
se vaše já zjemní, zažijete jiné stavy vědomí a budete žít v míru a harmonii se
vším, co je kolem vás. Nebudete se vracet zpět.

•

Když jsem dospíval, zkusil jsem jed n o u pránu.
Později jsem si u vědo m il, že to pro m ě nebylo hned přístupné,
neboť m ám spíš problém h líd a t si váhu.

Přemýšlíš v termínech půstu. Pomoci prány hmotnost stabilizujeme,
nevážeme se na pojem ztráta hmotnosti.
Můžeš přibrat, když budeš chtít; pokud si připadáš hubený, stačí na
programovat buňky na nabrání hmotnosti. V 19. století žila mystička, která
nepila ani nejedla. Nechala se zavřít do psychiatrické léčebny a sledovat po
dobu několika mésiců. Lékaři si uvědomili, že pravidelně přibírá na hmot
nosti. Je to skutečné možné, protože buňky udělají, co po nich žádáš, na
jdou v práné vše, co potřebuješ. A lidé, kteří takto žijí už dlouho, mohou být
perfektně zdraví, modelovat své tělo, jak si přejí (silnější, hubenější, mladší,
starší..., hrají si s tělem...).
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•

Jak zv lá d á te těžko u fyzickou práci? A jestli se někdy naštvete?

Nikdy se nenaštvu. Co se týká fyzické práce, energie mám tolik, jako
bych byl napojen na nějaké vesmírné dynamo. Mohu pracovat celé hodiny,
řídit celé hodiny. Vykonávat jakékoliv pohyby. Vy si možná myslíte, že se
postím. V tom případě bych byl unaven. Já mám nekonečné množství ener
gie. S fyzickými silami také nemám problém. Můžete se podívat na Suprememaster TV, která každý týden vysílá svědectví lidí, jako jsem já, a je tam
Jericho Sunfire, nejí a nepije čtyřicet let a je trenér ragby. A uvidíte jeho tré
nink, když dělá kliky, a můžu vám říct, že to je teda něco. Já chodím rád na
procházky. Ze začátku chpdíte normálně s ostatními a pak zrychlujete, až
chodíte neuvěřitelnou rychlostí, aniž byste byli unaveni.

•

Spánek - pokud spím osm až deset hodin, probudím se a pak znovu
usnu, ta k za další hodinu dvě jsem úplně vyřízen ý a často se potím .
Jak to m á te vy?

Mezi normálním spánkem a pránickým spánkem je rozdíl. Během nor
málního spánku dochází k mnoha procesům trávení. Pokud hodně jím e,
trvá to pro tělo dlouho a tělo je unavené. Tělo detoxikuje organismus během
spánku, potí se, vylučuje přes kůži potem zápach apod.
Pokud se vyživujete pránou, tak se prakticky nepotíte, hned usnete
a vstanete svěží.

•

Jsem na začátku pránické cesty a zajím á m ě, jestli bych na to m ohla
jít pozvolna: ne 21 dní, ale tře b a 40 dní a jestli by se tím to pránické
osvojení narušilo...?

Proces nastolování pránické výživy trvá 21 dnů.

•

A pokud te n to proces přeruším , tz n . něco sním? Co se stane?

Jestliže se najíte, tak proces přerušíte. Někteří lidé po 21denním proce
su začnou jíst. Většinou jsou příčinou společenské tlaky... děti, rodiče, přá
telé, kteří na vás budou projektovat svůj strach. To může zajít hodně daleko.
V jedné skupině jsem měl pár, žena 75 a muž 78 let. Pán byl architekt a paní
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univerzitní profesorka, takže nebyli z nějaké nižší kulturní vrstvy. Po 21denním procesu odjeli vyléčení ze svých nemocí, oba byli na práné, splňovali
všechna tři kritéria. Vrátili se domů, pozvali dceru, aby jí oznámili tu šťast
nou zprávu, a jejich dcera vzala telefon a zavolala do blázince. Byli dost intelingentní na to, aby se za sebe dokázali postavit. Cesta k pránické výživě je
cesta osobní svobody.
Vy jste svým jediným pánem. Nemůžete se nechat na této cesté nikým
omezovat a nemusíte se také nikomu zodpovídat. Záchytným bodem jste
vy sami sobé. Jste soběstační, sebezodpovědní. Pokud jsou na vás vyvíjeny
nějaké tlaky, neměli byste to říkat každému. Je potřeba to sdílet jen s lidmi,
kteří jsou schopni to pochopit. Není třeba to vykládat lidem, kteří to nechtějí
nebo nemohou pochopit. Nemusíte také sobé ani nikomu jinému nic doka
zovat.

•

Co za to obdržím e?
Co získám e, když se vyd ám e cestou svobody?

Zaprvé perfektní zdraví. Pokud jste ve stavu jednoty s vesmírem, jak
chcete onemocnět? Už není uvnitř a venku. Viry a bakterie jsou také prána.
Nejsem nemocný, protože nemám strach být nakažen. Zdraví je normální
stav, to nemoc není normální. V dávných dobách byli lékaři placeni pouze
tehdy, když byl pacient zdravý. Nemoc je anomálie.
Druhá úroveň je to, že člověk může tvarovat své tělo, jak chce, může vy
padat, jak chce, a dokonce omládnout. Začaly mně znovu růst vlasy, i když
jsem byl holohlavý, a to ve stejné barvě, jakou jsem měl jako dítě. Měl jsem
tzv. pisárskou křeč, vyhřezlou ploténku, bolesti zad. Od té doby nemám žád
né bolesti ani příznaky. Dokonce jsem pružný jako ve dvaceti letech, oprav
du mi omládlo tělo.
Třetí úroveň znamená, že pokud jste jednou dosáhli perfektního zdraví
a omlazení, můžete žít tak dlouho, jak chcete.
Je to tělo Průvodců světlem: nejedí, berou na sebe různé podoby a žijí tak
dlouho, jak chtějí.
Připravujme se na nové tělo, které tvoří tělo světla.
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•

Když tu cestu n asto up íte, ta k už není cesty zpátky?
M ů že te se v rá tit kdykoliv? M á te ta k o v o u zkušenost,
že se někdo vrátil a tře b a zase onem ocněl, nebo něco tako véh o?

Ano, samozřejmě.
Největší problém s pránickou výživou je, ja k mám zrušit své limity. Vy
užíváme jen 15 až 20 procent svých možností. Takže co se děje s tím zbyt
kem? Naše těla mají schopnosti, které si nedovedeme ani představit.

•

Takže je d in é, co m ě o m ezu je, je m oje m e n tá ln í stránka?
Strach a to , čemu věřím ?

Ano, a to, co vám bylo vštěpováno od dětství. Výchovou, školou, odbor
níky. Pokud se zeptáte třech různých odborníků na výživu, řeknou vám vždy
tři různé odpovědi. Nikdy vám neřeknou to stejné.

•

M a jí smysl d lo u h o d o b é půsty, pokud nepřecházím e na pránu?
Pokud by se to po 21 dnech nepo ved lo , za ja k dlouho m ůžu udělat
další pokus?

Jestliže se postíte dvacet jedna dnů, můžete se klidně postit i čtyřicet. Je
tojedno, jen je to nebezpečné. Maximum jsou čtyři měsíce.
Pokud se to nepovede a nějaká vaše část to nepochopí, tak počkáte a ně
kdy to zkusíte znovu. Ale nemusíte projít všech těch 21 dnů, protože už bu
dete přeprogramováni. Pokud jste už jednou prošli procesem 21 dnů, pak se
můžete stát breathariánem kdykoliv. Stává se velmi často, že lidé potřebují
určitou dobu, které se říká integrace, tzn. že na určitou dobu začnou zase
jíst, ale když to znovu naskočí, tak se začnou živit pránou. V každém případě
je potřeba poslouchat to, co vám tělo říká.
Příprava musí být velmi pečlivá a musí trvat tak dlouho, jak je nutné. Je
absolutně nutné, abychom byli sladěni na všech čtyřech úrovních, tzn. fyzic
ké, emocionální, mentální a duchovní. A všechny tyto čtyři úrovně naší by
tosti musí být v souladu. V žádném případě se do toho nesmíme nutit nási
lím, protože jednak by to nefungovalo a jednak by to mohlo být nebezpečné.
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•

Jak určit ideální váhu?

To záleží na věku a tělesné konstituci. Když se dostaneme na spodní vá
hovou hranici, tak už většinou bývá pozdě. Pokud během 3. týdne vidíme, že
váha stále klesá, tak doporučuji, začít hned jíst. Limitní váhy se během těch
21 dnů nikdy nedosahuje, ale pokud byste pokračovali, bylo by to šílenství.
Když má člověk nadváhu, tak určité zhubne, ale váhový úbytek není to, co
nás zajímá.
To, co nás zajímá, je stabilizace váhy. Když se tělo dostane na svoji ideál
ní váhu, tak se zastaví samo od sebe.

•

Jak a co d ěláte, když se cítíte špatně?

Už neexistuje dualita, to je další etapa. Začnete tím, že pránu přivedete
k sobě, potom se stabilizujete v tomto stavu a budete žít v blaženosti. Když
jste ve stavu radosti, jste také ve stavu utrpení. Když odsunete radost daleko,
spojíte se také s utrpením, a když odsunete utrpení, dostanete radost. Obojí
je neoddělitelné. Je to součást dualismu, jste vy a vesmír. Zatímco v pránické výživě začnete žít v jednotě s přírodou. Najdete si svoje pravé místo ve
vesmíru. A vesmír vám pomůže, bude vás podporovat, živit. Říkáme tomu
zákon synchronicity. Přinese vám stav blaženosti.
Není opak k blaženosti, tzn. jste jí plni nonstop. Nepotřebujete k exis
tenci nikoho a nic, takže dosáhnete skutečné svobody.
Ve filmu Into the W ild (Útěk do divočiny) vystupuje mladý muž dychtící
po svobodě a vydá seji nalézt do divočiny. Je ale zastaven hladem a nikdyji
nenajde. Je nucen ničit přírodu, a tedy sám sebe. Nevystoupí z duality. Po
kud se vyživuji pránou, jsem v jednotě s vesmírem, tudíž jsem svobodný.
Vsuvka:
Chtěl bych potvrdit, co řiká pan Monfort, který mluvil před chvílí.
Byl jsem na několika stážích - 30 dní, potom 21 dní, potom 19 dní.
Měl jsem čas zkoumat tyto fáze mezi čistým pránickým způsobem
stravování, kdy se nacházíte ve stavu blaženosti, a momenty regre
se, kdy jsem presto začal jíst normálně.
A jasné jsem viděl dopad.
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Když například pijete ovocné šťávy a jíte zeleninu, pociťujete v těle vzru
šení, jste plní vitamínů, takže já jsem ztratil klid. Maso u mě probouzelo ne
trpělivost a agresivitu.
Nemůžete dělat obojí zároveň, protože pokud jste pouze na práně, ne
máte v sobě tyto stavy změn: je to klid, je to šíře, je to pokoj, je to láska ke
všemu kolem sebe. Pochopil jsem, že pokud by se lidé živili pránou, nebyly
by války. To není jen tak, že Japonci jedí syrové ryby a jsou velice bojovní. To
je ta neblahá stránka stravování.

•

Jak probíhá látková v ým ěn a, co je p ro du ktem vym ěšování,
existuje vůbec?

Když člověk nejí tuhou stravu, tak už nechodí na záchod, ale trvá to, než
se střeva vyčistí. Byl jsem sám velmi překvapen, když jsem zjistil, že ještě po
čtyřech měsících ze mé něco vychází. Toxiny a odpad se lepí na stěny střev,
takže to potom trvá, než se vyloučí, a já nejsem pro to, aby se tento proces ně
jak urychloval. Existují techniky, jak si vyčistit střeva, ale já je nezastávám.
Myslím, že tělo ví, co dělá, a dělá to přesné v tu chvíli, kdy je potřeba, aby to
dělalo. Co se týká močení, tak pokud člověk pije, močí, pokud nepije, nemočí. Co se týká pocení, tak člověk se přestane potit. Když zkoumali jogína,
který 70 let nejí, tak zjistili, že se mu močový měchýř během dne naplní a pak
se mu zevnitř vyprázdní. Je to voda těla, která je znovu použita.

•

Dá se n ap lán o va t fá ze kašičky?

Ta se neděje během těch 21 dnů, ale potom. Může to být třeba čtyři až
pět měsíců potom. 21denní proces je stejný pro všechny, ale zbytek přichází
k různým lidem různé.

•

Jak reag o valo vaše tě lo během procesu na te p lo a chlad?

Velmi dobrá otázka. Je to dualita jako každá jiná. Teplo a zimu cítíte po
řád, ale už na vás neútočí. A intenzivní chlad nebo intenzivní horko je jako
pohlazení.
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•

Je m ožné, aby se osvícený člověk neživil pránou, jin ým i slovy, jestli
se dá d osáh n o ut osvícení bez živen í se pránou?

Samozřejmé že ano, ale myslím si, že cesta pránické výživy je pěknou
cestou k osvícení.

•

Když se člověk začne živ it pránou, je m ožné se vyléčit z Bechtěreva
nebo diabetů?

Lidé se vyléčí z čehokoliv.

•

Je zde řeč o živ o tě v lásce, je d n o tě a m íru. Kdybych se
v té souvislosti podíval na jíd lo ja k o ta k o v é , jak jsm e zvyklí,
je to vyjád řen í strachu, že nebudu moci žít? Že umřu?

Za nějakou dobu, co človék praktikuje pránickou stravu, pro mé to bylo
za čtyři až pét mésiců, se dostane na poslední úroveň buňky, na ohraničeni.
Když se na buňky podíváte pod mikroskopem, uvidíte jednu vedle druhé,
každá má svůj obal. Ale to je pouze iluze. To vám říká vaše mentální strán
ka. Ukazuje vám to dualitu. V Indii existuje svátý muž Srí Robindo, který
se taky zabýval tímto problémem. Vytvořil pro to zvláštní slovo „nescience“
(nevěda). Zažijete v tom zkušenost, která trvá tři dny, stejný počet dní, jako
zůstal Kristus v hrobce. Je to černá černota. Nevědomost nevédomosti. Je
to naprostá sila, která se nechce hýbat, nechce se vyvíjet. Vždy takovou byla
a bude. V tom okamžiku už nevíme, kdo jsme. Vezměme případ housenky
a motýla. Období, než se housenka stane motýlem, je takovým mezidobím,
kdy žádný orgán není vlastní ani housence, ani motýlovi. Housenka leze po
zemi, celý den jí. A nerozmnožuje se. Motýl létá, nejí, a celý den se miluje.
Mezi témito dvéma je mezidobí a vědci si řekli, že se podívají, co je to za
tvora, co je to za tvar. A našli uvnitř kukly pouze kaši. Když projdete zku
šeností tří dnů, budete taky takovou kaší. A najednou šup a vyletíte. Budete
ve světle, budete svétlo a vaše buňky pochopí, že jsou jednotné, že jsou věč
né. A vaše buňky zažijí takovou blaženost, že vám to nemohu ani vysvétlit.
A když se z této zkušenosti vrátíte, uvědomíte si, že ta zkušenost byla smrt.
Byla to hranice, obal mentálního džbánu.
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•

V y d a t se cestou pránické výživy zn am en á v y d a t se na všech úrov
ních: fyzické, duchovní i duševní a s to u to cestou se zto to ž n it. Je
m ožné pomoci d ítě ti to u to cestou, pokud se narodilo s genetickou
poruchou spojenou s přijím áním potravy?

Prožíváme mimořádné období vývoje lidstva. Vesmír se brzy změ
ní. Brzy se inkarnuje určité množství dětí, kterým se říká „indigové děti“.
Všechny duše vtělené do indigových dětí jsou duchovními mistry. Inkarnují
se proto, že jejich úkolem je pomoci přechodu. Jsou to uskutečněné bytosti,
které za sebou mají dlouhý vývoj, dlouho žily ve světle, některé již žily z prá
ny a jsou již samy pránické. Je třeba je nechat žít z prány. Určitě je nenutit
k běžné stravě.
Problémem bývá, že rodiče mají strach - nikoliv dítě. Jako třeba můj
syn. Je mu šest let. Narodil se v době, kdy jsem se vyživoval pránicky již čty
ři roky. Vídám se s ním v Itálii vždy týden jednou za měsíc. Kdykoliv s ním
jsem a když vedle mě usíná, říká mi: „Tatínku, beru si výživu ze světla.“ Má
polovinu buněk ze světla, protože když se narodil, již čtyři roky jsem se živil
pránicky. Když je se mnou, nejí. A má spoustu energie. Překypuje radostí.
Zatímco kdyžje s maminkou, je stále nemocný. A jí.

•

Zlepšila se vám kvalita zubů po přechodu na pránickou výživu?
Je to nejtvrdší část lidského tě la a je jí o v liv n ě n í trv á nejdéle.

Jedním ze znaků je opravdu omlazení organismu. Zuby se čistí zevnitř,
regenerují se zevnitř. Já jsem měl předtím silně krvácející dásně a zuby, které
se začínaly viklat. A to zmizelo. Pozoroval jsem ještě jeden znak omlazení.
A to byly vlasy, protože jsem byl plešatý. Vlasy mi teď rostou a mám mimo
řádně silné nehty. M izí mi vrásky. Projevuje se spousta příznaků omlazení
organismu. První, co je patrné při zavedení pránické výživy, je dokonalé
zdraví, člověk už vůbec neonemocní. Začnete-li žít v totální harmonii se
vším, pak bakterie, viry, chemické látky, to vše vnímá pránu a neútočí na vás.
Dokonce ani hmyz.
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•

N ěkteří breathariáni čerpají stravu ze slunce. M á pro ně slunce něja
ký speciální význam ? Cítí ho jako hlavní zdroj energie, nebo ji čerpa
jí z okolí?

Pro mé osobné ne. Já beru slunce jako zdroj sluneční energie. Ale to, na
co narážíte, je jiná cesta: sungazing. To je cesta, kdy se nepřestává s přijímá
ním fyzické stravy. Je to technika, při níž se adept snaží o rozvíjení šišinky.
A pokud se to podaří, chuť na jídlo sama přirozené mizí. Jediným slabým
místem techniky je, že k ní potřebujete slunce. Techniku lze praktikovat jen
na rovníku nebo v tropickém pásmu. V jiných pásmech nestačí množství
slunce k tomu, aby došlo k nějakým změnám. Techniku musíte praktikovat
při východu a západu slunce každý den. Považuji ji za omezenou, protože
prána není jen ze slunce, prána je ve vodě, v zemi, ve vzduchu, všude.

•

Jaká je vaše vize, ja k se bude stravován í v budoucnu vyvíjet?

Budoucnost neexistuje. Minulost také ne. 2 iji v přítomném okamžiku.
Nevím ani, zda zítra ráno budu pránická osoba. Každé ráno se probouzím
a říkám si: „Pokud to bude fungovat, budu pokračovat.“ Je jasné, že se při
pravujeme na nějaký velký přechod, na nějakou transformaci. Pránická stra
va je určitý prototyp. Na mně to ale nezávisí, já o tom nerozhoduji.

•

M ů žo u m ít práničtí m an želé dítě?

Jeden z pránických párů, o kterém vím, manželský pár z Ekvádoru, má
dítě, které bylo kojeno maminkou a pak přešlo na pránu.

•

M ů že breath ariánství pro vozo vat tě h o tn á žena a je d ítě potom
ta k é breatharián?

Na Suprememaster T V je dokument, že těhotenství je bez problémů,
porod jednoduchý. Po odstavení dítě nejí běžnou stravu.
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•

M o h o u b ýt lidé sexuálně a k tiv n í během 21d enn ího procesu
a následovně a zejm éna muži?

Je potřeba si uvědomit, že dva základní instinkty, sexuální a potřeba po
travy, fungují souběžně. Jestliže ovládnete jeden, ovládnete zároveň i druhý.
Takže už nebudete závislí na svém instinktu, ale budete mistrem. Tarotová
karta - vůz. Tam sedí vozataj a řídí to sám. To je výživa a sexualita. Ovládnete
to a budete to řešit mnohem rozvinutějšími formami sexuality než předtím.
Co se týká mužů - budete moci ovládnout svoji ejakulaci. Vaše spermie
se promění v odžas a můžete se tím i živit, protože je to také prána. Transmu
tace, při které se spermie promění v odžas, je jako v tantrické józe. Pokaždé,
když muž ejakuluje, tak to znamená o jednu hodinu života méně.

•

I když se živím e pránou?

Ne. V případě ovládnuté sexuality se zbavíme instinktivního, impulziv
ního jednání na úrovni králíků. Celibát s tím nemá co dělat. Nejsme osvobo
zeni od sexuality, ale ovládneme ji. Takže už to není jako dříve, kdy nám bylo
tvrzeno, že tělesné věci jsou špatné. V současné době nám světelní průvodci
říkají, že to shora živí to zdola.

•

Jak to , že v yživ o ván í se pránou zůstalo ta k ta jn é , pokud existuje od
d ávnověku? Z vaší řeči m ám d ojem , že čas prány nastal pro všechny
na p lan etě. Jak to je?

Je to nadmentální schopnost, která byla zatím zahalena. Je tu od roku
1983. To znamená, že od tohoto data mohou všechny bytosti žít z prány.
Předtím to bylo vyhrazeno pouze duchovním mistrům. Vibrace se zrychlují,
přinášejí je průvodci světla. Nyní jsme ve skupině lidí, kteří prochází proce
sem, a je to pro né snazší než pro ty, kteří to dělali minulý rok. Je tu obrovské
zrychlení. Ukončí se pouze naše myšlenky. Tý potřebují pro svoji existenci
čas a prostora toto vymizí. Je to jako trychtýř, jde to rychle a pak se to zpo
malí. Nikdy nebyl prostor myšlenek, to je totální iluze. To, co vidíte kolem
vás, je energie, prána.
Když se narodí dítě, vidí nejdříve světlo, potom postupně obrysy a tva
ry a ty potom pojmenuje. Když něco pojmenujete, existuje to pro vás. Od
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té doby třídíte a klasifikujete, a tak v hlavé začne pracovat velký počítač; to
bude váš vesmír, který budete sunout dál a dál. Žijete ve shodé s kolektivním
vědomím společnosti. Máte společné body s lidmi, kteří žijí s vámi ve spo
lečnosti.
To je váš svět. Ten si tvoříte. Ale od okamžiku, kdy přejdete do jiného svě
ta, se toto rozpustí. A vaše tělo už nebude tělem mentálním, ale tělem světla.

•

Co se týče tíže to x in ů , kterou všichni nesou, vidím to u svých pa
cientů - pracuji jak o te ra p e u t s en erg iem i a lidé přichází se stále
těžším i problém y. M ěl bych pro sebe s ta b ilizo v a t svoji vním avost?
A le vzh led em k jíd lu jsem nic nenašel.

Stavíš si hranice.

•

M o žn á. Přicházím e do bodu, kdy tíh a na nás už nepůsobí,
nebo ji necítím e?

To je to, co cítím. Dosáhl jsi stavu energie bez hranic. Například když
jdu na výlet, po určité době začnu zrychlovat a lidé mi nestačí. Čím víc jed
náš, tím víc máš energie. To vysvětluje to, proč se tělo neopotrebuje.

•

Byl jste od té d oby na lékařských zkoum áních?
Jaké bylo ponaučení?

Zrovna jsem na jednom byl. U přítele lékaře, který provádí akupunktu
ru. Délali jsme test skoku na úrovni akupunkturních bodů a žádný neodpo
vídal tomu, co můj přítel znal. Potom do mé zkusil zapíchnout jehličky, ale to
se nepodařilo. V taoismu je to známka perfektního zdraví. Řekl, že mi chybí
trochu křemíku, že mám chodit po písku.

•

Ze zvědavosti - nepodstoupil jste někdy například
test podle Kirliana?

Vím , co se děje v mém těle. Je to opravdu jiné než u lidí, kteří se živí nor
málně. Pociťuji perfektní regeneraci těla, a to mi umožňuje tvrdit, že tělo
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funguje dobře. Například když se říznu při holení, krvácím červenou krví
a rána se rychle zahojí.

•

Říkáte, že m áte m im o řád ně v y v in u té smysly. Jak v n ím á te chemické
znečištění, znečištění vzduchu, e lektro m ag n etické znečištění?

Jste v duálním vnímání světa. Odpovím v duchu JEDNO TY. Vnímám
to jako pránu, je to jako viry a bakterie. Od chvíle, kdy přestanete rozlišovat
vnitřní a vnější svět, bude vás živit život. A jak chcete, aby život škodil živo
tu? To není možné.

•

Jak se živí váš syn?

Mému synovi jsou tři roky (2010 - pozn. redakce) a má polovinu bu
něk světla. Jí a jeho matka také. Má mimořádné schopnosti. Ve třech letech
mluví třemi jazyky a překládá těm, kteří nerozumí. V USAjsou respiriánské
dvojice, které nejedí, a mají děti, které také nejedí. Tyto děti rozvíjí schop
nosti přenosu informací na dálku, telepatii... Věda je zkoumá. Přichází nová
generace lidí. Jsou zde početné reinkarnace velkých duchovních vůdců, in
digové déti. Samy od sebe skoro nejí. Pokud máte takové děti, nenuťte je jíst,
znamená to, že se už živí pránou.
V době jídla sedím s rodinou u stolu, protože to přináší sociální aspekt.
Jsem přítomen u jídla, dokonce připravuji jídlo pro své děti.

•

M á te speciální techniku pro práci s buněčnou pam ětí?

To jde samo sebou, tělo samo eliminuje vzpomínky od nejhrubších k nej
jemnějším, až k nevědomí. Vede to ke kvantovému poli a tam se koupeme
v energii a nemáme potřebu ničeho, neboť buňky vědí, že jsou bez omezení.

•

Pránická výživa se p rovádí tím , že se n aprog ram ují buňky?

Naprogramování se děje ještě před přechodem na pránickou výživu.
Jakmile naprogramujeme buňky, přejdeme k procesu 21 dní a potom k pránické výživě. Buňky si z prány vezmou to, co potřebují. Je to automatický
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proces, není potřeba vůle ani slova. Je třeba změnit naprogramování z ome
zení k neomezenosti. Nejsem nesmrtelný, pokud mé střelíš, zemřu. Ale na
druhé straně, můžeme mít život tak dlouhý, jak chceme.
To, co já prožívám, prožívá 15 až 20 tisíc lidí, předává se to buňkám přes
Jednotné kvantové pole a potom se to rozprostře všude... A nemusíte délat
nic, vaše buňky ví, co udělat. Existuje úroveň nekonečné souvztažnosti a ta
způsobuje to, že informace je předána kolektivnímu vědomí. Protoje to teď
pro lidi snazší. Kolektivní vědomí už tu zprávu integrovalo a vaše buňky to
už ví.
Otevřete se možnosti, že vše je možné.
Žijete v omezení. Pokud chcete, aby váš život byl omezený, bude, ale
chcete-li vstoupit do svéta bez omezení, je to možné. Máte na výbér, co si
naprogramujete.

•

Francie vyniká dobrým jíd lem .
N ení chuť prány jaksi slabší než něco jiného?

Když jdu s přáteli do restaurace nebo svým détem vařím nějaké jídlo,
tak se živím jednak tím, že to jídlo připravuji, a jednak tím, že ho ti lidé jedí.
A všechny mé smysly mi nabízejí vjemy, které z toho jídla jsou, a nepotřebuji
do něho kousnout.

•

Existuje ve Francii nějaká ko m u nita vašich žáků?

Nejsem ani guru ani duchovní mistr. Nemám, co bych vyučoval. Jsem
jen člověk, který svědčí o určité zkušenosti, kterou udělal a dělá. Jsem svolný
působit v roli člověka, jenž provází skupiny lidí, kteří chtějí projít stejnou
zkušeností. Provázet je při jejich práci. Po 21 dnech se lidé rozejdou a já už
do jejich životů nezasahuji. To bych velice rád zdůraznil. Nezakládám ko
munity. Nezakládám církve. Nezakládám komunity stejné smýšlejících lidí.
Každý pránický člověk je sám za sebe. Právě to, co my rozvíjíme, je vlastní
zkušenost a vlastní uskutečnění.
Nejsem žádný duchovní vůdce nebo guru. Cesta pránické výživy je po
dle mé cestou do neznámé země a každý den, když vstávám, tak si říkám, že
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jestli to půjde, tak budu pokračovat. A stejně jako kolonizátori, když přijeli
do Ameriky, dobývali více a více území a každý den naráželi na novou hrani
ci, tak já spolu s dalšími třiceti, čtyřiceti tisíci lidmi, kteří podstupují stejnou
zkušenost každý den, mám záměr nebo ambici něco předat ne vaší hlavě, ale
vašemu tělu.

•

Po vaší přednášce jsem n ěkolik dní n ep o třeb o val jíst?
Jsem pránik?

Komunikace, která proběhla, byla komunikací mezi mými a vašimi buň
kami. Stává se, že po těchto přednáškách lidé několik dní nejedí. Máme spo
lečné kvantové pole a to, co moje buňky pochopily před deseti lety, chápou
ty vaše také.
Proto se o tuto cestu zajímá čím dál více lidí. A čím více lidí se dává na
pránickou výživu, tím je to pro další jednodušší.
Je tady možnost živit se vesmírnou energií, kterou používáte vy a po
užívali ji vaši předkové. A vaše buňky o ní vědí. Hmotnou stravou do sebe
samozřejmě dostáváte také pránu, ale zároveň toxiny, které se hromadí ve
vašem těle. A proč se ty toxiny hromadí? Protože zpravidla toho jím e moc
vzhledem k tomu, kolik aktivit máme v našem současném životě. Pro mě je
představa jíst třikrát denně úplné bláznovství. Pokud jíte, tak musíte nejdří
ve žvýkat, potom vám potrava sejde do žaludku, musíte ji trávit, pak jde do
střev, odkud se vstřebávají výživné látky, pak se zbavíte zbytků a poslední
fází je detoxikace. Pokud se v této fázi opět najíte, tak nedáte prostor detoxikaci. Pokud například sníte steak, tak ho musíte trávit čtyři až šest hodin.
Toxiny, které nemohou být vyloučeny, se budou hromadit ve vašem těle, ve
svalech, tucích a také v kloubech. A to vede časem k opotřebení těla, nemo
cem, stárnutí a smrti. Pokud přestanete jíst a budete se živit pouze pránou,
odpadnou vám všechny tyto problémy.
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•

Proč už se to nestalo dřív? V y živ o v a t se pránou?

V historii už byli tací lidé, kteří žili bez toho, aby jedli, ale byli to pouze
svati nebo asketové nebo mystici, takže jedineční duchové. Ale musíme si
uvědomit, že vibrační stav planety je teď pokročilý.
Od roku 1983, kdy na planetu přišla zvláštní síla, které říkáme nadmentální. TU sílu popsal hindský mistr, jenž žil ve 20. století, a napsal o ní
čtyřdílnou knihu, která sejmenuje Božs/rý život. V je jí předposlední kapitole
zmiňuje gnostickou bytost, která popisuje tuto nadmentální sílu. Připomeň
me si, že v roce 1983 se svět octnul třikrát na hranici nukleární války, a když
to vidély světelné bytosti, tak si řekly, že je potřeba okamžité zasáhnout
a seslaly tuto nadmentální energii. V tu chvíli sestoupila a výsledkem bylo
ukončení studené války, pád Berlínské zdi a zména sil, které jsou přítomné.
Říkáme tomu vibrační zrychlení a momentálně se to déje každý den. Takže
to se stalo i v roce 1983 a to umožnilo, že všichni mohou přejít na pránickou
výživu. Téch třicet až čtyřicet tisíc lidí, kteří už tak žijí, jsou svým způsobem
prototypy. Je to podobné, jako když se tvoří nové auto; nejprve se vytvoří
prototyp, a když je prototyp dostatečné vyvinutý, tak přechází do výrobních
linek. V evoluci to vždycky takhle bylo, že se postupovalo metodou pokusů,
a my jsme, dá se říct, novým prototypem lidstva.

•

Jaký je váš osobní příběh, pane M o n fo rte ?

Povím vám svůj příběh. Rád. 2ivím se pránou deset let (dnes je rok
2012) a dva roky předtím jsem vážil 120 kilo. Krátké půsty, jeden, dva nebo
tři dny. Mezi tím jsem normálně jedl a za dva rokyjsem zhubnul 30 kilo. Pří
tel mi dal knihu od Jasmuheen, kterou jsem přes noc přečetl, a následující
ráno jsem se začal živit pránou a od té doby jsem nepřestal.
Pránu vidím od dětství a léčím lidi magnetismem. Magnetismem na
zývám pránu, kterou používám prostřednictvím svých rukou, a nikdy mé
nenapadlo, že bych sejí mohl živit. Pak najednou to udělalo v hlavé „cvak“
a viděl jsem, že je to možné.
S Jasmuheen ve dvou věcech nesouhlasím...
Pokud nebudete první týden pít, budete sedetoxikovat velice intenzivně
a můžou se vám vytvořit ledvinové a jaterní kameny. To je velmi bolestivé,
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takže nemůžete přejít na pránu. To nedává smysl. Tžn. pijeme hodně a hod
ně, zejména první dny. Během těch 21 dnů nikdy nepřestaneme pít.
Třetí týden žádné ovocné šťávy nepijeme, protože je to jídlo, a buňky ne
chápou, o co jde, a tím pádem se z toho stane půst.
Já jsem to udělal tak, že jsem nikomu nic neřekl, a bylo to zrovna kon
cem roku, tzn. Vánoce, Nový rok, byl jsem pozván k dětem a vnukům, ale
i přesto jsem je navštívil a řekl jsem jim , že jsem prostě přestal jíst, takže to
bylo první překvapení, a také jsem udělal svoji první přednášku. A pak jsem
o tom šest let s nikým nemluvil, kromě přátel a rodiny.
Jednou jsem si takhle v klidu meditoval a během toho jsem uslyšel hlas
svého průvodce, který řekl: „Napiš knihu.“ Tak jsem mu odpověděl: „Já ne
umím napsat knihu.“
On mi ale řekl: „Ne, ne, ne, napiš knihu.“
Tak jsem se vrátil o šest let zpět a popsal v té knize zkušenosti z těch šesti
let. Udělal jsem všechno, abych ten rukopis mohl poslat vydavateli, které
ho jsem náhodou našel na internetu, a poslal jsem mu ho. A jeden rukopis
jsem poslal i příteli, který je lékař, věnuje se alternativní medicíně a napsal
spoustu knih. A ten mi řekl, že moje kniha je úžasná a že by chtěl napsat
předmluvu. Tak jsem si říkal, že je to dobré znamení. Ptal se mě, kdo je můj
vydavatel. Řekl jsem mu, že je to vydavatelství Lanore v Paříži, a on mi řekl,
že je to opravdu vtipné, protože to je zároveň i jeho vydavatel.
Normálně se kniha prodává čtyři měsíce. Je třeba říci, že vychází přibliž
né 30 až 40 tisíc knih za rok. A moje se prodává už 3,5 roku a je třetí nejprodávanéjší na Amazonu, což ukazuje, že kolektivní vědomí je připravené na
pránickou výživu.
A dnes ji můžete číst i vy v českém jazyce a vaši přátelé v jazyce anglic
kém. Není to úžasné?
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•

Já mám m alou osm iletou holčičku a ta jí jed n o u denně. Občas si
vezm e něco m alého, ale jin a k jí jed n o u d enně. N ehubne a má plno
energie. Je pránické dítě? Její m atka má ale o ni strach.

V žádném případéji prosím dojídla

nenuťte. Vaše dcera je indigové díté.

Indigové déti jsou duše různých mistrů a vtélují se sem, aby umožnily pře
chod, který nás teď čeká. Tyto velké duše ví, co je to prána, a živí sejí úpl
ně přirozené. Pokud má energii, tak není žádný důvod, aby jedla, tzn. že se
živí pránou. A kdyby přestala jíst úplné, bude to ješté lepší. Vaše svědectví je
velmi zajímavé, protože jste dobrý příklad toho, jak je člověk konfrontován
se svým okolím. Musíte mít hodné odvahy, abyste zůstal věrný svojí osobní
integritě, a musíte poslouchat, co vám ta integrita říká. Jsou déti, které ne
jedí, a rodiče jsou z toho mrtví strachy, aleje to také určitá duchovní cesta.
Vzpomeňte si na tři kritéria a pokud vaše dcera splňuje tato tři kritéria, tak to
znamená, že se živí pránou.

•

Jak je m ožné, že holčička jí a zároveň se živí pránou?

Protože ji nutí jíst a to je strach těch rodičů. To, že se znovu najíte, ne
znamená, že se neživíte pránou... (viz bigu).

•

A jsou schopny ž iv it se pránou všechny bytosti?
M ě trá p í d ěti, které um írají hlady v Africe.

Když Jasmuheen pracovala pro O S N , tak navrhla, že převede lidi na
pránickou výživu, a její projekt byl zamítnut. Celý ten problém v zemích,
kde je hladomor, vzniká uměle a zakrývá to, že v těch zemích jsou nerostné
zdroje.

•

Je potřeba v n ím a t nebo cítit pránu, abych se ji m ohl začít živit?

Ne nutné. Ješté také záleží na tom, jak to myslíte. Není nutněji vidět, ale
je nutné dělat vizualizaci, kdy si představujete pránu jako Bílé Světlo. Jako
velmi intenzivní Bílé Světlo. Pokud jste viděl film Avatar, tak je tam ta scéna,
kdy meditují kolem stromu, a tam je prána.
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•

Jsou schopné ž ití z p rán y všechny bytosti,
nebo je to zále žito s t pouze lidí?

Zvířata nemohou, protože nejsou schopna ovládnout svůj instinkt. A to
je také to, co odlišuje člověka od zvířat. Ale tím, že přejdete na pránickou
výživu, zvířatům pomůžete. I rostlinám, i kamenům a celé Zemi.
Abych se vrátil k tém zvířatům; pro člověka, který žije z prány, je velmi
uspokojující, že neškodí ani zvířatům ani rostlinám.

•

Jak u m írají lidé, kte ří se živí pránou?

Já je ještě neznám, takže nevím.

•

Jak to , že se d ožívají vysokého věku ve zdraví?

Děje se to tak, že v prvním stadiu života je vám dáno dokonalé zdraví.
Žijeme ve společnosti, v níž se má za to, že normální je být nemocný. V dáv
ných dobách neplatili doktorovi, pokud byl člověk nemocný. Znamenalo to,
že to byl špatný doktor. Nemoc je anomálie, takže není nic zvláštního být
zdravý.
Pokud už v sobě nemám toxiny, tak se tělo začne regenerovat.
Pokud jsme zajedno s vesmírem, nemůžeme znovu onemocnět.
Druhá etapa je tedy regenerace těla a dochází ke zvláštnímu jevu, a to,
že člověk místo toho, aby stárnul, mládne. Třeba mně se neuvěřitelně zlep
šila pleť, narostly mi vlasy - byl jsem skoro plešatý, zuby se mi čistí zevnitř,
nemusím šije čistit zvenku a nepotím se, takže ušetřím. Měl jsem v 35 letech
artritidu jako dědeček a dnes dělám ásany, jako jsem dělal v pětadvaceti.
Hraje zde roli i osud a i vy máte svůj osud a to, co si vybrali vaši blízcí:
vaše děti, vaši partneři, vaši rodiče.
Než se narodíte, tak je u toho vždycky váš světelný průvodce, když si vy
bíráte zkušenosti, a děti a rodiče si také vybírají, ale zodpovědná jste pouze
za jediného člověka na světě, a to jste vy sama.
A pokud se dožijete určitého věku v dobrém zdraví, tak je to napořád.
Pro mé je nepochopitelné, že ještě existují nemoci, utrpení a smrt, že jsou
stále tady. Věřím v léčivou sílu meditace.
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Když byla shozena bomba na Hirošimu, celý tamní klášter meditoval
a ani jedna z žen potom netrpěla následky ozáření.

•

Ve film u na Na počátku bylo světlo je proveden výzkum pránika.
H od láte spolupracovat s nějakým výzku m n ým střediskem?

Ne, nejsem pokusný králík. Vím , že by to k ničemu nebylo.
Nemůžete přesvědčovat lidi, kteří nechtějí nebo nemohou pochopit.

•

V poslední d obě se zm iňu je konec m ayského kalendáře
a transform ace lidského vědom í? Jak to v n ím á te vy?

Minulost ani budoucnost neexistují. Jediné, co existuje, je přítomný
okamžik. Takže ti, co vidí, říkají, že pokud neuděláme nic, tak se může stát to
a to, ale to neznamená, že se to stane. Je to kolektivní vědomí, co rozhoduje
o tom, co se stane. Jsou miliardy možností. Skutečné dojde k přechodu, ale
až tehdy, když bude připraveno kolektivní vědomí. Děje se to, že nadmentálni rovina stále více sestupuje k mentální. A kolektivní vědomí stoupá.
A v určitém okamžiku dojde ke kontaktu. Až bude schopno 98 procent lidí
přejít, tak pak se to uskutečni. Takže můžete říct, že se to může stát každým
okamžikem. Jenom co mrknete víčky.
Ještě k těm věštcům. Někdo předpovídal, že něco spadne na Paříž a do
jde k takové katastrofě, že Paříž bude zničena. V ten den, co to předpověděl,
desítka lidí spáchala sebevraždu. Je potřeba dávat pozor na to, co říkáme. Je
dobré mít nějaké vize, aleje potřeba mít na paměti, že budoucnost ani m i
nulost neexistují. Když se podíváte na to, co věštci předpovídají na začátku
roku, tak na konci zjistíte, že se třeba nic z toho nestalo. Kdyby bylo všech
no dáno, tak by to znamenalo, že nemáme žádnou svobodu. A řje politická
nebo ekonomická situace jakákoliv, tak se můžeme vždycky změnit. A nic
není dáno.
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•

V loňském roce jste zastavil p ořádán í sem inářů přechodu na pránickou stravu. Proč? M á to pro vás nějaké v n itřn í opodstatnění?
M ů že te nám to objasnit?

Vloni jsem ve Francii naplánoval pět skupin pro přechod na pránickou
stravu: uskutečnily se tři a poté jsem béhem srpna obdržel několik telefonic
kých anonymních výhrůžek smrtí. Rozhodl jsem se vše pozastavit a hlavně
ochránit život před jakýmkoliv nebezpečím. Také jsem pozastavil všechna
veřejná představení a přednášky.
Na začátku ledna jsem završil hledání vize a po dobu tří dnů jsem se od
dělil od svého těla. Snažil jsem se setkat s mým Průvodcem Světlem a zeptat
se ho, co je třeba udělat.
Silné energie v období od 21. prosince 2012 umožnily uvolnit síly my
šlenky, takže kolektivní vědomí bude nyní jasné a poklidné.
Znovu pracuji se skupinami. Jedna vznikla ve Francii v září. Ta umožní
lidem ze skupiny z předchozího roku dokončit proces a další bude v Čechách
v červenci 2013.

•

Jak m ů žem e pomoci ja k o bytosti sp iritu áln ě s vám i spřízněné?

Meditací, modlitbou, osvobozením sebe sama, programováním...
Samozřejmě modlitba a meditace hodně pomáhají a jsem dojat touto
pomocí; pomáhá vytvořit pole síly pro uvolnění myšlenek strachu, nenávis
ti, násilí a bolesti. Takto můžeme pomoci Zemi jako celku a jisté hrozné věci
nebudou již možné.

•

Partner m é dcery se te ď v rátil z A fg ánistán u s velkým i fyzickým i
i psychickými p o tíže m i, ta k se chci z e p ta t, zda by se m ohl někde
u vás léčit?

Ano, léčím i na dálku, a protože bydlíte v ČR, tak by bylo ideální poslat
fotku. Kontaktujte mne přes webové stránky.
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•

Co u d ě láte se svým živ o te m v té to chvíli? M yslím tím na přicházející
rok 2012. Jak se p řip ra v íte na te n to přechod?

Mluví se o roku 2012, ale já nevím, pro mé čas neexistuje. Minulost už
není a budoucnost také ne. Co existuje, je přítomnost. Nékdo, kdo je jasno
vidný a něco vidí, by mohl říct: „Pokud neuděláme nic, pokud se nezmění
kolektivní vědomí, může se to stát,“ ale říct, „Stane se toto tehdy!“? Vždyť
budoucnost je nepopsaný list.
To vy tvoříte budoucnost tím, čím jste, a tím, co je kolektivní vědomí.
Takže pokud se rozhodnete, že to bude rok 2012, stane se to.
Ale může to být i v roce 2020.
Nebo dříve...
Nebo později...
Ale je jisté, že se blíží nový svět, nový vesmír.

•

Jak jste prožil den 21. 12. 2012? Byl pro vás d ů le žitý nebo zvláštní?

V mayském kalendáři se nemluví o konci světa, ale o začátku nové
ho cyklu, nové éry. To najdeme i ve védské tradici v pasáži kalijuga (doba
nevědomosti) a satjajuga (doba osvícení). To je to, co jsme prožili všichni
2 1 .1 2 .2 0 1 2 - tedy otevření nové éry pro lidstvo a oddělení dvou světů: starý
svět je součástí Nevědomosti a nový roste do Osvíceni. Na planetární úrovni
to znamená toto: vytvořit si osvícené tělo je součástí vývoje, jak ho vidí Srí
Aurobindo.
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Prána
pomocník
na cestě
sebepoznání
a sebeléčby
Když mé Henri Monfort vybídl, ať sdílím svůj příbéh v jeho knize,
délala jsem se „neviditelnou a hluchou“, jako že vůbec nerozumím, o čem
je řeč. Tak moc se mi do toho nechtělo.
Zveřejnit to, co jsem si celý život hýčkala jako své tabu, své tajemství?
Po téch všech zkušenostech? Co tomu řeknou lidé, známí, dcery a rodiče?
Mluvit o néčem, čemu se řiká můj život? No teda, co s tím? Byla to zkouška,
kolik energiejsem ješté ochotna dát průchodu starých programů a jak dlou
ho budu vymýšlet výmluvy, proč to nejde, abych sdílela svůj příbéh.
Mysl pracovala a vymyslela, že na zkoušku o sobé řeknu néco málo na
besedách, o které jsem po návratu z Francie byla požádána. Jaké bylo mé
překvapení až zděšení, že téma týraná žena, násilí a alkohol je u každého
druhého na besedě i jeho tématem. S velkým soucitem jsem naslouchala že
nám, které se stále bojí postavit se agresivitě otců, manželů, milenců, a po-
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lykala jsem slzy, když jsem naslouchala nešťastným mužům, kteří se slzami
v očích říkali: „Já tu svou taky biju, křičím na ni i na děti, ale nemůžu si po
moci, co mám dělat, co mám dělat?“
T y to

chvíle mě přivedly k napsání a sdílení mého příběhu.

Při práci na korekturách této knihy jsem dostala souhrn poznámek, jak
má můj příběh vypadat. Že psaní knihy má jasně daná pravidla, že příběh
musí mít strukturu, osnovu a řád. Prostě jedno po druhém. Že úvod je moc
dlouhý a tak dále. Bože, takových připomínek. Jak mohu vyjádřit příběh
chronologicky, když ho žiji v kairosu? Jak vyjádřit vnímání paralelních svě
tů v jednom? Kde na to vzít návod, tabulku, rámeček, osnovu? Kde se učí
psát takové příběhy? Zavřela jsem oči a hledala ve vesmírné knihovně zvané
Akáša.
To se v žádné škole ani knize ani u žádného specialisty naučit nedá. To
je škola, škola života. Každý den je nepopsaný papír, každý den sepíše nový
příběh. A že ten den měl spojení se vzpomínkou z dětství, se vzpomínkou
z minulého života a s vizí budoucího života a sbíhal se v čase přítomnosti?
Jak to vyjádřit osnovou? Jak má dát moje éterická rozpínavá bytost vše do
slov na papír? Neumím to v tuto chvíli jinak, než tak jak vám to nyní sděluji.
Na úvod chci říct, že je to zpověď milující dcery, sestry, tety a vnučky,
mámy a babičky. Děkuji svým rodičům za to, že mi dali život a naučili mne
i mnoho dobrého. Děkuji jejich rodičům, babičkám a prababičkám, dědeč
kům a pradědečkům, všem tetám a strýcům, bez kterých si své dětství neu
mím představit. Děkuji svým dcerám, jejich dětem, vnoučátkům. Jsou mými
velkými učiteli a mnohé v knize je asi překvapí. Je to tak, že ač jsme si celá
rodina byli blízcí, došla jsem k poznání, že o sobě víme velmi málo. Prostě to
tak bylo.
Má touha změnit osud vlečený rodinnou karmou byla tak silná, že jsem
se na tuto výpravu, na Cestu do Neznáma, rozhodla vypravit.
Kdy?
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Dnes už vím, že dávno před narozením © . Narozením jsem na to na pa
desát let ovšem musela zapomenout, abych se hodné naučila a vzpomněla
si. Abych procitla.
Narodila jsem se v roce 1961 ve Zlíné. Můj dědeček byl s babičkou roz
vedený, ale kvůli mně si babičku znovu vzal. To jsem zjistila až ve svých 48
letech, kdy jsem objela celou republiku křížem krážem a zajímala se o svůj pů
vod, rodovou linii. Dědeček byl můj anděl strážný, průvodce a šaman. Jak
velký význam měl pro můj život, jsem vnímala vždy, ale ocenit jsem to doká
zala až v hluboké dospělosti. Miloval lesy, práci se dřevem, lidi a život vůbec.
Moudro, které mi říkával na pískovišti, bylo: „Danuš, hrej sijen s těmi, kteří
si s tebou hrát chtějí, a bud tam, kde té chtějí a kde je ti dobře. Ostatních si
jen prosté nevšímej.“ Milovali jsme se, byl mi vším. Když zemřel, zemřela
část mého já. Roky jsem po večerech plakala, protože mi nedovolili se s ním
pořádně rozloučit. K rakvi jsem nesměla, protože jsem „byla malá“ a nero
zuměla jsem tomu, co se děje. Bože, jak se mýlili moji milovaní rodiče.
Můj otec mé bil, co si pamatuji, máma tomu ze strachu o sebe a mlad
šího bratra přihlížela. Vim , že vždy plakala, ale otci nezabránila. Já jsem to
nechápala. Dnes vím, že j i to tak bolelo, až to paralyzovalo je jí city. Později
toto trápení začala řešit alkoholem a je jí život tím byl ovlivněn. V podstatě „ to
vzdala “. Když jsem si povídala s příbuznými a s lidmi, kteří moji mámu znali,
všichni mi shodně vyprávěli, jak to byla krásná, šikovná a veselá dívka a žena.
Měla dlouhé vlasy po pás a pořád se smála. Po svatbě s tátou se změnila. N i
kdo nerozuměl, proč. Já také ne. Dnes už vím, žej i změnil STRACH, BOLEST
a P O C ITY VINY. Presto tátu milovala a miluje dodnes. Obětovala se.
Nikdy nezapomenu na rok 1968, kdy jsme tři dny nevěděli, kde je táta,
protože pracoval ve Zbrojovce - tam se vyráběly zbraně. Hledali jsme ho ve
městě, u nádraží kolem nás jezdily ruské tanky a máma plakala a hledala
tátu. Opravdu ho milovala. Já dnes už vím, že i můj táta miloval a miluje mou
mámu. Jenže ve své rodině nikdy neviděl, jak se má ke křehké ženě chovat. Vy
růstal na vesnici ve tvrdých podmínkách, kde se ženy musely rovnat mužům.
Musely poslouchat, pracovat a mlčet. Tátu jsem taky jednou viděla plakat,
když se máma stala závislá na alkoholu, ale neuměl zvládnout situaci jinak,
než že mámu bil. N a čas to řešil útěkem, šel pracovat na Slovensko, ale to ne-
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pomohlo nikomu z nás. Bylo mi ho líto, ale neuměla jsem mu pomoct a ve svém
trápení ani on necítil, že ho milujeme.
Všichni jsme tak měli, ja k se říká, „zamrznuté city“ a žili v bludném kru
hu iluze rodinného štěstí.
Čas strávený s dědou mi byl tím nejcennějším, co jsem zažívala. Dal mi
nakouknout do podstaty života a zasadil do mě drahocenná semínka lásky
k životu, lidem, přírodě, prosté ke všemu kolem nás i v nás. Vodil mě do lesa,
meditovali jsme. Vodil mé také na loučku do Luhačovic k pramenu Aloiska. K 50. narozeninám jsem si chtěla nadělit cestu do Tibetu. Dva měsíce
před odjezdem mi v meditaci průvodci řekli, že nikam nepojedu, že tady mám
práci a že Tibet přijde za mnou. No, tak to jsem se dost smála a přiznám se,
že jsem tomu nerozuměla a možná ani nevěřila. Jak už to tak bývá, šla jsem
proti intuici a vznikaly překážky p ři přípravách na cestu do Tibetu. A ž jsem
pochopila, že nemám odjet. V den 50. narozenin jsem byla v Luhačovicích
na loučce u pramene Aloiska po 5. hodině ráno meditovat. Byla tam se mnou
i jedna známá a ta do mne najednou uhodila: „Dívej se a počítej. “ Po loučce
šlo třináct tibetských mnichů. Vypravila jsem se za nimi a oni mi řekli, že toto
místo je pro né ve střední Evropě posvátné svou energií a všichnijejich přátelé
z Tibetu si sem jezdí, pokud jsou v České republice, zameditovat. M ů j dědeček
to věděl také.
Můj táta mě bil téměř denně, dokud jsem neodešla z domu. Zbil mě
i ve třetím měsíci těhotenství. Věděl, že čekám miminko. Dnes vím, že byl
tak neštastný a že vůbec nevěděl, co má dělat se situacemi, které nemohl m ít
pod kontrolou. Nikdo mu to nikdy neukázal. S laskavostí se prostě nesetkával.
Neznal to. Dnes vím, že všejemné a křehké mu vlastně nahánělo hrůzu. M ěl
strach z neznámého. Bil mě osmivlascovou zelenou žílou. Jelita po těle byla
tak hrozná, že jsem pořád nosila punčocháče a svetry. Když se mu zdálo, že
mám ještě nějakou energii a moc mě to nebolí (moje hranice bolesti byla tak
posunuta, že jsem už nic necítila a odnaučila jsem se i křičet, aby to sousedi
neslyšeli) - musela jsem hodiny klečet u topení.
V těch chvílích jsem vnímala a viděla okolo sebe anděly, dědečka a vždy
slyšela povzbuzující hlasy, jinak bych asi ani nepřežila. Tý vidiny a hlasy mě
vedly životem; z rodičů jsem měla takový strach, že jsem je asi ani neslyšela,
když mi něco říkali, protože mi z toho bylo jen špatně. Tak moc jsem je m i
lovala. Byla jsem zmatená, měla jsem pocit, že je vše špatně kvůli mně. Žila
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jsem tedy také ve vibracích STRACHU, S E B ELÍTO STI, v pocitech O B ÉTI,
o sebevědomí a sebelásce jsem neměla ani potuchy.
Myslela jsem si už také, že být laskavá a milá je špatné.
Tak jsem se přestala projevovat a začínala jsem být strnulá. Ovšem sna
živá jsem být nepřestala. Stále jsem se dobře učila a pracovala, aby si mne
konečné všimli, že jsem tady, že je mám ráda. Jenže to nefungovalo, takjsem
se naopak zase ZL O B IL A . Ano, myslela jsem si, že je miluji, ale to nebyla
ještě ta LÁSKA. Té mé právé méli naučit. (Dnes vím, že to byly lekce bezpod
mínečné lásky. Ano, vy to máte tak a já jinak. Mohu od vás odejít a přitom vás
nepřestat milovat.)
Měla jsem hodné nemocí a úrazů, nic lehkého, zážitky blízké smrti jsem
znala velmi důvérné, opakované jsem se topila atd. Vždy jsem za to ještě
dostala přidáno bitím. Za to, že jsem tak nemožná, že spadnu, že jsem ne
mocná a že jsou se mnou jen problémy. Otec nevěděl, jak tyto situace řešit.
Máma byla strachy tak slabá. Stačilo si vzpomenout na dědečka a byl tam
s „celou ochrankou“. Málem jsem uvěřila, žejsem blázen. A přitom já se tak
moc snažila být hodná a chytrá holčička. A hlavně být potichu. Dnes vím, že
to hlavně být potichu se odráželo v uzavírání krční čakry. A ž se z veselé a krás
né Dany pomalu začínala stávat „ledová královna “. Stejná jako moje máma.
Dnes vím, že jsem byla věrná rodu a rodinné karmě. Dnes vím, že jsem
se narodila proto, abych tuto nit rodinné karmy přerušila a rozpustila. Dnes
vím, že to, co dělal táta, je to, čemu se říká O B V IŇ O V Á N Í OBĚTI, aby zakryl
svou vinu.
Něco jako zloděj křičí na zloděje. Dnes také vím, že jsou to ty nesilnější
iniciace - zasvěcení. Toto byly chvíle, kdy jsem se učila O D E V Z D Á N Í. Byly to
lekce - výzvy ja k pro mne, tak i pro moje rodiče a mého bratra. Dnes vím, že
nikdo z nás není špatný, že každý děláme to, co v danou chvíli nejlépe umíme.
Dnes vím, že proto jsme se sešli společnějako rodina na tomto Světě.
Tím, žejsem bývala hodné nemocná, poznávala jsem nemoci z různých
pohledů. Tak se stalo, žejsem si vybrala povolání zdravotní sestry. Pomáha
jící povolání. To proto, žejsem byla citlivá k potřebám druhých, a také proto,
že můj táta do mé programoval: musíš pomoct. Mám mladšího bratra a od
rána do večera jsem slyšela jediné: musíš mu pomoct. Jako zdravotní sestra
jsem byla oblíbená pro svou schopnost empatie, vysokou citlivost a vníma
vost. Měla jsem dar předvídat situace, někdy to pomohlo záchraně života,
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někdy při práci s příbuznými nemocných. Neuměla jsem ale pracovat s ener
gií, a tak jsem cítila, že „vyhořívám“. Začaly mi padat vlasy, protože jsem
pracovala s cytostatiky, v nevětraných prostorách ve styku s bolestí 24 ho
din denně. Po patnácti letech jsem odešla z nemocnice. Táta mi řekl, žejsem
fluktuant, že nikde nevydržím. Nechápal, že studovat a měnit kliniky a na
konec pracovat na jednotce transplantace kostní dřeně není fluktuace, ale
výsledek zájmu o práci a dalšího vzdělávání. Nerozuměl už vůbec tomu, že
člověk - rozvedená matka se dvěma dcerami - může být unavený. Nechápal,
žejsem rozvedená, že mi vadilo, že na mě manžel byl hrubý.
Ano, dnes vím, žejsem tenkrát neviděla jin é muže než takové, jaký byl můj
táta. Stále jsem měla rodiče ráda a považovala je za bohy svého života. Pod
vědomě, tedy ve své nevědomosti jsem byla stále přitahována k mužům, kteří
si nevážili žen, bili je a odsuzovali jako takové už kvůli pohlaví. Oni to také
neuměli jinak. Dnes už vím, že jsem se měla naučit SEBELÁSCE, SEBEVĚ
D O M Í, S EB EÚ CTĚ a jako matka jsem měla ochraňovat své dcery, aby v tom
to prostředí nevyrůstaly, aby měly pro svůj život klid, lásku a pohodu. To se
mi v té době plně nedařilo, protože jsem sama nevěděla, ja k to mám dělat. Po
revoluci vyšel ve Zdravotnických novinách malý inzerát na stáž do Francie.
Francouzštinu jsem se učila na základní škole. Nakoupila jsem si na lékař
ské fakultě skripta lékařské francouzštiny z let kolem války a po nocích se
doučovala.
Psal se rok 1990. Do Francie mě vybrali. Tam jsem byla pacienty i kolegy
tak oblíbená, že mi francouzské ministerstvo zdravotnictví dalo za odměnu
postgraduální studium na Erasmus do Bruselu. A slyšte: studium z pohledu
celostní medicíny. Již tenkrát jsem se cítila jako doma. Nebrali nemocného
jako diagnózu, ale jako celek propojený se vším. O zdravotní sestry a lékaře
se starali stejně tak. Žádné přesčasy, po třech týdnech služeb týden volno
s rehabilitací, o tým zdravotníků se staral psycholog a alternativní terapeut.
Jezdila jsem tam rok. Pakjsem tuto problematiku přednášela sestrám i léka
řům a navíc o péči o nemocného v terminálním stadiu AI DS a péči o nemoc
ného po transplantaci kostní dřené. Všimněte si, že stále pomáhám druhým,
hodné pracuji a o práci na vlastních pocitech není dosud ani zmínky.
Žejsem byla šťastná? Vůbec ne. Jen jsem si myslela, žejsem tak špatná,
a proto nejsem šťastná. A pořád jsem čekala, že až tamto udělám atd., tak
budu šťastná. Prostě jsem v programu: pomáhej, dělej... Ve Francii na paříž
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ské klinice jsem měla takovouto úsměvnou zkušenost: N a oddělení, kde jsem
stážovala, bylo dostatek personálu. Z měho pohledu bylo dost času na povídá
n í s pacienty. Tito nemocní, často v terminálních stavech života s rozvinutou
diagnózou A ID S, byli velmi m ilí a smíření až odevzdaní. Bylo před Vánocemi,
malovala jsem jim na okna hvězdičky, kreslili jsme společně pohlednice a tak.
Asi za týden si mě pozval přednosta kliniky a zakázal mi to. Prý by to pacien
ti chtěli po ostatních sestrách taky a takové novoty se tam nebudou zavádět.
No, to dost dobře nešlo zastavit, a protože jsem nechtěla přednostu shodit,
stali jsme se s pacienty takoví trochu spiklenci: oni kreslili pod peřinou a já
večer doma a zavedli jsme takový malý disent a samizdat na klinice. A všichni
byli jakoby spokojení. Jednoho dne si mě zase volal přednosta. To jsem měla
trochu strach, co se stalo, protože prý musím p řijít hned. K mému velkému
úžasu se mi omluvil a žádal mě, abych asistovala u provedení sternální punkcejedné mladé ženy. Prý se bojí a prý sij i nechá udělat, pokud j i budu držet za
ruku. A tak jsme šli na sál. Punkce se povedla, byla negativní, což považoval
přednosta za zázrak, a od toho dne jsem měla „volný pohyb“ po klinice a jako
nášup mi darovali studium v Bruselu. Nesmírně jim děkuji. Dnes vím, že stáž
ve Francii byla pro mne velká iniciace, velká výzva. Daleko od aury a energií
domova, které mě „ stahovaly “, jsem mohla okusit celý potenciál své duše.
Na přednáškách po stáži si mé vyhlédla americká firma. Pracovala jsem
pak pro zdravotnictví z této strany. Potkávala jsem mnoho lékařů, kteří jsou
také obdarováni dary, jako je intuice, kreativita, empatie, ochota pracovat
a pomáhat bez ohledu na čas... Operace nejdou délat podle pravítka a osob
ní nasazení lékařů jsem vždy obdivovala a chovám k nim - zvlášté v akut
ní medicíně - hlubokou úctu. Byla mi dána dúvéra výhradního zastoupení
10. nejlepší firmy na svété pro Českou republiku a Slovensko. Měla jsem
kanceláře v Brné, Praze a Bratislavě. Dnes chodím do jógy se svými bývalý
mi zaměstnankyněmi © . Mám je stále ráda. Zdravotnictví je systém, nechci
se k tomu vyjadřovat. Vím o mnoha osvícených zdravotnících, jejichž záře se
bohužel přes hlučná ega vykonavatelů systému nedostane ke všem.
V roce 2000, kdy jsem byla v USA oceněna za progresivitu a kreativitu,
ale i značné U N A V E N Á , jsem se v Grand Canyonu pod vlivem energií a „ná
hodných“ setkání se šamany a indiány rozhodla podnikání ukončit. Přála
jsem si zastavit se a jet na cestu kolem světa. Na to, abych lépe formulovala
své přání, jsem již neměla energii. Zažívala jsem 2. fázi vyhoření. A taky to
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tak dopadlo. Naplánovala jsem si toto: prodat firmu do pěti let a zastavit se
a jet kolem světa. Vše šlo na dny přesně. A za pět let, půl hodiny po předání
posledních formalit k ukončení podnikání, mě smetlo auto - zastavila jsem
se, operace páteře, útlak míchy. Za půl roku jsem jezdila kolem Světa, ov
šem rybníka Svět v Třeboni, kde jsem byla na rehabilitaci, a na kolečkovém
křesle.
I v těchto chvílích jsem od rodičů slyšela: „Můžeš si za to sama.“
Dnes jim musím vlastně dát za PRAVDU.
Již tenkrát bylo víc než jasné, jak rychle mé myšlenky následuje energie.
Úraz znamenal projít cestu tunelem. Tentokrát jsem jím projela na dru
hou stranu. Do světelného tunelu jsem vjela při každém zážitku blízkém
smrti, ale vždy jsem se zase vrátila. Dnes vím, že jsem ještě měla hodně té
mat ke zpracování a že bylo potřeba tuto práci dokončit. Tak to chtěla má
duše. Tentokrát jsem byla vpuštěna a přijata na druhé straně, ale bylo to
rychlé a tělo to nestíhalo. Přesto, že operace byla úspěšná, velmi špatně jsem
se hojila, nesnášela léky. Dnes vím, že ty nové bolesti byly spojeny s očistou,
kterou prochází tělo, pokud se dotkne světla. Dnes vím, že v té době se mi za
čalo naplno měnit tělo na tělo světelné - pránické. Dnes vím, že ty dva roky
upoutání na lůžko a zákaz televize a internetu a čtení knih pro velké chvění
míchy po útlaku, to byl čas na jednu dlouhou meditaci.
Že mi byl dán čas na to, abych přišla K SOBĚ, SAMA K SOBĚ, bez
pomoci léků a druhých osob, neovlivňována energiemi médií a knih. Byl
mi dán čas, abych došla k poznání, že bez vlastního úsilí nebudu zdravá,
a šťastná. Ano, mohla jsem se dál „jen“ léčit, ale já si přála být zdravá a to
jsem považovala za normální i přesto, že mi okolí říkalo, že už to u mě ne
jde. Tenkrát jsem to ovšem ještě tak úplně nevěděla, a tak následovaly dva
roky T R A N S FO R M A C E , které jsem ještě stále říkala trápení, kdy tělo ho
nilo duši © , až se potkaly v čase a prostoru. Od roku 2008, který považuji za
svůj nulový bod, se vše obracelo a dělo jakoby samo. Navrátilo se mi zdraví,
energie, vyřešila jsem všechny stránky života tak, abych byla co nejvíce svo
bodná a nezávislá. To obnášelo i řešení rodinné karmy. To dost bolelo na těle
i na duši. Proplakala jsem stovky nocí, prožila jsem měsíce totálního odlou
čení a samoty. Bolesti těla i duše. S manželem jsem byla rozvedená dávno
a s přítelem jsem se po autohavárii rozešla. Už mi to nedovolilo hrát hru na
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nepravdu. Kdyžjsem pochopila, že to nejde takjako dříve, rozhodla jsem se
to dělat naopak.
Nanosila jsem si všechna alba na stůl a s každým člověkem svého živo
ta jsem vedla u svíčky hovory. Ke svému úžasu jsem začínala plakat. Dnes
vím, že kdo pláče, žije. Po mnoha letech jsem si dovolila plakat. Slzy, které
mi tekly, už nebyly slzy lítosti, ale O D P U Š T Ě N Í, už to nebyly slzy vzteku,
ale S O U C IT U , už to nebyly hovory o obviňování, ale o D Ě K O V Á N Í, už jsem
neměla pocity nenávisti, ale LÁSKY. Slzy tekly jako očistný proud s pocitem,
že nejen O N I, ale ijá jsem neuměla mít RÁDA. Ani sebe. Jakjsem pak mohla
mít opravdu ráda druhé? Nemohla.
Dnes už vím, že dárky, snažením se a dalšími triky jsem vlastně manipu
lovala s realitou stejně jako oni. Byli jsme si zrcadlem. Navzájem jsme se ne
respektovali. A před svými slabostmi jsme utíkali každý tam, kam jsme uměli:
do práce, k alkoholu, k agresivitě, k opakování rodinných dramat, která jsme
znali. Jako ryby v akváriu.
Přesto, že se mi otvíralo „zamrzlé“ SRDCE, mluvit jsem ještě stále
mohla jen málo. Strach, že řeknu, co O P R A V D U čitím a vidím, ještě v krční
čakře byl. Už jsem ale pomalu nabývala schopnost ROZLISOVAT, které si
tuace mé posilují a které oslabují, kde mám zůstávat a kde ne. Učila jsem se
naslouchat hlasu a vedení průvodců a bytostí světla. Vidéla jsem pránu stále
okolo sebe.
Až poprvé ve 48 letech jsem vystrčila vědomé svou hlavu nad hladinu
této iluze a beze STRACHU jsem promluvila o svém týrání. V 51 letech se
dozvídám, že od mého odchodu z domu můj otec bije moji milovanou mámu
dodnes a mé má za blázna, když mi to najednou vadí. Po prvním šoku, když
jsem se toto dozvěděla, mé vibrace spadly tak, že jsem dva dny ležela jako
leklá ryba, stejné jako v době svého dětství. V otevřeném vědomí jsem vní
mala hrůzu otce a bolest mámy. Jako to nejzranénéjší dítě jsem doslova pad
la na zem. Dva dnyjsem nabírala zpět svou osobní sílu. Dva dnyjsem se vy
rovnávala s tím, jaký život si vybrali moji milovaní rodiče. A že jim pomohu
jen tím, že je budu dál milovat.
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A co se nestalo. Po čase se dozvídám, že táta opravdu mámu přestal bít,
že přemítá o životě, že máma je klidnější, a nyní se těším z toho, že se s nimi
budu opět setkávat.
Vzájemné energetické špagátky rodinné karmy byly rozpuštěny a duše
všech mohou žít svůj vlastní život. Ne že nyní nikoho nebude nic bolet, to už
víme, že tak to nefunguje, ale posilující je vědomí, že je to léčivý proces pro
blaho všech. A posilující je také vědomí, že bolest se mění v radost, závislost
ve svobodu a zlost v lásku.
Okruh známých se mi rozpadl a tvoří se nový. Dnes vím, že určitý druh
samoty přispěl k tomu, abych nerozptylovala energii a věnovala se plně pro
cesu přeměny a měla klid a čas prožít vše, ja k se říká, až na dřeň. Z těchto
zkušeností mohu dnes čerpat pro svůj život a pomáhání druhým, pokud mne
o to požádají.
Co bylo dříve tragédií, vnímám dnes jako dar a vím, že je to v pořádku.
Přestalo mi vadit, že mě mají za blázna.
A v té době, v roce 2011, kdy jsem intenzivně přemítala, kam se můj ži
vot ubírá, přijel do Brna Henri Monfort.
První setkání s Henrim byl šok. Zásah. Nevěřila jsem vlastním očím, ne
věřila jsem vlastním uším. Po dobu prvních asi patnácti minut jsem cítila
V Š E C H N O a N IC . Prostě paralýza a pak přednastavení - doladění buněk.
Projel mnou světelný proud tepla, podporující esenciální dynamická energie
vzájemné pomoci, a já byla zase „doma“. Tato energie mi byla na blízku v si
tuacích stavů blízkých smrti. Znala jsem ji. Všeobjímající prána. Vše, o čem
mluvil, jsem po celý život znala, prožívala, dělala, cítila a vnímala, střídavě
zapomínala a vzpomínala. A poslední rokjsem žila prakticky z prány. Jen ne
bylo s kým to sdílet. Zde se mi dostalo potvrzení a prožila jsem vlnu sebe-přijetí. Cítila jsem velkou úlevu, jako by mi někdo sundal závaží z nohou. Prá
nu vidím od narození. To, co zářilo v sále, byla světelná sprcha, viděla jsem,
jak se rozlévá nade všemi. Často jsem to viděla i nad obecenstvem v Klubu
Lávka při představeních Jaroslava Duška Čtyři dohody. Teďsi uvědomuji, že
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Henri říkal, že „pránická výživa je jedna z cest k osvícení“. Všichni lidé byli
osvíceni, usmívali se. Došlo ke komunikaci buněk. Božské jiskry ve všech se
rozsvítily. Byli jsme jedno. Nadšený a upřímný zájem všech přítomných vy
tvořil jednotnou auru. Byl to krásný zážitek a prožitek. Vnímám, že o to jde.
Bude-li takových lidi více, lidí s čistými a láskyplnými úmysly, budou šťastní
všichni. Prostě se „tím nakazí“. No, není to krásná představa? Taková epi
demie štěstí a lásky© .
Jedno bylo jasné: poslední rok jsem přecházela na žití z prány, vedena
intuicí a svými pocity v těle. Zcela spontánně.
Jak jsem se zmínila, v roce 2006jsem byla účastníkem autohavárie. Ná
sledovala operace pátere. Po ní klasická léčba, na kterou mé tělo reagovalo
nevyzpytatelné. Užívala jsem spoustu léků, přibrala jsem 20 kg, byla jsem
oteklá, nepohyblivá, necítila jsem se dobře. Po dvou letech „sebe-otravovaní“ jsem se rozhodla, že toto není život, který si přeji, že nejsem šťastná a ani
zdravá. Presto, že mé pořád „léčili“, jsem byla nemocná. Tělo, duch i duše
trpěly. Postupně jsem pochopila, že mé nikdo jiný ani léky nevrátí do nor
málního života. Ze musím sama. Rozhodla jsem se uzdravit se, a ne léčit. Ve
chvíli rozhodnutí se ke mné opét přidali mí průvodci, bytosti světla. Duch se
radoval, že mi to konečné „došlo“, a od té doby jsem začala prožívat dobro
družství. Mojí duchovní průvodci si vyhrnuli rukávy a byli se mnou na kaž
dém kroku. Stoupla jsem si před zrcadlo a zeptala jsem se těla, co potřebuje.
Odpověďbyla zhubnout a očistit. Od toxinů z léků, zjídla.
Po dva roky jsem prováděla každé tři měsíce detoxikaci, tu doprovázela
nesnášenlivost různých potravin.
Dnes již vím, že jak se télo čistilo, intuice mi nedovolila ho znovu krmit
nevhodnými potravinami. Hubnutí jsem podpořila pravidelnou a rychlou
chůzí se soustředěním na dech. Postiženi páteře mě omezovalo ve cvičení.
Později jsem náhodou dostala doporučení k rehabilitačnímu lékaři, který
déle než 20 let předcvičuje lyeangar jógu. Denním cvičením pod jeho vede
ním, zaměřeným na protahování těla, jsem uvolnila bloky v těle a energie
začala proudit všemi kanály.
Souběžné se začalo pročišťovat i emoční télo, a to bylo teprve opravdové
dobrodružství.
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Zažívala jsem stále častěji stavy rozšíreného vědomí, měla jsem tolik
energie, že jsem nepotřebovala jíst a spát. Musela jsem si doma otočit postel
tak, aby moje aura měla místo © . Byla jsem citlivější a citlivější. Hlásila se
zraněná duše a stíny, které na ní ležely a způsobovaly potíže v těle. Mnoho
let si vedu deníky. Dělala jsem to i nyní. Každý den jsem si zapisovala vjemy,
vhledy, prožitky, reakce těla na emoce, na cvičení apod. To mi pomohlo při
práci s emocemi, s odpuštěním, s odevzdáním, s přijetím... Tak, jakjsem to
popsala již v první části. Krok po kroku, čakru po čakře, tělo po tělu. A děly
se zázraky.
Tady se ještě trochu zastavím. Čakru po čakře. Dnes vím, že to bylo
spontánní cestování síly kundaliní a tam, kde byly bloky, tak ta část těla mě
bolela a dávala mi jasně najevo, které téma je pro mne důležité vyřešit. Jak
jsem se učila vodit energii po těle a okolo operovaného místa v páteři, kde
titanový implantát přerušoval tok energie, způsobovalo mi to stavy rozdvo
jeného těla, tělo se začínalo harmonizovat a uzdravovat. Poté se začalo ozý
vat emoční tělo. To bylo největší dobrodružství, než jsem přišla na to, jak je
důležitá a také jak velkým pomocníkem je krční čakra. Nejen že mi signali
zovala můj vlastní strach, ale také mi byla indikátorem strachu a agresivity
druhých. Takový semafor: oteklý červený krk - něco se děje. Něco, co znám.
A co mi neprospívá. Ať již to byly strachy druhých, nebo moje obavy za ně.
Uzavřít se strachem příměří, aby mi byl služebníkem, a ne pánem, aby mi
pomáhal, a ne mé paralyzoval, to byla úloha z nejtěžších. Postavit se čelem
ke strachu všech strachů... Ale když jsem to udělala, velmi se mi ulevilo.
Rozeznávat, co je strach můj, co je strach druhého, co je strach a energie
strachu z minulých životů, vzpomínek apod. Velká škola malého Ducha...,
mnoho lekcí... Začínala jsem „za“ všemi strachy vidět to, co skrývají. A to
byl velmi O S VO B O ZU JÍC Í pocit.
Jakmile se dařilo bloky rozpouštět, mizely mi jizvy po operacích, zhoust
ly mi vlasy, přestala jsem používat brýle na čtení, moje tělo se očistilo tak, že
nabylo sebe-uzdravovací schopnost. Ale nedošlo by k tomu, kdybych se ne
vyrovnala i se svými negativními emocemi. Bylo potřeba vyvinout velké úsilí
a učit se trpělivosti a víře. lim se mé tělo otevřelo příjmu vesmírné energie
- prány. A začalo se touto energií i přiživovat.
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Na přednášce Henriho jsem se dozvěděla, že je to stav zvaný bigu 3 - pití
a občasnéjídlo.
Cítila jsem, že se chci zúčastnit procesu 21 dní s Henri Monfortem, a že
tak chci usadit energie do poloh, které budou pro mne optimální.
Přihlásila jsem se a v létě 2012 odjela.
Sám proces 21 dní začal již v letadle, synchronicita a ladění energií pro
bíhaly na plné obrátky. Počítačem mi „bylo“ přiděleno sedadlo 21D jako
21 dní © . Náhoda? Je to iniciační čislo, tak jako v tarotových kartách.
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Příjezdový-nultý d e n - je den Blázna. Poselství blázna je: otevři se sko
ku do neznáma, nedej se ničím zmást, následuj odvážné a jasné volání své
ho srdce. Zbav se pochybovačných názorů druhých. Neposlouchej zbabělá
našeptávání vlastních obav, důvěřuj plné a pouze svému vnitřnímu vedení.
Naplnění tohoto poselství bylo základem pro celých 21 dní. Nakonec mě za
blázna považují, takže jsem zde asi dobře. Těším se na všechny bláznoviny,
které se mi nabídnou. Mám pocity klidu a radosti, že jsem tady. Místo v ho
rách je nádherné, plné čisté energie, pránu vidím všude. Je zde pět různých
horských pramenů křišťálově čisté vody. Jeden pramen má údajně zázračné
účinky jako voda z Lourd. Stromy mají tak krásné aury, svítíjako slunce.
Odpovídám na dotaz, proč jsem přijela. Já vlastně ani nevím, jen jsem
věděla, že zde mám být. Nemám očekávání, nemám přání. Nemám strach,

231

DANA HÁJKOVÁ

cítím se dobře tím, že jsem zde. Někde uvnitř vím, že je to pro mne dobré.
Zda budu či nebudu pránikem? Na to neumím odpovědět. Cítím, že pránikem jsem, i když občas sním něco z běžné stravy. Zda budu breathariánem
jako Henri Monfort? To není to, proč jsem zde. Je mi to blízké, ale není to
mým cílem nebo záměrem. Já nevím. Já se nyní nechávám vést průvodci
světla tam, kde je mé duši, tělu i duchu dobře a prospívá mi to ke zdraví,
spokojenosti a radosti ze ŽIV O T A . Vnímám, že prána je pro mne pomocník
na cestě sebeléčby a sebepoznání, že mě priživuje a že jsem otevřena tomu,
že mne může i plně vyživovat, pokud se tomu zcela otevřu a rozhodnu se tak.
Ten den se strhla neobyčejná bouře. Pršelo a pršelo, šlehaly blesky. Viděla
jsem, jak stromy přesto majestátně stojí a jen větve si pohrávají s kapkami
deště. Ráno nám Henri řekl, že normálně zde neprší skoro vůbec, ale kaž
dý proces začíná touto očistou místa. A je tak připraven „pracovat pro nás“
a s námi.
Sešli jsem se ze všech koutů světa: z České republiky, Číny, Francie, N ě
mecka, Itálie, Švýcarska... Moc krásní lidé, připraveni vyvinout úsilí a tvo
řit svůj život na pevných základech. Abychom byli pevní a přitom pružní
a vzletní jako ty stromy a jejich větve v každém okamžiku svých životů.
První den - mág. Nic nezadržuj. I to je příznačné. Podle programu jsem
se hodinu po hodině otvírala příjmu nadmentální síly. A k tomu bylo potřeba
vypnout hlavu a srdcem poslouchat tělo a ničemu se nebránit. První týden
se tělem prohnalo čištění a mazání buněčných pamětí, stresů a napětí. Tuto
zkušenost jsem měla již během svých pránických atak během posledních
dvou let, kdy jsem měla tělo za nejlepšího přítele a již jsem si prošla stavy
očisty ve fyzickém těle, takže já osobně jsem neměla v těle bolestivé projevy,
spíše naopak.
Scházíme se k rannímu cvičení. Tato energetická rozcvička a následný
Posvátný léčebný kruh (viz přílohy) jsou nyní po 21 dnů naší snídaní©. Mís
to oběda a večeře se scházíme ke společné meditaci - vizualizaci procesu
instalace Bílého Světla prány jako naší výživy. A nejen výživy; Bílé Světlo
prány nás nejen vyživuje, ale i uzdravuje a léčí.
Po vizualizaci navzájem sdílíme to, co každý potřebuje. Na začátku jsme
se dohodli, že se budeme věnovat pouze sami sobě a že i ve výpovědích po
procesu budeme k sobě ohleduplní a budeme předávat pouze svá vlastní po
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znání a zkušenosti. Proto ode mne nyní nečekejte žádné „historky z natáče
ní“, jak se říká.
Již druhý den / veleknéžka - léčivé síly, nezávislost / mi začala mizet po
dvaceti dvou letech stále aktivní keloidní jizva. To byla známka toho, že mé
tělo jde práně naproti. Bylo to také zřetelné vidét na jazyku jako indikátoru
postupu detoxikace téla. Sytě bílý jazyk znamená, že proces detoxikace je
aktivní, růžový jazyk signalizuje, že detoxikace je dokončena. K růžovému
jazyku jsem se „dopracovala“ na konci 2. týdne. Stále se cítím dobře, užívám
si přírodu, procházky a učím se francouzský.
V tomto nádherném místě vysoko v horách, kde se nacházíme, je velmi
krásná energie. Můžeme se koupat a hydratovat télo ve sladkovodním jeze
ře ve společnosti elfů a skřítků a dalších bytostí přírody. Jejich zde tolik, že
máme o zábavu postaráno.
T ře tí den / císařovna - vyzařuje ženstvi, krásu a dokonalost/byl den za
svěcující, kdy tzv. přejdeš most, a čtvrtý den / císař - vyjadřuje mužství, sílu,
vyzývá k důvěře ve vlastní sílu a k odvaze vstoupit na N O V O U P Ů D U / byl
den ukotvující vlastní rozhodnutí. Přejít D O O P R A V D Y tento 3. den mé stálo
silné zvracení a nevolnost, télo potřebovalo ležet, najednou jsem byla úplné
paralyzována, cítila jsem, že se dostavuje stav, který jsem také již znala, a to
stav blízký smrti. Ale poprvé se mi stalo to, že jsem se „neztrácela “. Byla jsem
v těle i mimo télo. Viděla jsem pránu nejintenzivněji ve svém životě, byla jsem
klidná, i když tělo mělo potřebu uvnitř bouřit, přišla vysoká očistná horečka,
viděla jsem, ja k se odplavuje vše nepotřebné, a to i doslova, kromě teplotyjsem
krvácela z nosu i ze své vnitřní ženy, z uší, bolela mě hlava. Tělo se přenastavovalo. Po dvou dnech úplného odevzdání, kdy jsem byla pouhým PO ZO R O 
VATELEM toho, co se děje, se najednou tělo restartovalo a já jsem jako zno
vuzrozená vstala. Prána se postarala o očištění. Vnitrním zrakem jsem se celá
„prohlédla“ a viděla jsem krásné a zdravé světelné tělo, cítila jsem se lehká
a šťastná. Málem se to nepovedlo. M ůj stav vylekal dvě ženy ze skupiny, které
se o mne bály a vysvětlovaly mi, že potřebuji pomoc jednoho lékaře ze skupi
ny, který je léčitel. Musela jsem je z pokoje doslova vyhodit, abych si to mohla
prožít a projít. Bylo potřeba hodně pít, aby se vše, co se zpracovalo, odplavilo,
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bylo potřeba podpořit ledviny a já tra pobytem na slunci a energetizujicím cvi
čením, meditací. Přestala jsem mít hlad.
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Pátý den / velekněz - duchovní učitel, vůdce / vyjadřuje bytostné jád
ro člověka, boha v nás. To, co ve skutečnosti jsme. Čistým, neohraničeným
vědomím. Ano, to byl den přímého spojení a přímé komunikace s bytostmi
světla, s bytostmi vody, vzduchu, přírody. Ale i s protiklady světla. Navštěvo
valy mě např. houfy zbloudilých duší. Bylo je potřeba odvést do světla. Beze
strachu a s láskou. Jakákoliv ochrana by uzavřela cestu práně a proces by se
přerušil. Cítím mírnou únavu, jako když dlouho pracujete, přesto skoro nepo
třebuji spát a nemám hlad. Únava těla je na místě, prochází velkou očistou až
na úrovni buněk. Je to taková jedna velká operace bez skalpelu. Vše pozoruji
vnitřním zrakem a ani si to nestíhám zapisovat.
Šestý den je karta lásky. Zamilovaní - ano, v tento den na mě začali se
dat motýli a Henri říkal, že pokud se člověk opravdu přeladí na vysoké vibra
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ce a výživu prány, stane se magnetem pro déti a motýly. Sedají na něj jako na
rozkvetlý sladký květ. Tělo se začínalo naplňovat láskou a radostí. Tento den
jsem cítila, že se mi stabilizuje váha. P ři procházkách mě doprovází má tote
mová zvířata (motýl, kočka). Toje známka, žejsem plně ponořena do procesu.
Měla jsem i vizi, že se zde vdávám. Hm, za radovala jsem se, že to koneč
ně přijde - nádherné partnerství. Když jsem to pak říkala na sdílení, Henri se
jen smál. Jo, jo, tak bych to já chtěla vidět, ale pravda je taková, žejsem ko
nečné přijala svého vnitřního muže a sjednotila se sama se sebou a s Bohem.
Uzavřela jsem posvátný sňatek lásky Vesmírné. To další mé teprve čeká.
Přecházela jsem do druhého týdne přes sedmý den / vůz, převozník /
unavená, ale šťastná. Bylo potřeba postoupit vpřed. Začalo se otvírat emoč
ní tělo, a to bylo jiné kafe © . Jak jsem uvedla, byla jsem týrané díté do do
spělosti, a teď přicházely najednou všechny latentné uložené emoce, které
ovlivňovaly celý můj život. Bylo mi opravdu špatné. Ale bylo potřeba zatáh
nout za vůz a jet dál.
Osmý den / spravedlnost - Maat, egyptská bohyně spravedlnosti / v ten den se mi zjevila. Doprovázela mne po celý pro mne velmi téžký den,
kdy se vyplavila a odcházela ta nejtéžší ženská traumata ze všech životů.
I dnes jsem třetím okem viděla, ja k tyto energie, jako po dálnici, odjíždí z mé
duše. Celá jsem se třásla. Ale strach to nebyl. Viděla jsem, jak se rozpouští
emoce z ponížení, z útlaků, ja k se mění bolest z hloubky vzpomínek na dobu
snášení bolestí z týrání z mnoha minulých životů a celého ženského rodu. Vi
děla jsem a cítila, ja k se přeměňují „ty černé saze“ na duších žen, ale i mužů,
v mém rodě v Bílé Světlo prány. Jak sejejich duše obalují do krásného světla.
Viděla jsem, ja k odpadají černé nitky plné pnutí a mění se v N IC a uvolňují
se ze závislostí. Duše zemřelých mi mávaly a duše žijících se radovaly. Byl to
krásný tanec celé rodiny.
Po mém návratu z procesu se i v běžném životě okolo mé rychle událo
tolik zmén, žejsem to ani nestíhala sledovat. A to vše k dobru všech, bez
snažení a mnoha slov. Jakoby samo.
Devátý den / poustevník - najít vnitřní světlo / byl velice uklidňující. Za
žívala jsem jistý pocit osamocení. Ten pocit byl způsoben tím, že mé opustily
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všechny emoce, které mne poutaly. Cítila jsem se prázdnější, i když šťastnější.
Těžko se to popisuje slovy. Ano, toho se asi člověk bojí, co bude dělat, když tady
nebude to, co zná? A o tom je tato cesta. Cesta do neznáma. Není ovšem celý
náš život cestou do neznáma? Myslím, že kdybychom „věděli“, co nás čeká,
asi bychom se tak nehrnuli na planetu Zem i a dělali bychom se neviditelný
mi. Jako vefilm u Nádherná zelená: kdo tentokrát půjde na Zemi? A nikdo se
nechtěl přihlásit. Opravdu je pobyt zde jen pro odvážné duše s velkou touhou
po návratu domů. A těmi jsme my všichni, i vy, kdo čtete tuto knihu. A já vám
děkuji, že mohu svůj život s vámi sdílet.
Desátý den -

symbolizující v tarotu Kolo štěstí - byl opravdu takový.

Ten den jsem nešla na vizualizace. Měla jsem pocit, že kolo štěstí, které za
čalo naplňovat moje tělo, ducha i duši, si chci užít ve společnosti květin,
vody, přírody. Prožívala jsem pocity malého dítěte, které má vše, co potřebuje
- uvnitř i okolo sebe. M atka Země i Otec Bůh a Bílé Světlo prány mě hýčkali.
Byl to pro mne den oslavy, den, kdy jsem si hrála s květinami, motýly a vodou.
Objevila jsem zenovou zahradu s překrásným horským potokem a bytosti, kte
ré zde pobývaly, mi byly průvodci v tento den.
Jedenáctý den /

živost, osvobození / - den podporující odhodlání vy

slovit „ano“ životní síle, která se může vyjadřovat pouhým bytím člověka,
mimo posuzování a hodnocení. Přesně tojsem cítila, nárůst energií ve všech
tělech byl enormní. Uzemňovala jsem se prací v zahradě. Rozpínavost aury
jsem viděla na desítky metrů až nekonečno. Pročištění těla a duše dávalo za
odměnu tyto krásné obrazy za hranicí představ. Říkám A N O životu v radosti,
lásce a štěstí.
Dvanáctý den /

viselec - pevně zaběhlá situace, bezmocnost, slabost,

pokušení vzdát se vlastní vůle / - tento den nazývám černým pátkem. Ten
to den na konci 2. týdne, týdne práce na emočním těle ve všech časech, pro
storech a dimenzích našeho bytí, se čištění projevilo na energii skupiny. Bylo
třeba hodně meditovat a posílat do světla energie protikladné světlu. V dua
litě jsou všichni „agresivní“, někteří to jen dokonale maskují. Zde se všechny
masky rozpadaly a trochu jsme si museli prožít léčbu šokem - vidět sami sebe
odhalené. 12. den byl dnem bilance. Já osobně jsem prožívala velmi zvláštní
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klid, stejně jako 3. a 4. den, byla jsem pozorovatelem dění, byla jsem obklo
pena bytostmi světla a Bílým Světlem prány. Byla to pro mne zkouška. Budeš
rezonovat, nebo ne? A s čím? Byla jsem ve všem a nikde. Nový pocit. Pokud by
ještě hodně aktivně pracovalo mentální tělo, nepustilo by mě do prány. Bylo
to opět přesně zasazeno podle vesmírného plánu. Byl to den před 13. dnem
- dnem Smrti. Dnem smrti a znovuzrození. Konec a nový začátek, rozchod
a osvobození, změny, transformace.
Ano, dvanáctý a třináctý den odešly mentální síla i emoční ladění
a transformovaly se na uvolnění. Očištěním se tělo stalo pružné a ohebné,
není unavené, spím 1,5 hodiny, nemám hlad a přibírám opět pomalu na váze.
M ám dostatek energie, chodím na výlety a pracuji na zahradě, a protože ener
gie dělá energii, mám j í dostatek.
Čtrnáctý den /

den transformace, den zmrtvýchvstání / - mnoho ve

mně muselo umřít, aby se něco nového mohlo rozvinout. Všechno v mém těle
i v duši přichází k sobě. Jsem čím dál více citlivější, ale i síla nabírá dynamiku,
jsem uzemněná a přitom v rozšířeném vědomí. Nemám potřebu moc mluvit
a nemám otázky. Nemám potřebu hodně pít, nemám žádné potřeby.
Prosté a čisté jenom JSEM. JÁ JSEM.
Patnáctý den /

ďábel - velký tvořivý potenciál - symbol moci, peněz

a sily /. Ten den mi přicházelo hodně informací, vizí. Všude kolem vidím Bílé
Světlo prány. Bílé Světlo vyjadřuje sloučení všech světel. Dříve jsem viděla rů
žový světelný sloup, pak se změnil na fialový plamen a zde na všudypřítomné
Bílé Světlo. Jak jsem se vypořádala s tímto tvořivým potenciálem, jsem byla
„přezkoušena “ ihned po návratu. Když jsem se vrátila z Francie, požádali mě
jedni známí ofinanční pomoc - o nemalou částku. Požádali o půjčku, ne o dar.
Souhlasila jsem. M ěla jsem pocit, že pokud mohu, tak dokonce musím pomoci.
Po příslibu se začaly energie vstřícnosti přátel měnit. Dokonce mi před pod
pisem smlouvy praskl citrín na náramku. Začínala jsem se cítit nepříjemně.
V každé možné chvíli jsem meditovala, chtěla jsem zjistit, co to znamená. Na
jedné straně stálo: ano, pomáhej, na druhé straně stálo: pozor, rozlišuj jak.
Nakonecjsem musela projít ještě touto „homeopatickou očistnou lekcí“, abych
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došla k poznání, že OPRAVDU p latí první pocit a ten že je správny, že další
různá vysvětlování a ptaní už jsou jen slova.
Finanční půjčka totiž není pomoc, ja k by to mohlo vypadat. Pomoc se dá
taky vyložit jinak: touha po moci. Ta se za tím může skrývat. A nejen na straně
toho, kdo půjčuje, ale i na straně toho, kdo půjčku žádá. V praxi se to pro
jevuje tak, že je potřeba si vytvořit podmínky, za kterých se peníze půjčí. Už
slovo podmínka je jasné, že? A při vrácení peněz zase může hrát o energii ten,
kdo peníze vrátit nechce nebo nemůže, to už je jedno, ale akvárko vzájemného
vztahu točivé energie je podepsáno. Ano, tak jako p ři čistění fyzického těla se
vám může nemoc „jakoby ukázat“, musela jsem si energii moci, peněz a síly
projít ještě tímto způsobem.
Co mi to dalo? Mnoho. Došla jsem definitivně k poznání, že zprávy intu
ice přes tělo, minerály a podobně je potřeba stále bděle poslouchat. Nevypí
nat zvuk, když se mě snaží někdo překřičet. Došla jsem k poznání, že jsem si
uvědomila svou potřebu pomáhat mužům, tak ja k mi to celý život nakazoval
tatínek. Pomoz bratrovi, udělej to bratrovi. Toto poznání mě očistilo od tohoto
programu. Uvědomila jsem si to hned, jakmile jsem tuto vysokou částku půj
čila. M ěla jsem pak půl roku na to, abych meditovala o odevzdání, o důvěře,
o síle peněz, o moci peněz, o tom, pročje a není hojnost, když Vesmírje připra
ven dávat všem. A za tuto lekcijsem nesmírně vděčná. Nakonec jsem ještě p ár
týdnů mohla zkoušet, ja k na tom jsem, když to vypadalo, že mi peníze nevrátí.
Vrátili. Cítím, že transformační změny proběhly u nás všech. No, není to krás
né?
Šestnáctý den /

věž - nová jasnost, sebepoznání /. Ode dneška mám

pouze krásné poznámky, jsou dost osobní, týkají se mé rodiny, mého rodu,
ale i planety Země a Vesmíru. Jsou tak osobní a tak krásné, že sije nechám ve
svém srdečním trezoru, a budu je hýčkat a zahřívat Bílým Světlem prány, aby
se na nich už nikdy neusadily černé saze.
Sedmnáctý den /

den Hvězda - spojení s univerzální inteligencí / -

mám dost energie, mám kreativní nápady. Tělo se zcela uvolnilo a je v kli
du. Nemám pocit hladu ani žízně. Pít ale nepřestávám, přestože detoxikace
končí, jazyk začíná být růžový, je nutné hydratovat tělo, aby klouby a tělesné
orgány nebyly zatíženy odvodem toxinů z těla.
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Osmnáctý den /

karta Měsíce - poslední zkoušky na prahu neznáma /

- nejdůležitější je zůstat stále bdělý. Dnes jsem měla zkušenost se zhmotně
ním myšlenky ve formě. Potvrzeni důležitosti být porád bdělý. Vnitrní síla se
napíná tam, kam jde moje myšlenka. Uvědomění v době vnitřních zkoušek při
záležitostech vnitřního života je „ vesmírně “ důležité. Myšlenku nechávat pro
j í t srdcem, a ne hlavou. Vnímat, co mě oslabuje a co posiluje. Dnesje mi trochu
zima, popíjím vodu se zázvorem. Vnímám, že mým světelným tělem protéká
energie na jiné frekvenci. Večer se na to ptám Henriho a on to potvrzuje. Došlo
k deprogramování a přeprogramování buněk. Buňky se přenastavily na zdrá
vi, optimální váhu a vitalitu.
Ráno devatenáctý den / den Slunce - životní radost, vitalita, velké
množství energie, bezpodmínečná láska /. Cítím, jak se rozvíjí krční čakra.
Praská v ní jako v jedlové šišce. Uvolněním krční čakry došlo k zásadnímu
zlomu v mém procesu transformace. Moje rodinná karma spojená s krutos
tí (byla jsem vystavována i škrcení) se rozpustila. Mých krásných dvou dcer
a krásných tří vnoučat sejiž nedotkne. Po celém těle se rozlévá příjemné teplo
Bílého Světla prány. Chce se mi tančit jako těm motýlům na levandulích, které
jsou všude okolo nás. Tento den byl zlomovým dnem mého života. Bez schop
nosti SEB EVYJÁ D Ř EN Í je život zahalen rouškou strachu a iluzí. Jsem ráda,
že mohu říct: byl zahalen.
Dvacátýden/

den Soudu, den Poznání /. Ano, mám v sobě klič poznání.

Jsem schopná se vyživovat pránou. S tímto poznáním mohu nakládat, ja k
chci, kdy chci, ja k dlouho chci. Buňky pochopily. Jsem SVOBODNÁ BYTOST.
M ám svou svobodu a s ní spojenou zodpovědnost za svou svobodu. Nikdo mě
neřídí, nikdo mě nevede.
Blíží se dvacátý první den - den karty Universum / být se vším v sou
ladu. Dokončení. Poznání vesmírné nekonečnosti, důvěry v celek. Karta
symbolizující bezpodmínečnou lásku, vnitřní a vnější cesty, které přesahují
hranice /.
Cyklus důležitých životních zkušeností se završil. Cítím se velmi uvolně
ná a odevzdaná proudu života. Vidím pránu a není rozdíl mezi mým vnitř-
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ním světlem a světem a vnějším světlem a světem. Na duchovní úrovni šlo
o šamanské poznání. Cítit v sobě Velkého Ducha. S důvěrou, jakou má dítě
k matce.
Na mentální úrovni bylo potřeba jít odvážně kupředu. Přesáhnout zako
řeněné programy. Být vnitřně svobodná.
Na emocionální úrovni bylo potřeba se vzdát pocitu závislosti na potra
vinách. Nechat odejít všechny frustrace, strachy z nedostatku atd.
Na psychické úrovni být milý ke svému tělu, trpělivý a učit se poslouchat
vše, co se těla týká. Poslouchat své tělo. Tělo ke mně hovoří prostřednictvím
buněk, které prosté ví.
Nyní nastává doba integrace.
Ukotvování se v uzdraveném bytí. Jsem světlo a světlem zůstávám, ve
všech časech, prostorech a dimenzích svého bytí. Je potřeba si uchovávat
víru, věřit si, být v souladu s tělem bez utrpení a v radosti. Starat se o něj.
Hovořit s ním.
Uvědomuji si, že 21. dnem něco skončilo, ale o mnoho více začíná.
Jsem Henrimu Monfortovi vděčná, že jsem touto neopakovatelnou zku
šeností mohla projít v jeho doprovodu.
Děkuji.
Odjížděla jsem lehce vyhublá, zbavená všeho nepotřebného, pohybuji
se s lehkostí a jsem šťastná. Mám i dostatek fyzické síly.
Zkušenost procesu navazovala na to, jak jsem se měnila během posled
ních let.
Měnila jsem se postupně, zcela neprogramově - přesto radikálně - p o 
sledních deset let. Z toho odevzdáním se vedení Velkým Duchem poslední
tři roky. Můj životje naruby. Vlastně ne, je na té lícové straně, no, to taky ne,
je uprostřed, je v proudu, ..., je krásný a naplněný. Co mohu změnit, mě
ním, co nemohu změnit, přijímám. Ono se to pak mění jakoby samo. Moje
schopnosti se prohloubily a rozšířily. Otevřené vědomí zahrnuje téměř vše.
Je potřeba být stále vědomá a učit se žít a přijmout tento dar - dar poznání.
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Ve škole nám říkali, že práce zdravotní sestry je služba.
Práce s rozšířeným vědomím, se schopností léčit energií je totéž.
Cítím se ve službě. Jsem zde pro druhé, pro planetu, pro vesmír. Slou
žím tam i tady. I v nemocnici jsem pracovala hodně přes čas a nyní žiji na
plno ve všech časech a bez omezení. To je pro mne jiné. Vlastné taky ne. Já
nevím. Ale cítím se v tom dobře.
Cítím se skvěle. Lehce, svěže, plná energie, inspirací. Těžký kufr, cesta
letadlem, letištní haly, nádraží a vlaky, nezaznamenala jsem nic, co by mi
„vadilo“ nebo mé rozrušilo. Presto, že jsem měla váhový úbytek, nebyla
jsem slabá. Uvědomila jsem si, že když má člověk dostatek vnitřní energie,
opravdu nemusí mít „svaly“ , aby uzvedl kufr.
Po návratu jsem trávila jeden měsíc v prostředí Hostýnských vrchů. Byla
jsem překvapená, jak hladce se adaptuji. Měla jsem dostatek energie, stabil
ní váhu a spala 1,5 hodiny denně. Bylo třeba naučit se vyplnit si čas. Pustila
jsem se do psaní knihy, pobývala jsem hodné v přírodě, promlouvala se stro
my, zvířaty a květinami, Matkou Zemí a všemi živly. Nebylo potřeba vyvíjet
žádné úsilí, šlo to samo. Užívala jsem si pocity nezaměnitelné spokojenos
ti. Neměla jsem potřebu se zastavovat a meditovat. Můj život se proměnil
v jednu stálou meditaci v přítomnosti. Z nadhledu a přitom v uzemnění mi
přichází vhledy, vize, otázky a odpovědi týkající se minulosti, přítomnosti
a budoucnosti - to vše v jednom čase.
Tady a teď.
S pokorou přijímám tyto dary.
Je potřeba si zachovat při silné intuici vyrovnanou mysl, soucitnou a ne
posuzující jasnost a schopnost rozlišovat.
A to vnímám jako následný proces integrity s energií Velkého Ducha.
Proces vědomé a záměrné kultivace vědomí na duchovní cestě.
Po měsíci na horách jsem se vrátila do města a včlenila jsem se zpět do
režimu běžného života, neboť o to podle mé jde. Být kanálem univerzální
lásky vždy a všude. Procítěním lásky, kterou miloval Kristus, všichni velcí
mistři a šamani, procítěním vzájemné lásky z úrovně duše s každým a se
vším cítím, že již nelze milovat méně a jinak.
Teprve nyní vím, co je to Láska.
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Jistě, dříve jsem si myslela, že miluji. Dnes vím, že to vždy nebyla láska,
ale i závislost, strach ze samoty, potřeba s někým být, prostě láska podmí
nečná.
V tom jsem nyní jiná. Dříve jsem také kvůli svým vlohám bývala jiná.
Jenže reakce okolí mne trápily. Nerozuměla jsem jim . Obhajovala jsem se,
soudila druhé, bránila se nebo útočila a tak dále. Dnes to mám jinak. Ani ne
vím, jak to říct. Prostě se mě mínění druhých nedotýkají. A já se učím čistým
způsobem milovat všechny. Ve všech vidím boží jiskru a mým posláním je
nyní již jen pouhým bytím předávat univerzální lásku, tuto nejléčivější ener
gii vesmíru. To je nyní můj úkol.
To byl záměr božího plánu transformace zdravotní sestry v léčitelku.
V tom je změna mého života výrazná. Je třeba vědomě pracovat s život
ní energií tak, abych ji byla schopna stále přijímat a také volně šířit. Jako
zdravotní sestra jsem chodila na vzdělávací semináře a školení. Nyní je mi
studnicí informací Akáša, mými spolupracovníky bytosti světla a všechny
živly, totemová zvířata. Pomáhají mi při udržení těla, ducha i duše v harmo
nii. Pokračuji ve cvičení ásan.
O páteř poškozenou úrazem se musím dennodenně starat. To je fakt,
který je potřeba přijmout. Při cvičení ásan vídám světelný sloup fialového
plamene transformace a archanděla Michaela. Podle síly sloupce poznám,
v jaké vibrační hladině jsem a co mám pro tělo ještě udělat, aby bylo v do
konalé harmonii. Tělo mě za tuto péči odměňuje zachováním otevřených
energetických kanálů. Harmonizací všech těl na všech úrovních se aura
projasní a nasytí Bílým Světlem prány, uzdravuje mne a vyživuje. Praktikuji
pránájámu, dechová cvičení. Jednak mě baví a jednak se při ní setkávám se
svými průvodci, anděly strážnými a bytostmi, které pro mne mají nějaké po
selství. Často se napojím na energetickou bránu daného období. Je to taková
pracovní porada © každý čtvrtek. A mám ráda všechny, co chodí společně
cvičit. Hodně se smějeme i sami sobě. Vždy se na cvičení těším. Vizualizaci
dále neprovádím, využívám sílu myšlenky a energie, která ji následuje. Fun
guje to. Je potřeba být v plné bdělosti, plní se opravdu vše. Tak jsem to měla
vždy, a pokud jsem nebyla bdělá, spadla jsem do krize, která mi sloužila jako
učební látka. Nemoc, úraz, hádka... Dnes již nechci ztrácet čas „chybami“.
Zatím se mi daří držet se v rovnováze, a tak je pro mne každý den radostnou
oslavou Života.
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Hlad nemívám. Chutě nemám, jen občas mi přijde divné, že nic furt
„nestrkám do pusy © “.
Klasickou stravu, i když velmi zjemnělou a odlehčenou, jsem měla jen
velmi zřídka již poslední rok. Tělo samo určovalo, co je nebo není pro mne
dobré. Již před procesem 21 dnů jsem prakticky byla na „práné“ déle než půl
roku. Stalo se to prosté samo. Jedla jsem občas rýži s máslem ghí a pila čaj se
zázvorem nebo teplou vodu, kávu. Tak to mám i nyní, když jsem s vnoučaty
jednou za týden, dám sis nimi trochu rýže, čaj nebo kávu. R ozdíljevtom ,že
jíst mohu, ale nemusím.
Nyní si hraji s programováním. Jíst po přechodu na pránu je úplné jiné
než po půstu nebo hladovce. Obojí jsem zkusila. Pokud jsem udělala po půs
tu chybu, bylo mi zle. Pokud jsem udělala chybu po hladovce, bylo mi hodné
zle a musela jsem se napravit třeba i urinoterapií.
Pokud jsem se nyní naprogramovala na jídlo poprvé, zle mi nebylo, ale
byl to šok pro světelné tělo a na šest hodin zhaslo. Dvacet minut po jídle jsem
usnula na šest hodin. Bylo to první jídlo po čtyřech měsících na plné pránické výživě. Pila jsem jen vodu, kávu a čaj.
Jídlo mi energii nedodalo. Od té dobyjiž podobné experimenty nedělám.
Jsem v období integrace změn, kterými mé tělo, duch i duše prošly a pro
chází. Procesem 21 dní nic nekončí, ale opravdu teprve začíná. Tělo ještě
detoxikuje, i když ne tak masivně, vnitřním zrakem pozoruji, co se děje a jak
je potřeba pomoci. Pokud tělo něco žádá, vyslyším ho, např. když je potřeba
pomoci střevu v procesu pokračující detoxikace, přidám do kávy máslo ghí.
Střevo se zklidní a vyprázdní. Podle potřeby se pozoruji vnitřním zrakem.
Je-li potřeba odpočívat, odpočívám, je-li potřeba více pohybu, vyrazím do
přírody nebo si zacvičím ásany pro ten daný orgán nebo jen tak pro radost.
Mám s tělem uzavřenou dohodu, že ho nebudu trápit. Každý den aktivní
modlitbou děkuji za podporu vesmíru, Matce Zemi a všem bytostem světla.
Cítím se jako po velmi zdařilé operaci, kdy na stabilizaci stavu musíte
vyvíjet každý den úsilí.
Po 21denním procesu můj život nabral neuvěřitelné obrátky. Prožitky
rozšířeného vědomí jsem znala, ale trvale rozšířené vědomí je opravdové
dobrodružství.
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Vnímala jsem, ja k je důležité zůstat uzemněna ve fyzickém těle, aby se
neztratil kontakt s reálným světem a schopnost vnímat vlastní reálné potře
by. Neměla jsem s kým si o tom vyměnit zkušenosti. Věděla jsem jistě jen to,
že je potřeba být stále bdělá a energii užívat pro dobro všech, všeho a všude
a také pro dobro mé. Vnímala jsem, že nemohu ztrácet čas učením se chy
bami, a tak jsem požádala Henriho o možnost sdílení společného času a na
hlédnutí do všedního života zkušeného šamana.
Henri Monfort nemá žáky, nepořádá semináře a nevede kurzy. Dopro
vází pouze zájemce o přechod na pránu a léčí.
Přesto mi Henri vyhověl.
Jak šel čas, vše se u mne zrychlovalo. I to, že na mé otázky mi „přichá
zely“ okamžitě odpovědi. Takže když jsem přijela k Henrimu, neměla jsem
žádnou otázku. Henri se jen smál a smál © . Prý to tak šamani mají © .
Pracovali jsme po dobu patnácti dnů společně dvakrát denně. Opravdu
žije, jak říká na besedách, na 12 metrech čtverečních; přesto máte pocit, že
jste v nekonečném prostoru. Zářícím nekonečném prostoru.
Denně jsme praktikovali medicínské kruhy, cvičili čchi-kung, meditova
li, sdíleli se. Chodili jsme pracovat - spolupracovat - do lesa s Matkou Zem í,
duchy přírody, vody, vzduchu, ohně, s pránou.
Když jsme uctívali duchy stromů a vody a zvířat, ukázali se nám a ne
chali se i vyfotit. Stejně jako jedno z mých devíti silových zvířat králík. Ře
šila jsem ten den jisté téma, žádala o vhled a on mne doprovázel v lese tak
dlouho, než jsem ho vyslyšela. Doprovázeli nás ptáci a na zemi se před nás
jejich pírka ve směru naší chůze pokládala jako potvrzení, že jdeme po smě
ru proudu řeky zvané Život.
Pták je pro šamany symbol budoucnosti. Vzlet. Vzduch. Z výšin vidí dál.
Popovídali jsme si s kolemjdoucími psy a kočkami.
Kočka, symbol přítomnosti, jako živel vody a ohně má jasné vnímání.
Před námi v listí se plazila háďata, symboly minulosti ve světle pravdy,
symboly ohebné síly magnetismu. Tančili jsme s nimi jejich tanec nabitý
energií, moudrostí a přítomností, tanec Jednoty. Tanec tří souběžných sta
vů bytí: minulosti v plné přítomnosti kráčejíce k budoucnosti - v tomto pro
Henriho posvátném zeleném údolí města Nantes.
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A takovými „zázraky“ - D A R Y mě Velký Duch a bytosti vesmíru obda
rovávali po celý pobyt.
Odevzdala jsem zbytky pochybností a vynesla na světlo sebe-védomí.
— Děkuji.

Troufám si říct, že žiji druhým rokem v čase kairos © . Nechávám se vést.
Neplánuji. V červnu jsem si nadělila k 51. narozeninám přechod do „druhé
půlky“ svobodného života v radosti a lásce chůzí přes uhlíky. V srpnu jsem
znovuzrození stvrdila procesem 21 dnů. Zatím si užívám žití ve svém uzdra
veném bytí.
A důležité je pro mé úplné všechno.
Ale nejdůležitéjší v životě jsem já sama. Když nebudu já, nebude pro
mne nic a já nebudu pro všechno a pro všechny pomocí. Tím Já myslím sebe
lásku, sebedůvěru, sebepéči, prosté se chci o sebe starat tak, abych byla stále
naplnéna - až přeplněna - světlem a láskou, a ta bude přetékat a tento proud
se vleje do řeky esenciální dynamické energie vzájemné pomoci, služby du
chovnímu světlu, jež se pak manifestuje v druhých bytostech.
Naplní se tak toltécké: Týjsi mé druhé JÁ. To jsme MY.
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POSVÁTNÝ KRUH
(MEDICÍNSKÉ KOLO)

Co znamená rituál nazývaný „Medicínské kolo“?

Tento rituál, který šaman provádí každé ráno, je velmi starobylý. Vysky
tuje se v mnoha tradicích ve více či méné odlišných podobách: U Keltů jej
symbolizuje kruh vztyčených kamenů na zemi, nazývaný „cromlech“. Poz
dější kostely a katedrály budované v rámci křesťanské tradice také respektují
zásadu medicínského kruhu východ - západ.
Jde o uctění „Velkých duchů“ ve čtyřech směrech; vykonává se každé
ráno jako projev vděčnosti k Duchům, kteří nám dávají 2ivot a zachovávají
jejJelikož jde o sluneční rituál, začíná se vždycky na VÝ C H O D Ě : východ
slunce, mládí, Duch vzduchu. Potom se otočíme k JIHU: věk dospělosti,
Duch ohně. Následuje ZÁPAD: stáří (Moudrost), Duch země. A konečné
SEVER: svět Duchů, vše co je skryté, neviditelné a vzdálené, Duch vody.
Tyto čtyři směry dávají našemu dni horizontální dimenzi.
Poté se obracíme do STŔ ED U : vzdáváme hold telurickým a kosmickým
Silám, Zemi a Nebesům. Tato osa nám poskytuje vertikální dimenzi.
Obé dimenze - horizontální a vertikální - nám dávají objem.
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Provádí-li se tento rituál denné, ochraňuje nejen nás všechny, ale chráni
také celou oblast před pohromami, jako jsou zemětřesení, sesuvy půdy, zá
plavy, bouře, uragány, požáry...

Otočíme se k východu...
W A K A N TA N K A (Velký Duchu)
Děkujeme ti za Síly východu, Síly změny a obnovy.
Děkujeme ti za tento nový den, který nám dáváš:
aťje zdrojem Radosti, Energie a Tvořivosti.
Dopřej nám dokonalé propojení našeho fyzického,
emočního, mentálního a duchovního těla,
abychom se mohli stále živit pránou a užívali její hojnosti
v každém okamžiku a na každém místě.
Uctíváme všechny bytosti, které žijí na východě
Ó M IT A K U Y E O YASIN (Všichnijsmejedno)

•
Otočíme sek jihu...
W A K A N TA N K A (Velký Duchu)
Děkujeme ti za Síly jihu,
ať nám Sílyjihu přinášejí Mír, Radost, Lásku, Světelnou záři,
Magnetismus, schopnost léčit, uzdravovat a harmonizovat.
Dopřej nám žít v Míru se sebou samými a se všemi,
které známe a o které se staráme.
Rozšiř klid a mír po celé Zem i, hlavně tam,
kde zuří konflikty, nenávist a války.
Uctíváme všechny bytosti, které žijí na jihu
Ó M IT A K U Y E O YASIN
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Otočíme se k západu...
W A K A N TA N K A (Velký Duchu)
Děkujeme ti za Síly západu,
Za Sílu šamanů a všech bytostí,
které pomáhají ochraňovat Zemi
prostřednictvím nerostů, rostlin a zvířat,
za všechny bytosti, které provozují spravedlivý (fair trade) obchod,
a ty, které usilují o M ír a Spravedlnost.
Ctíme naše předky, prarodiče, rodiče, děti a vnoučata.
Uctíváme všechny bytosti, které žijí na západě
Ó M IT A K U Y E O Y A S IN

•
Otočíme se k severu...
W A K A N TA N K A (Velký Duchu)
Děkujeme ti za síly severu,
Za kouzelné duchy, kteří utvářejí Vesmír,
za Duchy Země, Vody, Vzduchu a Ohně...
Dopřej nám mocné ochránce z říše nerostů, rostlin a zvířat,
lidí a nadlidí; děkujeme ti za všechny ochránce, které jsi nám už dal...
Ařjsou tito ochránci stále s námi, ať nás vedou, podporují a chrání.
Uctíváme všechny bytosti, které žijí na severu
Ó M IT A K U Y E O YASIN
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Otočíme se ke středu...
W A K A N TA N K A (Velký Duchu)
Děkujeme ti za Duchy Středu, kteří nás drží zpříma v rovnováze,
za duchy Země a duchy Nebes, za energie hmoty a vesmíru.
Dopřej nám být jako velké stromy, zapustit kořeny hluboko do Země
a brát si z ní životadárnou sílu...
Ať tato síla vstoupí do našich těl, našich srdcí, myslí a duší
a umožní nám zůstat ve spojení s našimi Světelnými průvodci,
s dalšími průvodci a s průvodci všech osob,
které potkáváme a o které se staráme...
Ať je tento den krásný a plný světla pro nás,
pro naše bratry a sestry i pro celou Zemi.
Ó M IT A K U Y E O YASIN
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POSTUP C VIČ EN Í ČCHI-KUNG

Coje to Čchi-kung?

Čchi-kung je energetickou formou tchaj-ťi-čchiian, který zase vznikl
z techniky taoistického bojového uméni kung fu.
Čchi-kung spočívá v probuzení energie, v jejím uvedení do pohybu
a v jejím využití. Snažím se respektovat tyto tři fáze, a proto vás naučím tri
velicejednoduché, ale zároveň rychlé pohyby, které mohou vykonávat všich
ni od téch nejmladších po nejstarší a které nevyžadují žádné zvláštní schop
nosti. Nejsou náročné ani na pružnost, ani na vytrvalost.
Pohyby vypadají velmi jednoduše, ale jako všechny taoistické techniky
jsou ponékud obtížné, protože vyžaduji komplexní přistup. Aktivizují celý
energetický okruh a napomáhají celkovému proudění energie v téle:
Čchi-kung se většinou provádí venku (není to však povinnost) a spíše
v ranních hodinách, protože jde o probuzení energie. Púkud byste cvičení
prováděli večer, můžete mít potíže se spánkem, neboť navozují stav zbyst
ření smyslů.
- První cvik má podobu automasáže a umožňuje probuzení energie.
- Druhý cvik má za cíl uvést energii do pohybu tak, aby se tato energie
čchi neboli prána koncentrovala ve všech energetických centrech (čakrách).
- Třetí cvik je komplexní pohyb, který vychází z hexagramů I-ťingu:
12 bran a 13 postojů. Jde o využití energie pro blaho celého těla.

Vždy začínáme PO ZD R A VEM :
otevíráme se jedním krokem dopředu vpravo a jedním krokem vlevo
zavíráme jedním krokem dozadu vpravo a jedním krokem vlevo
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Probuzení energie
Základní postoj je wu-ťi (vzpřímený člověk):
-

rozkročíme nohy: trošku víc než na šířku kyčli,
trošku méně než na šířku ramen

-

nohy jsou lehce vytočené směrem ven

-

prsty u nohou jsou roztažené: přitom se uvolní kolena

-

pánev podsadíme, jako kdybychom seděli na obrubníku studny

-

nohy jsou uvolněné, ale horní část těla je vzpřímená
a pohled směřuje k horizontu

-

uvolníme ramena, lokty, zápěstí

-

zvedneme paže do horizontální polohy

-

zklidníme dech: při zvednutí paží nádech nosem,
při spuštění paží výdech ústy

-

opakujeme pohyby paží: nabíráme energii ze Země
a přenášíme ji k člověku: energie proudí od rukou
až ke konečkům prstů
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A U TO M A S Á 2
-

když je energie probuzená, koncentrujeme ji ve svých rukou,
dokud neucítíme teplo a/nebo světlo: to je čchi neboli prána;
můžeme cítit i jemné mravenčení

-

rozevřeme paže a tleskneme

-

promneme si ruce, abychom probudili čakry na rukou

-

promneme si čelo

-

promneme si oči

-

promneme sichřípí nosu

-

horní a dolní ret

-

spánky: provedeme lehký kruhový pohyb, ale netlačíme

-

šíje: pohybem hlavy ji uvolníme

-

krk: uvolníme pohybem nahoru/dolů

-

kruhovým pohybem promasirujeme srdeční čakru uprostřed hrudi

-

stejným způsobem promasirujeme čakru na solar plexus

-

stejným způsobem promasirujeme čakru „hara“ okolo pupíku

-

promneme si bedra a třikrát je trojitým pohybem proklepeme

-

spustíme ruce zezadu na kolena a třikrát je trojitým pohybem pro
klepeme

-

stlačíme bod velké energie zespodu na obou šlapkách

-

vracíme se ke kolenům a provedeme pohyb, jako když se tanči
„charleston“: třikrát směrem dovnitř, třikrát směrem ven

-

uvolníme se pohybem, jako bychom ze sebe setřepávali kapky vody
po odchodu ze sprchy
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R O Z P R O U D Ě N Í E N E R G IE
-

vrátíme se do pozice wu-ťi

-

znovu probudíme energii, načerpáme ji ze Země
a přivádíme ji k Člověku horizontálním pohybem

-

opět se soustředíme, dokud neucítíme přítomnost koule tepla
a/nebo světla

-

spustíme se k první čakře: záda a trup jsou rovná, díváme se přímo

-

dáme energii hustotu olova - jako bychom měli olověnou kouli:

před sebe, stehna a kolena jsou povolená
setrváme tak dlouho, jak vydržíme, potom se celí uvolníme a paže
opíšou veíký kruh
-

ruce bez zastavení přejdou směrem k pánvi - energie kamene, stále
ještě těžká, ale už méně: souvisí s minerály v nás a kolem nás: kosti
našeho těla a minerální soli; setrváme tak dlouho, jak vydržíme, po
tom se celí uvolníme a paže opíšou velký kruh

-

ruce bez zastavení přejdou do výšky srdeční čakry - to je energie
dřeva a vztahuje se k rostlinnému světu uvnitř i mimo nás: zelená
barva, dýchací ústrojí, oběhové ústrojí a imunitní systém (srdce,
krev, lymfa); setrváme tak dlouho, ja k vydržíme, potom se celí uvol
níme a paže opíšou velký kruh

-

bez přerušení přejdeme na úroveň krku - energie jemná a hřejivá
jako hedvábný šátek; setrváme tak dlouho, jak vydržíme, potom se
celí uvolníme a paže opíšou velký kruh

-

bez přerušení přejdeme na čelo ke třetímu oku, tam je energie
křišťálu: představíme si křišťálovou kouli, která rozkládá světlo na
všechny barvy duhy; setrváme tak dlouho, jak vydržíme, potom se
celí uvolníme a paže opíšou velký kruh

-

nakonec zvedneme paže nad hlavu a představíme si velkou kouli Bí
lého Světla; napneme celé tělo, abychom mohli toto světlo uchopit,
a přenášíme ho do svojí aury velkými kruhovými pohyby co největšího rozsahu: tento pohyb provedeme třikrát, naše aura se tím pokaž
dé o něco zvětší

-

potom chvíli setrváme se zavřenýma očima, procítíme sílu své aury
okolo sebe, směrem k zemi i k obloze
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D VA N ÁC T BRAN ... T Ř IN Á C T PO ZIC
Toto je celá sestava čchi-kung
-

zaujmeme základní postoj wu-ťi

-

ruce směřují k zemi: V E L K Ý JIN

-

ruce směřují svisle vzhůru k nebi: V E L K Ý JANG

BRÁNAZEM É
-

zvedneme paže do vodorovné polohy: Z E M Ě /Z E M Ě

-

vrátíme se do postoje wu-ťi

-

roztáhneme paže s dlaněmi směrem k zemi: Z E M É /C L O V Ě K

-

vrátíme se do postoje wu-ťi

-

zvedneme paže směrem k nebi: Z E M Ě /N E B E

-

otevřeme bránu Země: opíšeme velký kruh a ruce jsou nyní rovno
běžné

brána

Čl o v ě k a

-

rucejsou nyní rovnoběžné

-

zvedneme paže do vodorovné polohy: Z E M Ě /Č L O V Ě K

-

paže se rozevřou, jako bychom chtěli někoho obejmout: Č L O V Ě K /
Čl o v ě k

-

zvedneme paže směrem k nebi rovnoběžným pohybem: Č L O V Ě K /

-

otevřeme bránu člověka: uděláme velký kruh a rucejsou dlaněmi

NEB E
směrem ven
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B R ÁNA N EB E
-

zvedneme paže a díváme se přitom do dlaní: N E B E /Z E M Ě

-

zvedneme paže do vodorovné polohy, dlaně směřují k nebi: N E B E /

-

zvedneme paže do svislé polohy, dlaně směřují dozadu: N E B E /

-

otevřeme bránu Nebe: opíšeme velký kruh a bez zastavení si polo

Č LO VĚK
N EB E
žíme ruce na srdeční čakru jako při pozdravu Esejců: jednu ruku si
položíme na druhou
Zavřeme oči a zaměříme se do nitra naší mysli, k aspektu JIN: to je jem 
nost, ženská něha, matka a dítě, teplo domova, noc, měsíc, sebepozorování,
meditace, podvědomí a prostor snů a šamanských vizí. Je to vlhko a zima.
Vzdáme hold všem těmto součástem sebe sama, aniž bychom se s nimi zto
tožňovali.
Rozpřáhneme paže a zatneme pěsti v postoji bojovníka, zaměříme se
na všechny aspekty JANG, které v sobě máme: mužský princip, síla, sebe
vyjádření, komunikace, slunce, teplo, den, sucho. Vzdáme hold všem těmto
součástem sebe sama, aniž bychom se s nimi ztotožňovali.

Položíme ruce zpět na srdce:
-

harmonizujeme JIN a JANG: mužský a ženský princip, teplo a zimu,
sucho a vlhko, vnitřek a vnějšek, přední a zadní část těla, nohy a hla
vu atd.

-

zklidníme své fyzické tělo

-

uklidníme své city

-

uklidníme svou mysl

-

vstoupíme do spojení se svým Duchovním plánem a se svým Světel
ným průvodcem

Můžeme přejít k tiché meditaci, při které sedíme na zemi, nebo skončit
pozdravem.
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