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To je jen několik případů toho, co ob-
čas také nazýnazýnaz vývý ám systésystésyst my vémy vé íryíryí . Používžívží ám 
slovo systésystésyst mémé , protože jedno tvrzení je ob-
vykle v interakci s ostatními a málokdy se 
vyskytují osaměle. Například věta: „Jsem 
špatnýpatnýpatn ,ý,ý “ často souvisí s názorem: „Každý dý d
mě opouští,“ čímž se cyklicky vracíme opět 
k první větě: „Jsem špatnýpatnýpatn ,ý,ý “ což vede k dez-
iluzi v podobě: „Nemohu.“ VžVžV dy záleží 
na mnoha okolnostech. Rozhodují zkuše-
nosti člověka a časově a místem determino-
vané podmínky. Je obtížné obelhat vlastní 
zkušenost. Pokud si s sebou nesete trauma-
tickou zkušenost, že vám lidé nenasloucha-
jí, je obtížné sebe sama přesvědčit, že vám 
zrovna teď budou naslouchat.

Možná máte i opačné návyky a pávyky a pá ředstavy, 
které ve váve váve v s probouzejí pocit velikosti a potě-
šení. Budu se snažit, aby pro vit, aby pro vit, aby á pro vá pro v s tyto systémy
představovaly ještě věvěv tší zdroj energie, než 
tomu bylo doposud. Nejdřív je vřív je vří šv je všv je v ak potřeba 
vyřvyřvy ešit palčivý ivý iv problém těch negativních.

Energie utkvěEnergie utkvěEnergie utkv lýlýl ch pých pý ředstav je hutná a vel-
mi těžká. Zhmotňuje se v nich váuje se v nich váuje se v nich v ha všech 
ústrků z minulosti. Tato tíha není pouhá 
metafora. Tíživé ivé iv břímě na vána vána v s dosedne po-
každé, když , když , kdy se některou z představ začnete 
zabýzabýzab vat. Zývat. Zý ápolení s takovýtakovýtakov mi systými systý émy po-
mocí energií je velmi účinné. Pokud s ni-

mi nebojujete, snažte se je aspoň zapudit 
a nevěřa nevěřa nev te v ně. Přejte si, abyste v ně nevěřnevěřnev ili. 
Přejte si, aby váejte si, aby váejte si, aby v s už dál nepronásledovaly. 
Ať vaše jasná mysl prorazí pevný  prorazí pevný  prorazí pevn krov víkrov víkrov v ry 
a ozáří mí mí ístnost plnou temnýstnost plnou temnýstnost plnou temn ch vizých vizý í jasem 
mocného rozšířeného věho věho v domí.

Práce s utkvělými 
představami
Prvním krokem, jejž musíme učinit pinit pinit ři 

nakládání s utkvěutkvěutkv lýlýl mi pými pý ředstavami i při prá-
ci s myšmyšmy lenkami, je identifikace příčin, z kte-
rýrýr ch naých naý še představy vyvěedstavy vyvěedstavy vyv rají. Pohodlně se 
usaďte, koncentrujte se na dďte, koncentrujte se na dď ýte, koncentrujte se na dýte, koncentrujte se na d chýchý ání, nakres-
lete si svělete si svělete si sv telnou linii a ptejte se sami sebe: 
„ V co věříco věříco v m? Jaké m? Jaké m? Jak jsou mé nejhlubší po-
hnutky, formující můj ůj ů život, mé vztahy, mou 
práci, svěci, svěci, sv t a vesmír?“ VžVžV dy se nejdřív ptejte řív ptejte ří
po své po své po sv vlastní vířvířv e. Ať e. Ať e. A už naleznete cokoliv, 
vžvžv dy se snažte celou věte celou věte celou v c vyjádřit v jednodu-
chýchých ch termých termý ínech. Vyhněte se dlouhýte se dlouhýte se dlouh m dis-ým dis-ý
kuzím se sebou samým se sebou samým se sebou sam m o tom, vým o tom, vý co opravdu 
věřívěřív te anebo proěříte anebo proěří č v to věříto věříto v te. Prostěříte. Prostěří ě akcep-
tujte vštujte vštujte v e, co se váe, co se váe, co se v m vyjevím vyjevím vyjev , jako fakt a p, jako fakt a p, jako fakt ři-
pusťte si, že věříe věříe v te zrovna věříte zrovna věří tohle.

Toto připuštění je velmi důležitý itý it krok. 
Zároveň je to i důkaz vašeho poddání se 
vířvířv e. Pravděpodobně zažijete lehký úžijete lehký úžijete lehk as 
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nad objevem toho, co je vaší nejniternějějě ší 
hnací silou. Když silou. Když silou. Kdy konečně poznáte základy 
své vívív ry, nebudou vám již návyky a rituávyky a rituá ály, 
kterýkterýkter m podlým podlý éháte, připadat tak cizí. Může 
to býto býto b t týt tý ěžký úký úk kol, neboť lidé si často odmí-
tají připustit, že by mohli věřit právává ě tomu, 
co se jim vyjevilo, zčásti protože tomu ne-
rozumí, zčásti proto, že mají z nové situace 
strach. S nadsázkou můžeme říci, že ne-
chtějějě í věřit tomu, čemu opravdu věří.

Jakmile jednou rozpoznáte svou ví ví v ru 
a poddáte se jí, ucítíte její záchvěvy po celém 
těle. Nemusíte mít strach. Jakmile je vít strach. Jakmile je vít strach. Jakmile je v ra 
pevně uhnízděná ve vašem vědomí ve své 
nejčistší formě, paradoxně ztratí mnoho 
ze své síly. Síla víla víla v ry je založena na tom, že 
pluje pod povrchem, a je pevně uhnízdě-
ná hluboko v podvědomí. Roste a bobtná 
úměrně tomu, jak vy sami úspěšně bráníte 
rozumu, aby se na ní podívali zblívali zblí ízka.

Zkuste zjistit, kde v těle vaše utkvěe utkvěe utkv lé 
představy sídlí. Kde žijí, odkud působí? V so-
lar plexu? V bederní páteři? Krku? Čelisti? 
Najděte příslušné místo pomocí smyslů. Jak 
utkvěutkvěutkv lá představa působí? Který? Který? Kter m smyslem ým smyslem ý
a jak ji registrujete? S jakýjakýjak mi pocity se pojými pocity se pojý í?

Ony představy si označte a svažte je oko-
vy slov, jež budou rozeznívat tívat tí ělo tichýlo tichýlo tich mi ými ý
vibracemi: „Nejsem dost dobrýNejsem dost dobrýNejsem dost dobr .“

Nyní přeneste představy z dosahu svého 
těla. Představujte si, jak slova znázorňující 
vaše představy opouští tělo a míří přímo 
k hypotetické obrazovce, kterou již zná-
te z předchozího cvičení. Vnímejte pocity, 
jež naplňují tělo, poté co utkvělé představy 
zmizely. Nechte je zmizet v paprscích zla-
té záře vycházející z obrazovky, stejně jako 
jste to provedli s chorobnýchorobnýchorobn mi myými myý šlenkami. 
Uvidíte, jak se staré návyky promávyky promá ěňují v ob-
lak zlaté záře – vývýv raz ýraz ý čiré energie.

Nechte poté energii, aby se k váváv m vráti-
la jako síla, pocházející ze starýze starýze star ch ných ný ávykávyká ů. 
Nesnažte se staré představy a návyky oka-ávyky oka-á
mžitě nahradit novýnahradit novýnahradit nov mi. Dými. Dý ými. Dými. D chejte a naplno ýchejte a naplno ý
prožijte odchod těch starých starých star ch. Nepých. Nepý řistupujte 
k celé záležitosti jako k vypuzení nezvané-
ho hosta. Nesmíte si říkat: „Uf, konečně je 
pryčpryčpry .“ Oceňte, že staré zvyk zmizely a pro-
měnily se v novou energii. Budete zažívžívží atvatv
pocit osvobození a bí a bí uďte si jisti, ďte si jisti, ď že to není 
naposled, co jste podobnou proceduru ab-
solvovali. Někdy ji budete muset podstoupit 
několikrát denně. Na konci meditace neza-
pomeňte chvíte chvíte chv li dýli dýli d chat výchat vý oblacích zlaté záře.

Při cvičeních pravděpodobně zjistíte, 
jak jsou spolu utkvě utkvě utkv lé představy propoje-
ny. Představy, že nejste nijak zvlášť dobrý dobrý dobr
človělovělov k, povedou k tomu, že si řeknete, že 
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váváv s nikdo nemá rád, což se odrazí v tom, že
o sobě začnete pochybovat. Odtud už je je-
nom krůček k tomu, abyste si řekli, že s tím 
nemůžete nic udělat.

Klidně si se svýsi se svýsi se sv mi nými ný ávyky a pávyky a pá ředstavami 
trochu pohrajte. Napište si je v náhodném 
pořadí na papí na papí ír a pak je zkuste spojit jednot-
livýlivýliv mi ými ý čárami tak, že výe výe v sledek bude vypa-
dat jako matematický jako matematický jako matematick diagram anebo mole-
kulární struktura. Přesně takové struktury 
a systémy se však vyskytují uvnitř vaší mys-
li. Dokud je nerozpoznáte a neodstraníte, 
nikdy se neosvobodíte a nenajdete dosta-
tek energie k vlastnímu rozvoji.

S diagramy, které vzniknou během va-
šich hrátek, naložte stejně jako s myšlenka-
mi nebo utkvělýlýl mi pými pý ředstavami. Donuťte 
je opustit vaši tělesnou schránku a poté je 
proměňte s pomocí obrazovky a zlatého 
světla v oblak energie. 

Jestliže jste k sobě upřímní, určitě obje-
vívív te i nějakějakě é pozitivní návyky a pávyky a pá ředstavy, 
a nejenom ty ničivé a utkvělé. Nezapomeň-
te věnovat stejný čnovat stejný čnovat stejn as, jejž strávává ívív te s těmi 
špatnýpatnýpatn mi, vými, vý ěnovat i ocenění těch dobrých dobrých dobr ch. 
Opakujte si je. DýOpakujte si je. DýOpakujte si je. D chejte je. Poznávejte je se ávejte je se á
stejnýstejnýstejn m ým ý úžasem, jako jste poznali i ty ne-
gativní. Najděte, kde v těle leží. Poznejte ži-
votní energii, jejímiž nositeli jsou.


Uvolnění energie 

uchycené ve starých 
psychologických 

vzorech

Navrhuji, aby – než si přečtete tuto 
kapitolu –jste si dali na chvilku 
pauzu. Uvařte si čaj, posaďte se 

na pohovku a chvíli relaxujte, než se pustí-
te do dalšího čtení. Psychologické vzorce se 
vyvíjejí prostřednictvím zkušeností a jejich 
poznání a případná změna vyžadují trpěli-
vost a neustálou pozornost. K tomu, abyste 
si pro současnost zajistili optimální množ-
ství energie, je dobré probrat se minulými 
prožitky, ve kterých bývá uvězněno velké 
množství energie. Osvobozování této ener-
gie je nekonečný proces.




