
Práca s vnútorným dieťaťom nám poskytuje možnosť
pozrieť sa do svojho vnútra a vyliečiť si traumy
z detstva, ktoré si nesieme so sebou do dospelosti
a ktoré dnes ovplyvňujú náš život.
Ale naše ego vidí v zameraní na vlastné traumy možnosť,
ako prežiť. Používa tento spôsob práce s vnútorným
dieťaťom, využíva vnútorné dieťa ako metaforu
našej zraniteľnosti na to, aby posilnilo naše zotrvávanie
na archetype obete. Správanie, ktoré to vyvoláva, je neustále
pripomínanie našich rán; ich posilňovanie tým,
že o nich stále hovoríme; ich premietanie do takzvaného
vnútorného dieťaťa.

Obviňovanie rodičov
Väčšina práce s vnútorným dieťaťom v osemdesiatych
rokoch sa sústreďovala prevažne na obviňovanie
rodičov alebo iných osôb za to, že dnes nie sme šťastní.
Myšlienka, že „Dnes by som bol šťastnejší, keby
boli moji rodičia iní“, bola pri tom základom. Umožňuje
nám to si myslieť, že nám niekto niečo urobil,
s čím sa žije oveľa ľahšie, ako s presvedčením, že sme
si sami vyžiadali, aby sa s nami tak zaobchádzalo.
Taký názor posilňuje naše ego, pretože z nás automaticky
robí obete. Pokiaľ budeme zo svojich problémov
obviňovať rodičov, každá nasledujúca generácia bude
v tomto vzorci presvedčenia pokračovať.

Čistenie emocionálnej toxicity
Nechcem tu naznačovať, že kontakt s potlačenou
detskou zlobou a bolesťou a hľadanie ciest na jej
uvoľnenie je niečo zlé. Vlastne je to úplne nevyhnutné.
Musíme najskôr vykonať túto prácu, kým pristúpime
k odpusteniu, pretože nemôžeme odpúšťať, keď
sme nahnevaní. Ale veľmi veľa metód a terapeutov sa
zameriava iba na náš hnev a nedokáže nám pomôcť
transformovať ho pomocou akéhokoľvek odpustenia.
Ale keď spojíme prácu s hnevom a radikálnym odpustením,
vyčistí sa všetka citová a duševná jedovatosť
a to umožní neustále uvoľňovanie zloby. Tak sa vymaníme
zo zraniteľnosti a pocitu obete.

Rituál odpustenia kmeňa Navahov
Raz som počul Caroline Myss, ako opisuje rituál
indiánov kmeňa Navahov slúžiaci na to, aby sa pocit
obete nestal vzorom, na ktorom sú ľudia závislí. Navahovia
si sú samozrejme vedomí toho, že ľudia potrebujú
hovoriť o svojich ranách a zveriť sa so svojím
utrpením ostatným. Súčasne však chápu, že rozprávanie
o vlastných bolestiach tieto bolesti ešte posilňuje,
najmä keď sa to preženie. Preto keď sa niekto potrebuje
podeliť o svoje utrpenie alebo problémy, kmeň
mu vyhovie tak, že ho zoberie do svojho stredu. Človek



môže ventilovať svoje problémy trikrát a všetci
ho s účasťou a so súcitom vypočujú. Ale keď tento
človek vstúpi do kruhu po štvrtýkrát, všetci sa k nemu
otočia chrbtom. „Dosť. Už sme si ťa vypočuli trikrát.
Teraz už prestaň. Už ťa nebudeme počúvať,“ povedia
mu. Slúži to ako veľmi účinný rituál na rozlúčenie sa
s problémami minulosti.
Predstavte si, že by ste mali podporiť svojich priateľov
rovnakým spôsobom. Čo keby ste potom, čo
sa vám posťažovali na svoje rany a svoj pocit obete
trikrát, potom povedali: „Už som toho počul dosť. Je
načase, aby si s tým prestal. Nedovolím, aby ťa tvoje
problémy premohli iba preto, že ti umožním o nich
neustále hovoriť. Na to ťa mám príliš rád.“
Som si istý, že mnohí vaši priatelia by vás označili
za zradcu. Pravdepodobne by nepokladali vaše správanie
za láskyplnú podporu, ale za zradu a obrátili by
sa hneď proti vám.

Buďte skutočným priateľom
Som presvedčený, že ak máme byť jeden druhému
skutočnou oporou na ceste k duchovnému rozvoju,
nemáme inú možnosť ako nakresliť hrubú bielu čiaru
pre tých, ktorých máme radi, a robiť všetko pre to,
aby sme im pomohli dostať sa zo závislosti od svojich
vlastných rán. Taká činnosť nás dovedie k naplneniu
nášho poslania transformovať archetyp obete a uvedomiť
si, kto skutočne sme.

13. kapitola
Čas, medicína
a odpustenie
Duchovný rozvoj so sebou prináša nové hodnotenie
nášho fyzického tela a nové poznatky o tom, ako sa o telo
starať. Lekárske ustálené a všeobecne prijímané názory,
ktoré platili predchádzajúcich 300 rokov – od čias,
čo francúzsky filozof René Descartes definoval telo ako
stroj – sa radikálne menia a posúvajú sa k holistickému
prístupu založenému na prepojení tela a mysle.
Zvykli sme si za zdravie považovať neprítomnosť
choroby. Teraz hovoríme o zdraví podľa toho, ako
dobre prúdi životná energia (prána, čchi atď.) našimi
telami. Pre optimálne zdravie musí táto životná sila
prúdiť voľne. Nemôžeme byť zdraví, keď sú naše
telá zaplavené energiami hnevu, zloby, smútku, viny
a zármutku.
Keď tu hovoríme o tele, nemáme na mysli iba fyzické
telo, ktoré je aj energetické telo, ale tiež jemné
telá, ktoré nás obklopujú. Na tie odkazujeme ako
na éterické, emocionálne, mentálne telo a prirodzené
telo. Každé z nich má inú frekvenciu. Zatiaľ čo sme
si zvykli definovať naše telo pomocou chemických



značiek a molekúl, fyzici nás zasa učia vidieť ho ako
hutnú kondenzáciu vzájomne prepojených energetických
vzorcov.
Jemné polia obklopujú fyzické telo vo vrstvách
ako vibrujúce puzdrá energie, každé o oktávu vyššie,
ako predošlé. Ale nie sú to zakaždým pásma s jasnými
hranicami ako na obrázku. Skôr sú do značnej miery
rozptýlené v rovnakom priestore, akoby boli všetky
súčasťou oceánu energie, ktorý naše telá obklopuje.
Jemnohmotné telá nie sú teda definované svojím postavením
v priestore, ale rôznymi frekvenciami vibrácií.
Jemnohmotné telá rezonujú harmonicky s vibračnými
vzorcami fyzického tela a umožňujú tak vedomiu
(mysli) vzájomnú reakciu s telom. Práve o to nám ide,
keď hovoríme o neoddeliteľnosti tela a mysle, pretože
myseľ existuje aj mimo fyzického tela. (Viac podrobností
o vlastnostiach a význame jednotlivých tiel viď
kapitola 15., str. 174)

Zanesené komíny dusia oheň v krbe
Aby sme pochopili túto koncepciu prakticky, predstavme
si naše telá ako komíny podobné tým, ktoré
sú v krboch na vykurovanie domov. Z času na čas ich
musíme prečistiť, aby krb dobre horel. Tieto komíny
sú určené na to, aby cez ne voľne prechádzal vzduch.
To isté platí o našich telách. Životná sila musí voľne
prúdiť cez všetky naše telá – cez fyzické telo aj cez
všetky jemnohmotné telá.
Kedykoľvek niekoho odsudzujeme, niekomu škodíme,
niekoho obviňujeme, potláčame hnev, pociťujeme
voči niekomu nenávisť a pod., vytvárame vo svojom
tele/telách energetické bloky. Zakaždým, keď k tomu
dochádza, sa naše komíny zanášajú a „krb“ má menej
energie. Skôr alebo neskôr sa komíny upchajú, oheň
nebude mať dostatok kyslíka a plameň zhasne. Jednoducho,
keď sa naše fyzické telo a jemné telá znečistia
natoľko, že životná sila nemôže ľahko prúdiť, telo sa
začína zatvárať. V mnohých prípadoch sa to najskôr
prejaví depresiami. Nakoniec môže telo ochorieť,
a keď sa bloky neodstránia, môžeme aj zomrieť.
Možno si spomínate, že moja sestra Jill pocítila príliv
energie, keď sa rozhodla pre radikálne odpustenie.
Jej komíny životnej sily boli zanesené jedovatým presvedčením
o vlastnej nedokonalosti, nehovoriac o minulých
krivdách, zlobe, smútku a frustrácii ohľadne
súčasnej situácie. Keď sa s tým všetkým rozlúčila,
energetické bloky sa zrušili, čo umožnilo zmenu jej
emocionálneho stavu. Kedykoľvek odpúšťate radikálne,
uvoľňujete obrovské množstvo životodarnej
energie, ktorú je možné využiť na liečenie, tvorivosť
a naplnenie pravého životného poslania.



Ako sa Farra vyliečil z chrípky
Môj dobrý priateľ Farra Allen, spoluzakladateľ
masážnej školy v Atlante a poradca pre zdravie mysle
i tela, ochorel na veľmi nákazlivý typ chrípky, vyžadujúci
liečenie na lôžku po dobu desiatich aj viac dní.
Choroba ho zasiahla veľmi ťažko. Namiesto toho, aby
sa poddal vírusu, rozhodol sa vykonať nejakú duchovnú
prácu na sebe, prácu, ktorá by mohla pohnúť s energetickými
vzorcami držiacimi vírus v tele. S využitím
postupu známeho ako aktívna imaginácia, ktorá jednoducho
zahŕňa zapisovanie myšlienok ako prúdu vedomia,
sa dopracoval k súčasným podvedomým a nevyriešeným
emocionálnym problémom. Na vyčistenie
použil radikálne odpustenie a chrípka takmer okamžite
zmizla. Pracoval naplno a cítil sa výborne už dva
dni potom, čo choroba prepukla. Bola to presvedčivá
ukážka liečivej sily radikálneho odpustenia.

Bude reagovať aj rakovina?
Predpokladajme, že sa nejedná o chrípku, ale o rakovinu,
ktorú vyvolali naše hlboko potlačené emócie.
Za predpokladu, že liečba spočíva v odstránení energetických
blokov, potom by sme mohli odporučiť, aby
človek objavil svoje potlačené city, prežil ich a potom
ich nechal odísť.
Ale na rozdiel od náporu chrípky, ktorá pravdepodobne
prenikla z jemného tela do fyzického počas
niekoľkých dní, tento energetický vzorec mohol
postupovať z jemného tela do fyzického niekoľko
rokov, kým sa prejavil ako choroba. Potom sa však
vnucuje nasledujúca otázka: „Ako dlho bude choroba
trvať, kým dôjde k zvratu, ak budeme pracovať iba
na emocionálnom uvoľnení?“ Je možné, že to bude
vyžadovať približne rovnaký počet rokov, ktorý uplynul,
kým sa choroba prejavila. To nie je veľmi dobrá
správa pre tých, ktorí majú rakovinu alebo inú chorobu,
pri ktorej ide predovšetkým o čas.

Čas je dôležitým faktorom pri liečení
V minulosti sme považovali čas za niečo fixné a lineárne.
Potom Einstein dokázal, že čas je vlastne relatívny
a že vedomie hrá v tejto rovnici svoju úlohu.
Čím vyššie je naše vedomie, tým rýchlejšie sa vyvíjame
a tým rýchlejšie sa veci dejú s ohľadom na zmenu
akejkoľvek fyzikálnej záležitosti, ktorej venujeme
pozornosť.
Považujte vedomie za vašu vibračnú rýchlosť.
Pravdepodobne omnoho dlhšie bude trvať zvrátenie
energetického priebehu ochorenia na rakovinu, keď
máme nízku vibračnú rýchlosť. Bude automaticky níz-
važujeme
sa za obete a/alebo máme energiu zamknutú



v minulosti. Pre väčšinu z nás je to bežná situácia.
Preto len málokto dokáže zvrátiť priebeh tak závažnej
choroby, ako je rakovina, iba na základe uvoľnenia
emocionálnej príčiny choroby – samozrejme, ak nenájdeme
cestu, ako zvýšiť našu vibračnú rýchlosť.
Tým, že sa rozlúčime s archetypom obete a privedieme
našu energiu do súčasnosti prostredníctvom
radikálneho odpustenia, môžeme zvýšiť naše vibrácie
dostatočnou mierou na to, aby sme vyvolali rýchlejší,
ak nie okamžitý obrat vo vývoji choroby. Naša šanca
na vyliečenie sa ešte zvýši, keď zapojíme ďalšie spôsoby
zvyšovania vibrácií, ako je modlitba a meditácia.

Príklad: Jedna žena, ktorá sa zúčastnila nášho pobytu,
prekonala niekoľko operácií rakoviny vaječníka
a lekári jej dávali maximálne tri mesiace života. Mala
depresiu a ostávalo jej veľmi málo životnej sily. Povedala,
že šla vlastne na náš pobyt iba preto, lebo ľudia
z jej farnosti pre ňu vyzbierali peniaze, takže sa im
cítila byť zaviazaná. Pracovali sme s ňou a tretí deň
nastal fantastický prielom, ktorý ju priviedol k udalosti
z obdobia, keď mala dva a pol roka. Tá na ňu
zapôsobila tak, že sa cítila úplne bezcenná. Pri riešení
tohto problému uvoľnila veľa emócií a oľutovala,
že si svoj život zariadila tak, ako by skutočne nemala
žiadnu cenu. Potom sa jej životná energia posilnila.
Keď odchádzala, bola rozhodnutá nájsť nejaký alternatívny
program, ktorý by jej pomohol zdolať rakovinu
a vyvrátiť prognózy lekárov. Chcela dokonca
vycestovať aj za hranice Spojených štátov, keby sa
ukázalo, že metóda, ktorú si zvolila, je v USA nelegálna.
(Niektoré postupy nie sú v USA povolené.) Po
dvoch týždňoch hľadania liečby, ktorá by jej najviac
vyhovovala, zrazu pochopila, že uzdravenie jej prinesie
modlitba. Vyhľadala isté miesto v štáte New York
a pracovala s dvojicou, ktorá ponúkala týždenné modlitby.
Skutočne sa celý týždeň modlila. Keď sa vrátila,
išla k svojmu onkológovi. Ten ju vyšetril a povedal:
„Neviem, ako si to mám vysvetliť, ale vo vašom tele
žiadna rakovina nie je. Mohol by som to označiť za
spontánnu remisiu, ale verím v Boha a tak to považujem
za zázrak.“
Uvedený prípad slúži ako výborný príklad na to,
že zvýšenie vibrácií pomocou modlitby môže zmeniť
fyzický stav počas dní, nie rokov. Som presvedčený,
že radikálne odpustenie môže dokázať to isté.

Štúdie o odpustení zo Seattlu
Na univerzite v Seattli sa uskutočnil zaujímavý,
no doteraz nezverejnený výskum o odpustení a čase.
Zahrňoval sériu rozhovorov s ľuďmi, ktorí sa podľa
vlastného hodnotenia stali obeťou niekoho iného. Vedci



sa chceli dozvedieť, ako sa toto vnímanie pozície
obete časom menilo. Predbežné zistenia ukazovali, že
vyrovnanosť, ktorú bolo možné opísať výrokom „Nepociťujem
žiadnu nenávisť“, neprichádzala prostredníctvom
aktu odpustenia, ale ako náhle zistenie, že odpustili.
Všetci udávali, že čím viac sa snažili odpustiť,
tým ťažšie to bolo a tým viac hnevu pociťovali. Potom
sa o to prestali pokúšať a nechali to tak. Po nejakom
čase, ktorý sa v jednotlivých prípadoch líšil, dospeli
k prekvapujúcemu poznaniu, že už v sebe neprechovávajú
nenávisť a že vlastne odpustili.
Ďalší, oveľa zaujímavejší objav ukázal, že kým si
skúmané osoby uvedomili, že odpustili, im samotným
niekto odpustil. (Kto komu odpustil a čo, to nie je dôležité.)
Ale ukazuje sa, že odpustenie uvádza do pohybu
energiu. Keď títo ľudia zažili odpustenie a príliv
uvoľnenej energie, dokázali uvoľniť svoju vlastnú
energiu voči niekomu inému.
Táto štúdia nielen potvrdzuje, že odpustenie nemôže
byť zámerné, ale tiež dokazuje, že k odpusteniu
dochádza ako k vnútornej transformácii prostredníctvom
kombinácie dvoch vecí – rozchodu s nenávisťou
a odpusteniu sebe samému.
Navyše výsledky tejto štúdie podčiarkujú hodnotu
deviateho kroku v dvanásťstupňovom procese, ktorý
úspešne používajú Anonymní alkoholici a ďalšie podobné
programy. Deviaty krok požaduje hľadať nápravu
voči všetkým, ktorým sme ublížili, a požiadať
týchto ľudí o odpustenie. Keď zistíme, že nám niekto
odpustil, oslobodí to našu vlastnú energiu a potom dokážeme
odpustiť nielen druhým, ale aj sebe.

Čas lieči – rýchlo aj pomaly
Niekto môže namietať, že štúdia zo Seattlu ilustruje,
aký je proces odpustenia pomalý, a ukazuje, že odpustenie
je pre liečbu takých chorôb ako rakovina dosť
neúčinné. V mnohých prípadoch totiž trvalo ľuďom
niekoľko desaťročí, kým zistili, že vlastne odpustili.
Je však dôležité upozorniť na to, že štúdia nerobí
rozdiel medzi radikálnym a tradičným odpustením.
To, čo opisuje, je rozhodne to druhé. Vsadil by som
sa, že keby sa prípady rozdelili na dve skupiny – jedna
poučená o radikálnom odpustení a druhá ponechaná
iba na použitie bežného odpustenia, poučená skupina
by istotne dosiahla stav vyrovnanosti rýchlejšie, ako
druhá.
Netvrdím, že k radikálnemu odpusteniu dochádza
okamžite – aj keď som bol svedkom mnohých prípa-
dov, kedy tomu tak bolo. Rovnako tak ho nie je možné
označiť za rozhodujúcu liečbu rakoviny. Ale malo by
byť nevyhnutnou súčasťou každého liečebného procesu.
Ľudia chcú niekedy zistiť, či má radikálne odpustenie



dostatočný účinok na to, aby sa vyhli drastickým
lekárskym postupom. To by pri tradičnom odpustení
nebolo mysliteľné.

Maryin príbeh
Moja priateľka Mary Pratt, ktorá sa so mnou podieľala
na organizácii našich liečebných pobytov, si
po dlhé mesiace nepripustila, že sa s jej zdravím deje
niečo strašné. Keď už nebolo možné ignorovať viditeľné
príznaky, išla k lekárovi. Ten jej oznámil, že má rakovinu
hrubého čreva tretieho stupňa. Chceli ju okamžite
operovať. Požiadala o tridsaťdňový odklad a lekári
neochotne súhlasili. Odišla do malej chatky v horách
a ostala tam týždeň – meditovala, pracovala na tom,
aby odpustila všetkým ľuďom vo svojom živote, vrátane
seba samej, prostredníctvom radikálneho odpustenia.
Postila sa, modlila, plakala a doslovne si prešla
„temnou nocou duše“. Vrátila sa domov a s niekoľkými
lekármi pracovala na prečistení organizmu a posilnení
imunitného systému.
Na konci tridsaťdňového obdobia sa podrobila operácii.
Lekári chceli vedieť, čo robila, pretože rakovina
takmer zmizla, a namiesto radikálneho zásahu, ktorý
bol predtým nevyhnutný, si odstránenie zvyškov nádorov
vyžiadalo iba nepatrný zákrok.
Získavame čas
V tých prípadoch, keď je choroba taká pokročilá
alebo agresívna, že si vyžaduje okamžitý lekársky
zásah, nám operácia, chemoterapia alebo ožarovanie
pomáha získať čas. V tomto zmysle je potom takáto
liečba nielen užitočná, ale občas aj nevyhnutná.
Pamätajte si, že rakovinu nie je možné vyliečiť.
Bez ohľadu na to, aký postup lekári zvolia, platí nevyslovená
možnosť, že choroba prepukne znova. Je iba
otázkou času, kedy. Preto sa radšej pozerám na liečbu,
za predpokladu, že ju pacient prežije, ako na spôsob,
ako získať čas pre prácu na radikálnom odpustení,
ktoré môže skutočne zabrániť akémukoľvek opakovaniu
choroby.

Preventívna medicína
Radikálne odpustenie predstavuje jednu z najlepších
prevencií, aké máme k dispozícii. Radikálne odpustenie
čistí energiu v jemnohmotných telách dávno
predtým, ako sa zmení na bloky vo fyzickom tele. Keď
pomáham ľuďom vyriešiť problémy pomocou radikálneho
odpustenia, ako som to robil so svojou sestrou
Jill, som presvedčený o tom, že im pomáham nielen
vyliečiť rany v ich jemnohmotnom tele, ale prispievam
aj k prevencii prejavu choroby vo fyzickom tele. Som
si istý, že keď udržiavame prúdenie energie medzi našimi
telami také, aké má byť, nikdy neochorieme. Aj



keď už teraz neusporadúvam päťdňové semináre pre
chorých na rakovinu, napriek tomu považujem svoje
workshopy venované radikálnemu dopusteniu, ktoré
usporadúvam na celom svete, za tú najlepšiu prevenciu.
Samozrejme, rozumné cvičenie, kvalitná výživa a ďalšie
bežné praktiky dané zdravým rozumom v tomto
prípade tiež pomáhajú. Ale udržať naše energetické
telá čisté od emocionálneho balastu a toxicity je pre
dobré zdravie a liečenie to najdôležitejšie. Bohužiaľ,
tomuto aspektu liečby venujú médiá minimálnu pozornosť
napriek tomu, že v Amerike samotnej užíva
každý piaty človek lieky proti depresii, ako je napríklad
Prozac. Ak berieme do úvahy, že depresia vždy
predchádza rakovine, musíme sa zamyslieť nad tým,
či je to iba zhoda okolností, že každý piaty Američan
tiež zomiera na rakovinu.

Odpustenie a rakovina
Často sa ma pýtajú, prečo pracujem s chorými na
rakovinu. Nemám s ňou žiadnu osobnú skúsenosť
a vedel som toho o nej z lekárskeho hľadiska veľmi
málo, keď som začal na začiatku deväťdesiatych rokov
ponúkať prvé päťdňové pobyty emocionálnej duchovnej
liečby.
Až keď som túto prácu robil niekoľko rokov, uvedomil
som si, prečo ma tak priťahuje. Bolo to preto,
že je spojená s mojím záujmom o odpustenie. Prišiel
som na to, keď som zistil, že takmer všetci pacienti
s rakovinou, okrem toho, že mali celý život vo zvyku
potláčať a skrývať emócie, boli známi aj tým, že nedokázali
odpúšťať.
Teraz verím tomu, že nedostatok odpustenia prispieva
a možno v niektorých prípadoch aj spôsobuje
väčšinu zhubného bujnenia. Preto sa moja liečebná
práca s chorými na rakovinu, a tiež práca s tými ľuďmi,
ktorí chcú vzniku alebo opakovaniu tejto choroby
predísť, takmer výhradne sústreďuje na radikálne odpustenie.


