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Okamžik ejakulace jakožto vyvrcholení se již stává 
uvědomělým tvořením prostorů, jež se mu otevírají.
Jak vytvářet prostor k sexuálnímu styku? Rady pro 
ženy:
- Za prvé je potřeba, abyste ho v životě chtěly mít. 
Za druhé spolu s mužem posuďte, kde má být a jak 
má vypadat. Začněte ho tvořit vizuálními atributy, 
vůněmi, ohněm, hudbou, zvuky, látkami a tak dále.
- Naučte se samy vcházet do stavu lásky, Země, 
vesmíru. K tomu pomáhá hudba a meditace.
- Pomozte muži a připravte ho na vstup do kýže-
ného stavu: svým vzhledem, dechem, šeptem nebo 
dotyky. Začněte s tím hned, jak muž přijde domů.
- V pokoji mu připravte masáž, jež bude zpočátku 
něžná, bude uvolňovat a uklidňovat, až po nějaké 
době začne působit vyzývavě a bude vzrušovat a vá-
bit. Klidně pak můžete spáchat nějaký erotický ta-
neček. Všechno je individuální. Orientujte se podle 
konkrétního muže. Musí to dělat radost oběma. Tak 
zažehnete plamínek radosti ze vzájemného kontaktu 
a navodíte touhu tělesně se milovat.
- Osvojujte si techniky práce s tělem a jednotlivými 
svaly. Posílíte tak rozvoj a kvalitu sexuální energie 
a vaše tělo bude citlivější.
- Pozice a ásany při pohlavním styku tvoří důležitý 
prvek geometrie prostoru, ve kterém se projevuje 
a žije sexuální energie. Ovšem vnímat je lze pouze 
při uvědomělém rozvíjení sexuality a v určité etapě 
rozvoje sexuální kultury.“

Tato žena se tématu sexu zhostila skutečně důsled-
ně a dokázala popsat své vybroušené pocity. K tako-
vému vnímání sexu může dospět každý, ovšem musí 
se o to snažit.

Člověk mnohdy žije rutinním životem jako nějaký 
biorobot, zná jen práci, dům, televizi a pořád dokola 
totéž. Aby v sobě pocítil trochu života a povznesl se 
nad tu šeď, využívá sex jako drogu, jež jeho životu 
dodá barvu a chuť. Je to sice primitivní způsob využí-
vání sexuální energie, nicméně to tak dělá hodně lidí.

Člověk přichází na Zemi, aby budoval vztahy. Po-
mocí sexu má možnost snadno a jednoduše navázat 
hluboký vztah s někým jiným. Velmi často sex fun-
guje jako náhražka spojení člověka se světem, ale 
může dotyčnému nahrazovat i jiné aspekty života. 
O to větší mám radost, když vidím pár, který vyzařuje 
onu hlubinu uvědomění, o níž se mému a Nealeovu 
pokolení ani nesnilo. Jako příklad uvedu dopis od jed-
noho takového páru. Na začátku píše o svých sexuál-
ních vztazích žena a poté muž.

„S Dimou aktuálně procházíme obdobím, kdy se 
snažíme vzájemně pochopit a dosáhnout uvědomě-
ní. Jsme k sobě upřímní. Už čtyři měsíce jsme se 
nemilovali a mě to celou dobu znervózňuje. Hodně 
jsme toho spolu promysleli, spoustu jsme si toho 
řekli a snad i leccos udělali, jenže to pořád není 
ono. A takhle to vidím já:
Na sexuální rovině mě to k Dimovi velmi silně táh-
ne. Což jistě souvisí s tím, že jsem dosud nezažila 
tak bohaté, zajímavé a uspokojivé sexuální zkuše-
nosti (DÍKY TI, DIMOČKU, ZA VŠE). Jenže oba-
vy, že Dimu ztratím, a přání co nejdříve se provdat, 
porodit dítě a připoutat k sobě jeho otce udělaly 
své. Dřív jsem se manželství bála a nechtěla jsem 
udělat rozhodující krok, a když jsem se konečně 
rozhoupala, zjistila jsem, že jsem na Dimovi silně 
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závislá, a všechno se jaksi rozladilo. Dima vůči 
mně ochladl, že už to snad víc nejde.
Přiznala jsem si to.
Další krok by měl obnášet uznání svobody v našem 
páru – svobody výběru!
Upřímně se přiznám, že si to nepřeji. Mám strach, 
že zůstanu sama, bez tak skvělého milence. Zjevně 
jsem závislá na egregoru sexu. Dám Dimovi abso-
lutní svobodu výběru na sexuální rovině. Přitom 
si našich vztahů s Dimou velmi vážím, protože 
se postupně rozvíjejí. Spolu s ním si uvědomuji 
spoustu věcí, a především se UČÍM BEZPODMÍ-
NEČNĚ MILOVAT MUŽE. Celý život jsem kolem 
sebe měla oddané a milující muže. Na tom nevidím 
nic zvláštního, jenže s Dimou vidím, že se snažíme 
navzájem poznat a společně se rozvíjet. To je pod-
le mě nesmírně důležité! Proto se jej chci naučit 
mít ráda, a přitom neomezovat jeho svobodu, což 
je podstatné pro to, abychom dokázali dodržovat 
principy rozvoje v páru. Dobíjet si sexuální ener-
gie bokem je třeba činit uvědoměle, aby v sobě člo-
věk rozkrýval lásku a mohl posílené city vnášet city 
do původního páru. K rozchodu nesměřujeme, ale 
je nám jasné, že bez sexuální energie se neobejde-
me. Budeme-li si ji dočerpávat bokem a učit se ji 
vnášet do našeho života, bude ještě harmoničtější, 
rozvinutý!!!
Nebo v sobě můžeme citlivost a lásku rozvíjet pou-
ze vlastním uměním a přáními a řídit se principem, 
že všichni jsme jedním a všichni se navzájem mi-
lujeme. Žádná žárlivost, ani urážení. Pouze láska, 
úcta, vděčnost za zkušenosti a více odhalených 
božských vlastností v sobě! Náš vztah je posvátný! 
Každý vztah je posvátný!!!

Když jsem se tak probírala myšlenkami, které jsem 
výše popsala, Dima přišel domů s kytkou. Později 
večer jsem ho požádala o odpuštění za celé čtyři 
měsíce nepochopení a odmítání. Konečně jsem po-
chopila větu: Jste tvůrcem svého prostoru! Mini-
málně rok už uplynul od chvíle, kdy jsem tato slova 
zaslechla, avšak v souladu s nimi jsem začala žít 
až teď, chápete? Kolik času musí uběhnout, aby si 
člověk něco uvědomil a začal jednat?
Vzdávám se předsudků vůči ostatním, ať dělají či 
říkají cokoli, nebo se chovají jakkoli. Hlavní je, 
kým jsem já. Jak se chovám a jak se cítím JÁ. Bože, 
jediná věta a já jsem na její uvědomění potřebova-
la celý ROK!
Náš vztah s Dimou se začal dynamicky rozvíjet. 
Uvědomili jsme si, že upřímnost je velká věc a že 
přátelství patří k hlavním rysům páru a rodiny.
Když jsem byla mladinká, důrazně mi vykláda-
li o nehodných holkách, jež namísto učení chodí 
s chlapci. Já jsem po pozornosti kluků taky šíleně 
toužila, vůbec se mi nechtělo učit a zoufale jsem 
jim záviděla. Přála jsem si, abych byla jiná, a ne-
mohla jsem se dočkat chvíle, kdy se budu moct pře-
stat učit a začnu se hezky oblékat a randit s kluky. 
Přechod proběhl jaksi neohrabaně a s pocitem, že 
dělám něco špatného. Občas jsem to nesla těžce. 
Ten hlásek postupně umlkal, ale jeho ozvěnu pra-
videlně slýchám dodnes. 
Pomáhali mi muži. Jsem jim vděčná za to, že svým 
vztahem a chováním ke mně změnili mé vnímání 
sexu. Začala jsem k němu přistupovat hezky a tvo-
řivě, třeba s emocionální, náladovou hudbou nebo 
svíčkami. Ale především jde o vnímání Jeho. Muže, 
který je atraktivní po fyzické stránce, svým myšle-
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ním a jednáním, k němuž se chcete přiblížit pokaž-
dé, když se objeví. Jak je hloupé odpojit se, schovat 
se do svého nitra a zakrýt si oči v okamžik, kdy se 
přiblíží obyčejnému smrtelníkovi. Časem jsem za-
čala intenzivněji vnímat, co se děje, a tím se změnil 
i můj vnitřní pocit při sexu. Učinila jsem nový ob-
jev, že rozumové vnímání se může rozšířit na celé 
tělo. Tehdy ruce, nohy i každá buňka všechno vidí 
a všechno si uvědomují. Někdy se přemísťují do něj, 
vracejí se a vyprávějí o něm. Zrak, sluch i čich se 
vyostřují na maximum. Měla jsem velké štěstí, že 
můj milý je nadmíru vnímavý, a já stále více cítím 
jeho pozornost a jeho touhu mě poznat a odhalit. 
Pokaždé je to neobyčejné a nové dobrodružství.
A ještě je tu ono uvědomění si ideje o mikrosvě-
tě (jenž donekonečna mizí do nitra člověka), který 
zcela mění vnímání toho, o co tu jde. Sjednocení 
dvou nekonečných světů je velmi dalekosáhlý, hlu-
boký, významný a radostný okamžik.“

Žijeme v opravdu skvělé době. Lidé si klidně bez 
komplexů vedou moudré hovory o nejintimnějších té-
matech. Tato mladá žena dokázala v uvědomění sexu-
álních vztahů dospět do bodu, kde už ji čeká jen štěstí 
a radost. A kvůli tomu přece žijeme!

Podívejme se teď, co si o sexu myslí současný 
mladý muž:

„Ke svým sexuálním vztahům jsem se vždy sna-
žil přistupovat upřímně, proto to nepovažuji za 
nic zvláštního. Nevzpomínám si, že bych ve svém 
vědomém životě zakusil kvůli sexu nějaké vážné 
komplexy. Vždy jsem k němu přistupoval s úctou. 
Kdysi mě samozřejmě provázela i jakási nesmělost 

a obavy z neúspěchu, to se však postupně vytratilo 
a můj sexuální život už to neotravuje. Neúspěšné 
byly podle mě pouze první dva mé sexuální kon-
takty. Přece jen jsem vstupoval na území dříve za-
kázané a neprobádané. Ale pak už přicházely jen 
radostné pocity. Na úrovni vědomí, na níž jsem 
startoval, jsem přirozeně nedokázal plně vnímat 
úplnou celistvost sexu. Všechny mé pocity se sou-
středily výhradně na úroveň těla a jeho fyziologie. 
Postupně nabíralo mé vnímání nové kvality, rozši-
řovalo se, doplňovalo a rozrůstalo.
Ani jedna z mých partnerek (s výjimkou té první) 
nebyla nespokojená a neuspokojená. Zpočátku šlo 
jen o fyzickou záležitost, ale časem jsem dokázal 
přesáhnout i do hlubší roviny. Na sexu se odrážely 
poznatky, jež jsem získával v každodenním životě, 
a díky tomu se mi dařilo ženy potěšit na dalších 
úrovních, nejen na té fyzické. Nicméně radost z fy-
zického sexu jsem uměl věnovat všem svým milen-
kám. O významu sexu jakožto energii jsem se do-
zvěděl až mnohem později.
Skvělý sex mě ovšem nezbavil problémů ve vzta-
zích. Jak se říká, nejen sexem živ je člověk… Na-
stoupilo období, kdy mě život vytrvale uváděl do si-
tuací, jež vyžadovaly nejen kvalitní sex, ale rovněž 
rozvoj světonázoru a lásky. To jsem však zdaleka 
nepochopil hned. Pět let jsem měl vztah se ženou 
založený na sexu. Jiný kontakt jsme neměli. Bez ko-
munikace na úrovni rozumu a srdce je veškerá tíha 
naložena na Eróta. Sex pro mě osobně představo-
val jediný způsob, jak se cítit jako muž. Skončilo to 
naprostou vzájemnou sexuální závislostí. Společný 
názor jsme neměli, mít rádi sami sebe, a tedy sebe 
navzájem jsme neuměli a sex skýtal jedinou možnost 
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komunikace. Nedařilo se nám spolu žít. Vždy se 
našel nějaký důvod, proč to nešlo. Já jsem nebyl 
psychicky zrozeným mužem a ona psychicky zro-
zenou ženou. Nepodařilo se nám vytvořit moudrý 
a odolný vztah. Nicméně díky sexu se ve mně zača-
lo probouzet vědomí. Zkrátka sex (který rozhodně 
nebyl prodchnutý moudrostí a skutečnou láskou) 
mě pošťouchl k rozvoji rozumu a srdce. Zato se 
nám výborně dařilo vytvářet a ztělesňovat myš-
lenkové formy čili materializovat fyzické objekty. 
Naším největším počinem byla chata.
Časem se v mém nitru muselo něco odehrát, proto-
že už mi nedovolovalo věnovat se sexu jen tak. Pro-
stě už žádný sex jen kvůli sexu. Možná tohle bych 
mohl uvést jako ten komplex. Jenže moje vnitřní 
pocity mi říkají, že to tak není. Absence sexuálních 
vztahů mi v daný okamžik nepřináší trápení, ani 
problémy. Ne, sexu se vůbec nevyhýbám. Nemám 
žádná přesvědčení, jež by mi v tomto směru bránila 
v rozletu. Naopak jsem se dříve v sexu ničím ome-
zovat nenechal. Bylo mi jedno, zda je žena vdaná, 
nebo ne, zda je starší než já, nebo mladší. Rozum 
nad mým sexem nebděl. Ani teď by mě to netrápilo. 
Ale dosáhl jsem rozpoložení, kdy celá moje bytost 
prahne po harmonické interakci na všech úrovních 
– na úrovni rozumu, srdce i eróta. Zatím jsem k ní 
nedospěl, což znamená, že všechny tři moje úrovně 
se potřebují ještě rozvíjet. Interakci či komunikaci 
lze zahájit na kterékoli z oněch tří úrovní a poté 
harmonicky vytáhnout na potřebnou úroveň i zbý-
vající dvě. Osobně se zatím kochám právě komuni-
kací na úrovni rozumu a srdce. Stručně řečeno zů-
stává otázka mého psychického zrození a dalšího 
rozvoje mužnosti otevřená.

Už však vím, že mohu ženě nabídnout nejen fy-
zickou rozkoš, ale rovněž jí mohu poskytnout po-
chopení významu sexu jak pro zdraví, tak v rovině 
harmonických vztahů, což je energetická proměn-
ná lidského života, jež je stejně důležitá jako svě-
tonázor a upřímné city. Jsem schopen předávat 
prostřednictvím sexu energii lásky, protože moje 
vědomí již nic jiného nemůže, ani nechce. Před 
nedávnem jsem se o svůj stav podělil se ženou. Vě-
novali jsme se sexu a lásce až do samého rána a já 
byl vyznamenán označením Král sexu. Samozřejmě 
mi to polichotilo. Ale přece jsem jí daroval to, co 
se mi chtělo, a sám jsem měl ze samotného proce-
su potěšení. Líbí se mi hrát na ženské tělo jako na 
nejcitlivější nástroj, vyluzovat z něj takové zvuky 
a v takových oktávách, jaké dosud nikdy nevydalo 
(na tento výraz jsem narazil v jedné z Vašich knih 
a musím říct, že můj stav velmi přesně vystihuje). 
Tomu říkám skutečná rozkoš! Smysl sexu nevidím 
v orgasmu, nýbrž v procesu. Jestliže se sex změní 
v proces, jeho kvalita se mění, přechází na jakou-
si jinou úroveň, naplňují jej bouřící energie, stává 
se nekonečným jako život sám. Takový sex nemůže 
být rutinní ani jednotvárný. Takový sex je možný 
s milovanou ženou, kdy všechny mé i její složky ko-
munikují na plné obrátky.
Podle mě bude vzájemné působení nejharmoničtěj-
ší, pokud se na něm ze zmíněné trojice (hlava, srdce, 
erós) budou podílet alespoň dvě, čehož lze dosáh-
nout prostřednictvím psychického zrození. Psychicky 
zrozený člověk už nemůže jinak. Disponuje gramot-
ně sestaveným moudrým systémem hodnot, jemuž 
vévodí péče o pár. Zní to sice jako dva samostatné 
procesy (psychické zrození a vytváření hodnotového 
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systému), ale ony se prolínají. Jeden bez druhého 
není možný. V podstatě jde o jeden proces.
Uvědomuji si, že všechny moje myšlenky, fanta-
zie, slova, emoce, pocity či jednání související se 
sexem se dotýkají všech lidí a všechny ovlivňují. 
Nesu odpovědnost za to, aby se sexuální egregor 
postupně změnil a energie, jež ho plní, byly stále 
čistší. Jsem přesvědčen, že osobně jej naplňuji čis-
tými energiemi a že mé sexuální energie takové už 
zůstanou.
Kázání, že sex existuje výhradně kvůli plození dětí, 
svědčí o překrouceném vědomí. Pokud se při tom 
ještě zmiňuje božskost člověka, evidentně dochází 
k jasné disharmonii, kdy jsou některé složky celku 
povyšovány a jiné snižovány. Jeho autoři se zjevně 
pomátli na rozumu. Je zvláštní, že mohou být vůbec 
označeni za vysoce duchovní. Nutí mě to zpochyb-
ňovat úroveň rozvoje jejich vědomí. Nelze přece 
hovořit o božskosti, kázat o štěstí a radosti a jed-
ním dechem zavrhovat nejmocnější energie eróta. 
Zní to poněkud dětinsky, všechny ty hry na špatné 
a dobré, božské a satanské, černé a bílé…“

Skvěle! Mám radost. Přece jen muži na této planetě 
existují! Jsem přesvědčen, že naše civilizace nezhyne, 
neboť na Zemi žijí takoví muži a ženy. Pociťuji hlu-
boké uspokojení z toho, že mé knihy a moje činnost 
jim pomáhají procitnout.

Na vlně sexuální energie končíme rozhovor o vzta-
zích muže a ženy. Probrali jsme tyto vztahy z různých 
stran. Jsou přece jen nesmírně důležité, bez nich by 
život na Zemi neexistoval.

ENERGIE PÁRU

Rozhovor se spolucestujícím ve vlaku, který 
jsem uvedl na začátku, jsme uzavřeli prohlá-

šením, že vše v životě se děje v důsledku vztahů mužů 
a žen. Podobných diskuzí a rozhovorů jsem vedl ne-
spočet, však jde o téma vskutku zajímavé. A přesto 
většinu lidí ani nenapadne, aby se zamysleli nad tím, 
co je k sobě tak přitahuje.

Proč se muž a žena snaží stát jednou bytostí? Ze-
ptejte se, koho a kde chcete, a dostane se vám 
stále týchž odpovědí: kvůli pokračování rodu, pro 
radost, protože v komplikovaném světě je pro nás 
společně snazší přežít, jelikož to tak dělají všichni. 
Tolik k výčtu motivů k založení rodiny. Skutečná 
příčina se skrývá mnohem hlouběji…

Jedním z mých moudrých přátel je Profesor. Ani 
on nebyl výjimkou a na počátku naší známosti se se 
mnou přel, neboť trval na správnosti utilitárního chá-
pání vztahů muže a ženy. Což mě nepřekvapovalo, je-
likož věda dosud nijak významně nerozšířila seznam 
motivů, kterými se lidé při zakládání rodin řídí. Když 
jsem se před ním o gigantické energii páru rozhovořil 
poprvé, Profesor se mi jakožto vědec vysmál. Potře-
boval důkazy, zatímco já jsem se opíral o starodávnou 
moudrost, jíž jsem intuitivně věřil:

„Když dva žijí pod jednou střechou v míru a shodě 
a nařídí hoře: ‚Přesuň se!‘, hora se přesune. A je to 
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pravda! Sjednotí-li své úsilí dva lidé, a rodina o to 
víc, jejich společná energie se neznásobí jen dvakrát, 
nýbrž tisíckrát nebo i desettisíckrát! I ta hora by se 
dala přesunout – kdyby dorazilo kupříkladu sto tisíc 
lidí a zabrali lopatami, hora by zmizela. Dokážeš si 
představit, jaké možnosti se takové rodině otevíra-
jí!“

„Proč se teď ale lidem v páru nežije lépe, ale nao-
pak hůře, než kdyby byli sami? Buď realistou! Jaké 
zvýšení energie? Naopak. V páru lidé o svou ener-
gii přicházejí. Do manželství vstupují jedinci zdra-
ví, energičtí, s červenými diplomy a velkými plány 
do budoucna. Za deset let, dožijí-li se toho, vidíme 
jen jejich beztvaré, omezené, nemocné a ustarané 
stíny. Spojení velmi často vede k jejich degradaci. 
Proto mladí nechtějí uzavírat manželství.“

„V něčem máš určitě pravdu. Opakovaně se s tím 
setkávám. Otázkou je, kam se ta kvanta energie ztrá-
cejí. Její velká část očividně padne namísto společné-
ho jednání na různé třenice a vzájemné spory a rovněž 
na nerozumnou interakci s dalšími členy rodiny a se 
společností. Energie se zkrátka vydává na tření. Šance 
páru se pak minimalizují až nulují. Dvojice, jež vy-
kazují potenciálně ohromnou energii, vedou smutnou 
existenci, čelí nemocem a materiálním ztrátám. Lidé 
zapomínají, že jejich interakce vycházející z lásky 
fungují jako nejsilnější generátor energie ve vesmíru 
a že nikdo na Zemi není silnější než člověk!“

Cítil jsem, že jsem na stopě. Kolem sebe vidíme, 
kolik energie se vyplýtvá v různých konfliktech, po-
kud se zaškrtí její nejsilnější zdroj, tedy láska. Žádný 

střet se neobejde bez příkoří, hněvu, zlosti či pocitu 
viny. V tu chvíli pár přechází od vyzařování energie 
k její spotřebě, a co je ještě nebezpečnější, začíná pro-
dukovat negativní energie. A je dokonáno. Tvůrci se 
mění v narušitele. V okamžiku konfliktu se narušují 
energetické struktury rovin páru a rodiny a vzniká 
řada problémů. Myšlenky, slova, pocity, emoce, to 
všechno je energie, s níž se v tu chvíli nakládá vět-
šinou nekontrolovaně a destruktivně. A v tom ti lidé 
žijí.

Chtěl jsem Profesorovi dokázat přítomnost energie 
páru, proto jsem jej přivedl k jinému vědci, doktoru 
věd Viktoru Ivanoviči Silinovi, jenž se speciálně tím-
to oborem zabývá. Silin nám prezentoval výsledky 
svých výzkumů: muž a žena vyzařují v páru energii 
průměrně čtyřistakrát větší než samotný člověk! Ve 
svých experimentech vycházel z omezených možnos-
tí svých přístrojů, a tak jsem dodal:

„Jedná se o průměrnou hodnotu! Dosáhnou-li muž 
se ženou vysokého uvědomění, mohou svou energii 
v nejvyšším stavu lásky ještě desetkrát, stokrát i tisíc-
krát zvýšit!“

Profesor se sice stále tvářil skepticky, nicméně 
jeho duši vědce otázka energie páru zaujala. Zahájil 
seriózní výzkumy a za několik let u něj proběhla me-
tamorfóza! Uznal, že mám pravdu, a na nových zása-
dách vybudoval svůj další život. Kdybyste jen viděli, 
jaké věci spolu s milovanou ženou tvoří! A to se jim 
blíží sedmdesátka! Můj známý omládl, vstoupil do 
nové tvůrčí etapy, vydal jednu knihu a píše druhou. 
Nedávno jsem se ho zeptal:
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„Povídá se, že muž omládne, pokud si vezme mno-
hem mladší ženu. Čím si to vysvětluješ?“

„Čas považuji za kategorii, která nepodléhá ani 
tak rozumu jako spíš pocitům. Člověk například 
nemusí znát budoucnost, přesto některé události 
předem vycítí. Pocity nepodléhají kalendáři! Jest-
liže se člověk zamiluje, svými city se vrací do mládí. 
Pokud zamilovanost trvá dost dlouho, vrací se do 
mládí i jeho tělo. Na věku objektu lásky to zas tolik 
nezávisí. Hlavní je, že se muž zamiloval! Láska, 
onen nejmocnější cit, si podmaňuje dokonce i čas! 
Ideálním prostředkem k zachování mládí a dlouho-
letosti je láska k sobě, k vlastnímu tělu, k přírodě 
a k lidem, a co je obzvlášť důležité, k partnerovi či 
partnerce. V tom případě moc omlazujících energií 
působících na organismus nabývá největší síly. Jen 
se podívej na nás – podle věku už nejsme nejmlad-
ší, leč díky lásce jsme zdraví a výrazně mladší, než 
by odpovídalo vašemu věku“

Za svůj život jsem narazil na hromadu případů ne-
omezených možností páru a přesvědčil se o ohromné 
síle lásky mezi mužem a ženou. Všiml jsem si, že lás-
ka, úcta a obdiv ženy dodávají muži až kolosální tvůrčí 
energii. I zde vedoucí part hraje žena! Dostala do vín-
ku intuici a moudrost, aby citlivě vnímala sama sebe, 
svého muže i svět. Dokáže životem kráčet tak, aby její 
přání ladila s přáními muže a vše probíhalo v harmonii 
se světem. Tehdy nastupuje velká rezonance, v níž se 
odhaluje vesmírná energie páru a realizují se všechny 
sny těch, kdo se na ní podílejí.

Pohledem do historie si uvědomíte, že v těchto 
okamžicích se na zemi tvořilo to nejlepší, nejradost-

nější, nejšťastnější a největší. V takový okamžik na 
světlo světa přicházejí děti. Jsou to děti lásky, jež se 
rodí zdravé a šťastné.

V této nezměrné rezonanci směřuje objem energie 
muže a ženy k nekonečnu! Ve vesmíru není této 
energii rovno! Nastal čas, aby lidstvo dozrálo, za-
čalo si uvědomovat své možnosti a pokusilo se je 
zrealizovat.
Naše doba je podivuhodná! Dospěli jsme do stavu, 
kdy můžeme vědomě uplatnit svůj velký potenciál 
v jakékoli sféře života. Zamyslete se nad těmi slovy, 
poněvadž obsahují realitu dnešního dne a mnozí tak 
již žijí.
Můžeme vědomě ovládat své zdraví a mládí.
Můžeme vědomě využívat vlastní ohromnou ener-
gii k vytváření skvělých věcí.
Můžeme jednat a vědomě využívat maximální ener-
gii páru.
Můžeme vědomě počínat a rodit děti. A to všechno 
je realita dnešního dne!

Co většině lidí brání, aby tak žili? Za prvé jsou to 
nejrůznější druhy tření, to už jsem zmiňoval. Konflik-
ty spolykají spoustu energie, lidem tudíž nezbývá síla 
na realizaci mnoha jejich běžných plánů, natož pak 
nějakých zásadnějších. Existují však i hlubší, a tedy 
i závažnější důvody. Například nepochopení vlastní 
podstaty a možností, třeba pokud se lidé nedokážou 
oprostit od ateistického, nebo náboženského chápání 
sebe i světa. Tím ovšem omezují sebe i dosah svých 
energií a rovněž s tím souvisí i již zmiňovaný stav 
malého člověka. Kolikrát kolem sebe zaslechnu něco 
jako: „Já jsem jen malý pán…“ A ještě víc lidí si to 
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jen potichu myslí. V takovém stavu vědomí přijdou 
možnosti, o nichž jsme hovořili, nazmar. Další neza-
nedbatelnou překážkou je lenost. Toto závažné one-
mocnění vede k degradaci osobnosti. Lenost se scho-
vává za různé masky a těžko se jí zbavuje. Nicméně je 
na ní založena i jedna z etap rozvoje, jíž musí člověk 
projít, aby mohl odstartovat zajímavý, dynamický 
a šťastný život a využít všechny možnosti, které se 
tím před ním otevřou.

V Indii jsem si všiml, že každá osada i každé men-
ší město se snaží do svého prostoru přivést jogína, gu-
rua či svatého. Traduje se tam, že pokud tam někdo 
takový žije, život se zlepší a problémy se budou jeho 
obyvatelům vyhýbat. V křesťanské tradici hrají tutéž 
roli kapličky, kostely, chrámy a kláštery. Poslední do-
bou přišly do módy kříže, jež mají lidi chránit před 
nečistými silami. Jenže takto není hlavním aktérem 
člověk, nýbrž nějaká budova či nástroj. Což znovu 
potvrzuje, že křesťanství roli člověka snižuje. Budo-
vy nejsou schopny nikoho spolehlivě ochránit, jelikož 
mohou shořet, zhroutit se nebo vybouchnout. Ochran-
nou atmosféru vytváří výhradně člověk! Jeho energie 
mají na svět obrovský vliv. Čím jsou jeho myšlenky 
a city čistší, vědomí širší a čím je jeho láska jasnější, 
tím více dokáže ovlivňovat své okolí. Nejde o mys-
tiku, protože to má své fyzikální vysvětlení. Člověk, 
jenž žije láskou k přírodě a lidem, tímtéž čistí prostor 
kolem sebe a brání zlým silám v tom, aby do něj pro-
nikaly.

Napadlo mě, jak asi takový milující se, šťastný pár 
ovlivňuje své okolí. V různých oblastech Ruska jsem 
dokonce zrealizoval několik experimentů, proto teď 
mohu o jednom z nich povykládat.

Do jednoho z menších měst v hloubi Ruska, s po-
čtem obyvatel něco málo přes sto tisíc, přijel muž 
a žena, kteří se vzájemně milovali. Založili rodinu 
a tak nějak žili.
Jenže žít jako všichni ostatní je vůbec nebavilo, 
a tak se vrhli na duchovní, ezoterické vědění. Jejich 
vědomí se rozšiřovalo, jejich láska se posilovala 
a zároveň rostl jejich dobrý vliv na město. Pozdě-
ji se pustili do speciálních praktik k harmonizaci 
prostoru.
Ve městě se začaly dít pozitivní změny. Přestože 
zemi zachvátila perestrojka a provalily se nejrůz-
nější problémy, v tomto městě všechno probíha-
lo výrazně snáze. V celé zemi například prudce 
stoupla kriminalita, zatímco v ukázkovém městě 
klesla na dvacet procent! Město se začalo zkrášlo-
vat, opravily se silnice a otevřel se park s atrakce-
mi. V celé zemi mezitím upadala ekonomika. 
Starostou města byl zvolen jeden podnikatel a pod 
jeho taktovkou zajímavý vývoj pokračoval. Zapá-
lil se pro ezoteriku a duchovní otázky, vybudoval 
krásný chrám a napsal knihu O životě ve vesmí-
ru. U vjezdu do města, v místě, kde stál původně 
billboard s budovatelským heslem, bylo z rozhod-
nutí starosty nalepeno jiné heslo: „Hodně štěstí, 
lidé!“
Za deset let, kdy milující pár ve městě žil, se v něm 
odehrála celá řada dalších drobných i větších 
kladných změn.

Za patnáct let jsem posbíral hromadu důkazů o po-
zitivním vlivu harmonických, milujících se párů uvě-
domujících si své předurčení na města a vesnice, ve 
kterých žili. 




