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SEDMÁ ČAKRA
Božské vědomí a náboj víry

Nejobsáhlejší práce s duší zahrnuje obsáhnutí toho, o čem si myslíme, že
je nepoznatelné.

JOHN PIERRAKOS

Stejně jako si můžete připojit notebook k internetu, kde je obrovské
skladiště informací, mnohem větší, než počítač dokáže pojmout, i my
se jako energetické bytosti dokážeme napojit na nekonečné pole energie
mnohem rozsáhlejší, než jsou naše úžasná malá tělíčka schopná pojmout.
Taková je povaha Božství: expanzivní, inteligentní a nekonečná. Můžeme
tomu říkat Bůh, Bohyně, Zdroj nebo to nazývat jakýmkoliv slovem,
které se nám líbí, ale nejde o teoretický koncept. Nejde o myšlenku
ani o nápad; jde o živoucí, dynamickou sílu energie, která existuje
ve všem, vše oživuje, a z níž je všechno stvořeno. Odeberte tuto energii
a věci přestanou existovat.
Důvodem, proč si chceme pročišťovat bloky v čakrách, je vytvoření
prostoru pro přijetí této božské energie, kdykoliv se valí naším tělem
v plné síle v celé své kráse, což může být téměř nesnesitelné. A i tak nejsme
nikdy schopní pojmout ji všechnu, ale to je povaha tajemství, které
nás vede k hledání Božství.
Pokud začneme na všechno pohlížet jako na energii, jako na vyzařování
božské síly pronikající současným okamžikem, celý svět začne
vypadat úplně jinak. Už to není jen sbírka věcí. Už to není jen zoubek
v ozubeném kolečku. Není to jen seskupení buněk, kostí a orgánů. Už
to nejsou ani lidé a zvířata nebo národy, a to i přestože všechny tyto věci
existují. Je to neustálé tvůrčí vyzařování energetického vzorce, stoupajícího
a klesajícího, vzájemně působícího a tančícího, je to podstata božské
reality.
Někdy si ji představuji jako mrak. Když si za svěžího dne lehnete na
záda a díváte se na mraky, uvidíte, jak se nafukuje malý obláček mraku,
a spojuje se s jiným mrakem. Neustále se přesouvá a mění. A stejně
funguje celý vesmír při proměně energie. Některé části dávají energii,



jiné ji přijímají, některé se transformují, absorbují nebo uvolňují energii.
Některé části, jako hvězdy, koncentrují energii. Jako naše slunce vysílají
světlo a energii do hmoty, přivádějí ji k životu. Avšak jde o velmi složitý
tanec energie.
A skutečně – čím detailněji se díváte, tím méně jste schopní rozeznat
jakékoliv objekty. Když se dostaneme na úroveň elementárních částic,
tak hmota v podstatě neexistuje. Jde převážně o prázdný prostor, kde
probíhá výměna energie. Ale není to jen energie sama o sobě. Vodiče
přenáší energii; baterie dodávají energii. Exploze je celá spousta energie.
Ale je něco z toho Bůh? Zažíváme Božství, když zapínáme svítilnu nebo
zapojujeme lampu do zásuvky? Obvykle ne.
V sedmé čakře se učíme kultivovat hlubší vědomí náboje jako přesun
Božství do naší duše. Příběh situace, která vám přináší náboj, je jednoduše
prostředkem ke vznícení vaší vnitřní životní síly. Koneckonců náboj
se chce osvobodit z omezení proto, aby se vrátil ke svému nekonečnu
a opět se vydal na cestu k Božství. Dá se říct, že Božství ve vašem nitru
touží být vypuštěno na svobodu, ze všech těch míst, kde jste ho uvěznili.
Božství vás chce probudit, vzít vás zpět k její svátosti, k plnému proudu
téže energie, ze které je vytvořen vesmír.
Takže je-li náboj vyzařováním Božství, chtěli byste se ho zbavovat?
A opakuji, že emoce, příběh a situace jsou jen nástrojem božské inteligence,
která sestrojuje strategii, jež by vám měla přinést vše.
Proto nepromarněte tento dar tím, že si ho zadržíte ve střevech nebo
ho všechen vypálíte ve výbuchu hněvu a emocí. Chraňte ho jako zlato.
Zacházejte s ním, jako by vás navštívili samotní bohové. Sklízejte si náboj
do tkání a dovolte svému vědomí plně obejmout náboj, kterým jste.
To je konečný bod všeho. Pro plné ztělesnění Božství se nestačí modlit,
mluvit o tom nebo si o tom číst v písmu. Znamená to dovolit této
mocné síle, aby skrze vás probíhala, abyste ji plně prožívali a odevzdali se
jejímu proudu. Ale toto odevzdání není ohýbáním v pokorné pokloně,
naprostým zproštěním vůle jednotlivce. Je to živoucí pakt mezi konečností
člověka a nekonečností Božství, mezi smrtelností a nesmrtelností.
Právě zde se Božství vytváří a projevuje – skrze nás samotné.



Nášlapné kameny k Božstvu
Pojďme si v rychlosti zopakovat, jak náboj proudí čakrami, jakou hraje
roli na vzestupné cestě v osvobozujícím proudu, pohybujícího se mezi
základní a korunní čakrou.
Na první čakře máme pozemní rovinu, jako pevnou hmotu. Každičký
mrňavý atom, který nejsme ani schopní vidět, obsahuje dostatek energie
na stvoření atomové bomby. To je hodně energie. Ale tak skvělý je potenciál
hmoty. Takže Božství je uloženo v husté hmotě, jako je třeba energie
v baterii. Je uložená, ale není volná.
Energie je uložená v hmotě pro naše další použití. Můžeme pálit dřevo,
jíst jídlo a budovat elektrárny z drátů a cívek. Hmota, dalo by se říct,
je inteligence energie, projev vědomí ve formě. Když do hmoty strčíme,
je to jako zapojení do zásuvky ve zdi. Tak se začne proces čerpání energie
mimo hmotu – paradoxně tím, že do ní strčíme. Jak jsme se naučili
v kapitole o první čakře, provádíme to tak, že tlačíme nohy do země,
a pomalu ohýbáme a narovnáváme kolena (strana 105). Kdykoliv se zaměstnáme
něčím pevným, vytvoříme výměnu energie, a tím se kolečko
roztočí.
Ve druhé čakře začínáme pohybovat energií. Od základu se pohybuje
směrem vzhůru k opačnému konci spektra a hledá osvobození od hmotného
sevření. Jakmile se napojíme a energie začne proudit našimi boky
a křížovou kostí, dovolíme si tento náboj procítit. Ve skutečnosti ho cítíme,
protože se pohybuje. Stejně jako voda, element druhé čakry, i náboj
chce proudit. Chce někam jít. Když náboji umožníme téct v proudu
nebo toku, pevná hmota se rozpustí v řekách pohybu, přičemž rozdělí
tento náboj do celého těla v jemných drahách, které jogíni nazývají nádí.
Centrální dráha sušumna proudí přímo ke středu, od základny až po
korunu.
Ve třetí čakře, v solar plexu, začínáme tento náboj zahřívat, což se
týká jejího elementu ohně. Ohřívání přináší transformaci, jako se mění
vajíčka, mouka a mléko v koláč prostřednictvím procesu vaření. A tady
proud soustředíme do středu našeho náboje, vertikálního sloupce energie,
který vyživuje čakry. To promění volně proudící řeku náboje do
moci, stejně jako se v drátech soustředí elektřina proměnou náhodných



elektronů do síly.
Poté, co se zaměříme na proměnu náboje v sílu, můžeme ji dál nechat
rozrůstat v srdci. To umožníme pomocí zjemňování. K Božství se nemůžeme
dostat soustředěním, i přestože jde o podstatnou fázi, kdy je nutné,
aby náboj vzrostl natolik, aby se dostal až do páteře. Konečně, je nutné se
pohybovat rozšiřujícím směrem, abychom dosáhli nekonečna.
Jak se náboj rozšiřuje, neustále ho pročišťujeme. Nasloucháme, ladíme
a podle toho čistíme své energie, střídavě buď zadržujeme, nebo
uvolňujeme. Nyní se z náboje stává jemná vibrace, hluboké, rezonující
bzučení jedinečného výrazu duše. Náboj se stane hudbou, kterou Božství
hraje na nástroj našich životů. Tím, že projde „soutěskou“ krční oblasti,
snaží se náboj znovu rozšířit z vyjádření do vize, ze zvuku do světla.
V šesté čakře „vidíme“ náboj jako zářící světlo uvnitř a okolo všeho.
Vzorce a představy z nevědomé mysli vytančí ve formě předtuchy, intuice
a vnitřní vize. Díky vhledu, neboli schopnosti nahlédnout dovnitř,
víme, jak se pohybovat. Vidíme cestu.
Ale kdo si je toho všeho vědom? Čeho jste si vědomi? Cesta do sedmé
čakry je probuzením vnitřního Božství jako inteligentního uvědomění.
V tomto stavu si uvědomujeme, že nejen naše vlastní Já je uvědomělé, ale
že také všechno kolem nás je uvědomělé – stromy, hory a zcela jistě lidé,
rostliny a zvířata. Všichni jsou inteligencí a energií vloženou do formy -
božské mysli – která nás nutí si všímat a chápat přítomnost.

Kundaliní
Toto je cesta Kundaliní, bájné hadí bohyně, která vychází ze základu
koruny, a proniká do každé čakry a probouzí je. Kundaliní, jejíž plné
jméno je Kundaliní-Šakti, je čistá energie vedená inteligencí, pohybující
se hmotou směrem ke svému milovanému partnerovi Šivovi, k čistému
vědomí. Šiva do Šaktiny energie přivádí inteligenci, a vytváří tak všechno,
co existuje. Když se společně propojí, náboj vytvoří kompletní oběh.
Nebe a zem se sjednotí, mysl a tělo jsou jedno. Toto je ve svém součtu
skutečný význam jógy. To je to, co znamená být celistvý.
Kundaliní je extrémně nabitá, intenzivní koncentrace energie, která
vystřeluje nahoru do páteře a tlačí proti blokádám v čakrách. V sanskrtu,



starověkém indickém jazyce, se tyto bloky nazývají granthis, což znamená
uzly. A samozřejmě, že ve všech mých workshopech říkám, že uzly
v čakrách představují místo, kde nejsme, kde neděláme, kde nebudeme,
kde nebudeme mít a kde nemůžeme. Tady si říkáme: „Nebudu to vnímat.
Tohle mít nebudu.“ Ale dokonce i tyto uzly jsou jen stlačený náboj, který
se touží vysvobodit. Kundaliní je koncentrovaná síla, která se dokáže těmito
uzly propálit skrz. Pokud dovolíme, aby se tyto uzly uvolnily, může
námi protékat Božství.
Volně proudící rozšiřování náboje je podstatou duchovního zážitku. Ale
není to volné a náhodné; je to volné a inteligentní. Není to svázané, ale
má to své uspořádání. Duchovnost je soubor postupů, které nám mají
pomoci se dostat k zážitku božské síly, která námi protéká. Ale neomezenost
může být také místem, kde se můžeme ztratit, jelikož je na konci
spektra uvolňujícího náboj. Není-li svázaný, nakonec se rozptýlí, a proto
je tak těžké tyto osvícené stavy udržet.
Takže není jiné cesty než si vtáhnout božskou esenci zpět dolů do
naší formy jako do individuality, navázat si ji do nových vzorců, které
vytvářejí naši osobnost, naše chování a emoce – vzorce, které nás činí
lidmi. Jsme současně lidé zažívající duchovní zkušeností a duchovní bytosti,
které mají lidské prožitky, neustále se pohybujeme tam a zpět mezi
konečností a nekonečností, smrtelností a božstvím.
Ještě jednou, každý z nás je akumulátorem náboje, Božství, nekonečného
tance mezi hmotou a duchem. Jak řekl fyzik Neil deGrasse Tyson:
„Nejenže žijeme mezi hvězdami, ale hvězdy žijí v nás.“
Pokud jde o čakry, vzestupný proud pohybující se od základu ke koruně
je osvobozující. To je místo, kam se uchylujeme, když se chceme
vysvobodit, najít svobodu. Sestupný proud je projevováním. Tady vytváříme
nápady pomocí božského vedení a dáváme jim formu. Abychom
dosáhli Božství a byli ho schopní projevit jako ráj na zemi, potřebujeme
mít oba proudy otevřené.

A co přesvědčení?
Sedmá čakra, jež představuje čisté uvědomění, tráví většinu svého času
pobytem ve světě myšlenek. Tyhle myšlenky jsou zaneprázdněné vytvářením



významů toho, co zažíváme. Vaše mysl právě teď vytváří význam
z těchto tvarů na papíře nebo na obrazovce. Přeměňuje je na písmena
a slova, která dávají smysl, a shlukuje slova do vět, konceptů a nápadů.
Od okamžiku, kdy jsme se narodili, přikládáme svým zkušenostem
význam. Vykládáme si maminčin úsměv nebo zamračení, abychom chápali,
zda jsme dobří nebo špatní, v bezpečí nebo v ohrožení. Pokaždé,
když se tatínek rozzlobí, dáváme tomu význam toho, co jsme udělali,
kým jsme nebo jaký je svět. Vždy když nás někdo odmítne nebo jsme
neúspěšní, šťastní nebo smutní, přidáváme si tento význam, který jsme
si sami vytvořili, do své databáze o tom, jak se věci mají, a vytváříme si
tak pohled na svět.
Časem se všechny tyto významy poskládají do víry. Kdykoliv je rodič
nepřístupný nebo zlostný, dítě může cítit nedůvěru a strach. Ale když se
něco opakuje, například s rodičem používajícím kruté tresty, význam,
který si z každého jednotlivého zážitku odneseme, se začne skládat v naší
psychice a stane se vírou, jako třeba: „Nejsem v bezpečí.“ „Život je tak
těžký.“ „Nejsem dost dobrý.“ „Něco je se mnou špatně.“
Ve svém povědomí máme naprogramované nekonečné množství přesvědčení.
Některá jsme si vědomě vybrali, jako přesvědčení, že je špatné
někoho zabít nebo okrást nebo že stravování určitým způsobem je pro
vás zdravé. Některá z našich přesvědčení jsou naočkovaná, jako třeba
náboženské nebo kulturní přesvědčení našich rodičů a přátel. Nicméně
většina našich přesvědčení si běží mimo radar našeho vědomí. Ovlivňují
všechno, co děláme, ale my si možná ani neuvědomujeme, že tam někde
máme skryté přesvědčení.
Někdy jsou názory velmi jemné. Jednou jsem si uvědomila, že jsem
uvěřila, že bych mohla mít cokoliv, co chci, tak dlouho, dokud to nebudu
chtít skutečně moc. Takže když šlo o něco pro mě důležitého, moje podvědomé
přesvědčení bylo, že to nemohu mít. Bylo vhodné toto přesvědčení
změnit, jelikož mě navádělo uspokojit se něčím horším, než jsem
opravdu chtěla.
Význam a přesvědčení nesou hodně náboje, čímž pohánějí spíše emoce
než logiku. Síla přesvědčení může někoho dovést k tomu, aby chrstl
kyselinu do obličeje dívce jen proto, že chodila do školy, vyhodit sám



sebe do povětří v sebevražedném útoku nebo volit proti svému nejlepšímu
zájmu. Ať už jde o náboženské, politické nebo osobní přesvědčení,
jsme schopní na nich velmi lpět – a toto lpění je vytvořeno z náboje.
Vezměme si běžný příklad: monogamní vztah. Když váš přítel přijde
pozdě domů a vy věříte, že má poměr, můžete z toho mít silný náboj.
Jakmile zjistíte, že jen dlouho pracoval nebo se zasekl v dopravní zácpě,
případně vám kupoval po cestě domů dáreček, budete mít zcela odlišný
zážitek, přestože realita – váš partner není doma na večeři – je stejná.
K nabití dojde zejména tehdy, když se naše přesvědčení střetne s realitou.
Pokud věříme, že si zasloužíme být zaplaceni za práci, kterou jsme
odvedli, a někdo nám nezaplatí, zcela pochopitelně by se nám z toho
zvýšil náboj. Jakmile dostaneme zaplaceno, náboj zeslábne. Pokud věříme,
že bychom měli být v určitém druhu vztahu, mít určité množství
peněz, perfektní tělo, nebo dokonce že svět by měl určitým způsobem
vypadat, je to proto, že máme náboj v okolí míst, kde se realita nesetkává
s našimi představami – což je po většinu času. Mysl ráda udržuje věci
v soudržnosti. Zachytí se tam, kde je kognitivní nesouzvuk, často k bodu
narušení. Zjistila jsem, že kdykoliv je klient něčím posedlý, vždy je přítomný
rozpor mezi přesvědčením a skutečností.
Naše přesvědčení nám napovídají, jak máme fungovat. Pokud si myslím,
že praktikování jógy je prospěšné, pak půjdu na hodinu jógy. Když
věřím tomu, že je správné jíst určitým způsobem nebo že toto je ta cesta,
jak se dostat dál, být milovaná, léčit druhé nebo mít to, co chci, pak právě
takto budu v životě fungovat. Je to způsob, jakým se budu chovat.
Můžete si přesvědčení představovat jako operační systém vašeho bio
počítače. Zmínili jsme si, že tělo je hardware, mysl obsahuje software
a náboj je jako elektřina, který tímto systémem probíhá a umožňuje propojení
hardwaru a softwaru. Jenže každý počítač je vybaven operačním
systémem, který interpretuje příkazy, ovládá programy a vám umožňuje
psát emaily. Bez přesvědčení nejsme schopní fungovat.
Zatímco přesvědčení jsou operačním systémem, jenž nám říká, jak se
máme chovat nebo co máme dělat, zaměřují se i na vědomí. Soustředím
pozornosti na cokoliv, čemu věřím, že je pro mě důležité. Multimediální
soubory, které si stahuji, webové stránky, jež navštěvuji, věci, které se



rozhoduji dělat – to vše je vedeno mým přesvědčením o tom, co je důležité.
Avšak přesvědčení, to není totíž jako vědomí, jež prostě přesvědčení
využívá. Vědomí je něco mimo naše programy nebo operační systém.
V této analogii je vědomí „uživatel“. Pozoruje, co se děje na obrazovce,
a říká: „Tento program není to, co chci. Místo toho udělám tohle.“ Vědomí
je „operátor“, který má schopnost program změnit.
Lion Goodman, spoluautor mé knihy Tvořivá síla čaker (v originálu
Creating on Purpose), provedl systematické studium víry a toho, jak funguje
v lidské psychice. Říká, že můžeme vědomě zkoumat svá přesvědčení,
tázat se, zda jsou nám prospěšná, nebo nám překáží, a odpovídajícím
způsobem je měnit. Jestliže to uděláme, naše vědomí se přesměruje,
a v důsledku toho i náš zážitek. Z naší nové zkušenosti vytváříme nové
významy a můžeme posilovat pozitivnější přesvědčení.
Pokud máte potíže s ovládáním náboje situace, je důležité zeptat se
sám sebe, jaký druh přesvědčení je skrytý za tímto nábojem. Je vám tento
náboj k užitku? Je to jeden z těch, který jste si sami vybrali, nebo vám
ho někdo předal? A co víc, je vaše přesvědčení skutečně pravdivé? Jak se
vhodně vypořádat s těmito otázkami, je nad rozsah této knihy, ale nasměruji
vás na webové stránky Liona Goodmana www.ClearYourBeliefs.
com.
Naše přesvědčení v nás fixují náboj, udržují ho svázaný stejně, jako
si vážeme náboj do svalů a tkání v těle. Nejde o to, abychom se náboje
zbavili, chceme ho udržet a změnit svá přesvědčení.

Část IV:
NÁBOJ A STRUKTURA
CHARAKTERU
Kapitola 18

VÝZVY DOSPÍVÁNÍ
Jak je formována struktura charakteru

Bloky jsou stagnujícími vrstvami životní substance, která se hromadí



v obranném kruhu a obrňuje se disfunkčními vzorci, jež Reich pojmenoval
strukturami charakteru.

JOHN PIERRAKOS

Dospěli jsme k základnímu pochopení toho, jak náboj funguje v jemném
těle prostřednictvím čakrového systému. Ale jaký vliv má toto
všechno na fyzické tělo, naši osobnost a na náš život? Jak se ukázalo,
poměrně velký.
Na té nejzákladnější úrovni tělo běží na náboj. Bez toho, aby naším
tělem proudil nějaký druhu energie, bychom nebyli schopní ráno vstát
z postele; nedokázali bychom se hýbat nebo něco dělat. Vše, co tělo dělá,
od jídla po spánek, přes práci a cvičení, vyžaduje energii. Čím volněji
energie tělem proudí, tím jednodušší je dělat všechny tyto věci.
Za druhé, tělo generuje energii náboje tím, jak vdechuje vzduch a tráví
jídlo. Dále můžeme generovat náboj vytvářením krizí, pocitem důležitosti,
vstřebáváním náboje prostřednictvím našich vztahů.
Za třetí tělo je akumulátorem náboje. Jak jsme si uvedli, větší těla mohou
lépe pojmout vzrušení, emoce a stres, zatímco hubená těla se rychleji
rozruší, nicméně nemají možnosti to pojmout.
A nakonec: tělo se tvaruje podle toho, jak je náboj zadržovaný nebo
uvolňovaný v různých oblastech naší fyziologie – od svalů, šlach, ale také
tuku, v orgánech, žlázách, v oběhovém, zažívacím a dýchacím ústrojí, až
po samotný nervový systém. Ale co je nejdůležitější, že náboj tvaruje tělo,

zatímco dospíváme – doslova naše tělo formuje – tím, jak se vyrovnáváme
s různými úkoly a výzvami různých stádií dětství. Pokud je stažení část
toho, co jsme museli s naším nábojem dělat, tělo se dostane do chronické
fáze. Jestliže je vytahování náboje nahoru do hlavy a ramen hluboce
zakořeněný zvyk z dětství, časem se skutečně v tělesné struktuře projeví
zakulacenými rameny a vystrčenou hlavou. Jestliže jsme byli donucení
zablokovat si náboj uprostřed břicha, tělo se v této oblasti rozšíří a může
dojít k ovlivnění metabolismu. Tělo se tvaruje podle toho, kde zadržuje
náboj.
Pojem struktura charakteru pojednává o komplexu vzorců v těle,
mysli a psychice a je založená na pozorovatelné fyzické charakteristice,
jako je tvar těla, svalový tonus a rozložení váhy, stejně jako na typických



vzorcích chování, přesvědčení a obhajob. Vědomosti o těchto strukturách
představují cenný klíč k pochopení sebe samých i vztahů s druhými,
stejně jako pochopení vašich klientů, zákazníků, studentů, dětí a přátel.
Rozpoznáním těchto komplexů a jejich pojmenováním se dostanete
k možnosti posunu až za ně, do své skutečné podstaty. Můžete lépe porozumět
lidem okolo sebe, mít s nimi větší soucit a naučit se hodnotným
způsobům interakce, které podporují jejich skutečné Já spíše než jejich
vzorce.
Struktura charakteru je výsledkem zranění, ke kterým dochází ve specifických
stádiích dětství, kdy se dítěti nedostává toho, co potřebuje, je
přetěžováno okolnostmi, nebo je mu jinak mařen rozvoj důležitých dovedností.
Jako je tomu u všech komplexů, každá struktura je propojením
fyzických charakteristik, emocí, přesvědčení, chování a osobnostních
rysů, založených na vzpomínkách, zkušenostech a dojmech z minulosti.
Tyto komplexy mají sklon trvat celý život, dokud se s nimi člověk vědomě
nevypořádá. Mohou rušit náš smysl pro bezpečí, naši pohodu, schopnost
vést zdravé vztahy a udržovat si celkově v životě úspěch.
Těchto pět základních vzorců jako první rozpoznal Wilhelm Reich,
současník Freuda ve třicátých letech minulého století. Reich stejně jako
Freud praktikoval psychoanalýzu, nicméně sledoval úzké propojení těla
a jeho energie. U svých klientů si všímal způsobů obranného odporu,
což souviselo s oběma vzorci svalové kontrakce, a dále se zraněními, která
ještě nebyla v pacientově historii odkryta. Vrstvy brnění v těle a v psychice,
jež se týkaly stadií vývoje v dětství, viděl jako geologické vrstvy
země, které se vztahují k různým obdobím minulosti.
Pracovala jsem se strukturou charakteru svých klientů a studentů
většinu mé kariéry a zjistila jsem, že jde o velmi užitečnou metodu
z hlediska diagnostiky a léčby. S tímto systémem pracovalo mnoho dalších
spisovatelů, včetně Alexandera Lowena, Johna Pierrakose, Barbary
Brennan, Stephena M. Johnsona, Stevena Kesslera a mě, přičemž já koreluji
s čakrami v Tělo Východu, mysl Západu. Avšak diskuze zde bude
zaměřená převážně na to, jak se každá struktura s nábojem vyrovnává
a jak ho ovládá.



Jak jsou struktury formovány
Obranná strategie, kterou dítě používá při řešení životních výzev, závisí
na tom, jaké dovednosti už má zvládnuté. Mladší dítě, které nedokáže
dostatečně regulovat svůj náboj, má méně možností se vypořádat
s urážkou než dítě starší. Nemluvňata kupříkladu nemají ke své obraně
žádné slovní dovednosti a nejsou schopná bojovat, nebo utéct. Pokud
se jim nelíbí, co se kolem děje, mohou plakat, což může problém vyřešit,
ale také ne. Jestliže ne, jejich nejlepší obranou je zatnutí všech svalů,
a v zájmu sebeobrany se uzavřou do svého středu. Starší dítě už může
mít lepší verbální dovednosti a hlubší uvědomění sebe sama, takže se
dokáže lépe bránit díky obratnějšímu ovládání svého náboje a za použití
různých strategií.
Také záleží na tom, co funguje. Pokud utíkáte do oblasti hlavy (mentálního
těla) a snažíte se neustále všemu přijít na kloub, pak se dítě začne
distancovat od svého těla. Pokud lpění na druhých přináší požadované
spojení, pak se dítě začne silně orientovat na druhé. Když funguje zadržování
slz nebo vzteku k tomu, aby člověk dosáhl svého nebo se vyhnul
potížím, pak se to stane podvědomým zvykem. Jestliže dodržování pravidel
vynahrazuje odmítání nebo předstírání moci, aby se člověk vyhnul
manipulaci, pak se to stane součástí jeho chování. Časem se z těchto strategií
stane permanentní součást „obrnění charakteru“, obranného mechanismu,
který je pevně propojený s tělem a energetickým systémem.
Ale struktura charakteru je určována ještě dalšími faktory: nejen stáří
zranění a úroveň dostupných dovedností, ale také typ zranění, struktura
těla a množství náboje, které má dítě v tom okamžiku k dispozici. Dítě,
které vyrůstá v násilnické rodině s mnoha sourozenci a v intenzivním
emočním proudu svého okolí, bude mít pravděpodobně vyšší náboj než
jedináček, který zůstává sám a je zanedbávaný. Samozřejmě že jako každý
jiný systém, ani tady to není vždy tak jasné. Můžeme mít četná zranění
z různých věkových období. Můžeme odhalit více než jen jednu vrstvu
brnění, ale i různé obrany a přesvědčení. Tak to má většina z nás.
Důležité je zapamatovat si, že tyto struktury jsou vzorce, které máme
uloženy v těle, vzorce, jež jsou v místě zadržované nábojem. A tyto vzorce
nás něco stojí. Omezují plné a volné vyjadřování toho, kým jsme. Jejich



dysfunkce se pohybují od mírných až k extrémním, přičemž omezují
naši svobodu, autenticitu a schopnost vytvářet důvěrné vztahy. Tím, že
se naučíme tyto vzorce rozpoznávat, získáme možnost se od nich distancovat,
zneškodnit je a případně se od nich úplně přesunout blíže k přítomnosti
podstaty našeho bytí.
Dalších pět kapitol se bude jednotlivě a do detailu zabývat těmito
strukturami. Abyste získali přehled o tom, jak všechny tyto struktury
fungují při různých aspektech našich životů, podívejte se na tabulku na
straně 172 – 173, která koreluje s každým vzorcem podle stáří zranění,
přesvědčení, obranné strategie a dalších charakteristik.
Pokud si chcete provést obecné hodnocení sebe samých, v jejich výčtu
si zaškrtněte ty z nich, které vám připadají pravdivé, a třeba i zdvojte
nebo ztrojte značku u těch aspektů, jež na vás působí výrazně pravdivěji.
Mnoho věcí může do jednoduché struktury dobře zapadat, některé povahové
rysy budou rysy s velkým R, zatímco jiné vůbec. Jako je tomu
u každého osobnostního systému, ne každý se dá zařadit do nějakého
šuplíku, ale tato tabulka vám může dát všeobecnou představu o tom,
jak tyto komplexy spolupracují. Jak se na naší cestě léčíme a posunujeme,
možná už jsme z některých těchto obranných prostředků vyrostli.
Uvědomujeme si, že jsme byli takoví nebo makoví, ale již tyto strategie
nadále nepoužíváme. Na druhou stranu když jsme se těmito vrstvami
propracovali, mohli jsme odkrýt další, jež jsou skryté pod nimi.
Všimněte si sloupců, u kterých jste si udělali nejvíce značek. Toto jsou
pravděpodobně vaše nejsilnější vzorce. Vzhledem k tomu, že málokdy
máme jen jediný vzorec, budete mít zřejmě značky u dalších sloupců,
jež naznačují tendence vaší osobnosti, nikoliv však váš primární výchozí
vzorec. Pokud hlouběji prostudujete každou strukturu, možná si všimnete,
že se váš náboj zesiluje ve vzorcích, jež jsou pro vás nejdůležitější.
Je důležité, abyste se na to nedívali jako na nějakou patologii nebo jiný
systém, který vám sděluje, co je s vámi špatně. Spíše jde o charakterové
vzorce, jež mohou vést k hlubšímu uvědomění. Jestliže jste schopní rozpoznat,
že tyto vzorce používáte, a zjistíte proč a jak, máte větší šanci se
z nich vymanit. Jakmile budete schopní tyto vzorce rozpoznat na vašich
rodičích, dětech, přátelích nebo spolupracovnících, můžete se vyhnout



nástrahám v jejich chování a nezabřednout do nich, lépe si udržet jejich
soucit a působit obratněji při jednání s jejich osobnostmi.
Výsledkem je lepší schopnost žít v pravé podstatě a s volným proudem
náboje. Můžeme mít kontrolu nad svými vzorci místo toho, aby naše
vzorce řídily náš náboj. V následujících kapitolách se podíváme na každou
strukturu do hloubky.


