
Kapitola třetí
Obavy spojené se stárnutím
Uvědomil sis již, čeho se ve stáří bojíš? Pokud ne, doporučuji
ti, aby sis své obavy zapsal a ověřil si, co se v tobě
odehrává ve chvílích, kdy ti ego nahání strach.
Ve své nauce se egu hodně věnuji, ale pár slov pro ty,
kteří si je potřebují připomenout, zde uvedu, a sice také
proto, že se ego horlivě snaží, abychom rychle zapomněli,
co jsme se o něm naučili. Je tedy prvořadé si naše ego uvědomovat,
abychom věděli, koho posloucháme: buď ego,
nebo naše srdce.
Ego znázorňuje všechna naše dobrá i špatná přesvědčení
a projevuje se veškerými slabými hlásky, kvůli nimž
pociťujeme fyzickou nebo psychickou nevolnost. Všechny
naše obavy jsou tedy dílem ega.
U člověka bylo vytvořeno před miliony let, kdy se na
světě objevily pojmy dobro a zlo. Využívá mentální energii
člověka. Zvířata ego nemají, neboť jejich mentální dimenze
není tolik vyvinutá jako u lidí. Obavy zvířat nevychází
z ega, jelikož jde o skutečný strach: je fyzického
rázu. Obavy, které vycházejí z ega, jsou neskutečné, protože
jsou výplodem naší představivosti. Jak odlišit skutečný
strach od toho nepravého? V případě opravdového
strachu hrozí reálné nebezpečí v okamžiku, kdy se bojíme.
Pokud například při chůzi ze schodů špatně šlápneš a cítíš,
že spadneš, tak je tvůj strach skutečný. Tělo za pomoci
mentální stránky udělá vše, co je v jeho silách, aby pádu zabránilo.
Nakonec tedy všechny mentální a fyzické schopnosti
přispějí k tomu, abys opět nalezl rovnováhu. I když
se ti podaří nespadnout, srdce se ti rozbuší rychleji a určitě
se zpotíš, což je normální. Musíš zhluboka dýchat, aby se
tělo vrátilo do původního stavu.
Poté může převládnout ego a zkritizovat tě, že jsi nedával
pořádně pozor, a ukáže ti plno obrázků, co všechno by
se mohlo přihodit, kdybys ze schodů spadl. Představíš si
sám sebe se zlomenou nohou a myslíš na všechny následky,
jež by to mělo na tvůj život.
Toto jsou nereálné obavy. Prožíváme-li tyto obavy, býváme
často unavení. Jistě jsi podobnou situaci zažil. Tento
strach způsobuje, že tvé fyzické, emoční a mentální tělo
stárne. Proč? Jakmile se vylekáš, začne tělo vylučovat
adrenalin, aby ti dodalo sílu a potřebnou duchapřítomnost,
a tys tak mohl nebezpečí čelit. Jestliže opravdové nebezpečí
nehrozí, práce, kterou tvé tělo vykonává, je opotřebovává,
a adrenalin, který jsi nevyužil, ti ubližuje místo toho, aby ti
pomáhal. Vzpomeň si, že veškerý nereálný strach je dílem
tvého ega, jež se ti ustavičně snaží řídit život.
Ego nezná nic jiného než to, co se vtisklo do paměti
tvého mentálního těla v tomto životě a v předchozích životech.
Tvoří je vzpomínky, které se zakládají na tom, co je
dobré a co špatné. K dalším vzpomínkám zaznamenaným



v mentální složce patří ty, jež nám pomáhají žít na této planetě:
jak psát, počítat, jakým spojem se dostat domů a tak
dále.
Věděl jsi, že v okamžiku smrti umírá tvé fyzické tělo,
které se vrací k energii? Emoční a mentální tělo neumírají,
neboť tvoří součást tvé duše, jež je nesmrtelná. Ta se
se všemi vzpomínkami, které má, ocitne ve světě duší. Za
pomoci svého duchovního průvodce zhodnotí svůj minulý
život, a poté se začne připravovat na příští život. Tento
cyklus se bude opakovat, dokud nedosáhneš naprosté harmonie:
tedy dokud nebudeš prožívat bezvýhradnou lásku
ve všech aspektech svého života.
Uvádí se, že všichni, kteří žijí ve vyspělejších zemích,
mají ve svém majetku stovky až tisíce životů. Jejich ego
nashromáždilo velmi velký počet přesvědčení, jež jsou zapsány
do paměti duše. Každou naši nereálnou obavu aktivuje
přesvědčení, které jsme si dobrovolně osvojili poté, co
jsme prožili opravdový strach.
Vraťme se k pádu ze schodů. Jestliže ti ego vnukne představu
zlomené nohy, je to znamení, že sis už nohu zlomil,
nebo že jsi v některém ze svých životů viděl, jak se někdo
podobným způsobem zranil. S největší pravděpodobností
ses tedy rozhodl věřit, že by sis zlomil nohu, kdybys spadnul,
a proto musíš vždy dávat pozor, aby se to neopakovalo.
Tvá mentální stránka si prostřednictvím ega uložila tuto
zprávu, jež se změnila v přesvědčení.
Naše ego uchovává spoustu přesvědčení ve všech oblastech
našeho života. Posloucháme je mnohem častěji než
naše srdce, jelikož si neuvědomujeme opravdové potřeby
naší duše, což způsobuje, že nám řídí život. Náš vlastní život
budeme schopni řídit jedině v případě, že si uvědomíme
svá přesvědčení. Podle psychologických výzkumů si
člověk uvědomuje pouze pět až deset procent toho, co se
v jeho nitru odehrává. Toto číslo zahrnuje i jeho obavy.
Proto jsem ti doporučila, aby sis zapsal své strachy, kterých
si jsi vědom. Než tuto knihu dočteš, uvědomíš si určitě
další obavy. Zůstaneš-li otevřený, budeš v následujících
letech objevovat další a další.
V předchozí kapitole jsem uvedla, že nám Vodnářova
éra přináší potřebnou energii a znalosti, abychom si lépe
uvědomili, co se v nás děje. Ego má bohužel na člověka
tak velký vliv, že mu neustálé obavy brání, aby této krásné
příležitosti využil.
Navíc věří, že jsme to, co vlastníme a co děláme, což
způsobuje, že se hodnotíme podle našich výkonů, našeho
vzhledu, majetku, peněz a povolání, zatímco představujeme
něco mnohem více než tento náš fyzický aspekt.
Obvykle si začneme připadat staří kolem 65 let, což je
ve většině vyspělých zemí věk, kdy lidé odcházejí do důchodu.
Pokud pracujeme ve firmě, začneme se cítit staře
kolem 45 let. V tomto věku se o zaměstnancích mluví jako
o seniorech – a tento termín nepomáhá tomu, abychom se



cítili mladí – a mladí získávají čím dál více prostoru.
Pocit stáří je ještě silnější, vidíme-li, jak se mladí rychle
orientují a jak jsou schopní v oblasti informatiky. V řadě
společností vidí raději juniory než seniory, kteří mají vysoké
platy. Proto jim často nabízejí finanční kompenzace,
aby odešli dříve do důchodu. Naše ego navíc rozšířilo další
přesvědčení, že je velmi těžké najít si od pětačtyřiceti novou
práci, a ještě náročnější začít novou kariéru.
Většina lidí neví, že se rozhodujeme sami, kdy už jsme
staří. Znám stoleté jedince, kteří nejsou staří: vedou velmi
kvalitní život, jsou duchapřítomní a fyzicky soběstační.
Jak je to možné? Někdo řekne, že mají štěstí, že za to
mohou dobré geny a podobně. To však není pravda. Co si
o tom myslíš? Vnímáš hluboko ve svém nitru moc rozhodnout
se, kdy budeš starý? Je důležité vědět, že se projevy
deoxyribonukleové kyseliny mění podle způsobu, jakým
uvažuješ. Luštění genetické výbavy, s níž ses narodil, tedy
může být pozměněno. Osobně jsem si tohoto jevu všimla
hlavně poté, co jsem dosáhla sedmdesátky a zůstávala
jsem stejně aktivní jako v padesáti.

Lidé se mi mnohdy svěřují se svými obavami. Zde uvádím
ty nejčastější.
Je mi šedesát a už mám problémy s chůzí. Až už později
nebudu moci chodit, kdo se o mě postará?
Nemám děti. Jaké stáří mě, naprosto osamělého člověka,
čeká?
Mám děti, ale nemáme spolu dobré vztahy. Nemohu
s nimi počítat, tak co se mnou bude?
Kdykoliv mi někdo blízký zemře, začnu se smrti bát
ještě více.
Když navštívím svou matku v domově důchodců, přepadne
mě strach při myšlence, že bych měl takto skončit.
Nesnesu pohled na to, jak mi tělo stárne a jak mi ubývají
síly. Postupem času se bojím čím dál více.
Chci dlouho žít, ale nevím, jak to zvládnu s tím málem
peněz, co jsem ušetřil.
Za pět let půjdu do důchodu a dostanu jen malou penzi
od vlády. Co budu dělat? Jak s tím málem vyžiji?
Často slýchám, že za pár let nebudou ve státní pokladně
pro důchodce žádné peníze. Tato představa mě dohání
k šílenství, jelikož jsem s těmito penězi na důchod hodně
počítal.
Vždy jsem byl rád, že se mohu cítit užitečný. Co se
mnou bude, nebudu-li již moci nic moc udělat? Čím více
stárnu, tím více mě tato představa děsí.
Čím dál více zapomínám a nemohu se ubránit myšlence,
že asi onemocním Alzheimerovou chorobou. Konec života
s touto nemocí je příšerný, protože člověk začne být
pro ostatní břemenem. Má babička jí trpěla posledních sedmnáct
let svého života. Bylo to hrozné. Snažili jsme se ji
čas od času navštívit a pomyšlení, že by mě něco takového



potkalo, mi nahání strach.
Je mi dvaašedesát, musím nosit naslouchátko a nedokážu
se s tím smířit. Již se nemohu bavit a žít jako dříve. Cítím
se již starý a připadá mi to nespravedlivé. Navíc možná
jednoho dne úplně ohluchnu.
V současnosti existuje tolik druhů rakoviny, že se každý
rok čím dál více bojím, abych se nedozvěděl, že touto
nemocí trpím. Lidé mi říkají, že je to velmi pravděpodobné,
protože několik rodinných příslušníků rakovině podlehlo.
Bojím se, abych něco důležitého nezmeškal, protože
s přibývajícím věkem vidím, že mi na život zůstává čím
dál méně času.
Nyní v důchodu se bojím špatného rozhodnutí: mám
utratit peníze pro sebe, nebo je šetřit pro své dědice?
V obou případech si připadám provinile.

Bohužel! Všechny tyto obavy nám brání žít v důvěře
a vnitřním klidu. Pokud se v několika z výše uvedených
strachů poznáváš, možná by bylo dobré, kdybys méně poslouchal
zprávy, protože většina z nich naše obavy jen přiživuje.
Všiml sis ostatně, že každý rok lidstvo objeví spoustu
rakovinotvorných výrobků a potravin? Pomysleme také
na všechny údaje na krabičkách od cigaret, podle kterých
tabák zabíjí! Toto všechno je mentální naprogramování!
Až se smíříš s myšlenkou, že choroby vycházejí z tvého
nitra (tvého způsobu bytí) a nikoliv zvenčí, uvidíš, že se tvá
radost ze života zřetelně zvětšila a tvé obavy zeslábly.
Další běžnou obavou, jež se týká žen, je menopauza.
Muži prožívají podobné období, kterému se říká andropauza.
Jedná se o biologický proces, který se vyznačuje
úbytkem testosteronu. Podle medicíny přirozený jev stárnutí
postihuje přibližně 30 % mužů od 40 do 55 let. Proč
70 % mužů, jimž přibývají roky, tímto problémem netrpí?
Podle mě jde spíše o normální než přirozený proces v závislosti
na přesvědčeních některých mužů. Všem mužům,
kteří čtou tuto knihu, doporučuji, aby ke slovu stáří začali
přistupovat jinak, chtějí-li si uchovat aktivnější produkci
testosteronu.
Některé ženy mají velmi bolestivé příznaky menopauzy,
zatímco jiné mají jen minimální, jež jsou v podstatě přirozené,
jelikož je způsobují hormonální změny, ke kterým
mezi 45 a 55 lety dochází. Velkou příčinou problémů během
menopauzy je negativní vnímání tohoto tématu, k němuž
společnost dospěla. Žena se domnívá, že její tělo ztrácí
síly a stárne, že už není skutečná žena. Potíže mohou být
rovněž fyzického rázu, například intoxikovaná játra či nahromaděné
toxiny v organismu, což nijak nesouvisí s menopauzou.
Žena při menstruačním krvácení přichází o energii
a bylo zjištěno, že potřebuje-li organismus více energie
a krve, měsíčky se spontánně zastaví – kupříkladu v případě
těhotenství, kojení nebo vážných zdravotních potíží
fyzického i psychického rázu. Natolik je naše tělo inteligentní.



Toto se děje v okamžiku menopauzy: aby tělo příliš
rychle nestárlo a životně důležité orgány (játra, ledviny,
slezina, plíce, srdce, slinivka, žlázy a mozek) nebyly stárnutím
předčasně zasaženy, tělo definitivně zastaví ovulaci.
Menopauza tedy nastupuje, aby nám prodloužila život.
Řadíš-li se mezi ženy, které si myslí, že je menopauza
příznakem stárnutí, musíš toto přesvědčení změnit. Velmi
se mi líbí definice, již jsem si přečetla a podle níž je menopauza
přestávka uprostřed života.
Aby přechod proběhl v pořádku, je opravdu důležité,
aby se na něj žena připravila tak, že svůj organismus
nebude okrádat o energii. Díky tomu se menopauza odehraje
v mnohem větším klidu a nezmění se v noční můru.
Rady v této knize, které se týkají fyzických i psychických
aspektů, ti pomohou nabít tělo energií, aby menopauzou
snáze prošlo.
Postupem času jsem zjistila, že lidé, kteří se bojí stárnutí,
se nejvíce ze všeho bojí žít. Tím že necháváme vítězit
naše obavy, i když si jich nejsme vědomi, měníme náš
způsob života. Pak si jednoho dne řekneme, že jsme staří
a že je nejvyšší čas skončit.
Často jsem se svými vnuky skákala padákem, i když mi
bylo 77, a netvrdím, že to bylo naposledy. Vždy si myslí,
že jde o neuvěřitelný výkon, ale v podstatě závisí hlavně
na způsobu našeho smýšlení. Pokud se rozhodnu, že nějakou
činnost přestanu vykonávat, není to proto, že bych se
bála. Například již dva roky nemám chuť koupat se v moři.
Raději se dlouho procházím po pláži a máčím si nohy
ve vodě. Dodává mi to více energie. Když jsem se rozhodla,
že se již v moři koupat nebudu, položila jsem si otázku,
jestli to dělám proto, že se bojím. Abych našla odpověď, dívala
jsem se na moře a ptala jsem se sama sebe, jestli se děsím
pomyšlení, že si do něj půjdu zaplavat. Okamžitě jsem
věděla, že to není ten případ, jelikož jsem v duchu viděla,
že bych do moře neváhala vlézt, kdyby bylo třeba, abych
pomohla někomu ve stavu nouze.
Určitě se najdou aktivity, jež s přibývajícím věkem nemůžeme
dělat, nebo pro nás jsou těžší. Tělo se opotřebovává,
ale toto opotřebení nemusí přijít brzy. V první kapitole
jsem se zmínila o různých názorech na stárnutí. Můj názor
zní: ať už je věk, kdy našemu tělu začínají ubývat síly, jakýkoliv,
je důležité, abychom si zvykli se o ně co nejdříve
starat.


