
KAPITOLA 8
KÓDY PRO UVOLNĚNÍ
KARMICKÝCH UZLŮ

Karma (sanskrt: „čin“, „příčina a následek“) je
jeden ze základních kamenů indických náboženství
a filozofie, celosvětový etický zákon, který popisuje,
jak pozitivní a negativní akce v lidském životě ovlivňují
jeho osud, jeho utrpení i štěstí. Karma leží v základu
principu příčiny a následku v lidských životech
(samsára) a je základním kamenem porozumění vztahům,
které přesahují jednotlivá vtělení. Různá indická
náboženství mají mírně odlišná chápání karmy.

Zákon karmy zakládá realizaci všech následků
lidského chování, dobrého i špatného, a tak člověka
činí odpovědným za vlastní život a veškeré utrpení
i potěšení, které mu život přinese. Karma přesahuje
jednotlivá vtělení, zasahuje tedy do minulosti a také
budoucnosti – činy provedené ve stavu mókša však
karma nezahrnuje.
Pojetí karmy má původ v Upanišádách, podle nichž
je každá živá bytost odpovědná za vlastní karmu (tedy
své činy a jejich následky) i za vlastní vyvázání z kruhu
znovuzrození (samsára). Ve védántě se přisuzuje
role správce karmy Bohu a právě on má moc měnit
lidskou individuální karmu i lidský osud, v buddhismu
a většině variant hinduismu je ale existence karmy
a vztahu příčiny a následku chápána samostatně. Přítomnost
Boha v náboženské praxi pak dává možnost
jeho představiteli, guru, pomoci žákům uvolnit určitý
objem jeho karmy.
Karma znamená čin nebo činnost a v širším slova
smyslu tvoří univerzální princip příčiny a následku.
Člověk v průběhu života přijme mnoho rozhodnutí
a učiní mnoho různých věcí. Podle toho, jsou-li pozitivní
nebo negativní, dostane se mu za ně odměny, či
trestu.
Odměna úměrná činům – to je základní princip karmy.
Karma není samotný osud, protože lidé jednají
podle své vlastní svobodné vůle, a tím sami tvoří svůj
osud. Každý má vždy volbu. Védy nám říkají, že jak
si kdo ustele, tak si také lehne: kdo koná dobro, dobro
se mu vrátí; kdo koná zlo, toho zlo také čeká.
Karma je součet všech našich rozhodnutí a činů
i s jejich následky v tomto životě i životech minulých
a budoucích. Karma však není předem daný, nevyhnutelný
osud. Vliv špatné karmy lze vyrovnat, pokud
se rozhodneme žít svůj život rozumně, organizovaně,
mravně a s cílem konat dobro.
Zákony karmy mají duchovní původ. Někteří hinduisté
věří, že se do nich může vložit Bůh, jiní říkají,



že jde o přírodní, vesmírné zákony, do nichž ani nemá
smysl se zaplétat.
Karma není trest nebo msta, jen přímý a čistý důsledek
lidského chování. Není předepsaná a nevyhnutelná
– pokud člověk najde sílu změnit vlastními rozhodnutími
svůj osud, změní také svoji karmu. Jeden
konkrétní čin v přítomnosti nevyvolá vždy konkrétní
odpověď vesmíru v budoucnosti, karma je komplikovanější
princip než přímá příčina–následek.
Ve svatých knihách hinduismu se setkáme se třemi
druhy karmy: sančita (nahromaděná karma), prarabdha
(osud, plody přinášející karma) a krijamana (aktuální
karma). Veškerá krijamana karma se nakonec
mění v sančita karmu. Ze zásoby sančita karmy se pro
každé lidské vtělení oddělí jistá část, s níž pak bude
daná osoba během tohoto vtělení pracovat (bude jejím
osudem). Uvolní se teprve tehdy, až člověk ochutná
její plody. Té se říká prarabdha karma. Dokud se tedy
zásoba nevyprázdní, bude se z ní dále odebírat a budou
následovat další a další vtělení.
Tak tedy je vše, co se nám děje, spjato se sančita
karmou, karmou nahromaděnou. Jak přijmeme lekce,
které nám život uchystá, už je na nás. Pokaždé, když
přijmeme příležitost se poučit a zareagujeme správně,
se k nám tato lekce už znovu nevrátí, a karma je
tím zpracována a uvolněna. Mé knihy mají v samém
základu právě tuto myšlenku: snažím se vám s jejich
pomocí ukázat, jak správně přijímat svět a dívat se
na něj pozitivně; tak se totiž váš život může obrátit
k lepšímu. To je ale možné jen tehdy, pokud se budete
na svět dívat přívětivě a láskyplně a budete, plně soustředěni
na každý okamžik. Nejdůležitější je zamést si
nejprve před vlastním prahem.
Není to složité. Závist a nenávist vytvářejí špatnou
energii, jíž pak působíme na ostatní, a právě tato energie
se nám následně vrátí a vyvede z rovnováhy energetická
těla i tělo fyzické, nemluvě o jejím zásadním
vlivu na lidský osud. Hodný, klidný, otevřený člověk
dělá mnohem lepší a moudřejší rozhodnutí než ten,
kdo dělá vše celému světu naschvál. Ničivé síly se
skrývají v nás samých, v našich myšlenkách a našem
chování, přestože rádi obviňujeme všechny okolo,
jenom ne sebe. Kdo před tím zavře oči a svede vše
na karmu, toho čekají stále těžší a těžší zkoušky den
za dnem, rok za rokem a život za životem.
Někdy může být velmi těžké nahlédnout do vlastní
duše a najít tam chaos. Je to okamžik, kdy musíte
přijmout, že vaše vnitřní Já potřebuje očistu. Zamysleme
se nad tím. Pokud jste se rozhodli od negativní
energie očistit svůj příbytek, proč byste totéž neudělali
pro svou fyzickou schránku? Vaše duše si přece
také zasluhuje čistotu a bezpečí, stejně jako vy a vaše



rodina.
Pojďme se zamyslet také nad tím, k čemu je nám
dobrý vnitřní rozhovor.
Náš rozum se často hádá s naší duší ve snaze udělat
to správné rozhodnutí. To se ale neděje vždy, protože
společenská pravidla nám dávají konkrétní očekávané
postupy. Touha po blahobytu a majetku nám také
diktuje svoje podmínky – a občas nás navádí ke lži,
licoměrnosti a zradě.
Techniky, které vám předávám ve svých knihách,
vám pomohou získat od vesmíru vše, co potřebujete,
a ochrání vás před chováním, jež hromadí špatnou
karmu a špiní vám duši. Je samozřejmé, že techniky
vyžadují soustředění a odpovědný přístup. Je to duchovní
práce, jíž se musíte věnovat každodenně a stále;
kdo se jí ale skutečně zabývá, vidí jasné výsledky.
Pocítíte svobodu, lehkost a štěstí, dokonce zlepšení
fyzického zdraví, jakmile začnete měnit svůj život
k lepšímu. A přitom jsou tyto techniky velmi jednoduché,
nevyžadují ani speciální pomůcky či prostory,
ani přinášení obětí, ani jakékoli další utrpení. Naším
největším nepřítelem v této práci bývá lenost a nedostatek
víry. Vnitřní hlas našeptává: „Přece nevěříš, že
to může být tak snadné. Vážně chceš pronášet kódy
a vypadat u toho jako hlupák? Vždyť se ti budou
všichni smát!“ To je hlas rozumu přivyklého opírat
se o společenské normy a naučené chápání světa. Kdo
vás ale může ujistit, že se nemýlíte a svět skutečně je
takový, jak ho chápete právě teď? Člověk vidí svět
jinak než pes nebo ryba – a skutečný tvar světa může
být něco docela jiného od chápání každého z nich;
něco, čemu vůbec nemůžeme rozumět. Je to na vás:
chcete se pokusit něco změnit, nebo necháte věci tak,
jak jsou?
Vaše svobodná volba vás dovede k vaší karmě právě
na základě vaší vlastní osobní volby. Hříšníkovi
nepomohou žádné modlitby ani zpovědi. Jediné, co
může pomoci, je změna vašeho smýšlení na nejelementárnější,
téměř buněčné úrovni.
Motýl se raduje ze sluníčka, toulavý pes z darované
kosti nebo kousku chleba, člověk bez domova z teplého
kouta a horkého jídla... Pro střední třídu je možná
důvodem k radosti nový telefon, automobil nebo byt,
pro boháče další milion – či možná vůbec nic. Vše závisí
na podmínkách, v nichž se živá bytost nachází.
Člověk stále mění životní podmínky, touží se pohybovat
vpřed, nespokojovat se s již dosaženým pokrokem.
Stále je třeba hnát se vpřed, snažit se dosíci
další úrovně na cestě k vytouženému cíli. Rozhlédněte
se raději okolo a užijte si radost ze života teď a tady!
Kdokoli z nás už to zítra nemusí být, a pokud strávíte
dnešek nešťastní, možná si vás štěstí už nikdy nestihne



najít. Možná si říkáte: „Zítra, příští měsíc, příští
rok, za deset let budu šťastný,“ to je ale mýtus, lstivá
lež, cesta do pekel, na niž jste se vydali dobrovolně
a sami, před očima vzdálenou fata morgánu.
Možná namítnete: „Vám se to mluví, jste slavný,
nežijete v nedostatku a máte dar, která vás vede životem.“
Vzpomeňte si ale, že ještě před několika málo
lety jsem vůbec slavný nebyl, žil jsem v mrňavém
provinčním městečku a žádným blahobytem jsem neoplýval.
Věřte, že pokud změníte své smýšlení, pak
vše, co potřebujete ke spokojenému životu, k vám
přijde nezávisle na vašem zaměstnání. Truhlář, malíř,
stavař, zahradník, veterinář nebo lékař mohou vydělávat
mnoho, nebo málo, to vše v závislosti na jejich
přístupu. Správné myšlení vám otevře cestu k právě
tomu podnikání, které se k vám nejlépe hodí, a pak
vás čeká úspěch, o jakém se vám nesnilo. Tibetský
poustevník, který žije v jeskyni a má jenom vlastní
oblečení, může být šťasten, zatímco jinde je milionář
nešťasten. Kdo říká: „Raději budu nešťastný, hlavně
když budu bohatý,“ se boháčem nikdy nestane, neboť
nechápe a nepřijímá zákony života a karmy. Žena,
která vstupuje do manželství se zištnými záměry, se
může setkat s tak otřesnými podmínkami, že by utekla
kamkoli, jen aby nemusela čelit ponižování a nemusela
se cítit jako neživá věc, s níž se nakládá bez její
vůle. A to se děje velmi často.
Člověku je vlastní si lhát a předkládat si falešné životní
cíle. Když lidé přemýšlí o své úloze na Zemi,
obvykle ji začnou značně přeceňovat a představovat
si, že je zhruba na úrovni Gagarinova letu do vesmíru
nebo dědictví Matky Terezy. Lidský úkol ale spočívá
v něčem docela jiném – v pokračování vlastního rodu
a práci s nahromaděnou karmou, která následně může
vést až k vyvázání z koloběhu převtělování.
Pokud někdo například nemůže mít děti, naznačuje
to karmickou zábranu shůry; vesmír nechce, aby rod
takového člověka pokračoval. Jindy to může znamenat,
že se manželství v blízké době rozpadne nebo že
by se dítě narodilo nemocné.
Karmická nálož je člověku přidělena v okamžiku
početí. Od první chvíle je to živoucí organismus, jehož
osud už se začal splétat. Protože mají na výběr,
„pokročilé“ duše se nevtělují do dětí počatých omylem
nebo v ovzduší nelásky a zneužívání. Duše může
v obrysech nahlédnout celý budoucí život; vybírá si
tedy takový, který jí přinese vhodné zkušenosti.
Lidské tělo můžeme přirovnat k nádobě (například
amfoře na víno), duše by pak byla onou vzácnou náplní.
Bude-li nádoba nevhodná či špinavá, víno v ní
zkysne. Proto se víno ve špatných sudech neuskladňuje
a „pokročilé“ duše se do nevhodných těle nevtělují.



U nechtěných dětí se často setkáváme s celou řadou
problémů ve velmi nízkém věku (zdravotní potíže,
neposlušnost atd.). Na druhé straně ale nikdy nedoporučuji
potraty. Potrat přináší špatnou karmu všem
zúčastněným, protože je to akt, který se protiví vůli
vesmíru.
Řekli jsme si tedy o sančíta karmě (nahromaděné),
prarabdha karmě (osudu, plody přinášející karmě)
a krijamana karmě (aktuální). Sami máme pouze nepřímý
vliv na aktuální karmu, můžeme ale pracovat
i se sančíta karmou a prarabdha karmou: pokud si totiž
veškeré zkoušky a lekce vezmeme k srdci a správně je
přijmeme, nebudou se k nám nadále vracet.

Přijetí
„Sjednotit-Přijetí“ je kód pro přijetí a osvojení
životních poučení. Varuji vás předem: toto je velmi
dlouhá a náročná práce, která bude vyžadovat mnoho
víry, vytrvalosti a moudrosti. Je snadné si říci (a mnoho
lidí to také dělá): „Jsem výjimečný a trpím neprávem“
nebo „Dělám samé dobré skutky a nikomu neubližuji,
nechápu, proč se mi tohle děje.“ Mí milí, dobří lidé!
Pojďme si přiznat, že ne vždy konáme jen samé dobro.
Přijmout, že jsme možná udělali něco špatně, je první
krok na cestě ke zlepšení a odstranění karmické nálože.
Ať už je to jakkoli těžké, je třeba poučení přijmout,
uznat, že jsme si ho zasloužili, a vyvodit z něj správné
důsledky. Někdo může potřebovat pomoc regresní
hypnózy, aby objevil konkrétní problém v některém
minulém životě, jehož vliv mu působí potíže tady
a teď. Můžete potřebovat pomoc člověka věci znalého,
jasnovidce, který vám může být průvodcem a pomoci
vám najít právě onen okamžik, který vyvolal obtíže,
s nimiž se potýkáte v současnosti. Bez rozvinutí tohoto
klubka bývá těžké správně pochopit životní ponaučení.
A k tomu také přistupuje karma rodiny.
Než s tímto kódem začnete pracovat, čeká vás skutečně
mnoho práce.
Vyptejte se na osobní životy svých rodičů a prarodičů,
buďte ale připraveni, že upřímné odpovědi se
vám nejspíš nedostane: nikdo nechce vypadat špatně
v očích svých dětí a vnuků. Netrvejte na svém, nenuť-
te je, snadno tak můžete ohrozit své vztahy: a existují
jiné způsoby, jak získat nutné informace (magické
techniky nebo regresní hypnóza).
Pokud už jste se do minulosti ponořili, připomeňte
si nyní své uzlové okamžiky – ty, které zásadně ovlivnily
vaši karmu.
Napište na papír seznam všech životních lekcí,
které považujete za osobně důležité. Jaký původ
v nich pozorujete? A jste připraveni tyto lekce otevřeně
a vděčně přijmout? Pokud ano, směle přejděte k dalšímu



kroku. Pokud ne, vraťte se a hledejte, co vám
brání. Možná je to pýcha, uražená ješitnost nebo pocit
křivdy? Pokuste se nahlédnout, že jakékoli těžkosti
jsou ve srovnání s věčností maličkost. Opravdu chcete
vyplýtvat celý život na jedinou křivdu, nebo byste
raději odpustili a pohnuli se vpřed? Pamatujte, že
v životě je všechno přechodné; odpusťte tedy, nechte
křivdy za sebou a užívejte si života. Osud si všichni
připravujeme sami. Jaký použít materiál je vždy na
vás jakožto na staviteli. Je vaše volba, zda použijete
prohnilé dřevo, zpola vypálené cihly, nekvalitní maltu
či kvalitní materiály. Tento materiál jsou vaše rozhodnutí
a chování, základy vaší budovy je nahromaděná
karma. Někdy je třeba přezkoumat celý život, poupravit
základy a začít stavět docela nanovo. Je pravda,
že to může být těžké, protože už máte složitý systém
hodnot a společenských norem, nic ale není nemožné.
Pamatujte, že svou realitu máte sílu změnit!

Jednou ke mně přišel mladý muž jménem Igor a vyprávěl
mi o svém hrozném vztahu s otcem, který mu
neustále nadával za absolutně všechno, co kdy udělal,
a vyhrožoval, že ho vydědí (a mezitím dědictví,
původně nemalé, rychle rozhazoval). Syn nechápal,
v čem je problém. Měla ho snad matka s jiným mužem?
Začali jsme zkoumat jeho život a nakonec přistoupili
k regresní hypnóze. Ukázalo se, že se ti dva před mnoha
staletími setkali ve vzdálených minulých životech:
nejprve byl syn faraonem a otec talentovaným architektem,
kterého dal faraon bezdůvodně popravit, příště
byl otec otrokářem a syn otrokem, který se zamiloval
do otrokářovy dcery, pročež ho otrokář dal zavřít
do vězení na doživotí. Tak se ti dva stále setkávali
a měnili si role ve stálém sporu, dokud se neoctli zde
v blízkém rodinném vztahu a za méně výbušných podmínek,
stále však v antagonistickém postavení vůči
sobě navzájem. Syn mi uvěřil a začal pravidelně pronášet
kód „Přijetí“ a po nějaké době přesvědčil i otce,
aby za mnou přišel. Tomu se také podařilo nalézt karmické
uzly, které navázal v minulých životech. Cesta
k příměří byla dlouhá a komplikovaná, ale otec se
synem se přece jen nakonec dohodli a jejich vztah se
postupně narovnal.

Osvobození
„Sjednotit-Osvobození“ je kód pro karmu nahromaděnou
v tomto životě. Nejprve si ujasněme následující:
peklo i ráj tohoto života i života příštího si připravujeme
sami. Pokud chcete, aby vám život přinášel
radost, pozorujte své myšlenky a svá rozhodnutí.
Příčina–následek–důsledek. Pokud uděláme špatné
rozhodnutí, čekají nás neblahé následky a důsledky



v podobě trestu. Ne nadarmo se říká, že je dobré se
na každé rozhodnutí nejprve vyspat a rozhodnout se
až ráno. Jednat a dělat rozhodnutí je třeba s chladnou
hlavou. Právě proto nikdy nesesílám kletby a prokletí,
i kdyby mě o to klient jakkoli prosil, výhradně je snímám
– a v tom případě se vracejí k tomu, kdo je seslal.
Je to sice nepříjemný důsledek, ale liší se od přímého
magického útoku. Netrapte se hněvem, zlobou, závistí
ani touhou někoho pokárat; nechte je všechny jít. Věřte,
že kdo se zachoval špatně, ten bude také trpět, ale
pokud přistoupíte na jeho špinavou hru, nijak se od něj
nebudete odlišovat. Zlo dokáže přinést jen další zlo.
To neznamená, že se musíte vzdát všech práv a nastavit
druhou tvář, a neznamená to, že nemáte chránit,
co je vám drahé, jen si vybírejte ty správné způsoby
ochrany. Sejměte veškerá prokletí a kletby, připravte
si magickou ochranu, vybavte se talismany a amulety
– a hlavně nikdy magii nepoužívejte k útoku, nenarušujte
si karmu. Důsledky takových útoků pro vás mohou
být nesmírně bolestivé a mohou zasáhnout i vaši
rodinu. Ochraňte raději sebe i své blízké a ušetřete je
takových zkušeností. Pokud vás nebo člena rodiny začne
trápit neodbytný negativní pocit, je lepší obrátit se
na odborníka, který vám pomůže zjistit, s čím je tato
emoce svázána. Důvodů může být mnoho. Můžete
mít v bytě nějakou neblahou přítomnost, v místnosti
se může shlukovat negativní energie, možná cítíte
cizí emoce nebo negativní postoj... naučte se ovládat
své emoce, není to nemožné, jen to vyžaduje cílevědomost
a vůli.
Už jen to, že si přiznáme chybu, je první krok na
cestě ke zlepšení. Naopak neochota převzít odpovědnost
a prohlášení typu: „Může si to za to sám“ nebo
„Však si to zasloužila“ pouze posilují již nahromaděnou
špatnou karmu.


