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MIROSLAVA HOLOUBKOVÁ

O SVÉM
ŽIVOTĚ

SI ROZHODUJEME
SAMI
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PROČ JSME PŘIŠLI NA TENTO SVĚT
 A JAKÉ JE NAŠE POSLÁNÍ ZDE

NA ZEMI?

„Až si budete vědomi své úlohy, byť zcela
bezvýznamné, pak teprve budete šťastni.“

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Všichni od nepaměti pátráme po smyslu života a hledáme od-
povědi na své otázky. Tajemství veškerého života je ukryto v pří-
rodních (vyšších) zákonech, které jsou natolik jednoduché, že jim
může porozumět každý. Odpovědi na otázky týkající se smyslu
života jsou všude kolem nás. Jsou jen ukryty v jakési pomyslné
mlze, která se rozplyne, jakmile projevíme vlastní snahu a začneme
se sebou něco dělat.

Život je vše, co se nám přihodí mezi narozením a smrtí. Život je
ale i to, co se s námi bude dít po smrti, protože smrtí život nekončí.
K životu patří láska, smích, radost, výchova, práce, úspěch, moud-
rost, poznání, ale i nevědomost, bolest, nemoci, trápení a v konečném
důsledku i smrt. I smrt je život. Je to konec jedné životní etapy a vstup
do životní etapy jiné.

Na tento svět jsme nepřišli proto, abychom trpěli, zažívali bolest
nebo zklamání. Svůj život můžeme prožívat v lásce, klidu a harmo-
nii. Proč tomu tak ale není? Proč se nám nedaří? Proč máme ne-
ustále problémy? Proč nám chybí láska, klid i spokojenost? To, že
se nám nedaří, není smůla nebo špatný osud. Problémy máme pro-
to… Raději tuto větu nedokončím, protože odpověď na ni najdete
mnohokrát v této knize. V každé kapitole na tuto větu odpovídám.
Stačí jen pozorně číst a vnímat a zamýšlet se nad tím, co čtete.
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CO JE SOUČÁSTÍ VESMÍRU,
CO JEJ TVOŘÍ

A JAK  V NĚM JEDNOTLIVÉ
ČÁSTI FUNGUJÍ

Vesmír je tvořen od nejmenších částeček po nejsložitější:

– atomy
– molekuly
– buňky
– tkáně
– orgány
– člověk
– skupina (rodina, různé organizace a spolky)
– celé lidstvo
– veškerá příroda (rostliny, živočichové, voda, hmota, vzduch)
– energie
– prostor
– čas
– planety
– galaxie

Atomy jsou součástí molekul. Molekuly jsou součástí buněk. Buňky
jsou součástí tkání. Tkáně jsou součástí orgánů. Orgány jsou sou-
částí člověka nebo jiného živého organismu. Člověk je součástí
určité skupiny (manželství, rodiny, školy, různých spolků a insti-
tucí, města, národa, rasy…) a všichni lidé tvoří celé lidstvo. To je
součástí přírody a toto vše dohromady je součástí vesmíru. Vesmír
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je plný vesmírných těles a galaxií a obsahuje veškerou hmotu, ener-
gii, prostor i čas. Každá jednotlivá částečka je vždy součástí většího
celku a každá jednotlivá část by měla být v harmonii nejen sama se
sebou, ale také s celým univerzem. Jedině tak může vesmír správně
fungovat a jedině tak můžeme přežít.

� Buňky jsou základním stavebním kamenem organismu
a jejich úkolem je udržovat každý živý organismus při
životě. Výzkumy lékařů ukazují, že v našem těle se nachází
víc než 50 000 miliard buněk, které mezi sebou navzájem
dokonale spolupracují. Během jedné vteřiny v našem těle
odumře přibližně 10 milionů buněk, které jsou automa-
ticky nahrazeny novými, protože buňky mají přirozenou
schopnost sebeobnovy. Kdyby záleželo jen na buňkách,
náš organismus by dokonale fungoval. Jenže o svém orga-
nismu rozhodujeme ve velké míře také my sami, a pokud
o něj nepečujeme, máme problémy (fyzické i psychické).
Podívejte se, jak často své tělo vystavujeme různým nega-
tivním vlivům, jako je stres, negativní emoce či nezdravý
způsob života (alkohol, drogy, kouření, nevhodná strava,
nedostatek pohybu, nedostatek odpočinku…). Tyto vlivy
správné fungování organismu narušují, avšak působí na
nás i změny počasí, bakterie, viry a mnohé další. Všechny
zmíněné vlivy způsobují, že energie v našem organismu
nemůže volně proudit.

� Stejně tak člověk má ve vesmíru své poslání. Naším úko-
lem je vyznat se dobře v životě i v sobě, pracovat vědomě
na vlastní povaze a v rámci svých možností pomáhat dru-
hým lidem. Všichni si myslíme, jak dokonale se známe a jak
životu rozumíme. Opak je pravdou. O životě i sobě samých
víme velmi málo a vlivem své nevědomosti děláme spoustu
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hloupostí a chyb, které se nám pak v negativním vracejí.
Čím déle chybujeme, tím víc překážek ve svém životě zaží-
váme. Velmi často jednáme na základě navyklých reakcí
a vůbec se nezamýšlíme nad tím, jsou-li naše postoje (myš-
lení, způsoby komunikace, emocionální reakce či jednání)
skutečně správné. Chceme-li nastoupit správnou cestu, bu-
deme muset dostat své chování pod vědomou kontrolu, jíž
nedosáhneme za dny, týdny ani měsíce. Práce na sobě vy-
žaduje celoživotní úsilí. Rozhodující je, kolik času této čin-
nosti dobrovolně věnujeme a jak důslední doopravdy jsme.
Kdo s prací na sobě jednou začne, ten uvidí dříve nebo
později ve svém životě pozitivní změny.

� Vztah dvou lidí má také svůj smysl. Lidé by se měli naučit
spolu žít, pomáhat si navzájem, vycházet si vstříc, dávat si
svobodu a skutečnou lásku bez nějakých nároků a poža-
davků. Domníváme-li se, že to umíme, tak proč se rozpadá
stále víc vztahů? Neustále hledáme někoho, kdo by pro
nás byl ideálním partnerem, a vůbec nechápeme, že v prvé
řadě bychom měli být my sami ideálními partnery. Proto
jdeme z jednoho vztahu do druhého v domnění, že další
vztah už bude ten pravý. Toho pravého partnera a ten pravý
vztah ale nenajdeme dřív, dokud ho nebudeme sami hodni.

� Rodina má ve vesmírném společenství také svůj význam.
Měli bychom přivádět na svět děti, starat se o ně, vést je
k samostatnosti, poctivosti, sebedůvěře i lásce, úctě k hod-
notám i k lidem, a připravit je pro život co nejlépe. Když se
podíváte kolem sebe, myslíte si, že se nám to daří? Naše
děti ani nevědí, co to láska je, protože jim lásku neumíme
poskytnout. Neumíme jim věnovat svůj čas, neumíme
s nimi jednat jako s rovnocennými bytostmi, nutíme je,
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aby žily podle našich pravidel a hodnot, a tím je neustále
programujeme – stejně, jako to dělali rodiče s námi. Denno-
denně se setkávám s mnoha dospělými lidmi, kteří stále
tápou, protože se nevyznají sami v sobě, v druhých lidech
ani v životě, a to vše nastává kvůli nekvalitní výchově. Po-
zor ale, správná není ani absolutní volnost, kterou dnes
mnohé děti mají, protože přestaly respektovat jakékoli
hranice.

� Školy by měly vzdělávat lidi a připravit je na život stejně
jako rodina. Co se ale často stává? Lidé, kteří vyjdou ško-
lu, umějí sice číst a psát a znají samá fakta, nedokáží si
však poradit s každodenními situacemi a problémy, jež
přináší život. Na školách chybí předměty zabývající se
poznáním sebe sama, a s touto výchovou je třeba začít již
od mateřských škol.

� Lidé v politice by měli co nejlépe řídit svou zemi. Jak se jim
to daří, to vidíme všichni. Nedokáží kvalitně hospodařit se
státními penězi, nejsou schopni zabránit narůstající krimina-
litě ani korupci, neumějí vymyslet zákony, které by skutečně
fungovaly, takže se jim ti, kteří páchají trestné činy, jen vy-
smívají. Místo aby je zajímaly potřeby lidí, hájí každý ex-
trémně svůj názor, a snaha o spolupráci není patrná ani na
jedné straně. Doposud jsme viděli v politice jen vzájemné
urážky, napadání, intriky, pomluvy, vydírání nebo jiné ne-
chutné projevy, které důvěru v politiku i v politiky jen snižují.

� Média mají rovněž silný vliv na společnost (na psychiku
i postoje lidí) a zásadně ovlivňují směr, jakým se společ-
nost vyvíjí. Proto by měla i ona dbát na serióznější infor-
mace a kultivovanější způsob projevu. Když se ale poctivě
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zamyslíme nad tím, jaké informace nám některá média
předkládají, ale také, jaké informace mnohé lidi zajímají
(jaké časopisy nebo knihy kupují, jaké pořady sledují, kde
na internetu brouzdají…), nemůžeme se pak divit, že se
společnost vyvíjí směrem, kterým se vyvíjí.

� Celé lidstvo by mělo usilovat o zachování své existence,
veškeré přírody a celého vesmíru. Podívejte se, co se však
ve světě děje. Ve světě vládne kriminalita, zabíjení a násilí,
ničíme přírodu, vodní zdroje i ovzduší, takže se narušuje
ozonová vrstva, která chrání Zemi před ultrafialovým záře-
ním, vyhubili jsme mnoho rostlinných i živočišných druhů
a mnohé lidi zajímá jen vlastní prospěch bez ohledu na
následky. Podobně ničíme mnoho dalších hodnot, na kte-
rých je závislý život na planetě Zemi. Může takové cho-
vání přinést lidstvu něco dobrého? Můžeme být na své
chování skutečně hrdí? A můžeme takovými postoji sku-
tečně změnit svět k lepšímu?

Albert Einstein kdysi řekl: „Osud lidstva jako celku bude
takový, jaký si zasluhuje.“ Chceme-li zachovat život na pla-
netě Zemi, je nezbytné se už konečně probudit a začít něco
smysluplného dělat. Je to úkol nás všech, každého jednotli-
vého člověka. Nehleďme sobecky jen sami na sebe, ale mys-
leme také na naše děti a další generace, které po nás přijdou.
Přežití lidstva závisí na tom, jak moc chceme v životě pokra-
čovat a co pro přežití uděláme. Nezměníme-li své postoje
správným směrem, dovedeme svět jednou k zániku.

Nejvyšší vesmírná inteligence, nazývaná Bůh, může vývoj
lidského rodu přerušit. Pokud uvidí, že se nikam nepo-
souváme, pokud zjistí, že se nechceme dobrovolně vyvíjet

OSZRS_5_090_str1-352_136x199_pro tisk.p65 6.2.2015, 15:2816



17

a měnit, může se rozhodnout nás zničit. Nikdo jiný takovou
moc nemá. Ve filmu Noemova archa řekl Bůh Noemovi:
„Dám lidstvu ještě jednu šanci. Tentokrát však nezasáhnu
svou mocnou rukou, ale nechám lidstvo, ať si samo roz-
hodne o svém osudu. Nezmoudří-li a nepůjde správnou
cestou, zničí sebe samo.“ Stav dnešního světa i utrpení lidí
je důkazem, jakou cestou jsme až dosud kráčeli.

� V samotném vesmíru probíhá také vše podle určitého řádu.
Například Země se otáčí kolem své osy přesně za 24 ho-
din. Tím je umožněno střídání dne a noci. Představte si,
že by se Země otáčela kolem své osy jednou za rok. V ta-
kovém případě by zanikl život na většině naší planety, pro-
tože jedna půlka planety by byla dlouhodobě bez světla.
Vesmírná tělesa si také nemohou obíhat po oběžných dra-
hách, jak se jim zachce. Každé těleso má přesně stanove-
nou rychlost svého oběhu, proto se dá předem vypočítat,
kde se budou všechna tělesa nacházet v budoucnu.

� Ve vesmíru jsou miliardy galaxií a není vyloučeno, že na
nich žijí i jiné civilizace. Dané téma nechci nyní rozvádět,
protože hlavním tématem této knihy je život zde na Zemi.

Aby mohl vesmír jako celek dobře fungovat, musejí v něm
spolupracovat všechny jeho části. Protože i my jsme součástí ves-
míru, měli bychom se naučit spolupracovat se vším, co do něj spadá
(lidé, příroda, živočichové, vyšší energie atd.).

Představte si například motor. Ten se skládá z jednotlivých
částí, které mezi sebou musejí bezchybně spolupracovat, má-li
motor dobře fungovat. Dojde-li k opotřebení nebo poškození
některé součástky, okamžitě se na něm závada projeví. Stejně to
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funguje v životě. Pokud jakákoli část celku přestane fungovat či
spolupracovat, vznikne nerovnováha a ta se dříve nebo později ně-
kde projeví. Pak je nutné vynaložit zvýšené úsilí na to, aby se opět
dosáhlo přirozené harmonie, která je pro život nezbytná. Porušu-
jeme-li danou rovnováhu neustále svými činy, pak ji také svými
činy budeme muset napravit. Naším úkolem je naučit se jasně roz-
lišovat, které postoje a činy jsou správné a které naopak škodlivé.
Ty škodlivé bychom měli odbourat jednou provždy ze svého cho-
vání a nahradit je činy pozitivními – takovými, jež přinášejí lásku,
klid a harmonii. Když toto dokážeme, uděláme pro sebe, pro své
okolí i celý vesmír víc, než si vůbec dokážeme představit.

Nevíte-li, čím můžete přispět k lepšímu stavu této planety,
položte si několik otázek. Například:

� Kolik jsem toho skutečně pochopil o životě a smrti?
� Co jsem dosud udělal pro to, abych se stal lepším člověkem?
� Co jsem dosud udělal pro druhé?
� Čím jsem přispěl k tomu, aby spolu lidé lépe vycházeli?
� Co jsem udělal pro to, aby se neničilo životní prostředí, vodní

zdroje, ovzduší…?
� Jak bojuji proti bezpráví a nespravedlnosti?
� Kolik hmatatelného jsem za sebou zanechal?

Je třeba odpovědět si na každou jednotlivou otázku. Odpovíte-li,
že nemáte čím přispět, nepochopili jste zatím vůbec nic.

Zachování vesmíru a života v něm závisí na každém jednotlivci.
Na každém z nás záleží, jaký osud nás všechny čeká. Proto si to

každý den uvědomujme a chovejme se podle toho.
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ŽIVOT A JEHO ZÁKONY

„Vše ve vesmíru má svůj řád, který my nezměníme.
Pokud však žijeme a jednáme v souladu s tímto
řádem, pak jednáme v souladu se záměry stvoření.“

MIROSLAVA HOLOUBKOVÁ

Bůh dal lidem při stvoření světa dvě věci:

1. ŘÁD, který je vyjádřen vyššími zákony
2. SVOBODNOU VŮLI

Vše ve vesmíru funguje na základě tohoto řádu – těchto
zákonů:

– ZÁKON VÝVOJE
– ZÁKON LÁSKY
– ZÁKON KARMY (přitažlivosti, příčin a následků)
– ZÁKON ROVNOVÁHY
– ZÁKON TÍŽE

Veškerý život je řízen určitými zákonitostmi, které je třeba dobře
znát a bezpodmínečně dodržovat. To, že si na ně nemůžeme sáh-
nout, ještě neznamená, že neexistují nebo nefungují. Elektřina také
existuje a není nikde vidět. Žárlivost má katastrofální následky ve
vztazích mezi lidmi, přitom si na ni nemůžeme sáhnout a nemů-
žeme ji uchopit do ruky. Stále máme tendenci pochybovat o všem,
co si nemůžeme osahat, a chceme na všechno důkazy. Sáhnout si
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možná nemůžeme, důkazy máme ale všude kolem sebe. Je třeba
jen hledat a chtít vidět.

Vyšší zákony nám určují hranice (meze, limity), přes které ne-
můžeme jít a které nesmíme překročit. Řídí se jimi celý vesmír,
a proto bychom se jimi měli řídit i my, chceme-li žít v souladu
s celkem. Pochopíme-li, že vyšší zákony jsou tu proto, aby bylo
zaručeno správné fungování vesmíru jako celku, a začneme se jimi
vždy a za všech okolností řídit, pak si můžeme dělat, co chceme,
a nemusíme se bát, že budeme mít problémy. Proto jsme dostali
do vínku svobodnou vůli. Budeme-li ale svým chováním přirozený
chod vesmíru neustále narušovat, půjdeme z jednoho problému
do druhého a každý svůj prohřešek budeme muset dříve či později
napravit.

Vyšší přírodní zákony jsou úplně jiné než zákony, jež si vytvořila
lidská společnost. Zákony lidí jsou často nedokonalé a nemyslí na
dobro všech. V jejich pravidlech stále převládají sobecké zájmy
jedinců, jež nezajímá osud ostatních lidí. Vyšší zákony myslí na
všechny stejně. Jsou pro všechny stejně spravedlivé, nikomu ne-
straní, nikoho neutlačují, a proto je třeba řídit se právě jimi. To
ovšem neznamená, že bychom měli pozemské zákony opomíjet,
zavrhovat nebo zlehčovat. Je třeba jen dobře rozlišovat, kde se zá-
kony lidí odklonily od vyšších zákonů přírody, a kdykoli takové
odklonění zaznamenáme, měli bychom dát přednost zákonům
vyšším.

Základem duchovních zákonů je láska, porozumění, toleran-
ce, úcta, pokora, poctivost a spravedlnost. Tyto hodnoty bohužel
v pozemských zákonech často chybí. Zákony lidí jsou nedokonalé
právě proto, že nejsou tvořeny pro dobro všech. Má z nich pro-
spěch jen určitá vrstva lidí, velká část lidstva na ně ale doplácí.
Skutečný duchovní život se řídí zcela jinými pravidly, jež se od
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pozemských výrazně liší. Vyšší zákony stojí nad zákony lidské spo-
lečnosti a všichni bez výjimky bychom se jimi měli řídit, a protože
každý máme možnost svobodné volby, můžeme se sami rozhod-
nout, jakým pravidlům dáme přednost.

Mnohdy se na zákony lidské společnosti vymlouváme, protože
tak omlouváme sebe samé. Dennodenně slýchám od různých lidí,
jak nemohou dělat to či ono, protože jim to současná společnost
neumožňuje. Stále slyším nářky, kdy si lidé stěžují na nedokona-
lost pozemských zákonů. Mnozí tvrdí, že úspěch může mít jen
ten, kdo krade, lže, intrikuje nebo podvádí. Téměř každý den slý-
chám věty typu: „Většina lidí se tak chová, tak proč bych se tak
nemohl chovat já?!“ Jak nevědomí všichni jsme. Jdeme jako slepé
ovce s davem a nejsme schopni se z tohoto davu vymanit.

Jestliže vám nevyhovují zákony lidské společnosti, proč se ne-
řídíte zákony přírody (vesmíru)? V okamžiku, kdy dobře porozu-
míte rozdílu mezi nimi a začnete se bezpodmínečně řídit těmi,
které jsou spravedlivější, stanete se svobodnými bytostmi a váš ži-
vot přestane být bolestný a problémový. Budete-li stereotypně
podléhat nedokonalým normám a měřítkům společnosti, aniž byste
si tvořili vlastní názory a přesvědčení na život, zůstanete uvězněni
v nevědomosti a vaše nevědomost se stane vaším osudem. Dokud
neporozumíte životu, jen stěží dosáhnete toho, po čem hluboko
ve svém nitru toužíte. Bez hlubšího poznání nemůžete nalézt lás-
ku, štěstí, radost, spokojenost, klid ani zdraví.

V následujících kapitolách knihy si postupně rozebereme jednot-
livé přírodní zákony, které je třeba nejen dobře chápat, ale také
bezpodmínečně dodržovat. Bez nich by byl svět jeden velký chaos
a nepřežili bychom ani den.
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Než začnu psát o vyšších zákonech, ráda bych vysvětlila
pojem duchovní život.

V dnešní době se o duchovnu hodně píše a mluví, mnozí se du-
chovně vzdělávají, málokdo ale chápe, co duchovní život doopravdy
je, a málokdo duchovně skutečně žije. Někteří lidé si pod pojmem
duchovní život představují modlení, chození do kostela, slepou
víru nebo něco podobného.

Duchovní život je normální život který žijeme, pouze žitý odpo-
vědnějším způsobem. Je to život zbavený vychytralosti, lží, intrik,
podvodů, hamižnosti, pomluv, nevěr, závisti, pomstychtivosti,
nepoctivosti, nezodpovědnosti, sebeponižování, stresu, extrémů,
honby za zbytečnostmi a povrchnostmi, ovládání druhých, život
zbavený výstřelků a mnoha dalších negativních sklonů.

Duchovně probuzený člověk žije i jedná klidně, moudře, rozvážně
a pokorně. Než něco vykoná, vždy dopředu zvažuje důsledky svých
rozhodnutí a činů a podle toho se rozhoduje. Neustále se vzdělává
a zdokonaluje a má hlubokou úctu k Bohu, k životu i k lidem.
K životu potřebuje málo věcí, lidí, požitků, peněz i prostoru, pro-
tože si uvědomuje, co má jakou cenu.

Duchovní život není, propadá-li někdo duchovním sektám, du-
chovnímu fanatismu, falešným prorokům či šarlatánům, prakti-
kuje-li různé duchovní rituály, protože si myslí, že tím bude víc
duchovní, žije-li ve snech a iluzích a realitě nebo povinnostem se
vyhýbá, poučuje-li druhé a káže morálku, přitom sám se morálně
chovat neumí. K duchovnu nepatří ani povrchní život plný vý-
střelků, stále větší zadlužování, jen abychom měli, po čem toužíme,
a nedokážeme si nic odříci, stále větší honba za penězi a následkem
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toho stresy nebo rozpadlá manželství. Všechny popsané projevy
mají ke skutečnému duchovnu hodně daleko.

Osvícení není nic jiného než zdravý rozum oproštěný od zmatků
a klamů. Mnozí lidé si myslí, že jej dosáhnou vysokou inteligencí
nebo tím, že je za osvícené někdo prohlásí. Tak jako člověk, který
se chodí modlit do kostela, nemusí být duchovní, tak ani ten, kdo
byl někým zasvěcen, nemusí být osvícený. Jsou to pouhé rituály,
které nic neznamenají. Skutečnou pravdu o duchovnosti člověka
ukáže jeho každodenní chování, přístup k sobě, k životu i k lidem.

Rituály: Člověk odříkává různé afirmace a naučené modlitby,
modlí se k Bohu, protože mu to někdo doporučil, staví si svatyně,
kde se dobíjí energií…

Protože nerozumíme životu a nevíme, jak funguje, nahání nám slovo
duchovno takovou hrůzu.
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ZÁKON VÝVOJE

„Svět, v němž jsme žili včera, není tentýž svět,
v němž žijeme dnes. Nevyzpytatelně postupuje do
nekonečna k svému cíli a my s ním.“

AXEL MUNTHE

Zákon vývoje je jedním z vyšších přírodních zákonů, který udr-
žuje chod vesmíru při životě. V celém vesmíru probíhá neustálý kolo-
běh života a smrti (koloběh tvoření, existence a zániku) a nikde ve
vesmíru není klid. Vše se neustále mění, prochází nepřetržitým vývo-
jem a je v neustálém pohybu, i když se nám to na první pohled ne-
musí vůbec tak jevit. Tento proces nelze zastavit, proto nemá cenu se
mu bránit nebo proti němu bojovat. Je třeba držet s ním pouze krok.

Vývoj od nás žádá práci, činnost, aktivitu, pohyb, rozhodnost
a schopnost dělat změny. Tato slova si pořádně zapamatujte, protože
právě činnost, aktivita a rozhodnost nám často chybí, máme-li dělat
nějaká závažná životní rozhodnutí. Většinou končíme jen u svých
představ, přání nebo slov, a na činy zapomínáme. Přitom právě činy
jsou nezbytné, chceme-li něco dokázat, chceme-li něco mít nebo
něčím být. Nejsme-li schopni konat, nejsme-li schopni se učit, ne-
jsme-li schopni sebe nebo věci měnit…, pak se nemůžeme ani vyví-
jet. Pohyb, činnost a schopnost dělat změny jsou životní nutností.

Do tohoto světa jsme se narodili ze dvou důvodů:

1. Naším nejdůležitějším úkolem je pracovat vědomě na sobě
a své povaze. Každý máme spoustu slabin a nedostatků a mnohé
věci nezvládáme, ale také všichni máme určité kvality a schopnos-
ti, které bychom měli zdokonalovat a rozvíjet.
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Opakujeme-li stále dokola stejné chyby, budeme stát na místě tak
dlouho, dokud nepochopíme, v čem chybujeme, a své jednání ne-
změníme jednou provždy správným směrem. Kdo se odmítá dobro-
volně vyvíjet, ten se musí bohužel vyvíjet s donucením – formou
bolesti, zklamání a trápení. Trápení nám ale nezpůsobuje osud
nebo někdo jiný. Způsobujeme si ho sami tím, jak se k životu
stavíme, a čím víc se práci na sobě bráníme, tím bolestnější život
vedeme. Nemáme-li chuť na sobě pracovat, pak je zbytečné stěžo-
vat si nebo hledat někoho, kdo nás zachrání. Zachránit se můžeme
sami tím, když konečně pochopíme, jak věci fungují, a začneme se
svým životem něco dělat. Stojíme-li na místě nebo se vývoji vzpí-
ráme, pak trpíme. To samé se týká rozvoje kvalit a schopností.
K čemu je vám dobré, že víte, jaké máte kvality nebo schopnosti,
když s nimi nic neděláte a nijak je nerozvíjíte? Nerozvíjíte-li své
schopnosti, nemůžete v životě jakkoli uspět.

Důležité je si také uvědomit, že vše, čím v životě procházíme, jsou
pouhé zkoušky a ty přicházejí do našeho života proto, abychom se
vyvíjeli. Ideální by bylo, kdybychom procházeli jednotlivými zkuše-
nostmi vědomě. Tím bychom plynule přecházeli od jedné zkoušky
ke druhé bez velkých obtíží. Plynulý a nerušený vývoj je ale výjim-
kou. Většina lidí o životě mnoho neví, a proto se nemohou ani
vědomě vyvíjet. Někteří jedinci procházejí životem bez jakéhokoli
hlubšího smyslu a jediným cílem jejich života je hromadění majet-
ku, každodenní vysedávání u televize nebo u piva, povrchní zába-
va, povrchní vášně atd. Tito lidé se domnívají, že s tím, jak žijí,
vystačí donekonečna. Osud jim však dříve nebo později ukáže, jak
hluboce se mýlili. Někteří lidé o životě mají přehled. Protože ale
zůstávají jen u svého vědění a nepřevádějí své poznatky do praxe,
dopadají stejně jako lidé předchozí skupiny. Někdo stojí ve vývoji
na místě vlivem strachu, jemuž podléhá, a tento strach mu zne-
možňuje jakkoli jednat nebo cokoli měnit. Pamatujte, že strach
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každého člověka v postupu vpřed jen brzdí, a pokud mu kdokoli
podléhá, je ztracený. Lidí, kteří se hluboce zajímají o to, jak život
funguje, kteří vědomě pracují na své povaze a řeší životní situace
promyšleně a moudře, je stále málo. Proto se zatím osud lidstva
neobrátil pozitivním směrem.

2. Naším druhým úkolem zde na Zemi je nepracovat jen pro
blaho své, ale pomáhat v rámci možností také druhým lidem.
Tím nesmírně pomůžeme nejen lidstvu jako celku, ale celé planetě
Zemi. Zdali tento úkol plníte, poznáte podle toho, jak dalece vás
vaše vlastní práce uspokojuje a naplňuje. Je jedno, prodáváte-li
rohlíky, malujete obrazy nebo byty, učíte druhé nebo někomu něco
opravujete. Je jedno, léčíte-li lidské tělo nebo duši, vozíte lidi do
zaměstnání či odvážíte odpadky. Pokud hluboko ve svém nitru
cítíte, že to, co děláte, děláte s láskou, pokud cítíte, že vás vaše
zaměstnání opravdově naplňuje, pokud cítíte, že svou prací nějak
prospíváte druhým lidem, že jim svou službou nějak usnadňujete
nebo zpříjemňujete život, pokud v činnosti, kterou vykonáváte,
vidíte nějaký smysl, pak jdete správnou cestou.

Zákon vývoje říká, že vše má svůj:
ZAČÁTEK (příčina) — PRŮBĚH — KONEC (důsledek)

Nemůžeme si udržet trvale mládí a zabránit smrti. Normální je,
že se narodíme, dospíváme, stárneme a umíráme (začátek – prů-
běh – konec).

Nepřetržitý vývoj probíhá i v našem těle. Měníme se ze shluku
buněk v samostatné lidské jedince, po narození máme tělo batolete,
jak rosteme a vyvíjíme se, vyrosteme v dospělého člověka, postupem
času přijde stáří a nakonec zemřeme. Neustálý koloběh stvoření,
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života a zániku. Vývoj našeho fyzického těla je z velké části ovlivněn
procesy, kterým nemůžeme na vývojovém stupni, na němž se na-
cházíme, zabránit. Kdo bojuje s přirozeným stárnutím organismu
a nedokáže se smířit s tím, že jednou zemře, jen bláhově bojuje
s něčím, co nemůže zastavit. Můžeme však přece jen něco pro své
tělo dělat. Můžeme zpomalit proces stárnutí vhodnou stravou,
pohybem, čerstvým vzduchem, relaxací, odpočinkem, eliminací
stresu ze svého života, vyloučením cigaret, alkoholu, drog atd.
Nemůžeme ale trvale zabránit přirozenému stárnutí organismu.
Proto je zbytečné trápit se tím, že naše tělo stárne a není již tak
pružné jako kdysi. Jde o vývojový proces, který je třeba respektovat.
Nemůžeme zastavit růst vlasů, nehtů, růst těla, nemůžeme zabrá-
nit jeho stárnutí… Toto vše se děje automaticky bez našeho při-
činění.

Stejný koloběh probíhá v přírodě. Na jaře se příroda probouzí, v létě
v ní probíhá život a na zimu se ukládá k odpočinku (začátek – prů-
běh – konec). Tento koloběh se opakuje stále dokola a bude trvat
tak dlouho, dokud bude vesmír existovat. Strom má na jaře pupe-
ny, přes léto rodí plody a na zimu se plodů zbavuje (buď opadají
nebo je někdo otrhá). Za rok se celý proces opakuje. Tento kolo-
běh se bude dít tak dlouho, dokud strom nezanikne nemocí či
stářím, někdo ho nezničí či nepokácí.

Ve vesmíru probíhá též neustálý vývoj. Každá planeta má přesně
stanovenou dobu oběhu. Jupiter oběhne celý zvěrokruh za 12 let,
Saturn za 29,5 roku, Uran za 84 let atd. Během tohoto oběhu
dochází ve vesmíru k neustálým změnám a ty mají vliv na vše živé,
co se v něm nachází.

Není možné zastavit čas. Čas ubíhá stále dál a my mu v tom neza-
bráníme.
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Nyní uvedu další příklady, které potvrzují, jak důležitý
vývoj opravdu je.

Ani my sami nemůžeme ustrnout na místě. Rodíme se hlavně
proto, abychom se učili, zdokonalovali a vyvíjeli. Z toho důvodu
máme pro každé jednotlivé zrození (pro každou jednotlivou rein-
karnaci) připraveny určité zkoušky, jimiž budeme muset projít.
Nemůžeme donekonečna žít minulostí a nechat na sebe stále pů-
sobit bolest, kterou jsme kdysi zažili. Nemůžeme žít celý život ve
strachu, nejistotě, obavách či nerozhodnosti. Nemůžeme si nechat
donekonečna ubližovat. Stejně tak nemůžeme donekonečna pře-
hlížet své slabiny a nedostatky. Záleží jen na nás, na našem vědo-
mém přístupu, odhodlání a síle vůle, jak se s těmito zkouškami
popereme a jak dalece je zvládneme. Čím dobrovolněji a vědoměji
tak činíme, tím méně nás životní zkušenosti bolí.

Stejný vývoj probíhá v oblasti vzdělání. I zde procházíme neustá-
lými změnami. Nejprve nás učí rodiče, později vstoupíme do ma-
teřské školy, následně navštěvujeme základní školu, pak jdeme
do učení nebo na střední školu, kde se stále více zdokonalujeme,
poté můžeme jít na vysokou školu atd. Mnozí lidé si myslí, že
učební proces končí tím, jakmile dostanou výuční list nebo vysoko-
školský diplom. Učit se je třeba neustále celý život, abychom ve
společnosti nezaostávali. Když dostudujeme a jsme takzvaně do-
spělí, čeká nás škola života, kdy se učíme rozumět životu, přírodě,
sami sobě i druhým lidem, učíme se zvládat různé životní situace
a mnohé další. O tyto záležitosti se zajímáme většinou, až když
máme velké problémy, a někteří se o ně nezajímají za celý svůj
život. Proto jsou mnozí lidé tak nešťastní nebo zmatení, žijí nudný
život beze smyslu, někteří na život rezignují nebo končí jinak ne-
gativně. Své znalosti, dovednosti a vědomosti bychom měli pro-
hlubovat neustále a snažit se jít dopředu s dobou a vývojem. Jedině

OSZRS_5_090_str1-352_136x199_pro tisk.p65 6.2.2015, 15:2828



29

tak můžeme bezproblémově procházet životem a posouvat se ně-
kam dál.

Vývoj je nutný též v mezilidských vztazích. Začneme-li s někým žít,
vztah trvá, jen pokud má schopnost vývoje. Takový vztah může vy-
držet do konce života, kdy partnery rozdělí až smrt. Pokud se ale
vztah nevyvíjí (může to být proto, že nemáme chuť na něm praco-
vat, nebo jsme oba natolik rozdílní, že spolu prostě nemůžeme žít,
možná nám do vztahu někdo zasahuje a my nejsme natolik silní,
abychom si dokázali zjednat pořádek), začne být dříve nebo později
velmi problémový a může se i rozpadnout. V novém vztahu se bude
opakovat stejný proces jako ve vztahu předchozím. Nebudeme-li již
od začátku vztah vědomě budovat, začne být časem též komplikovaný
a jen na nás bude záležet, dovedeme-li ho k harmonii nebo krachu.

Kdykoli s někým navážeme nějaký vztah, je to proto, abychom se
prostřednictvím vztahu zdokonalovali a učili. Druhé lidi potkáváme
proto, abychom se při kontaktu nebo soužití s nimi naučili zvládat
věci, které nám dělají potíže. Prostřednictvím vztahů se také učíme
rozeznávat skutečné životní priority. Většinou si však smysl mezi-
lidských vztahů vykládáme zkresleně. Hledáme v nich dokonalé
naplnění, štěstí, splynutí či vášeň, domníváme se mylně, že nás
musí druhý člověk učinit šťastnými, myslíme si, že o nás musí pe-
čovat, že pro nás musí udělat vše, co nám na očích vidí, atd. To je
ovšem velký omyl. Vztahy navazujeme hlavně proto:

� abychom prostřednictvím nich přiváděli na svět potomky a vy-
chovali z nich samostatné a zodpovědné jedince,

� abychom se prostřednictvím vztahů zdokonalovali a vyvíjeli.

Navazování vztahů není náhodné, protože nic v životě není náho-
da. Všechna setkání jsou již předem naplánovaná a jejich účelem
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je náš další duchovní růst. Současný stav partnerských vztahů se
zpravidla partnerstvím vůbec nazvat nedá. Většinou vedle sebe jen
přežíváme a chováme se vůči sobě naprosto lhostejně. Nedá se tvrdit
ani to, že jsme jeden druhému nějakým kvalitním přínosem. Nasta-
nou-li ve vztahu problémy, řešíme je hádkami, urážkami, obviňová-
ním, dominancí, nevěrami, výčitkami, fyzickým nebo psychickým
napadáním, útěky nebo jinými nevhodnými postoji. Snaha o spolu-
práci však není vidět na jedné ani druhé straně. Ve vztazích chybí
poctivost, slušnost, kvalitní domluva, úcta i vzájemný respekt.

Pamatujte, že vztah trvá jen tak dlouho, dokud ho oba partneři
poctivě budují. Nejsme-li toho ve vztahu schopni, měli bychom
počítat s tím, že v něm zažijeme dříve nebo později velké problé-
my. Dojde-li k rozpadu vztahu, bereme to jako tragédii nebo ránu
osudu a vůbec si neuvědomujeme, že jsme k rozpadu vztahu do-
pomohli svým vlastním přístupem a nevhodnými postoji. V takové
chvíli začínáme o druhého ze všech sil bojovat a snažíme se ho
u sebe násilím udržet. To už ale většinou bývá pozdě. Když jsme
měli možnost na vztahu pracovat, brali jsme každé varování na
lehkou váhu. Jakmile je již pozdě, najednou bychom se přetrhli.
Často začneme brát věci vážně a chceme je napravovat ve chvíli,
kdy už jsme promarnili své šance. Dokud jsme je měli, nevyužili
jsme jich. Jestliže se dlouhodobě narušovaný nebo nefunkční vztah
rozpadne, pak už s tím jen těžko něco uděláme.

Stejné je to s přátelstvím. Pokud si s druhými lidmi máme co říct
a je nám s nimi dobře, přátelství trvá. Dostaneme-li se ale na jinou
cestu, kdy nás nebude s přáteli již nic spojovat, přátelství zanikne.
Tak během života poznáme mnoho lidí a projdeme mnoha vzta-
hy, které buď vydrží, nebo skončí.
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Vývoj probíhá i v našem povolání. Dokud své zaměstnání budu-
jeme a rozvíjíme, můžeme si být jisti, že si ho udržíme, protože
v něm probíhá vývoj. Bereme-li ho jako samozřejmost, nic v něm
netvoříme, nesnažíme se dál vzdělávat a zdokonalovat a chodíme
si pouze pro peníze, časem v něm začneme mít problémy nebo ho
budeme muset opustit.

� Mnohokrát jsem se setkala s případy, kdy lidé byli nuceni opus-
tit své zaměstnání kvůli tomu, že měli nedostatečné vzdělání.

� Mnohokrát jsem se setkala s případy, kdy lidé byli vyhozeni
z práce kvůli lenosti, nespolehlivosti, podvodům …

� Mnohokrát jsem se setkala s případy, kdy lidé dělali práci, která
je vůbec nebavila, nebo ji vykonávali s odporem.

Má-li probíhat v oblasti práce vývoj směrem vpřed, měla by se dít
nějaká činnost, a ta by měla být navíc vždy v souladu s vyššími
zákony a požadavky. Vše hrané, odbyté a nepoctivé nikomu nic
dobrého nepřinese. Budete-li se někdy zamýšlet nad tím, zdali své
zaměstnání skutečně poctivě budujete, zeptejte se svého svědomí.
To vám vždy pravdivě odpoví. Stačí jen naslouchat.

Zákon vývoje také říká, že pokud cokoli chceme, měli by-
chom vyvinout nějakou snahu, činnost a aktivitu.

Tento proces by se dal jednoduše znázornit takto:

BÝT   �   DĚLAT   �   MÍT
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Nejprve je třeba něco vykonat a potom za to můžeme něco mít.
Výše zmíněné pravidlo platí pro všechny oblasti lidského života.
My si však toto pravidlo velmi často upravujeme podle svého.
Neustále něco chceme (lásku, peníze, práci, spokojenost, zdraví,
majetek, svobodu atd.), nejsme však ochotni pro to nic poctivě
dělat. Takto ale nemůžeme jednat. Ať si přejeme cokoli, výsledek
bude vždy úměrný naší vynaložené snaze.

Zkuste sledovat, podaří-li se vám udržet pořádek v domě, když
přestanete uklízet. Nebudete-li uklízet, budete mít brzy ze svého
obydlí jedno velké smetiště.

Zkuste se zamyslet nad tím, podaří-li se vám postavit dům, když
o něm budete jen snít nebo mluvit a nebudete podnikat žádné
konkrétní kroky.

Myslíte si, že se vám podaří zlepšit vlastní život, budete-li jen naří-
kat? Dokud nezměníte určité postoje (myšlenky, které vás blokují,
nevhodný způsob vyjadřování nebo emocionálního reagování, ale
i své jednání), budete žít stejně jako dosud.

Myslíte, že se vám podaří dlouhodobě udržet jakýkoli vztah, ne-
budete-li na něm vědomě pracovat?

Myslíte, že si udržíte zaměstnání, nebudete-li ho vědomě budovat?

Myslíte, že se vám podaří vystudovat, nebudete-li se pravidelně učit?

Myslíte, že dokážete zhubnout, nebudete-li pro zhubnutí nic dělat?

Myslíte, že napíšete knihu, budete-li o ní pouze snít nebo mluvit?
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Ať chcete v životě cokoli, vždy pro to budete muset něco dělat. Bez
práce ničeho nedosáhnete. Bez práce nepostavíte dům, nevychováte
děti, nevybudujete žádný vztah, firmu nebo cokoli jiného. Máte-li
problémy se sebou samými, nikdo je za vás nevyřeší. Budete to
muset udělat vy sami. Pokud vám náhodou přece jen někdo po-
může, změna bude dočasná, protože jste se o ni nepřičinili sami.
Navštěvujete-li různé terapeuty nebo vykladače budoucnosti v do-
mnění, že změní trvale váš život, dočkáte se jednou velkého zkla-
mání. Nevyvinete-li vlastní snahu, vaše situace bude stále stejná
a žádný člověk ji nedokáže změnit.

Ve své poradně se občas setkávám s lidmi, kteří po mně žádají
předpovědi budoucnosti. Když jim odpovím, že jim žádnou bu-
doucnost vykládat nebudu, že s nimi důkladně rozeberu jejich
vlastní povahu (postoje a chování) a ukážu cestu, jak se mohou ze
svých potíží dostat, ztratí o sezení zájem. Raději jdou jinam, kde
jim někdo řekne, jak skvělá budoucnost je bez přičinění čeká, jak
do roka najdou ideálního partnera atd. Rádi se upínají na falešné
iluze, než by si připustili realitu. Všichni se chceme dopracovat ke
štěstí, spokojenosti, zdraví, svobodě, lásce a mnoha dalším darům
života. Otázkou nicméně zůstává, kolik lidí je ochotno přijmout
odpovědnost za svá vlastní rozhodnutí, za své vlastní činy, za svůj
vlastní život a tím i za vývoj celé planety. Mnozí se raději za někoho
nebo něco schovávají, mnoha lidem vyhovuje, když je někdo vede,
a někteří nemají nejmenší chuť spoléhat se výhradně na sebe. Tě-
mito postoji se ale nikdo ke svobodě nedopracuje. Dáváte-li stále
přednost tomu, že někdo jiný řídí váš život, pak je to vaše volba
a nesete za ni plnou odpovědnost.

Chcete-li se posouvat ve svém vývoji dopředu, měli byste jednat
vždy a za všech okolností vědomě. To je nezbytný předpoklad úspěš-
ného života. Budete muset dosáhnout naprosté kontroly nad svým
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myšlením, vyjadřováním, emocionálními reakcemi i jednáním, a až
toto dokážete, teprve pak budete schopni bezpečně ovládat a moudře
používat své psychické schopnosti a budete velkým přínosem i dru-
hým lidem.

Nikomu se nepodaří obelstít vyšší síly, protože jsou mnohem
mocnější než my. Nemůžeme si tvořit vlastní pravidla, která by
byla v rozporu s vesmírným řádem, nemůžeme vyšším zákonům
vzdorovat nebo nad nimi dokonce zvítězit. Můžeme pouze žít
v souladu s nimi, nikdy ale proti nim nemůžeme jít. Vývoj je
jedním z důležitých přírodních zákonů. Je nutný pro zachování
života, a proto bychom ho měli bezpodmínečně respektovat i my
lidé.

Občas je třeba, má-li být zaručen zdravý vývoj, aby nejprve
zaniklo vše staré, co již dávno přestalo plnit svou funkci,
a uvolnilo tak místo něčemu novému.

Chcete-li postavit nový dům na místě, kde vám v tom brání nějaké
staré obydlí, pak bude třeba, abyste starý dům zbourali. Starý dům
již přestal plnit svou funkci, proto musí uvolnit místo něčemu
novějšímu, což je normální a přirozený vývoj. Budou-li vás se starým
domem spojovat nostalgické vzpomínky, o to těžší pro vás bude se
ho zbavit.

Má-li starý vedoucí na pracovišti potíže s udržením pořádku, za-
pomíná, je pomalý, často nemocný atd., musí na jeho místo na-
stoupit někdo jiný, kdo se postará o bezchybný chod provozu.

Chcete-li, aby se z vás stal lepší člověk, bude třeba, aby ve vás nejprve
zanikl člověk starý. Nemám na mysli fyzickou smrt, ale smrt ve
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smyslu proměny, obnovy. Občas je třeba, abychom skoncovali se
starým myšlením a uvolnili tak cestu uvažování novějšímu a pokro-
kovějšímu. Stejně tak bychom měli skoncovat se svým přežitým
způsobem vyjadřování, emocionálního reagování i jednání. Často
se ale takové proměně vzpíráme. Nechceme se vzdát hodnot, které
již nefungují, snažíme se jich za každou cenu držet, i když nám již
nic dobrého nepřinášejí, a právě tato setrvačnost nám přináší tolik
bolesti. Podívejte se, jak často lpíme na zastaralých názorech a pře-
svědčeních, která jsou mnohdy hodně vzdálena od pravdy, jak často
lpíme na vztazích, které již dávno nefungují a nemají žádnou bu-
doucnost, jak často jednáme způsobem, jenž nám ani druhým nic
dobrého nepřináší. Nejsme ochotni se měnit a vzpíráme se všemu
novému a lepšímu, čímž brzdíme svůj vlastní růst.

Stejný posun je nezbytný ve vědě, lékařství, školství, politice nebo
kdekoli jinde. Ne všichni ale jdou s dobou. Všimněte si reakcí
některých lékařů zabývajících se klasickou medicínou, jak ze všech
sil odmítají přijmout jiné způsoby léčení a myšlení. Mnozí lékaři
stále hledí na člověka jako na kus hmoty a odmítají uznat, že zdraví
člověka je ve velké míře závislé na jeho životním stylu, na jeho
myšlení, na citové vyrovnanosti či nevyrovnanosti, na způsobu jed-
nání, na způsobu stravování, fyzickém pohybu atd. Kdyby toto
lékaři přiznali, museli by připustit, že jejich dlouholetá studia byla
k ničemu. Proto alternativní léčení považují za šarlatánství. Ne-
mají sílu přiznat si, že celé věky ničili lidem zdraví chemoterapie-
mi, ultrazvukem, zbytečnými chirurgickými zákroky, léky, které
měly na lidský organismus nepříznivý vedlejší vliv, a odmítají při-
znat i to, že v mnoha případech jejich léčebné metody vůbec ne-
fungovaly. Stejná zaostalost panuje ve školství a mnoha jiných
oblastech. Přestali jsme se vyvíjet, proto je všude takový chaos.
Možná jsme se vyvíjeli, ale v naprostém rozporu s přírodou a jejím
řádem. Proto se nám dnes všechno sype na hlavu.
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Stejným vývojem procházejí mezilidské vztahy. Občas se zuby nehty
držíme nefunkčních vztahů, víme, že tím sobě i druhým ubližuje-
me, přesto nedokážeme učinit jediný krok ke změně. Často nad svou
situací bědujeme, myslíme si, jak nám život ubližuje a jak je k nám
osud nespravedlivý, přitom si ubližujeme jedině sami. Má-li být za-
ručen zdravý a přirozený vývoj, mělo by vše staré a nefunkční zanik-
nout, protože jedině tak se uvolní cesta něčemu lepšímu a novější-
mu. Toto pravidlo se týká všech oblastí života – nejen mezilidských
vztahů. Některé vztahy se musejí nenávratně rozpadnout, některé
projdou hlubokou a zásadní proměnou, po níž jsou zcela jiné (lepší
a kvalitnější). Proto není třeba, aby nastal jejich konec. Tam, kde
ale žádný posun vpřed není vidět, spěje vztah k zániku. Pokud si to
partneři nepřipustí, připraví si vzájemně celoživotní utrpení.

Vývoj se nevyhýbá ani procesům v přírodě. Různé pohromy (so-
pečné výbuchy, povodně, zemětřesení…) neustále mění ráz kraji-
ny, čímž postupně dochází ke změnám a vývoji.

Neustálým vývojem prochází také celá naše planeta. Vysvět-
lím to částečně astrologicky. Rok se rozděluje na dvanáct znamení
zvířetníku. Každý, kdo žije zde na Zemi, se narodil v určitém slu-
nečním znamení a každé toto znamení vládne na obloze jeden
měsíc. Stejně tak celá planeta prochází dvanácti znameními zvěro-
kruhu, ale v opačném pořadí: Ryby, Vodnář, Kozoroh, Střelec…

Když prochází svým astrologickým cyklem celá planeta, trvá
toto období v každém znamení víc než 2 000 let. Tomuto období
se říká astrologický věk. Proto je velmi důležité znát charakteris-
tické rysy každého znamení i věk, který právě nastupuje, vládne
nebo bude vládnout později, protože si od toho můžeme lehce
odvodit, kam asi bude směřovat vývoj na planetě Zemi. Energie
každého astrologického věku mají nesmírný vliv na vývoj celé
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planety, na celou společnost, ale také na každého jednotlivce, který
se v daném věku narodí.

Když naše planeta přecházela z věku Ryb do věku Vodnáře, poci-
ťovali jsme velké změny. Tyto změny možná trvají, protože nikdo
přesně neví, kdy k tomuto přechodu došlo.

Ve věku Ryb lidé žili stále pod nějakou nadvládou, podřizovali se,
měli málo volnosti a žádná práva. Všude vládly autority (panovní-
ci, vládci, muž byl považován za výše postaveného než žena…).
O chování vůči sobě navzájem i vůči planetě Zemi jsem se již zmi-
ňovala.

Věk Vodnáře po nás chce, abychom se konečně probudili a za-
čali myslet i jednat jinak. Měli bychom více naslouchat své intuici
i svému svědomí a naučit se jednat zodpovědněji. Měli bychom
rozvíjet komunikaci, poznávat lépe sebe samé, učit se vycházet a spo-
lupracovat s druhými a mnohé další. Budeme-li dostatečně odhod-
laní a silní, můžeme spolupracovat se stejně smýšlejícími lidmi na
vyšších cílech a dělat něco pro společnost a její lepší budoucnost
(můžeme se zasazovat o odstranění společenských rozdílů a ne-
spravedlností, usilovat o reformy ve školství, v politice, v oblasti
výchovy, zdravotnictví, v kultuře nebo kdekoli jinde, zajímat se
více o přírodu a ekologii atd.). Věk Vodnáře přináší také snahu
o emancipaci, nové technologie a nové módní styly.

V negativním pak přehnanou snahu odlišit se od druhých,
výstřednost, extravaganci, sklon myslet si, že si můžeme dělat, co
chceme, a nemusíme dodržovat žádné hranice, pravidla ani záko-
ny, někteří lidé mají sklony k provokacím a rebelii…

Bohužel jsme sklouzli z jednoho extrému do druhého a bude nám
nějaký čas trvat, než pochopíme, jak se správně chovat. Někteří
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lidé stále podléhají hodnotám typickým pro věk Ryb a nechají se
stále utlačovat. Jiní si zase myslí, že si budou dělat, co chtějí, bez
ohledu na následky. Ani jeden postoj není správný.

Je třeba si uvědomit, že život má svůj řád, který bychom měli všichni
bezpodmínečně dodržovat. Bez řádu by nebyl život a vše živé by
zaniklo během krátké chvíle. Začneme-li si toto plně uvědomovat
a začneme-li vyšší zákony poctivě dodržovat, pak si můžeme dělat,
co chceme, a nemusíme se bát žádných překážek ani peripetií.

Vývoj není možné zastavit. Je ale možné ovlivnit jeho směr. Vývo-
jem jsme procházeli ve všech dřívějších reinkarnacích a stejný účel
má i naše současné zrození. Neustále se vyvíjet, učit a zdokonalo-
vat, to je nejhlubším posláním každého z nás.

Protože vše ve vesmíru je propojeno a jedno bez druhého nemůže
existovat, zaměříme se nyní na další přírodní zákon a tím je zákon
lásky.
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ZÁKON LÁSKY

„Dokud trvá vesmír, dokud zde žijí cítící bytosti,
kéž i já zde mohu přebývat, abych rozptyloval
utrpení světa.“

DALAJLAMA

Zákon lásky je nejvyšším přírodním (duchovním) zákonem jímž
by se mělo řídit vše živé ve vesmíru, a protože i my jsme součástí
vesmíru, měli bychom se jím řídit i my lidé. Láska je bohužel zá-
kladním nedostatkem v našich životech. O lásce se píše v mnoha
knihách, hovoří se o ní na přednáškách, lidé si navzájem říkají, jak
se milují, točí se o ní filmy… Jak ale poznáme člověka, který umí
doopravdy milovat? Během své poradenské praxe jsem zjistila, že
velmi často jen hezky mluvíme, nicméně naše činy jsou od toho, co
říkáme, dalece vzdáleny. Jestliže skutečně milujeme, pak nemůžeme
nikoho urážet, nezdravě kritizovat, pomlouvat ani odsuzovat, ne-
můžeme ho podvádět, omezovat, fyzicky napadat ani se vůči němu
chovat lhostejně. Teprve naše činy ukazují, myslíme-li svá slova
vážně, zdali druhé lidi doopravdy milujeme a jak vyspělí (duchovně
i morálně) skutečně jsme. Avšak i my sami potřebujeme cítit lásku
druhých lidí již od příchodu na tento svět. A co láska k životu,
k vyšším zákonům i k Bohu? Jak s tou jsme na tom? Protože je
zákon lásky tak důležitý, budeme si o něm nyní hodně povídat.

Jedním z předpokladů zákona lásky
je úcta k sobě samému.

Bohužel, předchozí generace nás učily vážit si druhých lidí více
než sebe a nutily nás vycházet jim vstříc na úkor sebe. Proto se
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všude píše i říká: „Neubližujte bližnímu svému.“ Nikde už ale není
psáno: „Neubližujte také sami sobě.“ Kvůli tomuto zkreslenému
podání jsme zákon lásky nesprávně pochopili. Proto donekonečna
sami sebe omezujeme, potlačujeme, bojíme se ozvat, bránit atd.
Když už náhodou někdy něco málo chceme sami pro sebe, máme
z toho výčitky, myslíme si o sobě, že jsme sobci, nebo trpíme pocity
viny. Proto raději dál druhým lidem ustupujeme, vycházíme jim
vstříc, podstrojujeme jim, děláme jim, co jim na očích vidíme,
činíme je šťastnými, sebe však dál odsouváme stranou.

V některých případech nás vůbec neomezují druzí. Často se
omezujeme sami. Sami sobě stále něco zakazujeme nebo přikazu-
jeme, stále si říkáme, že toto a tamto nesmíme, že toto a tamto
není vhodné, že toto a tamto by lidé odsoudili. Chováme se, jako
by nad námi stále dohlížel nějaký přísný otec, autorita či Bůh,
kterého se bojíme, a máme strach udělat cokoli bez jeho domně-
lého svolení. Jenže žádná autorita nad námi nestojí a žádný Bůh
nás netrestá. Mnohé věci si zakazujeme z různých důvodů sami
a právě tím si ubližujeme. A jak se toho můžeme zbavit? Jednodu-
še. To, co si neustále odpíráme, bychom si měli dovolit bez výči-
tek a pocitů viny. Kdo tento problém má, ví dobře, o čem píši.
Sama sobě jsem též mnohé zakazovala, než jsem pochopila, že pro-
blém je ve mně. Také jsem se do mnoha činností nutila v domnění,
že je musím dělat. Až po dlouhých letech jsem pochopila, že mě
nikdo nenutí, že se nutím sama. Dokážeme-li si poctivě přiznat,
jak se věci skutečně mají, začnou se dít v našem životě zázraky.
Než se ale k tomuto poznání dopracujeme, uteče mnoho času,
zažijeme mnoho bolesti i mnohá zklamání.

Chcete-li žít v lásce, měli byste umět přijímat sebe samé na-
prosto bezpodmínečně se všemi svými slabostmi i nedostatky (na
duši i fyzickém těle). Úcta k sobě samému je nezbytným předpo-
kladem zdravého vývoje. Chcete-li se dopracovat k opravdové lásce,
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budete se muset přestat obviňovat a trestat za vše, co jste kdy
v minulosti udělali špatně nebo nějak nezvládli. Každý jsme někdy
něco nezvládli, každému z nás se někdy něco nezdařilo, každý jsme
někdy ublížili a všichni jsme mnohokrát chybovali. To ale nezna-
mená, že se za to musíme donekonečna vinit či trestat, anebo to
dovolíme druhým. Takové postoje ještě nikomu nic dobrého ne-
přinesly. Kdo se takto chová sám k sobě, jen zpomaluje vlastní
vývoj a zbytečně si komplikuje život.

Mluvím-li o úctě k sobě samému, nemyslím tím, že byste měli
své slabiny a nedostatky lehkomyslně nebo lhostejně přehlížet. Ba
naopak. Měli byste si je velmi dobře uvědomovat. Nemusíte se však
kvůli nim celý život ponižovat nebo trestat. Mnohem cennější je,
uvědomíte-li si je, přijmete za ně odpovědnost – to znamená, že si
dokážete přiznat, že jsou to vaše vlastní slabiny a nedostatky, a začnete
vědomě pracovat na jejich odstranění. To vám pomůže více než vý-
čitky svědomí, sebetrestání nebo dokonce popírání těchto nedostat-
ků. Odmítáte-li své slabiny vidět nebo nechcete-li si je přiznat, nic
tím nevyřešíte. Jen budete dál prodlužovat své trápení.

Vyšší spravedlnost (je jedno, nazýváme-li ji Bohem, Univerzem,
Vyšší mocí či jinak) nikoho netrestá. Je dokonalost sama a dokáže
pochopit všechny lidské neřesti i slabiny. Jestliže trpíme, je to pro-
to, že někde porušujeme vesmírný řád a jeho rovnováhu, a vracejí
se nám jen důsledky našich rozhodnutí a činů. Trestáme se sami
tím, že nerozumíme vyšším zákonům, a jelikož jim nerozumíme,
neustále je svým chováním porušujeme. Protože tak jednáme pří-
liš často, máme stále problémy. Uvědomte si, že pravidla, která
platí ve vesmíru, platí rovněž v přírodě i v životě člověka. Dokud
nepochopíme, že i my jsme nedílnou součástí vesmíru, dokud se
nenaučíme vyšším přírodním zákonům dobře rozumět a nezačneme
podle nich jednat a žít, osud nás bude tak dlouho omezovat a brz-
dit, dokud své chování nezměníme. Osud si však určujeme sami
svými činy.
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REINKARNACE

„Co jste učinili z daru času, který vám byl svěřen?“
KAREL SCHULZ

Nyní podrobně vysvětlím význam reinkarnace, protože pocho-
pením tohoto pojmu se můžete posunout o takový kus dopředu,
že začnete na své každodenní starosti, na svůj život i na vše kolem
pohlížet ze zcela nového úhlu.

Reinkarnace je stále se opakující proces narození, života a smrti
a tento koloběh se neustále opakuje život za životem.

Koloběh života a smrti můžeme jednoduše popsat takto:

1. narození
2. život
3. stáří a smrt
4. etapa po smrti
5. nové narození
6. život
7. stáří a smrt…

Naše pouť životem začíná naším narozením (možná početím).
Duše se spojí s hmotným tělem, během života se v něm vyvíjí,
v okamžiku smrti ho opouští a přesouvá se do jiné oblasti bytí
v jemnohmotném světě, kde se dál zdokonaluje. Po čase se opět
vrátí na zem a pokračuje ve svém vývoji. Tak to funguje celé věky.

Narodíme se (začátek našeho života), žijeme a stárneme (průběh
našeho života) a umíráme (konec našeho života). V další reinkarnaci
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probíhá stejný proces, pouze na jiné vývojové úrovni. Narodíme
se do jiné doby, do jiných podmínek, procházíme zdánlivě jinými
situacemi, setkáváme se se zdánlivě jinými lidmi… a vše, čím pro-
cházíme a co zakoušíme, má jeden a týž důvod. Očekává se od nás
vývoj, posun vpřed, zdokonalování a zmoudření. Reinkarnací je
nám dána možnost učit se a zdokonalovat a v každé jednotlivé
reinkarnaci máme příležitost postupovat dál. Abychom mohli tento
úkol plnit, bylo nám k tomu půjčeno pozemské tělo, ve kterém
máme možnost se rozvíjet.

Mnozí lidé stále na minulé životy nevěří a někteří si reinkarnaci
vysvětlují nesprávně. Jak si můžeme vzpomenout na své minulé
životy a na to, kým jsme v minulosti byli a jak jsme žili, když
nejsme schopni vzpomenout si ani na věci, které se staly v tomto
životě (před týdnem, před měsícem, před rokem nebo v našem
dětství). Tyto zážitky a vzpomínky, včetně minulých životů, v sobě
máme všichni. Nikam se neztratily. Jsou jen úmyslně blokovány
naším podvědomím, kde jsou hluboko uloženy. Proč by nám mělo
být umožněno vidět své minulé životy, když se zatím nevyznáme
ani v tom, ve kterém žijeme nyní? Kdyby nám bylo umožněno
vidět je dřív, než nastane ten správný čas, možná bychom nebyli
schopni tyto události zpracovat a cítili bychom se hůř než předtím.

Představte si, že byste například objevili, že jste v minulém
životě někoho zavraždili nebo dělali jiné hrůzné skutky. Pokud
byste na takovou informaci nebyli vnitřně připraveni, mohli byste
propadnout stavům zoufalství, beznaděje, sebeobviňování nebo
jiným psychickým stavům a nemuseli byste se z toho dlouho vzpa-
matovat. Nerozumíte-li dobře zákonu karmy, mohli byste infor-
mace špatně pochopit a víc by vám jejich odhalení ublížilo než
pomohlo. Třeba byste se začali obviňovat a přestali se o cokoli
snažit v domnění, že nyní musíte už jen trpět. Jenže utrpení není
smyslem života, ba naopak. Měli bychom se dál vyvíjet a spět ke
klidu, harmonii, štěstí a lásce.
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Kdo se o minulé životy zajímá jen ze zvědavosti nebo na ně
vůbec nevěří, a přesto si je chce nechat zjistit, většinou nic neuvidí.
Poznání může být odhaleno jen tomu, kdo hluboce v tyto věci
věří, chce doopravdy měnit sám sebe a je odhodlán pro svou pro-
měnu také sám něco udělat. Vesmír je velice moudrý a spravedlivý
a ví dobře, komu poznání může odhalit a komu ne. Zatím ve spo-
lečnosti více převládá, že chceme měnit a vychovávat druhé, na
sebe však stále zapomínáme.

Stejně jako nevíme nic o své minulosti, nevíme nic o životě po
smrti. O tom ví jen naše duše, která skrývá mnohá tajemství. Až
opustíme tento svět, bude nám opět umožněno vše vědět. Dokud
žijeme v tomto pozemském životě, nevíme nic o své minulosti ani
budoucnosti, což je jedině dobře. Měli bychom se zaměřit spíš na
přítomnost a snažit se, abychom tento život prožili v lásce, harmo-
nii, čestnosti a odpovědnosti. Pak bude i naše budoucnost mno-
hem lepší.

Někteří lidé, kteří prožili klinickou smrt, mozkovou mrtvici,
ale i ti, kteří se duchovně vzdělávají, měli možnost se přesvědčit, že
život po smrti pokračuje dál. Lidé, kteří se ocitli v blízkosti smrti,
vám potvrdí, že tento zážitek zcela změnil jejich myšlení i postoj
k životu vůbec. Někteří pochopili, že se v životě honili za zbyteč-
nými věcmi a svůj život vůbec nežili. Jiní se neuměli radovat z ma-
ličkostí, někteří neuměli dávat lásku, jednali sobecky a nečestně
nebo sami sebe zanedbávali. Tato zkušenost pomohla mnohým
dostat se na správnou cestu. Začali se chovat jinak, začali se radovat
i z těch nejprostších věcí kolem sebe, přestali toužit po materiál-
ním bohatství, začali se více zabývat duchovními věcmi a začali
svůj život doopravdy žít. Myslíte si, že by se k těmto poznáním
nedalo dojít bez bolesti, nemocí, utrpení a podobných zkušeností?
Každý tu možnost máme. Musíme jen chtít hledat tu správnou
cestu, musíme ji hledat poctivě, a až ji nalezneme, měli bychom
po ní každý den jít.
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Jednou jsem měla v sezení muže, který ještě před svým narozením
viděl, že se narodí do doby, kdy bude válka. Viděl mnoho krve
a pořád říkal, že vidí nějaké zlo. Nechtěl se vůbec narodit, škubal
sebou, potil se a měl strach. Později jsme zjistili, že se skutečně na-
rodil v roce 1892 a zažil válku v Rusku, kde ho v roce 1916 zasáhla
do břicha střepina z granátu. Jak vidíte z tohoto případu, duše ví
ještě dřív, než se narodí, co ji v další reinkarnaci čeká a čím bude
muset projít. Po narození se ale každému tyto informace uzavřou.

S jednou mladou ženou jsem se vrátila do doby, kdy ji ve čtyřech
letech porazilo auto. Po nárazu upadla do bezvědomí a v tu chvíli
se její duše oddělila od fyzického těla. Viděla celou scénu z nějakého
obláčku, kde jí bylo nesmírně dobře. Nic ji nebolelo a chystala se
odejít, protože ji přitahovalo nádherné jasné světlo a láska. Jedině
to, že spatřila svou sestru, jak zoufale pláče u jejího těla a prosí, aby
se vrátila, jinak jí rodiče nikdy neodpustí, že ji neuhlídala, rozhodlo,
že se sama vrátila do svého těla a probrala se z bezvědomí. Zajímavé
je, že žena na svůj úraz během života zcela zapomněla. Teprve při
regresi si na něj opět vzpomněla. V regresi pochopila, proč měla celý
život bolesti v noze i v zádech. Byl to následek jejího úrazu v dětství.
Když jsme událost odblokovaly, její bolesti nohy i zad zmizely.

Ta samá žena viděla svůj život v astrálu ještě před svým naroze-
ním, kde se viděla jako malá holčička v dlouhé bílé košilce. Nějaký
starý muž ji vedl za ruku po dlouhé cestě a ukazoval jí, jak vypadá
na Zemi dobro a zlo. Po pravé straně cesty holčička viděla spoustu
zoufalých lidí, kteří prosili, aby jim ten pán pomohl z jejich utrpe-
ní. Ptala se, co to znamená, a on jí odpověděl, že těm lidem nemůže
pomoci. Řekl, že páchali na Zemi zlo, proto si musí své činy sami
odpykat. Když se vraceli nazpátek, ukazoval jí druhou stranu ces-
ty, aby viděla, jak vypadá dobro. Ukazoval jí lidi, kteří pomáhají
druhým, a nechal ji procítit, jaký klid a spokojenost může člověk
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zažívat, když rozdává lásku. Viděla rozkvetlé louky, objímající se
lidi a smích a při tom všem cítila nesmírný klid. Když byli na konci
cesty, dala pánovi věneček, který držela v ruce, on ji dovedl ke
dveřím, kde bylo schodiště, a tam se s ní rozloučil. Pak již sama
sestupovala dolů po nějakých schodech. Říkala, že prochází mraky,
a nakonec se viděla na jednom místě zde na Zemi, které v součas-
ném životě dobře znala.

Občas jsem v regresích řešila případy lidí, kteří tvrdili, že do tohoto
světa nepatří. Byli nešťastní a tvrdili, že by chtěli být jinde, nevěděli
však kde. V regresi jsme přišli na to, že se jim promítá do vědomí
jejich minulý život nebo život z astrálu, na který nemohou zapo-
menout, protože byl příjemný. Člověk pak podvědomě touží vrá-
tit se tam.

Jiná žena byla v jednom svém životě desetiletým chlapcem, který
žil na statku. Otec chlapce hodně fyzicky trestal a chlapec z něj
měl často strach. Jednou tento chlapec rozbil omylem vázu. Do-
stal takový strach, že vylezl na střechu a schoval se za komínem.
Když otec zjistil, co se stalo, rozzlobil se. Hledal syna, a když zjis-
til, že se schoval na střeše, volal na něj, aby slezl. Chlapec se tak
bál, že nechtěl slézt. Otec vzal tedy žebřík a lezl za chlapcem na
střechu. Ten chtěl ze strachu před otcem přeběhnout ke druhému
komínu, ale uklouzly mu nohy a spadl. Byl hned mrtev, protože si
zlomil vaz. V okamžiku smrti se jeho duše oddělila od jeho fyzic-
kého těla a on už jen vnímal, co se v blízkosti jeho těla děje. Viděl
otce, jak stojí nad dětským tělem a volá na chlapce, aby se zvedl.
Duše chlapce jasně vnímala otcovy pocity, jeho strach a pocit viny
nad tím, co se chlapci přihodilo. Matka plakala u synova těla a pro-
sila ho, aby se vrátil. Syn ji sice slyšel, bylo mu matky líto a chtěl jí
říct, že se má dobře, ale jeho spojení s tělem bylo již přerušeno.
Proto s ní již nemohl hovořit.
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Jednou jsem pracovala pomocí regrese se ženou, která trpěla vel-
kými zdravotními potížemi. Asi při třetím sezení jsme se dostali
k okamžiku narození, kdy se začalo dít toto: Žena se ocitla v oka-
mžiku těsně před svým narozením. Najednou ji ale ovládl nesmírný
strach z toho, co ji zde na Zemi čeká, a snažila se ze všech sil svému
narození vzepřít (narození si na poslední chvíli rozmyslela). Vzpří-
čila se v břiše matky, byla ztuhlá hrůzou a nechtěla se za žádnou
cenu narodit. Protože ale její narození mělo přijít, začala ji du-
chovní síla tlačit na krční páteř a nutila ji, aby se změně nevzpírala.
Nakonec se vzdala a narodila se, protože pochopila, že nemá cenu
bojovat se silou, která je mocnější než ona sama. Teprve během
sezení tato žena pochopila, kolik životní energie vyčerpala v boji
s něčím, co nemohla nijak změnit. Tato energie jí pak v životě
chyběla, proto neměla sílu zvládat životní překážky, které se jí sta-
věly do cesty. Na tomto příkladu jasně vidíte, že změnám, vývoji
a vyšším záměrům nemůžeme ničím zabránit.

Některé malé děti jsou schopny vzpomenout si na svůj minulý
život, na určitá místa, domy či osoby, s nimiž se nemohly během
současného života setkat. Kdybychom tomu, co děti říkají, věno-
vali větší pozornost a nemysleli si, že si vymýšlejí, mohli bychom
se dozvědět více informací. Pokud děti okřikujeme, přestanou
o svých zážitcích mluvit a časem na ně zcela zapomenou. Dítě si
může zážitky z minulosti vybavit lépe než dospělý člověk, protože
je z pohledu lineárního času věkově blíž svým minulým životům.
Navíc není zatížené předsudky, takže je mnohem víc otevřenější
a přístupnější mimosmyslovým vjemům. V Indii, v Tibetu i v ji-
ných podobných kulturách tyto věci nezavrhují, protože v rein-
karnaci věří.

Během života se vám určitě již stalo, že jste přijeli někam, kde jste
nikdy předtím nebyli, přesto jste měli pocit, že dané místo dobře
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znáte nebo jste tam už někdy museli být. Stejně tak při setkání
s různými lidmi můžete mít občas pocit, jako byste je již odněkud
znali, nevíte ale odkud. S těmito lidmi jste mohli žít v minulých
životech, kde mohli vůči vám zaujímat různé role (mohli být vašimi
rodiči, dětmi, partnery, sourozenci, přáteli, ale i nepřáteli…). Proto
někdy k někomu cítíte silnou přitažlivost, jindy odpor, podle toho,
jaké vztahy mezi vámi v minulosti převládaly.

Stejně tak sny, které se vám zdají být velmi živé a které se občas
opakují, mohou vypovídat hodně o vaší minulosti. To všechno
mohou být vzpomínky na vaše minulé životy, které se vám náho-
dou dostaly z podvědomí do vědomí.

Myslíte si, že takzvané „zázračné děti“ získaly svůj talent v součas-
ném životě? Může to být výsledek jejich minulých životů, kde svůj
talent již tenkrát rozvíjely. Vzpomeňte si na nesmírný talent skla-
datele Wolfganga Amadea Mozarta, který měl od dětství geniální
schopnosti.

Není třeba pátrat po minulých životech. Mnohem prospěš-
nější bude, když pochopíte, proč jste se ocitli tam, kde právě jste,
přijmete za svůj život odpovědnost a začnete žít jinak. Když to
dokážete, obzory minulosti se vám začnou otevírat samy. Toho
však nedocílíte bez vlastní snahy a vlastního přičinění.

Pamatujte, že do pozemské existence se budete vracet ještě
mnohokrát a že se později vrátíte právě do toho, co jste po sobě
zanechali. Ničíte-li přírodu, vodní zdroje, ovzduší, mezilidské vzta-
hy, památky nebo cokoli jiného, možná se za sto nebo dvě stě let
vrátíte do zničené přírody, zničených vodních zdrojů, zničeného
ovzduší, narušených vztahů i zničených památek. Kdybychom
v reinkarnaci a vyšší zákony věřili a kdybychom těmto pojmům
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dobře rozuměli, nemohli bychom se donekonečna chovat tak, jak
se stále chováme.

Dále je třeba si uvědomit, že na planetu Zemi se nerodíme
donekonečna. Dostaneme-li se ve svém vývoji na určitou úroveň,
kdy zvládneme všechny pozemské zkušenosti a nástrahy, pak již
nebude třeba, abychom se sem vraceli, a reinkarnujeme se do vyš-
ších dimenzí, sfér a světů. Tam nás ale čeká také práce, protože
cesta k dokonalosti je těžká a vyžaduje mnoho úsilí a námahy.
Vyšší energie nemůžeme na současné úrovni svého vývoje zažít,
neboť naše vyzařování není zatím tak jemné, aby dokázalo odolat
energii vyšších světů. Proto nemůžeme předstoupit ani před Boha,
protože on je energie nejvyšší (on je světlo samo).

Nezavrhujte reinkarnaci jen proto, že si ji nedokážete vysvětlit nebo
jí nerozumíte. Čím víc jsme totiž vzdáleni minulosti, tím spíš na
ni zapomínáme. To ale neznamená, že minulost neexistuje. Vez-
měte si například současný život. Ve vašem dětství nebo v pozděj-
ším období vašeho současného života nastalo mnoho situací, které
jste zažili a jež si druzí, kteří žili vedle vás, dobře pamatují. Vy jste
na ně ale z nějakého důvodu již dávno zapomněli. Nemůžete však
tvrdit, že se nestaly. Jsou jen uloženy hluboko ve vaší paměti, ve
vašem nevědomí a vlivem dalších zkušeností a zážitků, které se ve
vašem životě udály, jste je pouze někam odsunuli. Proto si nepa-
matujete ani své minulé životy. Odblokováním organismu je možné
si na všechny zapomenuté události minulosti opět vzpomenout.
Otázkou nicméně zůstává, k čemu vám to bude dobré. Začnete-li
argumentovat tím, že byste chtěli vědět, co jste dělali v minulosti
špatně, pak stačí podívat se na současný život a budete hned vědět,
co jste v minulosti nezvládali. Co jste nezvládali v minulých živo-
tech, nezvládáte stoprocentně ani dnes. Proto je lepší zaměřit se na
současnost a neztrácet čas pátráním v dávné minulosti.
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