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(0)    ♥  Poznámka zpracovatele na internet: 

 
Oceníš-li skromného daru odkrývajícího se Tobě v těchto řádcích,  
můžeš také Ty darovat cosi spisovateli této knihy a těchto poselství srdce,  

dle tvé dobré vůle a hloubce svědomí... 
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Text obálky zezadu 

 „Budiž štěstí v životě mém, budiž klid a zdraví v rodinách 
mých blízkých, budiž mír a porozumění na celém světě." 
Obdobnou prosbu vyslovil vlastními slovy nejednou každý 
z nás. Hledáme štěstí své i svých bližních, hledáme 
zázračnou medicínu, která navrací zdraví. Usilujeme, 
pracně vytváříme, a přitom zapomínáme na lásku. 

Láska je lék, působící spolehlivě na rozmanité bolesti těla 
i duše. Je zázračným elixírem mládí. Kdo lásku v srdci 
chová, toho bytí je nevysychajícím pramenem živé vody 

pro vše vůkol. Nacházejíce lásku pozvolna objevujeme 
zosobnění lásky - Boha Stvořitele. 

Kniha, kterou držíte v rukou, Vás chce pohladit slovy, 
verši i písní a nabídnout Vám malý pestrobarevný střípek 
štěstí. Nechť Vaše další kroky trvale provází láska a nechť 
Vaše dny jsou protkány díky, pokorou, milosrdenstvím, 
odpuštěním a radostnými úsměvy. 

 
♥ 

MODLITBA PŘED LÉČBOU 

Otče, jsem Tvůj a v Tobě žiji.  

V Tobě se rozplývám a Tobě toužím sloužit.  

Ty jsi mé světlo, můj zdroj poznání. 

Stůj se mnou, prosím, ruku v ruce a děti své,  

které přicházeti budou, se mnou hlaď  

a napravuj k obrazu svému. 

Požehnání své dej nám, Pane,  

a Tvá svatá vůle, ne má, ať se stane. 

Amen. 

♥ 
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♥ 

NĚKOLIK MYŠLENEK ÚVODEM 

Podívejme se kolem sebe, zahleďme se na výtvory matičky přírody. 
Spatříme pole, louky, lesy, vodstvo, květenu, všelijaké živočichy i zvěř. 
A nad tím vším oblaka, nebe s úchvatnými výtvory, povznášejícími ducha, 
jindy zase s černými mraky, jejichž tíže dopadá i na naši lidskou mysl. 
Svět kolem nás, který ruka člověka pouze málo upravila, je nádherný, 
dokonalý a vládne v něm řád. Radosti i strádání jsou v něm v rovnováze, 

je zde v míře vrchovaté obsažen klid a smíření, které nám, lidem spíše 
bojujícím s životními zkouškami, chybí především. 

Strom stojí a roky roste na určeném místě, mnohdy ne nejlepším 
a nejoptimálnějším pro něj. Neprotestuje však a v podmínkách, které jsou 
mu dány, snaží se rozvinout do krásy a košatosti. Obyčejné stromy jsou 
našimi učiteli. Nespěchají, pohodou, příjemným stínem hladí a pokorně vše 
snášejí. Kéž bychom dokázali být jako ony. 

Podívejme se vzápětí na lidská obydlí, na továrny, přehrady a mosty. 
Nejsou již tak jednoduché, plastické a prosty hran jako výtvory přírody. 
Mnohdy ale i před nimi musíme smeknout, neboť ohromující jsou některé 
výplody samotného člověka. Je však člověk sám ?  Stojí tu, ve svém bytí, 
vyčleněn ?  Člověk je někdy naplněn pocitem, že jako vývojově nejvyšší 
živý tvor na planetě Zemi může o všem rozhodovat, že změní svět podle 
vůle své. Občas si myslí, že ovládne i přírodu. Částečně ano - zúrodní 
půdu, přehradí toky, překlene propasti, provrtá hory, vykácí lesy a zasadí 
nové. Ale nad tím vším, nad obytnými domy a rozličnými stavbami je svět 
oblohy, jemných mraků a za ním, za ochranným obalem matky Země 
nekonečný, tajemný vesmír. Sem člověk pouze nesměle nakukuje. Létá 
jako ptáci, zkoumá hvězdy, svou návštěvou poctil Měsíc. Ještě je mnohé, 
co nezná, co nepochopil a rozumem uspokojivě nevysvětlil, co svou snahou 
nepokořil, co ještě svou vůlí neovlivnil k užitku či k pádu, před čím se 
v němém úžasu sklání a o čem intenzivně přemýšlí a bádá. 

Jako každý tvor, šel jsem i já životem. Spoléhal jsem na to, co učiním, 
uznával to, co vidím, slyším, čeho se mohu dotknout. A přišel den, který 
vše změnil. Pouhou prosbou o pomoc druhému, prosbou, při níž se u srdce 
rozlil blažený pocit tepla a touhy pomoci, ne uznáním, ale pouhým 
připuštěním možnosti něčeho vyššího, než jsme my, lidé, se pod mojí 
rukou asi během minuty zcela ztratil zevně nahmatatelný útvar v lidském 
těle, který je sužoval a spokojený život činil nejistým. 
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Nezačal jsem věřit, začal jsem vědět. Můj život, dříve naplněný 
jednoznačným uznáváním prvotnosti hmoty, spolehnutím se na to, co sám 
udělám, se nerozbil, spíše jsem jej více pochopil. Není třeba se obávat, 

že připuštěním nového se starý názor zcela zhroutí a zničí. 

To se stane jenom tehdy, když plamen touhy pochopit ve zvědavosti anebo 
v pohodlnosti brzy uhasíná. Můj život začal být bohatší, plnější 
a laskavější. Nebyl jsem sám a skutečnost, že nejsem sám, mi byla dána 
vidět častokrát. 

Má duše, mé já, mé touhy se sklonily. Ne vždy a ne napořád. Mnoho chyb, 
závislostí a nesprávně pochopených tužeb si životem nadále nesu. Mé já 
je stále živé a moje pokora je nezřídka vystřídána marnou snahou 
o láskyplné přijetí a pochopení všeho, co život přináší. Učím se sklánět. 
Děkuji, prosím, nastoluji otázky. A něco, co nelze vidět ani pocítit, žiji-li 

v kvapu, mně odpovídá, hladí mne a učí. Dostávám víc, než vytvářím, než 
jaký jsem. Je to krásné milosrdenství, nesmírná, překypující láska, která 
provází nejen mne, ale každého člověka, i Tebe, čtenáře těchto řádků. 
To neviditelné, zářivé a milostivé nazývám Bůh. Někteří lidé, vždyť cest 
je bezpočet, tuto tvůrčí sílu působící ve Stvoření pojmenovali Podstata, 
Pravda. 

Bůh není slovo, Bůh není tvor, Bůh v životě samém obsažen jest. Ničím jej 
nespoutáš, ničím jej neomezíš. Byl vždy, všude a stále je. Kdo Boha 
zhmotňuje a v různých podobách mu vzdává čest, Bohu se přibližuje, kdo 

Boha pochopí, ten s ním splývá. Kdo není nic a pro lásku k Němu, byť stále 
žije, umřel, ten věčností se stal. 

Životem snažím se jít ruku v ruce s Bohem. A on mne učí a naplňuje 
mé dny štěstím. Skrze druhé dává každému z nás to, co potřebuje. Jeden 
peče chléb, druhý staví dům, další opravuje stroje, jiný se stará 
o dodržování zákonů a pravidel jednání. 

Každému člověku je dán dar něco lépe než většina ostatních ovládat. Dar, 
který svou aktivitou a učením zdokonaluje a rozvíjí. 

Přichází k Vám moje třetí kniha. Sami posuďte, nakolik je mým dílem. 
Ještě nedokonale a ne vždy zcela správně se má mysl noří do pramene 
poznání. Láska v něm obsažená nikdy nevysychá a snad v příštích chvílích 
naleznete odlesk její sladkosti. 

Děkuji Bohu, zeje stále s námi, že, sic chybujeme, neodvrací od nás svou 
laskavou tvář a dává nám vždy, v čas potřebný, novou sílu k životu, 
k lásce, k vidění krás světa i naději lepších zítřků. A Vás, čtenáře, prosím, 
abyste vše, co Vás obohatí, co promluví k Vašemu srdci, šířili vhodně, 
s pokorou a tolerantně dál. Aby síla lásky, projevovaná odpuštěním 
a milosrdenstvím, prodchnula naše domovy, náš národ, celý svět. Přeji 
Vám příjemnou četbu, pohlazení slovem i nová poznání. 
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♥ 

NASLOUCHEJTE 

Naslouchejte ne tomu, co se právě hodně nosí,  

naslouchejte spíše učení, jež sdělují si zrána kosi.  

Naslouchejte i rose, která průzračností praví,  

že také v ní je ukryt démant Vašeho zdraví. 

Naslouchejte partnerům prosícím mlčky, smutkem tváře, 

naslouchejte těm, z jejichž slov, činů vychází jasná záře. 

Naslouchejte lásce a slyšte vše, co se běžně neříká,  

pak do duší Vašich pokoj a do těl zubožených zdraví zavítá. 

♥ 

ŽIVOT VE ZDRAVÍ 

Lidský život - pestrá je paleta obrazů a osudů, které si pod tímto pojmem 
představíme. Jsou lidé, procházející svým životem obklopeni davem, 

úspěšní a obdivovaní. Jsou lidé, kteří žijí nepovšimnuti okolím, navíc spíše 
v nedostatku hmotných prostředků. Někdo má svoji cestu vroubenou 
láskou, je klidná a příjemná. Jiný pro spoustu těžkých křížů 
na křižovatkách své životní cesty sotva zvládá pozemskou existenci a ani 
ji moc nechválí. Každé lidské putování je provázeno chybami a mylnými 
představami. 

Život člověka má být cestou zkvalitňování charakteru, zlepšování 
správného vnímání světa. Máme usilovat o trvalé hodnoty, o prospěšné 
lidské vlastnosti. Aby tomu tak bylo, používá náš neviditelný učitel určitých 
korekcí, nepřehlédnutelných směrníků, jsou nám dávány časově 
ohraničené možnosti k zamyšlení. Život je nádhernou hádankou, před nás 
postavenou a našimi schopnostmi řešitelnou. 

Jednou z příležitostí k ulehčení našeho bytí je, byť to zní zcela nelogicky, 
nemoc. Období, kdy se bolestí zmenšují naše pochybení a kdy ranec omylů 
a nedorozumění převážil na misce vah naši psychickou a tělesnou 
odolnost. Nemoc je jistým druhem vítězství, včasným varováním před 
ještě více zdrcující porážkou. Je dobrodiním i přesto, že nás částečně 
omezuje, až zastavuje. Umlká běh nohou, práce rukou a také vířivý 
karneval našich myšlenek a představ. Poté, co uzná nás lékař 
práceneschopnými, učiníme pár nezbytností a vzápětí, v bezpečí 
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domova, lépe či hůře začneme využívat šanci k znovuobrození, kterou nám 
nemoc dává. 

Onemocníme a chceme jediné - chceme být zdraví, opět plni sil 
a odhodlání, připraveni zvládat nástrahy dní a potíže, které s sebou nesou. 
Ne vždy to jde. Zdánlivě banální nemoc vyřadí člověka ze zaběhaného 
rytmu na podstatně delší dobu, než předpokládal on, ošetřující lékař, nežli 
bývá zvykem. Spolehlivě účinkující léky selžou a mnohdy místo povzbuzení 
lidský organismus ještě více srazí. Proč je tomu tak, kde se stala chyba, 
kde ji hledat ? 

Zdraví je stav, kdy srdce láskou září a v duši vládne mír. Zdravý je člověk 
ten, který nedotčen děním světa svým životem pluje, chválí své bytí a vše, 
co mu přináší. Spokojen s málem, rozdává mnoho, nepotřebuje skoro nic 
a dostává vše. Jeho mysl naplňuje Světlo poznání, milosrdenství a láska 

Boží. Kdo klenotem života je, ten klenot zdraví v sobě nosí. Nepláče, 
netouží, miluje a radostně zpívá všemu vůkol. Kdo umí pochválit, 
oblíbeným se stává, kdo umí pochopit, tomu druzí srdce otevírají, kdo umí 
odpustit, ten ve světě širém nenalézá nepřátele, kdo miluje, ten koupe 
se nepřetržitě v lásce. Kdo touží po zdraví, nechť dobrem pro sebe i druhé 
jest a slovu člověk svým životem vzdává v každém okamžiku čest. 

Ano, nemoc není odtržena od našich slov, od našeho jednání, od životního 
stylu a stravy. Patří nám, v nás vzklíčila. Dali jsme jí růst a zejména 
my sklidíme její bol. A rovněž v nás ukryt je klíč, jímž se odemykají vrátka 

do zahrady zdraví. Kde je nákaza, tam lze i nalézt lék. 

Jestliže člověk kořen nemoci ve svých činech objeví, není již důležité, kdo 
dílo takto dobře započaté dokončí, zda lékař, léčitel anebo člověk sám; to 
v případě, že je skutečně usilovný a jeho vůle po zdraví je pevná jako 
skála. Snad pochopíme, že nedobré je vyzvedávat lékaře nad léčitele, 
léčitele nad lékaře, že kdo jiného sráží, sám do propasti padá a dvířka 
ke kvalitnějšímu poznání si zavírá. Snažme se sbližovat, učme 
se vzájemně chápat, oceňovat, a ne rozdělovat na vyvolené a zavržené. 
Kde není jednoty, tam není možno dobrati se pravdy. 

Žili mnoho staletí před námi, žijí dnes a budou žít i poté, co se naše oči 
zavřou a mysl opustí tělo, dva bratři - lékař a léčitel. Jsou trochu odlišní. 
Klady jednoho odrážejí nedostatečné zvládnutí látky, problematiky léčení 
druhým a rezervy, které má první, ten druhý již objevil a jal se je 
odstraňovat. Mají se od sebe co učit, tak jako v manželství muž od ženy 
citu a ona od něj praktickému, logickému zvládnutí života. Proč by se 
bratři, mající jednoho otce, pracující mnohdy do úmoru těla na jednom 
poli, neměli mít rádi. Žádná síla je nemůže rozdělit, pokud budou sebe 
vzájemně chápat a respektovat, jestliže se budou doplňovat a obdělávat 
jim příslušející část pole. Cesta k dokonalosti, například v léčení lidí, 
je úzká, není dlážděná a dobře značená. Pokorně, pomalu a velmi 
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obezřetně vyplatí se po ní jít. Zvolna kráčet a pozorně naslouchat. Mnoho 
učených lékařů pochopilo i duchovní rady Otce, které více ovládá léčitelský 
bratr. A jejich jména (Hippokrates, Paracelsus) staly se nesmrtelnými, 

jejich konáni bylo vzorem pro danou dobu i pro časy příští. Obdobně dobrý 
léčitel povznáší nejen duši člověka, ale také ví, jak bylo lidské tělo 
stvořeno a lékaři poznáno. Má solidní znalosti anatomie, fyziologie 
a patologie. 

Kdo hledá zdraví, hledá poklad, který je dávno vykopán a který před ním 
leží. Pod lampou málo světla bývá, a proto se též cestička vedoucí 
ke zdraví (poklad lidský) před svým majitelem dosti zřetelně nezjevuje. 
Zahalena je starostmi o rodinu, o práci, touhami člověka i lákadly, které 
mu svět nabízí. 

Jsme pány svého těla, které sytíme, jímž pracujeme, které přepínáme 
a dostatečně neosvěžujeme odpočinkem, pobytem v přírodě i jinak. Svým 
konáním často předbíháme čas a možnosti, které nám byly dány, a tento 
spěch se zákonitě projevuje na naší křehké schránce. Imunita je odolnost 
nejen fyzická, ale také psychická. Kde zlobou, strachem a nervozitou taje 
sněhobíle čistý příkrov duševní odolnosti, který tělo chrání, kde mizí 
pohoda a radost ze života, tam se zvýrazňují existenční starosti a ruku 
v ruce s nimi také bolístky, skryté v našem organismu. Snížením hladiny 
vody (psychické odolnosti) se balvany utrpení, naše závislosti a boje 
se světem mnohem více projeví. Ledovce tvrdosti a neodpuštění, které 
každý v sobě nosíme, byť možná pouze velmi malé, začnou více varovat. 

Pro zdravotní potíže příhodný čas nastává. 

I v dobách, kdy řešíme náročnější existenční rébusy, závisí jejich vývoj 
a dopad na zdraví na nás. Loďku života můžeme hnát proti ledovci (proti 
neústupnosti druhého člověka) plnou parou vpřed, řešit děj impulzivně, 
silou a mocí, kterou máme například nad dětmi či podřízenými. Můžeme 
též volně plout, být k moři, k druhým vnímaví, opustit svůj pohled na věc 
a alespoň maličko se vžít do role našich oponentů. Tehdy se většinou vše 
v dobrém vyřeší. Naplněni pokorou a díkem i za to těžké, co nám život 
předkládá, snáze nalézáme správnou a radostnou cestu vpřed. 

Nejvíce je člověku utajen význam toho, co prožívá každodenně, co mu již 
zevšednělo, čemu nepřikládá velkou důležitost či situaci bere jako 
víceméně neměnnou nutnost. Vnímejme pozorněji, jak ptáček krásně 
zpívá, voda zurčí, vítr vlaze vane a slunce zemi laskavými paprsky 
prohřívá. Potom i tajemství našeho bytí lépe a rychleji odhalíme. Kdo cítí, 
ten vidí i ve tmách a toho tma ani bolesti nepřemohou. 

Prvními krůčky ke zdraví jsou láska k druhým lidem, k přírodě a 
ke zvířatům. Dalšími pak tolerance lidské nedokonalosti a odpuštění. 
Naučme se ostatní kolem nás chápat, vždyť touží, milují i trpí stejně jako 
my. Nejprve opravdu poznejme sami sebe. Pochopme, že svět pouze 
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zrcadlí naše nedostatky, a zrodí se úcta k druhým. Chytrý, inteligentní 
člověk se snaží změnit okolí k obrazu svému. Kdo však skutečnou 
moudrostí je obdařen, ten pracuje především na sobě. Ví, že osoby, 

s nimiž se setkává, jsou pouhými prostředníky, že s jejich pomocí může 
zcela vymýtit své zlozvyky, naučit se dobrotě a pokoře. Snadné je milovat 
ty, kteří nás milují, a stranit se nepřátel. Kdo výše hledí a k ideálu Božství 
dojít touží, ten i v těch, kteří mu život ztrpčují, prospěch a lásku nalézá. 
Tvým bratrem, sestrou je každý, koho potkáš. 

Nic nebolí víc, než soužení toho, jehož milujeme. Věřte, že není větší 
bolesti v duchovních srdcích osvícených, v láskou hořícím srdci Božím, než 
patření na chyby, kterých se my, děti Stvořitele, dopouštíme. Vždyť matka, 
otec pláče pro své děti, když břímě svých omylů musí nést, a snaží se jim 
pomoci. Tak i nám je nepřetržitě nabízena nesmírná pomoc, která nás 

může obrodit a ulehčit nám život. 

Duchovní pomoc lze vypozorovat v pozadí všeho dění. Je nenápadná 
a obecně nedoceňovaná. Prostřednictvím rad lidí, jimž se svěřujeme a jimž 
otevíráme svá srdce, skrze vnuknutí, nečekaným dobrodiním, vyřešením 
toho, co nás trápí a co skutečně potřebujeme vyřešit, k nám Bůh 
promlouvá a směřuje nás k šťastným zítřkům. Na druhé straně nám tolik 
nepomáhá řešit situace, jejichž rozřešení je věcí jiných, ačkoli nám na tom 
velmi záleží. Často se totiž jedná o naše děti. Každý má svůj lán, svoji 
dráhu, své úkoly. Někdy je samozřejmě nezvládá, avšak i tehdy moudrý 
člověk život chválí a vzdává mu díky. 

v Duch je jemnější hmoty. Snaživé myšlenky se síle paží zdánlivé 
nevyrovnají. Jenomže pouhým slovem, nadějí, pohlazením či úsměvem lze 
navrátit ztracenou chuť žít. Nečekejme, že zaseté dobro se nám okamžitě 
a v materiální podobě vrátí. Vždyť lidé, jdoucí za nalezením smyslu své 
existence, poznávají, že hmotné statky nejsou cílem, ale pouze 
prostředkem ke zdokonalení člověka. Prosme spíše o něhu a cit. Moderně 
zařízených lidských obydlí je bezpočet, láskou naplněných srdcí se naproti 
tomu stále nedostává. Svět chřadne a jeho děti pláčou. Po cestě lásky, 
z níž často scházíme, je možné s trochou sebekázně, s kytičkou nadějí a s 
pevnou vírou v srdci bezpečně kráčet. 

Navykli jsme si vnímat přírodní a duchovní zákony, lehce spatřujeme 
přešlapy druhých. Avšak nedokážeme přijmout myšlenku, že jenom my, a 
ne někdo jiný, jsme zdrojem a původci všeho, co nás ubíjí či těší. Umíme 
měnit svět, utvářet ostatní, avšak vlastní zdokonalování patří k našim 
slabinám. Neměňme tvrdošíjně podmínky, v nichž se nacházíme, 
nekárejme a neodsuzujme, nýbrž všechno přijímejme jako zdroj 
pozdvižení. S vděčností obejměme svůj život a radujme se z něj. Život 
je přece tím nejcennějším, co nám bylo dáno. Je perlou, jejíž krása 
je ukryta v mušli pokory a utrpení. 
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Každá výuka vyžaduje úsilí. Pozemská pouť člověka je vroubena malými 
či většími kříži, to podle toho, jak zvládá před něj postavené zkoušky. 
Dosažené poznání je základem pro jeho rozhodování. Umožňuje mu jít 

vpřed, nebo nastoupenou nevhodnou cestu odmítnout. Pokrok i pády 
potkávají každého. V určitých směrech se zlepšujeme, v jistých situacích 
ustrneme a svým jednáním je prakticky zakonzervujeme. Část zkoušek 
úplně zamotáme a vytvoříme tak semínka příštích reparátů 
a komplikovaných setkání. Ale toť život, v tom jeho půvab skryt jest. Není 
vše jenom bílé, ani černobílé. Život je paleta, z níž si svobodně vybíráme 
na plátno barvu, která je nám nejmilejší. Naše bytí je pohár, naplněný 
až po okraj Boží milostí, příležitostmi pro odpuštění, dobrodiní a lásku. 

Skutečná láska nezná toliko pojmů má dáti, dal. Je především snahou 
pochopit druhého člověka, jeho možnosti, současný zdravotní a psychický 

stav, pokouší se vyslyšet tužby, kterými pookřeje nitro a navrátí 
se ztracená chuť žít. Bůh nikdy nenaloží na člověka víc, nežli je schopen 
nést, a světlo jeho lásky je ve srovnání s láskou lidskou sluncem proti 
lampičce, která slabounce svítí na našem nočním stolečku. 

Nelze vysvětlit Boží lásku, nelze ji vtěsnat do slov. Kdo si ji však uvědomí 
a prožije, ten je zalit nesmírnou vděčností k životu, kterou pak šíří dál 
a jako jasně hořící svíce prosvětluje dění světa. 

V lidských srdcích skryto je mnoho bolestí a pláče. Za maskou své tváře 
mnozí schovávají veliká trápení. Proto prosím Vás všechny - milujte se, 

pomáhejte si navzájem, tolerujte dílčí, zejména partnerovy, nedostatky. 

Do srdce vejde se také spousta lásky. Světla, které krášlí celou bytost 
i místa, v nichž prodlévá. Cestu srdce každý člověk zná a požehnán je ten, 
kdo po ní kráčí. Naplněn láskou přibližuje se k ostatním lidem, stává 
se jejich nadějí i Božím miláčkem. 

Jděte a pomáhejte všem, které Vám Bůh do cesty postaví. Mír zavládne 
na Zemi a život stane se radostí pro každého tvora. 

♥ 
Zdraví je sladký koláč, který s oblibou ochutnáváme. Avšak třeba je naučit 
se péci koláč nový, abychom se jeho sladkostí mohli sytit po celý život. 
Když jíme z misky ovoce, postupně, jestliže ji nedoplňujeme, se vyprázdní. 

Važme si těla, važme si duše, važme slova i vše, co konáme našimi údy, 
a prosvětlujme tok našich myšlenek. Abychom vždy měli dostatek koláčů 
pro potřebu svou i pro pohoštění druhých. 

Zdravý člověk snáze prochází svou životní trasou od počátku narození, 
přes hory a doly, k cíli, v němž naději, lásku a milost, byť v Boha nevěří, 
poznává. 
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♥ 

SLUNCE POROZUMĚNÍ 

Sluníčko svítí a vteřinu po vteřině protepluje svět. Hladí nás, naše příbytky 
i prostředí, v němž se pohybujeme. Cítíte jeho blahodárné paprsky, které 
povznášejí ?  Nebo spíše vnímáte problémy, ve kterých život každého 
z nás častokrát vykoupe ?  Kam se kdo ponoří, vodu toho moře bude pít. 

Slunce nás laskavě vede celým dnem, večer podá si ruku s měsícem 
a předá nás jeho ochraně a péči. A ráno, raníčko za námi opět spěchá, aby 
nám posvítilo na cestu, dalo svou životadárnou energii, lásku a vlilo do nás 

radost, optimismus i víru nejen pro dnešek, ale i do časů, kdy jej těžké 
mraky zakryjí. Sluníčko každého miluje, a proto je nám vždy nablízku. 

Nechejme se vést. Slunce vychází každý den, má svůj řád a ví, čeho 
je Zemi potřeba. Když slunce mraky zakryjí a obloha deštěm pláče, není 
třeba zoufat. Vždyť i malé dítě ví, že po dešti se znovu objeví na obloze 
zářivě žlutá koule a svět očištěný od prachu, nasycený nepostradatelnou 
vodou, znovu ožije. Slunce ví, kdy a kde má Zemi ozářit, kdy a kde 
je vhodné se na chvíli skrýt. Je stále připraveno všude rozdávat i pokorně 
ustoupit do pozadí. 

Tak jako příroda prochází dobou svitu a dešťů, tak v životě lidském střídá 
se smích a pláč. Vše, co se děje, je k dobru každého z nás. To jenom naše 
nedokonalé vnímání a spíše nepokorné přijímání dějů, které nás prověřují, 
způsobuje, že život nepokládáme za cestu krásnou a radostnou, ale spíše 
za boj se všemi a vším. 

Mnohdy kruté rány navršené lidské zloby, nesnášenlivosti a zápasů 
na národy dopadají. Ztrácí se hmotné - povodně odnášejí domy i životy, 
ve zbytečných válkách umírají lidé, šidí se, zabíjí a loupí. Lidé trpí hladem, 
postihují je záludné, neznámé nemoci a epidemie. Žádná z těchto 
bolestných událostí není trestem Božím, ale pouze lidským nezvládnutím 
předchozích příležitostí k nápravě. Do míst, kde život právě nejen osoby, 

ale i zvířata, živočichy, stromy a celou přírodu stíhá trápením, posílejte 
zejména klid. V duchu všechno v místech těch pohlaďte, přiviňte k sobě 
a plni lásky pevně věřte, že zejména lid sužované země, města či vesnice 
zvládne s pokorou a ve vzájemné úctě zkoušku, jíž právě prochází. 
Nebojujte zároveň s nimi, neplačte, nepřilévejte oleje do ohně tam, kde 
potřeba je lásky, pochopení, modliteb a víry, že zítra vyjde slunce a s ním 
započne nový, krásný den. 

Živelné pohromy, nehody a katastrofy mají také pozitivní, očistný duchovní 
rozměr. Neštěstí části národa rodí pohnutky soucitu, snahu pomoci. 

Oživuje lásku k těm, kteří trpí. Lidé se probouzejí z netečnosti. 
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Společnost cosi, hmotně měřeno velmi mnoho, ztrácí, avšak řádově více 
získává. 

Národ, srdce, jehož příslušníků dobrem svítí, velké požehnání shůry 
dostává. Není tak viditelné, tak vnímané lidmi jako prožitá bolest, aleje. 
Klidnější život, čistší myšlenky, láskyplnější jednání si nikde nekoupíš. 
Musíš je vytvořit, zplodit v nitru svém a nabídnout druhým. 

Nechť cit a láska probudí se v každém z Vás. Vždyť slunce v duši každý 
člověk nosí, naději pro druhé v sobě ukrývá. Dobře a vytrvale pracovat 
je dar. Mít možnost v poklidu, v dostatku a spokojenosti vychovat děti své 
je dar rovněž. Milovat druhé a zároveň sebe, opravdu, cele, Boží láskou 
plnou pokory, odpuštění a milosrdenství, je jedním z darů nejvyšších. 
Každému "sudičky" do vínku něco daly, každý je světu prospěšný a 
je jenom na nás, jak dary v sobě skryté, možná trochu zaprášené, 

objevíme. Jak je znovu, pravidelně, čas od času vyleštíme a obnovíme 
jejich zář, kterou poté krášlí svět. Záleží na nás, jak budeme dary nám 
danými sloužit lidem, Bohu, Lásce, Životu. 

Slunce nám rozumí a svými paprsky objímá člověka s duší čistou, i toho, 
který právě hřeší proti Desateru, proti svému svědomí, proti nařízením 
a doporučením, která si lidská společnost postupně vytvořila. Tepla, lásky 
je třeba každému. Jen láska vyhojí rány, které neláskou, přílišným chtěním 
a přemírou snahy stvořeny byly. 

Shlédněte jako slunce Boží na všechny živé tvory na Zemi, na kámen, 
o nějž právě Vaše noha zakopla. Pohlédněte na ně a s vírou v lepší zítřky 
je přijměte za přátele v duši své. Pohlaďte, usmějte se, podělte se o lásku 
a štěstí své s těmi, kteří jich tolik nepoznali. Nechť Vaše láska jako slunce 
na obloze září, hladí a protepluje svět, aby bolest, utrpení a pláč neměly 
v něm místo. 

♥ 

LÁSKA 

Kdo miluje, ten opit, hluchý, slepý jest,  

pouze svému milému či milé patří, vzdává čest.  

Srdce jasně hoří, rozum zaslepen,  

nepřemýšlí člověk, koná citem jen.  

Ať nádherná láska věčně v lidech svítí,  

vždyť bez slunce lásky nemůžeme býti. 

Láska voláním je duše, nekonečným blahem,  

láska byla, je a bude království nebes prahem.  
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Láska je cesta ke štěstí, vlahý deštík, vánek,  

láska je čas odpuštění, smíchu, her a radovánek. 

Světlo její čisté nadějí je všech,  

s láskou když zavoláš: "Bože, tak se zjev",  

přichází On, Pán Tvůj, Matka Tvoje,  

víra pak znásobí životních sil zdroje. 

Láska je druhého člověka soucitné pohlazení,  

láska je kouzlo, jež zlobu v úsměv mění.  

Láska je solí života, moře slz, ptačí zpěv,  

láskou se opíjej, v lásce rozplynout se nech,  

aby svět zahořel, zasvítil milostí,  

láska dar života žehná svou svátostí.  

Lásku v nitru nosí opravdu každý z nás,  

nečekejme, rozdávejme, již je pravý čas. 

Láska je života věčného nabídnutí,  

zůstává, její otisk, na ni vzpomenutí,  

i v časech, kdy duch náš tělo opustí  

a v rajské zahradě kořeny pevné zapustí.  

Konejme, smýšlejme s láskou ke všemu a všem,  

pro šťastné bytí třeba je lásky jen.  

Máš-li v srdci lásku, ostatní již přijde  

a Bůh v Tobě skrytý mezi lid světa vyjde. 

♥ 

ČLOVĚK - NOSITEL DOBRA 

A zrodil se tvor, jenž jmenoval se člověk. Byl z masa a kostí jako zvěř, která 
obývala matičku Zemi a z níž vzešel. Avšak na rozdíl od ní měl vyvinutou 

mysl a schopnost tvořit. Nestavěl pouze svá obydlí. Nemyslel jenom na sebe. 
Byl obdařen a naplněn vzájemností s jinými lidmi, s přírodou, se vším kolem. 
Stal se nejvyšším hmotným ztvárněním Boží vůle na Zemi. 

Člověk je jiskrou, díky níž může celý svět zahořet láskou, může být přívětivý, 
neznalý utrpení. Jenomže člověk se vyvinul z vyspělých druhů fauny, a proto 
jeho myšlení, tělo a smysly obsahují nejen Božskou vůli, ale také živočišné, 
vývojově nižší prvky, jako například pud sebezáchovy. Snaha zachovat 
a rozmnožit rod sráží lidskou mysl, která původně obepínala celé Stvoření. 
Člověk se již nevidí jenom jako malý kamínek mozaiky viditelného světa 
a jeho rostoucí možnosti zrodily osobní prospěchářství a honbu 
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za hmotnými statky. Touha utvářet svět podle Boží vůle se překryla snahou 
o naplnění vlastních představ, svého zájmu. Člověk pozapomněl ve svém 
rozhodování na zvěř, ptáky, rostliny, na kus půdy i tvrdou žulu v podzemí 

a vůli svou předřadil před naplňování poslání svého života. Vyzvedl se nad 
celek a jeho potřeby počal opomíjet. 

Dokud byl lidský jedinec těsněji spjatý s bývalým zvířecím rouchem a s 
přírodou, byl pokorný před Bohem. Bral jako samozřejmá nejen roční období, 
ale také dostatek či nedostatek potravy, narození a smrt. Nespěchal 
za pozemským, neboť si je tolik neuvědomoval. Vývojem procitnul a tehdy 
zvolal: "Jsem tvůrce a vládce světa." Ano, svět mu byl dán, aby jej utvářel, 
aby se s jeho pomocí vyvíjel, ale skryto bylo člověku jedno tajemství. Dlouho 
totiž nepoznal, že hmotný svět, matička Země, Měsíc a Slunce jsou jenom 
malým zlomkem Stvoření, malou částí celkového díla a tvůrčí síly, kterou pro 

lepší pochopení a přiblížení se lidskému chápání začali ti, kdo si ji zřetelně 
uvědomovali, nazývat Bůh. 

Bůh je vzorem pro člověka, ideálem jeho myšlení a jednání, ale i tím, koho 
se bojí. Další vládce, nový vedoucí, opět máme poslouchat. Škoda, že jsme 
tak nechápaví, tvrdohlaví a stále omezení. Vyšli jsme z Boha, z energie klidu, 
spokojeného bytí, nechtění a milosti. Vyšli jsme z Boha, z jeho duchovního 
lůna, tak jako naše děti přišly na svět z těla matky. Své děti milujeme, 
snažíme se jim vyjít vstříc, mnohé jim odpouštíme a často oddalujeme 
nepříjemné, i když spravedlivé ocenění jejich chování. Děti se rodičů někdy 
také obávají. To tehdy, když cítí, že pochybily, nejednaly správně a jejich 

táta i máma nebudou zrovna nadšeni. 

Strach z Boha, snaha vyhnouti se jeho jménu a připustit, že existuje něco 
neviditelné, nehmatatelné, dokonalejší nás lidí, je nevědomým potvrzením 
nedokonalosti člověka. Vychází z vyzvedávání osobního já, z nedostatku 
pokory a z pocitu zdánlivé zbytečnosti hledat smysl nejen lidského života, ale 
i obecný smysl všeho, co bylo stvořeno. Je mnoho neuspokojivě 
vysvětlených otázek. Přijměme, prosím, třeba jenom dočasně po dobu čtení 
této knihy tvrzení, že všude kolem nás je síla, bytost nazývána Bůh. Dává 
nám myšlenky, vede životem, hladí nás, varuje i staví (prostřednictvím činů 
druhých lidí) zkoušky do naší životní cesty. Jejich účelem je přiblížit nás 

k pochopení neměnných hodnot života a naučit všechny lidi nezištné lásce. 
Zvolněme rytmus svého žití. Kdo to dokáže a oprostí se od zbytečných 
názorů a zavádějících představ, tomu On, laskavý a milující, ukáže, že je. 

Bůh stvořil svět a s jeho pomocí se svobodně vyvíjí lidský duch. V každém 
větším celku společnosti, například v rodině, na pracovišti, ve městě či 
v národu, je zaseta rovnováha. Kromě jedinců, nevážících si života a zatím 
plně nechápajících jeho cenu, jsou zde zaseta semínka pomoci. Žijí zde lidé 
solidní a pokorní, kteří spíše využívají stávající nabídky života, než aby 
usilovali o nové vnější zážitky a rozšiřování svého jmění. Žijí zde osoby 
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až příliš temperamentní, aktivní a materiálními starostmi zaujaté, občané 
nezištně sloužící druhým a také drobní podvodníčci. 

Vývoj společnosti má směřovat k dokonalosti, síla lidského já, sobectví 
a pocitu velikosti je však ohromná. Rodí se hodně dobrých zrn, mužů a žen 
naplněných Boží láskou, doprostřed konzumní společnosti, do půdy 
neúrodné, ovládané nebo vysilované vzrostlým plevelem. Oni jsou nadějí 
světa, a proto nesmí zemřít dobro v nich, nesmí se nechat ušlapat, zadusit, 
dovést k pochybení a na scestí. Cena lidství obětováním, odpuštěním 
a láskou měří se. 

Každý člověk může svou dobrotou prozářit a zabrzdit nesprávný vývoj 
nejenom ve svém okolí. Pro splnění tohoto úkolu má velkého pomocníka - 
hlas svého svědomí, vnitřního vůdce a rádce. Dále je nezbytné naučit se jisté 
poslušnosti, dojít k poznání prospěchu pokorného vykonání toho, k čemu nás 

vnitřní hlas vybízí. Není tolik lidí zlých, jako spíše nešťastných, 
nepochopených ve svém snažení, zklamaných z nenaplněných ideálů. 
Zejména v mladých lidech narůstají pocity nezdravosti, zkaženosti světa. 
Avšak měnit svět je třeba dobrem. Kdo hůl do rukou bere, ten se stává 
společníkem násilí a zloby. 

Správná cesta k opětnému šťastnému životu nevede zapletením se do 
problémů, není jí okamžité, většinou násilné řešení. Pouze určitou 
nezúčastněností na událostech všedních dnů, nezatažením naší mysli 
do hrůzných dějů, do lidských bolestí a utrpení, pouze s nadhledem můžeme 

pomoci zkrášlit život na Zemi. Být lékem světa vyžaduje povznést se nad 
všechno, co trápí i bezmezně oblažuje člověka, a plně se oddat čistému 
vedení, hlasu nitra, Bohu. Více pomáhat znamená více milovat. Nechť náš 
úsměv je častější, patří stále většímu a většímu okruhu lidí. Nechť nečiníme 
pouze to, na čem nám osobně záleží, ale ať oblažujeme vše a všechny, kteří 
to potřebují. Kdo umí pochválit, usmát se a nezištně milovat, toho život 
je nejen klidný a spokojený, ale i prospěšný. 

Cesta dobra a lásky vyžaduje jistá odříkání, určitou přísnost k sobě samému 
a velkou důslednost. Je však nádherná. Odměnou za lásku není cinkot mincí. 
Odměnou za lásku je bohatý vnitřní život, poznání Božského přítele ukrytého 

v srdci, který se nám v plné kráse a čistotě zjeví a zušlechtí celé naše bytí. 

V každém člověku je zaseta jiskřička dobra, z každého srdce plamínky 
šlechetnosti vyzařují. Jednomu sotva plápolají, jinému celé srdce jasně hoří 
a spaluje okolní bolesti. Avšak skutečně každý umí dobro rozdávat, umí 
milovat, vzdávat se něčeho ve prospěch druhého. Život je těžká opona, která 
odděluje člověka od hlediště naplněného bytostmi, které jej bezmezně milují. 
Pokusme se milosrdenstvím a láskou poodkrýt alespoň část této opony 
a splynout s těmi, jimiž zároveň jsme. Světlo a mír nechť z nás září vůkol. 

♥ 
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♥ 

STŘÍPKY POZNÁNÍ (I) 

 ♥ Zrno zaseté do půdy vzklíčí, poznání vstupující do člověka roste. Aby 

rostlina byla silná a poznání pravé, je potřeba péče a času. 

 ♥ Všechny písně ptáků oslavují svého Stvořitele. Člověk vzdává Bohu čest 

poctivou prací, úctou k druhým, modlitbou, meditací a zejména 
všeobjímající, nezištnou láskou. Velebeno budiž pokolení, v němž není 
místa pro sobectví, závist a zlobu. 

 ♥ Tak jako svůj jedinečný kostým mají každá rostlina i živý tvor, tak i cesta 

každé lidské bytosti je jedinečnou oslavou Boží dokonalosti. 

 ♥ Zvládnutí malého a nízkého je dobrou průpravou pro let ve výškách. 

 ♥ Každý den vychází slunce, každý den můžeme vyjít na novou cestu 

vedoucí k lepšímu životu. Teplé slunce, pokora, odpuštění a láska budou 
nás provázet. 

 ♥ Našel kupec v trávě perlu a místo poděkování jal se hledati další. 

Obdobně hodně lidí je nespokojeno s čímkoliv, co dostává, a jejich 
nároky rostou jako plevel, zalévaný vydatným jarním deštěm. 

 ♥ Co skryješ před lidmi, to mnohem více před Bohem obnaženo je. 

 ♥ Svět postrádá pokoru a lásku, proto požehnán budiž ten, kdo je svým 

životem druhým ukazuje. 

 ♥ S lehkostí obláčků plujících nad krajinou pohybuje se člověk, naplněný 

Bohem, těžkostmi světa. 

 ♥ Rostlina Aechmea teprve po letech nasadí na květ. Po čase květ usychá 

a vedle rostliny počne vyrůstat nová, mladá. Dítě dospěje, zůstává, 
matka umírá. Stejnou, ale přesto jinou květinu vidíme v kořenáči. 
Obdobně neměnná je podstata člověka, pouze těl je bezpočet. 

 ♥ Srdce mnoha lidí je zamčeno strachem z druhých a potížemi hmotného 

světa. 

 ♥ Strojvůdce zastaví vlak, myšlenky jeho však běží dál. Lehčí je rukou 

hmotu ovládat, nežli mysl svou zkrotit a nechat ji v prázdnu rozplynout. 
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 ♥ Zahalena černým suknem je bytost, žijící ve strachu. Lze spatřit světlo 

přes černý háv, který oči přikrývá ?  Odhrňte závoje a oči protřete si. 
A spatříte louku plnou květů, motýla, který svobodně letí, oblaka, slunce 
a plno lásky. Spatříte Boha na Zemi a Váš život se stane pomocí těm, 
kteří jej ještě nenalezli. 

 ♥ Misky s pokrmy Poznání jsou připraveny. Jenomže ne všichni z nich touží 

jíst. 

 ♥ Mléko, které dítě rozlije, se již do nádoby nevrátí. Aby se ale nasytilo, 

nalije mu matka nové. 

 ♥ Stejně zbytečné je naříkat nad nedobře vyřešenou životní situací a stále 

se k ní vracet. Vezmi si ponaučení a věř, že Ti život dá možnost při 
podobném dění chybu napravit. Bůh netrestá, Bůh miluje a naději 
šťastných zítřků lidem dává. 

 ♥ Pták nemůže zpívat o Bohu, pokud v zobáku drží larvu. Píseň jeho srdce 

se rozezní teprve, až ji upustí či se jí nasytí. Obdobně člověk, obtížený 
závislostí na hmotných statcích, nemůže pravé Poznání nalézt. Až se jich 
nabaží či je s díkem odmítne, otevřou se vrátka vedoucí k ráji. 

 ♥ V prachu zoufalství rodí se u člověka touha být lepším a začíná hledání 

vlastní podstaty. 

 ♥ Lehké je soudem slova setnout hlavu, nemožné vrátit ji zpět, aby znovu 

mluvila a patřila na svět. Neodsuzuj. Chápej nedokonalost lidskou, neboť 
sám nejsi dozajista nádobou čistou. 

 ♥ Mnohý člověk má slunce na obloze tváře, jenomže v jeho nitru se sopka 

ukrývá. Nádobu je třeba čistit nejen na povrchu. 

 ♥ Dokonalost bez prodchnutí Boží láskou podobna je úrodě ze zrna 

zasetého do kamenité země. Špatně se nasytíš pokrmem, který 
neobsahuje dostatek vody, a nenalezneš opravdovou spokojenost 

v životě, který není prosvětlován láskou. 

 ♥ Kostky svého osudu si vrháme sami. 

 ♥ Dávejte dětem svým pít z poháru lásky neustále. Aby, až stanou 

se matkou či otcem, uměly také ony lásku zase svým dětem dát. 

 ♥ Nesměle vykoukne zjara pampeliška z matičky Země. Zesílí, rozkvete, a 

až se louka její záře nasytí, odkvétá. Semínka odletí daleko, zakoření 
a začas zrodí novou rostlinu. 
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 ♥ Vratce se malé dítě batolí, a když doroste, dává svým životem světu 

užitek. Léty vlasy zestříbrní, hlas zeslábne a přichází smrt. Duch lidský 
věčný je a připoután k matce Zemi zůstává. A stejně jako pampeliška 
rodí se člověk znovu, mnohdy jen nepatrně vzdálen od místa, kde dříve 
žil. 

 ♥ Podobna síti mobilních telefonů je lidská společnost. Člověk pomyslí 

na druhého, v okamžiku naváže spojení a vnímá jej, jako kdyby stál před 
ním. Někteří vědomě využívají, jiní si vůbec nepřipouštějí toto malé 
tajemství. Telefonní hovor naplněný ostrým sporem není příjemný. 
Obdobně působí na oba zúčastněné myšlenky naplněné zlobou a závistí, 
byť jeden ani neví, že jsou k němu vysílány. A naopak hladí milá 
vzpomínka a zkrášluje den tomu, kdo ji vysílá, i tomu, komu je určena. 

 ♥ Myšlenka je dar, jehož cenu si ještě plné neuvědomujeme. 

 ♥ Čas, kdy Bůh přijde, není nikomu znám. Nechť Vaše srdce a duch jsou 

připraveny na tyto požehnané chvíle. Naplnění Bohem znamená naplnění 
života. 

 ♥ Obtížně usedá motýl na květinu, ohýbající se v silném větru. Nesnadno 

hovoří se Bohu k člověku, který stále spěchá. 

 ♥ Na Zemi bylo vždy mnoho divotvůrců, málo však andělů s čistými křídly. 

Lásku, holubici bílou, chovali v srdci, účastí oko jejich zřelo, odpuštěním 
ústa jejich promlouvala a ruce pomáhaly tam, kde bylo třeba. 

 ♥ Své denní úkoly zvládnout se ctí, o to se snažme. Pomalu, postupně 

naplňovat číši svého žití průzračnou, bezejmennou, všeobsažnou láskou. 
Nespěchejme, pozorné kráčejme s myslí zakotvenou v Bohu po ošidné 
zemi divů a bolestí. Není nic, co by nás ohrozilo, co by nás odvrátilo 
od štěstí, kromě nás samotných. 

 ♥ Sušenka namočená v čokoládě a život naplněny láskou chutnají 

znamenitě. 

 ♥ Toužíš-li po majetku, budeš jej mít. Toužíš-li po poznání, naplní se Tvůj 

život věděním. Touha po opravdovém Poznání zavede Tě k lidem 
obdobně smýšlejícím. Touha po Bohu přivede Tě před trůn Nejvyššího. 

 ♥ Přímá je cesta člověka k Bohu. Dravá řeka jeho přání však vytváří četné 

zákruty, které pokojnou cestu mnohonásobně prodlouží a zdramatizují. 

♥ 
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♥ 

ZRCADLO ÚCTY K TĚLU 

Tak jako se v lesní studánce zrcadlí nad ní stojící stromy, tak i fyziologický 
stav organismu je obrazem lidské psychiky, spokojenosti se životem 
a lásky, kterou je naplňován. Závany větru, svit slunce i řádění bouře 
studánka citlivě vnímá a věrně odráží. I na lidské tváři se postupně 
vykreslí častý úsměv či splín duše člověka, srdce otevřené dokořán 
potřebám druhých, nebo sevřené starostí o sebe. Když pohodou člověk 
září, hladí své orgány a činnost jim ulehčuje. Jestliže se zlobí 
a nespokojeností nádobu svého těla naplňuje, bičuje se silným větrem, 
který poklidný obraz ve studánce i stav jeho organismu pokřiví, rozbije 
a zakalí. Aby vše opět nabylo původní podoby a kal se usadil, je potřeba 
jistý čas, během nějž se studánka i člověk zklidní, pročistí a touhou krášlit 
svět znovu zahoří. 

V mládí si člověk cení věcí, jejichž hodnotu v pozdějším věku, kdy je jeho 
poznání kvalitnější, vybroušené zkušenostmi, shledává ne tak vysokou. 
Co zprvu má - mládí, sílu, zdraví, to pokládá za samozřejmé. Stárneme a v 
našich gratulacích se mnohem častěji objevuje: "Přeji Ti pevné zdraví." 
Jinak řečeno: "Přeji Ti, aby ses cítil dobře tělesně, mohl jíst, na co máš 
chuť, abys byl spokojený v zaměstnání, abys našel cestu do přírody, měl 

čas na své koníčky, aby pokoj vládl v Tvé rodině a láska stále hořela 
v srdci Tvém i v srdcích Tvých blízkých, abys byl vyrovnaný, usměvavý, 
bez nespokojenosti a bolu." 

Špatně vybroušené zrcadlo zkresluje obraz, necitlivě využívané tělo 
chřadne a přichází nemoc. Co se při ní děje ?  Nemoc mění priority života, 
nutí k rozvaze a svazuje naši činorodost. Většinou při ní ležíme pod 
peřinou a místo přemítání, kam jít a co vyřídit, soustřeďujeme mysl 
na okamžik, kdy je vhodné vzít si lék. Často nebýváme vzornými pacienty 
a čas léčení se snažíme, zejména při odeznívání onemocnění, naplnit 
domácí aktivitou, uskutečněním věcí, na něž běžně nemáme čas. Kolik 

z nás se, i při takové banalitě, jakou je nachlazení s teplotami, zamyslí 
a promítne si uplynulý měsíc, čtrnáct dní a uvědomí si, že naše chování 
bylo zbytečně konfrontační, že jsme podrážděně reagovali na okolní svět, 
že jsme se honili, žili překotně, neuváženě čerpali z rezervoáru svých sil, 
a tak vytrvale snižovali svoji tělesnou i duševní odolnost. 

Nežijeme sami. Lidské tělo obývají milióny mikroorganismů. Především 
pokožka a trávicí trakt jsou plny drobných pomocníčků, ale i škůdců, kteří, 
dáme-li jim příležitost, se rychle rozmnožují. Oslabujeme se nevhodnou, 
nedostatečně výživnou stravou. Nedokážeme po dnech hojnosti a přejídání 
učinit přestávku a jíst lehčí jídla. K tomu připočtěme náš kvap, 
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nadměrnou zátěž v zaměstnání, na zahrádce, při stavbě či opravách domu, 
při péči o domácnost, o děti a vnoučata. Výsledkem disharmonií 
ve stravování a při výdeji vitálních sil je snížení odolnosti našeho 

organismu. Jeho obranné mechanismy počnou selhávat a škodlivé bakterie 
a viry se hbitě rozmnožují. Ale kde, v jakém orgánu ? 

Stravovací prohřešky a způsob výdeje i čerpání životní energie jsou pro 
vznik onemocnění důležité, avšak místo, v němž se projeví zdravotní 
problém, určuje, konkrétní nemoc zejména vyvolává naše nevstřícné 
myšlení a konání, pocity ublížení, strachu a beznaděje. Víme, co se stravou 
činí žaludek, střeva, játra. Známe, jak probíhá okysličování krve, k čemu 
slouží ruce, nohy, jaké procesy se uskutečňují v lidském mozku. Připusťme 
hypotézu, že každičký orgán, pokožku, oči či páteř nevyjímaje, je ovlivněn 
nejen tím, co do těla vstupuje, ale také situacemi, v nichž se jeho pán - 

člověk, ocitá. Při psychické zátěži, která nás drtí a neviditelnou silou přibíjí 
k zemi, se nám myšlenky na jídlo vytrácejí. Žaludek, prvotně 
zpracovávající také k nám přicházející situace, je v rovině duševní natolik 
vyčerpaný, že na rozmělnění a rozštěpení přísunu potravy nemá obvykle 
dostatečnou sílu. Proto ani k mozku nevysílá signál: "Mám hlad" a spíše 
upozorňuje na bolest, se kterou problematický životní děj zpracovává. 
Vyrovnat se láskyplně s obtížnou realitou dokáže málokdo. 

Žlučník a žlučové hospodářství jsou duchovně spojeny s nespokojeností. 
Stres a vzdor je dráždí, způsobují zvýšené vylučování žluči, větší 
prokrvování jater, zvýšení jejich teploty a vytvářejí předpoklady pro vznik 

zánětu ve žlučových cestách. Oslaben svíravými myšlenkami nemá žlučník 
dostatek klidu pro bezvadné zabezpečení svých úkolů při trávení potravy. 
Narušená psychika ztěžuje zpracování hmotného, a naopak pohoda 
znamená oddech a dává žlučníku prostor, aby zvládl i hůře stravitelná 
jídla, k nimž přísluší například pěkně prosmažený sýr s hranolky 
a tatarskou omáčkou. Jestliže budete v dobré náladě, uvolnění, usměvaví, 
můžete bez obav snít pokrm, který žlučové hospodářství více zatěžuje. A 
to i přesto, že se Váš žlučník v minulosti občas ozval pálením záhy, 
pícháním pod lopatkou či bolestmi lokte, zejména pravého. Ale když jste 
včera i dnes v zaměstnání vzrušeně řešili náročný problém, když Váš 

partner nebyl příliš příjemný, reagoval podrážděné a Vy zpětně také, 
jestliže děti právě více zlobí a poslušnost neznají, tehdy je na místě 
opatrnost ve výběru stravy. 

Obezřetně volte, co budete jíst, neboť Váš žlučník nespokojeností, 
problémy v rodině a na pracovišti trpí. Pláče, sténá a příval těžšího jídla 
s vysokým obsahem tuků je pro něj dalším balvanem, pod jehož tíží 
má spolehlivé pracovat. 

Většinou neuposlechneme dobrých rad. A tu znenadání vyjedeme pro 
nevýznamnou hloupost na partnera či spolupracovníka ostrým slovem, 
šlehneme po něm nenávistným pohledem, reagujeme prudce, bez 
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známky přívětivosti. Balvany starostí ležící na žlučníku se daly do pohybu 
a strádající, přetížené tělo rozrývá naši psychiku. Jemnější, 
z energetického hlediska klidnější stravou se člověk stává zároveň 

příjemnějším pro své okolí. Ostrá a těžká jídla, zejména v čase, kdy 
procházíme složitějším životním údobím, ještě více brousí ostří našich slov 
a reakcí. Naučme se své chuťové buňky dráždit spíše tehdy, kdy to vlastně 
ani nepotřebujeme, kdy jsme spokojení. Nebojujme, milujme. 

Duchovní příčiny nemocí jsou největším ze tří stavebních kamenů nemocí, 
jimiž jsou strava, hospodaření se životní energií a lidské jednání i smýšlení. 
V nástupu zdravotních obtíží je rovněž řád, svým vystupováním 
zvětšujeme pravděpodobnost konkrétního onemocnění. Ale o tom 
podrobně pojednávají předchozí tituly "Co nám tělo říká" a „Prvky 
a vitaminy trochu jinak." Účelem této knihy je příběh jimi rozvyprávěný 

doplnit, přiblížit lidem složitou jednoduchost léčení nemocí i řešení 
životních zkoušek. Je snahou o to, aby se nám žilo lépe a aby vše, 
co konáme, přinášelo větší užitek. 

Lidský organismus, naše tělo, toť malý kamínek v potoce, oblázek 
v mohutném toku okolních energií. Těl lidských, zvířecích i schránek 
rostlinných je bezpočet. Neexistuje nic, co by nevyzařovalo energii, 
v každém procesu je v menší či větší míře obsažena. A člověk ji nejvíce 
stravou a uvolněným plným dechem přijímá. Teplé paprsky slunce, 
příjemný stín stromu, chladivá, žár chtění smývající koupel, přítulný, milý 
pes i kvetoucí rostlina na nás působí a pozitivně ovlivňují náš zdravotní 

stav. Zatažená obloha, zubožená, strádající příroda, dlouhodobý pobyt 
v záření počítačů a dalších moderních pomocníků, odpor ke zvířatům, 
strohé vybavení bytu nám chuť žít, touhu rozdávat štěstí a lásku spíše 
berou. 

Možností, jak dobít svůj životní "akumulátor", jak se zbavit únavy 
a sevřenosti, je nepřeberně. Kamínek (tělo) je omýván vodou potoka 
(okolními energiemi). Potok teče krajinou, vlévá se do řeky a ta posléze 
do moře. Je součástí světa a obdobně jsme my malou částečkou lidského 
společenství. Každý, koho potkáme, na něhož pomyslíme, všechny situace, 
pořady, slovní projev skupiny osob či prostý dialog, vše rozechvívá 

určitými vibracemi okolí, slučuje se s ním a k vlastnostem svým 
je přibližuje (a naopak). Jednání člověka je výrazně ovlivněno okruhem 
jeho přátel, rodinným prostředím, atmosférou v zaměstnání. 

Imunita vyjadřuje rovněž sílu a velikost duchovní ochrany člověka. Jestliže 
chybujeme, nerespektujeme normy správného chování, vstupujeme 
do nepotřebných vztahů, témat a hovorů, když se necháme ovládnout 
politikou, reklamami a tragédiemi světa, potom narušujeme svoji 
psychickou pohodu a ruku v ruce s ní i obranyschopnost těla. Proto 
si nadměrně nevšímejme okolního dění, nereagujme na veškeré informace 
a mnohé, co nemůžeme změnit, ponechme bez odezvy. Snad jenom 
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bezeslovná pohlazení posílejme tam, kde ještě nechápou či kde se právě 
lidská pochybení bolestmi a strádáním vybíjejí. 

Mnohdy, zcela bez rozmyslu, zoufale hledáme způsob, který by nás zbavil 
zdravotních potíží. Navštívíme lékaře, dostaneme spoustu mastiček a léků, 
k tomu si přikoupíme nějaký velmi vychvalovaný preparát, a očekávaný 
výsledek se přesto nedostavuje. Velkým úsilím o vyzdravění ztrácíme již 
tak velmi malý a křehký vnitřní klid. Ženeme se, hledáme, a ve svém 
myšlenkovém chaosu a roztěkanosti si neuvědomujeme, že návody 
ke zlepšení svého zdraví vlastně známe. Každý dobrý recept předpokládá 
jisté úsilí, vždyť i moudrost našich předků praví, že bez práce nejsou 
koláče. Léčení vyžaduje trpělivost, pokoru a pevnou vůli. A právě v tom 
je háček. Většinou neradi rušíme své pohodlí, návyky, omezujeme své 
představy a plány. Velmi málo přijímáme dobré rady, které od nás žádají 

píli a sebekázeň. Hledáme snadnější cestu, chceme se vyhnout řešení 
rébusu, skrytého ve slově nemoc. Proto nacházíme cestu ke zdraví 
nezřídka velmi zdlouhavě a pracně. 

A přitom stačí dopřát špetku klidu tělu i mysli, nastolit rovnováhu přání 
a možností, nepřepínat se a krátkodobě vypnout. Stačí odpustit sobě 
i druhým, pochopit rafinovanou léčku termínů a tužeb, neubližovat slovy, 
činy. Žijme spokojeně, ale zároveň tak, aby naše štěstí neomezovalo 
a nebolelo druhé. Mnohá matka dospívajícího potomka praví: "Kluk celý 
den někde lítá, přijde, nají se a jde spát. Vypadá šťastný, avšak s námi 
doma nepromluví skoro ani slovo, a když už se syna na něco zeptáme, 

spíše odsekne nebo zavede řeč na jiné téma. Mám o něj strach, aby 
nezapadl do špatné party, aby se mu něco nestalo." Jak může být matka 
šťastna. Syn pro osobní uspokojení zabíjí radost vlastní mámy. 

Pochopme marnost snahy něco rychle v životě vykonat, vždyť shon kromě 
nedokonalosti plodí jen nové a nové žádosti a úkoly. Teprve z otroctví 
představ osvobozené tělo se může plně soustředit na souboj se škodlivými 
mikroorganismy, které v něm, například při zánětu, přebujely. Lidská 
schránka, v níž sídlí spokojený duch, se snáze uzdraví, rychleji se zbaví 
zbytků látkové výměny i nečistot a odvede je z organismu lymfatickou 
cestou i skrze ledviny, střeva, plíce a pokožku. Budu-li chtít napsat pěkné 

blahopřání k narozeninám, učiním tak ve chvilce pohody, a 
ne polooblečený, pojídající namazaný chléb, poslouchající televizi a ještě 
vnímající v pokoji si hrající děti. Pro dobrý výsledek, lhostejno, zda 
se jedná uzdravení či napsání gratulace, je třeba vytvořit odpovídající 
podmínky. 

Pomocná ruka k uzdravení nepřichází ve skutečnosti toliko zvenčí. Avšak 
i hmotná pomoc ve formě léků, bylin, masáží a cvičení je důležitá a má se 
v pravé míře využít. Její odmítnutí by bylo projevem jisté omezenosti 
v chápání problematiky onemocnění. 
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Tomu, že opuštění linie dobra a lásky v myšlení a jednání je hlavní příčinou 
lidských nemocí, uvěří jen malá skupinka lidí. 

Hloubku jejich víry pak spolehlivě prověřuje období, kdy sami onemocní. 
Znovu připomínám, že kde léčiva nezabírají a léčba se neustále prodlužuje, 
tam je s určitostí hlavní důvod onemocnění skrytý v potížích v rodině, 
v zaměstnání, v nepochopení člověka okolím. Nemoc zde není způsobena 
v první řadě stravou, malou vitalitou člověka, ale především jeho osobními 
problémy a vnitřními stesky, s nimiž se málokdy a málokomu svěří. 

Zrno zaseté do kvalitní země dá hojnou úrodu, lék v těle chápavého 
a vnímavého člověka silněji účinkuje. Zdraví je souhrn blaha tělesného, 
sociálního a duševního. Vhodné je tudíž zároveň léčit tělo i duši člověka. 

Příjemnější, avšak lidskou strnulost podporující, je léčba, při níž někdo 
druhý, lékař, léčitel či masér, stírá nános energetických nečistot z těla 
a zahání bolest. Čím delší je souboj s nemocí, tím výraznější má být podíl 
pacienta na léčbě, o to větší výzvou k zamyšlení je pro něj zdravotní potíž. 
Bohu nezáleží tolik na těle, jako spíše na duši člověka. 

Perspektivně není příliš prospěšné zvyšovat odolnost svého těla různými 
preparáty a výtažky, neboť tím klameme sami sebe. Zlepšujeme sice svoji 
imunitu, avšak také sílu, závažnost nemoci, která ji prolomí. Zvažme, zda 
je lépe žít s drobnými problémy, uvědomovat si jejich poselství, zavčas 
slyšet mírná varování, nebo se méněkrát, ale o to silněji zatřást a často 
dlouhodobě neunést následky tohoto velkého třesku, vybití se negací, 

které ani hráz, zvýšená a zesílená rozmanitými životabudiči, nezadrží. 

Vůle Boží je mocná a je vedena prospěšností pro každého z nás. Není 
vhodné snažit se ji vehementně měnit, pokoušet se jí vyhnout. Slunce 
si denně najde rostliny a stromy, které potřebují jeho svit. Obdobně i Bůh 
je neustále s námi. Povzbuzuje nás, ale též zastavuje nemocí 
a komplikacemi v okamžicích nezbytných pro náš duchovní růst. Dbá, 
abychom příliš nesešli z cesty, vedoucí k němu. Nepochybujme o jeho 
spravedlnosti a učme se Boží lásce. 

Při hledání zdraví máme využít vše, co nám příroda nabízí a poznání funkcí 
těla umožňuje. Jenomže pouhé fyzické vyléčení, bez vnitřního zdokonalení, 
zabraňuje člověku růst, šířeji a hlouběji o sobě přemýšlet. V podstatě jeho 
chyby konzervuje a časově odsouvá. Nemoc posléze postihuje jiný orgán. 
Člověk se zaraženým, ne však vyléčeným rakovinným bujením plic umírá 
za krátký čas například na mozkovou příhodu, infarkt. Nezměnil se, již 
nebyl sám sobě přínosem. Dosažený stupeň Poznání spíše ztrácel, než aby 
se s přibývajícím věkem vyvíjel. Proto na něj znovu dolehla tíha omylů, 
křivd i zmatků a manifestovala se smrtelnou nemocí. 

Putování, během něhož poznáváme zdroje onemocnění, vede oblastí 
výživy, loukou plnou bylin, vnímáním energií a působením jimi 
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a končí pochopením člověka. Kdo si v paměti neustále a vyváženě 
osvěžuje přínosy všech úseků této cesty, jíž prochází, a využívá je, kdo 
je spokojený navenek i se svým vnitřním životem, ten se stává posilou pro 

ostatní lidi a blahodárný pokoj rozšiřuje. 

Nemoc je láska, kterou ve své nedokonalosti neumíme pochopit. Nemoc 
je dar shůry, který nás učí, jak dary jiné máme ve zdraví rozdávat. 
Je milosrdenstvím, a proto milujme a chvalme čas, kdy se očišťujeme 
od svých tělesných i duševních pochybení. Dokažme využít všeho, 
co nabízí. 

Nemoc je snahou navrátit nás do středu naší životní dráhy, do rovnováhy 
využívání rozumu a citu. Ukazuje nám správný směr vstříc do náruče Boží. 
Nemoc pokořuje. Kdo se při ní skloní a uvědomí si její poselství, toho 
obrazuje. Je vzkříšením ducha i těla. 

Blíže štěstí je člověk spokojený s tím, co má, u něhož mizí chvat, přehnané 
nároky a vysvítá touha po vlastním uvědomění. Takto se přibližuje 
základu, z něhož jeho lidský duch vzešel. Pomalu a postupně nalézá smysl 
života a zdroje štěstí. Mír v duši se ve zdraví těla zrcadlí a rysy tváře 
zušlechťuje. 

Zpomalme své kroky a pozorně naslouchejme životu. Lehčí a prosta 
strádání bude naše pouť. V klidu mysli, dobrotou, milosrdenstvím 
a odpuštěním rozplynou se veškeré nemoci jako sníh, když přijde teplý 
jarní den. Bolest se rozpustí, a dokud láska k druhým a úcta k vlastnímu 

životu z našeho konání budou svítit, dotud se znovu neobjeví. 

Léčení je učení se lásce, to mějte vždy na paměti. 

♥ 

NENÍ 

Není v světě širém člověka špatného,  

nedělím zlobu, závist od projevu milého.  

Není nic těžšího, než dokáži nést,  

vše splývá, je ku prospěchu, nekonečno cest. 

Když jsem bit, tak poznávám, co činiti nemám,  

učím láskou lid, ne jestliže se hněvám.  

Nemám peněz mnoho a ani vůbec málo,  

že partner není ideální, to se mi jenom zdálo. 
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Déšť vlaze zemi zkrápí, slunce krásně svítí,  

nemám zhola nic a mohu všechno míti.  

Učíme se pokoře s pláčem, s bolestí,  

dobrem rychle rosteme, klesáme neřestí. 

Poznávat, vhodně okusit, to nesprávné není,  

prožitky - škola života nás nejrychleji mění.  

A když tělo obývá moudrý, zdravý duch,  

není nic špatné, žalostné, vše je láska, Bůh. 

♥ 

DVA DĚLNÍCI, ŽALUDEK A PRS 

Životní situace, které nás potkávají a do nichž též nemoci patří, jsou 
ozvěnou lesa, do něhož voláme svá přání, v němž sbíráme zážitky i kácíme 
radost v srdcích druhých lidí. Les šumí a vypráví o všem, co se v něm 
stalo. Obdobně náš život je výpovědí o skutcích, které jsme konali, 
konáme či na něž vytrvale myslíme. Když nebudeme ničit harmonii lesa 
(světa), bude náš pobyt v něm příjemný. 

Žili byli dva dělníci. Pracovali na soustruhu v jednom menším 

strojírenském závodě a do zaměstnání dojížděli autobusem ze stejné 
vesnice. Oba měli domek se zahradou a čas po práci trávili jeho 
udržováním a pěstováním zeleniny i ovoce, což jim přinášelo užitek 
a určité přilepšení. Každý všední den časné ráno přijížděli do podniku, 
a než začali pracovat, posnídali v závodní jídelně polévku, chléb s máslem 
a vejcem či občas guláš s rohlíkem. Vedení závodu vycházelo svým 
zaměstnancům vstříc a oni s oblibou využívali dobrý sociální program, 
který jim byl, například stravováním, nabízen. Oběd měli skoro vždy stejný 
a také jejich strava doma byla v úhrnu velmi podobná. S trochou nadsázky 
se dalo říci, že naši dělníci byli jako dva bratři, dvojčata. Co jedl jeden, 
to měl na talíři i druhý, jak pracoval a využíval tělo první, to potkávalo 

také jeho přítele. Skladba stravy a výdej životní energie byly u nich 
obdobné, jejich zdravotní potíže se však diametrálně lišily. 

Prvního dělníka léta sužují bolesti v oblasti bederní páteře, hůře zvládá 
delší chůzi, často jej pobolívá hlava a několikrát již znatelně pocítil srdeční 
arytmii spojenou s drobnými záškuby v hrudníku. Jeho kolega má zase 
problémy s trávením, zejména se žaludkem, občasné sklony 
k nechutenství, trpí plynatostí a nepravidelně se objevuje v jeho stolici 
jasně červená krev. Proč ?  Proč stejné zevní působení stravou a prací 
nevyvolává shodná onemocnění ?  Proč se potíže našich skoro stejných 
dělníků zcela různí ? 
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Onemocnění není jenom odrazem toho, jak jíme, kolik pracujeme, ale také 
našich myšlenkových pochodů a činů. Věrné zrcadlí především naše 
chápání světa. Zdravotní stav ukazuje, zda jsme naplněni pohodou 

a spokojeností, nebo jenom žijeme, že žijeme, pracujeme z nutnosti 
zajistit si obživu a bez radosti a úsměvu též konáme určité povinnosti vůči 
druhým lidem. 

Nemoc je hmotně projevený prohřešek myšlení a jednání vůči nám samým 
nebo častěji vůči osobám a dění kolem nás, který je umocněn ne zcela 
vyváženou a kvalitní stravou, povrchním dýcháním, nerozumným 
hospodařením s životními silami a nedostatkem odpočinku. 

Náš první dělník je obyčejný, běžně uvažující člověk. Jeho krédem 
je slušně si vydělat, za obdržené peníze si nakoupit něco pěkného a občas 
navštívit v rámci dovolené s rodinou přímořská letoviska či velebné hory. 

Večery tráví převážně ve společnosti televize. Jeho pohled na život 
je tuctový a dosti jednostranný. Nejdůležitější jsou pro něj hmotné statky 
a spíše povrchní zážitky, jiný smysl svého bytí nevidí a neuvědomuje si jej. 
Touží něco mít a vidět, dokud ještě žije. Nepřijímá názor, že se nenarodil 
jenom pro práci a hromadění materiálních hodnot, nedokáže pootočit své 
nazírání na svět, na jeho dění a oprostit se od přílišné závislosti na hmotě. 
Nevědomky nakládá na sebe hodně chtění, plánů a úkolů. 

Bederní páteř, nesoucí váhu celého těla, již nezvládá bez odezvy bolestí 
další přítěž, byť tentokrát "jenom" duševní. Problémy, touhy sice nic 

neváží, ale dovedou člověka úplně ochromit, častokrát zcela paralyzují 
jeho uvažování i manuální činnost. Navíc úzce vymezené názory 
na události života, které první dělník má, ztěžují a omezují pootáčení 
obratlů. Nehybnost, nepružnost, strnulost pohledu na každodenní děje 
nachází své vyjádření v rovině tělesné. Názor, který je od jeho představ 
odlišný, přijímá náš první dělník s nechutí a již předem jej odmítá. 
Obdobně bolestivě reaguje na změny fyzické polohy jeho páteř, 
ji ovlivňující svaly a z míchy vycházející nervy. Přitom si stačí uvědomit, 
že druzí vidí mnohdy lépe, pravdivěji náš život. Jednak se jich tolik netýká, 
a proto jej pozorují s určitým nadhledem, a dále prakticky nepociťují 
bolest, tryskající ze situací, jejichž nesprávným řešením právě nemocný 

trpí. Nemají jako my „klapky na očích". 

Važme si rad jen jakoby mimoděk vyřčených. Obvykle napovídají, kde leží 
klíč k našim spokojenějším zítřkům. Páteř, osa lidského vývoje i těla, je 
u našeho prvního soustružníka stálým předkloněním u stroje a též při práci 
doma na zahrádce velmi zatížena. Avšak teprve duševní starosti, tíha slov 
"chci to mít" jsou posledními údery, které boří zeď její odolnosti, rozrušují 
tělesnou ochranu a dávají možnost nemoci, aby propukla. 

Dělník se nezřídka honí pro ne tak důležité. Je zbytečně přísný k druhým 
("tohle musíš udělat ještě dnes"). A vše vyvažuje pouze krátkodobé štěstí, 
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které přinášejí pocity "mám", „prosadil jsem svou", „je uděláno vše, 
co jsem chtěl." Neslyší včasná a poměrně častá varování slovem. "Franto, 
vykašli se už na tu dřinu a pojď si s námi zahrát fotbálek", volají na něho 

přes plot kamarádi. "Tak už toho, muži, nech a pojď mi povyprávět, jak 
ses celý den měl", žadoní jeho manželka. Ani drobná nachlazení, horší 
počasí či únava jej ve snažení a kvapu nezastaví. Pracuje skoro bez 
odpočinku a spřádá nové plány. Větší, důraznější upozornění 
nesvobodného, hmotou svázaného ducha, ke kterým patří arytmie, stahy 
a bolest u srdce, jsou další zoufalou prosbou. "Už buď na sebe hodný, 
udělej si pauzu, potěš úsměvem a slovem své nejbližší", volá sklíčené nitro 
skrze tělesné potíže prvního dělníka. Co jeho budoucnost skrývá ?  Změnit 
se k lepšímu v základních rysech je úkol nejtěžší, a pokud si jeho nutnost 
člověk zatím ani neuvědomuje, budou jej opakovaně potkávat obdobné 
situace, úspěchy, nehody i náhody, jaké již prožil. U našeho soustružníka 
bude tedy pokračovat honička za honosnějším vybavením domácnosti, 
prožije si další zklamání z nenaplněných tužeb, bude se strachovat o to, 
co doposud získal a co nyní musí ošetřovat i ochraňovat. Hlava mu z těch 
starostí přímo "brní", myšlenky v ní poletují jako stádo splašených koní 
a buňky mozku vyžadují větší a větší prokrvení, vyšší přísun kyslíku i živin. 
Ve své hlavě má první dělník pouze výjimečně chvíli klid, není v ní 
„uklizeno" a vše nepotřebné lymfou odvedeno. Přetížené myšlení 
se zákonitě promítá do tělesné schránky bolestmi hlavy. 

"Sedni si na zahrádce na lavičku a poslouchej, jak ptáci hezky pějí, broučci 
cvrlikají a příroda spokojeně dýchá. Raduj se z maličkostí. Za čím, proč 

se stále honíš ?", kdy to náš dělník konečně uslyší. Dokud bude sám sebe 
i druhé permanentně za něčím štvát, dotud jej nečekají opravdu příjemné, 
svobodné zítřky. Spíše svázanost termíny a výkonovými normami 
v zaměstnání, po něm práce doma i honba za zážitky v době relativního 
klidu o dovolené či výjimečně volného víkendu jej oddaně budou provázet. 
Kéž by se držel moudrosti, že někdy méně je více. 

Ke spokojenosti je blízko ten, jemuž k ní nemnoho postačí. Chudák náš 
první dělník. Ještě štěstí, že se jedná o modelový příklad, který má sloužit 
k tomu, aby se chování nesprávného vzoru nikdy nenaplnilo. Paralelou 

představ o těžké, neradostné budoucnosti, jejich průmětem do organismu 
jsou ztěžklé, bolavé nohy, které člověka nesou vstříc budoucnosti. Nemají 
oddechu, neustále svého pána tryskem k novým cílům unášejí. Lymfatické 
uzliny v oblasti třísel většinou nestačí zachycovat a likvidovat mohutný 
příval tělu škodlivých látek, a tak dochází k jejich usazování v okolních 
tkáních. Organismus nemá s ohledem na vnější fyzickou zátěž čas na úklid 
a regeneraci. Co ve velkém dobře známe, to v malém uvnitř naše tělo 
prožívá. Nohy logicky chřadnou a ohlašují svůj nedobrý stav únavou. Navíc 
jejich prokrvování a inervace není s ohledem na dříve uváděné bloky 
v oblasti bederní páteře ideální. 
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Blokáda ramene či páteře je výrazem ustrnutí, nesprávného, nadměrného 
zabřednutí do problému, který je v hmotném světě vyjádřený a s jehož 
optimálním vyřešením si nevíme rady, byť na něj skoro bez ustání 

myslíme. Nemoc vnoučete, nedostatek zakázek v zaměstnání, touha 
po nové, kvalitnější elektronice, přestože na ni nemáme peníze, přílišná 
starost o rodiče, to jsou například situace, při jejichž nezvládnutí dochází 
k omezení hybnosti a zablokování páteře v oblasti beder a kříží. Pochopení 
směru další aktivity, toho, jak konat, kde spíše nezasahovat, i když 
se jedná o naše nejbližší, kde vynaložit veškeré síly, byť onoho člověka ani 
neznáme, je velmi obtížné a učíme se mu prakticky celý život. A tělo, náš 
učitel, nám k tomu pomáhá. Když jeho varovné signály, různě 
zprostředkovaný hlas svého nitra delší dobu neposloucháme, stává se nám 
učení zdánlivě nespravedlivým, bolestným mučením nemocí. Je lepší 
dobrovolně dělat, co je pro nás prospěšné, nežli být nasměrován 
na správnou životní dráhu zklamáním a neúspěchy. 

Druhý dělník žije více vnitřním životem. Možná je členem nějaké církve 
nebo má přátele hledající opravdový smysl lidského bytí a ví, že luxusně 
vybavený dům, moderní automobil, mít to, co si již koupil soused 
či spolupracovník, není pravým cílem života. Možná je pouze více citlivý, 
laskavější a, ač soustružníkem s mozolnatou rukou je, dokáže jemně 
pohladit. Dění kolem něj ale není podle jeho představ. Je samý předpis, 
termín, většina lidí jenom spěchá, druhé odsuzuje a pomlouvá. Svět 
v podobě, kterou dosud poznal, se mu nelíbí. Vždyť tak to nemá být. 
"Bože, proč ?  Proč jsme takoví ?" Zatím se nedokáže se stavem 

společnosti s láskou vyrovnat, smířit, strávit jej a pochopit jako nutnost 
a současně možnost pro změnu, pro další pozitivní vývoj. 

Tak jako je sevřený svými pocity, tak je stažený jeho trávicí trakt, 
žaludkem počínaje a konečníkem konče. Vždyť žaludek zpracovává nejen 
to, co sníme, ale také prvotně hodnotí v rovině duševní přicházející životní 
situace. Příjemné děje v klidu a s radostí přijímá; nikterak jej nezatěžují, 
ba právě naopak jeho sliznici i svalovou stěnu v úkolech při zpracování 
stravy podporují. 

Složitější události ovšem žaludek spíše odmítá přijmout a strávit. Přece 
nikdo z nás nemá rád, když do něj jiné osoby svými představami 
a požadavky buší. A svoji rozmrzelost nad právě prožívaným dějem nám 
dává žaludek znát. U jednoho tím, že potravu odmítá. "Dejte mi všichni 
pokoj", jakoby říkal jeho pán. Druhý člověk si svůj žaludek při stresu 
naopak jídlem doslova zaháže. Tím na sebe tento orgán soustředí více 
pozornosti a na pokyn mozku se více prokrví. Současně jsou o přísun krve 
mírně ochuzeny ostatní tělesné orgány a tkáně, mezi nimi i překotně 
pracující mozek, který se snaží děj pochopit a správně rozřešit. Když 
je plné břicho, má být hodinu ticho. Musíme si alespoň na chvilku od úvah 
odpočinout. Tělo tráví potravu a hlava nám příliš, například po vydatném 
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obědě, nemyslí. Prožívaný stres je na krátký čas utlumen a odsunut 
do pozadí. 

Náš druhý dělník je asketa, jedinec spíše uzavřený a mlčenlivý, nežli 
spontánně reagující a do víru událostí rázné vstupující, a tak do sebe 
mnoho stravy nedostane. Jeho žaludek je psychickým rozladěním, které 
vyplývá z rozdílu mezi tužbou a skutečností, velmi zeslaben, nemá 
dostatek energie stravu přijmout, promíchat a rozmělnit. Zpětně pak 
k mozku vysílá signál a ten je vyhodnocen. "Nechci jíst, nemám chuť", říká 
člověk a příčinou je ne naplnění žaludku jídlem, ale jeho přesycení 
starostmi, obavami a rozčarováním. 

Nadýmání (neboli zvýšená tvorba plynů ve střevech) je způsobeno 
dysfunkcí slinivky, která obecně, nejen v lidském těle, symbolizuje 
sladkost, příjemný život, pohodu a skutečnou, nevsugerovávanou 

spokojenost ducha i těla. Jestliže je člověk šťastný a jeho strava obsahuje 
dostatek živin, vitaminů a minerálních látek, tehdy jeho slinivka pracuje 
bezvadně a své sekreční i endokrinní funkce si spolehlivě plní. Vše na světě 
i v životě každého tvora je v rovnováze. Kdo nevidí, tak jako náš druhý 
soustružník, pro určité potíže také radosti a dobrodiní, které jej potkávají, 
toho hemžení světa zdánlivě pouze bije. Buňky jeho slinivky jsou 
negativně ovlivňovány podivným chvěním, nepracují tak, jak je pro zdravý 
organismus potřebné, a ve střevech vznikají nedostatečnou účinností 
trávicích enzymů při štěpení potravy nadměrně plyny. Jejich slyšitelný 
odchod z těla upozorňuje na snahu zbavit se části určité psychické zátěže 

v mysli a je jistým uvolněním nahromaděných stresů. Zároveň 
je samozřejmé, že k silnému podráždění slinivky a oslabení střev může 
dojít také vlivem nevhodné stravy. V našem případě tomu tak není, neboť 
první dělník, jehož skladba potravy je obdobná, výraznějším nadýmáním 
netrpí. 

Krev je radostí těla, vždyť přináší jeho buňkám nezbytnou výživu, kyslík, 
hormony, reguluje teplotu a činí pro ně vše, co potřebuje. Jestliže krev 
z těla odchází, například krvácením z nosu, nadměrnou menstruací, 
zraněním kůže a podobně, ztrácí člověk chuť žít, ukazuje svému okolí, 
že je sužován, že se cítí nemilován a životem bit. Krev ve stolici druhého 

dělníka z prasklých hemeroidů vypovídá o jeho nerealizované touze vše 
trýznivé, co vnímá svými smysly, navždy, s konečnou platností odvrhnout 
a vyloučit. Hovoří o jeho neadekvátní snaze zrušit veškerá omezení a utéci 
pozemské mašinérii, která drtí v lidech cit a spíše sílu, tvrdost, zabíjející 
životní elán, opěvuje. 

Z jednoho těsta lze upéct několik druhů koláčů na pohled skoro stejných, 
avšak chutí a nádivkou výrazně odlišných. Také obdobně se stravující 
a pracující lidé, například naši dva dělníci, skrývají různé názory, pocity 
i touhy a chuť jejich života, kterou nemoci neodmyslitelně a výrazně 
ovlivňují, je proto zcela jiná. Každý člověk je nádhernou perlou 
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náhrdelníku světa, která spoluvytváří jeho půvab a výslednou dokonalost. 

♥ 
Přišla mladá dívka k léčiteli. "Co Vás, slečno, trápí ?", zeptal se jí muž, 
do něhož vkládala své naděje. 

"Žaludek. Bolí mne, nemohu jíst. Vyzkoušela jsem již pár rad známých, 
doporučení zveřejněná v knihách a časopisech, avšak můj stav a pocity 
se nelepší, snad jen velmi krátkodobě." 

Léčitel si pečlivě zmapoval stav dívčina žaludku a určil další oslabené, 
o povzbuzení a léčbu žadonící orgány v jejím těle. "A co Vaši rodiče, jak 
spolu vycházíte", pravil znenadání a zdánlivě úplně od věci. 

Dívka se na židli mírné zavrtěla. Bylo zřejmé, že jí léčitelův dotaz není 
příjemný. Po chvilce váhání přece jen odpověděla. 

"Nerozumíme si. Stále si myslí, že dělám něco špatného, vnucují mi své 
názory a obávají se, že se při studiích na vysoké škole v Praze zkazím. 
Nebydlím s nimi, žiji u babičky a ze školy jezdím vždy k ní." 

Zarazila se. Snad se za svoji upřímnost trochu zastyděla. Vzápětí ale 
pokračovala a rozvíjela započaté téma. "Rodiče vidím asi jednou za dva 
měsíce. Zastavuji se u nich krátce, brzy odjíždím. Příliš se nezdržuji, aby 
nevznikl prostor pro výčitky, které většinou záhy přerostou v hádku. 

Nemám sourozence, a snad o to více mi rodiče vše vytýkají." 

"Víte, slečno, myslím si, že jste právě nalezla příčinu Vašeho nemocného 
žaludku, že jste objevila zdroj utrpení, které neustále ničí, byť převážně 
jenom v podvědomí, Váš klid. Sama víte, že dobré vztahy s rodiči jsou 
důležité pro alespoň trochu citlivého člověka v každém věku. Rozhodně 
nejste se situací vyrovnána a smířena. Člověk nemá se světem, s tím, 
co mu život připravuje, bojovat. Má brát s pokorou vše, co přichází. 
Chápat a milovat druhé takové, jací jsou, i své rodiče. Určité Vás mají rádi, 
bojí se o Vás. Jste jejich nadějí, a možná proto ve své nedokonalosti 
ovlivňují Váš život více, nežli je příjemné a vhodné. Každý děláme chyby, 

mnohokrát si obrazně řečeno natlučeme nos, častokrát zakopneme, 
přišlápneme druhého svými názory a skutky k zemi. Rodiče Vás měří podle 
svých představ, podle toho, co zejména zase u svých rodičů viděli a slyšeli. 
Ano, nechápou Vás, jak byste si přála. Avšak co Vy, snažíte se jim vyjít 
vstříc, zmírnit a obrousit již v zárodku ostny jejich výčitek ?  Všechny 
situace, které o nás v životě třeba jen lehce zavadí, nás učí lásce, pokoře, 
milosrdenství. Je lehké milovat ty, kteří mne milují a opěvují. Složitější 
je dávat lásku, mít nezměrnou trpělivost s lidmi, jimž vládne 
nespokojenost, sebeláska a kteří své pohledy na věc i na úkor druhých 
běžně a dosti nelítostně prosazují. Když se nyní, na prahu života, o němž 
budete rozhodovat zejména Vy, naučíte snášet také těžkosti 
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s nadhledem, s pochopením pro ty, kteří Vám činí bolest, budete mít 
do budoucna lepší předpoklady pěkného manželství a harmonické rodiny." 

Dívka sice pozorně poslouchala, ale aby svůj výklad o potřebě uzavření 
míru a obnovení láskou naplněných vztahů s rodiči léčitel umocnil, 
pokračoval v odhalování toho, co dívku s matkou a otcem spojuje. 

"A ještě se chci zeptat, kdo Vám dává peníze na studia." 

"Posílají mi je rodiče." 

"Tak vidíte, asi nejsou tak špatní. Snaží se pomoci naplnit Vaše životní 
plány. Dostudujete, za chvilku se vdáte a možná budete moc ráda, když 
Vám občas pohlídají děti, dokud budou malé, abyste si s mužem mohli 
zajít za přáteli, do divadla nebo do kina. Snažte se je pochopit, obejmout 

v myšlenkách. Milujte je takové, jací jsou. Právě takové, se všemi plusy 
i mínusy, je mějte ráda. Nikdy je, zejména ne silou slova a útěkem 
z domova, nezměníte. Jen láska má moc, aby tam, kde prší a tečou slzy, 
znovu svítilo slunce a zavládla pohoda. A jestli Vám někdy slovem ublížili, 
odpusťte jim. Sama jistě nejste dokonalá, vždyť jste na ně zvedla hlas, 
odsekla jste, vzdorovala." 

"Já to asi nedokážu." 

"Aby Vám to šlo lépe, budete pít tyhle dva bylinkové čaje. Ten první zlepší 
Vaši náladu, zodolní psychiku. Pomůže nadledvinkám a ledvinám, které 
jsou hodně přetížené a hůře vykonávají své hormonální úkoly i filtrují krev. 

S pomocí prvního čaje budete připravenější zvládat těžkosti, svět kolem 
sebe uvidíte hezčí a bezpečný. Dodá Vám chuť žít. Druhý čaj potěší 
zejména Váš trávicí trakt. Působí na sliznice žaludku, dvanáctníku a střev. 
Zlepší funkci jater a slinivky, zharmonizuje vylučování žluči, která Vám 
v těle (lidově řečeno) občas velmi vzkypí. Dále, zejména zrána jezte....., 
dělejte....., je to dobré pro žaludek a připraví jej na zátěž v podobě 
potravy." 

Poté léčitel vstal. Osobitým způsobem uvolnil dívce jakoby zaraženou 
vitální energii v břiše a dále rukou, v níž lásku a touhu pomoci znásobila 
tichá prosba k Bohu, prohřál její stažený, znavený žaludek. Upozornil ji, 

že člověku prospívá hluboké, radostné dýchání a také nárazové pořádné 
rozdýchání, díky němuž se kvalitně okysličí krev, alespoň dvakrát denně. 
Ukázal jí lehký cvik, jímž lze v představách odhodit splín a ponurou energii, 
která na nás pří smutku dopadá. 

"Víte, slečno, čaje, rady i cviky Vám pomohou, ale aby Vám bylo úplně 
a trvale dobře, je potřeba odpustit, smířit se, milovat své nejbližší. Proto 
vše, co jste doposud dělala, pomohlo pouze krátce. Problém zůstává stále 
nevyřešen, kořen bolesti není doposud láskou vytržen. Nejste schopna 
na něj zapomenout a vždy, když na něho pomyslíte, se Váš žaludek 
stáhne. Obdobně jako člověk, který se lekne. Usmiřte se se svými 
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rodiči, přijměte z jejich rad ty dobré, utlumte své výtky vůči nim a bolest, 
nechuť k jídlu zmizí jako mávnutím kouzelného proutku. A když už bude 
nejhůře, neboť zpočátku Vám to spíše nepůjde, kupte si v lékárně vitamin 

Bi - Thiamin a 1x či 2x denně si jej vezměte po jídle. Říká se o něm, 
že rodí optimisty a výrazně pomáhá psychice. Vaši budoucnost nevidím 
černě, chce to jen trochu ustoupit a mít více snahy pochopit." 

"Tak já se o to pokusím a za měsíc, dva, tak jak jste doporučoval, 
se přijdu ukázat", řekla dívka a odešla. 

♥ 
Starší paní vyhledala léčitele a svěřila se mu se svým zdravotním 
problémem. Byl jedním z mnoha, avšak momentálně ji nejvíce trápil a byl 

důvodem k obavám. 

"Mám cysty a bulky v prsou." 

"A co jste pro své vyléčení doposud udělala ?", zeptal se jí člověk, který 
usoudil, že určitě není prvním, koho vyhledala. 

"Jezdila jsem k jednomu léčiteli. Ale je to daleko, asi dvě stě kilometrů 
odsud. Byla jsem u něho vždy tři dny, přikládal mi nad prsa ruce, každý 
den asi dvakrát. Po těch třech dnech jsem si v prsou již nic zvláštního 
nenahmatala. Bulky zmizely." 

"Jenomže asi po měsíci se opět objevily. Vše se opakovalo během loňského 
roku čtyřikrát." 

"A co Vám na to říkají lékaři ?" 

"U lékaře jsem nebyla a ani tam nepůjdu. Bojím se a moc jim nevěřím." 

"Víte, paní, pravidelná kontrola je důležitá, zejména ve Vašem věku. Jste 
v důchodě, že ano." 

"Ano, již několik let." 

"Je to Vaše věc, ale je škoda, že nejdete k lékaři. Pokusím se Vám pomoci, 

avšak zázraky neslibuji. Ten pán, za nímž jezdíte, je totiž známý a podle 
mne i dobrý léčitel. Jistě udělal všechno, co znal a uměl. Když se zdravotní 
problém opakuje, je svízel, kořen nemoci, který jí dává znovu vyrůst, 
v člověku, jehož sužuje. Nevyrovnaná, s něčím bojující psychika po chvilce 
relativního zdraví opět zablokovala funkce Vašeho těla, a co pan léčitel 
ve Vašich prsou energií rozpustil, to neodešlo lymfatickou cestou z tkáně 
prsu a z těla ven. Doporučil Vám na pití nějaké bylinné čaje ?" 

"Ano, poradil mi nějaké, ale mám svoje směsi, na ty jsem zvyklá a ty piji." 

"Jenomže, paní, každý čajíček působí na něco jiného." 
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"To já vím." 

"Já Vám také napíši nějaké bylinky. Budete je pít místo těch Vaši 
oblíbených, na něž si již Váš organismus zvykl. I čajem je vhodné šetřit 

a využívat vhodnou směs ve správném období." 

"Ne, děkuji. Pane léčiteli, já chci od Vás reflexní terapii, kterou děláte, nic 
víc." 

"Paní, reflexní terapie je v podstatě energetické působení na člověka. 
Je obdobou toho, co činil Váš pan léčitel přikládáním rukou. Ideální léčba 
je komplexní. Vaši nemoc považuji zejména za určitý duševní blok 
a myslím si, že není trvaleji léčitelná pouze v materiální rovině. 
Samozřejmé, proces léčení vyžaduje taktéž dodávání potřebných látek 
a vitaminů stravou, čaji, případně prostřednictvím bylinných koupelí. 

Naučím Vás způsob, jak uvolnit lymfatický systém v okolí prsou a v 
podpaždí, neboť pro vyléčení je nezbytné vyplavit nečistoty z tkání. Rovněž 
Vám ukáži místa na ruce, která byste si mohla s pomocí Vašeho manžela 
promasírovávat. Ale zejména, chcete-li být zdráva dlouhodobě, je třeba 
najít v životě problém, jehož nepochopení je zdrojem Vašeho trápení." 

"Mně stačí Vámi provedená reflexní masáž, nic jiného nechci a žádné 
potíže v osobním životě nemám." 

Léčitel paní reflexní masáž přes její opakovanou a dosti kategorickou 
žádost ale neprovedl. Vnitřní hlas jej od ní totiž opakovaně odrazoval. 
Nemocná měla pochopit, že nemůže být stále po jejím, že člověk, v tomto 
případě léčitel, má činit ne to, co po něm druhý, například nemocný, chce, 
nýbrž to, co má. Léčitel cítil, že se jeho pacientka má naučit toleranci 
a pokornému přijímání přicházejících životních situací. Zatím neměl právo 
jí vyléčením brát možnost najít nová poznání, pokoru a vnitřně povyrůst. 
Žena ještě vůbec nechápala smysl nemoci, hlouběji se na ní nezamýšlela, 
a proto docházelo k recidivám. 

"Paní, zkusme se přece jenom podívat na Vaše zdraví z pohledu jednání, 
myšlení, skrze bolístky a nepříjemné situace, které Vás v životě potkaly. 
Problémy s prsy mívají častěji ženy, které se nepřiměřeně zdobí, které 

přehánějí péči o svůj zevnějšek a využívají své tělo a jeho krásu k ulehčení 
života. To ale není, myslím si, Váš případ. Dále nemoci prsou trápí ženy, 
mající nevyrovnané vztahy s dětmi, které udělaly v mateřském životě 
nějakou významnější chybu, třeba tím, že na svých dětech hodně lpěly 
a chtěly jejich život, byť v dobrém, změnit k obrazu svému. Mohou též 
sužovat ženy, které jsou schopny pro dobro své rodiny učinit cokoliv, aniž 
by přitom braly ohled na názory a potřeby ostatních lidí." 

"To ne, to se mne netýká. Já jsem měla jednoho syna. Byl ke mně zlý, 
a když od nás po vojně odešel, byla jsem ráda. Syn již zemřel..." 

"A není Vám někdy po něm smutno ?" 
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"Ani ne, velmi mně ublížil. Za péči, kterou jsem mu dala, mi odměnou byla 
hrubá slova a neúcta." 

"To se, paní, v životě často stává. Snažíme se udělat druhému pomyšlení, 
a on to pochopí jako pravý opak, touží po něčem úplně jiném. Asi jste 
se nepochopili a Váš vztah se synem postupně vadl, až jste se úplně 
odcizili a Vaše cesty se rozdělily. Je to škoda, avšak stalo se. Odpusťte 
jemu i sobě a nesuďte, kdo byl tím vším vinen. Život jde dál a dá Vám 
i jemu, neboť smrtí naše existence nekončí, možnost nápravy. Duše 
Vašeho syna je k Vám stále těsně připoutána. Smiřte se s ním, pohlaďte 
jej myšlenkou, přiviňte k sobě v srdci svém a garantuji Vám, že bude 
dobře. Bulky v prsu se Vám již nebudou opakovaně tvořit. Odpusťte, aby 
i Vám bylo odpuštěno a abyste nalezla trvalejší zdraví." 

"Pane, já nechci přednášku o náboženství, já chci vyléčit." 

♥ 
"Ach, lidé malé víry. Ach, lidé vzpurní, zahledění do svých představ. Ach, 
lidé plačící, bez nadějí a zoufale volající po lásce. Hledáte zdraví, avšak nad 
činy svými se nikterak nepozastavujete. Nesoudím Vás, sami sobě šlapete 
po štěstí. Nelze trvaleji vyléčit tělo, aniž by potěšen, pohlazen a smířen byl 
lidský duch, aniž by zharmonizováno a protepleno nezištnou láskou bylo 
myšlení člověka. Nepochopit druhého znamená vnést si osamělost 
do vlastního života, nepodání pomocné ruky problémy časem vyvolá. Jste 

jeden jako druhý, a přitom každý jiný. Učila Vás máma nenávidět, nechala 
Vás hladové, brala Vám hračky, nebo Vás milovala, bála se o Vás, krmila 
Vás a pomyšlení Vám činila ? 

Mámina náruč, bezpečí otce, vše je tu s Vámi stále. Jste již velcí, a proto 
si sami musíte nabrat do poháru vodu ze studánky poznání. Opatrně, 
v klidu, s pokorou a s díkem za to, že Vás oblaží. Obezřetně, neboť když 
studánku pošlapete, bude v ní bláto a nebudete chtít zkalenou vodu pít. 
Avšak budete ji muset pít, neboť jinak byste umřeli žízní. 

Miluji Vás a radím Vám. Naslouchejte dobru, naslouchejte lásce 
a odpouštějte, prosím Vás." 

♥ 
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♥ 

CESTY KE ZDRAVÍ A K BOHU 

Velké je množství schodů, vedoucích na Svatém Hostýne od obratiště 
autobusů k chrámu Panny Marie. Někteří poutníci již po prvních zdolaných 
stupních pociťují únavu, většina je v polovině schodiště znavena, a proto 
odpočívají. Mnozí u okolních stánků, jejichž cetky lákají. Upnutí pozornosti 
k nim kazí nádherný zážitek, vždyť po schodišti člověk stoupá k Bohu 
a pokora jej naplňuje. Nakonec všichni lidé vystoupají až nahoru a vejdou 
do chrámu, aby vzdali díky Matce, velebili Pána a prosili o zdraví, štěstí 
a lásku. 

Cesta člověka k Bohu je obdobná. Mnoho úskalí, obtížných zkoušek, útrap 
i lákadel ji lemuje, avšak stále jde člověk za vizí dobra a je usměrňován 
neviditelnou, laskavou rukou. Často zůstaneme ve svém úsilí o dobro, 
o prospěch zejména druhých stát. Zahledíme se do sebe, do svých 
představ. Od stánků naplněných cetkami neumíme odtrhnout oči a cestu 
vzhůru ztrácíme. 

Jeden život skončí a nový začíná. Znovu jsme na schodišti, znovu 
zdoláváme vyšší i nízké stupně s nadějí, že tam, nahoře, čeká On. 
A jednou opravdu radostně zdoláme poslední schod a dojdeme svého cíle. 

Snad se i otočíme a uzříme cestu svého ducha. Z vrcholu nezdá se již tak 
bolestná. Zapomenuto je strádání a blaženost nás naplní. 

Hosana lidem dobré vůle a nechť pokoj, zdraví a víra je na jejich životních 
cestách provází. 

♥ 

OKO - OKNO DO DUŠE 

Je svět, který běžně vidíme, a je také svět, jehož existenci pouze 
vyciťujeme a uvědomujeme si ji jenom v mihotavých okamžicích rozevření 
vědomí, při povznesení mysli a jejím naplnění dobrem, spokojeností 
a smířením. 

Když Alenka vstoupila do říše za zrcadlem, vše kolem zdálo se jí báječné. 
I člověk může vstoupit za zrcadlo tělesného ztvárnění okem do duše 
druhého. A neuzří jenom radostný smích, pohodu a štěstí. Projde též 
komnatami ponížení, zoufalství a beznaděje. 
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V krásně nazdobené váze s květinami dlouho stojící voda zahnívá a nádobu 
zevnitř znečišťuje. Obdobně se pod květovanými šaty a za krásně 
namalovanou tváří a víčky ukrývá nejenom spokojenost, ale i mnoho 

bolestí a život zraňujících závislostí. Vodu ve váze je třeba pravidelně 
vyměňovat a zahnívající stonky květin uříznout. Také člověk v životě 
prochází očistou. Řeší nové situace a se starými, ještě otevřenými 
a nedotaženými, se postupně vyrovnává. Chápe je, smiřuje se s nimi, 
odpouští a děkuje těm, s nimiž byl v nelehkých chvílích svázán. Odklízí 
překážky a prach ze své cesty a osvěžující energií je naplňován. Vyrovnaný 
a milující vše, co život přináší, pohybuje se člověk bezpečně prostorem 
a časem. 

Kolik lásky se v nás skrývá, kolik nadějí, míru a světla duše, o tom oči 
pravdivě hovoří. Podívejte se do nich. Pomalu a dlouze. Pronikněte 

k podstatě, o níž vyprávějí, nenechte se zmýlit rámem tváře, který 
výpověď o životě člověka mnohdy trochu zkresluje. Širokou pozornost 
upoutá okamžitě nádherně zarámovaný a bohatě zdobený běžný výjev. 
Cenný obraz v obyčejném rámu zůstává zprvu nepovšimnutý, časem však 
jeho tvůrčí myšlenka i detaily zpracování upoutají a jeho pravou hodnotu 
lidé odhalí. Charakter člověka a čistota jeho duše se teprve v dešti, větru 
a při nesení těžkých křížů pravdivě ukazují. 

Zadívejte se do očí, a spatříte osud člověka. Uzříte překážky, které jej 
na cestě životem budou potkávat. Spatříte pokoru, s níž životem půjde, 
"velikost" jeho srdce a lásku v něm skrytou. Poznáte, jak vstřícně přijme 

dobré rady, zda spokojí se s málem, jak je otevřeno jeho nitro ostatním 
lidem. Uzříte cestu hledání dobrého v partnerovi, úkol naučit se ocenit 
druhého, byť není dokonalý, pocítíte slzy nevydařených manželství, 
nezájem a přehlížení. Uvidíte zdravotní stav jeho jater, ledvin, srdce, 
nahlédnete do jeho celého organismu a svým pohledem, myšlenkami jej 
pohlaďte a potěšte. 

Oči odkrývají lidská trápení i štěstí, sladkost života, umění rozdávat radost, 
touhu po lásce. Svítí z nich svobodný duch, či volá vězeň lidských omezení. 
Pohled na pěkně růžovou, nebo naopak pobledlou tvář a na držení těla 
stav duše i organismu jenom dokreslí. 

K poznání základních charakteristik a potíží člověka není třeba zvláštních 
schopností. Nemusíš "vidět", „slyšet trávu růst", postačí Ti pozorný zrak, 
vnímavé srdce a snaha pochopit, učit se v druhých sebe poznávat. 

Životem si neseme dispozice k onemocnění určitých orgánů. Zdravotní 
potíž na chvíli mizí, léčbou se ztrácí, ale po čase se opět připomíná. Někdy 
se cítíme jako v bludném kruhu, neboť žaludeční problémy, nepravidelná, 
bolestivá menstruace, ztuhlost krční páteře, nespavost na čtvrt roku 
ustoupí, zklidní se, avšak poté opět bolest začne sužovat naši tělesnou 
schránku. Zdravotní neduh je znovu na scéně. Proč ?  Mějme stále 
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na paměti, že dispozice ke konkrétním nemocem rovná se náchylnost 
k jistému jednání. Sklony k určitému jednání jsou podhoubím určitých 
onemocnění. 

Petrův pradědeček zemřel na selhání srdce, dědeček také a jeho 
dvaapadesátiletý otec prodělal již druhý infarkt. Petra s velkou 
pravděpodobností čekají rovněž srdeční problémy, jeho dědičnou hrozbou 
budou ischemická choroba srdeční a oběhové potíže. Tak to většinou 
tvrdíme či slýcháme u lékaře. Podívejme se na věc z druhého konce, ne od 
hmotného projevu a příčiny smrti, ale z úhlu jednání těch, které srdeční 
neduhy trápily a trápí. 

Nemocné srdce mívají lidé přísní, tvrdí k druhým nebo sami k sobě. Srdce 
nejvíce chřadne nedostatkem lásky, životní radosti a pod množstvím 
povinností a úkolů. 

Pradědeček měl sedm dětí a od časného rána do slunce západu dřel 
na svém hospodářství. Neznal odpočinku, dlaně i slova mu ztvrdly 
a neuměly jemně pohladit. Pradědeček přišel večer domů, najedl se, ještě 
něco nezbytného v chalupě udělal a šel spát. Znal jenom práci a stejné 
od druhých vyžadoval. Zemřel na louce, kterou právě kosil. 

Jeho syn, Petrův děd, již od osmi let těžce pracoval na poli. V pozdějším 
věku zatěžoval spíše hlavu než údy, neboť vystudoval na strojního 
inženýra. Oženil se s ženou pohlednou, ale poměrně náročnou. Stále 
toužila po hezkých a nových věcech do domácnosti i na sebe, po dražších 

špercích a ráda cestovala. Děda byl přitom spíše pecivál, domácí kutil 
a skromný dobrák. Ve snaze udělat pomyšlení babičce se dědečkův život 
ubíral cestou šetření a vycházení vstříc druhým. Činil jim radost, ale jeho 
srdce plakalo. Na sebe, na své zájmy a přání mnoho klidu a času neměl. 
Náhlá smrt v době, kdy od něho žádali a očekávali výraznou pomoc ještě 
dcera s rodinou, byla pro dědečka, z pohledu věčnosti lidské duše, spíše 
vysvobozením. Druzí plakali, on však svoboden opustil hmotný svět, své 
tělo a závislosti. 

Otec Petra byl babičkou vychován k náročnosti a přísnosti. Nemyslel 
v podstatě špatně, ale příliš hřejivého tepla a pohody v jeho slovech 

a činech nebylo. "To se musí udělat, ten správně nejedná, to nesmíš, 
studuj, šetři, nikam nechoď." Kde je laská, svoboda, volnost jeho života 
i těch kolem něj ?  Proto prodělal dva infarkty, kterými se sklidila zasévaná 
přísnost, ukázal se vnitřní nesouhlas ducha se životem plným termínů 
a neustále rostoucích nároků a vyjádřila se vlastní nesvoboda. 

Bude mít také Petr, který je mladý a život má před sebou, srdeční potíže 
svých předků ?  Záleží na něm. Dozajista bude jimi ovlivněn. Co viděl 
u nich, zejména u svých rodičů, to bude pokládat za normální, běžné, bude 
mít tendenci chovat se obdobně. Správně i mylně. Bude-li však rodinné 
chyby, zejména s pomocí své životní partnerky, odhalovat, postupně 
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odstraňovat a život svůj naplňovat dobrým, srdce své i druhých 
povzbuzujícím jednáním, potom dispozice předků, určité zlozvyky a stálost 
jednání rodu i zdravotních obtíží, vymizí. 

Kdo všechno změní, ten stane se bílou vránou, holubicí laskavosti 
a symbolem šťastného života. Kdo do srdcí druhých radost dává a přitom 
není dotčeno jeho vnitřní štěstí, ten srdce má zdravé a bijící jako zvon, 
který radostně ohlašuje lepší zítřky lidského pokolení. 

V dětství a mládí je lidské oko mnohem více naplněno jasem a třpytem 
nežli později, v období dospělosti. Každodenní starosti zatěžují člověka 
natolik, že postupně zapomíná vnímat vůni přírody, kouzlo obyčejného 
všedního dne, který zahajují nádherné symfonie ptačího zpěvu. 
Opomíjíme, nevnímáme něhu a cit, jimiž nám proteplují bytí naši nejbližší, 
nevidíme lásku rozprostřenou kolem nás. Zkusme se několikrát během dne 

zastavit a v klidu pohledět na svět srdcem. Vypnout rozum, zahlcený 
starostmi, a vnímat jemnost a krásu vůkol. Naše oči, okna do duše, budou 
hned veselejší, optimističtější a jejich světýlka prozáří okolní svět. 

Oči našich spoluobčanů často pláčou nad darem nejvyšším. Dívejme se, 
koho máme před sebou, a pochopíme, s čím mu můžeme pomoci. Snazší 
je život toho, kdo mu vědomě naslouchá, váží si jej a využívá nejen jeho 
materiálních možností, ale také nabízejících se příležitostí k sebepoznání 
a k správnému nasměrování dalších kroků. Kdo se skutečně dívá, kdo plné 
využívá svůj zrak, sluch a zjemňuje všechny své smysly, kdo naplněn 

je pokorou a láskou, ten bezpochyby ucítí vůdčí ruku svého průvodce 
životem a zmenší počet svých přehmatů a klopýtnutí. 

Se správným jednáním k nám přichází štěstí, šíří se dál, pozdvihuje 
starostmi shrbenou společnost a vnáší spokojenost do lidských tváří. 
Dobrou radou, snahou pochopit k nám přicházejícího, mu můžeme 
nesmírně pomoci. Stačí trocha taktu, pozornosti, láskou hořící srdce 
a milosrdenstvím, dobrotou prozářené oči. 

Určité každý alespoň jednou zažil následující situaci. Potkal usouzeného, 
zoufalého člověka nebo šel k někomu velmi nemocnému na návštěvu. A 
po chvíli rozhovoru, jímž se snažil pomoci a zkoušel trpícího optimisticky 

naladit, po pár minutách, kdy nehleděl na své zájmy a pro potřeby 
druhého zcela rozpustil, úplně zapomněl na své já, po chvilce útěchy ten 
plačící, nemocný ožil, zvedl hlavu a počal jevit zájem nejen o svůj problém, 
ale obecně o život. 

V několika slovech, naplněných láskou, nadějí a odpuštěním, je nesmírná 
síla. Obyčejným úsměvem, slůvkem děkuji, pochvalou rozzáříme den úplně 
neznámému člověku. Život je mozaika, a není nutné usilovat o vložení 
velkých kamenů, vždyť skládá se především z drobných kamínků. Toužíme 
činit velké nezapomenutelné skutky, chceme měnit svět, a přitom 
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nevyužíváme malých příležitostí s velkou cenou, kterých nám každý den 
nabízí bezpočet. 

Na rozhraní zdraví a nemoci, zejména je-li těžší, mnohý člověk pozvedá 
svou mysl k nehmotným ideálům, k jakoby iracionálním možnostem 
uzdravení, k Bohu. Volá, prosí, modlí se. Panna Maria, Ježíš Kristus, Bůh, 
anděl strážný, naši milovaní zesnulí jsou v našich prosbách těmi, které 
žádáme o pomoc, o ulehčení životních zkoušek a o zmírnění bolestí. 
A jejich duch k nám přichází, s jeho kvalitou se spojujeme. Upřímná 
modlitba, vycházející ze srdce, oproštěná od egoismu, modlitba, která 
nejen žádá, ale i dává, slibuje, zavazuje a odpouští, taková modlitba 
k Bohu, k Ježíši, k Panně Marii nás přibližuje k nim. Omyt a prosvětlen 
je takovou modlitbou náš duch a jeho prozáření je ozdravným pramenem 
těla. Mysl se naplní laskavostí a chvályhodnými předsevzetími, tělo svěží 

energií a spokojeností. 

Když k Otci svému se přivineš, cítíš se v bezpečí. Když Matka Ti rány hladí, 
své bolístky již nevnímáš. A Syn, Tvůj bratr ?  Když k němu přijdeš, 
je společný čas naplněn láskyplnou hrou, která Ti dává sílu do příštích dnů. 
Dítě, žijící v bezpečí u svých rodičů a v kruhu svých sourozenců, 
je spokojené a nezná trápení. Každý z nás je dítkem nejen své matky 
a otce, ale i Lásky. Lásky Boží, která nás stvořila. Přiviňme se k ní, neb 
ona je bezpečným přístavem i zkušeným průvodcem na plavbě životem. 

Na co myslíš, s tím se spojuješ, platí obecně. Proto ne problémy, 

nedořešené vztahy, činnosti, negativní dění ve společnosti mějme 
na paměti. Vždyť právě zahlcení jimi způsobilo snížení obranyschopnosti 
těla a otevřelo bránu nemoci. Svoje myšlenky neustále utišujme 
a obracejme k tématům, která každodenně opomíjíme, o jejichž hodnotě 
sice víme, avšak nemáme na ně prostě čas. Pokud člověk pospíchá, jsou 
meditace, modlitba, zklidňující bezmyšlenkovitý pohled z okna na stromy, 
keře, přírodu kolem něčím zdánlivě nedůležitým. Avšak když člověk okusí 
jejich chuti, poznává jejich prospěšnost pro pokoj mysli a zdraví těla. 

Milujeme opravdu přírodu, vážíme si jí ?  Nehleďme najednání celé 
společnosti, spíše na přínos svůj, na námi odhozený či zvednutý papírek 

na ulici, v parku, na to, zda respektujeme dráhy chodníků, či naopak 
šlapeme po městské zeleni, když pospícháme na autobus do zaměstnání. 

Akceptujeme při svých rozhodnutích názory, potřeby a možnosti druhých ?  
Je naše fyzická a intelektuální aktivita světu skutečně prospěšná ?  Co 
k šťastnému životu nezbytně potřebujeme a po čem vlastně toužíme ?  
Žijme smysluplně, v pokoji, s díky a pokorou. Buďme přirozeně laskaví, 
chápající bez většího úsilí a chtění, a to nejen o samotě, v izolaci, nýbrž 
uprostřed společnosti, do níž jsme se zrodili. Ona prověří naše naplnění 
těmito vlastnostmi. Okolí, náš Bohem daný učitel, bude mít snahu náš klid 
rozbít, laskavost a pokoru nahradit silou a pochopení nedokonalosti nás 
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všech, milosrdenství, se pokusí vymýtit egoismem. Působení okolí, 
do něhož spadají též skutky jiných osob, nám nečiní utrpení, nýbrž 
je školou dosud nezvládnuté látky, učením se, jak jít cestou k Bohu. 

Léčením pozvedá se duše z prachu, mohutní, oprošťuje se od vlivu hmoty, 
sebestředného já a znovunalézá ztracenou, pošlapanou chuť žít. Plamínek 
v očích se znovu rozhoří vírou v šťastné zítřky. Světlo čisté duše prozáří 
tmu nevědění a ozdobí svět. 

♥ 

Světýlka očí tajemná jsou,  

na výlet do duší druhých nás zvou. 

Čekají, volají, občas také pláčí,  

když bolest nitra na tváři se zračí. 

Svit očí vnímejme stále, od počátku,  

aby se předešlo útrapám a zmatku,  

aby pouť životem byla pohlazení,  

ne pádem do těžkostí, nýbrž obrození,  

rozkvět a růst duše člověka,  

aby byla naplněna jeho touha odvěká,  

poznati klid ráje, ochutnat jeho vlídnosti,  

najít Boha a rozplynout se v jeho milosti. 

Světýlky očí ožívá naše bytí,  

učme se od druhých milovat, žíti. 

V pokoře a láskou slovo člověk naplňujme,  

a kde plamen očí vadne, tam jej znovu rozsvěcujme. 

♥ 
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♥ 

STŘÍPKY POZNÁNÍ (II) 

 ♥ Sedlák nenaloží na vůz, do něhož je zapražen jeho kůň, víc, než zvíře 

utáhne. Po dnech těžší práce dá mu odpočinout. Radostně pobíhá 
koník, neobtížený břemeny, po louce. 

Ani Bůh nezkouší člověka, jehož miluje, většími starostmi, než 
je schopen řešit, většími bolestmi, nežli snese. Po složitějších týdnech, 
po náročnějších měsících přichází klidnější období a lidské nitro 
se naplňuje štěstím. 

Kdyby sedlák naskládal na jednu fůru všechno, co potřebuje z pole 
odvézt, strhal by koně. Kdyby nám Bůh zjevil najednou, co dobré je a 
co nikoli, kdyby nám dal uzřít důsledky všech našich činů, nechtělo 
by se nám ani žít. 

Moudře využívá sedlák svého koně, laskavý je Bůh k člověku. 

 ♥ Semenem lásky pravda a úcta jest. 

 ♥ Kolik je v životě dnů, tolik je příležitostí správnou cestu k Bohu 

nastoupit. 

 ♥ Oknem vidíš do domu, co uvnitř skrývá. Člověka poznáš, když 

se zadíváš do jeho očí. I zrcadlí se v nich radost, chtivost, tichá 
pokora, zoufalství i prosba o pomoc k Tobě vyslaná. 

 ♥ Pozorně vnímej ostatní lidi, neboť společně s Tebou nesou na bedrech 

bolesti i radosti tohoto světa. 

 ♥ Všechny rozvody vysokého napětí směřují k elektrárně. Obdobně 

veškeré úsilí člověka je službou Bohu, který se skrývá v druhých 

lidech, ve zvířatech, v přírodě i v něm samém. 

 ♥ Věčně zelenou má na cestě člověk, který plně touží dojít k Bohu. 

 ♥ Med v ústech nezaručuje lásku v konání. Kde „já" ještě neumírá, tam 

vytrvale roste sobectví a touha zvítězit nad druhými. Člověka ošálíš, 
Bohu však nikdy nevzdoruj. 

 ♥ Tavením cínu s mědí vznikne bronz. Smícháš-li milosrdenství, pokoru 

a lásku, vykvétá požehnaný život opravdového člověka. 
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 ♥ Jsi jako slunečnice. Kořeny v matičce Zemi máš, páteří Tvou je stvol. 

Listy jsou ruce, jimiž se druhých dotýkáš. Květ je pak hlavou, otáčející 
se za těmi, kteří slunce mají v úsměvu, v milém slovu a sytí Tě manou 
nebeskou. Déšť slz Tvé životní bolesti omývá a nadějí Tě osvěžuje. 

Vykoukneš z matky (Země), z malého semínka. Rosteš, dáváš radost, 
dozraješ a v nic se obracíš. Avšak cosi zůstalo - semínko Tvé, které 
znovu vzklíčí a projeví se novým životem. 

V semínku, které zůstává, jsou ukryty Tvé vlastnosti i chápání života. 
Buď zdravým semenem na povrchu i uvnitř, abys dal opět radost, 
štěstí, abys byl slunečnicí krášlící svět. 

 ♥ Když bičem nelásky od sebe odeženeš blízkého člověka, pak spíše 

Ty láskou jeho přivoláš. Neboť není tolik těch, kteří se dobrovolně vrátí 
do míst, kde čeká je zášť a pohana. Bůh přesto prosí nás, abychom 
milovali i ty, kteří nás nenávidí, pomlouvají a zraňují. Abychom je učili 
láskou lásce, kterou sami neumějí dát. 

 ♥ Na poli nechytneš zajíce, ač snažit se budeš sebevíc. Podobně před 

člověkem utíká poznání Boha, když se rozhodne jej dohonit. 

 ♥ Krása lidských těl zobrazuje naději v jejich duších skrytou. Odhoďte 

obavy a dobrotou svých srdcí rozezvučte svět. 

 ♥ Bouřlivě oslavuje člověk věci světské, pokojem Boha uctívá. 

 ♥ Milosti Boží málo užíváme, o milost Boží málo prosíme, milost Boží 

v uctění partnera svého nenaplňujeme. Vyslyší nás Bůh ?  Vyslyší 
matka prosby svého dítěte a dá mu, co k životu potřebuje ? 

Většinou odmítáme Boží lásku. Jsme jako lehkovážné děti, které 
mámou nažehlené šaty vzápětí umažou. Boha, učitele, nejmilejšího 
partnera svého, v životě nevidíme a v srdci neslyšíme. Proč se tedy 
divíme, když za dobrodiní projevená našemu pozemskému partnerovi 
je nám mnohdy odplatou nepochopení, nevlídné slovo a bolest. 

Naslouchejme a více se snažme pochopit smysl všeho kolem nás. 
Potom i druzí snáze přijdou k poznání významu slov - cit, láska, 
odpuštění. A ona pak trvale naplní náš život, který se stane oázou, 
v níž se každý žíznivý poutník napojí a odpočine si. 

 ♥ Sobectví, odměřenost a přísnost podobny jsou topolům, které zemi 

vysilují. Srdečnost a laskavost má vepsanou do listů lípa, která svými 
květy lidi uzdravuje. 
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 ♥ Ve víře v Boha vzkříšení lidské duše skryto je. Kdo celou svou bytostí 

věří a ví, ten neumírá, neboť se již znovu narodil. 

 ♥ Světlo je skryto očím, které jsou zavřeny. Poznání nepřichází, když 

v srdci vládne chlad. 

 ♥ Déšť smývá prach z rostlin a dává jim život. Nemoc čistí závislosti 

člověka a je zdrojem duchovního růstu. Častý vlahý déšť a občasná 
zdravotní zastavení jsou pro přírodu i pro člověka požehnáním. 

 ♥ Kdo sílu chtění ztratí, tomu se směr ztracené cesty k domovu vrátí. 

Odložme přebytečné, a přijde jedinečné. 

 ♥ Smáčena slzami cesta člověka mnohdy jest. 

 ♥ Spočiň v klidu mysli a vše pochopíš. Tajemství hmoty duchem ozářena 

ztrácejí svou moc a vývoj, charakterový růst už dále nekomplikují. 

 ♥ Časem odkvétá krásně kvetoucí růže, opadají joji lístky a pouze 

ve vzpomínkách květina zůstává. Obdobně postupně odcházejí přání 
člověka, mizí tělesná přitažlivost a zvýrazňuje se touha být lepší, žít 
v laskavějším světě. Nepotřebných tužeb a tělesných žádostí se lze 
rychleji zbavit vědomé nastoupenou cestou k Bohu. Kdo si jednou plně 
uvědomí a ochutná jeho lásku, ten stává se poutníkem ve vyprahlé 
poušti, který spatřil pramen života. Již ví, že je, a k jeho hledání 
vynaloží veškeré síly. 

 ♥ Cetek chtivá žena se zastaví u každého krámu, zvědavý člověk lačně 

pozoruje vše kolem sebe a hltá slova lidí, které potkává. Vědoucí 
prochází kolem nástrah života pomalu a bez účasti. Ze svého soužití 
s Nejvyšším vychází pouze tehdy, je-li to v souladu s Jeho vůlí, pro 
dobro všech. 

 ♥ Když mizí strach, přichází víra. Když, životem naplněna, mizí víra, a v 

Poznání přerůstá, zjevuje se Bůh. 

 

♥ 



45 
 

♥ 

POSTŘEHY K ZAMYŠLENÍ 

Když potrubí praskne a voda ze stěny stříká, je nezbytné zastavit hlavní 
přívod. A potom všechno do sucha vytřít, aby opět bylo dobře, vše čisté 
a v pořádku. Obdobně to platí, jestliže člověk v myšlenkách pláče, protože 
jeho tělo nemoc sužuje. Nalézt poselství onemocnění a tím zároveň klíč 
k řešení složitých životních situací, k zastavení a vysušení slz, je možné. 
Pomocí nám mohou být rada léčitele, známého, jemuž se svěříme, 
zdánlivé nepodstatná připomínka lékaře, knihy a pořady, zabývající 
se zdravotní a duchovní tématikou. Ruku v ruce s hledáním v duši je dobré 
pracovat i na svém těle. Na tom, co mu nabízíme stravou, kolik 
mu dopřejeme odpočinku a odreagování od každodenních starostí, v jakém 
prostředí se pohybujeme a podobně. Možná některá z následujících 
poznámek zpříjemní Vaše putování za zdravím, naplní Vás nadějí a s 
radostným popěvkem na rtech Vám bude cesta lépe ubíhat. 

Míra spokojenosti lidského ducha, která je vyjádřena stavem psychiky 
člověka, ovlivňuje hmotné tělo. Zdravý organismus přispívá ke zrodu 
ušlechtilých myšlenek a činů, vždyť i pořekadlo praví, že v zdravém těle 
sídlí zdravý duch. Moudrost předků platí i naopak. Laskavě smýšlející, 
lidem jejich omyly odpouštějící jedinec koná tímto základním postojem 

k životu současně velkou službu svému tělu. Proto je vhodné i nezbytné 
využívat k navrácení zdraví nejen duchovních zdrojů očisty, ale též 
vhodných možností hmotného a energetického ovlivnění stavu organismu. 
A těch je nám nabízeno velmi mnoho. 

Hledání zdraví je uceleným souborem správných kroků a rozhodnutí, 
ne ustrnutí v jediném léčebném způsobu, ale také ne využívání přemíry 
rozličných prostředků a rad, do jejichž moudrosti pouze povrchně 
nahlédneme, nikdy ji však doopravdy neochutnáme. Pevná víra skály 
přenáší, myšlenka proniká hmotou, dostatek vůle, sebekázně a trpělivosti 
zahání bolesti a přináší do těla i do duše člověka pohodu a mír. 

A nyní již oněch několik rad, jak si usnadnit hledání zdraví. 

Lehčí strava povznáší mysl, činí ji optimističtější a připravenější správně, 
to znamená především v klidu, s nadhledem a s pokorou, zvládnout 
zkoušky a rozhodnutí, které před člověkem právě stojí. Čím jemnější, 
prostší, jednodušeji a spíše přirozeně připravované a tím i kvalitnější 
pokrmy budeš jíst, tím hladivější budou Tvá slova i Tvé chování k druhým. 
Dobrý a zároveň obsahově i přípravou hodnotný pokrm rodí šlechetné činy. 

Jez hlavně to, co ze země vzrůstá. Zmírni podle svých možností bolest 
konanou zvířatům a živočichům této planety. 
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Po dnech hodování omez příjem tuků a cukru. Dej tak svému organismu 
čas na pročištění a zregenerování. 

Zeleniny není nikdy dosti, najez se jí do sytosti. U alergiků upřednostňuj 
zeleninu velmi krátce povařenou a kompotované ovoce, nejlépe bez šťávy. 

Pojídání medu vede Tě k pilnosti včel. Sladkost cukru nahrazuj laskavým 
úsměvem a slovem. Pohlaď a pochval druhé, aby se totéž dělo Tobě. 
Pozoruj a poznáš, že chuť na sladké je skryté volání po pohlazení, 
po zájmu okolí o mlsouna. 

Důležité je nejen, co jíš, ale také jak jíš. Vše, co vchází do Tvých úst 
a těla, prozařuješ energií zpracování. Důkladné, avšak zároveň poklidné 
rozkousáni stravy je prvním vítězstvím na cestě ke zdraví. 

Vitaminy, stopové prvky a léky lidem pomáhají. Jejich účinek není jenom 
hmotný, svým vyzařováním ovlivňují taktéž energii a chování člověka. Kde 
je málo snahy (síly ducha), tam je zapotřebí hodně hmoty (léků a různých 
preparátů). 

Nauč se za vše poděkovat. Vzdej dík za dobrý pokrm tomu, kdo jej 
připravil, tomu, z čeho (z něhož) je připraven, i tomu, který vše tvoří. 
Blahořeč i za skývu starého chleba, která zažene Tvůj hlad a dodá Ti sil. 

Každé učení kus pravdy o životě skrývá. Proto využívej poznatku 
odborníků na výživu, doporučení makrobiotiku a vegetariánů. Nikdy 
se však nestaň dogmatikem, otrokem svých představ a názorů jiných 

osob. Pouze svobodný člověk může být zdráv a nalézt Boha. 

Ponech dětem svým spíše přirozenou volbu stravy, nežeň je nepřipraveny 
do náruče vegetariánství. Nechť se samy, až dospějí, rozhodnou, kterou 
cestou ve výživě půjdou. Jejich vnitřní duchovní úroveň dovede je tam, 
kde jejich místo připraveno je. Předběhneš-li vegetariánstvím, ale 
i přílišným připoutáním k náboženství bez důkladného prožití toho, co je 
dítěti vštěpováno, čas, stane se mnohdy dobře míněná snaha brzdou, 
blokem duchovního růstu Tvého potomka v období dospělosti. Tlak 
vyvolává protitlak, aneb čím větší silou na dítě působíš, tím vehementněji 
se bude v šestnácti, dvaceti letech Tvým představám bránit. 

Mladý člověk k správnému růstu potřebuje také živočišné bílkoviny 
a zejména velké množství lásky. 

Kyselost v myšlení i v organismu napravují bylinné čaje dané matičkou 
přírodou. Tebou nasbírané a s pokornou prosbou utržené kytičky pomáhají 
mnohem více. Sběrem bylin se navracíš do lůna přírody a učíš se vzdávat 
díky nepatrnému kvítku, který má moc zahladit i velkou bolest. 

Častější sprcha s chladnějším závěrem, plavání a podvodní masáže jsou 
velmi prospěšné. Voda očišťuje tělo i projasňuje ducha. Smývá přebytky 
chtění a dává naději šťastnější budoucnosti. 
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V přírodě není tolik svárů jako mezi lidmi. Lesní porost či koberec louky 
pročistí Tvou energii, část Tvých bolestí přijmou a klidem svým Tě obdaří. 
Vžij se do nich, splyň s jejich harmonií a vzdej jim dík. Společné procházky 

s partnerem nechť zdobí Váš život. 

Plnost dechu vyjadřuje svobodu člověka. Dýchej zhluboka, aby bohatě 
okysličená krev potěšila tělo Tvé. Nauč se shazovat svá trápení a vítězit 
nad potížemi. Rozdýchej své plíce a naplň se až po okraj optimismem, 
vírou a láskou k životu alespoň dvakrát denně. 

Oblečení spoluvytváří náladu člověka. Svými pastelovými barvami 
a jemnými kombinacemi vede nás ze smutku černé a ohně červené 
k blankytnějším a zářivějším zítřkům. Oblečení vyjadřuje Tvé vnitřní 
nálady, Tvůj charakter. Buď v míře pravé pozorný ke svému zevnějšku. 
Nechť se s pomocí toho, co si oděješ, stáváš příjemnějším a jemnějším 

a nechť pohled na Tebe druhé zušlechťuje. Vše Tě vede a pomáhá Ti, 
nejvíce však Ty sám pro sebe můžeš učinit. Odhoď šeď tmavých barev 
a zářivou paletou naplň číši svých energií. 

Strnulost tělu neprospívá, proto udržuj tělesnou aktivitu souběžně 
s chápavým vnímáním životních dějů. Když běžíš, cvičíš či tancuješ, 
v mysli Tvé nechť vládne vyrovnanost a mír. Sportuj pro radost. 
Že dostáváš jídlo, je důležitější než jeho chuť. Obdobně spontánní pohyb 
má pro tělo a ducha větší přínos než radost z těžce vydřeného vítězství. 

Kameny z nitra Země pomáhají a svým poklidným vyzařováním člověka 
nejen obohacují, ale i zastavují a dávají mu příležitost, aby si uvědomil 
krásu okolního světa. Jsou rovnocennou součástí Stvoření, tak k nim 
přistupuj. Také kámen vložený do vody či vystavený na slunce se očišťuje, 
dočerpává svou sílu, aby jí pak Tebe v těžkých chvílích podpořil. Važ 
si všeho a všech. Nejen velkými činy, ale též zvládnutím maličkostí člověk 
vyspívá. 

Láska k živým tvorům pomáhá otevírat zejména srdce sevřená obavami. 
Jsi hmotným ochráncem a duchovním učitelem svého psa či kočky, oni pak 
Tvou nadějí. Nechť zvíře, které do domácnosti své přijímáš, obohacuje 
nejen Tebe, ale taktéž i Ty prosvětluj jeho život. Vnímáním potřeb němé 

tváře učíš se vnímat nevyřčené prosby a touhy svého partnera, svých 
blízkých a lidí, kteří Tě, třebaže o tom ani nevíš, potřebují. 

Pročišťuj byt svůj od všeho těžkého, s čím do něj vstoupíš a co se v něm 
odehraje. Často jej větrej, s mírou uklízej, pěstuj v něm květiny a zdob 
jeho Tobě milá zákoutí. Každý kus nábytku, každá polička, závěs, váza 
či obraz vypráví o tom, jaký jsi. Když k Tobě druhý na návštěvu přijde a 
Ty jej pohostíš, ať i z Tvého bytu na něj dýchne čistota, pokora, úcta 
a láska. 
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Při cestě životem nejen druhé obšťastňuj, ale do pomyslného rance 
s dárky, který máš a z něhož rozdáváš úsměvy, pomoc slovem či prací, 
hmotný či peněžní dar, také pravidelně vlož něco pro sebe. Potěšení pro 

člověka je na jeho pouti časem bezpočet. Jsou však mírně skryta, zastřená 
shonem a někdy malou úctou k vlastní osobě. Když budeš jenom rozdávat, 
jednou v ranci na dárky, který máš k dispozici, nahmatáš pouze prázdné 
dno (únavu, nedostatek vlastních finančních prostředků, málo radosti 
ze života, nepříjemnou nemoc). Kdo šťastnými touží učinit druhé, musí být 
sám pohodou, klidem a spokojeností naplněn až po okraj. 

Nemoc těla je poselstvím nějak nespokojené duše Tvé, to měj vždy 
na paměti. Co nám tělo říká ?  Vydej se po stopách nemocí k podstatě 
sebe samého. Kdo touží naleznout a pochopit, tomu správný člověk 
do cesty či správná kniha do rukou budou přivedeny. Bůh laskavý je, 

jenom my se trošku v obavách zdráháme uvěřiti, že existuje víc, než 
vidíme, víc, než slyšíme. 

Co říkala Tvá máma, Tvůj děd či babička, to vycházelo ze zkušeností 
generací a bylo mnohokrát ověřeno. Važ si moudrosti svých předků, svého 
národa, a promítej si je do mysli nejen večer, když budeš za den, který jsi 
právě prožil, děkovat. Cesta uvědomování si smyslu a poselství prožitého 
není cestou zpět, nýbrž vpřed. 

♥ 
Lásku, schopnost pomoci i uzdravit, dobrotu v srdci každý člověk nosí, 
a každému z nás přitom schází. Postupně všichni dojdeme k poznání, 
že jenom v lásce, v pokoře a s úctou ke všemu a všem nalezneme 
opravdové štěstí, vnitřní klid a pocit věčného blaha. Jděme radostně svým 
životem a bez obav rozdávejme, co nám Bůh do vínku dal a čeho se těm, 
které nám do cesty posílá, nedostává. Zkusme obraz sebe v jednání 
a smýšlení druhých uvidět. Poháry naše i jiných lidí jsou stejně naplněny 
radostí i bolestmi. Všichni jsme jednotou, součástí tohoto světa, a hladiny 
pohárů se tudíž jako ve spojitých nádobách vyrovnávají. Naplňujme 
je proto neustále a trpělivě milosrdenstvím, odpuštěním a láskou, které 

jsou lahodným nektarem, nápojem věčného mládí a svěžesti ducha i těla 
pro každého z nás. Pokoj pak zavládne vůkol. Lev bude ležet vedle 
beránka, člověk člověku pomáhat a všichni budou velebit Boha, který 
je stvořil, a život, nádherný dar, který jim dal. Přeji Vám pokoj, lidé dobré 
vůle, a příjemnou cestu za zdravím. 

♥ 



49 
 

♥ 

ŽIVOT JE TĚŽKÝ JAKO TRÁM 

Život je těžký jako trám, který máme nést. Přistoupíme-li k němu 
osamoceni, většinou se, byť jsme zpočátku silní, ztrháme. Proto je dobré, 
a celý život nás tomu učí, aby s nesením trámu pomáhali člověku druzí 
lidé. Nejprve oni jemu, posléze i on jim ulehčí úděl. 

V raném dětství obstoupí trámec více lidí. Rodina se seběhne kolem 
novorozence a šťastna je. Život človíčka začíná. S tím, co potřebuje, 
mu pomáhají jeho blízcí a ochotně i neznámý člověk, který mrňouse 

na jeho první samostatné cestě za nákupem vysněných bonbónů potká. 
K čistému, bezelstnému stvoření jsou naše myšlenky a činy laskavé. Dítě 
roste a pomalu poznává situace, jimiž v životě každý jedinec prochází. 
Seznamuje se s příjemným pohlazením mámy a rovněž s tvrdou matičkou 
Zemí, na kterou koleny a nosem při spěchu na ještě vratkých nohou 
upadá. 

V prvních letech pozemské pouti pociťuje nový tvoreček, nová naděje, 
malá jasná hvězdička tohoto světa, většinou velké štěstí. To pokud všichni 
kolem něj poctivě jeho životní trám nesou a snaží se v klidu a s láskou 
naplnit své, především rodičovské, poslání. Dítě předškolního věku se 

s životním trámem zlehka obeznamuje, pobíhá se švitořením kolem něj 
a jeho tíhu skoro nezná a nepociťuje. Ale i dítě, které máma s tátou 
opomíjejí, může padnout pod těžkostí podmínek, pod tíhou břemen na jeho 
život naložených. Kde není v rodině úcta, pohoda a smích, tam poupě 
lidské, dříve než se pořádně rozvinulo, počíná uvadat. 

V období dospívání vědomě přiběhneme k trámu, k životním těžkostem, 
s voláním, že to také chceme zkusit, že jsme stejně silní a schopní jako 
všichni ostatní. Trám obrazně nadzvedáváme do úrovně pasu. Cítíme jeho 
obrovskou váhu, ale stále máme kolem sebe hodně těch, kteří nám 
ochotné, bez řečí a bez vyzvání, pomáhají. "Ještě jsi malý, zatím si hřej", 
říkají, když nás zkouška omrzí a chceme od ní odběhnout pryč. Mládí 
je čas, kdy již ve větší míře neseme své budoucí kříže a učíme 
se odpovědnosti, a tudíž je vhodné, abychom skutečnou tíhu trámu 
(života) častěji zakoušeli. 

Mnozí rodiče trpí a nesnesou, když není vše tak, jak si přeje jejich 
milovaná dcera či syn. Své dítě z posilovny ducha, z minizkoušky 
dospělosti, odvolají dříve, než vlastně pořádně začala. Koupí potomkovi, 
přestože nemají peněz nazbyt, co žádá, odpustí mu zasloužený krátkodobý 
zákaz televize, pravidelně dovolí své ratolesti běhat až do pozdního večera 
venku s kamarády, aniž má splněny povinnosti školní a uklizený 
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pokojík. Rodiče umetají dětem svým častokrát až příliš životní cestičku, 
a tak je nepřipravují optimálně na období, kdy těžký trám, rozmanité 
starosti, sami ponesou. 

Výběrem partnera a sňatkem vyzvedává člověk osudový trámec 
do transportní polohy na ramena a započne vykonávat opravdu 
samostatně životní zkoušky a činit závažná rozhodnutí. Snaží se zvládnout 
všechna úskalí svého bytí a dělat kroky správným směrem. Člověk není 
nikdy zcela sám, avšak časem někteří jeho spolunosiči (část příbuzenstva) 
zemdlí, odpadnou a hledí si pouze břemen svého života. Automaticky ti, 
kteří z rodiny a z přátel zůstanou, pociťují větší váhu, plní více úkolů a jsou 
přetěžováni. Společná cesta s majitelem trámu je o to víc zmáhá, sil 
a zdraví jim rychleji ubývá. Úsměv a samozřejmá pomoc, s níž přistupují 
k dětem, se směrem k dospělým osobám poněkud vytrácí. 

Životní cesta vede chvíli rovinatou, přehlednou krajinou a dobře ubíhá. 
Vzápětí prochází místy nehostinnými a navíc stoupá do pořádného kopce. 
Tehdy je každý krok kupředu nesmírně obtížný. Hmotnost trámu skokem 
narůstá a občas přinutí člověka, jemuž patří, a s ním i řadu slábnoucích 
spolunosičů, k několika krokům zpět. Nezřídka celé procesí s břemenem 
života upadne. Několik lidí z příbuzenstva a přátel průběh našeho života 
a naše činy zraní na duši natolik, že odmítnou jít s námi životem společně 
dál. Teprve obtížné situace prověřují charaktery a ukazují, na koho 
je opravdové spolehnutí. 

Člověk je tvor houževnatý, jeho duch je nevyčerpatelným zdrojem sil, 
a tak většinou trám donese za padesát, šedesát či osmdesát let na místo 
jeho určení. A životní trám, jehož cena tkví v přínosu pro druhé, je použit 
na stavbu chrámu Díků a nadějí. Nosič, dnes již důchodce s řídnoucími 
a prošedivělými vlasy, může a také má odpočívat, vzpomínat 
na strastiplnou mnohaletou pouť s trámem a s odstupem času hodnotit, 
co mu život přinesl, co a jak jej naučil. Krása těla i lidské zdraví věkem 
uvadají, růže poznání však teprve ve zralém věku nejnádherněji rozkvétá. 
V každém šperku je obsaženo nejen jeho zevní ztvárnění, ale i duch toho, 
kdo jej zhotovil. S láskou vytvořené září navěky a přežívá svého tvůrce. 
Krok za krokem naplňujeme své osudové poslání a postupnými zkouškami, 

které nás provázejí od narození, dozráváme až ke dni chvilkového 
rozloučení s hmotným světem. Během pouti časem se mnohému naučíme. 
Kdo sílu lásky okusí, ten stává se nosičem silným a ochotným. V jednotě 
s druhými nachází své místo, jednotou s druhými sílí. 

A jaké že plyne z přirovnání života k trámu a člověka k jeho nosiči 
ponaučení ?  Sám nejsem nic. Osamoceného mne vítr událostí snadno 
zlomí. Opuštěný jedinec je velmi zranitelný, a proto druhé o pomoc 
gestem, tichým hlasem či jen touhou skrytou v duši prosí. Jděme svým 
životem, dívejme se kolem, a kde cítíme, že je potřeba, tam pomáhejme. 
Jednou úsměvem, druhdy radou, jindy zase přiložme ruku k dílu. 
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Přiskočme bez zaváhání tam, kde nosiče životní trám už překonává, kde 
se jejich pohyb vpřed skoro zastavil a kde pod tíhou nákladu vrávorají. 
Vždyť i moje bolístky druzí vidí a určitě přiběhnou i mně ku pomoci, když 

to bude nutné. Komu bylo pomoženo, ten ví, jaká je to úleva, když není 
na zvládnutí problému jenom jeden, ale dva či ještě víc. 

Kdo sladkost milosrdenství okusí, ten zpit štěstím je a radostnou píseň 
chvály života a lidské dobroty zpívá zplna hrdla po kraji. Milujme, 
tolerujme, odpouštějme. Pak svět se stane mraveništěm, které jeho 
pracovití a skromní obyvatelé krásně vystaví, neboť každý z nich ví, co 
a jak dělat. I malý mraveneček dospěl k poznání, že v jednotě je síla, 
že společně lze lehce zvládnout i náročné úkoly, že vzájemné se chápající 
společenství je nadějí pro jednotlivce a smyslem existence všech živých 
tvorů na Zemi. 

„Miluji život svůj a jsem připraven, toužím pít z poháru jeho poznání sladké 
i hořké nápoje, poněvadž vím, že je to má cesta. Zvládnu svůj život se ctí 
a láskou a Ty, Bože, mi k tomu, prosím, pomáhej." To nechť je naše krédo. 
Ve hmotě naplnit poslání svého ducha. 

Kdo ví, že nikdy není sám, toho život není těžký trám, ale procházka 
s přítelem místy příjemnými i nehostinnými. Díky Bohu, že vede nás, 
ovečky své, k Poznání a k Lásce. 

♥ 

JSEM JAKO VY 

Jsem jako Vy, nejsem víc.  

Bez Boha prázdno, pouhé nic. 

V čas pravý vše krásné, dobré On mi dal,  

problém vždy nastal, když jsem lásku vzal.  

Myšlenkou, slovem, činem závisti a pýchy,  

modlitba čistí, Světlo prozařuje hříchy.  

Milost Boží všichni dostáváme,  

však jak my Pána, Lásku uctíváme. 

Marii Matku i jejího syna,  

bolest je naše a ne Boží vina. 

Pohlaď, pochval, usměj se na okolitý svět,  

máš vše, co třeba Ti, chybné je závidět. 
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♥ 

V prach obrátí se všechen majetek i tělo,  

avšak duše roste, dle toho, jak jí se chtělo  

poznávat Boha v lidech, nésti jejich kříže,  

nahlédnout také do sebe, do bolestí díže.  

Pochopit a odpustit, to nás život učí,  

touhy, mylné představy srdce svazují a mučí.  

Rozerván je v mysli své, posléze i v těle  

ten, kdo v sebe věří jen a Lásce neoddá se cele.  

Až se srdce s důvěrou, bez kapky bázně, hany  

rozšíří vůkol, do druhých, ve všechny světa strany,  

až štěstí naše v bolestech, v pomoci pochopíme,  

pak Boha plně poznáme a vzdáním zvítězíme. 

♥ 

Jsem jako Vy, vůbec nejsem jiný,  

každý Světlo ukrývá, každý vrhá stíny.  

Co by má láska bez Boha, bez jeho požehnání byla,  

to ona mne k Vám dovedla, do žil chuť žíti vlila.  

Rosteme jako květiny, jež budou jednou zžaté,  

užitečné buďme rostliny a srdce mějme zlaté.  

Cit, ten lásku otevře, zralý hrozen praská,  

svět pak celý změní se a zbude jenom láska. 

♥ 
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♥ 

DAR UZDRAVOVAT 

Šel začínající léčitel zvolna ulicí a přemítal, jak nejlépe pomoci jednomu 
z těch, kteří se na něho s prosbou o pomoc obrátili. A vtom v nitru svém 
uslyšel tajemný, ale zároveň konejšivý a jemný hlas. 

"Chceš-li druhé lidi léčit, nauč se nejprve řeči ptáků rozumět. Pak 
uslyšíš trávu růst, a až vzdáš patřičnou úctu všemu živému kolem, 
naslouchej lidem a pozoruj jejich hemžení. Spatříš je ve slávě i v 
bolestech, poznáš bohatství i bídu. Až budeš vědět, že to vše dobré 

a jedno jest, můžeš k lidem promluvit a nabídnout jim cestu tam, kde 
se oni, ovečky mé milované, nasytí a oprostí od hříchů světa. 

Amen." 

♥ 
Amen neboli staň se. Ó, kéž bychom to dokázali. Kéž bychom se pevně 
a stále drželi dobrých rad. Chceme letět ke hvězdám, ale přespříliš 
pospícháme. A proto mnohdy skončí náš let dříve, než nám peřím obrostou 
křídla. Není jenom přelaskavý, dobrotivý a milující Bůh, je i nízké, sobecké 

lidské já. Dokud jeho třeba pouze malinký zlomeček v nás dřímá, dotud 
naše nedokonalé já vstupuje do lidí, s nimiž se setkáváme a s nimiž 
je svázán náš osud. Je bezpečnější, snazší být veden nežli vésti, a tudíž 
vyplatí se být opatrný a i dobro naplňovat pomalu, obezřetně, v přiměřené 
míře a ve správném čase. 

Schopnost uzdravovat má každý člověk. Všichni bez rozdílu jsme schopni 
dobrého slova, úsměvu, všichni umíme vlít optimismus do duše jiného 
člověka. Tyto vlastnosti jsou opakem běžnějšího tlaku, vyvíjeného 
na druhé, neústupnosti, neúcty a sebelásky, které vidíme a zažíváme 
každodenně. 

Ti, kdo léčí, dokáží dobře přijímat životadárnou energii, rozprostřenou 
všude kolem nás. Jsou schopni pokrýt nejen potřeby své, ale i potřeby 
druhých. Částečně díky své vitalitě, díky přirozené živočišné síle. Dále je 
v určité míře, která má být co největší a která je dána kvalitou osobnosti 
dárce, ozdravující energie dodávána nemocnému skrze léčitele 
zprostředkovaně z vyšších duchovních zdrojů. Léčitel je pouhým kanálem, 
prostředníkem. Bezbřehá Boží láska, průzračná, čistá energie Stvoření, 
je jeho charakterovými vlastnostmi, jeho lidskou nedokonalostí mírně 
poznamenána a znečištěna. V praxi se oba přístupy - dávání od Boha a z 
vlastního rezervoáru sil, prolínají. Na prstech jedné ruky bychom 
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v naší českomoravské zemi asi spočítali ty, kteří tak pevně zakořenili 
v Jeho lásce a díle, že vždy konají pouze vůli Boží, že činí bez výjimky vše 
ku prospěchu Stvoření, sebe i lidí, kteří přicházejí a prosí je rozličnými 

způsoby o pomoc. Vždyť poznat vůli Boží a splynout s ní se učíme 
předlouhá staletí. 

Jaký by měl být člověk, který se snaží léčit tělesné neduhy a zahlazovat 
trápení lidského nitra ?  V dnešní době se hodně hovoří o duchovních 
disciplínách. Avšak jejich znalost je pouhým předpokladem zdokonalování 
osobnosti. Není zárukou, že člověk, který má zákonitosti Stvoření 
perfektně teoreticky zvládnuty, je skutečně dobrý, v Bohu a jeho 
doporučeních pevně a zároveň přelaskavě zasazený. Nejlepší školou, 
nejprůkaznější prověrkou je běžný život, a co není prožito, žito a denně 
konáno, stojí na mělkých základech, na hliněných nohách. Aby mohl člověk 

dobře léčit, musí mít zejména v srdci lásku. Jeho myšlenky, slova i jednání 
jí musí přetékat, láska musí být zřetelná, neustálá, musí z člověka svítit 
mocně a jasně jako letní slunce o poledni. Míra naplnění láskou 
je znamením dobroty a duchovní vyspělosti člověka, třeba i takového, 
který duchovní teorii vůbec neovládá a slovo Bůh jeho ústa nevyslovují. 

Schopnost uzdravovat je dar. K léčení má mít člověk, chce-li je vědomě 
více a správně rozvíjet, přirozené předpoklady. Rozumové poznání 
a vylepšování způsobů uzdravení je již nadstavbou duchovního základu 
léčení. Není nejšťastnější začít s léčbou lidí od nadstavby, ihned poté, 
co člověk zjistí, že může druhým lidem do určité míry pomoci. Například 

absolvent kursu, v němž pracoval s podvědomím, snažil se je ovládnout 
a odhalit své skryté možnosti, započne po návratu domů naplňovat velmi 
iniciativně "své poslání", totiž učit ostatní. Mnohdy se dokonce sám nazve 
léčitelem lidského těla i psychiky a své nedokonalé poznání vlévá záhy po 
„probuzení" do spoluobčanů. Jenomže s jeho působením vstupuje 
do nemocných spíše technika, víra v rozum a v analytický rozbor situace. 
Nezištná, čistá láska zůstává nesměle daleko v pozadí. 

Nadšení, opojení možnostmi dovádí mnohé hledající k ne zcela pravdivému 
přesvědčení, že silou vůle lze zvládnout cokoliv. Na city a potřebu 
zjemňovat sebe i okolní svět se trochu pozapomíná. Posléze se nezřídka 

stává, že při zkouškách, které přicházejí při každé lidské činnosti, při 
uzdravování lidí nejen alternativními způsoby, ale také klasickou 
medicínou, tento "léčitel", nemající pevnou základnu v láskou hořícím 
duchovním srdci, neobstojí a sklouzne ze správné životní cesty. Přilne 
k penězům, nechá se opít lidskou chválou a slávou, zahledí se do sebe, 
vzroste jeho ego, pocit důležitosti a vlastní výjimečností, a je potlačován 
dar léčit. Láska přestane z jeho slov, rukou a podpůrných léčebných 
prostředků tryskat. Léčba se stává nezbytností, existenční nutností. 
Zářivou touhu pomoci nahradí chladné a těžké okovy kalkulací a plánů. 
Člověk je svázán, okleštěn, a to při žádné činnosti není dobré. Jakmile 

na něčem příliš lpíme, jsme na tom nadměrně závislí, může se stát 
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toto lpění důvodem našeho mnohaletého trápení, zoufalství a bolestí, které 
možná zprvu vnímáme zcela opačně, třeba jako úspěch. 

S léčením je to jako s malířstvím. Nevystudovaný, ale do malování 
zanícený jedinec s přirozeným nadáním si svými výtvory, byť podle 
teoretiků ne zcela dokonalými, najde brzy cestu k srdcím lidí a jeho obrazy 
se budou široké veřejnosti líbit. Pilný žák, nemající takové nadání, malíř, 
který talent nahrazuje úsilím, studiem teorie a pracovitostí, také dosáhne 
ocenění. Jenomže jeho díla kladně hodnotí spíše umělečtí odborníci, 
k laikům, k většině populace příliš nepromlouvají.  Obyčejní lidé 
v teoreticky dokonalých obrazech nenacházejí život v podobách, na něž 
jsou zvyklí a které osobně prožívají.  Nevyzařuje z nich  přirozenost,  
uvolněnost, zanícení a láska k práci, nevyjadřují vhodně a zřetelně 
nejniternější pocity prostého člověka, a proto nejsou pravým a zralým 

ovocem pro lidstvo. Rovněž léčení, nevyvěrající z přirozené schopnosti, 
z laskavosti srdce, ze spontánní a jasně zářivé touhy pomoci, není pravou 
cestou pro toho, kdo se o ně snaží, a není ani velkým (z hlediska vývojové 
cesty ducha) přínosem pro nemocného. I mnozí léčitelé konají a uzdravují 
pacienty podobně jako právě jimi zavrhovaná a ponižovaná klasická 
medicína. 

Působením léčitelů, spoléhajících spíše či zcela jednoznačně na energii, 
kterou předávají, dochází obvykle k rychlému, avšak většinou 
krátkodobému ulehčení. Energii nemoci sice z těla sejmou a novou pranou 
organismus vhodně doplní, jenomže duch člověka tolik nestimulují 

k zušlechtění, k vědomému úsilí o vlastní obrození. Při důrazu na duchovní 
aspekt léčení dochází k pozitivním změnám pomaleji, nástup ozdravných 
procesů je pozvolnější. Dosažené výsledky jsou ale mnohem trvalejší. 

Úkol změnit sebe je jedním z nejtěžších, a proto neklesejte po prvních 
nezdarech na mysli a nevzdávejte svoji snahu. Vytrváte-li, jazýček vah 
se natrvalo vychýlí na stranu úspěchů a velká část Vašich tělesných 
neduhů zmizí jako pára nad hrncem. 

Schopnost předávat životadárnou energii ještě nezaručuje, že člověk umí 
uzdravovat, že umí potěšit lidské tělo i duši zároveň. Umění léčit znamená 

naučit se konat vždy tak, aby zásah léčitele byl ku prospěchu člověka, aby 
mu v jeho trápení a bolestech ulehčil, ale současně aby mu nebránil 
ve vývoji, který je buď uvědomělý, poháněný vlastní snahou a pílí, anebo 
v jistém smyslu vnucený. V tomto případě člověk v určitých časových 
periodách naráží na tvrdé mantinely neúspěchů a mnohokrát si, obrazně 
řečeno, natluče a rozbije nos. Umění léčit též předpokládá vědět, jak lidský 
organismus funguje. 

Léčitelé se po dlouhá léta a mnohé životy učí naplňovat ne svoje 
představy, ale vůli něčeho vyššího, ušlechtilejšího a dokonalejšího. Čiň vůli 
svého vzoru, svého Otce, a budeš mít poklad v nebi, v životě beztělném. 
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Kdo naplňuje především vizi svou, ten dostává již za života pozemského 
odměnu a mnohdy též, následně, jestliže duchovně ustrne v hmotném 
nazírání na svět, jej jisté obtíže při plavbě životem neminou. 

Ten, kdo léčí, nechť trvale a bez ustání usiluje o zušlechtění, pozdvižení 
a očištění svého ducha, svých myšlenek, slov a činů. Vždyť léčitel, ale 
i lékař mají ve svých rukou, jimiž se trpících dotýkají, ve svých slovech 
a radách moc odpuštění. Zahlazují lidské chyby a hříchy, jejichž důsledky 
se rovněž nemocemi projevují. 

A jejich moc odpuštění je tak volka, jak daleko vnitřně, duchovně 
postoupili, jak jsou jejich kroky pevně zakořeněny v Bohu, jak blízko Otci 
jejich duch přebývá. 

Když opravdový mudrc a učitel rozdává, nehledí na tělo a bez obav duši 
svou druhému otvírá. S Bohem na rtech, v srdci a v dlaních hladí 
Poznáním, Láskou a vede k Němu. Někdy i slovutné mudrce velké bolesti 
těla a těžké nemoci v čase jejich loučení s hmotným světem potkaly. 
A umírali nejen oni a jejich, byť malá, nedokonalost. Umíraly s nimi také 
chyby a hříchy těch, kterým nabídli rady, jimž bolesti z těla sejmuli. 

"I své tělo do Tvých služeb dávám, s Tebou chci žít v jednotě. A jen od Tvé 
lásky očekávám účast v příštím životě", zpívají křesťané s oblibou a radostí 
v jedné poměrně frekventované písni. 

Oddej se se vším, co máš. Konej, co Bůh žádá a oč Té bližní prosí. Jdi, 
rozdávej a miluj. Světlo v Tobě ukryté, sviť. 

♥ 
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♥ 

STŘÍPKY POZNÁNÍ (III) 

 ♥ Odpočinek netřeba je tomu, kdo Boží vůli koná. Jestliže člověk běží 

za prospěchem svým, tehdy žár chtění srdce i celé tělo spaluje. 

 Cesty osudů se mění. Lidé se rodí, umírají, láska však na Zemi zůstává 
navěky. Je zdrojem veškeré naděje a blaženosti. Láskou veden nebývá 
člověk z cesty k Bohu sveden. 

 ♥ Opravdová láska není jenom obětování se a milosrdenství, vždyť 

přináší s sebou Poznání a vhled do života. Teprve láska naplněná 
v každodenním konání jest opravdová. Často ji ošetřuj a modlitbou, 
meditací zalévej, aby pevné kořeny měla i v časech strádání. 

 ♥ Ve zpěvu ptáků skryto je více poznání než v učené při, přestože 

se diskutuje o otázkách vznešených. 

 ♥ Ne v okolním světě, nýbrž v lidech samotných nemoc skryta jest. Kde 

je nákaza, tam je i lék. Zázračnou medicínu hledej v člověku, ne mimo 
něj. 

 ♥ Lépe je poctivě pracovat, nežli počítat s výhrou v loterii. Obdobně 

vhodnější je nastoupit cestu k Poznání vědomě, než se spoléhat 
na znovuzrození a na odrazy od mantinelů osudu. Vědomě neznamená 
toliko učit se duchovním zákonům a očistným technikám, ale 
především milovat a ze srdce hladit i ty, kteří mne nechápou a zraňují. 

 ♥ Nejen Bůh ve slovech člověka ukrývá se, proto buď opatrný, co můžeš 

pravit a co raději neříká se. 

 ♥ Láska je most přes propasti beznaděje. 

 ♥ Když ženu (muže) držíš v objetí, Boha se dotýkáš. Uctívej podstatu - 

čistotu duše, ne zevní projev - ztvárnění těla. 

 ♥ Šťastný pes vrtí ocasem, avšak když se mu něco nelíbí, ocas svěsí. 

Jeho nálada je stejně dobře čitelná jako kniha. Člověk žije většinou 
se škraboškou účastníka karnevalu. Nedává spontánně znát, co si 
myslí, a teplé paprsky dobroty srdce nahrazuje chlad. Kdo odhodí svou 
masku a bezmezně miluje, ten požehnaný je. 
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 ♥ Kaše se nejí tak horká, jako se uvaří. Podobně žádná situace není tak 

svízelná, jako se zprvu navenek jeví. 

 ♥ Dobře pečuj o tělo své, aby je silný duch obýval. 

 ♥ Když umřou myšlenky chtění, probouzí se Slovo Boží. 

 ♥ Abys rozžal světlo, jehož vypínač je od stropu svěšený, musíš 

zvednout ruku. Aby se Tvůj život rozzářil radostí, je rovněž potřeba 

určitého úsilí. Být laskavý, ohleduplný, chápavý a vidět v lidech ukryté 
dobro zdá se jednoduché. V jednoduchosti je síla i obtíž zároveň. 

 ♥ Poražen není nikdy ten, kdo v lepší zítřky pevně věří. Cesta k Bohu 

je vroubena těžkými kříži a omývána slzami. 

 ♥ Mohutnými sloupy, které nesou klenbu nebeskou, jsou pokora, 

milosrdenství a láska. 

 ♥ Přišla dívka k hrobu své matky a rozžala na její památku deset svící. 

Pomodlila se a poté odešla. 

 Zafoukal vítr a uhasil tu, která nejslaběji hořela. I zafoukal podruhé, 
mohutněji, a další plamínky zmizely. Poryv střídal poryv. Jenom jedna 
svíce dožila se večera a klidu noci. Ráno přišla dívka znovu a touto 
jedinou svící zažehla devět nových plamínků. 

 Světlo v srdci nosí každý člověk. Ale jen ti, kteří v lásce pevně 
zakotveni jsou, obstojí se ctí a v čistotě při rozmanitých životních 
zkouškách. Jsou plamínkem, který starostmi ubité světlo v srdcích 
jiných opět rozzáří. 

 Bůh nezná vyvolených a žehná všem. 

 ♥ Nejen na vrcholcích Poznání, ale též v souženích života Bůh lásku 

a milosrdenství rozdává. 

 ♥ Myšlenka je jako neviditelný, rychle letící šíp. Teprve až na terč svůj 

obé dopadne, lze spatřit jejich velikost,  lze si uvědomit krásu 
zpracování i nebezpečenství ostrých hrotů. Nechť naše myšlenky jsou 
šípy Amorovými, naplněné láskou ke všemu a všem. 

 ♥ Žít Bohem znamená být Bohem. 

 ♥ Hospodyně pravidelné a s velkou pečlivostí stírá na nábytku usazený 

prach. Obdobně moudrý člověk ustavičně, důkladně a velmi obezřetně 
ošetřuje krb svých myšlenek a činy své očisťuje od pochybení, svodů 
a závislostí. 
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 ♥ Pocity výjimečnosti jsou lidskou nedokonalostí živeny. 

 ♥ Podoben žhavému uhlíku je člověk, který celou svou duší touží 

po Bohu. 

 ♥ Slunce v duši hřeje a září, i když venku, v životě je nevlídno, 

zamračeno a déšť. Čistá duše, plně oddaná Bohu, prozařuje lidské 
osudy a smývá trápení světa. 

 ♥ Když přichází noc, ptáci umlkají. Podobně během spánku mizí 

myšlenky a ve svých snech lidé prožívají to, čeho vědomě ještě 
nedosahují. Polibek noci je pro mnohé velkým vysvobozením z bolestí 
života a muk žádostí. 

 ♥ Pouze v mihotavých okamžicích nacházíme Boha ve svém životě, neboť 

je skryt v klidu duše a v prázdnu, v průzračnosti mysli. 

 ♥ Činit vůli Boží znamená překonat strach a jiné lidské slabosti. 

Představa "musím" pláčem život zkrápí, myšlenka "chci" cestu 
přehrazuje, nabídka "učiň" nejistotu zasévá a velikost ega prověřuje. 
Kdo opravdu věří, ten sám sebe Bohu obětoval a vzkříšení na Zemi 
může naleznout. 

 ♥ Do poštovní schránky jsou vhozeny dopisy, adresované do různých 

končin světa. Pošta je roztřídí a správně doručí. 

  Obdobně rozličné jsou osudy lidí. Každý však obdařen je Bohem 
takovým životem, jehož možnosti jsou nadějí pro duši člověka 
a umožní jí postupně odpoutat se od tíže zemské. Nesuďme svou 
nedokonalostí požehnané dílo Boží. 

 ♥ Netřeba spěchat za poznáním cesty, která již dávno popsána je. 

Duchovní úsilí člověka rovná se spěchu na cestě lásky. Nespěchej, 
miluj. 

 ♥ Zvědavý se dychtivě obrací k novinkám, skutečně hledající roste 

postupným dokonalým zvládáním obyčejných každodenních věcí 
a situací. Nepodstatné protéká kolem něho nepovšimnuto, bez 
záchvěvu v čisté mysli. 

♥ 
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♥ 

NÁVŠTĚVA LÉKAŘE, LÉČITELE 

Léčba je láskou, danou člověku k vyhojení starých ran. Je možností znovu 
najít radost žít, víru v dobro. Je příležitostí přijmout a milovat lidi i okolní 
svět ve stávající podobě, která je pro vývoj nezbytná a prospěšná. 

Společnost si postupně vytvořila specializovanou skupinu lidí, zaměřujících 
se výhradně na odstraňování zdravotních problémů a nemocí. Ano, lékaři 
jsou těmi, jejichž posláním i denním chlebem se stala pomoc strádajícím. 

Lékař je bojovníkem o zdraví lidí. Poznání a láska, jimiž bojuje, nečiní rány 
k neprospěchu populace. Léčení není vždy vesele zurčící bystřina. 
Obsahuje spoustu bolesti, slz a nadějí. Splnění našich nadějí, lékaři, 
ve Tvých rukou dosti podstatně leží. Proto mysl svou naplň poznáním 
a srdce vrchovatě láskou, abychom Tě více pochopili a abys i Ty hlouběji 
pronikl do našeho nitra, do smutných koutků naší ztrápené duše. 

Původní přírodní způsoby uzdravování byly nahrazeny s rozvojem 
rozumem přijatého poznání, vědy a techniky z velké části složitými přístroji 
a biochemií. Lidé jako by pozapomněli na rozdíl mezi zmapováním 
zdravotního neduhu člověka a jeho vyléčením, na rozdíl mezi přirozenými 
a umělými prostředky, které jsou dnes s naprostou samozřejmostí 
podávány nemocnému organismu. 

Pouze v učenosti netkví zcela pravdivý a úplný obraz dění ve společnosti, 
a tudíž i nemocí. Každý z nás se nejen nějak projevuje navenek, ale také 
ukrývá jisté pocity, nejniternější přání, osobité názory, do nichž dává 
nahlédnout málokomu a málokdy. 

Lékaři většinou naleznou kolej, která vede k vyléčení, a předepíšou dobré 
léky, avšak poměrně často, zejména v důsledku nedostatku času a přemíry 
pacientů, zeslabí jejich účinek tím, že již nevysvětlí vlastní působení 
jednotlivých léků, že neřeknou, co v organismu ovlivňují a čeho lze pomocí 

naordinovaných medikamentů dosáhnout. Ale rovněž mnozí léčitelé 
ve svém poslání ustrnou a bez širšího výkladu se sice snaží činit dobro, 
jenomže jejich počínání o zdraví prosící člověk už taktéž nechápe 
a obdobně jako lék je pouze pasivně přijímá. Brány jeho těla jsou pro 
příchod pomoci nedostatečně otevřeny a málo z toho, co může být přijato, 
je skutečně využito. 

Člověk je motýl, který se každý den odívá do nových šatů, který touží 
nepřetržitě si svobodně vybírat a pít z nejsladších květin (z pohárů 
příležitostí), které mu louka (život) nabízí. Má své já, svou podstatu, 
nehmotnou duši, a právě potlačení její volnosti a dále též fyzické 
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přetěžování těla ve spojení s malou péčí o sebe samého se projevuje 
onemocněním. 

Léčení lidí jest hledáním harmonie, a proto spíše pragmaticky, 
systematicky vychovaného lékaře doplňuje samouk, více citem, intuitivně 
vnímající léčitelský bratr. Smutkem je naplněno srdce Boha Otce, pláče 
Matka Země, když se sourozenci, dítka jejich, někdy nemají rády, škádlí 
se, závidí si a vyčítají kdejakou maličkost. 

Kronika času s úctou hovoří o slovutných učencích, o velmi studovaných 
lidech, ale také o prostých, dobrotou a láskou (čili Bohem) naplněných 
jedincích, kteří posouvali hranice poznání, zejména sebe sama, dál. 
Chorobou zkoušený člověk touží občas, četnost závisí na jeho 
charakterových dispozicích a na hloubce citů, své rány pofoukat a vyhojit 
nejenom léky, ale taktéž dobrým slovem. Potřebuje všechna v sobě skrytá 

trápení někomu vyjevit, poradit se o nich, potřebuje dodat víru v krásu 
příštích dní. A nenalezne-li jeho duch oporu ve vzdělaném lékaři, 
vyhledává s nadějí léčitele. 

Léčitel je struna, která rozechvívá srdce všech lidí. Člověk hraje v moll či 
v dur. Léčitel musí vystihnout všechny tóny a jejich hru sladit do celého 
orchestru. Až je to hotové, člověk odchází; s klidem v duši a s touhou být 
lepší. 

Ježíš nabádal své pokračovatele, apoštoly, aby byli zejména šiřiteli pokoje 
a lásky. Prosil je, aby všude, kam přijdou, popřáli lidem i jejich příbytku: 

"Pokoj Vám." Učil je tehdy, a taktéž nás dnes, naplňovat pohodou, 
harmonií lidská srdce a obydlí. Vždyť upřímně, komu nechybí v životě ani 
špetka lásky, koho nepotěší pohlazení slovem či rukou toho nejbližšího ?  
Každý se rád hýčkán a veleben stulí na chvíli do klubíčka a sní svůj sen 
o štěstí. 

Opravdový léčitel, dobrý lékař, toť sluhové Boží, kteří především o naplnění 
nitra trpícího člověka jasem, optimismem a vírou usilují. 

Rozsévají spokojenost a dobrodiní vůkol, které pak, umocněny jimi danými 
bylinkami a léky, rychle rostou a zkrášlují svět. 

"Pokoj Vám." Nic není důležité kromě lásky. Láska je lánem, na němž 
každé zrno vzroste a dá dobrou či velmi bohatou úrodu. Vlahou láskou 
zalévejme život svůj, neházejme kameny na pole své budoucnosti. Přece 
všichni toužíme, aby jenom užitečné rostliny a nádherné květy pro nás 
a pro naše blízké v ní brzy vyrůstaly. 

V životě není náhod. Když se člověk rozhodne navštívit konkrétního 
léčitele, předem s ním, s jeho vyzařováním, skrze duchovní srdce hovoří. 
Možná nitky jejich osudů kdysi dávno již byly spleteny a dnes se mají opět 
setkat, aby rozvyprávěný nekonečný příběh dobře pokračoval. Letí-li Vaší 
hlavou nutkavé myšlenky: "Zkus to, třeba Ti pomůže", tehdy setkání 
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s léčitelem bude s velkou pravděpodobností ku prospěchu a nemusíte 
se jej obávat, neboť se obdarujete navzájem láskou i poznáním. Vždyť 
nejen léčitel dává, ale také pacient léčitele či lékaře obohacuje zkušeností. 

Dobrý léčitel je požehnáním pro nemocného (žáka). Současně přičinlivý, 
rad poslušný, avšak i vzpurný a doporučení tvrdohlavě odmítající trpící žák 
zdokonaluje učitele, který jej léčí. Třeba jenom tím, že jej utvrzuje 
ve správnosti cesty, po níž vstříc k prosícím o pomoc kráčí. 

Člověk se nerozhoduje pouze citem, intuicí, ale častokrát zcela 
jednoznačně rozumem. Lidová moudrost praví, že rozum bývá nezřídka 
špatný rádce. Každý tvor je jedinečný a kdo pomohl jednomu, ten nemusí 
být správným léčivým pramenem pro jiného. A tak se stává, že si 
vybereme a navštívíme léčitele, s nímž se vnitřně neshodneme, jehož 
učení a způsoby léčby pro nás budou nepřijatelné. Ale nemusíme 

hořekovat, protože vnímavý člověk pozná svůj omyl dříve, nežli jej jeho 
případné důsledky negativně výrazněji poznamenají. I chybný výběr směru 
dalšího postupu životem anebo nesprávný výběr léčitele je pokrokem 
a cennou zkušeností, která přibližuje k pravému poznání. 

Jestliže se rozhodneme k návštěvě konkrétního léčitele, specializovaného 
lékaře, či se dokonce, dlouhodoběji nespokojeni, odhodláme změnit svého 
praktického lékaře, měli bychom dopředu alespoň rámcově vědět, kam 
jdeme, jak s námi bude nakládáno, k čemu budeme nabádáni a co bude 
předpokládáno, že sami, vlastní pílí, uskutečníme. K bylinkáři asi nepůjde 
ten, kdo nebude pít léčivé čaje, poněvadž v jejich pozitivní účinek příliš 

nevěří. Léčitele - maséra pravděpodobně nenavštíví člověk, který 
se zdráhá, třeba i před lékařem, částečně svléknout. 

K léčiteli byste měli jít dopředu připraveni. Přicházet s otevřeným srdcem, 
s myslí zpytující předchozí činy, s pokorně skloněnou šíjí. Neboť s určitostí 
dobrým léčitelem či odpovědným lékařem do Vás budou vlévány rady, jak 
se chovat, na co pozapomenout, k čemu běžně opomíjenému znovu 
upnout pozornost. Určitě uslyšíte připomínky týkající se zkvalitnění 
stravování, zvýšení organismu prospěšné tělesné aktivity, doporučení, 
které bylinky je vhodné si, nejlépe sami, natrhat, nakoupit, jaký osvědčený 
recept můžete s důvěrou použít. 

Nemocný má být přichystán zalít pohár naplněný radami láskou v jednání. 
To, aby užívané léky, vitaminy, čaje, masti, tinktury, dietu a tělesné cviky 
ještě více rozzářil, aby s nimi splynul a poté, očištěn, více miloval celý 
svět. Přijměte radostně všechny a vše s láskou i s jejich nedokonalostí. 
Vždyť, ruku na srdce, jak dokonalí a vzorní jsme my sami ? 

Přišel jednou k léčiteli vážně nemocný člověk. I dal mu léčitel, neboť cítil, 
že je to pro úspěšnou léčbu nezbytné, při jeho další návštěvě k přečtení 
útlou knihu, aby zoufalý, dlouhodobě trýzněný človíček poznal sílu víry 
a optimistické myšlenky. Aby také prosbou naplnil svoji nelehkou, trnitou 
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cestu ke zdraví. Když nemocný publikaci dočetl a vracel ji, zeptal se léčitel 
tohoto velmi prostého a v nitru nad svým postižením silně plačícího 
člověka, co v ní našel. A nemocný se smutnýma očima sklesle odpověděl: 

"No, že mne neuzdravíte, neboť v Boha nevěřím." 

Léčitel byl upřímným, i když chybným vyjádřením nemocného potěšen, 
usmál se a trpělivě při dalších návštěvách osvětloval bližnímu svému, 
jehož mu Bůh do cesty poslal, jak to vše vlastně je a co k léčení a k jeho 
alespoň malému úspěchu (děkujme i za drobty, které dostáváme) oba, 
pacient i jeho ranhojič, potřebují. 

Aby člověku bylo pomoženo, nemusí věřit v Boha sídlícího v nebi, nemusí 
vyznávat nekonečný vesmír či Tvůrčí podstatu. 

Přece také Vy dozajista nepomáháte jenom těm, kteří Vás opěvují, ale 
rozdáváte všude, kde je třeba. Nejdůležitější pro vyléčení je láska, 
trpělivost, šlechetné srdce, uvědomění si svých nedostatků, správné 
pochopení snah druhých lidí, pevná vůle a víra, třeba jen v doporučený 
léčebný postup či medikament. Ano, i taková "víra" postačuje, jsou-li 
splněny předchozí předpoklady. 

Člověku stačí k vyléčení žít tak, aby byl šťastný a zároveň, aby jeho štěstí 
nebolelo druhé, aby tak jako jemu i jim dávalo sílu žít. Stačí pomáhat tam, 
kde je to nutné a kde může pomoci. Vidět v lidech, s nimiž jej osud spojil, 
to dobré, následováníhodné a odpouštět jim nedostatky a slabosti dříve, 
nežli si je on, jejich pozorovatel, uvědomí. Nesoudit a vždy bezmezně 

milovat. Být prospěšný pro druhé a zároveň nalézat štěstí své, toť naplnění 
slova Božího v životě. Ne Bůh v ústech, ale v činech a skutcích cenný je. 

Kdo vidí kořeny nemocí pouze v nevyvážené stravě či v nedostatku 
energie, kterou mu může druhý dodat, ten se podobá uklízečce, stírající 
dlouhou hlavní chodbu ve škole. Tu u dveří jedné ze tříd uvidí kaluž. 
Tekutina vytekla zpod dveří, a proto se uklízečka snaží v prvé řadě dveře 
otevřít. Jenomže ty jsou zamknuty, školník s klíči je kdoví kde, a proto 
kaluž utře pouze přede dveřmi. Když po chvíli tekutina zpod dveří opět 
vyteče, vytře podlahu na chodbě opakovaně a poté celý děj proběhne ještě 
dvakrát, třikrát. Ale pak, vědoma si zbytečnosti své námahy, uklízečka 

vyhledá, ne moc nadšena, školníka, aby jí zamknuté dveře otevřel a aby 
s jeho pomocí nalezla a zastavila zdroj znečišťování. 

Člověka v jednom z okamžiků, v jedné ze tříd školy života potkává nemoc. 
Upozorňuje, že absolvované učivo nebylo doposud plně zvládnuto. Cesta 
nejsnazší - navštívit lékaře a polykat léky, aniž se v mém životě něco 
k lepšímu změní, nebývá nejsprávnější a musí se obvykle několikrát 
opakovat. Navíc nalezené zdraví a s ním spojená pohoda nebývají 
dlouhodobé. Znavený, zklamaný (druhými či sám sebou ?) nemocný 
nakonec vyhledá někoho, s jehož pomocí otevře uzamčená vrátka svého 
srdce a podívá se pravdivě do své duše, na svou uplynulou plavbu 
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prostorem a časem. Nemoc nám jemněji klepe, či silně bouchá na srdíčko. 
Nesměle prosí například dlouhodobě vysychající sliznicí v nose, anebo 
zoufale, neboť jinak neslyšíme, křičí třeba žlučníkovým záchvatem nebo 

silným nadýmáním: "Otevři se, miluj, svět je krásný a dává Ti vše, co 
k růstu svému potřebuješ." 

Jdeme-li k léčiteli, rozhodli jsme se najít školníka, který velmi 
pravděpodobně ví, kde je uložen klíč k našemu štěstí. Snažíme se objevit, 
možná ještě ne tak vědomě, naše neláskyplné přijímání života a situací, 
do nichž jsme byli osudem a taktéž svým nadměrným chtěním přivedeni. 
Vůli Boží konající léčitel i lékař, který je hoden svého titulu, probouzejí 
v člověku touhu jít za ideály a prozařují láskou to, co jejím nedostatkem 
vzniklo. Láska je leštidlo, které dodá třpytu i těžké hroudě hlíny. 

Na návštěvu k lékaři, a tudíž i k léčiteli, chodíme o něco dříve, nežli jsme 
objednáni. Pozdějším příchodem škodíme sami sobě. Jestliže se před 
vstupem do místnůstky, v níž se uzdravuje, vydýcháme, zklidníme svoji 
mysl a energii, kterou vyzařujeme, potom s tímto ztišením bude mít méně 
práce léčitel a o to větší účinek bude mít jeho působení. Návštěva léčitele, 
ale i lékaře, je svátkem a měla by končit uzavřením předsevzetí jít 
laskavěji, přívětivěji životem. 

Přijdeme-li na návštěvu dříve, můžeme zároveň lépe poznati toho, 
do jehož rukou svěříme kousíček svého bytí, s nímž na jistý čas spojíme 
svůj osud. Vybavení, jemnost vyzařování, pocit z čekárny a místnosti, v níž 

probíhá léčba, věrně charakterizuje léčitele a je pro pacienta prvotním 
a velmi důležitým signálem. Dobrý léčitel věnuje patřičnou pozornost péči 
o chrám, v němž jsou očisťovány lidské bolesti a pochybení. Každičké 
místečko "léčebny", každý obrázek, soška, symbol, vše je zřetelným 
otiskem hloubky jeho lásky, jemnosti a taktéž uspořádanosti myšlenek 
a poznání, které dává. Nemocný má tak příležitost zjistit ještě před 
fyzickým kontaktem s léčitelem, je-li to, k čemu jej uzdravovatel bude 
vésti, dobré a zda-li to s ním, jakožto s léčeným, souzní. 

Než člověk nesměle zaklepe a vstoupí, měl by v srdci svém, tak jako před 
vstupem do zpovědnice, probudit pokání a upřímnou lítost. Forma pokání 

může být různá. Lze je chápat jako změnu oproti běžnému životu, 
každodennímu stereotypu myšlenek i jednání. Pokání jest duchovní 
obroda. Nejlepší formou pokání je odpuštění. Opravdu ze srdce, beze 
zbytku odpustit těm, kteří nás omezovali, byli k nám nevšímaví, dávali 
bolest a zármutek do našeho života, je nesmírně obtížné. Laskavý Bůh 
nám, neustále chybujícím, proto dává příležitosti i trochu snazšími cestami 
dojít k navrácení zdraví. Cesta odpuštění a lásky ke všemu a všem je však 
nejpřímější, nejbezpečnější, nejpříjemnější a ve své podstatě také nejlehčí. 
Chvíli to sice trvá, nežli se po ní naučíme jít, ale kdo se jí a Bohu, který k 
ní a posléze po ní každého člověka vede, plně oddá, ten okusí sladkosti 
rajských plodů již v životě pozemském. 
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♥ 

POKÁNÍ 

Když se mi v konání nedaří, děkuji,  

když pomluva mne, zloba mrská, miluji.  

Když pláči, tak se usmívám,  

když chci, tak zvolna umírám. 

Ó Bože, Učiteli, Lásko věčná,  

Tvá milost, vím, že jesti nekonečná. 

Tvůj pokoj kontra moje touhy,  

ke zvládnutí života dáváš mi čas dlouhý. 

Učíš mne potěšit toho, kdo teď trpí,  

učíš mne svítit očima, modrýma jako chrpy,  

na cestu moji a též druhých lidí,  

otevírat duši zpovědí, byť se rozum stydí. 

Učím se, učím, a stále propadám,  

to, co jsem včera znal, dnes opět nezvládám.  

Učím se navracet z konce do začátku,  

tak vedeš mne, bych se vyhnul zmatku. 

Nespasím, nezměním okolní svět,  

nic nejde náhle a vše chtěl bych hned.  

Odpusť mi, Pane, prosím, můj vzdor,  

odpusť nám, odejmi nemoci, bol. 

Naplněn sladkostí Tvou zahanben pláči  

a vím, že víra v Tebe pro život stačí.  

Přesto však den co den beru si sílu,  

den co den ztrácím klid, lásku i víru. 

S důvěrou život svůj k nohám Tvým skládám,  

jsem šťasten, oddaný, v ničem již nestrádám.  

Oslaven na věky budiž, můj Pane,  

děkuji za vše Ti, co stalo se i stane. 

♥ 
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♥ 

U LÉČITELE, LÉKAŘE 

Při návštěvě léčitele víra v srdci býti má. Víra, že léčitel pomůže zmírnit 
zdravotní potíže, odstranit bolest a přivést tělo znova do rovnováhy 
a spolehlivě funkčního stavu. Víra v to uvolňuje pacienta především 
psychicky. Víra otevírá trpícího člověka nejen slovům toho, kdo jej léčí, ale 
taktéž přijímání životadárné energie, kterou léčitel, služebník Boží, 
vyzařuje. 

Rovněž v ordinaci lékaře rozhoduje o výsledku léčby ve velké míře víra. 
Vzorný nemocný lékaři věří a otevírá své srdce, mysl, tělo, celou svou 
osobnost jeho radám a působení. A také lékař má být naplněn vírou, 
že pomůže, neuhasitelnou touhou uzdravit a vědomím, že před ním stojící 
pacient je v okamžiku léčby středem světa. Požehnány jsou ruce lékaře, 
který si nemocného váží, jako by to byl první anebo poslední pacient jeho 
lékařské praxe. Láska mezi mužem a jeho ženou, mezi léčeným a jeho 
ranhojičem má neustále sílit, přibližovat se nekonečné a všeodpouštějící 
lásce Boží, ne uvadat stereotypem, nedůvěrou a pochybnostmi jako 
květina bez vody. Vláhou, nejen růží lidských, je láska a zdrojem lásky 
jsou srdcem žitá víra, oddané konání a věrnost služebníka, který 
uzdravuje, svému pánu, Bohu. 

I zubní lékař přispívá k léčení celého těla, neboť zaceluje otvory, zubní 
kazy a jiné ústní defekty, jimiž člověku z organismu odchází životní síla. 
K zubaři vstupuj s pokorou a na křesle, za zvuku vrtačky, zpytuj svá 
minulá slova a činy. Nehoda není náhoda a vypadnutá plomba není 
důvodem ke strachu, jako spíše impulsem k zamyšlení. Kdo uslyší první 
varování svého velmi přetěžovaného těla, ten klidnější okamžiky příští 
posléze prožívá. 

Na počátku bylo Slovo. I na začátku jakékoliv léčby, vyšetření, přípravy 
(byť drobné) operace má býti slovo. Teplé lidské pohlazení, které 
je spojené s nemocnému pochopitelným vysvětlením situace, léčebných 
postupů a očekávaných výsledků. Slovo je rozhodující pro zdar či neúspěch 
jakékoliv terapie, neboť je základem dalších myšlenek nemocného. 
Je klíčem, který buď odemyká, nebo též na sedm západů uzavírá cestu 
k světlejším zítřkům a k vyléčení. 

Řeč, schopnost pronášet slova, je jedním z nejcennějších darů, který byl 
člověku do vínku dán. Slovo je od Boha a má být správně voleno 
a používáno. Hovořit s nemocným znamená přibližovat jej rovnováze, 
vnitřnímu souladu a míru, z nichž lidský duch, který hmotu těla oživuje, 
vzešel. Léčit znamená vlévat do člověka lásku a čistou energii bytí. 
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Léčit znamená nacházet kanály a životní situace, jimiž chuť žít uniká. Léčit 
znamená odstraňovat neviditelné balvany smutku, pláče a nepochopení 
i jisté prospěšnosti právě probíhajících složitějších životních situací. 

Odstraňovat balvany, které na prsou nemocného a na ne dokonale 
fungujících orgánech jeho těla leží. Léčit znamená vidět lidské zdraví nejen 
jako bezchybně pracující tělo, ale též jako správně reagující mysl, jako 
svěžího, avšak současně pokorného a skromného ducha. Zdravý člověk 
zdravé, nesobecky, ku prospěchu sebe i druhých smýšlí, hovoří i jedná. 
Léčit znamená přibližovat člověka k Bohu. Proto na počátku každé léčby 
má být, pro její zdar a úspěch, slovo naplněné soucitem s trpícím, 
pochopením a láskou. 

Nádobu je třeba otevřít, nežli do ní začnu nalévat. Léčený, zejména při 
první návštěvě, touží po pohlazení, po spoluúčasti a potřebuje určitý čas 

na to, aby ulevil duši a vyjádřil své nejniternější pocity. Takto připraven 
následně očekává Božskou lásku, kterou do něj léčitel či lékař vlévají podle 
svého nejlepšího vědomí a svědomí, s prosbami za nemocného na rtech i v 
duši. 

Při zahájení léčby slovem se snaží léčitel vzpurnému koníkovi ukázat 
ztracenou cestu do tepla stáje, pokouší se zbloudilou, zoufalou ovečku 
donésti na rukou do bezpečí ovčince. Pokud si léčený alespoň trošičku 
uvědomí a do srdce svého znovu přijme vyšší, ušlechtilejší sílu, jíž je Bůh, 
počne na svou existenci pohlížet smířlivěji a laskavěji. Poopráší, znovu 
objeví schopnost pravdivě vidět svůj život, jemné předivo jeho příjemných 

okamžiků i varovných upozorněni. Ruku v ruce s Bohem člověk bezpečně 
kráčí všedními dny po rozbouřené hladině života. 

Mnohý bolestí zbavený jedinec vyznává, někdy skoro až slepě, schopnosti 
a umění léčitele. Ale ten, věda, že nebyl tím, kdo konal, ale jenom tím, 
skrze něhož bylo konáno a projevila se vůle Boží, večer k modlitbě pokleká 
a prosí: "Bože, prosím, pomoz těm, kteří Tebe skrze mne volají." Kdo ztiší 
mysl a odhodí přehnaná přání, kdo upřímně, srdcem rozdává, skrze toho 
Světlo k lidem přichází. "Pak nebudete mluvit Vy, ale Duch svatý promluví 
Vašimi ústy", psáno jest. 

Osobní prožitek hudebního koncertu je kvalitnější, osloví Vás více nežli 
povídání známého o vystoupení, které jste měli možnost navštívit, 
jenomže Vám to nějak nevyšlo. Boží náruč, bezedná studnice lásky, 
je stále a všem otevřená, avšak člověk, tvor nedokonalý, nedokáže 
od svého života chtít a z rozmanitých příležitostí brát pouze to nádherné 
málo, které skutečně ke své existenci potřebuje. Různými cestami, 
v různých formách a činnostech hledáme štěstí své, které stojí 
permanentně těsně vedle nás. Přímo pod lampou bývá největší tma, a tak, 
kvůli životu, nevidíme zdroj a smysl života. 

Když si je člověk vědom toho, že není jenom z masa a kostí, ale že v něm 
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i sídlí a skrze něj koná Bůh, potom lépe pečuje, neboť si Boha váží, o jeho 
příbytek, o své tělo a jeho matku duši. Poznání, Boží vůli otevřený jedinec 
ví, že se jeho život odvíjí podle toho, jak správně svobodně zvolí z nabídky 

řešení, která mu jeho duchovní vedení při každé životní situaci, například 
prostřednictvím léčitele, předkládá. 

Zvědavý človíček nezřídka zatouží, za pomoci věštce či kronikáře bolestné 
minulosti, viděti do časů příštích či minulých. Svůj zájem zdůvodňuje 
snahou správněji se rozhodnout a chápat smysl toho, co jej dnes potkává. 
Každý, kdo vyslechl určitou věštbu či poznal pravdivé ( ?) minulost svého 
ducha, skutečně každý, přestože je osobou silnou a umí se svobodně 
rozhodovat, se stává malým či v horším případě sotva přežívajícím, 
zbídačeným otrokem možná pochybené předpovědi.  Pokouší se vtěsnat 
do jejího vzorce, čímž omezuje svoji svobodu. Obraz vlastního bytí, který 

maluje, není již tak zářivý, spontánní a je z něho patrná tíže nesvobody. 
Pod tlakem, na rušné ulici či při kvapné a fyzicky náročné práci málokdo 
napíše píseň, která by se songem skřivánčím mohla rovnocenně soutěžit. 
I člověk je svým způsobem pták zpívající o lásce. Zavřeš-li skřivana 
do klece, neuslyšíš stejně radostnou píseň, jíž, v přírodě volný 
a neomezený, krášlil a pozdvihoval svět. Nepátrejte po tom, co bylo nebo 
bude, a láskyplně se podívejte na svůj dnešní den. Hladil Vás i těžším učil. 
Otevřete svá srdce, vyhrňte si rukávy a s chvalozpěvem života na rtech 
svobodně, čistou duší, malujte nádherný obraz své cesty, jehož hodnotu 
čas příští i lidé kolem Vás dozajista ocení. 

Raději, samozřejmě, přijímáme rady typu: "Dejte si pozor na játra, 
držte žlučník šetřící dietu", nežli přímé vyjádření, podstatně bližší pravdě: 
"Jste na své okolí příliš tvrdí, přehnaně zásadoví" či naopak: "Snášíte svůj 
život, přísnost a nároky druhých s neláskou, s vnitřním odporem 
a nesouhlasem, který nemusí být navenek tolik patrný." Často léčitel 
praví: "Nelíbí se mi Vaše ledviny, hůře čistí krev a vylučují z těla nevhodné 
látky", a vystříhá se tak říci poznání hlubší: "Nelíbí se Vám společnost, 
v níž žijete; druhé lidi, zejména pak svého partnera, chápete jako necitlivé 
k Vašim potřebám a nedovedete v partnerských vztazích rozlišit důležité 
od nepodstatného." Ono platí lidové, že na co se nejvíce myslí, o tom 

se nejméně, mezi lidmi nejbližšími, upřímně, od srdce k srdci, hovoří. 

Jestliže lékař nepředepíše k léčbě již od počátku nejkvalitnější dostupná 
léčiva, když, podle zaujatého mínění nemocného, na vyléčení nic neporadí 
a opakuje aplikaci léku, který v minulosti pacientovi vůbec ( ?) nepomohl, 
je to možná proto, že je nejprve nutno pokorou smýt určitý stereotyp, 
jistou tvrdohlavost chorého člověka. I lékaře vede, skrze myšlenky, které 
jej napadají, Bůh. Někdy tajenku, jak vyléčit, lékaři v mysli dokořán 
otevírá, jindy zase zastírá jeho myšlení, činnost mozku a skrze zdánlivá 
klopýtnutí ošetřujícího lékaře učí nemocného pokoře. Učí pacienta děkovat 
i za drobty, které spadnou pánům ze stolu, za nepatrné zmírnění bolestí, 

za malé zlepšení stavu jeho organismu. Učí jej blahořečit život, 
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milovat podmínky, v nichž se nachází, a s jejichž pochopením přichází 
štěstí i zdraví. 

V životě není náhod a plně pravdivý je výrok, že ani vlas nespadne z naší 
hlavy bez Božího vědomí, bez účasti sil dobra, ale též sil ještě 
nechápajících a tápajících. Neviditelný svět kolem nás je jako my, lidé. 
Aniž si to uvědomujeme, prožíváme pohádku, naplněnou soubojem dobra 
a toho horšího v nás i kolem nás. 

Předepíše-li lékař opětovně dříve slabě účinkující lék, má to svůj skrytý 
účel a možný prospěch pro trpícího člověka. Nemoc vznikla v nás 
a nejúčinnější pomoc k jejímu vyléčení je rovněž v nás. Mraky nesoucí déšť 
lze uměle trochu rozehnat, spíše však jenom odehnat na jiné místo. Je to 
technicky i finančně velmi náročné a dosti zbytečné, a proto to člověk 
většinou nedělá, a nechává na větru, aby konal své dílo. S léčbou je to 

obdobné. Bolest, nemoc lze vyhánět léky, tinkturami a mastmi, ale 
nejsnazší je obnažit její kořeny ve všedním životě a s láskou je vytrhnout. 
Z duše odpustit tomu, kdo staví překážky do naší cesty a viditelně nám, 
on, náš učitel pokory a lásky, ubližuje. Trápení těla i duše, složité 
mezilidské vztahy snášíme, abychom jejich břímě pocítili na vlastní kůži 
a abychom se již nikdy obdobně nechovali k druhým. 

Nemoc je kříž, nezřídka velmi těžký. Ježíš, vtělená láska Boží, učil lid: 
"Vezmi svůj kříž a následuj mě." Vezmi svůj kříž, znamená pochop jej, 
pozorně naslouchej, co Ti například nemocí tělo a jej oživující duch říkají, 

a bude z Tebe sňat, neb stal se zbytečným. Kdo poselství onemocnění 
pochopí a vůli jeho naplní, ten dále kříž bolestí nemusí nést. Následuj mne, 
znamená rozšiřuj lásku vůkol po celé Matce Zemi. Bůh nám odpouští, tak 
jako my dětem svým, už když vidí, cítí snahu, ne až beze zbytku vypijeme 
kalich hořkosti do dna. Bůh se chová k lidem jako služebník, ne jako pán 
a soudce. Boží a naši lidskou lásku lze souměřit jenom v mihotavých 
okamžicích, ve vzácných vteřinách našeho života. 

Lék je pouze doplněk, určitý prostředník změn k lepšímu, k nimž se nás 
nemoc snaží přimět. To mějme vždy na paměti. 

Léčitel, znalý principů léčení, usiluje zpočátku, při první návštěvě 
nemocného, ne toliko o urychlené napravení konkrétního zdravotního 
problému, ale spíše o pozvednutí ducha člověka, o jeho pročištění 
a zlehčení. Neboť kdo pochopí a postupně odhodí nepřiměřenou, jemu 
nepříslušející zátěž starostí v rodině a v zaměstnání, kdo se oprostí od věcí 
a hlavolamů, které jsou dány k užívání a k vyřešení druhým, ten odhodí 
spolu s nimi také velkou část svých zdravotních neduhů a bolístek. Je-li 
duch člověka osvěžen, září-li spokojeností, potom cesta k vyléčení 
fyzického těla je jednodušší, zvládne ji i znavenější turista, který už dlouho 
křížem krážem putuje krajem nemocí, a následné zážitky a radosti 
ve zdraví prožité jsou dlouhodobější. Spěchejme pomalu. Jedině tak 
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dokážeme vnímat křehkou krásu světa a přivineme se k lásce, kterou nám 
život nabízí. 

Při naplňování úsilí o sebezdokonalení jsme jedinou překážkou my sami. 
Rozeberme kousek po kousíčku, cihlu po cihle zeď, kterou jsme po několik 
staletí mezi sebe a svého Stvořitele stavěli. Odložme černé brýle, 
odmítněme chmurný pohled přes ně a spatříme nádherný, sluncem zalitý 
den a okolitý svět. Zvítězíme-li sami nad sebou, dosáhneme Poznání, 
trvalého štěstí a věčné blaženosti. 

Jsme pohodlní. Já i Vy. Čekat, trpělivě rozebírat zeď, navíc když záda bolí, 
nikoho z nás dlouho nebaví. Odměnu, například ve formě zřetelných 
výsledků léčení, chceme ihned. "Ne my Tobě, nýbrž Ty nám, Bože, 
posluhuj a konej podle naší vůle", říkáme skrytě, možná si to ani 
neuvědomujíce, ve svých osobních modlitbách. A světe div se, On pomáhá. 

Pošpiněný, poplivaný, zaházený blátem, posměšky a pomluvami, On vždy 
pomáhá. 

Lehčeji je člověku, který dobrovolně prohrál závod s časem a vzdáním nad 
ním zvítězil. Dvakrát měř, jednou řež. Vytrvej ve víře, že bude lépe. 
Léčitelem či lékařem v potu tváře při dlouhé operaci předčasně odňatá 
nemoc je jako násilně odloupnutý, ještě nezhojený stroupek na odřeném 
koleně. Po brzkém, trochu násilném odstranění stroupku začne ranka 
v některých místech opět drobně krvácet a opakovaně se vytvoří ochrana, 
nový stroupek, pod nímž se pokožka pomalu hojí. Dokud svému organismu 

nedáte čas, aby si poradil s ranami, které jste mu způsobili, dokud 
stroupek předčasně, nedočkavě odlupujete, dotud se bude opětovně 
vytvářet. Dokud člověk sám na sobě nezapracuje, dokud se nepodívá 
kriticky a zároveň s díky na své klopýtání časem, dotud chodí od lékaře 
k lékaři, od léčitele k léčiteli a trvalé zdraví přitom nenalézá. Touha 
odejmout nemoc, aniž jsme si s ní hezky, upřímně popovídali a vyslechli 
její názor, přání být uzdraven okamžitě, spíše bez vlastního přičinění, 
druhým, léčitelem či lékařem, chutnají jako brzy utržené, ještě nezralé 
zelené jablko. Je kyselé. Očekávanou radost z nasycení nám nepřinese 
a pramálo si na něm pochutnáme. 

Léčitel pomalounku, postupně pootevírá duši nemocného a ladí její struny 
na tóny souznějící se způsoby léčby, které propaguje. Aktivitou sršící 
člověk, řítící se prostorem a časem jako rozzuřený a dezorientovaný býk, 
volá zejména po zklidnění, a tak k němu léčitel hovoří pomalu a rozvážně. 
Působením ranhojičových slov ustává energie nemocného ve zběsilém 
karnevalovém víření. Vitalita dalšího chorého se blíží bodu mrazu. Jeho 
vyzařování je nehybné a fádní. Splín se kolem něho valí jako hustá ranní 
mlha. Dotyčný zdánlivě spí a čeká na spásonosný, silný vnější impuls, 
který jej ze snu a letargie vysvobodí. Tohoto apatického človíčka 
s pošlapaným sebevědomím léčitel naopak zasypává a probouzí 
láskyplnými šťouchanci, aktivitou nabitými slovy, optimismem 
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a radostným pohledem na jeho život. Zalévá opomíjenou, téměř suchou 
květinku láskou. Až dokonáno jest, a jestliže také nemocný ruce k dílu 
přiloží, odchází od léčitele nádherná růže, k níž, staronové, její partner, 

přátelé i blízcí zase nadšeně a s velkým ulehčením přivoní. 

"Pozvedni se duše z prachu, z šedi starostí a povinností vírou v dobré dny 
příští", to nechť je mottem první části pobytu v ordinaci lékaře anebo 
v malé místnůstce léčitele. 

Důležitou přípravou léčby a jedním z pilířů jejího úspěchu je stanovení 
kvalitní diagnózy. Při diagnostikování někteří léčitelé nechtějí 
od nemocných dopředu slyšet ani náznak jejich zdravotních obtíží.  
Diagnózu stanovují sami a posléze své poznatky doplňují o vyjádření 
nemocného. Druzí léčitelé se naopak usouzeného člověka nejprve jemně 
zeptají: "Co Vás trápí, s čím Vám mohu pomoci ?", a teprve až se dotyčný 

vypovídá, vyjeví svůj žal i onemocnění,  které jej momentálně nejvíce 
sužuje, si jeho diagnózu doladí podle svého uvážení a potřeb. Není tolik 
důležité, jaký postup je použít. Kvalitní léčitel určí nemocné a oslabené 
orgány těla, aniž by cokoliv slyšel či dokonce viděl. Vždyť co ukryješ před 
Bohem, který mu, prostřednictvím duchovních rádců a ochránců, pomáhá 
uzdravovat a těšit ovečky své. Dobrého léčitele rovněž neovlivní a 
od určení podstaty nemoci nesvede předem vyřčená lékařská diagnóza. 
Spíše mu pomůže a šetří jeho síly. 

Při diagnostikování jde zejména o to, aby léčitel rozpoznal, kde a jak 

má působit, a taktéž aby rozlišil, zda nemoc, kterou vnímá, se již projevila 
na fyzické schránce a dá se zmapovat a případně potvrdit moderními 
lékařskými přístroji a vyšetřeními, či zda se zatím jedná pouze 
o patologicky změněnou energii, která je předzvěstí budoucích zdravotních 
obtíží a konkrétních nálezů (například vředů, polypů, myomů). 

Přínosnější jak pro pacienta, tak pro léčitele je méně o nemocech těla 
mluvit a více konat. Více hladit ty, které Bůh léčiteli do cesty posílá. Lépe 
je člověku méně říci, nežli jej strašit "odepsanými" játry, "nefunkční" 
ledvinou, a přitom následné jaterní testy a urologická vyšetření ukáží 
pouze nevýrazné odchylky od normálu. Starostí máme každý dost, a proto 

si jich ještě nepřidávejme. Podrobná léčitelská diagnóza, která je většinou 
kombinací toho, co je v těle skutečně ohraničeno a zhmotněno, i toho, 
co se v lidském organismu teprve chystá, je pro nemocného spíše další 
zátěží, novou obavou, a ne pohlazením a nadějí, jak býti má. Jestliže 
léčitel cítí budoucí nemoc, což je pro pacienta rozhodně přínosné, 
má vhodným způsobem svého bližního upozornit, že by měl zvýšenou 
pozornost věnovat kvalitní stravě, přiměřeně cvičit, častěji pobývat 
na zdravém vzduchu a zejména že by se měl více zamyslel nad svým 
životem, co v něm opravdu je a co tolik není důležité. 

K diagnostikování využívají léčitelé různých způsobů. Žádný z nich není 
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lepší či horší, každý vyjadřuje určitou úroveň léčitele a částečně i léčeného, 
který k němu přichází. Člověk nemusí být jasnovidný, jasnoslyšný, aby 
správně určil, čeho se nemocnému nedostává. Abychom se nasytili, 

nemusíme přece navštívit bohatou hostinu. Rovněž chléb a voda postačí 
k naplnění našich základních potřeb. 

V léčitelství je důležité neustrnout v určitém způsobu diagnostikování 
a léčby, není dobré snažit se vehementně probudit určité síly, například 
dosáhnout jasnozřivosti. Kdo více touží po „zázračných" schopnostech 
a prvotně neusiluje o pochopení člověka, který jej o pomoc prosí, ten 
si staví před sebe na pouti k domovu své duše vysoký, obtížně 
překonatelný val. Léčitelství je pro toho, kdo pomáhá navracet zdraví, 
zejména jednou z mnoha cestiček k Bohu a kdo Jeho chce naleznout, musí 
nejprve vše, včetně chtění a okultních sil, odložit. Kdo se doptává, 

například prostřednictvím kyvadla, vnitřního hlasu na nepodstatné, tomu 
mizí cíl jeho snažení a vzdaluje se okamžik naplnění smyslu jeho života, 
čas rozplynutí ega. Pochopit Boha, skrytého v nemocném člověku, učí 
léčení lidové léčitele, ale i odborně fundované lékaře. 

Vlastní léčba je složena z pozdvižení ducha, ze zharmonizování 
a projasnění psychiky člověka, dále z vědomého doplnění životních sil 
a uvědomění si důležitosti odpočinku i vyváženého pohybu a konečně 
ze zkvalitnění stravy, které se umocňuje určitými doplňky, například 
bylinnými čaji. 

Snaha o pozdvižení duchovní, o oproštění se od pozemských starostí 
provází celou dobu strávenou u léčitele. Je-li nalezena, pochopena 
a pomalu odstraňována duchovní příčina bolestí v oblasti hrudní páteře, 
poté se poměrně snadno rozcvičí anebo uvolní masáží již dlouhé týdny 
bolestivá záda. Co dříve příliš nepomáhalo, to nyní velmi účinné zabírá. 
Kdo rozluští, co mu letité potíže se zažívacím traktem chtějí sdělit, ten 
zkroušené břicho kupodivu lehce kratší, poměrně mírnou dietou, čaji 
či jinými vhodnými prostředky (včetně léků) na delší čas vyléčí. Výsledek 
jeho ozdravných snah nebude tentokrát krátkodobý, jako tomu bylo vždy 
předtím. 

Významného zkvalitnění výživy můžeme dosáhnout všichni vlastní 
sebekázní. Léčitel doplňuje mozaiku naší stravy o rady, které mohou 
znásobit její pozitivní účinek při uzdravování našeho organismu. Tato 
doporučení využíváme jednak podle svých ekonomických možností, neboť 
dosti často si nemůžeme dovolit vytrvale nakupovat kvalitní, ale současně 
drahé potravinové doplňky, a dále využívání stravovacích rad závisí na síle 
naší vůle, na míře naší odpovědnosti za vlastní život a zdraví. 

Strava na cestě ke zdraví zřetelně pomáhá, avšak ani ona se nesmí stát 
pro nás dogmatem. Časté úvahy typu: "To smím a tohle ne, poněvadž 
je to nezdravé a tělo oslabující", jsou známkou ještě jisté nezralosti 
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člověka v chápání výživy. Vegetariánství i makrobiotika jsou velmi dobré 
a lidskému tělu prospěšné stravovací směry, které při znovuvracení zdraví 
výrazně pomáhají. Jenomže zároveň stýkají i určitá nebezpečenství pro 

zdraví, neboť do jisté míry svazují svobodného lidského ducha a tím 
disharmonizují život jimi se řídící osoby, v níž má vše nádherně, uvolněně 
souznít. Každý člověk postupně, skrze nezapomenutelné vzlety i hodně 
bolestivé pády, nachází svou jedinečnou hranici rovnováhy, svou správnou 
míru, kdy směrem ke Stvoření činí dobro a současně konáním tohoto 
dobra neztrácí štěstí své, nesvazuje se do jemu zatím duchovně 
neodpovídajících představ jiných lidí. 

Velká přísnost na sebe nejen ve stravování, nadměrný asketismus 
se někdy odráží v nepřiměřené náročnosti, s níž dotyčný nahlíží na druhé 
lidi. Extrémní snaha o dobro v jeho jednání se může přeměnit v skryté 

ubližování a svazování jeho blízkých či příznivců. Přísloví, že podle sebe 
soudím tebe, platí dodnes. Nepotlačujte, milujte. Druhé, ale i sebe. Bůh 
láska jest, ne dráb a nelítostný soudce. 

Kde je přísnost, tam ještě není dosaženo opravdu kvalitního poznání. Dítě 
plné životního elánu běží s větrem o závod a nedbá rad, aby zpomalilo. 
Za chvíli zakopne a spadne. Jeden rodič řekne: "Dobře ti tak" a nechaje 
plakat. Druhý soucitně zvolá: "Ukaž, co se ti stalo, ty můj malý 
neposlucho, ať ti to pofoukám." Který z rodičů miluje více dítko své ?  
Poznej a konej také tak. 

Kromě úpravy stravy nabízí léčitel většinou nemocným různé prostředky, 
pomůcky, tinktury a masti. Vzorem pacienta pro dobrého léčitele, který 
je ošetřovatelem, hojičem ran duše na těle projevených, je nemajetný 
člověk. Ne za kolik peněz nakoupíme životabudičů, ne kolik dáme 
dobrovolně anebo taxativně za léčbu, nýbrž jak otevřeme svá srdce lásce, 
ano, především to rozhoduje o úspěchu léčby, o návratu našeho zdraví. 
Kde je dlouhodoběji potřeba hodně léků, čajů, přírodních výtažků, 
multivitaminových a multiprvkových přípravků, tam je malá síla ducha, 
určitá pohodlnost toho, který se snaží uzdravit. Pravá, přímá a nejrychlejší 
cesta vedoucí ke zdraví je jenom jedna - měnit se. Měnit se k lepšímu. 

Pouhé patření na duchovního člověka druhého člověka produchovňuje, 
propírá jeho neviditelný duchovní šat, zušlechťuje jeho myšlenky 
a následné činy. Obdobně v léčebném prostředku, například v masti, 
kterou léčitel připravil, je uložen kus jeho bytí. Společně s mastí, s čajovou 
směsí, v nichž skryty jsou také modlitby a prosby za Vaše uzdravení, 
si odnášíte domů i kousek vlastností a názorů toho, kdo je připravil. 
K stejnému, jaký je ten, kdo je připravoval a Vás léčil, budete přitahováni. 
Při aplikaci léčebného prostředku si slova léčidlo anebo lékaře více 
připomenete a připomínejte. Vše je energie a jako ve spojitých nádobách 
se přelévá vyzařování a s ním i vlastnosti jednoho člověka na okolní svět a 
do druhých lidí. Myšlenka, slovo, čin v Podstatě, v Pravdě jedno jest. 
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Ne všichni léčitelé ovlivňují trpícího vědomě, zřetelně, tak, aby to léčený 
zpozoroval, energii. Bezpečnější, pro vnitřní vývoj léčitele i pro zkvalitnění 
charakteru a jednání nemocného, je nechat vše na Bohu, nechtít Jeho 

bezchybnost nahrazovat naší lidskou nedokonalostí. Na straně druhé, když 
se člověk topí a má v sobě už pár nepříjemných loků vody, je spíše na těch 
kolem, na ostatních, kteří mohou, aby jej, v podstatě nemohoucího, z vody 
vytáhli a znovu postavili na nohy. Topící se plavat jenom teoretickými 
radami, udílenými možným zachráncem z břehu, nenaučí a pravděpodobně 
se bez konkrétní, hmatatelné pomoci utopí. Také zubožený člověk, ležící 
v prachu svých každodenních starostí a dřiny, se den ze dne od základu 
nezmění. Boží vůle je sice mocná a milostivá, ale vše má též Bohem daný 
čas, způsob a prostředníka, který ji vykoná. 

A proto Vy, jimž byl propůjčen dar uzdravovat, pomáhejte. Přikládejte ruce 
své zářící láskou do blízkosti údů a orgánů nemocných, omývejte jejich 
nohy a ruce slzami odpuštění. Dávejte, aby i Vám bylo dáno, a milujte 
Otce v srdci svém poslušností k vnitřnímu vedení Duchem svatým. Ucítíte-
li pokyn: "Učiň", rozdejte vše, čím Vás Bůh obdařil. Uslyšíte-li ale: "Ještě 
není čas", pokorně se skloňte, nepřikládejte ruce své a jiným vhodným 
způsobem naveďte před Vámi stojící či sedící ovečku Otce k Němu, k lásce 
a k ostatním lidem. Pochválen budiž den, kdy jste štěstí své v prosících 
očích druhého spatřili. 

A Vy na druhé straně barikády, na níž se bojuje o zdraví, Vy, kteří stojíte 
či ležíte na masážním lůžku před léčitelem, který se chystá na Vás působit, 

nepřemítejte: "Tady mne máš a ukaž, co umíš a uzdrav mne", nýbrž nechť 
slova: "S pokorou přicházím a prosím o pomoc tělu a o pohlazení duše", 
letí Vaší myslí. "Bože, prosím Tě, skrze tohoto léčitele (lékaře) pomoz mně, 
chybujícímu." Víra je otevření se jasnému Světlu a plodem víry 
je rozdávání lásky. Nechť souzněním léčeného a toho, kdo léčí, pokoj 
do obou duší a zdraví do těla zuboženého zavítá. 

Následující modlitba, jejíž snahou je utužení stále zkoušené a slábnoucí 
víry, Vám může být malým vodítkem na cestě nejen ke zdraví. Není 
nezbytností, dogmatem, je jenom jedním z mnoha kamínků, které leží 
u cesty. Každému z nás se jiný kamínek zalíbí, každý jiný kamínek zvedne, 

přijme za přítele a za svého pomocníka. 

♥ 
"Bože, před Tebou pokorně se skláním a prosím Tě, přijmi můj dík 

za to, že jsem, že mohu dýchat, vidět, slyšet, pomáhat konat dílo Tvé. 

Prosím Tě, Bože, nauč mne chápat, co důležité je a co ne. Pomoz mi plně 
přijmout, že tělo je jenom obrazem duše a že duše nad ním vládne. 

Nauč mne o sebe se nebát a dávat lásku čistou, ze srdce a beze strachu, 
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s průzračným, nezkaleným vědomím. 

Veď mne ku pomoci všem lidem kolem a uč mne milovat celý svět tak, 
jako Ty miluješ mne i vše, co jsi stvořil. 

Děkuji Ti, Bože, za každodenní požehnání nejen kroků mých Duchem 
svatým a Láskou. 

Amen." 

♥ 
Při léčení do jisté míry umíráme. Mizí náš spěch, bortí se plány, posunují 
termíny. Léčením vždy něco ztrácíme. Ztrácíme čas přípravou čajů, 
vařením nových, dosud nevyzkoušených pokrmů, prováděním cviků, 

modlitbami, meditací. Prohráváme dílčí souboj s hodinami, ale současně 
si prodlužujeme život o úsek mnohem delší. Odhazujeme svou nadměrnou 
závislost na matérii a jsme nuceni uskromnit se finančně, poněvadž 
nemocenské dávky vyplácené práceneschopnému jedinci nedosahují 
úrovně běžného platu. Opouštíme také pohodlí svých zvyklostí 
a podstatně, na potřebnou dobu, omezujeme své slabůstky, přinášející 
nám určité uspokojení, kterými jsou například výrazná, chuťové buňky 
velmi dráždící jídla, pravidelné pití většího množství kávy, požívání 
zpěvotvorných, ale též mysl silně zatemňujících moků, a vzdáváme 
se částečně, anebo v nutných případech na pár týdnů, měsíců či zcela, 

oblíbených cigaret. Kdo má silnou vůli, tomu může léčba přinést trvalé 
překonání návyku kouření. 

Ve všem je rovnováha. Existuje harmonie ztrát a nálezů, porážek 
a vítězství, přibližně vyváženy jsou chvíle, kdy je lidská tvář zkřivená 
bolestí či rozzářená štěstím. Obdobně léčbou nejenom ztrácíme a staré, 
přežité umírá, ale zároveň nacházíme. Rodí se v nás tolik potřebný klid, 
rozvaha a srovnávají se myšlenky, které dříve chaoticky poletovaly 
v hlavě. Náš organismus s povděkem vítá tento pokoj, protože 
má konečně chvilku, aby se funkčně srovnal, vyklidil z tkání vše 
nepotřebné a dodal sil do míst, která trpí a nás zdravotně sužují. 

Léčením se přibližujeme ke své podstatě, jíž je, zjednodušeně řečeno, 
pokoj těla i mysli. To, že pohoda a spokojenost jsou zdraví prospěšné, 
pochopíme více či méně všichni. Avšak mnohý léčitel hovoří také o Bohu, 
o něčem nehmatatelném, imaginárním, a v lidech nezřídka vzniká nesmysl 
blok. Stvořitel ve všem kolem nás zhmotněn jest a názor na obsah slova 
Bůh musí vytrysknout z každého člověka individuálně, svobodně. Všichni 
máme jistou představu všeobjímajícího dobra, osobitý symbol lásky 
a dokonalosti. Boha si můžeme připodobnit ke sluníčku, které 
je nepřetržitým zdrojem životní energie pro celou planetu Zemi. 
Nesnášíme poučování, znásilňování naší mysli představami jiných a spíše 
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nemilujeme učitele. Možná i proto je neviditelný. Co zdá se být čirou 
náhodou, štěstím nebo nespravedlivým ublížením, je jeho dokonalou vůlí 
a možností našeho zrání. Vše, co se děje, činí Bůh a ještě mnohé z Jeho 

přelaskavého díla nedokážeme plně pochopit. Život je příležitostí přiblížit 
se, přimknout k Bohu, a proto jej přijímejme vždy s láskou, například tím, 
že budeme hledat skrytý prospěch i v bolestech našeho těla. 

Každý lékař, léčitel propaguje při uzdravování nemocných zejména svůj 
směr. Člověk více duchovní upřednostňuje léčbu slovem, magnetizér 
opěvuje působení bioenergií, některý homeopat často nevidí nic lepšího 
než jím doporučované homeopatické preparáty, bylinkář spíše 
v rostlinkách luhů a hájů spatřuje správnou cestu a lékař si bez léků 
a chirurgických zákroků nedovede léčbu skoro představit. Každý z nich 
má svou pravdu, každému ponechme jeho představu. Vždyť všichni: 

duchovně hledající, magnetizér, homeopat, bylinkář i lékař odkryli určitý 
díl Podstaty a jejich putování vede bez výjimky k Poznání. Důležitější nežli 
způsob léčby je najít rovnováhu a správně odvážit pomoc slovem, energií 
i činnost organismu podporujícími prostředky. Podstatné, prvotní pro ty, 
kteří léčí, doplňuji so a nepřou se, kdo z nich je větší, je naučit se co 
nejúčinněji pomoci každému člověku, zvolit správnou terapii pro citlivého 
a opravdově hledajícího jedince, pro příznivce lidového léčitelství a jeho 
praktik či pro nemocného, který je zcela oddán školské, vědecké medicíně. 
Lékaři a léčitelé se učí nacházet toleranci k různým léčebným směrům, 
ke zcela odlišným osobám, které se také snaží lidem pomáhat, a k jejich 
chybám. Nestínejme mečem slova činy druhých a věřme, že nade všemi 

chybujícími, snažícími se a hledajícími drží ochrannou ruku On. 

Bezpočet je cest v Pravdě, lidských osudů a tužeb. Pro jednoho člověka 
je duchovním pokrokem, čili změnou k lepšímu, zkvalitnění stravy, pro 
jiného trpělivé dodržování pitného čajového režimu, aniž si uvědomuje 
nějaký vyšší smysl svého bytí, další zase počíná pozvolna objevovat nemoc 
především jako cestu ke svému celkovému zdokonalení a jako nutnou 
pomoc. Stojíme na různých mezipodestách, na odlišných stupíncích 
předlouhého, točitého schodiště ve věži Poznání, která spojuje zemi 
s nebem a jejíž vrchol se ztrácí v oblacích. Každý máme jiný nadhled nad 

starostmi a radostmi světa, různě jsme se přiblížili duchovním výšinám. 
Avšak nikdo nejsme lepší, horší, pokročilejší, pokleslejší. Jsme. Učíme 
se láskyplně myslet a konat. 

Když se lékař dozví, že pacient navštívil léčitele, v jeho mysli má zaznít dík 
Stvořiteli i léčiteli za to, že mu v jeho díle pomáhají. A naopak návštěva 
léčitele není a nikdy nesmí být odmítnutím klasické léčby, jejích rad, 
postupů a medikamentů. Co se dozvíte od léčitele, to se nebojte vhodným 
způsobem, jakoby mimochodem, mezi vážnou řečí předestřít lékaři. Jít 
k léčiteli není výrazem pohrdání lékaři, vůbec to nesnižuje jejich poznání, 
schopnosti a snahu. Návštěva léčitele je jedním z doplňků, jednou z částí 

mozaiky, která je lidem na jejich pouti prostorem a časem dána 
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k tvoření. Je dobré využít všechny rozumné možnosti, abychom nalezli 
zdraví, základ našeho štěstí. 

Představa světa, v němž žijí jenom muži, rovná se představě, že léčit 
má jenom lékař a vše ostatní je nedokonalé a pro člověka nebezpečné. Ale 
ani svět samých žen by nebyl dokonalý a bez poznatků školské medicíny 
by většina léčitelů skončila při souboji s nemocí na lopatkách. Jak 
by poznali, že člověk má játra, ledviny, střeva, a jak by určili jejich úlohu 
v lidském těle ?  Ve světě širém není tolik lidových "amatérských" 
uzdravovatelů, kteří vidí nejen auru, ale i orgány těla, jejich stav, 
a současně jejichž jasnoslyšnost je křišťálově čistá, Bohem daná a egem 
nepoznamenána. Ano, takoví léčitelé by nepotřebovali lékařů, ale zároveň 
takoví, v Poznání žijící léčitelé, s radostí využívají ve vhodné míře nálezů 
a rozborů moderní lékařské vědy. Kdo bájně hovoří o lidových 

uzdravovatelích a znevažuje lékaře, ten ještě názorově nedospěl. Svět 
samých mužů či samých žen by trval do sta let. Poté by všichni vymřeli 
a nebylo by ani mužů, ani žen. 

Svazek lékařů a léčitelů se nazývá služba lidem. Snažme se, aby toto 
manželství bylo vydařené, aby v něm jeden druhého podporoval 
a obohacoval. Snažme se, aby tento svazek nerozbíjely nenávist, závist 
a sváry. Jednou přijde čas a lev bude ležet vedle beránka, lékař poděkuje 
léčiteli a léčitel bude velebit lékaře za jeho poznání, které také hojně 
využívá. Nechť k tomuto cíli řídí nás zdravý úsudek, logika i velejemný cit. 
Dva pruty zlomíš postupně snadněji nežli oba najednou. Společná cesta 

ke zdraví s poznáním, které vede láska i touha pochopit sebe, dává 
výsledky nejtrvalejší. V průběhu návštěvy do Vás léčitel vlévá, ve snaze 
pomoci, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí lásku slovem, 
pohledem, pohlazením masáží anebo bezkontaktně tahy rukou. A pak 
to končí. Nabídl své srdce i dosažené poznání a ukázal možnou cestu 
k příjemnějším zítřkům. Semínka lásky byla zahradníkem - Stvořitelem 
prostřednictvím jeho učně - léčitele do zahrádky života nemocného zaseta. 
Především na něm nyní záleží, zda maličké semínko vyroste v nádhernou 
květinu zdraví, dá bohatou úrodu, anebo zda je plevel každodenního 
spěchu brzy zadusí. 

Tak jako naplněnou nádobu uzavřeme, tak i kontakt s osobou léčeného 
léčitel po léčbě vědomě či spíše nevědomě přeruší. Odevzdá dítko pod 
ochranu Otce, aby je dále vedl životem a utvářel k obrazu svému. Kdo 
neuzavře po léčení spojení s nemocným a zůstává vůči němu nadále 
otevřen, může být postižen, protože se stává, možná nevědomky, 
křižovatkou spojující velký počet osudových cest. Přijde-li k nám do bytu 
naráz mnoho návštěv, doma zavládne spíše nervozita, zmatek a občas je 
i nutné uklidit v chaosu spadlý a rozbitý talíř. Obdobně problémy a bolesti 
nemocných mohou způsobit vyčerpání léčitele a nejen zdravotní 
komplikace v jeho životě. 
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Uzavřít vědomě navázaný užší kontakt s léčeným lze například zřetelným 
požehnáním na jeho čele, na masírované části těla, anebo toto požehnání 
nemusí nemocný ani zpozorovat. Na formě uzavření kontaktu, aur zdraví 

hledajícího i léčitele nezáleží tolik jako na myšlence, s níž je toto činěno. 
Požehnání je dobré provést s nezlomnou vírou, že nemocnému bude 
pomoženo a s prosbou, s jeho odevzdáním do vůle Boží: "Ve jménu Otce, 
Syna i Ducha svatého." Nevěřící mohou při požehnání říci: "Přeji Vám 
lásku, zdraví a pokoj." Vždyť kdo žije lásku, žije Boha Otce. Kdo zdravý 
jest, ten prost je chyb či jsou mu skrze Syna za jeho dobré činy 
odpouštěny. A kdo najde pokoj, ústy toho promluví Duch svatý. Bůh 
je dobré slovo, úsměv, smířlivost a milování všech, které v životě 
potkáme. Žít a naplňovat lásku znamená přibližovat se k Bohu. 

Láska je živá voda. Vody je třeba nejen na poušti, je vzácná. Tak i Boží 
láskou naplněný člověk je vzácností, a to tím větší, když z něho ona láska 
nikdy neubývá. Je jako nevysychající pramen, neboť čerpá z bezbřehé Boží 
milosti sesílané na svět. 

Uzdravení po několika návštěvách lékaře či léčitele je známkou, 
že nemocný dal, alespoň na krátký čas, přednost skutečným potřebám těla 
i duše, svému pravému Já, že ustal na chvíli v honbě za úkoly, termíny, 
za navyklými, navenek prospěšnými, avšak v podstatě jeho osobnost těsně 
svazujícími činnostmi. Uzdravit se znamená pokořit se. Nepřemáhat se 
a chodit s bolestmi, s horečkami do zaměstnání, ale naopak podvolit 
se volání nitra po odpočinku, po znovunapravení myšlenek i konaného a jít 

k lékaři pro léky a neschopenku. Doma, ač většinou jsme pacienty, kteří 
neuleží, máme přece jen větší klid, více času na zvážení správnosti svých 
dosavadních představ a plánů. Mimoděk hodnotíme své uplynulé chování, 
spatřujeme svět v poklidu, v dříve nepoznané kráse. Mnohý člověk přijde 
již během krátké pracovní neschopnosti a domácí léčby na to, že se 
vlastně pachtí zbytečně a srovná do budoucna své kroky i jejich tempo. 
Někoho k tomuto poznání přivede až hrozba operace či pobyt v nemocnici. 

Po uzdravení září světýlko jedné baterky, jedné lidské světlušky jasněji, 
jakoby s novými, silnějšími bateriemi. Skeptik namítne, že jedna baterka 
město příliš neprosvítí a v jeho tmě nebude stejně stále nic vidět. Ano, 

jistěže. Jenomže lidí chodí po matičce Zemi několik miliard a několik tisíc 
žárovek už dokáže intenzivně prosvítit noc a obrátit tmu, třeba 
i velkoměsta, v den. Máme možnost učinit si ze Země ráj a ze života 
radostné bytí. 

Při putování za zdravím nespěchejme. Cestu k harmonii těla i mysli 
trpělivě, krůček po krůčku, zlehounka hledejme. Projděme si svůj život, 
své touhy a uvědomme si nepřiměřenou energii, pomocí které jich chceme 
dosáhnout. Zastavme splašeného koně svých myšlenek. Pohleďme 
k obloze a vydýchejme všechna svá strádání, pocity ublížení 
a nepochopení. Rozjasněme svou starostmi sevřenou tvář. Kdo chce 
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být zdráv, nechť dokořán otevře své srdce lidem a současně s tím i okolité 
vesmírné energii, Bohu. Žijme v Jednotě, z níž jsme vyšli. Jestliže poklička 
hrníčku je odstraněna, mohou do něj znovu nalévat. Otevře-li se člověk 

životu, radosti, Boží síle, léčí se. 

Nemoc vzniká pomalu, zprvu o ní vůbec nevíme. Věřme, že i opačný 
postup existuje. Mnohokrát lze bez léků (ve složitějších případech s nimi, 
navíc s velmi znásobeným účinkem) dosáhnout zdraví pochopením 
životních omylů, nalezením správné další cesty, za současně zlepšeného 
stravování a moudrého hospodaření se svými fyzickými silami. Požehnejme 
své kroky úctou, pokorou a tolerancí k nedokonalosti naší i druhých. 
Važme si drobností, které všední dny přinášejí. Potom v čas příhodný a v 
míře potřebné budou naplněny naše touhy,  mimo jiné i navrácením 
zdraví. Spokojený život si bereme sami, tudíž obdobně si sami můžeme 

štěstí dát. S nezměrnou trpělivostí a pokorou, s nesmírnou láskou pečujme 
o růži svého života a pomáhejme v této péči i naším bližním, aby nádherné 
květy krášlily a libé vůně provoněly napořád celý svět. 

Při vzpomínce na návštěvu u léčitele si, pokud možno vždy, uvědomte, 
že on pouze znovu zapaluje dohasínající knot Vaší svíce. Knot ve svíci hoří. 
Knot je podstatný. Velikost jeho plamene určuje, jak rychle okolní voskový 
obal odkapává. Duše tělu vládne. Věřte. 

♥ 

VZORNÝ LÉKAŘ 

Žil v jednom městě mladý, nadaný lékař. Bůh obdařil jej, vždyť i to je dar 
a výsledek předchozích životních cest, rozumem, pevnou vůlí 
a pracovitostí. A lékař svěřených darů ve velké míře využíval. Navracel 
lidem zdraví a hlavně, chtěje vše vědět a zvládnout, dále studoval. 
Neustále vylepšoval své racionální poznání lidského organismu. Dosáhl 
takové dokonalosti, že kdyby byl člověk stroj, i ten šroubek z něho 
by ještě dokázal dále a podrobně rozebrat. Úžasné znalosti měl náš mladý, 

nadaný lékař. 

Léta běžela a dostavila se také řada zklamání. Ani přes velké vědění 
a kvanta vstřebaných informací nebyl lékař mnohdy schopen vyléčit 
banální zdravotní problém. Úspěšnost léčby se nezvyšovala tak, jak velí 
logika, totiž úměrně s růstem jeho odborných znalostí. A protože byl lékař 
člověk rozumný, naslouchal. "Na každém šprochu pravdy je trochu", tím 
se řídil a hleděl ne pohrdavě, ale jako skutečný hledač lidského zdraví 
na jedince, kteří spíše podivně, bez velkých znalostí, avšak často úspěšně 
zasahovali tam, kde on se zdravotními potížemi nemocnému nedokázal 
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výrazněji pomoci. Oči měl otevřené, uši nastražené a srdce mu hořelo 
touhou vyléčit všechny své ztrápené pacienty. 

I objevil lékař, že poznání rozumem a vědecké poznatky je dobré doplnit 
(pro jejich lepší přijetí pacienty a vyšší účinek) vysvětlujícím slovem, 
pokorou, zúčastněným pohledem, láskou, vírou v dobro, uvědoměním 
si lidské nedokonalosti a malosti před vyváženým během času a života. 

Po jisté době se kvalitativní změna jeho přístupu k lidem počala 
projevovat. Jím ordinované léky lépe zabíraly, pacienti se více usmívali, 
rány se rychleji hojily a mnohdy objektivní nálezy, jako například žaludeční 
vředy, pod jeho rukama zázračně mizely. Vše dobré, co odpozoroval 
od lidových "šarlatánů", doplnil racionálním poznáním. Neodvrhl je, nýbrž 
zdárně využil. Vědom si síly svého ducha i síly ducha každého člověka, 
vléval do pacientů nejprve úctu k životu, učil je vidět jeho krásu 

a dobrodiní. Svými slovy a radami nejprve zklidnil a osvěžil lidské nitro 
a poté takto připravenou bytost ošetřil podle svých nejlepších 
medicínských znalostí. 

Nedělal nic mimořádného, snad jen to, že plně pochopil své poslání. 
Pochopil, že snažit se múzo sebevíc, a přesto tam, kde není půda 
připravena k setbě, mnoho zrn nevzklíčí. Při léčbě na četných konkrétních 
případech poznal, že kde strnulost v jednání vládne a vlastní pohled 
na věci a děje kolem dominuje, tam léčení těla bez ozdravení duše jenom 
oddaluje to, co se má nemocný naučit, a přesunuje na pozdější čas nebo 

na jiný orgán zdravotní potíž, bolest a strádání. 

Časem mu jeho někteří lékařští kolegové, ale též vyznavači lidových 
způsobů léčení začali závidět. Ale co ?  Úsilí, které vynaložil, aby dokonale 
vstřebal racionální poznatky o člověku, aby si důkladně vryl do paměti 
mapu lidského těla, pochody a reakce v něm probíhající ?  Pokoru, díky níž 
pochopil, co se nikde neučí ?  Současnou radost a úspěchy, které vykoupil 
sebeodevzdáním a velkou snahou ? 

"Skrze mé ruce, slova a myšlenky nechť je, prosím, pomoženo pacientovi 
najít kořen bolesti ve svém nitru, aby duše byla pohlazena, nadějí v dny 
příští nasycena, aby tělu bylo odlehčeno a pomoženo", to bylo jeho krédo, 

jehož se držel, s nímž šel životem a s nímž každodenně přistupoval 
k pacientům. 

Čím více jeho obsah naplňoval, čím více nejen tělo léčil, ale taktéž 
za očistu duše a za odpuštění prosil, tím více dostával. Přicházela nová 
poznání. Boží láska a milosrdenství z něj tryskaly a vyléčení pacienti pěli 
o lékaři chválu mezi lidem. 

Zdánlivě není těžké učinit totéž, co náš vzorný lékař. Poznání rozumem 
spojit s pokorou, s laskavým a všeobjímajícím srdcem. Opravdové poznání 
rozvinout a rozzářit skutečnou pokorou, díky a prosbami k ideálu 
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lidství, který nazýváme Bůh. Vždyť každý, kdo léčí, je pouhým 
prostředníkem Boží moci, která postupně tvoří dokonalé dílo na matičce 
Zemi. 

♥ 

POKOJ VÁM 

Pokoj Vám. Pokoj Tobě, hlíno, dávající zrnem naplněný klas. Pokoj Vám, 
rostliny, které jste pastvou pro zvěř. Pokoj Tobě, zemská fauno, a pokoj 
Tobě, člověče. 

Jsi v řadě poslední, nejvyšší. Můžeš své dílo na Zemi naplnit spokojeností, 
mírem, ale též nesnášenlivostí a spory. Tvé možnosti jsou nesmírné a Tvá 
odpovědnost za okolní dění je ještě větší. Važ si přírody, važ si stébla, 
po němž šlapeš, když zkracuješ si cestu k domu. Važ si a dodržuj nařízení, 
která sis vytvořil. Cti zvířata jako matku a otce svého, neboť vývoj 
je nekonečný řetěz proměn a zázraků. 

Málokdo vše, co si osudem uložil, stoprocentně naplní. Ale všichni mohou 
chovat v úctě toho druhého, vzdávat hold svému bratru, sestře, byt' jsou 
jimi také nepříliš tolerantní vedoucí, v současnosti na muže ne tolik milá 
manželka anebo velmi vitální, neposlušné dítko. Chápejte se. Dokažte 
se vcítit do života rostliny, kterou trháte, do obav zvířete, jdoucího 

na porážku, do pocitů člověka, na něhož právě hubujete. 

Pokoj Vám, lidé dobré vůle. Pokoj, který Vám byl kdysi ukázán a který, 
ačkoli jeho velký učitel, Ježíš, již na matičce Zemi fyzicky není, je Vám 
dáván kdykoliv, když se zastavíte, k dobru obrátíte, o pomoc ze srdce 
čistého poprosíte. 

Snažte se být navzájem laskavější, uctivější a pozornější nejen k člověku, 
ale i ke zvířatům, ke koberci lučních květin, na němž zejména v létě 
odpočíváte. Naplňte vrchovatě celý svět a současně i život svůj pokojem, 
mírem, láskou a bezbřehým štěstím. 

♥ 



82 
 

♥ 

STŘÍPKY POZNÁNÍ (IV) 

 ♥ Bezelstné dítě běží v ústrety každému, koho alespoň trochu zná. Tak 

i vědoucí člověk pomáhá a radí všem, neboť ví, že v dobrých 
vlastnostech i slabostech druhých obsažen jest. 

 ♥ Skokan si zvýší svoji laťku, když předchozí výšku přeskočí. Jestliže 

ustrne a skáče pouze jedinou, jemu lehce zvládnutelnou výšku, pak 
i při jejím překonávání občas laťku shodí. Nelze se spokojit 
s dosaženým, je třeba se neustále vyvíjet. Platí to pro skokany, pro ty, 

kdo hledají, druhé léčí, platí to pro vše a pro všechny. 

 ♥ Léčení lidí je zastávkou na cestě, na jejímž konci čeká Bůh. 

 ♥ Kde slova nic nezmohou, tam zůstávej v tichém milosrdenství. Neměň, 

avšak současně vytvářej podmínky k nápravě, pro lepší zítřky všeho 
na matičce Zemi. 

 ♥ Projevy se různí, Podstata zůstává. Kdo našel Jeho, ve všem 

se poznává. 

 ♥ Majákem, pomáhajícím člověku při plavbě po rozbouřeném moři 

života, byl, je a bude Bůh. 

 ♥ Tak jako nelze zastavit tok mohutné, dravé řeky, když se jí člověk 

do koryta postaví, tak nejdou zastavit přání a nasměrování životní 
cesty jiného člověka, například léčitelem, pokud dotyčný sám nechce. 

 Tok dravé řeky lze zpomalit přehradním dílem. Tak i každý člověk 
může zklidnit svůj život modlitbou, meditací, vědomou prací na sobě 
a rozplýváním svých přání v moři lásky. 

 Každá kapka vody dravé řeky prochází po čase přes přehradní hráz 
svobodně dál. Tak i hledání Boha člověka sice zastavuje, ale 
nesvazuje, spíše naopak. Jestliže člověk pozná, že se stal během něj 
více užitečným pro své okolí, bývá šťastnější. 

 Nalezení Boha je vrcholem lidského života. 

 ♥ Lékem je především poznání, které je Ti nabízeno, ne toliko 

prostředky, například čaje a masti, jichž užíváš. Neboť ony obraz 
poznáním daný pouze zarámují a umocní. 
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 ♥ "Chceš-li ke mně přijít, vezmi svůj kříž a následuj mne." Vezmi svůj 

kříž znamená pochop jej a bude s Tebe sňat, neboť stal se zbytečným. 
Následuj mne znamená rozšiřuj lásku a pokoj celým svým bytím vůkol. 

 Nezištná služba lidem a pokora k Bohu bezpečně vedou. 

 ♥ Poznání zákonů života neukazuje Boha samotného. Popis projevů 

neznamená pochopení jejich Tvořitele. Čím méně učených slov 
v ústech, tím více lásky v srdci. 

 ♥ Dokážeme milovat, ale i opouštět. Bůh pouze miluje ovečky stáda 

svého. Prost je hříchu a jeho dílo zhmotnělá láska jest. 

 ♥ Proto zplna hrdla zpívejme aleluja. Následně utišením mysli 

a projasněním duše vzdávejme mu čest. 

 ♥ Bolest je světlem, které prozařuje temná zákoutí duše a pomáhá 

chápat utrpení světa. 

 ♥ Nedotknut lákadly života, která jsou zaseta kolem jeho cesty, dochází 

člověk rychleji k jejímu cíli. 

 ♥ I dělo se v jednom okamžiku na malé louce - hledající vzdávali pozdrav 

slunci, pes se dobýval do království krtka, dva muži se modlili prací 
v rytmu motorové sekačky a Bůh se smál. 

 ♥ Kolik je ptáků na Zemi, tolik písní o lásce a o svém Stvořiteli pějí. 

I my, lidé, jsme ptáci naplnění láskou a touhou (ač většinou 
neuvědomělou) poznat Boha. Země se otáčí, den někde končí 
a zároveň v jiných končinách právě začíná. A tak zpěv ptačí nikdy 
nadobro neutichá. Obdobně světlo lásky stále ve světě září. 

 Láska je nadějí a pramenem touhy žít pro vše vůkol. 

 ♥ V každém, koho potkáte, je skryt kus Vaší matky i Vašeho otce. Proto 

si važte všech lidí a pouze milosrdenstvím a službou druhým měřte 

cenu svého života. 

 ♥ Boží milost dlí na Zemi neustále. Naše láska k Němu však není trvalá. 

Bůh skryt je v květině, zvířeti, v člověku, jehož jsme právě potkali. 
Milujeme bližního svého jako sami sobě ?  Stejné jako bližního milujme 
i Boha, Pána svého a dárce všeho, co nás životem provází. 

 Cesta životem je cestou k Bohu. 

 ♥ Nikdy se nestav zády ke svému životu, neboť je největším darem 

Tvým. 
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 Nikdy se nevyvyšuj nad Podstatu, nad Boha, nad lásku 
a milosrdenství, které on dává. Buď pokorný, laskavý, a svou 
skromností a účastí s druhými budeš vyrůstat. 

 Kdo chce být velký, nechť v jiných osobách naplnění svých tužeb 
hledá. Ne já jsem já, ale oni mé já jsou, a proto si jich vážím víc než 
sebe sama. 

 Až budeš jimi a oni Tebou, poté pochopíš, jak vše skutečně je. 

 ♥ Vše, co zapáchá, zároveň voní a smysly přitahuje; vždyť jedna látka 

všechno jest. 

 ♥ Mečem můžeš zabít, nebo si stezku houštím proklestit. Obdobně 

poznání rozumem přehrazuje nebo napomáhá na pouti k Bohu. 

 ♥ Krásné je tělo ženy a moudrý je muž, jehož srdce se láskou pro cit 

a jemnost duše ženy zachvívá. Vždyť také u ženy čistota duše 
největším bohatstvím je. 

 ♥ Vždy přivítej a přijmi toho, kdo přichází a o radu, jak dosáhnout zdraví 

Tě žádá. Bez obav mu náruč svou otvírej. Jestliže bolesti srdce svého 
Ti tento člověk poodhalí a duši obnaží, tehdy lij. Dávej energii skrze 
ruce, slova, byliny, masti a vše, co dal Bůh ku pomoci lidem. 

 Když zůstanou zavřena vrátka srdce, na která jsi dobrem klepal, 
nebojuj. Není vždy vítězem ten, který dokáže vyléčit. Nech na času a 
na Bohu, jak povede toho, kdo tentokrát ještě nepochopil, k poznání, 
k účasti s druhými a k odstranění sebelásky. 

 ♥ Dát svoje myšlení do služeb ducha, neusilovat o poznání Boha 

rozumem, otevřít oči a milovat, toť bezpečná cesta, která rychle ubíhá. 

 ♥ Kde je bolest, tam je láska. Kde přichází láska, tam není pro trápení 

místo. Vždyť také do temné světnice s rozžatou lampou vstupujeme. 
Když světlo hoří, není již v místnosti tmy. Palivem lidských lampiček 

Boží světlo jest. On učí nás chápat a milovat. 

 ♥ Zlomen vlastním chtěním prosí člověk Boha o zdraví. Návštěva lékaře, 

léčitele, užívání zázračného léku více prosbou nežli prostým usilováním 
býti má. 

 ♥ Pouhý paprsek Božího světla krájí staletou tmu nevědění. 

 ♥ Jsou učitelé králů. Kdo Poznání jejich dosáhne, ten život plně pochopí. 

A jsou také kazatelé pro poddané. 
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 Jak prostý lid, tak slovutní učenci touží po pohlazení a lepším 
vysvětlení významu života. Hledají poznání podané spíše obyčejným 
laskavým slovem. Smyslem života jsou pro ně starosti o děti, to, čím 

si namažou denní chléb, a trochu informací. Ale i „obyčejný" člověk 
postupně pochopí a na určitý stupínek ve věži Poznání vystoupí. 

 Snažme se být služebníky poddaných. Učitele králů sesílá Bůh. 

♥ 

PODSTATA LÉČBY 

Co je podstatou léčby, podstatou uzdravování populace lidovými léčiteli, ale 
i lékaři ?  Působením čeho dochází ke spontánnímu vyléčení ?  Kdo Vás 
uzdravil ?  Dokázali jste to sami, či lékař, léčitel byli těmi, kdo sňali břímě 
nemoci ?  Anebo ještě někdo úplně jiný Vám ulehčil na další plavbě mořem 
času ? 

K podstatě léčby, ke zdroji ozdravných sil dochází každý člověk postupně 
sám. Pozvolna se prokousává hmotou a počíná si uvědomovat její roli. 
Posléze nalézá ducha, jeho rozličnou čistotu a míru pochopení smyslu našeho 
bytí. 

Osobité hledání a poodkrývání Podstaty dotyčného osloví nejvíce, jeho 
výsledkům nejsnáze uvěří a přijme je za své. Vždyť bude-li Vám někdo 
vypravovat o „zázracích" a tajemných zážitcích, které se v jeho životě staly, 
přijmete tento výklad bez pochybování ?  Do jaké míry druhému uvěříte ?  
Naopak o tom, co Vás osobně potkalo, vůbec nepochybujete, neboť jste byli 
přímými účastníky oné zajímavé situace či nepochopitelně rychlého 
a dobrého vyřešení jistého složitě se jevícího příběhu. Člověk nejčastěji uvěří 
skrze vlastní prožitek, v němž se Bůh velmi zřetelně zpřítomní. Skutky 
a děje, které naše oči vidí, uši slyší i ostatní smysly vnímají, nás vedou 
hlouběji k jádru věci a pomáhají nám poznávat například i co je podstatou 
léčby. 

Zdraví dlouhodobě hledající člověk vyzkouší kromě užívání léků také jiné 
postupy. Nejprve to jsou rozličné diety, masáže či vodoléčba. Osobně 
poznává jejich kladný účinek na lidský organismus. Poté, povzbuzen 
zlepšením své kondice díky pití bylinných čajů, navštěvuje léčitele, který 
snímá lidské bolesti bezkontaktně tahy rukou, a poněvadž se po návštěvě 
tohoto lidového uzdravovatele cítí čtrnáct dní výrazně lépe, přijímá, že též 
"kroužení" rukama kolem jeho těla napomáhá navracení zdraví. Ve svém 
poznávání zdrojů zdraví jde neustále dál, blíže k základu léčby. 

"Ani se mne nedotkl, a záda mne přestala bolet", praví muž a jeho přítel 
mu oponuje: "To není možné, tomu nevěřím." Teprve až něco 
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obdobného kamarád "na vlastní kůži" zažije, teprve potom uvěří a své 
poznání bude rozšiřovat k těm, kteří zatím, jako dříve on, odmítavě kroutí 
hlavou. 

Pevná víra hory přenáší, ovládá hmotu a svět k obrazu mysli utváří. Ale jsme 
jenom lidé, tvorové ne zcela dokonalí, chybující, trpící, plačící, toužící, chtiví. 
Nejsme ani lepší, ani horší. Každý žák školy života umí něco lépe nežli 
ostatní, každý člověk při zkoušení všedními problémy myslí především 
či alespoň trošičku na sebe a své já před potřeby celku předřazuje. 

Není člověka nevěřícího. Jeden věří ve vyšší sílu, druhý především sobě 
a říká, že má jenom to, co si sám udělá, a že jedině na své konání se může 
plně spolehnout. Další pouze pasivně přijímá, například že 1 +1 = 2, a vůbec 
nad tím nepřemýšlí. Ale i to je určitá víra. Dospějeme k jistému poznání 
a jeho nosné myšlenky pak obvykle hlásáme. Neboli do jakého moře 

se ponoříme, vodu toho moře budeme pít. 

Během stavby domu prožijeme spoustu dřiny, potíží a i s odstupem několika 
let si připomínáme, jak se nám právě zde, v místě garáže, těžce hloubil 
základ, jak komplikovaně jsme vytvářeli efektní schodiště. Při pohledu 
z letadla, z výšky nedalekého kopce, z pozice nadhledu se naše rodinné sídlo 
jeví veliké asi jako krabička od sirek. Povzneseme-li se alespoň maličko nad 
starosti, ale i nad radosti světa, stanou se ony ne tak důležitými, ne tak 
bolestnými. Míra nadhledu nad strastmi i úspěchy zrcadlí pevnost a hloubku 
víry, úroveň uvědomování si, že v životě nejsme nikdy sami a že také 

v poušti, v bouři je s námi přelaskavá, vždy pomáhající síla, kterou 
individuálně nazýváme a s níž se snažíme splynout. 

Víra člověka ještě poměrně závislého na hmotě se uskutečňuje v oblasti 
hmoty. K Pravdě bližšímu poznání dochází tím, že skrze nezdary poznává, 
že moc peněz není tak neomezená, jak si myslel. Uvědomuje si, že jejich 
přebytek, získaný rozsáhlý majetek a skříně plné nakoupených věcí, které 
se mu líbily, nejsou zárukou štěstí a duševní pohody. Na co Vám bude 
nádherné, honosné obydlí o deseti pokojích, když v něm budete žít sami bez 
partnera a dlouhé chvíle si budete krátit večírky s výstředními přáteli a s 
obdivovanými podnikateli, jimž ale své nitro nikdy nemůžete bez obav, 

spontánně otevřít. I pro majetek platí: "Pán Bůh dal, Pán Bůh vzal", a jeho 
dostatek je možností rozdávat tam, kde prostředky k obživě či na provoz 
prospěšného zařízení zrovna velmi nutně potřebují. 

Každý po něčem jiném toužíme, každý se trochu odlišně učíme na svých 
cestách, které se s přibývajícím věkem sbližují. Jedinec, který si již 
prvotnost, vyšší důležitost svého ducha, svých pocitů uvědomil a před tělo 
a hmotné výtvory světa je v míře pravé předřadil, věří v Ducha, v čistou, 
všeobsažnou Lásku, v Pravdu a celou svou bytostí je odevzdán Bohu. 

Život je jako sešit plný hádanek a kvizů. Zprvu lehčí, jednodušší křížovky 
s člověku prospěšnými tajenkami obsahuje. Co je dobré jíst a čeho 
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je vhodnější se vystříhat, zejména v době, kdy se necítíme fit, to všichni 
rozluštíme a nejpoctivěji ve stáří dodržujeme. Těžší hádanky z oblasti výživy 
(jako například náš postoj k vegetariánství, makrobiotice či k dělené stravě) 

řešíme s nápovědou. Své zkušenosti konfrontujeme s poznatky druhých lidí, 
s jejich doporučeními. Na dalších stránkách obsahuje sešit života křížovky, 
jejichž tajenky zní geopatogenní zóna, bioenergie, léčení nemocí Duchem. 
Ze složité křížovky se vyloupne jednoduché rozuzlení. Kdo uprázdní svou 
mysl, oprostí se od tužeb a své ego nechá rozplynout, ten dojde k podstatě 
všeho. Pozná Pravdu, Boha. 

Podstatu, k níž bez výjimky všichni vědomě či nevědomě kráčíme, nelze 
uchopit či detailně popsat. Již slovo Bůh je zhmotněním a moudrost praví, že 
v přítomnosti Boží je i pouhá myšlenka na Něho hříchem, anebo jinak 
řečeno, že dotyčného, který dospěl v hledání až tak daleko, od Podstaty 

oddaluje a jednotu znovu rozbíjí dvojnost. Vždyť budeme-li mít před sebou 
na stole plnou konvici lahodného čaje i láhev s pramenitou vodou, které nám 
hostitel nabídl, je přeci nedůstojné a atmosféru setkání rozbíjející stěžovat 
si mu, že máme žízeň. Kdo může pít nabídnutý mok či vnímat Boží 
přítomnost, ten nechť bez obav pije a vnímá. 

Kdo do rajské zahrady zatím nesměle, krátce nakukuje, toho myšlenka 
na Boha, modlitba, prosba ke Stvořiteli naopak Podstatě přibližuje a výrazně 
prosvětluje, zušlechťuje jeho konání. 

Během svého pozemského putování jsme osloveni spoustou rádců buďto 

přímo přednáškami, kurzy, při osobním setkání a rozhovoru, anebo 
zprostředkovaně jejich knihami, hudbou, zpěvem, filmy. Navíc nás provázejí 
andělé strážní, duchovní ochránci či jak kdo nazve jemu poskytovanou 
duchovní oporu. I skrze nehmotné pomocníky a pokušitele, kteří přibližně 
odpovídají našim přednostem a nedostatkům, nás Bůh učí milovat a chápat. 
S jejich přispěním, krok za krokem poznáváme, co je podstatou života i léčby 
živých tvorů. Vnímáme a uvědomujeme si tisícero způsoby na miliónech cest. 

Važme si dobrých rad, za něž si sice nic nekoupíme, jimiž nic hmatatelného 
nezískáme, které však, jsou-li přijaty, duši očistí. Bez velkého nákladu 
se lépe stoupá vzhůru ke hvězdám. 

Dostaneme-li se do mezní situace, v níž musíme čelit svízelné budoucnosti 
(možnosti ochrnutí, amputace končetiny, odejmutí orgánu, 
nezaměstnanosti), či dokonce smrti, jednáme obvykle zkratově. 
Po předchozím zaslepení hmotnými výtvory a starostmi světa jsme nyní 
schopni dát skoro cokoliv za příslib zdraví. Hůře již chápeme a sebekriticky 
si přiznáváme, že jsme dlouhodobě přeháněli svoje pracovní nasazení, 
starostlivost o rodinu, vnoučata či o stárnoucí rodiče, že jsme příliš lpěli 
na štěstí našich blízkých a chtěli jejich život, okolní dění změnit k obrazu 
svému. Jsme-li v úzkých, dáme za vysvobození z kleští potíží, za odvolání 
našeho zkoušení u tabule školy života mnohdy i všechny své úspory. Ale 
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z velké části zapomínáme na vlastní píli, na očisťující přínos pokory, 
odpuštění a lásky. Obtížně postupujeme ve svém vývoji k pochopení pravd 
a skutečných hodnot. Pokročit znamená ve většině případů zbořit široké, 

vysoké bariéry předsudků, přehodnotit v nás pevně zakořeněné názory, 
vytrhat z nich plevel a oddělit dobrá zrna od plev. 

Nezřídka jedinci, kteří byli přivedeni k léčení, propadají ve svém vývoji tím, 
že léčí za nepřiměřený peníz. Jejich ducha spoutává neviditelně a na první 
pohled dosti příjemně hmota. Již mají svou odměnu, psáno jest. Někteří 
léčitelé i lékaři, naplněni určitým poznáním, schopnostmi, povyšují svůj um 
a propůjčené dary, svou důležitost v harmonickém celku společnosti nad 
druhé. Zaslepeni třpytem peněz, zahlušeni oslavnými ovacemi nevidí, kam 
kráčí, a neslyší varování srdce, které ovládl rozum a zastřel jeho dobrotu. 
Činím, anebo skrze mne je činěno ?  Jsem pán, či sluha ?  Kdo chce být 

největším, nechť je služebníkem všech. 

Zdraví neboli nastolené blaho duševní, fyzické a sociální je ukryto především 
v nemocném člověku. Hemžení okolního světa jej sice také ovlivňuje, ale 
podstatný je účinek tohoto působení, nejdůležitější jsou reakce člověka 
na události, probíhající v jeho blízkosti i v zemích vzdálených. 

Odborní i nevystudovaní ranhojiči jsou pouhými pomocníky zdraví hledajícího 
člověka v jeho úsilí a ukazují, kde je schován pro něho nejvhodnější lék. Aby 
prostý lid co nejvíce pochopili a správně mu radili, musí lékaři a léčitelé nést 
pokorně společně s ním kříže finančního nedostatku a procházet problémy 

ve svých rodinách. Dále jsou pokoušeni mocí, možnostmi mít, nahlodáváni 
slávou a pocity nenahraditelnosti. Ty, kdo léčí, připravuje Bůh na jejich 
poslání bolestí, neuznáním, pochybnostmi. Prověřuje jejich víru, čistotu duše 
i touhy pomáhat ostatním. Jakou září, jakým světlem budou, takovou energii 
svými radami, vyšetřeními, působením i operacemi rozdají. Dobré sémě 
je základním předpokladem bohaté úrody. 

Duch každého člověka je někdy zkoušen natolik, až upadá. Povinnosti 
a úkoly potřísňují šedí jeho, při narození běloskvoucí, šat. Ale zároveň, 
souběžně s náročnými prověrkami, je on neustále oživován vírou 
a napojován láskou. 

Křížovku s tajenkou: "Co je podstatou léčby, jak poměrně rychle a spolehlivě 
dojít ke zdraví", luští lidé různí. V pestrosti povah a charakterů je kouzlo 
života. Jednoho stačí naťuknout, položit mu vhodnou otázku a dotyčný již 
hledá, zpytuje svědomí i dopady svého jednání a požívané stravy. Druhý 
člověk se chytí až po delším navádění a svá klopýtnutí pracně, ale přece jen 
nalezne. Samozřejmě jsou i takoví, jimž je nutné hádanku položit 
i zodpovědět. Poté také oni, za značného přispění lékaře či léčitele, poznají, 
kde leží těžký strom padlý napříč jejich cesty ke zdraví. Jsou k němu 
dovedeni a dále si musí poradit spíše sami. Musí se svobodně rozhodnout, 
jak naloží se svým životem, se vztahy k druhým lidem a jak se budou léčit, 
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zda za pomoci diety, bylinných čajů, zlepšeného pohybu na zdravém 
vzduchu, bioenergie, čí výhradně léky a chirurgickými zákroky. 

Kdo skloní své já a pomyslí si: "Ten léčitel měl pravdu, v této situaci, při 
tomto setkání nebyly mé úvahy, jednání a reakce nejvhodnější", ten semínko 
zaseté do zahrady svého života dobře ošetřuje a pochopením své 
nedokonalosti dostatečně zalévá. Kdo chce pouze vyléčit, naplnit svoji 
představu a slova pokory, odpuštění a lásky k jeho srdci nedoletí, ten 
na semínko zdraví pořádný kopec hlíny nahrne. Ono dozajista vzklíčí, 
jenomže dlouho, předlouho bude trvat, než ze země vykoukne a potěší život 
zahradníka. 

Podstata léčby je jednoduchá, avšak neodpovídá běžným názorům 
a převažujícím vědeckým pohledům. Snad i proto se jeví tak komplikovaná. 
Masy chtějí zázračný lék. Prostá slova a vysvětlení vybočující ze stereotypu 

jen obtížně a s nedůvěrou přijímají. 

Nejpřímější stezka k uzdravení je velmi úzká. Většinou neumíme po ní 
nepřetržitě, bezpečně kráčet. Rozpusťme své mylné pocity výlučnosti, vlastní 
důležitosti a uznejme nepotřebnost, neužitečnost boje s kýmkoliv a čímkoliv. 
Když se sonet lásky, v srdci zavřeném obavami, počne znovu ozývat, tehdy 
vstupujeme doprostřed své správné životní cesty. Vylézáme z příkopů 
sobectví, soudů a setřásáme bláto ze svého duchovního šatu. Najednou 
se vše zdá být lehčí, ne tak nezbytné a velmi prosté. Naplněni ideálem být 
lepší jsme vhozeni do reality života. Ze snění nás probouzí dunivý zvuk 

povinností, starostí, závislostí a taktéž tužeb druhých lidí, snah změnit náš 
život podle jejich představ. 

Je těžké zbavit se přebytečného, bez obav a bez povzdechnutí setřást to, 
co je navíc. Permanentně se učíme milovat celým srdcem tak, abychom 
zároveň příliš nepotlačovali sami sebe. Všichni své kroky někdy více či méně 
nezvládáme. Chybujeme a podlézáme nám nastavenou laťku. Únava, strach, 
přepracovanost a tlak termínů zdůrazňují naše slabosti, odhalují nedostatky. 
Zejména ve chvílích psychické a fyzické vyčerpanosti rozséváme bolest 
vůkol. Nedokážeme příbuzným, nadřízeným vhodným způsobem zavčas říci: 
"Ne, už nemohu, to nestihnu, potřebuji vypnout." Necháme se jimi svazovat, 

což se posléze negativně projeví. Náš svobody zbavený duch buď tiše pláče, 
nebo nezřídka velmi hlasitě vykřičí do světa svůj žal. 

Život není zúčtováním, kalkulací typu má dáti - dal. Bůh čili Láska nesoudí, 
jenom miluje a témuž se snaží naučit nás. Naše bytí je příležitosti pro konáni 
dobra, rozdávání radosti, anebo pro naplnění osobních ambicí, našich, spíše 
egoistických, představ. Na konkrétním jednotlivci záleží, co si vybere. 
Nesčetněkrát špatně volíme a rozum prosáklý obavami přehlušuje hlas nitra, 
potlačuje až zadupává velejemný cit. Přesto nás ani tehdy Boží ochrana 
a všeobjímající láska neopouštějí a ukazují nám, mnohdy hodně bolestivé, 
složité, ale přece jen účinné možnosti napravení našich životních přehmatů. 
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Bůh lidi, milované děti své, nikdy nezatracuje, nikdy s nimi nekončí, nikdy 
je neponechává bez pomoci, bouřím života napospas. Jestliže jeho hlas, své 
svědomí a otupené city nevnímáme, tehdy trpělivě čeká a nabízí a nabízí. 

Lidskou populaci postihují taktéž onemocnění, která při nejlepší vůli a jednání 
nemocného, při obrovské snaze dobrých lékařů a za přispění modliteb 
a působení léčitelů nelze v drtivé většině případů zcela napravit, u nichž 
je velkým vítězstvím už zastavení jejich progrese a zmírnění neblahých 
následků. 

Jsou kříže, které si lidský duch, konající tělem, nese po celý život. Jsou 
nemoci, učící nás, kdysi neústupné, pokoře a díkům i za malou úlevu 
a radost. I v nich, při jejich výskytu v rodině, věřme v nesmírné 
milosrdenství Boží. Věřme, že vše, co se děje, je pro naše dobro, pro posílení 
a zušlechtění našeho tělo oživujícího ducha. 

Léčení je forma očisťování se. Jsme nuceni k přemýšlení, k aktivitě ducha, 
k probuzení víry. Ochutnáváme nedobré pokrmy, námi uvařené. A tehdy 
je hodně důležité, abychom nezapomněli na lásku. Ona je silou, která 
ukazuje světlo i v tmách beznaděje, ona je zdrojem života. Všechna trápení 
jednou skončí a nahradí je nepopsatelná pohoda, klid a mír. 

Nevyléčitelná onemocnění, obrny a vývojové vady vnímejme z hlediska 
věčnosti. Možná padesát, sedmdesát let nesou někteří z nás osobně anebo 
skrze postižení svých nejbližších obzvláště těžké kříže. Jenomže co znamená 
tento časový úsek ve vývoji lidstva, v posloupnosti zrání věčného lidského 

ducha ?  Ano, on věčný jest, jenom šaty své pravidelně mění. Věříte ?  
Věříte, když Vás bijí, že je to láska, tajemná zkouška Vaší pokory a prověrka 
Vašeho milosrdenství ? 

Neustále se učíme vnímat pohlazení Boží. Učíme se prosit za spoluobčany 
nám milé i za ty, kteří nás nechápou a zdánlivě nám ubližují. Na oltář 
modliteb pokládejme každodenně svůj příkladný život. Radujme se, i když 
prší a hromy burácejí. 

Lidé s těžkým postižením jsou současně významnými dárci zdraví. Rozdávají 
těm, kteří je mají a neváží si jej. Koho bolí koleno a trochu hůře chodí, ten 

se cítí zdráv, potká-li invalidu na vozíčku, a je přešťastný, že nenese 
na svých bedrech obdobný úděl. Vidíme těla, vnější schránky. Do duší svých 
bližních se už tolik vcítit nedovedeme. Neznáme minulost, ani budoucnost. 
Bůh vnímá především záchvěvy našeho srdce, ví, jací jsme, po čem toužíme 
a co potřebujeme, abychom byli spokojeni. Věřme v jeho lásku 
a spravedlnost. Odměnou bude nám poznání, co je podstatou léčby i lidského 
štěstí. Uzříme Boha, kterak nás vede životem. 

♥ 
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"Vy, kdo léčíte, nesmíte zapomínat na pokoru. Tak jako učíte prostý 
lid vnímat, vidět vůli Boží a řídit se jí, tak i Vás učí něco vyšší, čistější 
zákonitostem, souvislostem, ale zejména lásce a pokoře. Duchovní vedení, 

seslané Bohem, které má každý z Vás, je darem nejvyšším. Ostatní dary, 
jichž si ceníte mnohem více, jako jasnozření, jasnoslyšení a jasnočich, jsou 
pouze určitým doplňkem. Jsou pomocí, ale zároveň pokušením 
a prubířským kamenem, který ukáže, je-li Vaše touha po Bohu, po Pravdě 
čistá, zda již zemřelo Vaše ego a září Váš duch. 

Usilujte o lásku, o pochopení slabostí člověka a i v bolesti Vám způsobené 
dokažte vyzařovat radost do okolního světa, chuť žít a přirozenost milovat. 
Buďte solí této země, cennou a nesmírně vzácnou. 

Děkuji a požehnání posílám do Vašich životů. 

Amen." 

♥ 

SVOBODA DUCHA 

Chraň svobodu ducha svého,  

jako klenot nejdražší.  

Tato cennost bez svolení Tvého,  

do cizích rukou nepatří. 

Nevnímej, jaké pikle druzí kují,  

k perlám rad dobrých vždy se znej.  

Chtění a závist velmi rychle bují,  

zvědavých rozprav se proto vzdej. 

Kde příkaz vládne, to si piš,  

tam duše pláče, strádá. 

Co jíst máš, můžeš, nemusíš ? 

Učený nechť se se sobě rovným hádá. 

Ty jez, jak osloví Tě lehce  

Tvá účast s celkem, vnitřní hlas.  

Zabíjet zvířata mnohý nechce,  

a přitom dusí, škrtí lidi kolem nás. 
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Svobodný duch láskou hoří,  

v očích mu září blankyt nebe.  

Očisťován koupelemi v láskyplném moři,  

zlostit a plísnit vůbec nedovede. 

Tolerance a skromnost jeho zdobí,  

potřebnějším rozdá vše, co má.  

Modlí se za toho, kdo bije jej či zlobí,  

druhým jak konat příklad, lásku dá. 

Je-li duch nesevřen,  

svítí a svobodný se rodí každý tvor. 

Se srdcem na dlani, nespoután  

mnohé může míti, slyší-li trávu růsti, vnímá-li lidský bol. 

Projasnit život druhých je touha jeho odvěká, 

on svoboden svobody se vzdává. 

Přes překážky života neklopýtá, nýbrž přelétá,  

s Podstatou splývá, jím roste Boží sláva. 

♥ 

DOGMA 

Je mnoho cest, je jeden Bůh, je jedna Podstata všeho a všech. Je hodně 
různě věřících, méně již pravě, celým srdcem, celou svou myslí věřících. 
Víra, vědomí Boha je dar. Není to dogma, něco, co svazuje a dělí 
na vyvolené a zavržené, na lidi kajícné a nenapravitelné hříšníky. Víra 
láskou, jasně hořícím duchem a srdcem, naplněním Boží vůle v činech jest. 
Co ze rtů vychází, to nechť je údy konáno. Činit nečiněním, mluvit 

nemluvením. Odpouštět nesouzením, pomáhat seberozpuštěním. 

Bůh, ideál a vzor člověčenství, není jako my. Nesvazuje, nepřikazuje, 
nerozděluje. Bezbřeze miluje a ukazuje všemu tvorstvu cestu ke světlejší 
budoucnosti. Ze zpěvů věřících čiší touha po Bohu. Ne Bůh - všeobsažná 
a všeobjímající láska, ale člověk chyby a bolesti světa vytváří. Sami 
posuďte, jaký duch k Vám slovy následující písně z katolického kancionálu 
promluví a kolik v jejím textu nalezne Poznání hledající člověk toho, co na 
své pouti k dokonalosti potřebuje. 
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♥ 
Shlédni, Bože, z nebes vysokosti  

vlídně k svaté oběti,  

kterou chceme slavit v upřímnosti  

smrti Páně k paměti. 

Nepohrdej kajícími syny,  

kteří znají slabost svou,  

zahlaď, Otče, naše mnohé viny  

pro smrt Syna bolestnou. 

♥ 
Po staletí, jako v této chvíli,  

lidem zní Tvůj, Pane, hlas. 

Dej nám sílu, bychom uvěřili,  

že jsi přišel mezi nás. 

Chceme dnes býti k hluku světa hluší,  

otevřít Tvé pravdě sluch,  

v úctě vnímat otevřenou duší,  

co k nám mluvíš Ty, náš Bůh. 

♥ 
Přijmi, Bože, dary s laskavostí,  

jež Ti církev podává,  

každý z nás Ti srdce s ochotností  

v službu věrnou oddává. 

S dary země, Tebou stvořenými,  

jak to Syn Tvůj stanovil,  

s chlebem, vínem naši víru přijmi  

k obnovení našich sil. 

♥ 
Abys nestál u zavřených dveří,  

abys našel ve mně chrám,  

ze vší síly v Tebe, Pane, věřím,  

duši svou Ti otvírám.  

I své tělo do Tvých služeb dávám,  

s Tebou chci žít v jednotě,  

a jen od Tvé lásky očekávám  

účast v příštím životě. 



94 
 

♥ 
Dej mi víru horoucí a stálou,  

svatou žeň Tvé oběti,  

dej mi víru, která pohne skálou,  

jež mé srdce zpečetí. 

Dárce štědrých darů nepřeberných,  

jenž jsi přišel mezi nás,  

Cesto, Pravdo, Živote svých věrných,  

s námi buď po všechen čas. 

♥ 
Nic není dogma, předem daná pravda. Zda sklenice je poloplná 
či poloprázdná, zda je v ní nápoje dostatek anebo málo, to na úhlu pohledu 
záleží. Nic není jenom dobré, či naopak zcela špatné. Každá situace 
prospěch skýtá i záludnou léčku nastražuje. Na člověku záleží, zda si všímá 
chyb druhých, nebo upřednostňuje vlastní růst a zdobí jej sebekázeň, 
pokora a láska. 

Vše, co se děje, činí Bůh a vše, co činí, je dobré. Různé názory, 
náboženství, cesty k Němu, to jsou možnosti, kterak se obohatit, naučit 
se toleranci, vidění světa očima druhého. Boha nezískáš silou, nevybojuješ 

v souboji s ostatními lidmi. Bůh Boha nemůže porazit, neboť vše Bohem 
jest. Kdo názorem svým tvrdě prosazovaným nakonec zvítězí, nespoutává 
pouze toho, koho pokořil, ale zejména sám sebe. 

Na světě není tolik špatných názorů. Více je našeho nepochopení 
a nepřijetí s láskou toho, jak vnímá a hodnotí danou situaci, život, 
momentální partnerskou krizi, ten druhý. Nic není důležité, nezbytné, 
kromě lásky mezi lidmi, v přírodě, v celém Vesmíru. Milujme a nesuďme. 
Toť vše, co chtěl jsem říct. 

♥ 
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♥ 

PÍSNĚ DUŠE 

Mnohé písně, zpívané v kostelech, mají nesmírnou duchovní sílu. 
Prostupují celou bytostí, uvolňují mysl a povznáší ji nad bolesti a tíži světa 
do nadoblačných duchovních výšin. Jogín by hovořil o uvolnění hadí síly, 
křesťan o naplnění Duchem svatým, když by jimi jako blesk z nebe 
prostoupila až do morku kostí energie vytvořená zpěvem lidí, kteří 
v přeplněném kostele upřímně z duše, čistě a s láskou o vánocích zpívají... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jenž prorokován jest, / veselme se, / ten na svět poslán 
jest, / radujme se; / z života čistého... 

3. Člověčenství naše, / veselme se, / ráčil vzíti na se, 
/radujme se; / z života čistého... 

4. Goliáš oloupen, / veselme se, / člověk jest vykoupen, / 
radujme se; / z života čistého... 

Když ze srdce zpíváš o Kristu Pánu, o Bohu, o Panně Marii, oni stojí vedle 
Tebe. Jejich Duch v Tobě a s Tebou jest. Jsi jimi prosycen, naplněn, Tvůj 
hlas lásky a úcty zní Vesmírem a celý svět žehná pokojem. 

Návštěva míst duchovních, třebas velmi vzdálených Tvému bydlišti 
a vlasti, je poutí k Bohu. Tak jako muslim navštěvuje Mekku a Medínu, 

Ty přijíždíš do Lurd, Medžugorje či Jeruzaléma, abys vzdal Bohu čest 
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a pěl o něm chválu a aby ses v místech, která jsou prosycena, prosvětlena 
modlitbami, láskou naplnil. 

Pro člověka je nejlepší prošlapávat si pravidelně cestičku k Bohu. Není 
dlouhá. Postačí své myšlenky posunout trochu níže, z hlavy do srdíčka. 
Denně vzdávat díky za vše vůkol. Denně milovat, odpouštět, denně konat 
službu a milosrdenství druhým. Malá pomoc velkou cenu mívá. Ty to 
možná nevnímáš, ale Bůh v člověku skrytý, v člověku, kterého Ti do cesty 
posílá, zná cenu Tvého dobrodiní. Vhodným slovem účasti, naplněným 
něhou a vcítěním, rozhoří se radost ze života i tam, kde on právě skomírá 
a kde nejistota, strach a nevíra sotva doutnající uhlíky štěstí studenou 
sprchou zkrápí. 

♥ 
"Otevři své srdce", zpívá se v mnoha písních. Uvolni mysl a s 

popěvkem na rtech vzlétni tam, kde domov má Tvůj duch. 

Zpívej ze srdce a Duch svatý dá ti tolik chuti žít, radosti a víry, kolik 
si nabereš, kolik uneseš. Hostina je připravena. Neobávej se, písní zaklepej 
a bez obav vstup. Tvým pokrmem bude pokoj a srdce na dlani odneseš 
si jako vzpomínku na čas strávený s Bohem. 

 

 

2. Ten, jejž jsi v klíně chovala, / aleluja, / vpravdě vstal 
Kristus, tvá chvála, / aleluja. 

3. Z vítězství jeho raduj se, / aleluja / u něho za nás 
přimluv se, / aleluja. 

 

Vesel se z našich činů, neboť tak jako Ty jsi naplnila vůli Boží, tak i 
my naplníme poslání života svého. 

Amen. 

♥ 
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♥ 

ŽIVOT VĚČNÝ 

Rodíme se a umíráme. Zazvoní telefon a volající na druhém konci drátu 
nám sdělí, že již nikdy nebudeme hovořit se svojí babičkou, neboť právě 
zemřela. Babička už není. Je to vůbec možné ?  Vždyť včera jsme u ní byli, 
pěkně jsme si povídali a spřádali plány, jak budeme v sobotu tapetovat 
kuchyň a poté ji důkladně uklízet. Už nikdy nebudeme moci pochválit její 
výborné buchty, neuslyšíme její hlas a ani nás nepohladí, nepolíbí, tak jako 
vždy, když jsme od ní odcházeli. 

Déšť padá z mraků a omývá přírodu. Člověk se zčista jasná, malým 
zázrakem uskutečněným za devět měsíců v bříšku matky, rodí. Začas 
vláha z nebe vsákne do země, člověk je v rakvi do hrobu dán. Zdroj života 
- slunce si vzápětí přitáhne vodu z půdy k sobě, aby ji pak, v příhodnou 
dobu, když se schová a oblakům ponechá k vymalování oblohu, znovu 
vrátilo zemi. I z člověka jde ke Zdroji, ke Tvořiteli Všehomíra, 
to podstatné. Narození je počátkem smrti a smrt nadějí nového života. 

Lidský duch je věčný, pouze do různých šatů se periodicky odívá. Až si 
odpočine a náležitě se připraví, vklouzne opětovně do těla a oživí plod 
nové matky, s níž byl většinou i dříve určitým způsobem, jistým příběhem 

spjatý. 

Opomiňme spiritismus s jeho velkými úskalími a odpovězme si na otázku, 
zda nadále komunikujeme s těmi, kteří mezi námi již nejsou. Jsme stále 
spojeni se zesnulými příbuznými, jejichž fotografie, ozdobena květinkou, 
je vystavena na památku v obývacím pokoji ve skříňce za sklem ? 

S ověřením hypotézy, že duše je věčná, je to jako s objevením podstaty 
léčby, toho, zda léčím, či skrze mne je léčeno. Každý z nás, mnohý 
ne zaživa, během současného pozemského bytí, pozná, že jeho vědomí 
trvá, i když tělo doslouží a v nicotný prach se obrátí. 

Zvídavější, nedočkavější člověk se pokouší nahlédnout do své minulosti 
a chce také číst knihu, kterou teprve svými skutky napíše. Pokornější 
jedinec, více přesvědčený o postulátu věčnosti své duše, nespěchá, 
je trpělivý a také on se dočká, skrze nevšední zážitek anebo opakovaný 
sen, náznaku odpovědi na otázku, čím byl, co se v příštím období učiti 
bude a co je podstatné pro jeho další pouť k dokonalosti, k rozplynutí se 
v Bohu. 

Jsme lidé zrození na matičce Zemi a naší přirozeností je věřit především 
tomu, co si ohmatáme, co svým zrakem uvidíme. Aby kvalitnější, Pravdě 
bližší poznání mohlo býti do nás nalito, musíme se vyššímu 
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a současně jemnějšímu otevřít. Ne toliko násilně, různými technikami, 
usilovnými duchovními cvičeními a poměrně asketickou, ducha nenápadně 
skličující stravou, ale zcela přirozeně, svou opravdovou duchovní úrovní. 

Pochopení nehmotné a neuchopitelné podstaty přichází odevzdáním se, 
nelze je vybojovat, získat vítězstvím nad někým, či něčím. 

Veškeré dění navazuje na události předešlé, nezřídka z údobí, kdy 
jsme my nebyli my, čili kdy náš duch nenosil současný tělesný obal, dnešní 
tvář. 

Měli bychom, logicky vzato, znát souvislosti, umět podat rozumné, snadno 
pochopitelné a široce přijatelné vysvětlení svého životního osudu, kořenů 
našich radostí i trampot. Kdo chce druhým ukazovat cestu, musí nejprve 
co nejpřesněji pochopit úděl svůj. Je však k dosažení tohoto dobré 
všemožně a za každou cenu pátrat, navracet se staletími do příběhů, 

na nichž leží souvislá vrstva prachu a jejichž cena, vůně i pachy vyvanuly ?  
Je přínosné a nezbytné pro plnější pochopení současnosti poodkrývat 
dávnou, tajuplnou a ošidnou minulost ? 

Rozlité mléko zpět do sklenice nevrátíme. Musíme tuto situaci přijmout, 
ať se nám to líbí, či nikoliv. Je zbytečné rozpitvávat důvody převržení 
sklenice a opakovaně se, nespokojeností naplněni, navracet k tomuto ději. 
Stalo se, mléko je nenávratně pryč, už se jej nenapijeme. 

Podívejme se na uplynulá léta našeho současného života. Kolik klopýtnutí 
nás jenom v nich potkalo, kolikrát jsme kolem sebe rozseli bolest a chovali 

se nevhodně. Kolikrát jsme podlezli laťku zkoušky či ne zcela správně, 
s potlačeným čistým svědomím, obešli překážku nám do cesty postavenou. 
V současném bytí máme za sebou mnohé, na co nejsme hrdi a za co se tak 
trochu stydíme. V minulosti, v součtu věků a existencí náš duch klopýtal 
a zabíjel radost v druhých určitě mnohokrát, jednoznačně vícekrát, nežli 
si uvědomujeme nyní. Nač se k tomu vracet, proč otevírat staré rány ? 

Co si hledající, o smyslu svého života přemýšlející člověk nemůže vysvětlit 
jako následek, jehož příčina tkví v současném žití, to nechť pokorně přijme 
a hlouběji po této příčině nepátrá. Ať neztrácí, nerozbrušuje na menší 
kousky, neznehodnocuje démant zapomnění minulosti. 

Je-li člověk připraven, dostane odpovědi na všechny otázky, které 
je vhodné, aby zodpověděl sám sobě a posléze i druhým lidem, kteří se na 
něj s prosbou o pomoc a radu obrátí. Co má vědět, to přijde samovolně, 
přirozené, téměř bez úsilí poznat. Vždyť i při plavbě po řece se vynořují 
postupně její nová a nová zákoutí, překrásné scenérie i zdevastovaná 
území, až nakonec lodníci poznají celé okolí řeky, po níž plují. Obdobně 
se také před člověkem postupně a v souladu s jeho vnitřním vývojem, 
s projasněností ducha vynořují děje, jichž byl účasten, a je mu v pravou 
chvíli ukázáno, co pro další krůčky k božské podstatě potřebuje. Veleben 
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budiž Bůh, který tak činí, a požehnán člověk, který vůli Boží naslouchá 
a naplňuje ji. 

Pravou cestou k Bohu je pokora, ne zvědavost. Na straně druhé také 
zvídavost, touha znát, co jsme kdysi byli, a terapie minulými životy patří 
od nepaměti do mozaiky Stvoření. Zvažte však, je-li to nejkratší cesta 
k prozření, anebo naopak jisté odbočení z ní. Zda Bůh touží především 
po lidech vědoucích, nabitých informacemi, či spíše po laskavých, 
nereptajících a oddaných pomocnících ostatních oveček stáda svého, 
po prostých dělnících na vinici, kteří jeho konejšivou lásku a duši hřejivé 
dobrodiní šíří dál. 

Zemřelý člověk se nevrátí v hmotné podobě, se stejným tělem a s 
nepozměněnou maskou tváře zpátky do života, který žil. Avšak zároveň 
nikdy nevíme, od koho dostáváme důrazná varování, stále se vnucující 

myšlenky typu: "Nechoď tam" či „Nedělej to, nereaguj na to, spočiň 
v klidu", na něž při konečném rozhodování dáme a jejichž uposlechnutí 
nám výrazně zjednoduší naše bytí nebo nás uchrání od zbytečných 
komplikací, zranění či ztrát. 

Smrt člověka není jeho konec, nýbrž jen určitý přerod, uvědomění si dosud 
neuvědomovaného. Je ztrátou, neodvratitelným odložením těla a úplným 
nalezením ducha. Hovoří o tom i následující kondolenční verše. 

♥ 

Když srdce milé přestane bít,  

příbuzní, známí dále musí žít.  

Ten, kdo je opustil, mír má v duši,  

pozůstalým pokora, smíření sluší.  

Neplačte, nezoufejte, vzpomínejte,  

v dobrém si zemřelého uchovejte.  

I když se člověk ze světa ztratí,  

i poté může bližním pomáhati.  

Lásku sic dává jenom myšlenkami,  

přesto však, věřte, je tu stále s Vámi. 

♥ 
Osud jednotlivců je sklizní jejich činů. A taktéž historie každé země 
vyjadřuje snahu mnoha generací o duchovní pozdvižení, o morální, 
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charakterový růst, či naopak ukazuje na zahlcení většiny národa hmotnými 
požitky, možnostmi světa a touhami vládnout jiným. 

Když se řeky vylijí, země se otřásá a praská, když vítr letité stromy láme 
a z nebe hrozivé krupobití padá, tehdy se hmota rozbíjí a pozemskou 
hodnotu ztrácí. Duch jednotlivce, skupiny osob či národa naopak 
nezadržitelně, vždyť zbavil se části svých pout, stoupá výš. 

Bolest je nutná. Pevně nás objímá proto, abychom projevili potlačené, 
v každém člověku skryté city a lásku. Jejich působením se otevírají 
dokořán naše zatvrzelé, nepřístupné povahy, naše uvažování schoulené 
do pevného krunýře „já". Bolest je Boží jiskrou, která zapaluje oheň 
soucitu a spoluúčasti v našich srdcích, v myšlení i v konkrétním konání. 

Na cestě k Bohu, k čistotě a nenásilí je nezbytné zvládnout rovněž 
pokušení vytvořená lidskou činností, rozumem a slabostmi. Tato pokušení, 
neobsahující projevy opravdového, ryzího člověka a vyvolávající spíše 
živočišné, pudové jednání a majetnické sklony, poměrně hodně oživujeme 
sami nebo je na sebe necháme plíživě působit sdělovacími prostředky. 

Život věčný. Kdo v něj opravdu věří ?  Kdo jde každým dnem, každou 
hodinou, v každé vteřině ruku v ruce s Bohem, sjednocen s vůlí 
Nejvyššího ?  Kdo zvládá těžkosti a v mysli se nezachvěje, ani když udeří 
silné hromy problémů a nejistot, kdo se radostmi a úspěchy pranic 
neopíjí ?  Kolik z lidí na Zemi je takto skoro dokonalých ? 

Věci a hodnoty pozemské nemají významnější ceny pro člověka žijícího 
v Poznání, který plně pochopil vše ztvárněné, světské a tak našel klid, mír 
duše, po němž ona drahně let, staletí a životů toužila. Kde lpění na hmotě 
ubývá, tam touha po Bohu sílí a prozření se přibližuje. 

Rodíme se do trampot i smíchu života, abychom se v něm naučili milovat, 
rozdávat a konat v souladu s potřebami celku. Takto jsme očisťováni 
až nakonec, průzrační a samozářící nacházíme království Boží. 

Zraněná duše více prosí, zraněná duše více lituje, zraněná duše snáze 
opouští své představy, svá hmotná omezení a za každé dobrodiní je velmi 
vděčná. Strádání tělesná i duševní, všelijaká soužení světa jsou tudíž pro 

lidského ducha neocenitelnou pomocí. Sice v pláči, ale konečně, si při nich 
uvědomuje svá pochybení, malost, omezenost a rovněž svoji božskou 
podstatu. 

Kdo život svůj pravým poznáním naplní, toho duch smířením a radostným 
vzdáváním díků zmohutní a ve své bezbřehé laskavosti obsáhne celý svět, 
nekonečný vesmír. Ve třpytu Podstaty se rozplynou okovy prostoru a času. 

Při sebepoznávání, v procesu uvědomování si svého nesmrtelného jádra 
nenalezneme začátek, nezachytíme konec. Vše je pouhý přerod, 
nekonečná cesta, koloběh zušlechtění. A zejména proto události, 
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které nás v současnosti potkávají, važme hlediskem věčnosti. Potom sláva, 
touhy, porážky, nemoci i bolesti stanou se nicotnými a život spokojeným. 
Požehnáni jsou ti, kteří v obyčejných dnech nepřetržitě spatřují nádheru 

a hloubku trvalé lásky Boží. 

"Dočkej času jako husa klasu", praví jedno známé přísloví a velkou 
moudrost skrývá. Až doba dozraje, všechno potřebné se dozvíme. 
Připomeneme si, co vlastně bez výjimky všichni známe. Zatím, než přijde 
tento den, žijme tak, abychom byli šťastní a zároveň aby naše spokojenost 
nebolela druhé, zejména rodiče, příbuzné, spolupracovníky, ale aby také 
nespoutávala pro nás bezejmenné lidi, jichž se naše činy dotknou 
a nezraňovala Ducha Svatého, dlícího neustále s námi. Postupně sami, 
zrcadlením svých schopností a možností pochopit, počneme více nabírat 
a pít zobrazující, Světlem naplněné studnice Poznání. 

Sebenepatrnější, zdánlivě nevýznamné věci a události mají svůj přínos, 
kouzlo a projevují se v pravý čas. Nejbezpečnější stezka k nadoblačným 
výšinám, za prostor a čas, je nechtít a nelpět. Lákavé příležitosti a jejich 
plody jsou svůdnými nástrahami. Člověk jimi omámený jde skoro slepě 
tam, kde past je nastražena a kde hrozí dlouhodobé uvěznění v žaláři 
nevědomosti a sebeklamu. 

Nespěchej, neusiluj, miluj. Pak snáze pochopíš sám. Bůh dává a jasně 
ukazuje nejvhodnější cestu do svého království těm, kdož jsou připraveni. 
Jím naveden prožiješ osobitě obsah slov život věčný. 

 

♥ 

POKORA A ÚCTA 

Vše, co řeka života přináší, přijímám  

a nic jako ponížení své či útlak nevnímám.  

Nepřítelem mým není žádný člověk, tvor,  

optimismus a láska, toť první v Boha vnoř.  

Neměním, co změnit nelze, v klidu vyčkávám,  

modlitbou, slovy, meditací přitom dodávám  

pokoru, naději a něhu do srdcí přivřených,  

obavou, nevírou a neúspěchy velmi znavených. 
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♥ 

Jsem obyčejný člověk. Nezřídka dosti chybuji,  

varování si vážím a i s chybami se miluji. 

V omylech svých a snahách chápu skutky jiných lidí  

a zkouším se dívat hlouběji, nežli zrak běžně vidí. 

Snažím se stavět, byť často bořím, pálím, 

a pomoc největší, Pána, ustavičně chválím. 

♥ 

Co umí dobře první, to druhý příliš nedovede,  

pocit "já to dokáži" mnohou dobrou duši svede 

od bližních, od skromnosti, od pramínků lásky 

do temných hlubin omylů, z nichž naskakují vrásky. 

Duše, bílá lilie, přehnaným úsilím vždy vadne,  

co není cesta, dílo mé, to jiný hravě zvládne.  

Jeden po šichtě usíná, další do práce vstává,  

tamhle život rodí se, tu zas v bolu dokonává. 

♥ 

Mudrc s Bohem rozmlouvá, prognózy expert praví, 

zloděj nepokradeš obchází, lékař bojuje za zdraví. Bílý, 

černý, šedivý, vše je shůry dáno, též, že šťastni 

po noci přivítáme ráno. Vděčni buďme za dary, 

že můžeme dýchat, prý vše sami dovedeme, toť 

marnost, lidská pýcha. Nikdo není v světě sám, ani ten 

za rohem, každý lásku dostává a jesti chráněn Bohem. 
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♥ 

Za vše, co dny dozraje, pěkně poděkuji  

a Vás, lidé nejdražší, písní opěvuji. 

V nitru svém pak mlčením chválím Stvořitele,  

vždyť mne ve své milosti pojal za přítele. 

Osoby, zvěř i rostliny s úctou v srdci chovám,  

a co dneska zasévám, to skládá mi čas k nohám. 

♥ 

Nebojím se Boha já, neb je milostivý,  

nesoudí on, netrestá a vůbec není mstivý.  

Ani nikde kolem mne není člověk taký,  

život svůj si prosluním a odeženu mraky.  

Ježíši láskou děkuji, neb moudře kříží různé cesty  

těch, kteří jej hledají kráčíc vzdálenými městy.  

Děkuji mu za to i, že vnímá moji slabost,  

neduhů se odříkám, bych bližním činil radost. 

♥ 

Pokora mým vzorem je, hvězdou velmi jasnou,  

úcta k druhým učí mne poznávat lásku krásnou. 

Pokorou objat se zastydí, kdo jiného bije,  

a kdo úctu nešlechtí, ten nechápán žije. 

Abych sluncem drobným byl své rodině a známým, 

proto děj, co přichází, s díky na rtech chválím. 

Pokorně a uctivě i Vás, milí, vítám,  

s křídly, darem od Boha, krásným světem lítám. 
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♥ 

STŘÍPKY POZNÁNÍ (V) 

 ♥ Polož svůj život na oltář a budeš vzkříšen. Člověka, jehož osobní tužby 

ve službě lidem zemřou, Bůh požehnaným životem obdaří. Činit vůli 
Boží znamená státi se nástrojem, který je ovládán ne naším chtěním, 
ale Bohem. 

 ♥ Snadněji vyplouvá loď z přístavního doku na širé moře, než když se do 

něj zpátky vrací. Člověku dán je celý svět, aby úzkou cestu, vedoucí 
zpět k Bohu, nalezl. 

 ♥ Zákusků jsou rozmanité druhy, avšak v každém cukr jest. I cesty 

za Pravdou se různí, ale vždy je moudré vzdávat Bohu čest. 

 ♥ Kal ve sklenici vody se postupně usadí. Obdobně se s rostoucím věkem 

optimálním řešením každodenních událostí pročišťuje život člověka, 
umrtvuje jeho chtění a tělesné žádosti. S čistou a klidnou myslí 
je možno pít plnými doušky z poháru Poznání. 

 Važte si stáří a všeho, co nabízí. 

 ♥ Život je místem pro naplnění lidských snů. 

 ♥ Óm, Aleluja - hlas Boha, milost jeho slovy a zvuky daná. Važte si jich, 

važte si každého nepatrného červíčka, kvítku i kamínku jako součásti 
Vašeho těla, jako součásti Vašeho myšlení, jako součásti Vás 
v radostech i bolestech světa rozpuštěných. 

 Óm, Aleluja nechť zní Vašimi ústy, srdce rozechvívá a duše povznáší. 

 ♥ Tak jako se Země nezastavuje ve svém otáčení, tak se každý člověk 

nikdy nezastavuje v nevědomém či vědomém hledání své podstaty, 

smyslu života, Boha - tvůrce Všehomíra. 

 ♥ Nelze dobýt svět, však Boha nalézt lze. Ztracením života rodí se život 

věčný. 

 ♥ I na stoličce církve lze usednout k večeři poslední. Kdo Boha v srdci 

chová, tomu on různými způsoby ukazuje cestu k ráji. 

 ♥ Obchodníci se na noc ubytovali ve městě. Jeden složil hlavu u svého 

známého, druhý přenocoval ve výletním hostinci, další v noblesním 
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hotelu hodoval a přespal. Každý volil podle plnosti své peněženky. 

 Jeden člověk má život obtížený starostmi a den co den nosí svůj těžký 
kříž. Jeho známý si život pro dostatek finančních prostředků naopak 

nemůže vynachválit. Moudrý si bolestí těla ani velikosti hmotných 
statků nevšímá, své bytí neustále velebí a Boha hledá. 

 Život každého člověka je odrazem Světla lásky, zářícího z jeho srdce 
a hloubky poznání. 

 ♥ Dojíti k Bohu lze milostí, ne žádostí. 

 ♥ Láska je pramen, který, životem znásoben, dává vzniknout 

mohutnému toku čistého Poznání. Láska k lidem, zvířatům, přírodě, 
láska k práci, hudbě a smysluplné záliby člověka obohacují. Láska 

je zdrojem všeho a pramen lásky nosí ukrytý v sobě každý člověk. 

 ♥ Kněz - syn Boží, věřící - syn Boží, hříšník - syn Boží. Není v světě 

širém bytosti, kterou by Bůh nemiloval a nezahrnoval svým 
dobrodiním. 

 ♥ Hladové děti samy přiběhnou ke stolu, aby se nasytily. Také žák 

žíznivý po Poznání nachází v pravý čas knihy a učitele, z nichž ono 
vyvěrá. 

 ♥ Požehnán je člověk, který prospěch svého života ve štěstí, pomoci 

a lásce k druhým objeví. Kdo opravdově nalézá, vždy nejprve ztrácí. 

 ♥ Každý, kdo miluje, pomáhá a hladí, si zároveň nese svůj životní kříž. 

On dán je k jeho zušlechtění a pozdvižení, ne proto, aby člověka zlomil 
a od Boha odvrátil. 

 ♥ Zpřítomněný a zhmotněný Bůh hostií do nitra člověka vstupuje 

a zevnitř prosvětluje, co prožíváním a odrazem vnějšího světa 
znečištěno bylo. 

 ♥ Bůh svíci života zapaluje, závanem žádostí člověk její plamen 

ohrožuje. Bůh je ochranou člověka, člověk sám sobě nebezpečím. 

 ♥ Síla lásky v neusilování pramení. Přirozeně a nekonečně vyvěrá 

ze srdce člověka. 

 ♥ Krása těla se vždy nesnoubí s čistotou duše člověka. Mnohým je dáno 

více ve hmotě ne proto, aby si hmotným učinili život lehčí, ale spíše 
proto, aby zvládnutím hmotných možností a svodů ukázali, kolik touhy 
po čistotě a lásky v nich zůstalo od doby, kdy v duchovním světě 
zemřeli a zrodili se do života pozemského. 
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 ♥ Zpovědnice je lázní duše tomu, kdo Bohu, ne člověku v kněžském 

rouchu, svá pochybení svěřuje a ze srdce jich lituje. 

 ♥ Nezištnou pomocí druhým sklání se člověk před Bohem. Bůh v něm 

slouží Bohu v nich. 

 ♥ Láskou k druhým taje lidské já jako máslo na slunce postavené. 

 ♥ Moudrost předků je studnicí poznání národa. Činy naplnit to, co ve 

slovech je všeobecně dobře známo, toť správná cesta dál, toť cesta 
výš. 

 ♥ Žena, znavená nákupy, radostně usedla na volnou lavičku v parku. A v 

písni ptáka poznala marnost a nedokonalost všeho, za čím se celý den 

honila. Dychtivě naslouchá člověk Bohu, když se vlastního chtění 
přesytí. 

 ♥ Podstata, zamlžená lidskou nedokonalostí, zdá se nepochopitelná. 

♥ 

VÍRA 

Věřit znamená sílit. Kdo věří, nejde již svým životem sám a pevnou oporu 
našel. Věřit rovná se chápat, tolerovat, děkovat i za bolestné a vědět, 
že vše má svůj smysl a pevný řád. 

Víra přechází ve vědomí, v nezvratitelnou jistotu, že kolem nás je i jiný 
svět. Nevidíme jej, neohmatáme si jej, avšak přesto nás tento neviditelný 
a láskyplný svět ducha nesmírně ovlivňuje a určuje mnohé v našem bytí. 

Kdo věří a ví, získává, ale může též ztrácet. Po nadšení, plamenu touhy 
po Bohu, přichází období klidu, jistoty, avšak i ochlazení a zevšednění. 
Pokora mizí u toho, jehož srdce není s Bohem pevně spojeno a víra 

se ocitá na hliněných nohou vlastního já. „Já vím" a ne opačné: „Oddávám 
se, sloužím, miluji a Bohem jsem veden", spíše slýcháme. „Já vím" ošidné 
jest. 

Víra je dar, nabízený lidem všem. Víra je láska k Bohu, ale někdy přináší 
i posměch těm, kteří vzdávají hold svému Pánu a Učiteli. Víra je cesta 
člověka k Bohu, po níž On sám jej vede. Je mnoho náboženství, avšak 
jeden je Bůh, jedna Podstata, jeden cíl, v němž nitky cestiček lidských 
sbíhají se. 

Kdo je Bůh ?  Je bytostí, či pouhé nic ?  Ptej se, a On odpoví podle potřeb, 



107 
 

zralosti a touhy Tvé. Nepřemýšlej, miluj. Neusiluj, spíše vnímej službu, 
o kterou Tě prosí, a čas pro její vykonání příhodný. 

♥ 

Pro jednoho Bůh Pánem jest,  

druhý neosobnímu božství vzdává čest. 

Třetí v lese modravou záři spatřil,  

další se s Bohem ve zvířatech skrytém sbratřil. 

Mnohý zas chrání přírodu a Matku Zemi,  

pro jiného cetky světa, touhy nemají již ceny. 

Každý k Bohu jde a různě v něho věří, On všechny 

dítky miluje, láskou hladí, měří. 

Když pokoříš se pro Boha, nikdy nepochybíš, 

nezkoumej příliš zákony, spíš čiň, co srdcem slíbíš. 

♥ 

PANDOŘINA SKŘÍŇKA 

Aby pohádka byla pohádkou, Honza dostal princeznu a byla jim vystrojena 
velkolepá svatba, aby děti poznaly, že dobro a láska vítězí nad zlobou 
a chtíčem, musí se kladná postava, například princ, utkat s drakem, splnit 
nelehké úkoly krutého krále, zlomit moc čarodějů a ježibab. Častokrát 
se nám při pohádkách tajil dech, schovávali jsme se pod peřinu či do 
bezpečí náruče maminky, která nám je četla. 

Dnes na pohádky nemáme čas a ani věk. Na jejich ponaučení a smysl 
pozapomínáme. A to je škoda, neboť pohádkové příběhy prožívá každý 
člověk. Uzří nádhernou princeznu a bláznivě se do ní zamiluje. Střetne 
také lítou saň, kouzelníka a manipulátora s lidmi, nebo přísného vládce 
ve svém zaměstnání. 

Člověk chodí po Zemi, učí se milovat i činí během svého putování časem 
chyby. Do cest a osudů druhých lidí zasévá prosazováním svých představ 
semínka bolesti, která, zalévaná pláčem, rychle vzrůstají. Přijde den 
poslední, člověk odloží šat svého těla a do světa ducha odnáší si vše, 
co vytvořil. Láska, štěstí a pomoc, které svým životem dal, naplňují jeden 
koš. Bolest, křivdy a nespravedlivé soudy, jichž se dopustil, zavřeny jsou 
do skříňky Pandořiny. 
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Lidský duch si odpočine, plní jisté úkoly na „onom světě" a za delší čas 
či poměrně brzy nalézá nový, jemu slušivý šat, do něhož se obléká. Začíná 
nový život, znovu začne poznávat svět. A na Zemi s ním přicházejí koš 

lásky i skříňka bolestí, zla a běd. 

Milosrdným jednáním a pokorou člověk koš nadějí naplňuje a skříňku 
Pandořinu pevněji uzavírá. Avšak přijde okamžik, kdy musí skříňku bolestí 
a útrap pootevřít. A láska v srdci brání strádání a smutku, aby se rychle, 
razantně rozletěly jeho životem a aby chyby minulosti, oživené 
současností, bolely a bolely. Kdo lásky nedbá, kdo ji nevytváří, ten 
ochranu před obsahem skříňky běd má malou a jeho život po jejím 
otevření rázem skomírá. 

Až přijde čas, který Bůh určí, namaže se krajíc našeho života smrdutými 
tvarůžkami nebo sladkým džemem. Namítnete, že i tvarůžky jsou dobré. 

Ano, vše k užitku člověka jest, bolest i bezstarostné žití, obé obohacuje. 
Řadu příležitostí a zkoušek přináší čas, kdy se duše raduje, odpočívá a 
na další cestu sil načerpává. 

Možností rozkvést je i těžká nemoc, obtížně zvládnutelná situace, nezájem 
a pohrdání. 

Nechť všichni jsme připraveni, láskou a dobrem obaleni, aby to ne tak 
pěkné, co jsme dříve vytvořili, bylo jimi rychle prosvíceno a rozpuštěno. 
Láskou rosteme k nebeským výšinám a odnímáme sami sobě viny, budoucí 
trápení a sváry. Láska je síla sil, která nás zdobí. Nechť koš naší lásky 

je vrchovatý a ve skříňce Pandořině nechť pusto, prázdno jest. Lásku 
dávejme, nepokojů a soudů se chraňme. A náš život stane se postupně 
poklidnou, radostnou poutí po matičce Zemi. 

Požehnáni jsou, kdo slyší zvony lásky v každodenním hřmotu světa. 
Požehnáni jsou, kdo vidí slunce naděje, i když obloha je zatažená a její 
chmury na člověka tíživě dopadají. Ne v radostech, ale v utrpení rodí 
se život věčný. Trpělivostí a sebekázní se přibližujeme trůnu Nejvyššího, 
bráně nebeské, za prostor a čas. 

♥ 

DUCHOVNÍ CESTA 

Na počátku své jedinečné životní cesty se mladý, myšlenkově zralý 
a dotvářet svůj osud vědomě k lepšímu odhodlaný člověk domnívá, 
že musí zvědět, osobně okusit skoro vše, co společnost, její výtvory 
a poznatky lidem nabízejí. Ke konci svého putování, ve stáří, když tělo 
je slabé a duch naplněn mnohými, nezřídka trpkými zkušenostmi, 
poznává, že vlastně nepotřeboval vehementně usilovat, že bylo 
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krátkozraké rvát se s životem. Co bylo k jeho dobru a mělo přijít, to 
v pravou chvíli přišlo. Čeho se mu nepodařilo dosáhnout, co z nabídky 
příležitostí nevyužil, to se při hlubším pohledu na danou situaci ukázalo 

jako prospěšné pro jeho charakterové a názorové zrání. 

Při zpětné projekci uplynulých sedmdesáti, osmdesáti let své existence 
si člověk uvědomuje, že všechno nezbytné bylo pro něj neustále 
připraveno a čekalo na dosah. Jen on ve svých hekticky běžících příbězích 
a setkáních přehlédl Lásku, která jej věrně provázela a ochraňovala. 

Spěchajíce životem nevychutnáváme plně jeho krásu. Jenom okrajově, 
zlomkem pozornosti o ni zavadíme. Nevciťujeme se do jemně utkané 
dokonalosti světa a po malých kapkách ztrácíme pohodu, radost, zdraví. 
Nadměrnou, harmonií Stvoření nedovolenou rychlostí projíždíme 
nevšímavě místy, v nichž je pro nás uchystáno láskyplné pohlazení, 

občerstvení duše i těla. A prakticky vzápětí, neuspokojeni, závodem 
s vteřinovými ručičkami zcela vyčerpáni, voláme mlčky anebo docela 
zřetelně a až neadekvátně silně po něze, klidu a odpočinku. Přehnanou 
snahou scházíme ze správné cesty k Bohu, narážíme ne bez úhony 
do pevných svodidel neúspěchů, nepochopení či nemocí. Naše dobré 
charakterové vlastnosti chřadnou, nevzkvétají. Komplikujeme si své bytí 
v duchu i ve hmotě. 

Kdo pravidelně přibrzďuje a zastavuje alespoň na pár minut své kroky, kdo 
permanentně pozvedává svoji duši z prachu starostí, termínů a omezení, 

kdo zprvu věří a posléze ví, ten snáze kráčí událostmi dnů a jeho cesta 
je oslavou všeho stvořeného. Brány pokoje a štěstí se před ním samy 
otevírají. 

Duchovní cesta člověka je podobna přechodu široké řeky. Její úplné 
zrealizování znamená projit od jednoho břehu v místě brodu na druhý, aniž 
bychom se přitom zamokřili. Obtížná úloha je před námi předestřena. 
Máme překonal vodní plochu suchou nohou, žít v trvalé pohodě, 
v radostech i bolestech spokojeni, srdcem a myslí zakotveni v Poznání, čili 
netknuti ruchem světa. Dokud překonání řeky ideálně, bez namočení 
nezvládneme, vracíme se po nevydařeném pokusu po krátkém odpočinku 

zpět do výchozího místa a opakovaně zkoušíme vyřešit nelehký hlavolam 
naší pozemské existence. Úsilí každého člověka bude jednou korunováno 
úspěchem. Jeho duši naplní věčný mír a nebeská blaženost. 

Při prvních pokusech o překonání řeky pokládáme za vhodné pro přechod 
jen mohutné kameny, které ční nepřehlédnutelně nad hladinou. Jejich 
nášlapná plocha je velká, jejich vzájemné vzdálenosti rovněž, a proto 
musíme výborně, vytrvale a bez zakolísání skákat. Často se dobře 
neodrazíme, závažnost právě před nás postavené životní situace 
podceníme. Mnohdy naopak intenzitu skoku přeženeme a vrhneme se do 
řešení velejemného přediva zejména partnerských vztahů jako sloni 
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ke stánkům s porcelánem. Výsledkem obojího, sebeuspokojení 
i přespřílišné snahy, je studená koupel. Buď nedoplachtíme až na kámen, 
anebo jej přelétneme a přepadneme do vody. 

Obvykle zmáčení, rozmrzelí, prokřehlí, bolaví, zevně i vnitřně strhaní 
dosahujeme po odložení fyzického těla druhého břehu. Tam, k úžasu 
mnohých, na nás už čeká zářící, laskavá bytost, plná pochopení, která 
nesmrtelného ducha člověka potěší, zahřeje, osuší jeho slzy, vyhojí rány 
pozemských zklamání. A za jistý čas jej na svých perutích znovu donese 
na startovní čáru narození, aby opětovně zkusil správně, prost 
výraznějších chyb, přejít řeku Poznání. 

Druhý, třetí, desátý pokus má průběh velmi málo odlišný od prvního. 
Později uznáme nedokonalost našeho osobního přístupu a všímáme si, jak 
přes řeku přecházejí druzí, dost možná o hodně zkušenější lidé. 

Nasloucháme, dáváme na jejich rady. Začneme vnímat a využívat i menší 
kameny nad hladinou. Jdeme pomaleji, obezřetněji. Oceněním je nám fakt, 
že se již nevymácháme celí, od hlavy až k patě, v chladné vodě zklamání, 
neúspěchů a bolestí a že náš pobyt na matičce Zemi je bez většího úsilí 
poměrně spokojený. Občas se sice stane, že nám noha z malého kamínku 
neustálé přítomnosti a ochrany Boží nevírou sklouzne a namočíme si jednu 
nohu či ruku, jíž jsme korigovali a odvrátili pád. Ten by měl ještě větší 
a nepříjemnější následky. Každým svým nevhodným činem mírně 
rozvlníme poklidnou vodní hladinu, ubereme harmonické pohody 
z vlastního života i z myslí příbuzných, přátel a spolupracovníků, jichž 

se naše jednání neoddiskutovatelně výrazně dotýká. 

Prohrami rosteme. Zrajeme pomalu jako kvalitní víno. Náš duch sílí. Své 
pokusy o překonání toku už ani nepočítáme. Jsme maximálně soustředěni, 
máme četné praktické zkušenosti a v hlavě nesmazatelně vštípené dobré 
rady od moudrého pomocníka na druhém břehu, jemuž jsme i dali jméno 
a nazvali ho Bůh. 

"Neboj se a věř, že klíč k úspěšnému překonání řeky Poznání je ukryt pod 
hladinou. Není zevně projevený, navenek patrný. Co vidíš svým zrakem, 
je jistý klam, který se máš, skrze neúspěchy a pády, naučit prohlédnout. 

Polož své nohy bez obav z ponoření na hladinu. Nepochybuj. Neboj 
se bolestí, nástrah, oprosti se od okovů hmoty a věř. 

Podej mi ruku, vždyť já jsem ten, který Ti tento zajímavý úkol, tuto 
zkoušku pokory, víry a vnitřní síly dal. Já jsem ten, který zná cestu. Věř 
mi. Přivři oči, abys toliko nevnímal ztvárněný svět, a pozorně celou duší 
i tělem naslouchej tomu, co Ti budu srdcem, zlehka a jemně do Tvé mysli 
vkládat. 

Podej mi ruku a jdi." 
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Podobné "našeptávání" stoprocentně neuposlechneme ihned. Nejprve 
si musíme alespoň maličko, například skrze jistý "zázrak", který se uděje 
za naší přítomnosti, ověřit, vlastníma rukama osahat, že On je. 

Po objevení vnitřního Přítele jeho dobré rady po určitou dobu prokládáme 
či překrýváme svými představami. Snažíme se nám nesedící a naše plány 
hatící doporučení obejít. Nejsme zcela ponořeni do očistného stavu bez 
myšlenek a přání, oddaní a uvnitřnění. Neklademe nohy se skálopevnou 
důvěrou na vodní hladinu. Opakovaně, tvrdošíjně využíváme především 
zdánlivě neotřesitelné bezpečí velkých kamenů, které majestátně ční nad 
hladinou. Vždyť se nám nesčetněkrát osvědčily a dobře nám posloužily. 
Proč to měnit ? 

I po objevení vyšší síly jdeme zprvu spíše "po stáru" a hlasu srdce čili 
intuici tolik nevěříme. Krásná slova se lehčeji praví, nežli naplňují. Posléze, 

v další etapě duchovního zrání, to jde samo. Bez velké námahy přecházíme 
spolehlivě řeku Poznání, nejhůře s trochu mokrými lýtky. Náš život, 
myšlení a jednání počínají býti zářnými vzory pro druhé. 

A přijde den, kdy přejdeme !  Suchou nohou překročíme příkladným 
životem vodní hladinu, která se nás jakoby vůbec nedotkla. Ani kapička 
vody na nás neulpěla, nikomu jsme neublížili a ani pocit nespravedlnosti 
vůči nám jsme nepoznali. Naše existence byla neustálým pohlazením, 
požehnáním a darem pro ostatní lidi, zvířata, rostlinstvo, pro celý vesmír. 
V štěstí dávaném jiným zrodila se vlastní věčná blaženost a otevřely 
se brány království nebeského. "Je to vůbec možné ?", diví se všichni 

v okolí, kteří se snažili současně s námi o ideální překonání řeky Poznání, 
o nalezení správné cesty, Pravdy, Podstaty. 

"Záříš jasným světlem, máš srdce dobrem utkané a Tvá šlechetnost nezná 
mezí. Buď proto se mnou učitelem těch, kteří zatím při překonávání vodní 
hladiny suchou nohou, v bezvadném prožití lidského života od narození 
až po smrt, tápou. Vždyť já a Ty jsme jedno." 

Co více říci. Cesta je završena a vše stvořené na Zemi může opět o něco 
více, intenzivněji, s méně omyly vzkvétat. 

K rozuzlení pro člověka nejpodstatnější zkoušky mu pomáhá ten, kdo jej 
varuje, kdo jej nutí jít do hloubky a nezůstávat na povrchu věcí a dějů, 
ten, kdo jej nabádá věřit zdánlivě nemožnému či vlastní nedůvěrou, 
pochybami zkouší pevnost odhodlání a sílu víry hledajícího. 

Proto obecně nevěřme, nedopřávejme tolik sluchu těm, kteří nás chválí 
a možná nám i trochu závidí, že jsme namočeni jen kousek nad kotníky, 
zatímco oni jsou mokří až do pasu. Světská sláva trvá jako polní tráva, 
kterou sekáči brzy sklidí, a květy, dříve zdobící louku, upadnou 
v zapomnění. 
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Nevyhledávejme ovace. Spíše pozorně, pokorně naslouchejme a děkujme 
tomu, kdo nás haní anebo bolestný, námi ještě ne zcela pochopený názor 
vyřkne. Važme si osob, které nás k obtížně realizovatelným, avšak 

Světlem naplněným činům nabádají. Není bolest bez radosti a zároveň není 
radosti bez bolesti. Vše dobré je. 

Na duchovní cestě (při putování za prozřením) budujeme současně chrám 
svého těla i vnitřní království ducha. Je-li tělo slabé, přetížené zpracováním 
obsahově nekvalitní, hutné stravy, strhané nadměrnou fyzickou činností 
a navíc je-li současně je obývající duch zlenivělý uspokojením 
s dosaženým, především hmotným, blahobytem, nedaří se člověku 
s výraznějším úspěchem přejít řeku Poznání a tím vnést pohodu do svého 
bytí. Příběhy jeho dnů jsou protkány nedorozuměními s životními 
a obchodními partnery, osamělostí, nedostatkem citu, lásky a okořeňují 

je více, nežli je běžné, těžší onemocnění, obvykle těsně před vstoupením 
smrtí na druhý břeh řeky věčného života. 

Hmotná stránka člověka, jeho fyzické tělo, nemůže kráčet po vodě, aniž 
by je nadnášel, držel nad hladinou, svobodný, čistý, skromností a pokorou 
silný, do bílé záře oděný duch. 

Lidé žijí v párech. Ženy a muži jsou jako hvězdy, které na nebi září. 
Pokukují po sobě a občas spolu splynou. Pozorné a správné vnímáni 
partnerských vztahů, obdobně jako uvědomování si nádhery, nekonečnosti 
a rozmanitosti nebeské oblohy, je nejpřirozenější, avšak hodně odmítanou 

a nevyužívanou cestou k duchovnímu pozdvižení člověka. 

Prorok, který přináší doporučení, obohacující lidskou populaci, a který 
zejména hlásá i naplňuje lásku ke všemu a všem, nebývá tolik vítán ve své 
domovině, uznáván ve své rodině, kde jej důvěrně znají nejen 
ve chvályhodném, ale i s jeho nedostatky. Nikdo není dokonalý a na slabší 
stránky partnera a svých bližních poukazujeme zvláště v okamžicích, kdy 
sami máme přiložit ruku k dílu a vytrhat ze svého bytí plevel nevhodných 
názorů, myšlenek a skutků. Tímto neuvědoměle odvádíme pozornost 
od pro nás podstatného k méně důležitému. Smítko na šatech druhého 
spatřujeme spolehlivěji nežli trám v oku svém. 

Mnoho Podstatu hledajících nepřehlédnutelně hořekuje nad nezájmem 
partnera o věci a principy duchovní, anebo naopak své rozčarování 
z nenaplněných ideálů, s nimiž do vztahu vstupovali, nosí ukryto hluboko 
v duši. Kdo chce plně sebe v druhých uvidět, pochopit a milovat, ten musí 
nejprve úspěšně naplnit harmonické spolužití muže, ženy a dětí. 
Nezbytnou podmínkou duchovního růstu není toliko perfektní znalost 
zákonů a souvislostí. Zrání každé osobnosti je hlavně přirozenou cestou, 
naplněnou trpělivou, mravenčí prací, neubližováním sobě, ale i ostatním 
lidem, neodsuzováním a bezbřehou láskou. 



113 
 

Nikdy není na škodu navracet se po pěti, deseti, ale i po třiceti letech 
partnerského soužití do začátků, do období tehdy ještě nezávazné 
známosti, a připomínat si solidní výchozí předpoklady, přínosné 

charakterové vlastnosti, na nichž poté roky společně velmi úspěšně či 
s četnými problémy stavíme do historie lidstva na věky zapsaný 
monument. Aby nás plamen lásky, dávaný ze srdce druhého, vydatně 
a neustále občerstvoval, musíme taktéž sami nabízet, dávat, tolerovat, 
odpouštět. Snažme se vidět svazek muže a ženy nejdříve jako možnost 
ke sebezdokonalení, k pomáhání si navzájem, a až potom jako prostor pro 
naplnění vlastních tužeb. Očekávejme málo, přinášejme hodně a obdržíme 
mnoho. Skrze partnerovu lásku a pochopení vstoupí Boží milost do našeho 
života. 

Ve vztahu, především v manželství, které je ve srovnání s nesezdaným 
svazkem větším, odpovědnějším a shůry posvěceným vyjádřením 
sounáležitosti s druhým člověkem, si jsou partneři duchovní vyspělostí, 
úrovní chápání životních hodnot přibližně rovni. Setkávají se dva ocenění 
stejně hodní mistři. Jeden z nich je přeborníkem v práci, v hmotném 
zabezpečování rodiny, druhý pak slavíkem, překrásně zpívajícím 
a otevírajícím srdce ztvrdlá starostmi. První z páru, ve většině případů 
muž, klestí silou svých paží pro celou svoji rodinu stezku džunglí 
každodenních potíží. Jeho ženský protějšek pak o to více pečuje o mláďata, 
hladí slovy i rukou vše živé vůkol a teplem rozdávané lásky učí ostatní 
členy rodiny využívat cit, zjemňuje zásadovost mužných rozhodnutí, tupí 
ostří meče síly, způsobujícího nezřídka v křehkých mezilidských příbězích 

bolest. 

"Co je na partnerovi dobré, to Ti chybí, toho si všímej, toho si važ a uč se 
od něho." K vlastní škodě jednáme častokrát úplně naopak a kritizujeme 
to, co je pro nás jasné a našimi schopnostmi lehce zvládnutelné, ale 
co právě náš partner příliš neumí a má se během celého života učit od nás. 
Trpělivým vychovatelem své ženy, muže, ale i dětí je málokdo. 
Netolerantností a nedočkavostí se cesty dvou, v podstatě harmonicky 
a ideálně se doplňujících jedinců, rozdělují. Neustálým poukazováním, 
všímáním si čili zdůrazňováním protikladů pomalu dohasíná ohníček 

společné lásky, živený uvědomováním si toho, co nás sbližuje 
a partnerových pozitiv. Poodcházíme dál a dál od zdroje Poznání a své 
ponížené, ublížené já si dosti často pofoukáváme na různých setkáních 
s lidmi obdobně partnersky "postiženými". 

Společné chvíle s osobami shodně smýšlejícími jsou bezesporu prospěšné, 
jenomže nejvhodnější je, když jsme na nich přítomni i s partnerem. Není 
nezajímavé sledovat, kolik účastníků se přijede na kurz, přednášku 
skutečně vědomě zdokonalovat a kolik z nich, aniž si to připustí, přitáhla 
zejména potřeba pohlazení duše. Ale i to je nutné, krásné a vždy vítané. 
Něhou naplněné slovo dodává lidem chuť žít, což je nesmírně pozitivní, 

a bylo by proto krajně nesprávné vnímat toto počínání záporně. Kdo 
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usiluje o dosažení výšin ducha, ten si postupně všímá i podobných 
banálních aspektů, zdánlivých maličkostí v okolním hemžení světa. Jejich 
viděním, kvalitnějším vnímáním, avšak zároveň neposuzováním, 

nerozlišováním na dobré a zavádějící, roste. 

Představte si, že jste s partnerem a s mnoha přáteli na horské túře. Máte 
výrazně lepší fyzickou kondici (mnohem větší zevní zájem o věci duchovní) 
nežli Váš protějšek, a tudíž se bez potíží držíte od zahájení výšlapu na čele 
početné výpravy a udáváte její tempo. Váš partner ale stěží klopýtá 
na chvostu celého procesí a povídá si (s názorově jinak než 
Vy orientovanými turisty) o výhodných nákupech, o zajímavostech 
ze světa i společnosti. Jinak řečeno: Vy se snažíte letět vstříc Bohu, a 
on se naopak zavrtává do hmotných činností a starostí, které Vy, duchovně 
vyspělí, mírně opomíjíte a možná mylně chápete jako nedůležité. 

Skupina turistů se brzy roztáhne na délku mnoha metrů a po zhruba 
půlhodině putování se počíná trhat. A nyní je na Vás, abyste učinili 
rozhodnutí, absolvovali zkoušku sebeodevzdání, tolerance a chápání 
důležitosti Vám nejbližšího člověka jako pomocníka, prostředníka Božího, 
který vytváří pro vývoj Vás obou vhodné podmínky a i svým nezvládáním 
určitých problémů umožňuje partnerovi pokrok. 

Přemítáte: "Mám jít stále na špici, ale tím pádem víceméně opustím svůj 
protějšek (můžete s ním sice zevně žít, jenomže jeho pocity si již téměř 
nezabíráte), anebo se mám pro něho vrátit, počkat na něj, podat mu, 

v této chvíli slabšímu, pomocnou ruku ?" 

Raději počkejte na partnera, třeba se i kousek cesty vraťte. Podívejte se na 
dění světa z jeho pohledu. A až mu dodáte sil optimismem a láskou, jděte 
dále. Možná pomaleji, ale společně. K cíli stejně, sice o trochu později, 
avšak určitě dojdete a ostatní na Vás rádi počkají. Kdoví, zda ty zdánlivě 
nejzdatnější nějaká nesnadno zvládnutelná překážka v jejich trysku 
nezdrží, zda nezbloudí, nesejdou z pravé cesty na poměrně nenápadném, 
ale o to ošidnějším rozcestí. Vždyť je i psáno, že první budou posledními a 
že chvátat se obvykle nevyplácí. 

Prubířské kameny duchovnosti jsou položeny v naší bezprostřední blízkosti, 
a poněvadž je převážně nevidíme, dokud o ně pořádně neklopýtneme, náš 
skutečný pokrok bývá často minimální, a to i přesto, že jsme velmi sečtělí, 
scestovalí, na veřejnosti známí a davy opěvovaní. V tichu a ústraní zrodil 
se a třicet let se trpělivě připravoval Ježíš na naplnění svého poslání. 

Bohu může být blíže člověk, který v něho nevěří, jehož ústa toto slovo 
nikdy nevypustí, člověk neznající duchovní principy, avšak přitom 
je spontánně při všedním rozhodování a konání naplňující. Nezřídka 
se touha letět ke Světlu, znáti moc mění v duchovní noc, a naopak 
přirozenost slušně žíti jasnou září svítí. 
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Zahledění se do materiálních požitků světa, ale ani náhlé a velké otevření 
se okultním učením není dobré. Chtění a zvědavost boří mosty k ústupu 
právě v okamžiku, kdy se dostaneme do úzkých. Nepředběhneme čas. 

Teprve až pokora a úcta do nás vstoupí, nám Bůh ozřejmí, kdo jsme a 
co vlastně hledáme. 

Nestarejme se přespříliš o starosti a bídu světa a radostně snášejme také 
složitější úseky své životní dráhy. Vytrvale pomáhejme rozjasňovat tváře 
našich spoluobčanů, ale s trpícími neplačme. Nehořekujme s nimi nad tím, 
jak je život těžký a vůči nim nespravedlivý. Víme přece, že výhradně 
klidem, rozséváním lásky a očekáváním pěkných chvil příštích přispějeme 
k zušlechtění světa. Věřme poslům dobrých zpráv a pomalounku se sami 
stávejme přinašeči štěstí do lidských příbytků. 

Zkoncentrujme mysl svou, zkoncentrujme lásku svou na Boha, a on nám 
ji vrátí obohacenou milostí dávat lásku ostatním lidem. Nesoustřeďujme 
své modlitby a prosby na zdraví, na dostatek materiálních prostředků, 
na skutky, jimiž je klamán zrak a které vyvolávají úžas i závist. 
Upřednostněme ducha před tělem, pokojnou mysl před hmotným 
nadbytkem. Budujme vnitřní království, které nám budou nejen naše 
problémy, představy a touhy denně rozbíjet. Na troskách a v bolestech, 
prozpěvujíce si obsahem a melodií silnou, ohrožující píseň, učme se stavět, 
stoupat vzhůru a krásnět. Milujme nesobeckou a zároveň strnulost 
nepodporující láskou své bližní a ruku v ruce s milosrdenstvím, pokorou 
a vírou v Boha přejdeme spokojeni každou vodní plochu, přeletíme lehce 

jako oblak na skoro jasném nebi vysokou horu, projdeme netknuti 
hrozivou bouří. 

Proces sebeuvědomování nazýváme cestou duchovní, proto zejména 
o ducha pečujme. Tělo je pouze jeho schránkou, ve srovnání s vnitřním 
pokojem tolik neznamená, ale i ono je dobré šlechtit kvalitními, snadno 
stravitelnými a přínosné myšlenky podporujícími pokrmy. Po pravdě 
řečeno: duch a tělo jsou dvě stejně velká a cenná zrcadla, jenomže o tom 
viditelném trvale svými skutky říkáme, že je důležitější a hodnotnější. 
Zrcadlo těla, naši tvář i zbylý rám leštíme běžně, natíráme je krémy, 
všelijakými barvičkami, upravujeme kosmetickými zákroky a zdobíme 

nádhernými šaty. Na údržbu vnitřního zrcadla pozapomínáme anebo se k 
ní pro nedostatek času ( ?) nedostaneme. A proto, z důvodu vyrovnání, je 
v literatuře určené pro hledající kladen větší důraz na pocitovou stránku. 
Všichni stojíme mezi dvěma zrcadly a veškeré naše činy se odrážejí v tom 
i onom, ovlivňují pozitivně anebo negativně naše tělo i vnitřní pohodu. 

Najdeme-li Otce, najdeme zároveň odpovědi na otázky, jimiž přemítáme 
o smyslu všeho stvořeného. Hledejme, volejme vyšší, abychom, 
překonajíce svoje slabosti, pochopili a obdrželi také zdánlivě nižší. Opačná 
cesta je rovněž možná, avšak trnitými keři je vroubena a hluboké jsou 
ji lemující příkopy, do nichž často, obvykle při přidání plynu ("Tak 
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se do toho s vervou pustíme"), síly ("Musíme to dokázat") anebo při velké 
rychlosti ("Pospěšme si, už aby to bylo za námi, hotové a vyřešené"), 
sjíždíme. 

Není špatné cesty. Každý si, více či méně uvědoměle, vybírá dráhu, která 
mu optimálně vyhovuje, která jej uspokojuje jednak zevně, naplňuje jeho 
tužby ve ztvárněném, viditelném světě, a která jej zároveň povznáší 
pocitově, těší v koutku duše, do něhož vchází pouze její majitel. Jestliže 
teprve na druhém břehu, při jakémsi vyhodnocení své poslední pozemské 
existence, zjistíme, že jsme výrazně chybovali, i tehdy bylo naše zápolení 
s problémy a bolestmi přínosné. Každému opravdovému vývoji totiž 
předchází poznání dřívějších omylů. 

Přijdeme-li například po deseti letech svého duchovního putování 
a názorového tříbení zpět do výchozího místa a uvědomíme-li si, 

že předchozí cesta a názorové proudy, které jsme hájili a nedali na ně 
dopustit, byly poměrně hodně nedokonalé, čistému bytí dosti vzdálené, i 
to je pokrok, neboť jsme již lépe připraveni na nový start. Jsme vybaveni 
nezapomenutelnou zkušeností. Trať, kterou projíždíme podruhé, 
absolvujeme bezpečně a přitom poměrně svižně. Opakování je matkou 
moudrosti, praví klasická a námi někdy s nevolí přijímaná rada. Odhalení 
nesprávné cesty představuje zdolání dalšího stupínku k Poznání. 

Osobní zkušenost je pro člověka skutečně nejlepším a nejpřesvědčivějším 
vodítkem. Jasně rozlišuje, co je dobré, co život vnější i vnitřní krášlí, i to, 

co lidské bytí zbytečně komplikuje a vyvolává v našem majáku, jímž 
je fyziologicky mozek, neklid, který posléze záporně ovlivňuje celý náš 
organismus. Trvalé připomínání si vlastních nedostatků, obsahu učení 
tohoto života společně s jejich postupným odstraňováním, toť spolehlivá, 
trochu pomalejší, avšak velmi hodnotná cesta k pochopení daru života. 
Vlastní tužby se teplem lásky rozplývají a jsou nahrazovány myšlením, 
v němž prvotní je prospěch celku. Takto poměrně nenápadně mizí člověk 
a rodí se služebník Boží. 

Postupné úrovně prozření si musí hledající prožít opět osobně. Zážitky 
jiných poutníků, jdoucích rovněž cílevědomě k Podstatě, jsou pouhou 

pomůckou. Kde ego skoro zemřelo, tam je již dostatečně úrodná půda 
na to, aby se mohl zrodit Bůh. Zrodit, aby tiše v prázdnu mysli zemřel 
a takto oslaven zůstal navěky. 

Uzlíky na nitkách rozvodů našich životních energií, odebírající každému 
člověku chuť žít, vznikají nezřídka jako důsledek postavení ceny zážitku 
nad hodnotu prožitku. Intenzivně pokukujeme po nových modelech 
spotřební elektroniky, automobilů, vášnivě diskutujeme o staronových, 
pooprášených léčebných metodách, zkoušíme zvláštní meditační techniky 
a současně nevšímavě procházíme kolem bílým světlem zářících rad 
a možných skutků. Opomíjíme, že sami sobě jsme taktéž učiteli, 
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a nepřipouštíme si, že vše, co potřebujeme, leží nepovšimnuto skutečně 
na dosah před námi. Na svoji lampičku natahujeme hustou, světlo velmi 
málo propouštějící tkaninu. Pamatujme na ponaučení z Bible, že úzká 

je cesta vedoucí do nebeského království. 

Životní dráhu jiných osob nelze zcela srovnávat, plně souměřit s naším 
vlastním putováním. Vždyť nám rovněž úplně přesně nepadnou šaty 
kamaráda, jehož na ulici náhodně potkáme. Všímejme si, za vydatné 
pomoci příbuzných a přátel, důkladně prachu, který ulpívá na našem očima 
běžně neviditelném oděvu. Druhý lépe vidí, co si sami nepřiznáváme, před 
čím obrazně řečeno strkáme hlavu do písku v bláhové naději, že už nás 
a naše nedostatky nebude vidět. Čtěme mezi řádky, odhalujme cenný 
význam posunkové řeči, ukryté v reakcích a skutcích kolemjdoucích. 

Člověka na duchovní cestě lze přirovnat ke skotačivému chlapci, který 
bezstarostně, svižně běží, píská si a prozpěvuje. Najednou uvidí u cesty 
krásný míč a nadšeně do něho začne kopat. Dál běží i s balónem, jenomže 
jeho vedení chlapce trochu zdržuje. Občas mu míč dokonce sklouzne 
z nohy do špinavé příkopy. Po chvíli hry hoch pozná, že jeho kulatý 
společník je nejen radostí, ale také starostí a určitou překážkou v plynulé 
cestě vpřed. V okamžiku, kdy to pochopí, jej nakopne naposledy 
a přenechá druhým chlapcům, kteří stejným úsekem duchovního zrání jako 
on nyní budou vzápětí po něm procházet. 

Děkujme Bohu i za omyly, jimiž nás nechal svobodně jít, za touhy 

a příležitosti, které jsme pevně uchopili, avšak které nám kýžené 
uspokojení nepřinesly. Kdybychom kráčeli neustále bezchybně, správně 
kupředu a nikdy se nezapletli do sítě pochybení, možná bychom si ani 
neuvědomili, jakého milosrdenství se nám tím dostává. Čím více se Bohu 
odevzdáváme, tím více nám pomáhá, tím více s ním splýváme a nahlížíme 
do smyslu dění kolem nás. 

Co je člověkem pochopeno, vstřebáno, co solidně a pravidelně zvládá, 
v tom je prospěšné se příliš dlouho nekoupat, znovu si to zdůvodňovat 
či to obhajovat před jedinci s poměrně dogmatickými názory. Kdo 
je přesvědčen o své pravdě, tomu nejde nic vysvětlit, toho nelze přehádat 

a předělat. Jemné jsou odstíny dobra a i pozitivní myšlenky, šířené násilím, 
mění svobodu na žalář. Nepropagujme poznání mečem, jehož blýskavé 
ostří bylo v minulosti anebo bude v blízké budoucnosti pošpiněno. 

Duchovní pokrok vyžaduje od člověka, nejčastěji ve zlomových okamžicích 
jeho vývoje, aktivní sebeodevzdání. Jím může být například odložení 
určitého způsobu léčby, s nímž dotyčný slaví velké úspěchy (on anebo jeho 
Pán ?), či ustání v jistém druhu meditace. Růst osobnosti předpokládá 
dobrovolné rozhodnutí, vyplývající z vlastního pochopení čili z částečného 
prozření, ne odložení a ustání vzešlé z donucení. Přesycení informacemi, 
očistnými technikami, zahlcení četbou mystické literatury, poznatky 
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z mnoha absolvovaných školení a kurzů hledajícího z cesty mnohdy spíše 
svádějí, nepřibližují jej vytouženému cíli. 

Kde je velký počet učitelů, kontaktovaných fyzicky anebo zprostředkovaně 
skrze jejich díla k adeptovi promlouvající, tam v žákovi klíčí a posléze jako 
plevel na zahrádce bují názorový zmatek. Ani hodně zároveň sledovaných 
mystických směrů, ani mnoho současně používaných metod léčby nelze 
řádně, do hloubky a dokonale zvládnout. Není na škodu čas od času odložit 
veškeré, byť moudré, knihy a obsah jediné z nich, té, která člověka 
momentálně nejvíce oslovuje, prožít až do morku kostí. Vždyť všechny 
přínosné knihy, které jsme četli a ještě budeme číst, jsou vlastně napsány 
a jejich obsah je podle potřeb populace z Podstaty určitým autorem 
za Božího požehnání vyňat a zveřejněn. 

Zkušenosti ukazují, že kdo dokáže naplnit vůli vnitřního vůdce, kdo 
uposlechne nutkavé volání svědomí a vyslyší průzračné touhy srdce, ten 
neklesá, nýbrž nezadržitelně stoupá výše po točitém schodišti v nekonečné 
věži Poznání. 

Vnitřní hlas nám obvykle radí, k čemu bychom za použití zdravé logiky 
později rovněž dospěli. Jenomže jsou též chvíle, kdy se nabízená 
doporučení neviditelného ochránce obracejí, lidsky chápáno, proti našemu 
štěstí. Kdo se přesto těmto radám do jisté míry proti své vůli podrobí 
a učiní na jejich základě někdy značně nelogickou věc anebo velmi 
diskutabilní rozhodnutí, ten za týden, měsíc či možná až za rok pozná, 

že jej vnitřní hlas spolehlivě a správně vedl složitější etapou jeho života. 
Věřme a ani na vteřinu nepochybujme, že kapitán naší plavby prostorem 
a časem ví, jaké nástrahy útesů a mělčin jsou ukryty pod momentálně 
klidnou hladinou setkání s jinými lidmi a pod lákavými maskami rozličných 
příležitostí. 

Během stoupání k Bohu postupně mnohé dostáváme. Zároveň nesmíme 
zapomínat odhazovat přebytečnou zátěž, opouštět překonané náhledy 
na život na Zemi i v celém vesmíru. Jsme jako horolezci, kteří usilují dojít 
až na vrchol. Vybavení základních táborů budovaných v nižších výškách 
je poměrně bohaté, poskytuje bezpečí a solidní žití všem členům 

horolezecké výpravy. Jenomže na vrchol osmitisícové hory útočí pouze 
několik nejlepších lezců expedice, a k tomu ještě se skoro holýma rukama. 
A výsledek extrémního výkonu, jemuž předcházela náročná dlouhodobá 
příprava ?  Pouhý pocit. Vědomí uskutečnění. 

Po chvilce na vrcholu se vrací úspěšný pokořitel hory, většinou se svým 
partnerem, neboť i vrchol horského velikána se ve dvou lépe a hlavně 
bezpečněji slézá, za ostatními členy výpravy do základního tábora. Je jako 
oni, ale navíc má svůj pocit. Trvalý, osobní. Nikdo mu jej nevezme, jenom 
on sám může na něho pozapomenout. 
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Kdo chce s plnými batohy, špičkově vybavený, pohodlně, módně, jenomže 
nedostatečně oblečený, zdolat majestátně se tyčící horu, jejíž špička 
se ztrácí v oblacích, ten často padá i se svými cennostmi do propasti 

neúspěchu anebo umrzne a jeho srdce změní se přehnanou sebeláskou 
v kus ledu. 

Mnoho Podstatu hledajících či lidskou populaci léčících jedinců velmi dobře 
začne, avšak poté, co rychle dostanou vše, co si v minulých zrozeních 
vytvořili, nejsou schopni odhazovat a být nezávislí na tom, co již zvládli. 
Lpí na svých věcech, na schopnostech a darech, které jim propůjčil Bůh, 
a pro zahlcení samotnými dary a s nimi spojenými činnostmi nemají touhu 
a ani čas spatřiti dárce. 

Koho více miluješ ?  Mámu, tátu, anebo radiomagnetofon, který Ti 
k narozeninám dali ?  Vyber si, jaký život chceš žít. Být obklopen 

láskyplnou péčí rodičů, žít v pohodě bez přemrštěných nároků, anebo 
chceš spíše mít hifi studio, nejmodernější věci a výrobky, ale ony pak 
budou Tvými jedinými přáteli, poněvadž honba za nimi Tě souboji typu 
"chci to", „na to musím našetřit, za každou cenu získat peníze" odvrátí 
od Tvých bližních. Přilnutím k majetku se člověk odcizuje ostatním lidem. 

Nezřídka peníze přátelství a svazky rozvazují. Koho třpyt mincí, nabídky 
vyvolávajících kupců a sliby reklam z klidu mysli nevyvedou, ten může mít 
hodně finančních prostředků, a přitom na nich nebude lpět a záviset. 
Proč ?  Protože dříve, nežli své peníze začne počítat a zároveň přemítat, 

jak je ještě rozmnožit, rozdá, co nepotřebuje těm, kteří nemají, či mají, ale 
zasaženi klamem, že nemají, bědují. 

Na delší túře je vhodné, ba dokonce nezbytné, se na chvíli zastavit. Platí 
to též o klikaté a kopcovité duchovní cestě. Neobejdeme se na ní bez 
odpočinku. Zejména uzavření určité životní a vývojové etapy přímo vybízí 
k oddychu a k malému bilancování. 

Etapovým cílem, okamžikem hodnocení může být úspěšné složení 
maturity, promoce, vlastní svatba, narození a postupná výchova dětí, 
jejich odchod z domova, stání se babičkou, dědečkem, dovršení 
důchodového věku, bolestná ztráta partnera, ale i ukončení práce 

s kyvadlem, rozplynutí se touhy po jasnozřivosti, první výrazné mystické 
zážitky, pochopení síly ducha, přerod pasivněji přijímané víry v průzračné 
trvalé uvědomění si Boha v nás i kolem nás apod. Člověk stojící v klidu 
na jednom místě, nejlépe vyvýšeném, to znamená s určitým nadhledem 
nad svou existencí, s jistými zkušenostmi, více vychutná krásu okolní 
krajiny, pravdivěji si uvědomí nejenom svá minulá klopýtnutí, ale rovněž 
úspěchy, jichž dozajista dosáhl. 

Rozhodně není neduchovní, z ideální dráhy svádějící a na škodu občas 
totálně vypnout všechny dobře orientované snahy a prostě žít. Nechat 
se pohladit Pánem i skrze určitý prožitek materiální. Kdo chce být 
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brzy v cíli, kdo se žene za poznáním Boha s větrem o závod, ten obvykle 
ani neví, kudy šel, či v neadekvátní snaze přehlédne důležitou křižovatku, 
možnost či varování. 

Poznání správné hledající člověk v optimálních periodách vypíná své 
chvályhodné úsilí a v praktickém životě, známkován druhými, prostými 
a neznalými ( ?), si zjišťuje, nakolik je dosažený stupeň jeho poznání 
trvalý, pevný a odpovídajícími činy potvrzený, nakolik jsou jím hlásané 
myšlenky obyčejným lidem blízké a prospěšné. 

Po práci odpočíváme, dočerpáváme životní síly. Obdobně všichni 
potřebujeme pravidelně posilovat naději ve spokojenou budoucnost. 
Hledajícímu, který, i když v dobré víře, na svá bedra jenom nakládá, hrozí 
ve slabé chvilce nezvládnutí některé z pro něho připravených zkoušek 
života a zbytečný zármutek. 

Napínáme-li přílišným chtěním šňůru svého osudu, hrozí její přetržení a s 
ním neoddělitelně spojené odvržení části naší duchovní ochrany. 

Každý jsme ovečkou, kterou prostřednictvím duchovního vedení pase Bůh. 
Žehná jí, ale i, je-li to nutné, láskyplně upozorňuje, pobízí a kára. Většinou 
si nepřetržité vedení a duchovní ochranu před důsledky ještě větších 
pochybení, než jaká činíme, neuvědomujeme. Úspěchy připisujeme sobě 
a problémy, nemoci nebo nevydařené záměry přičítáme souhře náhod, 
neoptimální stravě, podléháme obecně snáze přijatelným materiálním 
výkladům a vysvětlením. 

Jakmile jedinec zřetelněji vnímá a od probuzení až do spánkem očí zavření 
ve svém jednání realizuje potřeby světa, spolužijících a přírody, pokud 
se začne při svém rozhodování před nimi pokorně, prost soudu, sklánět, 
tehdy se začíná z pasivně se pasoucí ovečky, jdoucí tam, kam zamíří více 
kusů stáda, stávat moudrý beránek, vedoucí ostatní do bezpečí ovčince. 
V něm si všichni, v blízkosti svého Pána, odpočinou. 

Člověk, trpělivě usilující o své charakterové zdokonalení, přitahuje 
následováníhodným životem k obdobnému další osoby. Pouhou svou 
přítomností, skrytým vnitřním světlem je ovlivňuje k lepšímu a pročišťuje. 

Učení pokoje, milosrdenství a lásky, nabízené a dávané všemu a všem, sílí 
a lidé se domovu svému přibližují. 

Většina populace měří životní úspěchy penězi, dosaženými hmotnými 
statky a tím, co si jejich prostřednictvím a používáním může dovolit. 
Jedním z prvořadých kritérií, dělících společnost, je plnost peněženky 
a výše bankovního konta. K osobám majetným a slavným vzhlíží dav 
s obdivem, hltá zprávy o jejich konání, v němž nezřídka ne čistota, Bůh, 
nýbrž druhá strana, malé lidské já dominuje. 

Bohatý člověk může pomoci chudákovi, může zpříjemnit například 
hmotným darem jeho dny. Byla, nebyla jedna osamělá, 
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ve skromných poměrech žijící stařenka. Jednou v noci velký vítr odnesl 
ze střechy jejího domku kus taškové krytiny. Když ráno žena vyšla 
na zápraží a posléze za plot k silnici, spatřila spoušť. Na zemi ležely rozbité 

tašky a ve střeše zela velká díra. I počala stařenka hořekovat, zoufale 
gestikulovala, slzy měla na krajíčku. Kdo jí to opraví ?  A čím opravu 
zaplatí ? 

Vtom u zbědovaného domku zastavil kolem právě projíždějící moderní, 
novotou se ještě skvící automobil. Jeho řidič rychle vystoupil a spěchá 
k babičce. "Paní, co se Vám stalo ?", ptá se ustaraně muž, který ženu, 
neklidně stojící u cesty, zpozoroval, a protože se mu její chování zdálo 
podivné, zastavil, aby se zeptal, zdali něco nepotřebuje. I vypráví 
mu stařenka o svém trápení, o vichřici, děravé střeše, a on, pohnut 
soucitem, jí odpoví: "Nic si z toho nedělejte, babičko. Mám menší stavební 

firmu a odpoledne Vám sem pošlu dva šikovné řemeslníky a oni Vám 
střechu dají do bezvadného pořádku. Určitě budete spokojena a platit 
mi nic nemusíte, vždyť lidé si mají navzájem pomáhat. Bude mi ctí Vám 
trochu ulehčit. Odmění mne Vaše štěstím zářící tvář, kterou uvidím, 
až pojedu příště kolem. Tak už se netrapte a na shledanou." 

Velmi dobře jednal onen muž. Ukázal, že život zvládá, že mu peníze, byť 
jich má více než většina lidí, tolik nevládnou, že umí nejen pracovat, 
přijímat, nýbrž i dávat. Snad také proto má prosperující firmu, neboť jsou 
záruky, že se získaným majetkem správně naloží a využije jej nejen 
ku prospěchu svému. 

Obdobně v duchovním rozměru bytí, v životě po životě může duch laskavý, 
čistý, na vahách spravedlnosti lehký sejít k duchovně, charakterově 
chudším, kteří možná, když naposledy oblékali fyzické tělo, patřili 
k majetnější, známější a populárnější části společnosti. Anděl může 
slétnout z výšin, z končin klidu a lásky, a svou dobrotou, odpuštěním, 
Bohem danou mocí pozvednout z nelehkého údělu duše, které k životu 
na Zemi přistupovaly víceméně ze svého pohledu, které upřednostňovaly 
vlastní prospěch a oprávněné žádosti druhých mnoho nevnímaly. 

Při narození, byť jsme malí a bezbranní, důvěrně známe pravé životní 
hodnoty, neboť nám byly ve světě ducha ukázány. Víme, jak konat. 
Výchovou, materiálními možnostmi rodiny, různými předpisy a nařízeními 
se pomalu ztrácí bělost duchovního šatu každého z nás. Omezují se touhy 
srdce, oklesťuje dobro a naše chování má tendenci přizpůsobit se šedi 
spíše hmotně myslícího celku. Spontánní jednání a vyjadřování dětí 
podléhá vlivu dospělých, kteří již převážně na svůj "domov" zapomněli, 
vzpomínku na něj a na nádheru lásky překryli starostmi. 

Z jednoho pokoje do druhého lidský duch kráčí. Tělo žije pouze jednou. 
Duch, jeho oživující podstata, je věčný. Nezapomínejme na to. Čím jsme 
starší, tím jsme blíže nejenom smrti, ale také narození do duchovního 
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světa. Nebojme se času, kdy se pravdivě v bezmezné lásce odzrcadlí, jací 
skutečně jsme, ale rovněž to zcela neopomíjejme a žijme tak, abychom 
se nikdy nemuseli za své činy stydět, abychom jejich bolest jednou nenesli 

na bedrech svých. Konejme tak, aby první nebyli posledními, aby ti, kteří 
dnes vládnou, později nepoznávali obtížný úděl člověka, strádajícího pod 
mocí osoby netolerantní a přísné. 

Naše současná pouť je buď harmonickým pokračováním přerušené minulé 
cesty, anebo jejím protipólem. Každému je dáno právě to, co ke svému 
zdokonalení potřebuje. Postup vzhůru nebývá obvykle snadný. 

Žena, která kdysi rozhodovala o osudech lidí tím, že soudila jejich spory, 
která byla velmi vážená a jíž se mnozí podbízeli, pracuje dnes zastrčena 
v kanceláři. Poslouchá všechny, jenom její slova a názory jako by nikdo 
neslyšel. Neustále se podrobuje rozhodnutím okolí. 

Muž, dřívější vůdce menší pospolitosti, vládne v současné existenci pevnou 
rukou "pouze" ve své rodině. Nejvíce panuje nad svým nástupcem, 
poslušným synem, jehož dovedl odříkáním a tvrdým tréninkem k vysokým 
sportovním metám. 

Duch dívky, v minulosti krásné, obletované, muže odmítající a s jejich 
přízní si laškovně hrající, potkává oblečen v nynější, ne tak atraktivní tělo, 
jednoho ze svých předchozích nápadníků. A ten lásku slečny, o niž před 
desetiletími nesmírně stál, vůbec nevnímá. Vytrvale ji odmítá, aby pak, 
k dovršení dívčiny bolesti, skončil v náruči jiné. 

Hledající, osudem na křesťanskou cestu přivedený člověk, dávný asketa, 
který se kdysi, někde v Asii, pro Boha ve vteřině všeho pozemského vzdal 
a od matky, otce, od ženy a dětí svých jej najít odešel, prožívá dnes život 
krásný, plný, avšak na jeho nadšené cestě k Bohu mu částečně "brání" 
potřeby rodiny a příbuzenstva, pro něž je pevným, ale také skoro jediným 
sloupem, o něhož se mohou kdykoliv opřít. Bývalý asketa nynější občasná 
zklamání v požitcích z jídla ne zcela správně utápí. Perličkou příběhu 
je jeho jistá nechuť k různým typům jogínských sedů. Asi se jich už 
v dřívější existenci nabažil. 

Nic z toho, co nás potkává, není křivdou, ba ani náhodou. Prožíváme námi 
kdysi dávané, vyrovnáváme misky vah. A přitom nás neustále hladí Bůh. 
Na každé cestičce je láska, na každé cestičce je dobrodiní, milost a štěstí. 
Je jenom na nás spatřit je, mírně zastřené, a naučit se z radostí čerpat sílu 
žít i pro dny, kdy budeme podrobeni těžším zkouškám. Dokonalý je Bůh, 
který nás vede. 

Člověk hledající Podstatu stvořeného by měl být zároveň dobrým 
křesťanem, tichým buddhistou i odevzdaným mohamedánem. Každé učení 
obsahuje kus pravdy, čistého poznání, a je na člověku, aby si to prospěšné 
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z něho vybral a nebezpečenství, která skrývají při nesprávném pochopení 
všechny nauky, objevil a vystříhal se jich. 

Každý duchovní směr je možností, pootevírající dvířka k lepším, světlejším 
zítřkům, anebo k odkrytí chyb činěných na cestě k Poznání. Současně 
žádná opravdu duchovní nauka hledajícímu neuzavírá srdce, nepošlapává 
lásku rozličnými zákazy, nebrání dogmaty světlu zářícímu z jeho nitra, 
z jeho bytostné, čisté touhy po Bohu. 

Duchovní cesta je krátká. Stačí přehodit výhybku a přejít od řízení 
životních kroků rozumem, od kalkulování a plánování ke konání 
naplňujícímu impulsy srdce. Neodvrhujme rozum. Zdravým úsudkem, 
logikou zvýrazňujme a realizujme signály jdoucí z duše. Stojím-li na ulici, 
vnímám její tep, avšak nemusím jím být pohlcen. A naopak: jsem-li 
v kroužku lidí podobně jako já smýšlejících, o poznání usilujících, 

nevcházím jenom modlitbou, meditací do běžně neviditelného 
a neslyšitelného světa, nýbrž a zejména v tichu načerpané duchovní 
poznatky zapracovávám do svého každodenního jednání. Ve všedních 
dnech prožívám evangelium Nového zákona, i dnes poznávám zprvu 
bezstarostný život Buddhův, abych poté jako on pevně uchopil příležitost 
vstoupit za oponu prostoru a času. 

Hledejme království Boží a vše ostatní nám bude přidáno. Sejděme 
z trochu nadřazené výšky hlavy níže, skloňme se k srdcím druhých a náš 
duch se rozzáří. Čisté světlo, láska Boží, Duch svatý bude v něm a nic 

je nepohltí. Dáš, dostaneš. Vezmeš, ztratíš. Hledáš rozplynutí v blaženosti. 
Tedy čiň blaženými ostatní. "Prosím, prosím, Pane, nechť vůle Tvá 
se stane", je bezpečným, samozřejmě ne jediným, mottem hledajících. 

Nechť Vám cestička k věčnému domovu poctivou prací, modlitbami, 
meditacemi, uvnitřňováním, léčením, skromností a pokorou pěkně ubíhá. 
Radujte se a nevěšte hlavu, byť cítíte, že scházíte z optimální cesty. Bůh 
je milostivý a žehná Vám. Přimkněte se k němu, a on Vám opět ukáže 
správnou cestu, na níž leží lidské, i to Vaše, štěstí. Bůh ve Vás i s Vámi 
stále jest. Milujte jej proto jako sebe a ničeho se nebojte. Bůh Vás na cestě 
k Poznání provázej. 

♥ 
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♥ 

MEDITACE PROVINILCE 

♥ 
Ach, Bože přesladký, Bože vševědoucí,  

pospíchám, v kvap se mění den,  

dobro vhodně nekonám, jsem znaven, nemohoucí,  

snad Tě chci chytit, zhmotnit krásný sen. 

♥ 
Cítím Tvou ruku, vím o Tvé síle,  

spatřil jsem nádheru lásky Tvé i Tvoji moc. 

Avšak starostmi, nevírou hrbím stále tělo milé,  

kde Světlo má zářit, tam vládne prázdno, temná noc. 

♥ 
Bože sladký, lásko ryzí,  

nezbedný jsem já, Tvůj syn.  

Tvým požehnáním mrhám a ono mizí,  

ó Bože, promiň, pln jsem vin. 

♥ 
Vinou mou je síla,  

vinou mou je chtíč. 

Kéž by má pokora skálopevná byla,  

když narušit ji zkouší zvědavosti rýč. 

♥ 
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♥ 
Tiché pole mysli s nasetou láskou,  

ničím jak krtek, často říkám suď,  

ještě že spojen jsem s Tebou odolnou páskou,  

že se mnou zůstáváš, buď jak buď. 

♥ 

Ach, Bože vznešený, ach, Bože dobrý,  

patřím jen Tobě, Tvůj jsem, Tvůj.  

Pomoz mi narovnat hřbet starostmi zohlý,  

se mnou a se všemi stále stůj. 

♥ 

Milostí svou sviť mi, Pane,  

tajemství života zvolna poodkrývej,  

ať vím, jako Ty, proč se to či ono stane,  

dobré srdce a vhled mně, prosím, dej. 

♥ 
Vracím se milosrdný, věčný Bože,  

v Tvé lůno, pod křídla lásky Tvé,  

pomáhám, miluji, rozpouštím slov a činů nože,  

zříkám se neupřímné, přesobecké masky své. 

♥ 
Do srdce svého v klidu se dívám,  

a slyším rady, Tvůj dobrý, milý hlas.  

Láskou a nechtěním s Podstatou splývám,  

ztrácí se prostor a mizí čas... 
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♥ 

BOŽE, PROČ JSI MNE OPUSTIL 

"Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil", zpíval zaníceně, opravdově a 
od srdce věřící, který právě procházel složitějším obdobím svého života, při 
mši v kostele. Vtom k němu promluvil tajemný a laskavý hlas. 

"Nikdy jsem Tě neopustil, nikdy jsem neopustil žádného člověka. 
Každého miluji, každému dávám, každého naplňuji. Jen Vy mne 
můžeme zahlušit, jen Vy mne můžete pošlapat, jen Vy mne 
nevpouštíte do svých srdcí. Opustíš snad Ty, co je Ti milé ? 

Jsem láska, nekonečná, hladivá, Vaše. Jsem s Vámi ve Vás, činím 
Vašimi údy, prosím Vašimi ústy, nabízím Vašemu životu. Vedu Vás, 
konejším a někdy s Vámi i pláču. 

Svět chřadne, neboť dobrotu svou skrýváte čím dál tím více. 
Necháváte se ovlivňovat obavami, svádět ke shonu a zmatku. Pro 
trochu blaha majetkem získaného zapomínáte na své protějšky, na své 
děti, na lásku, po níž všichni nesmírně toužíte, třebaže to nedokážete 
říci či jinak vyjevit. 

Neopouštím Vás a přicházím ke každému, kdo mne volá. Otevři své 
srdce, abych Ti mohl dát to, oč si myslíš, že jsem Tě připravil. Dávám 
Ti poklad jemnosti a lásky. Dobře s ním hospodař. 

Amen." 

♥ 

NADĚJE A POHLAZENÍ 

♥  Požehnaný jsi 

„Požehnaný jsi, Bože, navěky, neboť jsi mi ukázal, že z Tvé ruky všechno 
máme a že i to těžké, co nás potkává, je jenom cesta a naděje lepších 
zítřků, jejíž obtížné zvládání bolí nejen nás, ale i srdce Tvé. 

Požehnaný jsi, Bože, navěky, neboť jsi mi ukázal, že zpověď je očista duše 
srdcem, ne volba rozumem, co říci mám a co nikoliv. 

Požehnaný jsi, Bože, navěky, neboť jsi mi ukázal, že mohu s důvěrou 
do rukou Tvých vložit život svůj. 
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Požehnaný jsi, Bože, navěky, neboť jsi mi ukázal, že kříž bolesti i pohlazení 
štěstím jedno jest. A proto Ti vždy budu s pokorou a úctou děkovat za vše, 
čím prosycuješ moje dny." 

„Požehnaný jsi, Bože, navěky", zpíval dívčí chrámový sbor a věřící v reflexi 
na tato slova pokračoval ve svém tichém vyznání Bohu, k němuž se modlil 
a jehož celou svou bytostí oddaně miloval. Kéž bychom všichni, jako ten 
věřící, dokázali svými myšlenkami a činy vždy zpívat: 

„Požehnaný jsi, Bože, navěky." 

♥  Úvaha o lásce 

Pravá láska není jenom bezmezným dáváním, tak jak si to představuje 
většina lidí. Pravá láska je prodchnuta Božím poznáním. Vždy nemusí být 
po našem, vše se nemusí naplnit a využít, třebaže jde o náš zájem, 
o touhu našeho partnera anebo dětí, které velmi milujeme. 

Skutečná láska neznamená neustále činit za druhého to, co on nekoná 
a opomíjí, ale spíše trpělivě, vědomi si pokory před vůlí Boží, stát i při 
starostech a bolestech našich nejbližších v poznání, že vše, co se děje, činí 
Bůh, a že vše, co činí, dobré jest. Co je nám a našim nejbližším do cesty 
dáno, je dáno pro náš rozvoj, zdokonalení, zlidštění, pro přiblížení 
se ideálu jednání a myšlení, jímž je Bůh. 

Když za své ratolesti, rodiče či příbuzné pracujeme, splácíme, trpíme více, 
nežli je vhodné, potom jim sice pomáháme, avšak zároveň sebe nezdravě 
potlačujeme a je ochuzujeme o příležitost najít klíč k jejich, ale současně 
i k našim šťastným zítřkům. Problém, tíživá situace se odloží a posléze 
v jiné podobě znovu ožije. Člověk - žák školy života bude opětovně 
nabádán a učen, jak jím správně jít, jak se rozhodovat a vhodně konat. 

Pravou láskou, jejíž uskutečnění nás trochu i bolí, je někdy zdánlivé 
opuštění, naoko odvržení nám blízkého člověka, jeho ponechání 
ve společnosti jím vytvořených komplikací, nevyslyšení pohodlného, 
samozřejmého, dříve běžně vyplňovaného požadavku druhého. Ten, kdo 
opravdu miluje, i když jakoby opouští, bez ustání ve svých myšlenkách 
vroucně vyprošuje pomoc a prozření tomu, jehož život právě obtížnějšími 
úkoly prověřuje, zdokonaluje a jako hrnčíř vázu dotváří. 

Láskou nejvyšší je Bůh a milosti jím sesílané do životů nás všech. 
Rozpouští následky a již nemohoucím, kteří padají pod svým křížem, 
ulehčuje, dává i bere. Někdy více, někdy méně. Jestliže člověka 
naplněného Bohem uhodíte myšlenkou, slovem či dokonce fyzicky, on Vaši 
ránu nevrátí. Přemění ji v lásku, v modlitbu za Vaše odpuštění a za větší 
ochranu Boží. Opravdová láska neroznáší, nerozmělňuje a neoddaluje 
bolest, obtížné životní učivo a zkoušky, nýbrž vše, vůli Boží, pokorně snáší 
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a ve svém dobrotivém srdci spaluje negace světa a v požehnání je obrací. 

Snažme se jít svým životem ruku v ruce s pravou láskou. Buďme milostí 
druhým, skutečnými, přelaskavými a citlivými pomocníky všech tvorů 

na cestě k Bohu. 

♥  O rovnováze 

Mít všeho tak akorát - slastí a možností pozemských i spojení a pohlazení 
duchovních. Snažíme se o to, možná nevědomky, neustále. Život je hra, 
v níž nám někdy padají samé šestky, vzápětí však nemůžeme dosáhnout 
kýženého jednoho bodu, který by nás do bezpečí "domečku" popostrčil. 
Člověče, nezlob se. Vždyť je to jenom hra. Někdy Tě vyhodí, zneuctí 
a neseš si posměch. Avšak věř, že přijde čas, kdy se štěstěna k Tobě 

přikloní a v krátkém okamžiku možná předběhneš ty, kteří se Ti smáli. 
Není jenom bolest v životě, nejsou pouze chmurné zítřky. Posilou člověka 
v nelehkých dnech jsou naděje, víra a vědomí, že nejsme sami v žádném 
okamžiku svého života. 

Bůh v nás i kolem nás na věky věků jest. K Bohu jdeme a životem 
vzdáváme mu čest. Buďme svícemi, jež láskou hoří, a rozplyňme se v jeho 
dobrotě, v nekonečném blaha moři. Jděme k Matce, kterou sice nevidíme, 
která nás však hladí po den celičký a tiší naši rozjitřenou mysl, když 
usínáme. Jděme k Otci, který nás nepřetržitě vede cestou domů, k pokoji 
těla i duše. 

"Přidej plnými dlaněmi citu na misku vah svého bytí a rozumu bez obav 
dvě lžíce uber", platí pro drtivou většinu z nás. Budeme-li tak činit 
nejenom jednou, nýbrž pravidelně a trpělivě, začne být v našem životě 
postupně všeho přiměřeně a možná již za pozemského bytí nahlédneme 
do rajské zahrady blaženosti. 

♥  Netřeba 

Netřeba hledati bylinu cizokrajnou, neb léky na všechna trápení máš 
v zemi své. Netřeba volati po nových učeních, vždyť časem prověřené 
a duchem Ti blízké nauky leží u Tvých nohou. Človíčku, prosím, skloň své 
ego, své hrdě vztyčené představy, utlum svou zvědavost a pokorou naplň 
chrám svého těla i mysli. Nevnímej nedokonalost těch, kteří Ti učení 
předkládají, ale sílu ducha, který k Tobě, skrze ně, hovoří. 

Člověk se mnohdy nad Boha, nad Lásku a Učitele staví. Často zapomíná, 
že pouhou vlnkou v oceánu bytí jest. Nicotný prach, bez něhož by země 
nebyla zemí. Kdo se srdcem svým, spontánně a čistě pro Boha a pro jeho 
děti všeho nadbytečného, nedůležitého vzdal, ten pokoj nalezl a v Otcově 
náručí naplnil život svůj. 
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♥  Hořekující žena 

Nezřídka hořekovala manželka léčitele nad svým osudem. Zdálo se jí, že ji 

svět nepotřebuje, připadala si vedle svého muže, jehož ostatní 
vychvalovali, skoro zbytečná. Jednou uvnitř, v duši své, uslyšela 
následující vysvětlení svého údělu, které jí dodalo sil a zrodilo nezlomnou 
vůli překonat zdánlivou nepřízeň osudu. 

"Cti muže svého jako otce, jako matku svou. Nechť Bohem Tvým je na 
Zemi. On rozdávat má lidem lásku a učit je milovat život a svět. Jsi 
studnicí, v níž se napájí, jsi hnízdem, do jehož bezpečí pospíchá. 

Namítneš, že když divadlo se hraje, proč nemůžeš stát také na scéně. 
Vždyť ani divadlo nemůže oblažit lid bez bezejmenných v pozadí a rovněž 

bezejmenní v zákulisí dostávají podle potřeb představení menší pomocné 
role a jejich práce se tak více zviditelňuje. Jestliže ukáží talent, snahu 
a touhu zlepšovat se, potom se i oni stanou hlavními herci na scéně života. 

Co platilo pro ženu léčitele, to platí pro všechny ženy, pro všechny muže 
světa. "Cti partnera svého nad sebe sama a společně s ním naplňuj cestu 
poznání, pochopení a lásky. Partner Tě potřebuje, jsi jeho oporou 
a bezpečným přístavem. Věř v to." 

♥  O lidské rozmařilosti 

Oslavujeme nízké, pláčeme pro bezcenné a ukájíme se pomíjejícím. Kdy 
pochopíme, že cesta k našemu vyvýšení je cestou pomoci tomu druhému ?  
On je částí našeho já, kus našich vlastností, dobrých i těch spíše 
sobečtějších, v sobě ukrývá. Druzí lidé a situace, které s nimi prožíváme, 
jsou prostředníky našeho učení. Učme se chápat, učme se milovat, učme 
se děkovat za nepatrné a nerozrývejme svou pokojnou mysl touhou 
po velkých věcech. 

Čeho si ceníme ?  Sláva, úspěch v podnikání, duchovní rozvoj naší 
osobnosti, vseje dar shůry. I bohatstvím nás Bůh učí bohatství opomíjet, 

i možnostmi nás učí nechtít. Proč stále nakupovat, proč stále budovat, proč 
stále cestovat ?  Až půjdeme k Němu, co s sebou budeme mít ?  Zůstanou 
po nás děti, ale jsou to nejen naše, ale především Jeho děti a život 
je příležitostí pro naše i jejich zdokonaleni. 

Nevršme své poklady v majetku, nýbrž v srdcích svých. Čím více ve hmotě 
dosáhneme, tím více budeme hmotou vázáni, tím více se o ni budeme 
strachovat a tím více nás bude bolet, když skrze její ztrátu budeme 
pročišťováni. Lásku a pokoj v srdci nám nemůže nikdo vzít (kromě nás 
samých). Láska a pokoj jsou Bohu milé vlastnosti, které On, jako klas 
ze zrna vzrostlý, v nás rozmnoží. 
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Neutíkejme od věčného k pomíjejícímu. Radujme se a ve správné míře 
využívejme toho dobrého, co nám hmota nabízí. Nechť každý náš krok 
je zároveň díkem tomu, kdo nám tuto možnost dal. Měsíc ve dne na nebi 

většinou nevidíme, a přeci po něm pluje. Obdobně v životě je skrytý Bůh 
pro ty, kteří se jenom brodí v šedi své existence a jimž příkrov starostí, 
nároků či tmavých brýlí pesimismu překryl jejich mysl a zrak. Touha 
po majetku a nevíra zastírají správnou cestu dalšího vývoje. Naopak 
zdravý optimismus, skromnost, pokora, světlo lidské duše k Světlu Božímu 
vedou. 

♥  Hledejme lásku 

Hledáme recepty a využíváme rozličné způsoby, aby se štěstí a zdraví 

navrátily do našeho života. Jsme děti, děti Boha Otce, Lásky, děti pokoje, 
míru a milosrdenství. Hledáme kolem nás, a přitom v sobě, ve svých 
srdcích, máme vše, po čem toužíme. Budeme-li láskou, sloupem světla, 
chrámem pokoje, naše moc bude nesmírná. Klid v nás dá nám radost 
ze života, spokojenost i víru v krásnou budoucnost. Klid v nás prozáří vše 
a smyje trápení těch, kteří přicházejí, prosí, tápou, i marně, bez větší 
vlastní snahy, na smilování a zdraví čekají. 

Jsme děti Boha Otce, lidé dobří, byť občas chybující, a o stále stejné nás 
Otec prosí. S nadějí volá Bůh nepřetržitě do našich srdcí a do našeho 
svědomí: "Učte se milosrdenství, učte se lásce. Nesuďte, chápejte, 

tolerujte a ukazujte dobré srdce, které je ukryto v každém z Vás. 
Odstraňujte nánosy bolestí, nánosy strachu, lpění, tužeb a život, vše 
kolem, milujte jako sebe sama. Láska pak zvítězí a nebude bolesti ve světě 
širém. Nehledejte toliko způsoby, metody uzdravování a učte se především 
lásce." 

♥  O učitelích 

Jsou různé školy, různé způsoby duchovního učení. Mnozí učitelé se snaží 
poměrně rychle probouzet síly skryté v člověku. To, co člověka od Božství, 

od jeho Podstaty odděluje, je jeho ego. 

Volám-li sebe, snažím-li se spíše technikami ovládnout svoji mysl a skrze 
ni přetvářet svět k obrazu svému, oživuji rovněž, ruku v ruce se snahou 
být lepší, své ego, a ono jinými cestami nežli dříve hledá cestu ke svému 
zviditelnění. 

Prospěšnější je obracet se přímo k Učitelům. K těm, jejichž ego odeznělo 
a kteří ve svém životě splynuli s Tvůrčí silou a okolitým světem. K těmto 
Učitelům nás život přivede, aniž musíme usilovné hledat, neboť odpovídají 
naší přirozené duchovní úrovni, projevované v každém dni, a našemu 
světonázoru. 
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Modlitba ke Kristu, meditace na Buddhu, naplňování obsahu jejich učení 
a učení jim podobných čistých duší, toť cesty bezpečné. Volám-li, splývám. 
Jsem naplňován energií, vyzařováním těch, na něž myslím, a postupně 

se ztotožňuji i s jednáním toho, k němuž se modlím, na něhož medituji 
či jehož myšlenky se snažím ve svém životě uskutečnit. Krůček po krůčku 
se stávám takovým, jaký je On. Vchází do mne klid, pokora, všeobjímající 
láska a skutečné Poznání, jemuž se prostřednictvím těch, kteří Poznali, 
široce otevírám. 

Až v nebetyčných výšinách duchovního poznání, v krajích, kde jde sám, 
opuštěný, okolím často nechápán, a přesto nesmírně šťastný a naplněný, 
může člověk bez obav odložit berličky hmotně projevených učitelů a jejich 
nauk. Odložit je opatrně, zvolna, s nesmírnou úctou a s upřímným 
poděkováním za jejich vydatnou pomoc. Ne je zahodit se slovy: "Už Vás 

nepotřebuji", a tak znovu oživit svoje ego, které permanentně čeká 
na příležitost, v níž se projeví a opět velmi rychle vzroste. 

"Požehnaný je Bůh, který nás vede. Ne já nedokonalý, ale Ty, Otče, dáváš 
mému životu směr, nabízíš mi chléb i možnosti změnit svět k lepšímu. 
A proto bez obav vkládám do rukou Tvých život svůj", to nechť je krédem 
nás, kteří ještě tápeme. 

O štěstí Po štěstí člověk bezmezně touží, štěstí své celý život hledá. Volá 
po pohlazení, pochvale, klidném žití, po lásce ze srdce vytrysklé a vřele, 
nezištně podané. Nikdy není daleko to, o co se člověk snaží. Spíše blíže 

nežli dále od něho leží spokojenost, mír mysli i těla. Stačí jen maličko 
natáhnout ruku a hezky se pousmát na človíčka, který se právě trochu 
mračí. Stačí pomoci tomu, který svůj úděl nyní nezvládá a druhého 
o službu prosí. Stačí chápat, vnímat, tolerovat a milovat. 

Kde srdcem je konáno, tam štěstí a láska do života nepřetržitě 
z nekonečného zdroje přicházejí. Božími dětmi jsme, každý z nás. O to více 
se proto snažme přiblížit vzoru, který nám byl dán. Je-li pánem člověka 
Bůh, Ježíš, Buddha, Mohamed, touží-li po nich celou svou bytostí 
a uskutečňuje-li svůj život podle jejich vzoru, potom je jeho cesta 
prostorem a časem příjemná, byť složité události jej na ní potkávají 

samozřejmě také. Neustále v bezpečí je loď zakotvená v přístavu lásky. 
Kdo životem svým sám na širé moře událostí vypluje, ten se vystavuje 
mnoha nástrahám a možnostem zmatků na palubě. V jednotě je síla a v 
jednotě s Bohem docházíme k pochopení našeho bytí. 

Pozemským přístavem člověka je rodina, v níž mu Bůh dává vše, co 
k svému růstu potřebuje. On zná nás, naše možnosti, touhy 
a předpoklady, které máme pro cestu k Němu. Štěstí je skryto v radosti 
dávané druhým, v pochopení těch, které zatím nemilujeme, neboť doposud 
správně nevnímáme jejich činy, které nás bolestně zraňují. 
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Milovat i nepřátele své, chápat dosud nepochopené a s láskou nepřijaté 
nás Bůh učí. Být chápán znamená přijmout názory jiných, být srdcem 
milován je darem těm, kteří sebe, své klady, nedostatky, svá trápení 

i radosti v ostatních lidech objevili. Hosana všem, kteří bezmezně milují 
a sebe pro jiné zapírají. Hosana všem, kteří poznali svou cenu a naučili 
so rozdávat lidem, všemu živému vůkol i od Boha radosti a kříže přijímati. 

Štěstí a láska nás budou provázet, dokud svět bude světem. Milosrdenství, 
odpuštění a nezištná pomoc jsou orientační body, které k nim přivádějí. 
Milujme, konejme vedeni citem s využitím zdravého rozumu a úsudku. 
Potom nebude strachu, nebude útrap. Nebude nemocí a ani lidského pláče. 
A k tomu všemu nám dopomáhá Bůh. Nechť naše bytí je zároveň živoucím 
díkem Jemu za vše, co tvoří. 

♥  O Bohu 

Pravého Boha nenalezneš ve velké přísnosti, pravého Boha nepoznáš 
v duchovním úsilí, v němž je skryt soud nedokonalosti druhých. Boha 
nalezneš všeobjímající, nic nečekající a vše odpouštějící láskou. 

Tak jako miluješ Boha, pro něhož ses všeho vzdal a do jehož služeb jsi 
vstoupil, z celého srdce, tak miluj i bližního svého, všechny lidi, které 
na své cestě potkáš. A věz, že skutečná láska neznamená učinit vše, co oni 
chtějí. 

Jak poznáš to ?  Vždyť Bůh Tě vede, vždyť Bůh Ti napovídá. Je v srdci 
Tvém, je Tvé svědomí, radost Tvá i druhých. Neboj se, v Bohu spočiň, a 
On Ti ukáže vůli svou, i kudy vede cesta k Němu pro Tebe, Tvé blízké, pro 
všechny lidi, zvířata i rostliny, jimiž je obdařena zem, kterou On stvořil. 

Bůh, to slovo nechť s nejvyšší úctou vychází z našich úst. V Něm obsaženo 
je více, nežli potřebujeme. S důvěrou jděme k Němu, k ideálům konání 
a smýšlení. Včera, dnes i zítra modlitbou, meditací, slovy, činy, svou prací 
vzdávejme Bohu čest. 

♥  Proroci Země 

Když prorok zří na Zemi a její lid, vidí vše krásné. Dobro v srdcích, lásku 
skrytou oživuje a příkladem svým dává jí možnost růst. Kde proroka třeba 
jest, tam jej Bůh posílá. 

My všichni jsme proroky této Země. Jeden menší, druhý větší díl 
odpovědnosti svým životem na sebe vzal. Není vyššího, není nižšího. Jeden 
je cíl. Až kráčet budeme z příbytku těla svého tam, kde duším vládne mír, 
nechť naplněny jsou předsevzetí a tužby, které jsme si s sebou na Zemi 
vzali. 
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Lásku, lásku, lásku. O tu jedinou, velkou a nekonečnou nás Bůh vytrvale 
prosí. V ní skryto je vše potřebné a obsaženo veškeré učení i poznání 
lidstva. Hledejme lásku. Ochraňujme křehký, nádherný kvítek, po němž 

denně svou nevědomostí a chybami šlapeme. Neplačme pro minulé, učme 
se vnímat a chápat přítomné. Boží milost je nekonečná a těm, kteří se jí 
a láskou dají vést, ukazuje bez ustání směr, jímž mají jít. 

Jsme Boží děti a utváříme Zemi svými pocity, dechem, svými činy 
i prostým úsměvem. Nechť naše tváře a oči jsou projasněný láskou 
k životu a poděkováním za vše, co přináší. Naše cesty se různí v radostech 
i bolestech, vedou však stejným směrem a každý z nás jednou pochopí. 

♥ 

STŘÍPKY POZNÁNÍ (VI) 

 ♥ Bůh je maják, jehož světlo jeden člověk velmi nejasné, druhý lépe 

a třetí zcela zřetelně vnímá. Kdo dojde až k majáku, toho Boží světlo 
obejme a úplně pohltí. 

Za ideálem a nadějí Božství kráčí každý, kdo žije. 

 ♥ Kdo sbírá kolem sebe roztroušené věci pozemské, tomu je vítr času 

často z jeho stolu odvane. Kdo poklady modlitbou, meditací a láskou 
k Bohu v nitru svém schraňuje, ten je bezpečně ukládá. 

 ♥ Častokrát v životě není den, není noc, je jenom pláč. Děkujme Bohu, 

že nic moc moc špatné netrvá moc moc dlouho. 

 ♥ Gumou vymažeš tužkou psané slovo, bělítkem překryješ libovolný text. 

Avšak podržíš-li papír proti světlu, je každá oprava zřetelná. 

Obdobně se v životě projeví veškerá pochybení lidského ducha na jeho 
pouti staletími. Bůh znaveným odpouští, ulehčuje a nabízí nový pokus 

k vyřešení nezvládnuté hádanky teprve až jejich duch pookřeje, zesílí 
a břímě svých omylů je schopen nést. 

Božím právem je dát, vzít, ukázat. Kdo si rozhodování o životě druhých 
přivlastňuje, toho pokora je zvadlou růží a vzrostlý topol jeho ega bere 
vláhu a živiny širokému okolí. Co Boží jest, to ponechme Bohu a času, 
který určí. 

 ♥ Ještě nerozkvetlá kopretina je součástí louky, ale příliš ji nezdobí. 

Teprve, až se její květ rozevře, louka se do bílých šatů nastrojí. 
Obdobně člověk, sevřený starostmi o sebe, je součástí společnosti. 
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Když se však jeho srdce láskou k druhým rozezpívá, stává se její 
ozdobou. 

 ♥ Kdo se jednou ponořil do moře Boží lásky, ten převelice touží v něm 

navždy utonout. 

 ♥ Kde jakoby nevidíme lásky, tam vrátka cesty srdce k Bohu jsou 

zavřena a zmatek myšlenek všemu kolem touhu žít odnímá. 

 ♥ Mistrovo učení podobno je mámě, která občas kára, někdy smutně 

mlčí, stále však bezmezně miluje děti své. 

 ♥ Ženy jsou matkami otců Matky Země. Otcové Matku ochraňují, Matka 

vůli Otce naplňuje. 

 ♥ Tak jako část zralého ovoce opadá ze stromu, tak i z člověka, který 

se nachází na správné cestě k Poznání, odpadají postupně dogmata 
a chybné věrouky. K stromu, ozářenému sluncem Boží lásky, přicházejí 
pak lidé a s chutí se zakusují do zdravých plodů, které jsou červů 
prosty. 

 ♥ Tak jako voda v horské bystřině naráží na kameny, tak i člověk 

ve svém životě klopýtá při četných zkouškách. Tok vody mohutní, 
posléze se zpomalí a klidně plyne až do moře, v jehož vodách se 

rozptýlí. Rovněž životy člověka jsou stále klidnější a touha po Bohu 
silnější, až jednou se v moři Boží lásky lidské já zcela rozpustí. 

 ♥ Zázrak vzkříšení není záhadou pro toho, kdo obrodil svou duši 

a neustále směřuje k dobru, lásce, pokoře, k chvále života a Božího 
díla. 

 ♥ Bůh - slovo to nechť s nejvyšší úctou vychází srdcem z Tvých úst a 

je konáno Tvými údy. 

 ♥ Lístky čaje vyhodíme poté, co se vyluhují. Obdobně umírá tělo člověka, 

který vydal ze sebe vše, co mohl. Ne vždy je čaj lahodný, ne vždy nám 
život chutná. 

 ♥ Když díváš se z vrcholu po okolní krajině, je výhled do všech stran 

nádherný. Zapomenuta je svízelná cesta na vrchol. 

 ♥ Člověk se střídavě rodí a umírá. Boží světlo a láska však na Zemi 

zůstávají věčně, bez přerušení. Proto je lépe hledat a nacházet Boha, 
ne pomíjivost cest, kterými jsme kdysi šli. 
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 ♥ Život je jako let balónu. Je-li zátěž pozemských starostí, tužeb a lpění 

velká, balón se drží při zemi a občas i zavadí o mohutný strom 
či narazí na jinou vysokou překážku. Balón, zbavený patřičné zátěže, 
letí v bezpečné výšce a srážka s pozemskými výtvory mu nehrozí. 
Jestliže i koš svého jáství vzduchoplavec odhodí, ztratí se balón navždy 
ve výšinách nebes. 

 ♥ Kdo nevidí jenom to, co vidí a slyší i to, co neslyší, ten snáze dochází 

k Poznání. 

 ♥ Bůh dlí v nás i kolem nás. Vše jest Bůh. Omezení prostorem a časem 

mizí, když se dílo Boží ozřejmuje. 

 ♥ A zeptal se člověk: "Kdo já jsem." Vzápětí se z jeho nitra vynořila 

odpověď: "Jsem Láska, Světlo. Jsem onen i ten, ona i ta, ono i to. 
Jsem, který jsem, a abych poznal to, co jsem, musím své jsem objevit. 
Než plně budu tím, kým opravdu jsem, učitelem mým staň se Bůh." 

 ♥ Nalézt život věčný neznamená žít pouze radostí, či naopak askezí. 

Život věčný znamená každý krok, každé slovo, všechny myšlenky 
zakořenit v Bohu, prosvětlit je a dát všemu vůkol. 

 ♥ Vymaž své já, a spatříš Boha. 

♥ 

MODLITBA PO LÉČBĚ 

Otče, děkuji Ti za vše,  
co jsi pro děti své i mne dnes učinil. 

Přijmi je do své náruče  
a žehnej jim zdraví dle činů jejich  
a dodržování toho, cos jim skrze mne poradil. 

Prosím Tě, Bože,  
pročisti mne i tuto místnost, abychom,  
až nás znovu povoláš,  
byli naplněni silou a touhou plniti vůli Tvou. 

Amen  
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♥ 

I ŘEKL BŮH 

Bůh stvořil vše. Vesmír, Zemi, přírodu, květenu, živočichy, zvířata 
i člověka. Stvořil je a tvoří k obrazu svému a do duší vložil jim touhu 
poznávat. Hledat a nacházet mnohé, u člověka pak sebe sama především. 

Cest k Poznání, k Podstatě, k Bohu vede bezpočet a na každé z nich nás 
teplé slunce provází. Tak jako jemu, když svítí, vzdávejme ustavičně díky 
tomu, kdo nám dává sílu růst a možnost vybudovat si šťastné zítřky. 
Současně buďme i my malými sluníčky, které krášlí svět, a učme 

se navzájem žít v lásce. 

♥ 
I řekl Bůh: "Já jsem Cesta, Pravda, Život. Pojďte ke mně všichni, 

kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já Vás občerstvím. Tebe, který mne 
vnímáš a posloucháš, i Tebe, který zahleděn ještě do sebe životem 
tápeš. 

Miluji Vás. Vždyť jste kus mých nadějí i bolestí, mé pohlazení i smutek. 
Patřím na Vaše snažení, jsem dojat i pláči. 

Miluji Vás, všechny ovečky stáda mého, a žehnám každého od slunce 
východu do měsíce západu. Jděte, děti mé, a svět rozezvučte radostí, 
dobrotou a milosrdenstvím. Nechť život je rájem na Zemi a nechť láska 
vítězí. 

Amen." 

♥ 
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♥ 

DOSLOV 

Kniha, kterou jste právě dočetli, je prostá. Není démantem jazykovým, ani 
horou poznání. Nekladla si tolik za cíl přinést nové, převratné poznatky, 
prospěšné a urychlující cestu duchovně vyspělejším jedincům. Spíše chtěla 
přiblížit podstatu léčení a cenu daru života obyčejným lidem. Tedy i těm, 
kteří nehledají vyšší smysl života, ale "pouze" cestu ke zdraví a k ulehčení 
svého bytí. 

Mnoho navenek tajemných věcí má jádro velmi jednoduché. S lidovým 
léčením tomu není jinak. Co je pro jeho úspěch zásadní, to má svoji 
platnost také při léčbě klasickou medicínou. 

Nosné myšlenky této knihy se v různých podobách v jednotlivých 
kapitolách častokrát opakuji. Jako nekonečný sled vln omývajících mořský 
břeh se z jejích stránek na Vás valila jedna za druhou prosba o lásku, 
toleranci, o pochopení nedokonalosti druhých i nás samých. Vše 
se zdánlivě navracelo znovu na počátek. To byl více záměr nežli náhoda. 
Vždyť ani Boha, Podstatu, Pravdu hledající člověk nemusí odcházet daleko, 
například ke studiu a k prožití východních nauk, lámat si jazyk 
se Středoevropanovi obtížněji vyslovitelnými slovy. Žije přece pevně 

zakotvený v moudrosti svých předků, bohatý duchovními klenoty národa, 
které jsou uloženy v jeho dosahu a jsou mu kdykoliv k dispozici. 
Z generace na generaci roste poznání obyvatel každé, i té naší malé, 
krásné země a společně s ním máme možnost povyrůst i my. Chce 
to pouze si několikrát zopakovat už známé a prověřené: "Navracej se ke 
kořenům, k jasně vyjádřeným lidovým zkušenostem a trpělivě je uváděj 
v život." 

Snaha ukázat vhodnost obezřetného rozhodování a konání, prospěšnost 
nenásilí, občasných zpětných ohlédnutí a zhodnocení přínosu našich 

uplynulých kroků, snaha pochopit milosrdenství včasného uvědomění 
si vlastních chyb i dar nemoci naplnila beze zbytků předchozí text. Není 
třeba litovat porážek, dokola rozebírat svá klopýtnutí, zkoušet vlít veškeré 
rozlité mléko zpět do láhve. Mnohdy stačí jen žit. Mít rád sebe i své bližní. 
Přibližovat se vzorům lidskosti, ať to byl Ježíš, Buddha, Mohamed či někdo 
jiný. 

Není špatných cest. Jsou jenom cesty kratší a delší. Některé vedou přímo, 
jiné zase po určitém období protínají, ale již s vyšším poznáním dotyčného, 
výchozí bod. 
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Úsilí pravdivě poznat a posléze postupné napravit sebe je snahou nejvyšší, 
nejčistší a je zároveň nejtěžší. Otevírá dvířka lásce, štěstí, novým světům 
a ozřejmuje obsah slova Bůh. 

Nikdy není pozdě a nikdy není nic zcela ztraceno, ačkoliv se situace jeví 
jako neřešitelná. Život naší podstaty, nehmotné duše, nikdy nekončí 
a nezačíná. Vše se vyvíjí, zušlechťuje, mění své šaty a zraje. 

Putování prostorem a časem je příjemnější a jednodušší, naslouchá-li 
člověk dobrým radám. Snad několik pro Vás prospěšných myšlenek jste 
nalezli i v této knize a obohatili nejenom sebe, ale také život můj. Děkuji 
Vám za to i za příjemné chvíle, které jsem společně s Vámi nad právě 
končícími stránkami strávil. 

Hosana, hosana, hosana. Klaním se všem, kteří dospěli až sem, kteří 
pozorně četli a větu po větě, stránku po stránce si znovu a znovu 
připomínali - lásku dát, Bohu čest vzdát, milovat, nesoudit, odpouštět. 

Závěrem bych chtěl mlčky, ztišením mysli, poděkovat tomu, který důvěrně 
zná mou nedokonalost, malost, mou někdy velmi slábnoucí víru a který byl 
tak laskavý a milující, že mne touto knihou opět přivedl k Vám. Děkuji Ti, 
Bože, za lásku a dobrodiní, které dáváš mně, mé rodině, ostatním lidem 
i všemu vůkol. Nezasloužím si, abys ke mně přišel, a Ty přesto přicházíš. 
Zahanben, avšak zároveň nesmírně šťastný z toho, že mne nikdy 
neopouštíš, si uvědomuji ještě předlouhý kus cesty, která mne, 
nedokonalého, od Tebe, Pane můj, dělí. 

Pokoj Vám, lidé dobré vůle, pokoj Vám, zachránci a učitelé světa a Světlo 
ve Vás rozžaté, sviť. 

 

♥ ♥ ♥  
 


