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SPOLEČNÉ VEČERNÍ MODLITBY 

 

Dálkové společné modlitby se swami Rajneeshem Pranapati. 

Deset minut tiché kontemplace a rozjímání nad danou prosbou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSÍM O SVOLÁNÍ 
 

 

 

 

 

 

Milí přátelé, 
těším se na společnou večerní modlitbu, která by měla být provedena vedle vašeho lůžka,  

do kterého budete tuto noc uléhat.  Modlitbu proveďte v kleče, rukama se opřete o postel,  

sepněte ruce, tak jako to dělají děti. Najděte svou vzdálenou hvězdu "uvnitř vás"  

a promlouvejte k ní tak, jako byste se na ní dívali na obloze. Proste v modlitbě nejprve  

svými slovy o to, co potřebujete, co vám všechno přijde na mysl až do vyprázdnění mysli.  

Poté se nalaďte na naši společnou modlitbu, společnou energii, kdy vám budu posílat energii  

odevzdání. V této modlitbě jde o uvědomení si sebe sama - tady a teď. Ať už to znamená cokoliv.  
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Ve jménu Světla a Lásky žádám Tě o jediné, 

probuď ve mně cit k sobě samé (mu). 

Rozežeň mou vnitřní tmu, 

to, k čemu se vnitřně pnu. 

Nechť uvědomím si sebe sama, 

nechť prodchnu vědomím své tělo, 

nechť naleznu své tam a 

jinde to, co už zmizlo. 

V lásce k sobě, v lásce k Hvězdě přání, 

v lásce k Tobě, v lásce ke všemu, co je, 

v lásce k nám, naše přání odevzdám. 

Nechť není nic, co naše přání zhatí, 

protože tvé přání je i moje, 

protože to je to, co patří nám… 

 

 

 

Tuto modlitbu můžete opakovat poté každý večer, doporučuji vždy stejný čas. Modlitbu můžete opakovat i během dne, když vám přijde na mysl  

až do doby další společné modlitby. Doporučuji se modlitbu naučit nazpaměť.  
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DUCHOVNÍ ROZMĚR MODLITBY 

Modlitba čistí naše veřejné postavení, které zaujímáme v láskyplných vztazích. My sami často ne-

vidíme, co děláme, když se zamilujeme. Druzí nás nahlíží zcela jinak. Nejde o to, abychom milo-

vali podle nějaké společenské normy, o to tu nejde, ale abychom milovali rovnocenně. Modlitba 

odkazuje ke starým legendám (Guinevera a Lancelot), kde je zamilovaný odmítán pro to, jaké po-

nížení volí, byť pro to má dobré ospravedlnění. Můžeme tedy říci, že čistíme touto modlitbou situ-

ace, kdy naše plány byly zmařené např. špatným načasováním vyznání, špatným rozhodnutím 

(ano, i to do koho se zamilujeme je věcí našeho rozhodnutí), zkrátka situací, kdy jsme byli poraže-

ni a znevýhodněni. 

 

POZITIVNÍ DOPAD MODLITBY 
Modlitbou uvnitř naší psyché nastavíme nový program, který začne automaticky přitahovat jiné 

situace. Sami můžete tento program podpořit afirmací: 

„Nyní si utvářím takový život, jaký chci. Cesta ke splnění mých přání je volná.“ 

 

NA ČEM JE TŘEBA ZAPRACOVAT 
V případě Modlitby svolání je třeba rozvázat na vědomé úrovni všechny takové vztahy, kde jste se 

vnitřně zcela a dobrovolně zavázali - upsali takovým způsobem, kde daná osoba byla postavena do 

role jediného a žádného jiného partnera. Řetěz mezi vámi a těmito osobami je spojený tak dlouho, 

dokud si nerozpomenete, jaká kouzla a čáry jste vlastně použili k tomu, abyste se s druhým člově-

kem spojili (a tady je důležité zmínit, že se často jedná o různé představy, které si vytvoříme a mo-

hou být zcela banální jako: kéž by mi hrál každý večer na piano, poté, co jste ho jednou slyšeli hrát 

na piano). Jde o to, že jste si sami nad sebou vytvořili kletbu, která se pak táhne jako zlatá nic va-

ším životem a vy příliš často vzpomínáte nebo porovnáváte další lidi jakýmsi tajemným metrem a 

pak zapomenete, že nějaký metr vlastně máte a že jste se nechali kdysi okouzlit a svést vlastní 

představou. Modlitba svolání tento řetěz narušuje a vaším úkolem je rozpomenout si na takové 

vztahy. Často během týdenní práce se tyto vztahy v myslí ozývají sami a vyplouvají na povrch. 

 

VÁŠ CÍL PRO TENTO TÝDEN 
Cílem prvního týdne je zbavit se veškerých vnitřních vztahů, které vyhořely, kde si již sami jen na 

něco hrajete, ať už sami před sebou. Jenže je třeba vše ještě řádně prozkoumat, co je a co není au-

tentické a pak ten balast celý najednou odložit. Upřímně řečeno, stává se málokdy, aby se vztahy 

tohoto typu uskutečnily, muselo by to mít hluboký vnitřní důvod. Snažte se ve své představě pro-

čistit  sami sebe jako kanalizační trubku - protáhněte ji velkou štětkou, natlakujte do ní vodu, rašplí 

odřete nánosy, smirkem vyleštěte, prolijte světelnou sprchou, ať se všechny představy naprosto 

oddělí od vás a vašeho nitra. Opakujte to tolikrát, kolikrát je třeba. V závěru nechte sami sebe pro-

tékat zlatým světlem, který prozáří všechny štěrbiny a zákoutí, kam jste sami nemohli proniknout. 
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ENERGETICKÉ ČIŠTĚNÍ 

Modlitba pročistila energetické tělo mentálního těla. V tomto týdnu je třeba zbavit se jakékoliv 

výměny myšlenek s okolím. Přesvědčení, že druzí, ti, které si volíte pro lásku, váš život neustále 

něčím obohacují a jsou pro vás nepřetržitým zdrojem něčeho nového, musí být zapomenuto. 

 

TABU TÝDNE 
Modlitbou se samozřejmě uvolňují také naše myšlenky, kterými jsme se dlouho nezabývali a má-

me tendenci je pouštět do světa, sdílet je. Tabu týdne je tedy pro vás absolutním zákazem sdílení 

daného tématu: 

„Pojmu do svého vědomí celý rozsah toho, co se stalo.“ 

Druzí lidé okolo vás by neměli nabýt dojmu, že máte situaci v lásce pod kontrolou. Kdykoliv se 

přistihnete při „myšlence!“, že jste nad věcí, že víte, proč se určité věci dějí, proč jste toho a onoho 

potkali. Kdykoliv si pomyslíte, že znáte důvod vašeho setkání, zamilování, pokud se tomu budete 

snažit dát rozměr, který to nemá, potom: Zastavte se. Vaši novou větou-myšlenkou by mělo být: 

„Nevím. Proto nic nevyvozuji.“ 

Jde o to, abyste zamezili vývoji „onemocnění láskou, která láskou není“. 

Neméně důležitým aspektem Tabu týdne je, že se tím vytváří vaše nová „aura“, nyní myšlenou v 

přeneseném slova smyslu. Potřebujete kolem sebe vytvořit novou auru, méně čitelnou a přesto 

upřímnější a nevykalkulovanou. V tomto 12-ti týdenním procesu jí vytvoříte pevné základy, které 

pak zapomenete, ale budou skutečně nosnými pilíři vaší atraktivity. 

 

 

OSOBNÍ POCITY KE ZPRACOVÁNÍ 
Emocionálně představujete v tomto procesu, v tomto jeho bodě, ZTRACENOU OVCI. Ztracená 

ovce zbloudila od svého stáda, ztratila se a neví, jak se dostat zpět, kudy kam. Jediné, co je třeba, 

aby ovce udělala je uvědomit si, že ačkoliv je ztracená, není sama. Může se obrátit k tomu, co je 

nad ní a žádat o pomoc. Pomoc jistě přijde. Je důležité vědět, že ovce se neztratila proto, že by by-

la nepozorná. Naopak je tou nejsilnější, nejinteligentnější a proto se ztratila, aby mohla najít sku-

tečnou cestu domů. 

 

PRAKTICKÝ ÚKOL 
Je třeba určité věci začít naplňovat hned. Úkol, který dostáváte není úkolem pro tento týden, ale 

úkolem na doživotí. Úkol téměř nadlidský a zní: 

„Nehledejte příliš brzy moc velkou blízkost.“ 

Uvědomte si jedno: Utvoření mostu mezi vámi a zcela neznámým člověkem se tvoří 65 dní. Tolik 

dní je potřeba, aby vás začal druhý člověk vnímat, setkávat se s vámi jinak než verbálně. Hovoří-

me zde o každodenním styku. Tolik dní kontinuálně je potřeba, aby došlo k poznání, že s tímto 

člověkem máte třeba co sdílet ve smyslu každodennosti, přátelskosti, laskavosti. Musí se ale jednat 

o 65 dní, kdy obě strany dostanou příležitost přiblížit se. Tady také leží odpověď na vaši otázku, 

jak vznikají platonické lásky: 65 dní budujete jednostranný vztah. 
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FYZICKÉ ČIŠTĚNÍ 

Každá buňka našeho fyzického těla podléhá působením energií, programování. My sami do svých 

buněk vkládáme programy. V rámci Volání partnera duše dochází k čištění fyzického těla. V prv-

ním týdnu se čistí svalový systém. Doporučuji pro tento týden fyzickou námahu: dlouhé procház-

ky, cvičení, cokoliv, kde se trochu zapotíte. Vaším cílem není se zhuntovat a vyřadit z procesu, ale 

zkrátka „protáhnout si kosti“. 

 

DOPORUČENÍ 
Část lidí věří, že vztah je naplní něčím, co nemají. I pro vás je v této oblasti mnoho chytáků, na 

které si musíte dát pozor. Prvním z nich je, že věříte tomu, že druhý vám napomůže najít směr a 

cíl. Proto si i pro tento první týden ujasněte, jaké jsou vaše cíle a jakým způsobem jich chcete v 

životě dosáhnout. Neodbývejte tuto oblast. Je oblastí vlastně zásadní. Znát totiž vlastní cíle zame-

zuje ztrátě orientace, který vzniká beztak jen z toho, že se člověk chce držet jen známého a důvěr-

ného.  

 

 

POSLEDNÍ UPOZORNĚNÍ 
Na naší společné cestě protkané modlitbami je mnoho míst, kde můžete sejít z cesty. Poslední 

scestí se pro vás nyní nachází tam, kde začnete mít přání za jiné, kde chcete udělat něco, aby druzí 

byli šťastní: vaše vnoučata, vaše děti, vaši rodiče, vaši přátelé. Zapomeňte na druhé. Tento týden si 

zakažte jakékoliv přání, byť si ho dokážete ospravedlnit jakkoliv a tedy ve svých očích byste byli 

nehumánní, kdybyste tu prosbu nevyslovili. 

 

HURÁ DO PRÁCE 
Vím, že na vaše záda bylo naloženo dost. Vím, že není jednoduché projít tímto procesem. Vím. 

Chcete ovšem najít partnera duše? 

Pak zaujměte nový postoj! 

HURÁ! JDEME DO TOHO! 

 

 

 

 

NAMASTE 

RAJNEESH 
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