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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 OTEVŘENÍ SVÉHO SRDCE 
 

 

 

 

 

 

Milí přátelé, 

Tuto modlitbu pronášejte stejně jako předchozí.  

Nejprve však začněte modlitbou první a za ní přiřaďte následující. 
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Jakkoliv dlouho bylo mé srdce zavřené, 

jakkoliv dlouho neproniklo do něj světlo, 

tak otevírám ho, vyháním z něj tmu, 

a zbavuji se toho, co činilo ho sevřené. 

Prosím Tě o lásku, ne že ne, 

Možná dříve, když se mi zastesklo 

po věčném bezpečí, tak hnul(a) 

jsem svou myslí zase zpět -  ne že ne. 

Ano, já volám teď: Otevři se srdce mé! 

Ano, já volám teď: Jdu do toho! 

Ano, já volám teď: Jsem tu! 

Ano, já volám teď: Pro tebe! 

Ano, já volám teď, a pro koho? 

Pro tebe, Miláčku.  

 

 

 

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 nás vede už novou cestou - s novým uvědoměním, uzdraveným pohledem na věc. V prv-

ním týdnu jste obnovili svou oddanost k dalšímu pokračování tímto procesem, za sebou zanechali 

stará přesvědčení. Nyní vás čeká nová cesta, nové možnosti. Je možné, že vám všem se dostane 

nyní důležitých oznámení, které vám ukáže nový směr. Došlo k vnitřnímu uzdravení a vy začínáte 

tvořit svůj nejdůležitější vztah - vztah sami k sobě.  

 

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

situace. Sami můžete tento program podpořit afirmací: 

„Proud života mi nabízí nevyčerpatelné bohatství.“ 

 

NA ČEM JE TŘEBA ZAPRACOVAT 
V případě Modlitby otevření je třeba zapracovat na formě partnerství, která člověka vede k vlast-

nickému postoji a žárlivosti. Ptáte-se, když jste sami, jak byste mohli být takoví? Problémem je, že 

právě proto, že je v nás tento program obsažen, druzí se nám instinktivně vyhýbají, ne proto, že by 

se báli, ale proto, že takový druh vztahu je pro ně nenaplňující. Modlitba otevření obsahuje formu-

lace, které rozpouští tyto programy. Sami uvidíte, jak se váš vlastní úhel pohledu bude měnit - in-

terpretace jednotlivých veršů. Je třeba se zbavit hořké a trpké příchutě, je třeba otevřít zlatou klec a 

vzdát se myšlenky na to, být zabezpečený a mít bezpečí. 

 

VÁŠ CÍL PRO TENTO TÝDEN 
Cílem druhého týdne je vzdát se lpění na lidech. Zamyslete se nad svými závislostmi, připoutanos-

ti. Toto není jednoduché. Je to dokonce to nejtěžší, co můžete udělat v rámci tohoto procesu. Zá-

vislosti ve vztazích se dějí a my nevíme proč a čím to. Je to silný program, který se nás drží jako 

klíště. Způsob, jak se s ním vypořádat je dvojí. Prožít velmi trpkou, ale uzdravující zkušenost v 

lásce a nebo vnést světlo svého vědomí do této oblasti. Je třeba přijmout tuto naší stránku. Je to 

tajemné a zapeklité a abyste prozřeli to tajemství, musíte jít velmi hluboko až k samotným koře-

nům. Možná se vám osvětlí i jiné závislosti - na kávě a cigaretách, sladkostech a žvýkačkách. 

Vnitřně je třeba najít to místo, přijmout ho a s novým uvědoměním vykročit dál: už nechtít žádný 

vztah, už nechtít hledat, už nechtít milovat. Protože jestli máte milovat, musí se to stát. A stát se a 

hledat - v tom je veliký rozdíl. Volání partnera duše - to byl takový trik, jak vás nalákat do procesu 

uzdravení, kde něco takového jako je volání, se musí zapomenout. 
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ENERGETICKÉ ČIŠTĚNÍ 

Modlitba pročistí energii druhé čakry. Téma radostné sexuality a radostného prožívání života. Více 

informací nyní k tomuto čištění mít nemáte. 

 

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

me tendenci je pouštět do světa, sdílet je. Neméně důležitým aspektem Tabu týdne je, že se tím 

vytváří vaše nová „aura“, nyní myšlenou v přeneseném slova smyslu. Potřebujete kolem sebe vy-

tvořit 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. 

Tabu týdne je tedy pro vás absolutním zákazem sdílení daného tématu: 

„Jsem zdravý.“ 

Důležité je, abyste si byli vědomí odpovědnosti za své zdraví. Nemusíte nikoho přesvědčovat. Vy 

potřebujete vnitřně vědět, že to tak je. Postarejte se o to, abyste měli 100 procentní jistotu o svém 

sexuálním zdraví. Pokud máte vstoupit do nového vztahu, vneste tam i světlo sebelásky, sebeúcty 

a vědomí odpovědnosti. Testy na HIV jsou samozřejmostí.  

 

OSOBNÍ POCITY KE ZPRACOVÁNÍ 
Emocionálně představujete v tomto procesu, v tomto jeho bodě, ŠERMÍŘE. Potřebujete se posta-

vit svému vlastnímu EGU. Potřebujete zasáhnout každý jeho pokus přelstít vás. Kdykoliv si řekne-

te: Toto není můj problém. Zastavte se a zeptejte se znovu: Opravdu toto není můj problém? Kdy-

koliv o druhém něco vyřknete, zastavte se a zeptejte se: Opravdu, to co o něm říkám, nepatří mě? 

Musíte být na stráži! 

 

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

úkolem na doživotí: 

„Když jsou city velmi silné, uvědomte si, že je to fantazie.“ 

Nic samo o sobě není silné. Sílu tomu přidáváme my sami, tím, že se vzdáváme svých přesvědče-

ní, své vlastní odpovědnosti za něco - no, za něco - za vztah sami k sobě. Byť se to děje na nevě-

domé úrovni, my se musíme postarat o to, aby naše city nebyly překážkou. Musíme se s nimi nau-

čit zacházet stejně jako se vzteky. Není možné, aby naše city byly, stejně jako  oheň, naším pánem. 

Naučte se vyjadřovat své city umírněně - dané situaci, v závislosti na tom, kdo s námi naše city 

sdílí apod. 
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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 tom-

to týdnu se mohou projevit na fyzické úrovni různé druhy otoků. Poděkujte svému tělu za to, že 

detoxikuje a vězte, že tyto otoky jsou spojené s tímto procesem. Doporučuji pro tento týden zvýšit 

příjem čistých tekutin (limonády rozhodně vynechte, stejně jako kávu třikrát denně a raději zařaď-

te sklenici čisté vody po každém jídle). 

  

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. Dalším z nich je víra, že s pomocí druhého člověka jste ochránění na 

všech rovinách. Věříme, že ten druhý nás ochrání od zlých pomluv, zlých lidí obecně, od situací, 

které nám chtějí zlomit vaz. Uvědomte si, že pouze vy sami jste ti, kdo se může ochránit. 

 

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 chcete fantazírovat, dělat si nějaké iluze, byť se to nemusí 

vůbec týkat vztahu. Nicméně, kdykoliv vás napadne myšlenka: společného života, společného 

bydlení, společné dovolené - zastavte se, podívejte se na to myšlenku ze všech stran a pak ji řekně-

te: ZMIZ.  

 

A nezapomínejte na to nejdůležitější: 

HURÁ DO PRÁCE! 
 

 

 

 

 

NAMASTE 

RAJNEESH 
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