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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 LÁSKU 
 

 

 

 

 

 

Milí přátelé, 

těším se na zítřejší společnou večerní modlitbu.  

Modlitbu připojte za ostatní.  
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Tolik míst mám za sebou, 

tolik přečtených knih, 

tolikrát potřebuji jít 

v myšlenkách za tebou. 

A každý krok, je láska k tobě, 

nosím ji utajeně v sobě, 

každou myšlenkou ji tiše spřádám, 

vyslovením obnažena, je jak nahá. 

Prosím, přines mi lásku, 

ne však víc, než já tobě, 

přines mi jí tolik, 

ať se naše srdce spojí. 

Přines si lásky sobě, 

růži jako bys dal na stůl.  

 

 

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 značí nové odhodlání, novou příležitost, zkrátka odvahu vykročit odpovědněji na cestě 

lásky. Již tu není strach a váhání, ale schopnost čelit všemu, včetně odmítnutí. Pokud se mají opus-

tit staré modely myšlení a lásky, je třeba otevřít se novým zkušenostem a to žádá vstřícný postoj k 

lásce. Atmosféra je lehčí a vzdušnější.  

 

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

situace. Sami můžete tento program podpořit afirmací: 

„Díky vnitřní moudrosti si vytvářím bohatství na všech úrovních“ 

Každá zkušenost, kterou má člověk za sebou je skutečným požehnáním, by´t byla jakkoliv těžká, 

sužující a bolavá. 

 

NA ČEM JE TŘEBA ZAPRACOVAT 
Je přirozené to, o čem budu psát dál. Je velmi těžké se od toho oprostit, od toho, co píši dál. Jak 

hluboká byla naše lásky k druhému člověku, tím těžší bude přijmout skutečnost, že v našem životě 

byla přerušená společná cesta, pomyslná kolej, po které jste spolu jeli. Nejde donutit život, aby 

zařídil další společnou cestu. Cesty se rozdělily a šmitec. A ty se stále snažíš ty koleje k sobě napa-

sovat a proto se mezi ně staví kopce a řeky a nakonec moře. Myslíš si pořád, a to je největší chy-

ták, že je to hanebná zrada milého. Že on je ten, kdo za to může. Ale není, neumíš nechat věcem 

volný průběh. Tvoje mysl jede na plné obrátky, aby vymyslela další plán spojení. Nestřežená 

chvilka třeba ve dvě v noci a ty nemůžeš spát, protože se to rozjelo znovu. K čištění použij techni-

ku Ho´oponopono. 

 

VÁŠ CÍL PRO TENTO TÝDEN 
Cílem dalšího týdne je přijmout změny, které život přináší. Ať už život přinesl jakoukoliv změnu 

ve vašem životě - zamilování po uši, rozchod, rozvod, stěhování, výpověď, změna povolání, je tře-

ba zaujmout k věcem originální a neotřelý přístup. Ať změna pošramotila nervy jak pošramotila, 

pomohla vám od braku a krámů, co jste si naskládali na sebe a do sebe a kolem sebe. Ta změna 

pomohla toto vše odhodit a vám - nadechnout se a přivítat změnu. Je na čase zastavit se, pevně stát 

nohama na zemi, čerpat ze sebe, ze svých zdrojů, podřídit se vnitřnímu vedení. Meditujte na téma: 

Z rudého mraku padá prudký déšť, pod jeho přívalem se řítí věže a domy. A náhle déšť ustane a 

vysvitne slunce, které ozáří novou krajinu - nový tvar. 
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ENERGETICKÉ ČIŠTĚNÍ 

Modlitba pročistí energii sedmé čakry. Potřebujete se pouze otevřít tvůrčí síle, aby se vyřešily vaše 

problémy. 

 

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: 

„Bolesti, které jsem rozpustil, vidím naposledy jako v zrcadle.“ 

Nesdílejte s nikým svůj vnitřní bolavý svět, ani jeho historii. Nevyprávějte druhým o tom, co jste 

prožili, kdo vám zlomil srdce apod. Stejně tak nesdílejte, pokud vás něco zraní nebo zranilo. 

Máte plné právo, prožít si tyto pocity v ústraní. I liška si olíže své rány v noře.  

 

OSOBNÍ POCITY KE ZPRACOVÁNÍ 
Emocionálně představujete v tomto procesu, v tomto jeho bodě, LÁSKU K NEPŘÍTELI. Není tře-

ba nic menšího než se skutečně podívat do očí těm, které nenávidíme a pozorovat zdroj naší nená-

visti. Možná se dotyčný člověk stal odrazem našich projekcí. Možná je tento člověk skutečně zlý, 

ale tím, že se podíváme hlouběji mu budeme moci dát lekci, kdy dostane možnost pochopit - a bu-

de to lekce z lásky a nikoliv zlostná reakce. Milovat nepřítele nám umožní hlouběji a plněji milo-

vat blízké. Ale kdo ví, kdy toho, koho máme rádi, se stane naším nepřítelem? 

 

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

úkolem na doživotí: 

„Vaše touha nemá bezpodmínečně reálné pozadí.“ 

Uvědomte si, že když toužíte, není vždy jasné, odkud pramení. Je možné, že vaše touha pramení 

ze ztráty orientace, ze strachu a prožívaných obav na nevědomé úrovni, z lásky, z minulých životů, 

ze soucitu apod. Touhu je potřeba sledovat. Je třeba vědomě pozorovat, co mě činí toužebným. 

Uvědoměním si nesprávných motivů touhy se touha rozpouští, zůstane vědomí, někdy bolestné, 

někdy úsměvné a někdy…? Kdo ví. 
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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 v úrovni rukou a zápěstí. Jsou možné drobné úrazy, říznutí, 

popálení, vyrážky, svědění dlaní, ale také bolesti kostí a zápěstí. Co se týká zápěstí, je důležité si je 

objímat druhou rukou a posílat do nich vědomí radosti. Zápěstí jsou centrem uvolnění, vědomá 

pozornost zápěstím spouští přirozeně dobrou náladu, smích a uvolněnost. Desetiminutové objetí 

zápěstí denně před spaním bohatě postačí. 

  

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 dlouhotrvající blahosklonnost vůči těm, kteří nás zneu-

žívají, obírají o energii apod. Ne vše lze přijímat s nekonečnou trpělivostí. Někdy také nemusí při-

jít žádný správný okamžik pro sjednání nápravy. Klíčem je „Raději hned než nikdy“. 

 

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 udělat změnu, kde se ponoukáte k učení, nalezení 

cesty, když chceme změnit zaměstnání apod. Jakákoliv snaha o změnu je nyní chytákem. Pozor na 

to. 

 

A nezapomínejte na to nejdůležitější: 

HURÁ DO PRÁCE! 
 

 

 

 

 

NAMASTE 

RAJNEESH 
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