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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 PARTNERA DUŠE 
 

 

 

 

 

 

Milí přátelé, 
těším se na společnou večerní modlitbu. Modlitbu připojte za ostatní. Dosavadní modlitby  

se dotýkaly míst, kde si můžeme blokovat partnera duše. Míst, kde o něj žádáme, míst, které  

mohou být ovlivněné předchozími partnerskými nezdary. Budu rád za vaše sdílení pocitů  

z jednotlivých částí modliteb, jak se vám říkají, jestli je těžké je říkat nazpaměť, jestli je čtete  

z papíru, jestli máte dojem, že jsou pro vás cizí nebo naopak je to v souladu s vaším srdcem.  
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MODLITBA ČTVRTÁ: PARTNER DUŠE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkud jen můžeš být, 

odkud mohou vést tvé kroky, 

z kterého místa ke mně jdeš? 

Že stále nic nevidím, neslyším. 

Jen aby shůry nikdo nezahlíd, 

že to bude trvat ještě roky, 

než se ke mně trochu hneš. 

Už tak již mnoho nocí bdím! 

Snad aby tvé kroky vedly, 

místy, kam nikdo nevidí, 

údolím hluku a bez ozvěn. 

Jedině tak nehneš stébly, 

v uších těch, co v nebi dlí, 

jedině tak přijdeš blíž.  

 

 

 

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 hovoří o ctění tradice, síle předků na pozemské straně a o síle duchovního světa, mistrů, 

kteří rozhodují o požehnání. Nicméně je to právě štěstí, pohoda, odpočinek, co z modlitby čiší, 

protože pisatel prošel mnohými zkouškami a v duchu je rekapituluje, zůstávají nevyřčeny. Vědomí  

toho, co ho a partnera duše odděluje činí modlitbu velmi silnou. 

 

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

situace. Sami můžete tento program podpořit afirmací: 

„Dovoluji lásce ve svém srdci vysílat signály do vnějšího světa.“ 

Jak jinak by si někdo mohl všimnout, že třeba právě k němu cítíme přátelství? Náklonnost? Lásku?  

 

NA ČEM JE TŘEBA ZAPRACOVAT 
Je třeba se pokusit přijmout fakt, že teď není nic, co bychom mohli druhému nabídnout. Nic. Zhola 

nic. Jste ve fázi proměny, uvědomění, ano. Neznamená to ale ještě, že byste měli druhému co na-

bídnout. Váš svět je prázdný a bezbarvý a jak by tomu mohlo být jinak! Není jiného důvodu, proč 

není někdo, kdo by vás obdivoval a miloval. Na nikoho za to nemůžete svalit odpovědnost - a po-

zor - ani na sebe ne. Je to prostě tak. Jste v procesu a jste v něm dobře. Jen to přijměte. 

 

VÁŠ CÍL PRO TENTO TÝDEN 
Ještě není čas se někomu zavázat, ztratili byste se. Nejdříve je důležité prohloubit pouto sami se 

sebou. Vaším cílem je souznít se svou samotou. Děkovat za její silný a mocný náboj. Procítit si 

léčivou moc samoty. Uvědomit si její dary. Procítit hloubku vztahu k sobě samému. Hloubka vaše-

ho vztahu k samotě musí být tak hluboká, aby nezbylo místo pro jakékoliv konání, vyjadřování, 

touze po změně. Musí to být úplně splynutí s pocitem „jsem outsider“ a tak to je. Chápete to? 

Upřednostněte tichou kontemplaci sami se sebou před návštěvou kina s přáteli. Upřednostněte noc 

strávenou sami se sebou před narozeninovou party.  
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ENERGETICKÉ ČIŠTĚNÍ 

Modlitba pročistí energii vedlejších čaker dlaní. Přirozeněji budete šířit kolem sebe štěstí. 

 

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: 

„Slyším slova, která padla při mém zranění, a jasně vidím čin před sebou.“ 

Jakmile se ve vašich myšlenkách objeví osoba, která vás zranila, vezměte v duchu zmizík a nebo 

houbu na tabuli a obraz smažte.  Objeví-li se zvuk, slovo, které vás zranilo, pošlete na něj hurikán, 

co ho přehluší a odvane co nejdál. Zamezte tomu, aby se cokoliv dostalo do vaší vědomé mysli. 

Nestýkejte se s lidmi, kteří vám způsobili zranění. Nevyhledávejte jejich společnost. Nehovořte o 

nich. Nemluvte o svých zraněních. Jen byste tím vším přilévali olej do ohně.  

 

OSOBNÍ POCITY KE ZPRACOVÁNÍ 
Nalezněte svůj osobní vztah k Bohu.  

Můžete se na sebe spolehnout ve všem? 

Pokud ano, opět hledejte svůj osobní vztah k Bohu. 

Můžete se spolehnout na to, že splníte to, co slíbíte? 

Pokud ne, opět hledejte svůj osobní vztah k Bohu. 

 

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

úkolem na doživotí: 

„Zdá se, že jsou ze sebe navzájem už rozmrzelí.“ 

V lásce neexistují žádné záruky. Zapište si seznam deseti postojů, které byste v případě partnerské 

rozmrzelosti zaujali. Předpokladem pro tyto postoje ale je vstřícnost k partnerovi. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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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 v oblasti žlučníku, protože souvisí se skrytými emocemi a city. Porov-

nejte s Pozitivním dopadem modlitby.  

  

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, že se díváte do reality. Přijměte, že tomu tak není. Vaše 

současná situace je iluzorní. Nejste ale schopni tyto iluze prohlédnout. Ještě stále je něco křečovi-

tého uvnitř vás, ještě stále se držíte něčeho přežitého. Možná se ohlížíte na druhé či toužíte na dál-

ku? 

 

 

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 věříte, že jste pod vlivem kletby, černé magie, rodového 

zatížení atd. 

 

A nezapomínejte na to nejdůležitější: 

HURÁ DO PRÁCE! 
 

 

 

 

 

NAMASTE 

RAJNEESH 
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