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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 ODEBRÁNÍ TOHO, CO MI BRÁNÍ 
 

 

 

 

 

 

Milí přátelé, 
těšíme se na společnou večerní modlitbu.  

Modlitbu připojte za ostatní.  
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V hodině, kdy kroky já tvé slyším, 

křupat po kamínčí naší cesty, 

pozvedám oči jako tiché díky, 

že modlitby jsou vyslyšeny. 

Čím víc mám za to, že tu jsi, 

tím vzdálenější mi připadáš, 

snad poplašný zvuk létavic, 

odhání tě dál než má. 

Sbírám střepy potichu, 

na znamení zániku, 

co rozdělit by mohlo nás. 

A ty blíže jsi už zas, 

střep bolest v srdce dal, 

sběrem třeba je ji rozehnat.  

 

 

 

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.  

VOLÁNÍ PARTNERA DUŠE 



VOLÁNÍ PARTNERA DUŠE 
12-TI TÝDENNÍ DÁLKOVÝ PROCES 

DUCHOVNÍ ROZMĚR MODLITBY 

Modlitba vyjadřuje pochybnosti, které se vynoří v momentě, kdy máme už kus cesty za sebou. Na-

cházíme se na rozmezí, mezi výšinami a propady svých nedávných zkušeností. Zároveň prožíváme 

silnou touhu jít vpřed, přitom nevíme, jak uplatnit získanou moudrost a poznání. Modlitba čistí 

tyto pochybnosti a podobně jako Máří Magdaléna ukazuje cestu posvátným kopím templářům na 

cestu i tato modlitba vrací ztracenou jasnost. 

 

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

situace. Sami můžete tento program podpořit afirmací: 

„Jsem napojený na své vnitřní vedení, které mi každý den jasně a zřetelně ukazuje cestu.“ 

Každou afirmaci se snažte intenzivně procítit. 

 

NA ČEM JE TŘEBA ZAPRACOVAT 
V případě Modlitby odebrání je třeba zjistit, jakou myšlenkou jsme se nechali svést.  Stejně jako 

Odysseus, nemá nás kdo přivázat ke stožárů a Sirény nás vedou do záhuby. Rozpoznáte, čemu jste 

naletěli? Co propagujete? V čem se přesvědčujete? K čemu jste se nechali zlákat? Komu jste nale-

těli? Zapište si do deníku vše, co vás jen napadne. Později si všímejte, co vám k jednotlivým bo-

dům chodí, jaké téma se objevuje znovu a znovu na mysli. Opět použijte techniku Ho´oponopono 

k čištění těchto událostí. 

 

VÁŠ CÍL PRO TENTO TÝDEN 
Stanovte si pro tento týden svůj vlastní cíl - čeho chcete v rámci tohoto týdne procesu Volání part-

nera duše dosáhnout. Svůj cíl si ale zapište níže:  
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Můj cíl pro tento týden je: 
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ENERGETICKÉ ČIŠTĚNÍ 

Modlitba pročistí energii vedlejší čakru kolene. Zrození a smrt jsou důležité přestupní stanice v 

nekonečném procesu života.  

 

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: 

„Opustím svoje tělo zdravý.“ 

Zbavte se zlých návyků, začněte o sebe pečovat. Péči o sebe samé přitáhnete k sobě jiné lidi, jiné 

společenství. Nerozmlouvejte nikomu jeho názory na nezdravý způsob života, nemoralizujte ho 

tím, že byste mu dávali sami sebe za příklad nebo snad udávali rady, co by měl dělat. Uvědomte si 

jen, že vy to máte jinak. Nic víc. Ponechte vše bez komentáře - i toho vnitřního. 

Nemluvte o smrti, znovuzrození, kontinuu životů atd. 

 

OSOBNÍ POCITY KE ZPRACOVÁNÍ 
Emocionálně představujete v tomto procesu, v tomto jeho bodě, SVĚTLO. Musíte rozpoznat kaž-

dý moment, kdy uvěříte, že něco z vnějšku prosvětlí holou skutečnost. Ten moment se musíte oka-

mžitě vrátit do své vnitřní temnoty, potopit se do ní tak hluboko, dokud nenajdete jas uvnitř své 

vlastní tmy. Tento jas pak rozhojníte tak, aby prosvětlil nejen vás, ale holou skutečnost. Nesmíte to 

vzdát. Nesmíte v tom polevit. Jedině tak v sobě objevíte zářivou bytost - tzv. Vnitřního milence, 

který je tím, kdo jste Vy, koho lidé milují a budou milovat. 

 

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

úkolem na doživotí: 

„Sexualita se nyní snadno přeceňuje. Vášnivou radost z ní prožijete jen s vnitřní rovnováhou.“ 

Vynechejte pro tento týden jakýkoliv vnější stimul pro oblast sexuality. Jděte pouze do svých 

představ a nechte se unášet tím, co vám mysl dává na talíř. Neposuzujte to, co přináší, jen to s leh-

kostí přijímejte, vezte se na té vlně a když zmizí, radujte se i z toho. 
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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 prsou - nepříjemné tlaky, bolesti, únava, pocity škrcení a du-

šení. 

  

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 životu dovolíte vždy, aby vás bohatě obdaroval. Pro 

tento týden si dovolte luxus odmítnutí toho, co vám nabízí. I kdyby nabídka byla sebelákavější - 

prostě odmítněte. Řekněte: „Ne, děkuji nechci.“ 

 

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 snadno uvěříte, že dostáváte významné poselství - ve 

snech, od svých zdrojů apod. Jakkoliv obludné může varování být, jakkoliv nádherné vyhlídky 

můžete být, je to chyták v tomto procesu - čistí se mnohé věci z podvědomí a touto formou vystou-

pí na povrch. Stejně záludné je žádat si o informace. Vydržte bez nich. 

A nezapomínejte na to nejdůležitější: 

HURÁ DO PRÁCE! 
 

 

 

 

 

NAMASTE 

RAJNEESH 
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