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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 UVĚDOMĚNÍ SI SEBE SAMA 
 

 

 

 

 

 

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

Opět tedy od začátku čtěte celou modlitbu v kuse - bez názvů, jakoby se vám před očima tvořil 

příběh, který zatím nemá konec. Příběh, který je modlitbou - voláním partnera duše. Příběh,  

ve kterém se odlupují staré vzpomínky, emoční vzorce, bolesti, zklamání, aby do těch míst mohla 

přijít naděje a láska. Uctěním těchto míst v sobě, dáváme volnost příchozím dějům lásky.  

VOLÁNÍ PARTNERA DUŠE 



VOLÁNÍ PARTNERA DUŠE 
12-TI TÝDENNÍ DÁLKOVÝ PROCES 

MODLITBA ŠESTÁ: UVĚDOMĚNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Láska byla pro mě loučením, 

vrátky, co se zavřeli za tebou, 

když odešel poslední vzdech 

naší společné roztržky. 

Láska byla vždy víc tím loučením, 

než setkáním - ach ano jistě, 

milovat - to já umím, vím... 

A že nebylo kdy? Však říkám, 

že pro mě Láska začínala tehdy, 

když v šlépějích rozchodu 

Usadil se první sníh... 

První sníh, co lásku ochladil, 

první sníh, co stopu bolesti zahladil, 

První sníh, první mráz, osamocený to čas.  

 

 

 

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 odkazuje k eucharistii Melchisedeka, předchůdce Krista. Melchizedek vylévá na zelený 

kámen vodu, jenž představuje Grál v nejpřírodnějším aspektu. Tento akt předjímá v legendách vel-

ké dobrodružství, které vede k transformaci. Verš o sněhu a lásce předjímá transformaci v této ob-

lasti. 

 

 

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

situace. Sami můžete tento program podpořit afirmací: 

„Jsem otevřen úspěchu ve svém životě. Mám právo být úspěšný.“ 

 

 

NA ČEM JE TŘEBA ZAPRACOVAT 
V případě Modlitby uvědomění je třeba zastavit boj, který vedete s osudem. Schází málo a zhroutí-

te se. Totální vyčerpanost, nedostatek energie. To povede jen k zatvrzelosti. Všechny podmínky 

osudu se zrodily ve vás a nejsou dílem jiných mocností. To je důležitá informace, která vás snad 

přivede k rozumu a vy přestanete nesmyslně bojovat a lovit. 

 

 

VÁŠ CÍL PRO TENTO TÝDEN 
Cílem tohoto týdne je, abyste se zamilovali sami do sebe. Pokud to nedokážete vy, nedokáže to ani 

nikdo jiný. Uvědomte si následující obraz: Koho milujete ve svých představách? Pak naplňte tento 

obraz v lásce sami se sebou. Jezdí ve vašich představách partner duše na koni? Pak jděte a přihlaš-

te se na jízdu na koni. Má váš partner duše dokonalé tělo? Pak jděte a cvičte a dosáhněte toho sa-

mého. Dejte do toho naprosto vše. Vím, že teď přeháním, ale jen proto, abyste snáze pochopili, 

jakou energii má tento týden mít. Skutečně musíte proměnit svou energii, je to tak. Chcete-li něko-

ho okouzlit, musíte použít přesně toho, co používá obraz partnera duše ve vašich představách.  

Nedělejte žádný kompromis. Toto je úkol na 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Ani minutu nesmíte 

vypadnout z role.  
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ENERGETICKÉ ČIŠTĚNÍ 

Modlitba pročistí energii energetického pole éterického těla. Vaše schopnost jemnohmotného mi-

mosmyslového vnímání se rozvíjí způsobem, který je pro vás nejvhodnější.  

 

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: 

„V nejvyšším soustředění zachycuji nový a vzácný obraz, který mě celého léčí.“ 

Nesdělujte své představy o budoucnosti druhým lidem, nesdílejte s nimi to, s kým si představujete, 

že budete a vůbec ne s těmi, kteří by mohli být vašimi partnery duše. 

 

OSOBNÍ POCITY KE ZPRACOVÁNÍ 
Emocionálně představujete v tomto procesu, v tomto jeho bodě, TŘÍSKU V OKU. Pečlivě zkou-

mejte, zda nemáte třísku v oku. Nenechte se zmást, určitě ji tam máte. Ale kde? Hledejte. Nejlépe 

ji najdete, když začnete jakýmkoliv způsobem v jakékoliv intenzitě hodnotit situace a lidi. 

 

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

úkolem na doživotí: 

„Vaše láska má málo šancí. Když z ní bude vůbec vztah, pak velmi pozvolna.“ 

Jako bychom se ocitli na začátku, kdy jsme se učili poznávat lidi po šedesát dní. Je možné, aby se 

láska vůbec někdy dostavila? Kolik času je na to třeba? Vaše vědomí je nejlepším lékem. Když si 

uvědomíte, že děj je pozvolný, přestanete tlačit a věci se dají do pohybu. Chyba lávky, když se ob-

jeví kalkul mysli, láska má pak málo šancí, neřku-li žádnou. 
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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 nechutenství. Nechutenství v přeneseném slovy smyslu i doslovném. 

  

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 v sobě budete ponoukat svou sílu a odolnost v lásce. 

Nemusíte být vůbec silní. Můžete být slabí jak suchá větévka na lesní cestě. 

 

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 děláte rituály, zapalujete svíčky, kadidlo, vonné tyčinky, 

kde něco čistíte a žádáte. Ani v rámci procesu toto nyní nedělejte. 

A nezapomínejte na to nejdůležitější: 

HURÁ DO PRÁCE! 
 

 

 

 

 

NAMASTE 

RAJNEESH 
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