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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 VÍCE LÁSKY PRO SEBE 
 

 

 

 

 

 

Milí přátelé, 
těším se na společnou modlitbu.  

Modlitbu O více lásky pro sebe připojte za ostatní.  
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Dva snící ve své náruči, 

metaly blesky kola vlaku na železnici, 

hleděli navzájem ve své oči, 

sněhové vločky tály na skle vagónů, 

a já dnes tiše opodál stojící, 

mávám vlakům co jedou kolem, 

vzpomínka je přítomností, 

sněhové vločky jsou kvítím třešní, 

májovým znamením o lásce, 

příslibem, prstenem, myrhou 

ve vlasech vetkanou, ozdobou v klopě, 

závojem nevěsty, košilí ženicha, 

křídly všech svatebních holubic, 

co ke kostelním zvonům se zvednou. 

 

 

 

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 zprostředkovává duchovní energii (onu energii zeleného kamene, viz minulé pokyny) 

přímo těm, kdo hledají. Každé přečtení této modlitby prudce navyšuje energetickou vibraci, která 

přináší štěstí, hojnost a schopnost zlepšit i tu nejnepatrnější dovednost. 

 

 

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

situace. Sami můžete tento program podpořit afirmací: 

„Jsem v rezonanci s úspěchem.“ 

 

 

NA ČEM JE TŘEBA ZAPRACOVAT 
V případě Modlitby o více lásky pro sebe je třeba naplnit vodou vyschlý přístav, zkrátka za každou 

cenu přestat být zaprášenou mumií. Co řeknete, nesmí znít zaprášeně. Váš zjev nesmí být zapráše-

ný. Vaše energie nesmí být zaprášená. Vy sami se musíte okamžitě přesadit do jiného květináče a 

řádně se o sebe starat, tak jako se staral král Miroslav o poupě květiny, co zpívala. Rozum a racio-

nalita je váš nejvyšší nepřítel. Netaktizujte. Nejednejte z rozumu. 

 

 

VÁŠ CÍL PRO TENTO TÝDEN 
Cílem tohoto týdne je, abyste se zabejčili a neuhnuli ani o píď. V čem? V lásce. Ano, dopřávejte si 

lásky, kontaktu s lidmi okolo vás, ale vždy si včas uvědomte, kde končíte vy a začíná druhý. V si-

tuacích, kdy o něco půjde, zvolte stejnou taktiku. Je důležité v této fázi důsledně stát za svým, i 

kdyby létaly hromy a blesky. Je třeba získat tuto zkušenost. Po bouři lze většinou stanovit nová 

pravidla hry, postup, jak dál atd. 

 

Odpovězte si na následující otázku: Kdy jste naposledy zvolili sražení podpatků před zabejčením? 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 
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ENERGETICKÉ ČIŠTĚNÍ 

Modlitba pročistí energii srdeční čakry. Láska mnou proudí v každém okamžiku mého 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: 

„Připomenu si svůj láskyplný tělesný vznik.“ 

To, jak vznikáme ovlivňuje naše vztahy i dnes - míru lásky a vděčnosti biologickým rodičům za 

početí. Otázka je, jak jsme byli počati. Není to důležité, říkám vám. Zaměřte se na to, že vy sami 

jste se rozhodli inkarnovat a narodit se a už vůbec to, že se to stalo, že nastala chvíle, kdy jste do-

stali možnost inkarnovat se, byť to bylo jakékoliv, je aktem nejvyšší lásky, za kterou musíte proje-

vit vděčnost. Jde o to, abyste v tomto týdnu nesmýšleli o svých rodičích zle. Přijměte fakt, že to, 

co se děje, to, jaký vztah máte, je důsledkem vašeho rozhodnutí, než jste sem přišli. A proto je vel-

mi důležité, abyste o tento vztah  - váš s vašimi rodiči - pečovali, jako by šlo o život, byť to může 

být pro mnohé z vás těžké. Dalším krokem je - abyste to s nikým nesdíleli. 

 

OSOBNÍ POCITY KE ZPRACOVÁNÍ 
Emocionálně představujete v tomto procesu, v tomto jeho bodě, ŽENU ALMUŽNY. Je třeba za-

jistit neustálý proud pokory v každodenním životě. Je-li zapotřebí, pokloňte se ráno hluboce, až k 

zemi, klekněte na kolena a proste. Ale proste ne o to, aby bylo pomoženo vám, ale aby bylo pomo-

ženo druhým, proste za to, aby druhým se ulevilo. V tomto bodě je třeba a důsledně jednat zcela 

altruisticky. Musíte zapomenout na sebe, na své potřeby. Až si připomenete, jaké to je - žít a být 

pro druhé - být tím nejmenším a nejposlednějším, nejupozaděnějším, tak vědomě rozveďte tuto 

energii svými duchovními kanály. 

 

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

úkolem na doživotí: 

„Snažíte se najít nadřazený úkol pro sebe a svého partnera duše.“ 

Co kdyby svatba přišla znenadání? Co kdybyste se museli podřídit nadřazenému úkolu?  

Čemu by se musel podřídit partner, který by si vás vybral pro život? S čím by nesměl zápolit? Co 

by prostě musel přijmout? Zahrňte naprosto vše, rodinou počínaje a vašimi ideály konče. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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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 žilách. I přeneseně můžete mít pocity, že vám někdo vliv jed do žil 

apod. Citlivost v oblasti rtů, cukání, tiky. 

  

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 nemusíte dávat svým pocitům výraz. Nemusíte se 

snažit předstírat, jak se lidé chovají, když jsou zamilovaní. Nemusíte předstírat, že víte, jak se pro-

jevuje zlost. Můžete plakat, když jste naštvaní a smát se, když jste smutní. 

 

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 - nesmí to mít žádný řád, nedržte se pravidel. Chcete-li oltář před domem, 

udělejte ho tam, chcete-li ho mít na západ, udělejte ho na západ. Nechcete-li světové strany řešit, 

neřešte. Barva svíčky? Na tom nezáleží. V rámci procesu toto nyní nedělejte. 

A nezapomínejte na to nejdůležitější: 

HURÁ DO PRÁCE! 
 

 

 

 

 

NAMASTE 

RAJNEESH 
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