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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 ODEVZDÁNÍ SE V LÁSCE 
 

 

 

 

 

 

Milí přátelé, 
těším se na společnou modlitbu.  

Modlitbu O odevzdání se v lásce připojte za ostatní.  
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Když zlé se děje kolem nás, 

skládám ruce ve svůj klín, 

svou duši odevzdávám za včas, 

v rukou andělů já dlím. 

Tak v lásce, když žádám o pomoc, 

své srdce dokořán otvírám, 

na zápraží jeho čekám, v noc 

upírám, jak v den,  svůj zrak. 

A ty? Tiše stojíš tam, 

za branou mého srdce, 

díváš se na mě, 

potichu sníš dál, 

o životě ve dvou sladce, 

o sobě a o mně - zatím, beze mě.  

 

 

 

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 obratům na životní cestě, které se projevují buď ve fyzické situaci nebo jako 

vnitřní pobídnutí vydat se novým směrem. Jde o test smyslu pro oddanost. Je to modlitba, která 

značí, když je správně pochopena, duchovní pokrok. Právě skrze tento pokrok lze dosáhnout vítěz-

ství, byť je situace jakkoliv těžká (Šalomounova loď také vzlétla do rajského města Sarrasu a pře-

nesla rytíře Grálů v rozhodující části jejich pouti) 

 

 

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

situace. Sami můžete tento program podpořit afirmací: 

„Být šťastný je pro mě přirozené a svou radostí to dávám najevo.“ 

 

 

NA ČEM JE TŘEBA ZAPRACOVAT 
V případě Modlitby odevzdání už není čas na to být dále dezorientovaný či zmatený. Sotva se na 

tom starém udržíš a přitom víš, že by ses měl odrazit a z toho starého doslova vyskočit. Půda se ti 

drolí pod nohama, situace a okolnosti se dávno změnily. Navzdory tomu máš strach vystavit se 

riziku opuštění důvěrně známého. Všechno je ti to jasné, víš o tom, ale..  

 

 

VÁŠ CÍL PRO TENTO TÝDEN 
Cílem tohoto týdne je, abyste napnuli plachty, vyrazili na dalekou plavbu za dobrodružstvím s 

nadšením a dravostí - zkrátka se všemi těmi vlastnostmi, které vylučují jakoukoliv zbabělost. Trup 

lodi je pevný, chrání před zrádnou hladinou. Takže možnost uspět je! Záležitosti se mohou vyvi-

nout ve váš prospěch! Ale nenapínejte plachty příliš moc, nepřeceňujte své možnosti a schopnosti.  

Už tak vám přeci vane příznivý vítr. Důvěřujte jeho síle a rychlosti. A jen - na té cestě - koriguj-

te… 

 

Expandujte i mentálně. Představte si v meditaci, jak vaše hlava, celé vaše tělo roste do nadměrné 

velikosti, tak veliké, že ani nebe mu nezabrání růst. Vnímejte své pocity a rozhlížejte se kolem, jak 

to vše vypadá z nadhledu. Jak vidíte svou situaci nyní? 
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ENERGETICKÉ ČIŠTĚNÍ 

Modlitba pročistí energii 6.čakry. Více nemáte v tuto chvíli vědět.  

 

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: 

„Skutečnost je tím co působí - nezávisle na tom, co považuji za pravdivé nebo nepravdivé.“ 

Přísný zákaz sdílet s druhými vaše názory na situaci. 

 

OSOBNÍ POCITY KE ZPRACOVÁNÍ 
Emocionálně představujete v tomto procesu, v tomto jeho bodě, MORALISTU. Okamžitě přestaň-

te zapisovat ty seznamy hříchů a chyb, co kdo udělal, proč to udělal, kdy to udělal. Říkám OKA-

MŽITĚ! Copak vedete Svatou válku? Musíte mít vždycky pravdu? Nemáte snad vůbec žádné srd-

ce s druhými a jejich chybami? Jste sami tak bezchybní? Musíte pořád poučovat, mudrovat a rem-

cat? Vždyť už nejste schopni ani dialogu! Jedete si pořád svou. Ale jste to vy, kdo neumí stát na 

vlastních nohou. Kdybyste stáli na svých nohou, dokázali byste říct: „Nevím. Nedokážu. Neumím. 

Je to hrozné, co se ti děje. To je hrozné, že nemůžeš najít řešení. Je mi líto, že ti to nejde.“ 

 

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

úkolem na doživotí: 

„Tento milostný vztah může být splněním Vašich přání.“ 

Nenechte se vyprovokovat, zůstaňte uvolnění. Můžete pomoci druhým vypořádat se s napětím. 

 

Co můžete udělat proto, abyste zůstali klidní a uvolnění? 

 

1. 

2. 

3. 

 

Co můžete udělat proto, abyste druhým pomohli vypořádat se s napětím? 

 

1. 

2. 

3. 
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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 tlustém střevu. Nadměrná plynatost jako součást detoxikace. 

  

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 jste se ještě nezbavili starých vzorů, závislosti a stá-

lého hodnocení. Je třeba rozbít vězení, které jste si utkali z předsudků, strachů a úzkostí podle spo-

lečenské morálky a normy. Musíte ho rozbít. Musíte se nadechnout osvěžujícího vzduchu rajské 

zahrady, která je za hranicemi, které jste si sami vystavili.  

TAK UŽ DOST! TAKHLE TO DÁL NEJDE! 

A pak se v klidu nadechni. Cítíš to? To je svoboda. 

 

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 ve stravování - nastavit nějaký půst, 

něco na silu změnit. Teď to nedělejte.  

A nezapomínejte na to nejdůležitější: 

HURÁ DO PRÁCE! 

 

NAMASTE 

RAJNEESH 
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