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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 OTEVŘENÍ CEST KE MNĚ 
 

 

 

 

 

 

Milí přátelé, 
těším se na společnou modlitbu.  

Modlitbu připojte za ostatní.  

Máte-li tu možnost, vezměte si texty, otevřete okno nebo vyjděte na balkon, opřete se a čtěte.  

Jakoby tam někde byl, jakoby tam by vás mohl slyšet...  
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Když hněvem zavře se mi srdce, 

zkamení a praskne, 

vzteky zavřu vstupní brány, 

a zahradní branky, 

neústupně bojuj o mě, 

a mé zraněné srdce. 

Prosím, beze vší hany, 

vstup! - Vloupej se do lásky banky! 

Zapřísahám tě, přijď blíž! 

Otevřete se cesty, 

překonejte moji pýchu! 

Když já nemohu již, 

přijít blíž - nepohnu městy, 

trnoví okolo cest sešlapu níž!  

 

 

 

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 nutnosti milosti jako odkazu sil nad námi. Pokud se má láska uskutečnit, je 

třeba překonat i zábrany, které si klademe do cesty sami. Hněv potká na cestě každého z nás, ně-

kdy má očistnou silu, protože hájíme svůj prostor, ten nejposvátnější - své srdce, které bylo v mi-

nulosti poraněno. 

 

 

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

situace. Sami můžete tento program podpořit afirmací: 

„Mám neomezené možnosti.“ 

 

 

NA ČEM JE TŘEBA ZAPRACOVAT 
V případě Modlitby otevření cest je třeba vypustit ze sebe fúrii, která ve vás vyvolává neklid. Je to 

břemeno viny, co v sobě nosíte. Nejraději byste utekli. Nacházíte v sobě určitou uštvanost, při-

čemž jste skutečně pronásledováni. Nepřítel nepřichází zvenčí, ale z nitra. 

 

 

VÁŠ CÍL PRO TENTO TÝDEN 
Cílem tohoto týdne je, abyste našli nějakou smysluplnou manuální práci, kterou můžete provádět s 

plným nasazením a soustředěním, která bude meditací a účinným lékem pro hojení psychických 

ran. Je nutné dodržovat podmínku soustředění - momentu TADY a TEĎ.  Zaměřit se pouze na 

prováděnou práci, rozhodně se nezabývat světoboly. Práce na zahradě, posilovna, velký úklid do-

mu apod. Užitečný pohyb na čerstvém vzduchu prospívá také vašemu zdraví, stejně jako v malém 

bytě přestěhovat a přeorganizovat věci, vyházet staré a nepotřebné apod. 
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ENERGETICKÉ ČIŠTĚNÍ 

Modlitba pročistí energii 5.čakry. Láska a pravdomluvnost určují mé sebevyjádření.  

 

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: 

„Jsem šťastný a vděčný za to, že existuji.“ 

I když pohlížíte na své zplození jako na nehodu nebo jste byli dokonce počati následkem znásilně-

ní, buďte přesto vděční a šťastní a vědomi své vlastní odpovědnosti a vlastní kompetenci za život, 

jak ho vytváříte. Nepřebírejte pocity svých rodičů, druhých lidí, ze situací, synchronicit, ale ztotož-

ňujte se se svým věčným Já. 

 

OSOBNÍ POCITY KE ZPRACOVÁNÍ 
Emocionálně představujete v tomto procesu, v tomto jeho bodě, DÁVÁNÍ. Nyní zpracujte vaši 

schopnost JEN dávat. Nic nepřijímat, ale jen DÁVAT. Skrze plné dávání, sdílení, milování a dává-

ním, sdílením a milováním se vaše potřeby naplní. 

 

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

úkolem na doživotí: 

„Začátek vztahu s velkou živostí.“ 

Nepočítejte příliš se svým partnerem a nezazlívejte mu, když musí plnit důležité úkoly. Neplánujte 

si, že ve vašem budoucím vztahu budete 24 hodin denně spolu, 7 dní v týdnu. Co když potkáte 

partnera duše, který s vámi bude počítat na dvě hodiny v týdnu? Prodýchávejte si představy, kdy 

zůstáváte hodně času ve vztahu sami. 
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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 bolesti v kolenou a také močového měchýře. 

  

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 ne všechno v životě je změna. Ne vše se podaří od-

čistit, ne vždy před partnera duše předstoupíte v zářivém světle, ale třeba také jako osoba s výraz-

nými nedostatky a chybami. 

 

 

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 něco uspíšit, časově posunout, obelstít.  

A nezapomínejte na to nejdůležitější: 

HURÁ DO PRÁCE! 

 

NAMASTE 

RAJNEESH 
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