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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 NAPLNĚNÍ LÁSKY VE MNĚ 
 

 

 

 

 

 

Milí přátelé, 
těším se na společnou modlitbu.  

Modlitbu připojte za ostatní.  
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Už nespěchám, když vidím stín, 

už nehraju tu známou hru. 

Ani neběžím za cípem pláště, 

co zavlál a zmizel na rohu ulice. 

Již nezvedám oči na pozdrav 

a dívám se raději do výloh. 

Žel nemusím bědovat, ó lásko, 

klaním se z úcty pouze sobě. 

A tak nech na hlavě, 

nesuď mě, jsem, kdo jsem, 

a mám to, tak jak mám. 

Až přijde laskavý můj, 

laskavý to partner duše, 

odstraním ten celofán...  

 

 

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 praví, že to, co mělo být vrcholným bodem našeho života se dávno rozpustilo v pocitech 

nostalgie. Pocit nespokojenosti s životem, který jsme vedli, nás přivedl k novému poznání. Je do-

cela ale možné, že v tomto bodě mnoho z vás přestane naslouchat a zvolí jinou cestu. 

 

 

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

situace. Sami můžete tento program podpořit afirmací: 

„Jsem šťastný a vděčný za to, že si dokážu vytvářet svět plný hojnosti.“ 

 

 

NA ČEM JE TŘEBA ZAPRACOVAT 
V případě Modlitby naplnění je třeba přestat tkát zázračný koberec, který tě nikdy neunese a nikdy 

nezahřeje - jsi v zajetí snění o vztahu. Zavíráš oči před samotou. Svou touho směřuješ k někomu, 

kdo ti nebyl určen a komu nebylo souzeno uspokojit a uskutečnit tvé iluze a zaplnit tvoji vnitřní 

prázdnotu. 

 

 

VÁŠ CÍL PRO TENTO TÝDEN 
Duše zná naše úkoly, naše vlastní poslání na tomto světě, naši osobní cestu k zasvěcení. Ztište se a 

nechte se jí vést. Rozmlouvejte s ní. Prociťujte, než něco uděláte. Buďte tvořiví. 

VOLÁNÍ PARTNERA DUŠE 

Namaluj si obrázek pro lepší komunikaci s duší 



VOLÁNÍ PARTNERA DUŠE 
12-TI TÝDENNÍ DÁLKOVÝ PROCES 

ENERGETICKÉ ČIŠTĚNÍ 

Modlitba pročistí energii 7.čakry. Dovoluji, aby se ve mně víc a víc rozvíjelo vše Božské.  

 

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: 

„Popíšu to krásné ve svém životě.“ 

Nic neříkejte, neodpovídejte - nemusíte podávat vysvětlení, proč se cítíte dobře. Stačí pokrčit ra-

meny a usmát se. „Kdo ví?“ 

 

OSOBNÍ POCITY KE ZPRACOVÁNÍ 
Emocionálně představujete v tomto procesu, v tomto jeho bodě, DĚTI.  

Spontánnost, hravost, nevinnost. Nezraňujte své vnitřní dítě. 

 

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

úkolem na doživotí: 

„Láska roste přirozeně. Konec je v nedohlednu“ 

Rozjímej nad tím. 
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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 dojde k posílení buněk energií vnitřní moudrosti. 

  

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 se cítíte provinile, když cítíte lásku. Je to tak. S tím 

nejde nic dělat. Pozorujte to, vyplakejte to, odejde to. 

 

 

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 použít nepravé peří nebo jiný druh peří než ve sku-

tečnosti máte použít. Jednoduše řečeno není jedno, zda máte peří od špačka nebo holuba. 

A nezapomínejte na to nejdůležitější: 

HURÁ DO PRÁCE! 

 

NAMASTE 

RAJNEESH 
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