
  

Cesta otevřených duší
aneb proč hádky patří minulosti

„Ať všechny kolem vás osvítí Láska...“ [6]



  

Řekla mi o tom malířka
pak básnířka
a jasnovidka

Hádkou člověk ještě nikdy 
nic nevyřešil



  

Pýthagorás učil své žáky, 
aby vždycky rozmlouvaly a 
jednaly ve stavu klidu své 
duše. Když by se rozčílili 
nebo by je ovládla jiná 
emoce, mají jít do ústraní, 
uklidnit se, a pak pokračovat 
v tom, co přerušili.

Tak se vypráví, že když se 
jednou pýthagorovec 
Archytás vrátil z války na 
svůj statek a spatřil správce a 
otroky, jak špatně 
hospodařily, rozzlobil se tak, 
že jim řekl: „Máte štěstí, že 
jsem rozzloben; kdybych 
nebyl, neprošlo by vám tak 
velké provinění beztrestně.“ 
[12]



  

Anastasia často prosila 
Vladimíra, při jejich 
rozhovorech, kdy se 
střétavala velice 
produchovnělá a naopak 
příliš materiální vidění 
světa, aby se nevzrušoval, 
aby zůstal klidný.

„Dobře, dobře, jenom se 
uklidni, uvolni se, protože 
jinak nepochopíš.“ [4]

„Mluv - jenom klidněji, 
není třeba se tak silně 
vzrušovat.“ [7]



  

Člověk ve stavu vzrušení otevírá brány svého vědomí několika málo 
myšlenkám, emocím či věcem.

Zároveň opouští stav celistvosti, jednoty, vnitřní rovnováhy všech energií. 
Opouští to, co dělá člověka člověkem.

„Analyzovat je třeba v klidu, vzpomínajíc, porovnávajíc.“ [6]



  

Když jsem byl malý, často jsem 
pozoroval, naslouchal a vnímal, 
jak se můj táta hádal se svojí 
ženou a jak emotivně se 
dohadoval s lidmi.

Zjistil jsem tehdy, že důvodem 
jejich hádky nejsou nevyprané 
košile či nepořádek v kuchyni... 
To je pouze špička ledovce, 
zatímco příčina neshod zůstává 
hluboko pod vodou podvědomí.

Tudíž také dohadování se o 
takovém povrchním problému 
nevede k řešení. Člověk musí 
otevřít svoji duši, intuitivně 
naslouchat všem jejím částem. 
Nejen vědomí, ale i podvědomí.



  

Energie kolem nás jsou pozitivní a negativní. Člověk je stvořený k 
tomu, aby byl neutrální. Stejně jako je Láska neutrální. Moudrá Láska. 
[9, 12]

„Když se něco významného tvoří prostřednictvím člověka, vždy se toho 
zúčastňují dva protiklady. Právo volby je na člověku. Čeho si vezme 
víc, záleží na jeho čistotě a uvědomění.“ [5]

Láska povstala ze spojení slepé lásky a chladné moudrosti.

„Tvoje tělo vibruje na určité úrovni. Když necháš energii klesnout 
příliš hluboko, tvoje tělo tím trpí. To je vztah mezi stresem a nemocí. 
Láska je způsob, jak držet vibrace na vysoké úrovni.“ [11]



  

Každé vyrušení z vnitřního 
klidu působí na nervový 
systém našeho fyzického 
těla. Unavuje jej a namáhá.

„Každá změna nervy 
namáhá, dojde k přeladění, 
které – ať dolů či nahoru – je 
vždy napíná. Když v sobě 
samých zažíváme takové 
přeladění, působí často 
škodlivě, ať je to úlet, výbuch 
vášně, nebo dokonce přemíra 
radosti.“ [2]



  

Když komunikujeme s dalším 
člověkem, - když na něj myslíme, 
pozorujeme jej, mluvíme s ním, - 
vysíláme k němu energie, protože se 
na něj soustředíme a on se stává 
předmětem našeho zájmu.

James Redfield upozornil na to, že 
při rozhovoru můžeme druhého 
podpořit, posílat mu vědomě tvůrčí 
energii, sledovat, co nám chce říct, 
věnovat se jeho vyššímu já a 
umožnit mu sebevyjádření.

„Zatím jsme nemohli zachránit 
životní prostředí, demokratizovat 
planetu a nakrmit chudé, protože 
jsme se tak dlouho nemohli zbavit 
strachu z nedostatku a potřeby 
ovládat, takže jsme nedokázali dávat 
jiným lidem. Nedokázali jsme to 
uskutečnit, protože jsme neměli 
představu života, která by nám 
sloužila jako alternativa. A teď ji 
máme!“ [11]



  

Každý touží, aby k němu lidé chovali respekt (brali na něj ohledy), 
uznávali jej a projevili mu úctu.
Každý touží, aby mu lidé naslouchali a aby jej vyslyšeli.
Každý touží, aby byl milován a aby v něm lidé viděli jeho moudré Já.

Nejdříve ale musíme respektovat, uznávat a ctít sami sebe. Milovat sami 
Sebe a poznat své moudré Já.

To je zákon: jak nahoře, tak dole. Jaký je náš vnitřní svět, takový je náš 
svět vnější.



  

Ještě jsem nepotkal člověka, který by chtěl úmyslně někomu ublížit. Každý 
dělá to nejlepší, co může. Čím méně strachu v naší duši, tím více prostoru 
pro Lásku, tím více můžeme vnímat své skutečné Já, vidět toho druhého a 
vzájemně se chápat.

„Oh, kdyby všichni lidé mohli vidět své nitro, nemohli by se nikdy nenávidět 
a nikdy by neměli strach jeden před druhým. Nejsou vůbec špatní lidé! 
Často jsou vůči druhému zlí, krutí, protože myslí, že druhý jím chce uškodit, 
a už předem se brání ze samého strachu. Tím dávají skutečný důvod, takže 
druhý dojde k přesvědčení, že mají zlou vůli.

Kdyby však bylo možné oba přesvědčit, že žádný nemá zlou vůli, ale jenom 
strach před druhým, s ulehčením by si podali ruce. Lidé jsou nevědomí a 
slepí, nevidí se navzájem, a to je příčina všeho nepřátelství a všeho neštěstí 
na zemi.“ [2]



  

Luise L. Hayová 
prostřednictvím své bohaté 
praxe sestavila seznam nemocí 
a jejich duchovní příčiny. Až 
příliš často se se zvláštní 
prostotou jako příčina mnoha 
nemocí vyskytuje strach. [3]

„Strach“ či „Láska“ nejsou 
pouze slova idealistických 
myslitelů. Projevují se v každé 
buňce našeho těla. Bytostně. A 
na nás je, zda to vnímáme 
vědomě či podvědomě, zda 
žijeme či přežíváme, zda 
tvoříme svůj život či jen 
reagujeme na okolnosti.



  

Člověk musel vynaložit mnoho energie, aby vznikl problém. Neboť problém 
neexistuje, problém je iluzí, Mayou. V přírodě neexistuje problém, člověk si 
jej vytváří sám. Aby člověk spatřil problém, působí ničivou silou, nikoliv 
tvořivou. Štěpí atomová jádra své duše a svého těla.

Ztotožní-li se člověk se svým problémem, mluví z něj onen problém a brání 
se diskusi duší. Proto člověk hádkou ještě nikdy nic nevyřešil.



  

Není co řešit, neboť problém neexistuje. Lze jen příjmout situaci a 
tvůrčím způsobem ji změnit. Otevřít duši netušeným možnostem a 
intuitvně s druhými měnit náš život.

„Každý člověk, každý jednotlivec, který je ochoten něco změnit, se počítá. 
A nikdo není významnější a důležitější než někdo jiný. Na druhé straně – 
čím více se nás dá dohromady tím větší a rychlejší budou naše výsledky. 
Všichni máme možnost přiložit ruku k dílu.“ [1]



  

Naše Země, Gaia, se proměňuje. Vyvíjí 
se a roste podobně jako lidstvo. V 
současnosti mění své energie. Roku 
2012 končí mayský kalendář. V roce 
2010 začíná další období planety Země s 
jinou kvalitou energie. Konkrétně, končí 
věk Ryb a začíná věk Vodnáře, Země 
přechází z jedné poloviny kosmického 
roku (25 920 let) do druhé, kdy se 
sluneční soustava bude nacházet na 180° 
ekliptiky. Symbolicky, energie věřících 
Ryb odchází a energie vědoucích 
Vodnářů přichází. Země se čistí, její 
energie se stává vyšší a jemnější. [9, 10]

Lidstvo má před sebou jasnou cestu: jít 
opět v souladu s vývojem Země. Na 
Zemi bude prostor pro pozitivní a tvůrčí 
cestu, pro vytváření prostoru Lásky.

„Cesta vývoje není cestou jednoho 
jedince, ale všech jako celku. A přesto 
neseme každý svou vlastní zodpovědnost 
za svou jedinečnou bytost.“ [13]



  

Hádky a spory, které mezi sebou lidé vedli, problémy, které řešili uvnitř 
sebe a jimiž zaplavili celý svět, bolí nejenom lidská Srdce, ale také Srdce 
naší Země. Hádky nejsou užitečné, naopak jsou škodlivé. V tomto období 
pro ně na Zemi přestává být prostor, neboť Země jde nyní zcela cestou 
lásky.

„Zní to možná podivně, ale tvořit pozitivní energie je přirozené – je to 
normální stav. Často dochází však k anomáliím, kdy myslíme negativně. 
Tento stav není přirozený. Tato anomálie nám však jasně ukazuje, co je stav 
přirozený a ukáže nám cestu, jak se vrátit do normálního – pozitivního 
stavu.“ [13]

Každý sám se může rozhodout, jakou cestou půjde. Přestat se hádat a přestat 
řešit naše iluzorní a povrchní problémy. Otevřít svou duši, naslouchat 
intuici a pomocí logiky měnit svůj život. 



  

Svobodné rozhodnutí sebou nese 
mocnou sílu, tvůrčí sílu člověka.

„Kdo volí a tvoří živý život, bude 
věčný a stane se podobným 
velkému Tvůrci vesmíru.

Kdo ve své představě modeluje 
smrt, je odsouzený ke smrti svou 
myslí.“ [8]



  

DIAMOND, Harvey. Fit pro život III. Tvé srdce, tvá planeta. Votobia: Olomouc 1994. 
ISBN 80-85619-99-7. [1]
HAICH, Elisabeth. Zasvěcení. Aquamarín: Bratislava 1994. ISBN 80-901922-5-4. [2]
HAY, Luise L. Uzdrav své tělo. Pragma: Praha 2006. ISBN 80-7205-878-9. [3]
MEGRE, Vladimír. Zvonící cedry Ruska. Kniha první, Anastasia. Praha: Valentýna 
Lymarenko-Novodarská 2000. ISBN 80-238-5578-6. [4]
MEGRE, Vladimír. Zvonící cedry Ruska. Kniha druhá, Zvonící cedry. Praha: Valentýna 
Lymarenko-Novodarská 2001. ISBN 80-238-7131-5. [5]
MEGRE, Vladimír. Zvonící cedry Ruska. Kniha třetí, Prostor Lásky. Praha: Valentýna 
Lymarenko-Novodarská 2002. ISBN 80-238-8206-6. [6]
MEGRE, Vladimír. Zvonící cedry Ruska. Kniha šestá, Rodová kniha. Praha: Valentýna 
Lymarenko-Novodarská 2004. ISBN 80-903302-1-5. [7]
MEGRE, Vladimír. Zvonící cedry Ruska. Kniha osmá, 1. část, Nová civilizace. Praha: 
Valentýna Lymarenko-Novodarská 2005. ISBN 80-903302-3-1. [8]
Okem boha Hóra (10 dílů). [online]. <http://okemboha.mysteria.cz/>: [9] 
POGAČNIK, Marko. Proměny Země a osud lidstva. Alman: Brno 2003. ISBN 80-86766-
00-4. [10]
REDFIELD, James. Celestinské proroctví. Pragma: Praha 1993. ISBN 80-7176-108-7. 
[11]
ŠETERLE, David. Pýthagorás ze Samu aneb Láska k Moudrosti [online]. [12] 
<http://poznejsamsebe.wz.cz/>  
VANEK, Marcel. Cesta k Absolutnu. Nakl. Miroslav Hyťha: Sušice 2004. ISBN 80-
903500-0-3. [13]

david.seterle[zavináč]seznam.cz, http://poznejsamsebe.wz.cz/


