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Předmluva 

 
Ze Srdce Vás zdravím a jsem rád, že se tato kniha dostala k Vám. 

 
Jmenuji se Jan Nammo a v současnosti žiji v Brně se svou milovanou manželkou Lenkou Marií a naší krásnou 
dcerou Kailou. Sdílíme spolu prostor jasného vědomí a Lásky a zkušenosti z našich cest nabízíme ostatním v 

rámci individuálních a párových sezení nebo na akcích, které společně vedeme. Zároveň se nacházím ve vedoucí 
pozici týmu brněnské alternativní základní školy Heuréka. 

 
Lenka Marie mi byla velkou podporou i při psaní této knihy a tak jí na samotném začátku ze Srdce děkuji. 

 
Dnes jsem velmi vděčný, že mohu žít to, co žiju. 

 
Než jsem se však dostal do tohoto bodu, mnohokrát jsem zabloudil, mnohokrát jsem spadl a mnohokrát jsem 

opět vstal. Jak zanedlouho zjistíte, mám za sebou poměrně intenzivní cestu. 
 

Když se dívám na současnou esotericko-duchovní scénu, vidím velký chaos a vzpomínám na roky zmatku, který 
byl způsoben bludně uchopenými „pravdami“ ať už z knih nebo z úst učitelů, kteří sami žili v iluzích. 

 
Dnes vím, že v minulosti mi chyběla moudrost zdravého rozlišování. 

 
Z mnoha úst uslyšíte podobná slova o svobodě a lásce a některé takové písně jsou opravdové. Mnoho z nich jsou 

ovšem písně sirén, které Vás nalákají a Vy roztříštíte svou loď o útesy.  
 

Moudrost rozlišování je podle nás jednou z nejdůležitějších kvalit. 
 

S Lenkou si zároveň dobře uvědomujeme jak relativní mohou některá tvrzení být a nechceme předkládat 
jakákoliv další strnulá dogmata. Jsme stále na cestě a víme jak důležité je reflektovat sebe sama v zrcadle pokory. 
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Máme však mnoho zkušeností a Srdcem vnímáme, že to, co přinášíme, je důležité. 

 
Uvědomujeme si také, že tato kniha může v některých vyvolat nepříjemné psychické procesy. 

Přejeme si, abyste ji brali jako průvodce a dovolili jí učit Vás. 
 

Dýchejte a vnímejte svoje tělo. 
 

Vnímejte energie, emoce a myšlenkové formy, které ve Vás během jejího čtení vyvstanou. Právě tím můžete sebe 
sama poznat o něco intimněji. 

 
Neobviňujte se však za vlastní přešlapy. 

 
Zkuste nehodnotit a pouze sledujte. 

 
Všichni děláme chyby.  

 
Pojďme se z nich učit a použijme je k vytváření 

krásnějšího světa. 
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Nyní mi dovolte se blíže představit. 

 

Jaká že byla moje dosavadní cesta? 
 

Narodil jsem se v Hradci Králové, vyrůstal v podkrkonošském městě Trutnově a už jako malý kluk jsem věděl, že 

někde v tomto světě existuje opravdové doma. Netušil jsem, co a kde to je. Netušil jsem, jak se tam dostat, 

ale věděl jsem, že to je to, co mě zajímá. 

Vlivem dramatického dětství se u mě v pubertě začaly stupňovat psychické problémy. Potřeboval jsem vedení a ve 

čtrnácti letech jsem navštěvoval školu astrologie. Byl to úvod do světa energií a práce s nimi. Zabýval jsem se 

tehdy homeopatií a experimentoval s vlastními obřady. 

Před nástupem na lékařskou fakultu UK jsem vážně onemocněl a na nějakou dobu téměř celkově 

ochrnul, což dramaticky změnilo moje životní směřování. Trvalo měsíce než jsem byl schopen se sám 

obléct a půl roku než jsem se mohl usmát. Shodil jsem sedmnáct kilogramů a moje fyzické tělo se změnilo.  

Tato hraniční zkušenost byla určitým typem zasvěcení a umožnila mému systému udržet vysoké hladiny energie, 

což jsem o mnoho let později začal využívat během léčení. 

Zpřístupnila však také mnohem hlubší úroveň citlivosti a tak se fungování v běžném světě pro mě 

stalo psychicky velmi obtížným.  

Spadl jsem do alkoholu a drog a denně jsem zažíval stavy silného strachu, bezcennosti, zoufalství a beznaděje. 

Trvalo třináct let než jsem tuto zkušenost integroval tak, že i fyzické tělo odrazilo moje porozumění a vrátila se 

mu síla. 

Přirozeně jsem tehdy hledal úlevu, ukončil jsem studium na PřfUK v Praze a vycestoval do jihovýchodní 

Asie. 
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Pár dní před odletem jsem se samovolně propadl do hlubokého prožitku esence - stavu hluboké jednoty všeho. 

Tehdy jsem však neměl potřebný kontext, abych dokázal zkušenost uchopit a byl jsem rád, že ráno po probuzení 

bylo vše"normální". 

V Asii jsem začal cvičit jógu a strávil pět měsíců na opuštěném ostrově v jižní Kambodži, kde jsem spoluvlastnil a 

provozoval ekoturistický Jungle Camp. V divočině tamější džungle se aktivovaly vzpomínky na minulé 

inkarnace spojené se šamanismem. 

Vše bylo tak známé a přirozené. Uviděl a na vlastní kůži jsem tam zažil, že člověk má k dispozici obrovskou 

vnitřní sílu. 

Zanedlouho potom jsem se v horách severního Thajska setkal se svým prvním mistrem Garudou.  

Garuda mluvil jazykem onoho domova, který jsem odmalička vnímal, a dal mi tak odpovědi na mnoho otázek. 

Uvedl mne do praxe transformativních dechových technik a neduálních učení.  

Ukázal mi, že stínovým emocím je možné se podívat do tváře, procítit je, vyjádřit je a uvolnit se z 

jejich sevření.  

Pochopil jsem tak, že z toho zlého snu existuje cesta ven. Semínko osvobození bylo zaseto a za to budu 

Garudovi navěky vděčný.   

Po návratu do Evropy v roce 2008 jsem se setkal s prací Michaela Barnetta, který byl jedním z nejbližších 

Oshových studentů, a obdržel od něj jméno Nammo - jméno, které poukazuje na nepojmenovatelnou podstatu 

bytí, rád říkám esenci. 

V té době jsem však před klíčovými tématy tohoto života stále ještě utíkal a tak jsem na jaře 2009 znovu vyrazil 

na dlouhou cestu po Španělsku, Portugalsku a Maroku. Po několika měsících v hippie komunitě ve Španělsku a 

cestě na kole z jižního Španělska do Středního Atlasu v Maroku jsem skončil v západní části Sahary zcela 

vyčerpaný.  
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Za ty roky na cestách jsem poznal a viděl mnoho. Měl jsem možnost otestovat svou odvahu, odhodlání a 

otevřenost. Přišel však čas obrátit pozornost hlouběji dovnitř a postavit se tváří v tvář strachu a 

nedořešené minulosti. Za pár dní jsem byl zpět v ČR. 

Bylo to jak z knihy, neboť tři dny po návratu jsem se zúčastnil prvního obřadu s královnou pralesa Ayahuaskou, 

vstoupil tím na šamanskou stezku a zaměřil se na práci se 

stínem.  

V roce 2012 jsem byl o poznání svobodnější, začal 

nabízet léčebná sezení s velmi dobrými výsledky a 

následující tři roky pravidelně provázel večerní 

semináře na různá témata.  

Šamanských obřadů jsem během té doby prošel mnoho a 

můj názor na ně se časem proměnil. Nyní vím, že 

vyhledávání mimořádných stavů vědomí má své přínosy a 

také svá rizika.  

Mimořádné zážitky jsou navíc skvělou potravou pro lidské 

ego, které snadno upadne do představy vlastní výjimečnosti 

a tím zastaví celý proces autentického duchovního posunu. 

Jak jsem dozrával, začalo mne spíše než dosahování 

výšek (a následné návraty) zajímat postupné posilování nepřerušeného uvědomění si toho, co je 

stálé a neměnné. 

Na jaře 2014 proces mojí vnitřní transformace zesílil a já jsem pocítil, že je třeba od terapií odstoupit. Byl to 

klíčový a velmi náročný bod mojí cesty, který vyžadoval velkou dávku sebereflexe a upřímnosti. Uvědomil jsem si, 

že ve své léčebné praxi spolupracuji se silami, které mne podporují, ale zároveň nejsou nikterak světlé. Uvědomil 
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jsem si, že za tento astrální vztah draze platím a že přišel čas ho ukončit. 

Stejně tak přišel čas ukončit dlouhodobý vztah s mnohem starší ženou, v němž jsem byl v té době šestým rokem. 

Mnoho učení přinesl a zároveň se stal silně destruktivním. Staré šamanské vzpomínky nás držely u sebe, společný 

prostor mi poskytoval iluzi bezpečí a bylo pro mě velmi těžké vystoupit, přestože vše ve mně volalo po 

osvobození. 

Byl jsem spoutaný představami o svojí duchovní vyspělosti, které mi znemožňovaly uvidět celou 

pravdu a hlubší roviny strachu, které potřebovaly být nahlédnuty, aby mohl přijít očekávaný 

posun.  

Jak silně jsem v tomto procesu pochopil fungování lidské mysli, která znovu a znovu vytváří sebeobrazy, s nimiž 

se pro dojem bezpečí identifikuje. Skrze tuto tendenci upadá člověk do vězení, kterému sám řekl ano. 

Život mi poslal pomoc a tak jsem se setkal s americkou duchovní učitelkou Kosi v tradici přímé stezky advaita 

vedanty - učení o nedvojnosti. Nastoupil jsem do pozice hlavního organizátora po jejím boku a spoluorganizoval 

její semináře v Kalifornii USA, Chorvatsku, Irsku, UK, Švýcarsku a Česku. 

Kosi svým nelítostným radikálním vhledem rozbíjela moje představy jednu za druhou a přivedla mne ke kořínku 

ega, které ve snaze uniknout hluboce zakořeněné představě o vlastní méněcennosti a špatnosti, 

toužilo po výjimečnosti a moci.  

Právě tato touha otevřela v mojí minulosti dvířka tmavým astrálním silám. 

Cesta vedle Kosi tak prohloubila přímé poznání esence a osvobození skrze jasnější nahlédnutí strategií lidského 

ega. Strávili jsme těmito rozhovory denodenně hodiny a hodiny.  

Kosi mne také uvedla do systému enneagramu osobnosti z pohledu seberealizace, který sama studovala. 
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Pramálo ji však zajímal obyčejný lidský život. Žila v té době již roky v celibátu a sama sebe považovala za moderní 

asketku. Cestovali jsme spolu z místa na místo a já si po roce takového života uvědomil, že mě volá uzemněný 

lidský život.  

Pochopil jsem, že dobrý učitel potřebuje 

silné ukotvení v běžné realitě. 

V horizontu týdnů jsem potkal Lenku Marii, 

duchovním jménem Kushi, a ještě než jsem ji potkal 

osobně, věděl jsem, že jedu za svou životní 

partnerkou.  

Setkání s ní bylo jako uragán.  

Vrhlo mě do intenzivní léčivé katarze, dalo 

mi poznat nepoznané roviny Lásky a 

přineslo nesmírné očištění. 

Na začátku roku 2016 jsem se tak do pozice 

mentora, průvodce a terapeuta vrátil – obohacený a 

zralejší. 
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To bychom měli… 
 

A nyní se spolu vydejme na pouť a povězme si o pastech duchovní cesty.  
Vybral jsem sedm rozšířených a rozhodně tím neříkám, že výčet je kompletní.  

Schopnost lidské mysli vytvářet iluze je nesmírná a zákoutí je mnoho.   
 

Kéž jsou Vám následující slova podporou. 
 
 

1. Past výjimečnosti - zvláštní schopnosti a duchovní síly 
 

Všichni chceme být šťastní a to člověka na začátku cesty vede ke snaze vyhnout se nepříjemným vnitřním stavům. 
Dva velké stíny, které každý dřív či později potká, jsou stín sebezavržení neboli přesvědčení o vlastní špatnosti a 

strach.  
 

Jsou to dva ze základních stavebních kamenů představy nepravého lidského já (lidského ega) a 
různí lidé rozvinuli různé strategie jak se jim vyhnout. 

 
Jednou z nich je strategie zvyšování osobní moci a na svojí cestě potkáte mnoho různých učení, které se tímto 

směrem vydaly. Často jsou to nauky, které kultivují duchovní síly a slibují určitou výjimečnost. 
 

Pochopte mě správně - na schopnostech není nic špatného. Otevírají se přirozeně jak bytost zraje a 
mohou být použity pro všeobecné blaho. Problém přichází ve chvíli, kdy se ze zvyšování osobní síly skrze 

duchovní schopnosti stane cíl. 
 

Pokud se s takovým učením setkáte, buďte maximálně ostražití, neboť ve hře jsou v mnoha případech tmavé 
astrální síly, které ve finále člověka spoutají. Je to jako v pohádkách o čertech. Něco dostanete a za to něco 

zaplatíte. Některé duše v takovém kolotoči uvíznou na celé životy.   
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 Vždy se dobře dívejte a ciťte. Je učení čisté nebo je tmavé a prostoupené touhou po moci?  
 

Mnohdy jsou touto tendencí napadeny šamanské a magické směry, čímž rozhodně neříkám, že není možné najít 
šamanské cesty, které jsou čisté. Jednou z velkých inspirací v mém životě byla právě brazilská šamanka – 

hluboká, pokorná a moudrá žena. 
 

Co z toho plyne? Nehledejte schopnosti. Hledejte především vlastní osvobození a Vaše dary přijdou 
samy. 

 
Rozpoznejte stíny méněcennosti a strachu, které ve Vás číhají. Začněte léčit tato zraněná místa a ve 

finále se jim postavte tím, že poznáte svou skutečnou podstatu, jejíž přirozeností je sebevědomí a láska. 
 

Skrze ochotu takovým procesem projít se časem stanete imunními vůči těmto typům sirén.    
 
 

2. Falešný pozitivismus a vyhýbání se stínu 
 

Vedle stínu sebezavržení a strachu je vyhýbání se třetím základním kamenem iluze lidského ega a všechny 
ostatní sirény na něm ve skutečnosti stojí. Jak jsem již napsal a jak všichni dobře víte, všichni chtějí být šťastní, 

což bez náležitého porozumění a praxe vede člověka k nekonečnému uhýbání před vlastními stíny a hlubšími 
vrstvami nezpracovaných emocí do bezpečného prostoru falešných představ.  

 
Tyto falešné sebeobrazy nám poskytují útěchu a zároveň nás vězní, neboť skrze ztotožnění s nimi 

nejsme schopni nahlédnout naše skutečné já.  
 

Rozumná učení Vás vždy povedou k tomu, abyste své stíny intimně poznali a integrovali. To však není pro mnoho 
lidí nic lákavého a tak můžeme na duchovní scéně pozorovat mocnou tendenci unikat do pozitivismu. 
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Harmonický pozitivní náhled na život je 
samozřejmě zdravý. Falešným pozitivismem mám 
na mysli neochotu vidět špínu světa a vlastní vnitřní 

bahno, které volá a chce být osvobozeno. 
 

Pokud hledáte opravdové a trvalé štěstí, vždy 
hledejte autentickou hloubku.  

 
Nezastavte se u povrchních manažerských přístupů 

založených na stimulaci třetí čakry formou 
nekonečného pozitivního „sebe-povzbuzování“. 

Nechte se jimi obohatit, ale jděte dál, neboť k 
opravdovému štěstí nevedou. 

 
Jakýkoliv úspěch ve vnějším světě je pouze krátkým 

zábleskem štěstí naší esence, po němž se vždy navrátí 
žízeň po pravdě ve formě vnitřní nespokojenosti. 

 
Nacházení opravdového štěstí je cesta, která spočívá v postupném sjednocení s Bohem uvnitř 

nás. Aby toto sjednocení mohlo přijít, potřebujete odkrýt vše, co neodráží Vaši niternou pravdu.  
 

 
3. Neuzemněná učení a duchovní úlety 

 
Velmi rozšířenou pastí jsou neuzemněné duchovní cesty a věřte, že tuto fázi jsem ochutnal velmi hluboce. 
Narozdíl od předešlého typu mohou být duchovněji zaměřené a jejich kořínkem je opět vyhýbání se stínu. 

 
Jsme zaplaveni knihami, kurzy a přednáškami a vysoké duchovní pravdy již nejsou výsadou těch, kteří jsou na ně 
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připraveni, jak tomu bylo dříve. Pro člověka, který má rozvinuté vnitřní cítění, je kontakt s takovými pravdami 
jako příjemný návrat domů. 

 
To je samozřejmě krásné a v pořádku. 

 
Duchovní úlet vzniká ve chvíli, kdy se duchovními pravdami začne omlouvat nezdravé fungování 

ve světě, které je způsobeno nenahlédnutými stínovými tendencemi a prostory neuvolněných 
emočních vrstev.  

 
Říká se tomu duchovní bypassing. 

 
Vzhledem k její rozšířenosti bych se na tuto tendenci rád podíval blíže a tak uvedu několik názorných příkladů.  

 
„Vysoké pravdy o všeprostupující dokonalosti se například nesmí stát výmluvou pro nedostatek 

zodpovědnosti, lenost a strach jednat.“ 
 

Co tím myslím? Podívejme se na frázi : „Vše je tak, jak má být.“  
 

Na vysokých úrovních porozumění je to opravdu zažíváno a tato zkušenost je doprovázena zkušeností hlubokého 
míru a lásky. Pokud se za tuto pravdu však schovává člověk, který se vyhýbá vlastnímu strachu z konfrontace 

s někým, kdo ho očividně zneužívá, potom je to lež a živná půda pro útrpný duchovní úlet. 
 

Pokud se za tuto pravdu schovává člověk, který není ochotný podívat se na vlastní sklony k odporu a lenosti a tak 
zneužívá ostatní, neboť není schopen se o sebe prakticky postarat, potom je to opět lež. 

 
Ano, důvěřujme Životu, ale – stejně jako ve starém arabském příběhu - vždy přivažme svého velblouda.  

 
Buďme zodpovědní. 
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„Stejně tak se vysoké pravdy o jednotě a lásce nesmí stát výmluvou pro neschopnost nastavit 
zdravé hranice.“ 

 
Příliš mnoho nezdravých tendencí se zakrývá slovy o lásce. Lidé se snaží milovat ostatní a na sebe zapomínají. 
Snaží se být laskaví a soucitní a sami se sebou zametají jako s hadrem. Takový přístup samozřejmě fungovat 

nemůže.  
  

Nezapomínejte, že milovat nutně neznamená svolit. Moudrá láska jde ruku v ruce se schopností 
nastavit hranice tak, aby mohly kvést radost a mír. 

 
Jedna potenciálně nebezpečná představa, která se může dobře skrývat je tato… 

 
„Už jsem tam. Už to mám.“ 

 
Je velmi lákavá, neboť posiluje dojem výjimečnosti. Právě proto se v ní mnoho učitelů zaseklo a přitom pouze 

došli do bodu, kdy zakusili hlubší přímý prožitek esence. 
 

Takový moment ve skutečnosti předznamenává hlubší čištění karmického batůžku dalece překračující jeden 
život. Právě z toho důvodu se okolo učitelů, kteří byli přesvědčeni, že „už to mají“, v minulosti stalo tolik 

poškozujících úletů. 
 

Jakékoliv představy o dosaženém cíli vždy s vděčností opusťte a kultivujte postoj začátečníka. 
 

A na závěr jedna „duchovnější“ tendence, která může vyústit ve velké popírání. 
 

„Nikdo tady není.“ 
 

Absolutizace pravdy o neexistenci odděleného já je v některých kruzích velmi „in“. Podle našich vhledů, které 
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potvrdil probuzený mistr a přítel Naropa, zůstává rovina individuality reálná i po hlubokém vtělení esence. 
 

Lidská bytost může být hluboce ponořena v poznání věčnosti a přece si zachovává osobité znaky. 
 

Viděl jsem učitele, kteří vypadali jako chodící mumie nebo byli fyzicky hodně nemocní a dokola opakovali, že není 
nikdo, kdo by chtěl nebo nechtěl, ptal se atd. Příčinou toho je odříznutí se od nižších energetických rovin jejich 
neustálým negováním. Bytost se intenzivně zaměří na jednu rovinu (v tomto případě rovinu esence - živoucího 

prázdna) a tak se zdá, že ostatní nejsou. 
 

Taková cesta však není cestou integrace, ve kterou věříme my, nýbrž cestou selektivní 
identifikace. 

 
Cesta integrace je někdy náročná, protože 

vyžaduje práci se vším, co Vaše bytost na své 
karmické cestě nastřádala. Její výhodou je 

postupně se zvyšující živost a silné ukotvení v 
běžné realitě. 

 
Cesta selektivní identifikace naproti tomu ignoruje nižší 

úrovně existence. Poskytuje člověku úkryt před 
bolestivými a děsivými zkušenostmi z minulosti, ale 

plodí zvyšující se odmítání. Časem většinou přijde tvrdá 
rána od Života, která člověka probudí nebo zničí. 

 
Pamatujte, že člověk je víceúrovňová bytost.  

 
Můžete být velmi probuzení a Vaší zkušeností může 

prostupovat záře esence, která nic nepotřebuje a 
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nechce, a přitom můžete na nižších osobnostních rovinách stále něco chtít nebo nechtít. Je to přirozená funkce 
mechanismu těla a mysli. 

 

✵✵✵✵✵ 
 

Pokud má neuzemněný učitel silné charisma, stává se jeho učení nebezpečným, neboť žáci se snadno nechají 
vmanipulovat do nezdravých her a ve jménu duchovního pokroku začnou destruktivně působit ve vlastních 

životech.   
 

Vždy se podívejte na život učitele. Dává důraz na zodpovědnost a zdravé fungování v běžném světě nebo 
donekonečna opakuje vznešené pravdy a obyčejné lidské záležitosti přechází? Dává důraz na zdravé vztahy? Je 

jeho učení vyvážené nebo zaměřené jedním směrem? 
 

Opakuji, že lidský život je víceúrovňová záležitost a různé úrovně potřebují různé zacházení. 
 

Fyzické tělo má svou realitu a potřebuje určité zacházení. Emocionální tělo má svou realitu a potřebuje určité 
zacházení. Mentální tělo má svou realitu a potřebuje určité zacházení. 

 
Je důležité zdravě jíst a mít alespoň nějaký fyzický pohyb. Je důležité přijmout zodpovědnost za vlastní finanční 
situaci a za prostředí, v němž se nacházím. Je důležité kultivovat zdravé vztahy s rodinou a ostatními blízkými 

lidmi. Je důležité pročišťovat vlastní mysl od negativních přesvědčení atd. 
 

Zdravá nauka klade na obyčejný život důraz, neboť si uvědomuje, že pokud bude ve Vašem životě 
chaos, bude se Vám těžko praktikovat - stejně jako by se Vám špatně cestovalo v rozpadajícím se 

automobilu. 
 

Vytvoření stabilní základny je ve skutečnosti velká duchovní praxe, kterou není možné obejít. 

 



   

   Jan Nammo a Lenka Marie Bradáčkovi                                                                                                                               www.chrampoznani.cz © 2017 

Pasti na cestě za štěstím aneb poznáváme sedm sirén duchovní scény 

St
rá
n
k
a1

5
 

4. Iluze instantního řešení 
 

Velmi rozšířená tendence je snaha mít všechno hned a na scéně najdete mnoho typů učení, které Vám to 
slíbí. Samozřejmě to zní lákavě. Vnitřní cesta uzdravování a duchovního zrání však není nic instantního. 

 
Obvykle trvá desítky let a je to série tisíců postupných kroků. Učitelé, kteří Vám slíbí rychlé a intenzivní posuny, 

jsou většinou povrchní bez hlubšího porozumění nebo pokročilejší, ale stále nezralí a často zapletení v 
radikálních způsobech léčení.  

 
Radikální metody sice mohou být dobrým „otvírákem na konzervy“ pro bytosti v zapomnění, ale zároveň 

postrádají jemnost, která je nutná k opravdu účinnému uzdravení jakéhokoliv traumatu. 
 

Pokud nejsou v kategorii těch povrchních, potom může být práce takových učitelů velmi působivá a hluboce 
emotivní. Když se však podíváte blíž, zjistíte, že znovu a znovu roztáčejí kolotoče dramatických hlubokých 

procesů, které končí euforií podobnou osvobození.  
 

Ta však brzy pomine a mnoho se ve skutečnosti nezmění, neboť jemné lidské roviny zůstávají 
zamrzlé. 

 
Proč? Na první pohled nemusí být zřejmé, že během intenzivních katarzí může probíhat 

retraumatizace. Retraumatizace probíhá vždy, když jdete za hranici toho, co jste schopni jako 
bytost v danou chvíli zpracovat. 

 
Zažil jsem učitele, kteří na své žáky agresivně řvali a doslova je trhali na kusy, neboť byli přesvědčeni, že právě tak 

budou schopni kontaktovat hlubší roviny vlastního zranění nebo překročit vlastní ego. Ano, v takových 
momentech se samozřejmě rozjedou hluboké věci a bude to možná vypadat jako velmi intenzivní posun vpřed. 

Většinou se toho tolik nezmění a dokonce to může být naopak právě kvůli nebezpečí retraumatizace a 
prohloubení vnitřního šoku. 
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Cesta většiny lidí začíná hledáním očištění. Chceme to 

rychle a tak nás možná těší počáteční intenzita procesů, 
které se otevřou.  

 
Člověka někdy zavolají divoké katarzní metody, které 

zpočátku mohou mít pro některé význam, neboť 
potřebujete rozbít tvrdý ořech nevědomosti a zapomnění a 

k tomu jsou skvělé. 
 

Opakuji však, že časem je třeba zjemnit, neboť 
trauma intenzitou neuzdravíte. Trauma uzdravíte 

s jemností a laskavostí.  
 

Nemůžete to urychlit. Nemůžete si to vynutit.  
 

Úplně stejné je to s poznáním esence a rozkvětem 
opravdové meditace. 

 
Během let jsem tak pokorně došel do bodu, kdy hluboce 

chápu, že jemné a postupné cesty jsou ve skutečnosti 
efektivnější než ty radikální.  

 
Buďte moudří. Kultivujte trpělivost a užívejte si 

postupné posuny.  
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5. Ulpění ve stínu 
 

Když člověk pochopí, že vnitřním stínům je třeba se přestat vyhýbat a namísto toho je intimně poznat, přichází 
další past, s níž mám letitou osobní zkušenost. 

 
Po setkání s Garudou jsem se roky nořil do sebe a odkrýval a odkrýval. Chtěl jsem být svobodný a věřil jsem, že to 
je cesta, jak toho dosáhnout. Tato stínová práce dostala veškerou mou pozornost a přinesla velké prohloubení a 

zvědomění mnohých temných koutů mého nitra.  
 

Časem jsem se však „zasekl“ ve vlastním stínu a z mého života se vytratila radost. 
 

Stal jsem se závislým na vnitřních dramatech a katarzích s nimi spojených.  
 

Vědomí hloubky vnitřního stínu, kterou jsem kontaktoval, zároveň živilo mou iluzi moci a výjimečnosti, což – jak 
jsem již napsal výše – byla pouze snaha o útěk před hlubšími rovinami pocitů méněcennosti a strachu. 

 
Na tomto případě je krásně vidět jak chytře se do duchovní cesty za svobodou ukryje lidské ego.  

 
Ve jménu vlastního osvobození jsem na sebe začal tlačit – opakovaně jsem překračoval hranici toho, co jsem v 

danou chvíli byl schopen unést a integrovat. Jak jsem napsal výše, takový postoj je ve skutečnosti 
sebepoškozujícím a jakýkoliv pokrok zastaví.  

 
Časem jsem si celou tu hru uvědomil a řekl jí dost, což odstartovalo proces mnohem hlubšího čištění.  

 
Pokud je pozornost primárně zaměřená na objevování vnitřních stínů, budou donekonečna 

vyvstávat další a další.  
 

Ano, je důležité být ochotný intimně poznat to, co povstává ve Vašem vnitřním světě.  
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Je důležité věnovat se vlastním stínovým tendencím, aby Vaše cesta byla ukotvená v realitě.  

 
Neztraťte se však ve vlastním stínu a vědomě kultivujte radost. 

 
Srovnejte si priority a na první místo postavte „hledání Boha“. Spočívejte pozorností ve světle vědomí, kultivujte 
bdělou přítomnost. Právě tím se zvyšuje Vaše vibrace a stíny, které je třeba nahlédnout, se budou ukazovat samy 

od sebe přesně tak, jak to bude pro Vás vhodné. 
 
A co víc? Časem uvidíte, že kultivace kontaktu se světlem vědomí (meditace) některé tendence sama 

o sobě zjemňuje a rozpouští. Není třeba se ve všem dokola máchat.  
 

Právě naopak - při vědomé práci s jakoukoliv stínovou tendencí vždy přijde moment, kdy je třeba ji definitivně 
pustit.    

 
 

6. Iluze přílišné otevřenosti 
 

Další sirénou, se kterou se na naší cestě setkáme, jsou učení, která káží otevřenost, ale nemluví o rozlišování. 
Často jsou to ta neuzemněná, ale nyní se díváme z trochu jiného úhlu a proto jsem této siréně vyhradil 

samostatné místo. 
 

V minulosti tu bylo a i nyní stále je mnoho učitelů, kteří přinášeli učení radikální otevřenosti a ve 
své praxi s Kushi potkáváme mnoho lidí, kteří jsou takovým přístupem poškození. 

 
Být extrémně otevřený je v některých skupinách považováno za duchovně vyzrálé. 

 
Partneři jsou například vyzýváni k tomu, aby překročili své ego tím, že se budou sexuálně sdílet s jinými, což 
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může být s někým v souladu a s někým vůbec. 
 

Na tantrických seminářích jsem viděl lidi, kteří sami sebe tlačili příliš daleko za vlastní hranice, protože chtěli být 
svobodní, propadali se potom do silných procesů a celé to považovali za léčení. Jak jsem napsal výše, takový 

přístup nefunguje. 
 

Ano, kultivujte otevřenost, ale vždy buďte v kontaktu s tím, co Vy vnímáte jako zdravé. 
 

Pro každého nemusí být vhodné střídání partnerů na tantrických akcích. Pro každého nemusí být přirozené ani 
vhodné dlouhé objímání se všemi na konci semináře. 

 
Ne všechna cvičení jsou vhodná pro všechny. 

 
Naše společnost nemá příliš ponětí o zdravých hranicích a 
málokdo je umí dobře nastavit. Bez kontaktu s vědomím 
toho, co je pro Vás v danou chvíli zdravé, jste snadným 

terčem stínových tendencí druhých – taková jednohubka. 
 

Dovolte si cítit sebe sama a dovolte si přiznat si 
svou aktuální pravdu. 

 
Nežeňte sami sebe jako koně. Zvolněte a buďte citliví. 

Uleví se Vám a jemné roviny se uvolní.  
 

Skrze toto uvolnění přijde větší citlivost a ukáží se 
možnosti, které ve strnulém stavu nebyly 

dostupné. Právě takto získáte opravdovou sílu. 
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Podle nás se o některých věcech velmi málo mluví. Například o tom, že každé propojení ovlivňuje energetický 
systém člověka. S některými lidmi se navíc pohybují různé nízkovibrační astrální entity. Možná často nemáte 

tušení, s čím vším se objímáte, co všechno vstřebáváte a to mluvím jen o objímání. 
 

Zpočátku nebudete tyto věci registrovat, ale jak se bude Vaše jemněhmotné vnímání pročišťovat, získá tato 
problematika nový a důležitý rozměr. 

 
Proto rozlišujte a nenechte se strhnout způsoby ostatních. 

 
 

7. Zachraňování 
 

Poslední sirénou, kterou tu zmíním a kterou pravděpodobně potkáte, je tendence k zachraňování ať už ze strany 
vaší nebo ze strany některých učitelů. 

 
Když takového učitele potkáte, může to být zpočátku příjemné. Můžete se cítit v bezpečí, vidění a podporovaní. 

Uleví se Vám, protože cítíte, že jste v rukou někoho, kdo Vás někam dovede.  
 

Problémy přichází, když Vaše niterné impulzy přestanou souznět s jeho představami.  
 

V tu chvíli se vyjeví pouta mezi Vámi. Slyšel jsem o komunitách, kde jejich vůdci zašli opravdu daleko. Ztratili se v 
obdivu svých žáků a začali hrát Boha. 

 
Jednou jsem se v Praze setkal s velmi neobyčejnou ženou. Měla silně otevřené vnitřní oko a jasně viděla do 

akášických záznamů. V její přítomnosti jsem cítil silnou energii, ale zároveň jsem byl hodně zmatený. Brzy mi 
začala denně volat a nepříjemně mě kontrolovat. Kdykoliv jsem s ní nesouhlasil, strašila mě temnými úrovněmi a 

bylo pro mě náročné se od ní oddělit právě proto, že jsem vnímal její schopnosti. Pronikla do mého nitra skrze 
otevřená dvířka nerozpuštěného strachu. 
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Tato manipulace - učitelova neschopnost ji nahlédnout a žákova neschopnost se vůči ní vyhradit - 
může vést k opravdu velké destrukci. 

 
Takový učitel může duchovními pravdami útočit do Vašich slabých míst, protože Vás ve skutečnosti potřebuje, 

aby mohl živit svou představu „toho, kdo zachraňuje svět“. 
 

Je to touha „být dobrý“, která opět stojí jen a jen na iluzích méněcennosti a strachu. 
 

Opravdový učitel skutečně zachraňuje svět, ale také má dost síly na to, aby Vás nechal jít Vaší 
cestou. A nechá Vás jít Vaší cestou, i když si bude jistý, že kráčíte vstříc velmi těžkým zkušenostem.    

 
Jakmile ucítíte ze strany učitele cokoliv lepkavého, 

ukažte na to a sledujte jeho míru reflexe a 
otevřenosti. Pokud tam není, okamžitě zmizte. 

 
A buďte upřímní sami k sobě, kdykoliv tuto tendenci 

zaregistrujete ve Vašem chování.  
 

Takové zachraňování neslouží nikomu.     
 

 
 
 
 
 
 



   

   Jan Nammo a Lenka Marie Bradáčkovi                                                                                                                               www.chrampoznani.cz © 2017 

Pasti na cestě za štěstím aneb poznáváme sedm sirén duchovní scény 

St
rá
n
k
a2

2
 

Pojďme si to shrnout. 

 

1. Neztraťte se v hledání speciálních schopností. Hledejte vlastní osvobození a Vaše dary přijdou samy.  

 

2. Pokud hledáte opravdové a trvalé štěstí, vždy hledejte hloubku. Nacházení opravdového štěstí je cesta, která 

spočívá v postupném sjednocení s Bohem uvnitř nás. Aby toto sjednocení mohlo přijít, potřebujete odkrýt vše, co 

neodráží Vaši niternou pravdu. 

 

3. Milovat nutně neznamená svolit. Moudrá láska jde ruku v ruce se schopností nastavit hranice tak, aby mohly 

kvést radost a mír. 

 

4. Jakékoliv představy o dosaženém cíli vždy s vděčností opusťte a kultivujte postoj začátečníka. 

 

5. Pamatujte, že člověk je víceúrovňová bytost a různé úrovně vyžadují různé zacházení. 

 

6. Zdravá nauka klade důraz na obyčejný život, neboť si uvědomuje, že pokud bude ve Vašem životě chaos, bude 

se Vám těžko praktikovat - stejně jako by se Vám špatně cestovalo v rozpadajícím se automobilu. Vytvoření 

stabilní základny je ve skutečnosti velká duchovní praxe, kterou není možné obejít. 
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7. Radikální způsoby léčení jsou většinou vhodné pouze v prvních fázích cesty. Vždy sledujte, kde je hranice toho, 

co jste schopni zpracovat. Přílišný nátlak na sebe sama způsobí retraumatizaci a pouze Vás zpomalí.  

 

8. Trauma neuzdravíte intenzitou. Uzdravíte ho s laskavostí a jemností. Kultivujte tedy trpělivost a užívejte si 

postupné posuny. 

 

9. Uzdravení si nemůžete vynutit. Stejné je to s poznáním esence a rozkvětem opravdové meditace. Nemůžeme 

způsobit, aby Bůh vstoupil. Na nás je vytvořit prostor a otevřít dveře. 

 

10. Pracujte s vlastním stínem, ale zároveň si dejte pozor, abyste se v něm neztratili. Vědomě kultivujte radost a 

posilujte svůj kontakt s vědomím pozorovatele / světlem vědomí / „tím, co si uvědomuje“. 

 

11. Vždy si dovolte cítit sebe sama a dovolte si přiznat si svou aktuální pravdu.  

 

12. Rozlišujte a nenechte se strhnout způsoby ostatních. 

 

13. Zachraňování neslouží nikomu. Vždy mějte sílu a nechte ostatní jít jejich cestou. 
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Závěrem 
 

Naše cesta se přiblížila ke konci a já jsem velmi vděčný, že jste dočetli až sem. Chtěl bych napsat už jen toto. 
 

Tento svět Vás bude zkoušet neustále. Uvědomte si to. Buďte ostražití a jak si časem osvojíte schopnost 
rozlišovat, zjistíte, že vznikl prostor, do něhož může vstoupit více štěstí. 

 
Bůh je v každém z nás a je možné ho objevit.  

 
Tato cesta spočívá v kultivaci probuzeného vědomí a je to jedna z hlavních věcí, kterým se s Kushi 

v naší praxi věnujeme.  
 

Je to ta největší cesta, kterou můžete tady na Zemi projít.  
 

Možná v hloubce Srdce cítíte touhu po ní, možná už po ní nějakou dobu jdete. 
 

Možná si také uvědomujete jak obrovská je síla zapomnění. Ano, jako lidé máme tendenci opakovaně podléhat 
nereálným iluzím, které způsobují utrpení. 

 
Mám proto poslední doporučení. 

 
Je moudré najít si opravdového mistra, kterému můžete naslouchat a kterého můžete především 

pocítit. Ve světle takových setkání jasněji uvidíte, kde sami ještě nežijete Vaši niternou pravdu. 
 

Vnější mistr, který by měl být zároveň opravdovým přítelem, je odrazem Vašeho vnitřního spojení s esencí a bude 
tento kontakt podporovat a prohlubovat. 

 
Pro nás jsou takovými vzory mistr Naropa a avatarka Matka Meera. 

http://www.naropa.eu/
http://www.mothermeera.com/
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Dobře si uvědomujeme jak náročné mohou některé životní zkoušky být a tak i my nabízíme 
poměrně široké spektrum podpory od terapeutické práce na osobnostních tématech, přes vedení 

obřadů a přípravu na porod, po práci s myslí a meditační praxi.  
 

Naši nabídku najdete zde.  
 

Na přelomu července a srpna 2017 také povedeme pětidenní Letní Retreat se širokým záběrem témat, kterým 
se budeme věnovat.  

 
Toto setkání může být velkou 

podporou na Vaší cestě a tak Vás ze 
srdce zveme.  

 
Přejeme Vám štěstí a pokud ucítíte, 

rádi Vás někdy potkáme osobně. 
 

Kéž Vás Láska a Světlo vědomí 
provázejí na každém kroku 

Vašich životů… 
 

Nammo a Kushi… 
 
 

 

http://chrampoznani.cz/nabizime/
http://chrampoznani.cz/letni-retreat/

