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Krok 4.

Vyberte, které pouto 
přetrhnete

Dvanáct kroků k odstranění pout, 
která vás svazují

Krok   1. Najděte si posvátný prostor
Krok   2. Vytvořte energetický sendvič
Krok   3. Aktivujte auru
Krok  4. Vyberte, které pouto přetrhnete
- Odlište malé pouto od velkého pouta
- Energetičtí upíři.
Pro léčitele: Odhadněte klientovu vyrovnanost
Pro léčitele: Vyvarujte se dramatických situací
Pro léčitele: Předveďte zvolený postup
Pojmenujte pouto, která má být odstraněno
Vnitřní svolení
Krok   5. Najděte pouto
Krok   6. Dejte svolení
Krok   7. Odstraňte pouto
Krok   8. Obvaz k obnovení vyrovnanosti
Krok   9. Vyrobte dialogové okénko a vyplňte jej
Krok 10. Diskutujte o svých rolích ve vztahu
Krok 11. Ovlivněte další aspekty vztahu
Krok 12. Zadejte domácí úkoly
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Kroky 1 až 3 vás připravily na to, jak použít duchov-
ní energii ke změně aury. Dalším logickým krokem je vý-
běr pouta, které má být přeseknuto. Krok o němž bude řeč 
v této kapitole, je nepostradatelný prvek správné přípravy 
k přeseknutí svazujícího pouta, ať už vašeho vlastního, 
nebo klientova. 

Není jednoduché určit, které pouto má být odseknuto 
nejdřív. Člověk se logicky vždy zbavuje největší zátěže. 
Mohlo by se tedy zdát zřejmé, že první musí být odstraně-
no pouto nejhoršího, nejútrpnějšího vztahu ve vašem nebo 
klientově životě.

Tak jednoduché to však není. Nejdřív začneme s ma-
lými pouty. Než si budete moci troufnout na velké pouto, 
musíte se nejprve zdokonalit v sekání těch malých. Násle-
dující tabulka uvádí deset typických představitelů malého 
pouta. Bezpochyby přijdete na plno dalších. 

Dřív než se pustíte do velkých pout, vyzkoušejte si nej-
méně deset cvičení s malými pouty.

Malá svazující pouta
Cvičte na malých poutech, ne na velkých. Vzta-

hy, které jsou nositeli těchto pout, nehrají ve vašem 
životě nijak zásadní roli, ale stejně jsou nepříjemné. 
Patří k nim:
1.  Vztah k nepopulárním a arogantním politikům 

a celebritám.
2.  Vztah k nepříjemným a otravným spolupra-

covníkům, šéfům nebo zákazníkům.
3.  Vzdálené kamarádství, které ukončila křivda, 

nebo nějaká jiná neshoda.
4.  Sousedi nebo známí, kteří vám lezou na nervy.
5.  Lidé, kvůli nimž jste přišli o peníze, kteří vás 

připravili o čas nebo o klidné spaní.
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Než se naučíte dokonale zvládnout odstranění malých 
pout, zabere vám to trochu času. Buďte však trpěliví. Tré-
nujte sami nebo s kolegou, ale hlavně jen na malých pou-
tech. Až nastane čas, zkusíte si přeseknout první velké pou-
to.

Nezapomeňte, že metoda sekání svazujících pout má 
trvalé nevratné účinky. Kdyby jste se chtěli stát klavírním 
virtuosem, taky nezačnete cvičit Rachmaninova a jeho  
III. klavírní koncert v d-moll. Stejné je to s naším učením. 
Tak jako se postupně učíme noty, postupujeme i s pouty.

Patnáct nejdůležitějších pout
Následující seznam vás seznámí s výběrem nej-

důležitějších článků spojujících pout, které mohou 
být v případě nutnosti odstraněny.
1. Někdo, kdo vás zneužil nebo se na vás dopustil 

násilí.
2. Nějaká nehoda nebo trauma. (Může se vázat  

i k určité události. Jestliže je s nehodou spo-
jena nějaká osoba, může se pouto vázat k ní. 
V takovém případě není nutné znát jméno do-
tyčné osoby. Jako příklad si představte třeba 
řidiče, který vás srazil, když vám bylo devět,  
a následně z místa ujel.

3. Matka.
4. Otec.
5. Oba biologičtí rodiče, jestliže jste adoptováni. 
6. Sourozenci, vlastní i nevlastní.
7. Potomci. I ti, kteří byli dáni k adopci nebo ze-

mřeli.
8. Každé nenarozené dítě, ať už to bylo z důvodu 

potratu, nebo interrupce.
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  9. Každý sexuální partner, se kterým jste otěhot-
něla. Případně partnerka, již jste přivedli do 
jiného stavu.

10. Bývalí manželé, bývalí milenci, především ti,  
s nimiž jste přišli o nevinnost.

11. Každý člověk, ke kterému vzhlíželi s nekritic-
kým obdivem. Například vůdce sekty.

12. Kamarádi z dětství, se kterými jste prožili ně-
jakou zlomovou událost. Poprvé jste se opili, 
zapálili si první cigaretu, vyzkoušeli prvního 
jointa. 

13. Všichni duchovní učitelé, léčitelé, terapeuti, 
kteří vás energeticky vysávají.

14. Nesnesitelné pracovní vztahy. Příšerní zaměst-
nanci nebo zaměstnavatelé. Spolupracovníci, 
kteří vás zradili.

15. Všichni ti, co vás týrali v dětství. Učitelé nebo 
sadističtí spolužáci.

Energetičtí upíři
Pokud jste pozorně četli předcházející seznam, určitě 

jste si všimli, že v bodě třináct mluvím o duchovních učite-
lích a léčitelích, kteří vás vysávají. Takové osoby nazývám 
energetičtí upíři*.

 Energetičtí upíři využívají svazujícího pouta k vysátí 
energie, stejně jako klasičtí upíři vysávají krev svých obě-
tí. Takový člověk se k vám připoutá, aniž si toho všimnete.  
I pouto mezi vámi může být velmi slabé, až skoro nepatrné.

V Eugenice jsme v roce 2002 na téma energetických upírů vydali knihu 
Barbary E. Hort Nekalé vztahy – pozn. nakl.
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Upír dokáže i obyčejné pouto využít k tomu, aby vás 
vysál až na pokraj šílenství. Většinou se snaží získat vaši 
sílu, sexuální energii nebo citovou vitalitu.

Díky kroku 7 společně se zbytky pouta definitivně od-
straníme každého takového upíra. 

Upír nemusí působit účelově. Představte si, že tráví-
te čas s léčitelem, který má podvědomé touhy a choutky, 
díky nimž se vytvoří upíří vazba. Anebo třeba ještě nemáte 
srovnané účty z minulých životů. Ať už je důvod jakýkoliv, 
upíří vazba se vytvoří nesmírně rychle a stejně rychle díky 
ní budete ztrácet energii.

Zapamatujte si:
-  Že i když nemusí jít o úmysl, energetický upír 

pro vás představuje velké nebezpečí.
-  I když si vy i připoutaný nejste žádného špat-

ného pouta vědomi, může již dávno existovat 
a obsahovat upíří vazbu.

Jedinou výjimkou je situace, když vás s připou-
taným pojí pevná citová vazba. V takovém případě 
nemusíte mít strach. A i kdybyste přece jen pouto 
odstranili, citová vazba přetrvá dál.

Stejně tak se nemusíte bát odvety nebo obnove-
ní pouta ze strany energetického upíra. Odstranění 
pouta má trvalý charakter. 

Upírem se člověk může stát bez vlastního při-
činění. Kolikrát o svém upírství ani neví. Většinou 
tomu je naopak a lidé se energetickými upíry stáva-
jí záměrně, za účelem vlastního obohacení. Jsou to 
hlavně:
-  Vůdci sekt.
-  Chamtiví nebo přehnaně ctižádostiví jedinci.
-  Politici a v širším slova smyslu, veřejně aktiv-

ní lidé.
-  Sociopati.
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-  Jedinci s výrazným sexappealem.
-  A bohužel i šarmantní osoby, zdánlivě nevinné 

jako lilie.

Energetickými upíry můžete s klidným svědomím na-
zvat všechny nepříjemné učitele nebo nadřízené, kteří z vás 
pomalinku, ale soustavně vysávali svým jednáním všechnu 
energii.

Jestliže je váš partner energetický upír, buďte si jisti, že 
upíří vazba je i ve vašem hlavním poutu.

Pokud se chcete upíří vazby zbavit, není třeba navště-
vovat nějakého speciálního energetického vymítače. Vazba 
se ztratí zároveň s odstraněním pouta, jehož je součástí.

Myslím si, že mnoho z vás si teď s hrůzou uvědomilo, 
kolik je kolem vás energetických upírů.

Zahoďte strach. Odstranění svazujících pout má drti-
vý dopad. A duchovní energie se dokáže hravě vypořádat  
i s energetickými upíry.

Ochrana 
Brzy nastane okamžik, kdy vy sami budete léčit své 

klienty. Možná máte strach, abyste se nestali sami energe-
tickým upírem.

Dvanáct kroků vedoucích k odstranění svazujících 
pout naštěstí obsahuje několik pojistek proti takové kata-
strofě. První z nich je technika dodání sil, kdy se spojíte 
s Božskými bytostmi, které by energetického upíra netole-
rovaly. Druhým je samotný záměr, s jakým léčbu provádí-
te. Chcete klientovi pomoct, ne ho vysát. Navíc jste sami 
odpovědni sami za sebe. Zkuste uvažovat trochu obchod-
ně. Jak dlouho budete léčitelem, když budete vaše klienty  
o energii připravovat, místo abyste ji dodávali. Dobrá re-
putace je základ.
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Psychická léčba s upíry
Roger se mnou absolvoval mnoho sezení. Byl 

to velmi dobrý žák, psychicky velmi zdatný. Bylo 
mi potěšením číst si jeho skvělou, vždy připravenou 
auru. Jednoho dne však Roger dorazil na mou lekci 
úplně zničený. Nikdy předtím jsem ho neviděla v tak 
hrozném stavu. 

Vyprávěl mi, že před dvěma týdny byl na semi-
náři s jedním velmi slavným psychickým léčitelem, 
který se jmenuje Zachary. „Během semináře jsem se 
cítil skvěle, ale když jsem se vrátil domů, něco se ve 
mně zlomilo a cítil jsem se absolutně pod psa.“ Po-
prosil mne, zda-li bych se nepodívala, jestli se mezi 
námi nevytvořilo svazující pouto.

Odpověď byla rychlá a zněla ano. Popíši, co 
jsem našla v Rogerově sakrální čakře.
1. Léčitel: Musím tě toho hodně naučit.
2. Roger: Ano, musím se od vás mnohé naučit.
3. Léčitel: Při léčbě jsem spojený s astrálními 

bytostmi, které sami sebe nazývají: Sbor. Jak-
mile tě jednou zasvětím do své léčby, vytvoří 
se energetické spojení mezi tebou a Sborem. 
Všechny bytosti ze Sboru se budou živit tvojí 
aurou po celý zbytek tvého života. Na oplátku 
za energii, kterou mohou vysát z mých klientů 
a studentů, za mě provádějí léčbu.

Tento hrůzostrašný příběh je bohužel pravdivý, ale co 
je nejhorší, nejedná se o ojedinělou vlaštovku.

Vždy si pečlivě vybírejte svého léčitele a vždy se  
o něm snažte zjistit co nejvíc informací.

Čas od času možná ucítíte nutkání znát odpověď na pár 
otázek ohledně procesu léčby.
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-  Probíhá léčba sama od sebe, anebo jste obětí obludného 
léčitelova ega?

-  Investuje léčitel do léčby i svou vlastní energii? Je na 
konci lekce unavený, vyplivnutý?

-  Jací jsou jeho pomocníci. Kdo mu při léčbě pomáhá?
Minulé stránky vám osvětlily tvorbu energetického 

sendviče. Ne všichni léčitelé tento proces ovládají a ti, je-
jichž pohnutky nejsou zrovna šlechetné, o energetickém 
sendviči ani nechtějí nic vědět. Nejhorší spojení, které jsem 
během své praxe zažila, bylo s nízkými astrálními bytost-
mi.

Roger studoval se slavným Zacharym, aniž by zvážil 
riziko možnosti spojení právě s astrálními bytostmi. Když 
jsme se během našich lekcí dostali ke kroku 10, přiznal 
se mi, že se již několikrát pokoušel ukončit přátelství se 
Zacharym, ale nešlo to. Jakmile jsme odstranili svazující 
pouto, utnul Roger jejich kontakty ze dne na den.

Ještě lepší ochrana 
Předtím, než začnete s odstraněním pout, zkuste si 

klienta nejdřív trochu oťukat. Je dost silný jak psychicky, 
tak fyzicky na to, co se chystáte vykonat. Jakmile obje-
víte smítko pochybností, přerušte standardní průběh lekce  
a snažte se nejdřív celé věci přijít na kloub.

Zjistěte, jestli je klient vyrovnaný
Někdy se stává, že klient není na odstranění 

svazujících pout připraven. Během studia kroku 3 
jste se naučili číst v klientově auře. Ta by vám měla 
o klientově klidu a vyrovnanosti amnohé prozra-
dit. Jestliže si však stále nejste jisti, použijte tuto 
techniku. Tento odhad slouží jen vám, abyste se 
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ubezpečili, že klient je dostatečně silný pro léčbu. 
Klienta se svým odhadem neseznamujte.
1. Navoďte si pocit velikosti.
2. Chtějte vědět co nejvíc o tom, jak je klient při-

pravený pro odstranění svazujících pout.
3. Zvolte vaši nejmilejší techniku, ať už je to Na-

jdi a přečti, nebo Dotkni se a přečti. Obraťte 
svou pozornost k těmto třem databankám.

- Kořenová čakra: Spojení s databankou skuteč-
nosti.

- Krční čakra: Databanka pravdivosti.
- Třetí oko: Databanka duchovního spojení.
4. Všechno, co se vám vyjeví, porovnejte s tím, 

co o klientovi víte, a s tím, co jste vypozoro-
vali z jeho chování nebo řeči těla. Je klient 
uplakánek, strašpytel, nebo člověk náchylný 
k záchvatům zuřivosti?

5. Jestliže vám některé vlastnosti nepříjemně rezo-
nují ve více rovinách, okamžitě přerušte proces 
odstranění pout. Buďto zkuste úplně jiný druh 
léčby, nebo prostě celou lekci ukončete.

Nečekejte, že upozornění ohledně klientovy lability při-
jde zničehonic. Neuslyšíte žádný alarm, ani ve vašem poko-
ji nezačnou najednou blikat výstražná světla. 

Jenom vaše zvýšená bdělost a pozornost dokáže odhalit 
neklid a zmatek v klientově duši. Rozhodně to však s tou 
bdělostí nepřehánějte. Každý člověk má v sobě zmatek  
a něčeho se bojí. Nedá se říct, že když Joanna Lester od-
straňovala má pouta, byla jsem vzorovým příkladem sto-
icky klidného člověka. Spíše bych se nazvala klubíčkem 
pocuchaných nervů. 
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Abych vám pomohla lépe se rozhodnout, jestli v lekci 
pokračovat, nebo ne, sepíši vám v bodech několik typic-
kých symptomů, které by vás měly od pokračování léčby 
odradit. 
-  Kořenová čakra nepojí člověka s realitou. Anebo ostat-

ní databanky vykazují povážlivé trhliny, což může být 
důsledek neléčených traumat.

-  Krční čakra ukazuje na jeho nedůvěryhodnost a úlis-
nost. I když se vám ten člověk navenek může zdát vy-
rovnaný, okamžitě ukončete lekci.

-  Databanka duchovního spojení vykazuje dlouhodobé 
psychologické poruchy. V některých částech klientovy 
aury se objevují mezery, trhliny apod.

-  Klient je opilý nebo pod vlivem jiných návykových látek. 
Rozhodně se jej nesnažte zbavit nějakého pouta a slušně 
jej požádejte, ať přijde, až bude jeho aura „čistá“.

-  Stejně tak se nesnažte klienta léčit, jestliže si už do-
předu slibuje od léčby zázraky nebo něco podobného.

-  No a nakonec, nesekejte pouta v případě, že klient při-
jde na lekci pozdě a rozrušený nebo se během přípra-
vy na lekci chová jako slon v porcelánu. Netrefí se do 
dveří, neumí si sednout na židli, aniž by nespadl. Pokud 
vám to zní povědomě a podobné kousky předvádíte, ni-
čeho se nebojte, mám v pokoji hodně huňatý a měkký 
koberec.
Když to shrnu, jakmile se vám bude zdát, že s klientem 

není něco v pořádku, přenechejte situaci vaší intuici. Ta 
vám spolehlivě prozradí, jestli v lekci pokračovat, nebo ne. 
A ostych stranou. Není žádná ostuda klientovi slušně sdělit, 
že se dneska na lekci necítíte. Prostě máte dojem, že byste 
mu dneska nijak nepomohli.

Přestože se klient může cítit po takové studené sprše 
z vaší strany pod psa, není všem dnům konec. Nikde není 
řečeno, že příště se bude situace opakovat. Klidně to může 
být naopak.


