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POKUS ČÍSLO 1
PRAVIDLO SPOLEHLIVOSTI 

Existuje neviditelná energie neboli
pole potenciálních možností

„Všichni èekají na vìènost, zatímco šamani øíkají: 
,Co takhle dnes veèer?‘“

Alberto Villoldo, Ph.D., spisovatel kubánského původu
a učitel energetické medicíny

Výchozí bod
Díky tomuto pokusu se jednou provždy přesvědčíte, 

že ve vesmíru existuje milující, velkorysá a zcela kon-
krétní síla. Někdo jí říká Bůh. Vy si ji třeba nazývejte 
prána, všeobjímající vesmír nebo jak je vám libo. 

Problém spočívá v tom, že jsme dosud v tuto sílu 
museli věřit. Nesměli jsme si ji ohmatat, ale zato se 
od nás žádalo, abychom v jejím jménu dělali různé 
věci, například odváděli desátky, meditovali a sypali si 
popel na hlavu. Já osobně si mnohem raději představu-
ji energii, která nejen bere, ale také dává. Co vy na to?

V tomto pokusu dáme poli energetických možností 
jasně najevo, že je to teď, nebo nikdy. Že už nehodlá-
me dál věřit v něco, co se baví hrou na schovávanou. 
Vyžadujeme nezvratný důkaz. A chceme ho hned teď. 

Existuje neviditelná energie neboli
pole potenciálních možností

„Všichni èekají na vìènost, zatímco šamani øíkají: 
,Co takhle dnes veèer?‘“

Alberto Villoldo, Ph.D., spisovatel kubánského původu
a učitel energetické medicíny
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Jistě znáte tu zkratku složenou ze čtyř písmen – A. S. A. 
P. (as soon as possible – co možná nejdříve). Hodláme 
dát poli potenciálních možností přesně 48 hodin na to, 
aby nám poskytlo znamení – jasné znamení, které ne-
bude možné připsat náhodě. Znamení, které bude zářit 
jako neonový nápis.

Jelikož jsme žili v představě, že ona síla je obestřena 
rouškou tajemství, ve skutečnosti neočekáváme, že ji 
najdeme. Nebo nás přinejmenším nepřekvapí, když se 
tak nestane. Nikdo nás totiž neučil si jí všímat, a tak 
tato inspirativní síla, jež dokáže člověka naplnit energií 
a změnit mu život, krouží kolem nás, aniž bychom si 
jí byli vědomi. 

Co mám dělat? Čekat?

„Pokud z vašeho léku nevyroste kukuøice,
k èemu je dobrý?“

Sun Bear, stařešina indiánského kmene Chippewa 

Pro ty z vás, kteří chcete čekat na vstupenku do ráje: 
dělejte si, jak je vám libo. Je to totéž, jako by člověk 
naší doby odmítal používat elektřinu. A přitom stačí 
jen najít zásuvku a připojit k ní elektrický spotřebič. 
A hleďme, co všechno se tím dá získat! Topinky, hud-
bu, jež se line z reproduktorů, filmy a zpravodajství 
z nevzdálenějších koutů světa.

Musíme si zvyknout o oné síle uvažovat stejně jako 
o elektřině. Klademe si snad otázku, zda jsme hodni 
toho, abychom si zapojili do sítě toustovač? Nebo: 
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Modlil jsem se dost dlouho a dost vroucně na to, abych 
si zasloužil rozsvítit světlo v kuchyni?

Necítíme se přece provinile, když si chceme pustit 
rádio a poslechnout si zprávy. Pole potenciálních mož-
ností je stejně nezaujaté a stejně dostupné jako elektři-
na, stačí se jen rozhodnout, že je budeme hledat.

A nalézt je není až tak těžké.

Neoficiální důkaz

„Že v nìj vìøíš, se Bùh nenechá pøesvìdèit tak 
snadno, jak by si nìkteøí pøáli.“ 

Alex Frankovitch v románu Skinny Bones (Kost a kůže)
od Barbary Park

Ano, v této podkapitole bude řeč o Bohu. Jen stěží 
vám asi uniklo, že o něm mluví úctyhodné množství 
lidí. Jeden ze sedmi dní v týdnu je vyhrazen k jeho 
uctívání. K jeho poctě byly vybudovány stavby všech 
velikostí a tvarů. V mnoha novinách je náboženství vy-
hrazen prostor hned vedle politického zpravodajství, 
místních zpráv, počasí a křížovky.

Určitou verzi Boha má každá kultura, jež kdy exis-
tovala. O této síle vědí i vědci, kteří se zabývají výluč-
ně studiem vlastností a vzájemného působení hmoty 
a energie. Většina z nich ji nenazývá Bůh. Tak napří-
klad Albert Einstein tvrdil, že nevěří v tradičního Boha, 
ale bylo mu jasné, že tam ve vesmíru něco existuje. 
A to ostatní jsou podle něho pouhé detaily.

Neoficiální důkaz

„Že v nìj vìøíš, se Bùh nenechá pøesvìdèit tak 
snadno, jak by si nìkteøí pøáli.“ 

Alex Frankovitch v románu Skinny Bones (Kost a kůž (Kost a kůž (Kost a k e)
od Barbary Park
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Bůh, v něhož věří většina lidí, je pouhý lidský vý-
mysl. Z pohodlnosti tohoto uměle vytvořeného Boha 
přijímají jako neoddiskutovatelný fakt. Nedává to však 
vůbec žádný smysl. Pokud je Bůh láska, pokud je ztě-
lesněním dokonalosti a má-li všechny ostatní ctnosti, 
jež mu připisujeme, proč by měl někoho házet do jámy 
lvové? Mimoto proč by rozumně uvažující člověk chtěl 
mít něco společného s nějakým nevypočitatelným 
a nespravedlivým Bohem, který se baví tím, že ho tres-
tá? Stejně jako si každá žena uvědomuje, alespoň v te-
oretické rovině, že by si neměla nic začínat s chláp-
kem, co jí může ublížit. 

Chci tím říct, kdo by o něco takového stál?

Dobrotivý Bůh?

„Nevím, zda existuje Bùh, ale kdyby neexistoval, 
rozhodnì by to víc prospìlo jeho povìsti.“

Jules Renard, francouzský spisovatel

Sotva jsem zvládla abecedu, dostalo se mi ponau-
čení, že malá Sue Grout je ubohý hříšník a ani zdaleka 
nedosahuje Boží slávy. Byl to stejně nezvratný fakt jako 
to, že jedna a jedna jsou dvě. Jediné, co mě na tom ce-
lém veledůležitém poznatku utěšovalo, bylo vědomí, 
že v tom alespoň nejsem sama. Jak se to tak jeví, říka-
la jsem si, všichni ostatní jsou taky hříšníci. Dokonce 
i paní Beckwith, moje vlídná učitelka z mateřské škol-

Dobrotivý Bůh?

„Nevím, zda existuje Bùh, ale kdyby neexistoval, 
rozhodnì by to víc prospìlo jeho povìsti.“

Jules Renard, francouzský spisovatel
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ky, která mi dovolila, abych si každé druhé pondělí 
vzala s sebou do třídy svoji želvičku Pokey. 

Když jste hříšník, nejhorší na tom je, že máte vy-
hlídku dostat se do pekla. Těžko jsem si dokázala 
představit, jak to asi v pekle vypadá, tím spíš, že jsem 
toho tenkrát mimo hranice Kansasu mnoho nenaces-
tovala. Ale táta mi vysvětlil, že rozhodně není o co 
stát. Je tam prý ještě větší horko, než bylo v domě tety 
Gwen a strýce Teda toho léta, kdy se jim porouchala 
klimatizace. A zatímco pobyt u nich po čtyřech dnech 
skončil, v pekle člověk zůstane po celou věčnost.  
A když prý chci pochopit, co je celá věčnost, řekl mi 
tehdy táta, stačí si vzpomenout, jak jsem se cítila loni 
26. prosince při představě nekonečného čekání na dal-
ší Vánoce.

Způsob, jak z toho ven, je, že můžete „být spaseni“. 
A tak jsem ve svých čtyřech letech za doprovodu var-
han v metodistickém kostele v Cantonu ve státě Kansas 
poklekla na kolena a obrátila se na dobrotivého Pána 
s prosbou, aby mi odpustil mé hříchy. Moje rodina 
s dlouhou metodistickou tradicí si kolektivně vydechla 
úlevou. Rodiče ještě téhož večera obvolali všechny tety 
a strýce, aby se s nimi o tu skvělou zprávu podělili. 

„Takže naše nejstarší dítì už došlo spásy,“ prohla-
šovali hrdì. „Teï máme alespoò jistotu, že Pam pùjde 
do nebe.“

Především je hřálo přesvědčení, že svým obrácením 
půjdu příkladem tehdy dvouleté sestře Becki a bratrovi 
Bobbymu, kterému byly toho času tři měsíce.

Jistě, nechcete to ponechat náhodě. Ježíš může přijít 
kdykoli – v noci či za dne. Nečekaně jako zloděj. Může 
vás zastihnout u snídaně nebo na hřišti, když zrovna 
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visíte hlavou dolů na prolézačce. Nebo se může obje-
vit ve dvě hodiny v noci, což by mohlo představovat 
skutečný problém, pokud máte tvrdý spánek. Ježíš by 
vás mohl uchvátit, než se stačíte probudit.

A na to raději nechcete ani pomyslet. Vždyť máte 
ještě stále v živé paměti, jaké bylo v domě u tety Gwen 
a strýce Teda nesnesitelné vedro.

Zatímco jsem se sžívala s vědomím, že jsem hříšník, 
současně jsem stále dokola slýchala výrok: Bůh je lás-
ka. Co na tom, že církve představují Boha jako skrytou 
kameru, která sleduje každý váš krok? Nedávalo mi to 
valný smysl. Ale koneckonců co člověk může vědět  
v pouhých čtyřech letech?

Přestože jsem se později povážlivě přibližovala 
nudnému modelu dokonalého dítěte (nosila jsem domů 
samé jedničky, snažila se nehádat se svými sourozenci, 
nebrala jsem drogy ani se neopíjela, a dokonce jsem si 
stlala postel, aniž by mě k tomu někdo vyzýval), neu-
stále jsem cítila v zádech kritický pohled „milujícího“ 
Boha, který si v nebi škodolibě mnul ruce, kdykoli jsem 
něco zpackala. Což bylo po čertech často.

To je mi pěkný odkaz. A s tímhle se muselo potýkat 
nevinné dítě.
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Bůh vypadá jako vousatý stařík
na obláčku a další nesmyslné mýty

„Naše pøedstava o Bohu vypovídá víc o nás
samotných než o Nìm.“

Thomas Merton, křesťanský mystik

Pokud vám někdo odpoví kladně na otázku, zda 
věří v Boha, dá se předpokládat, že s největší pravdě-
podobností nikdy neuvažoval nad tím, co si má pod 
pojmem Bůh přesně představit. Když už by se k tomu 
musel stůj co stůj nějak vyjádřit, nejspíš by řekl něco na 
způsob „ten nahoře“. 

Najít definici Boha je pochopitelně zhola nemožné. 
Bůh podobně jako elektřina nebo světlo není neměnná 
veličina. Existuje mimo materiální svět složený z hmoty 
různých tvarů a forem. Prostupuje vesmírem mimo čas 
a prostor. To nám ovšem nijak nebrání v tom, abychom 
se pokoušeli vymýšlet nejrůznější definice. Uveďme si 
osm nejznámějších mýtů o Bohu:

Mýtus číslo 1: Bůh je mužského rodu. Ačkoli někte-
ré pokrokové církve někdy mluví o Bohu v ženském 
rodě, skutečnost je taková, že pole potenciálních mož-
ností žádné pohlaví nemá. Stejně tak přece neříkáme 
paní Elektřina nebo pan Magnetismus. Nejlepší asi 
bude používat zájmeno středního rodu – to. Pole po-
tenciálních možností je energetické pole, které ovládá 
vesmír, tentýž zdroj energie, jenž dává vzrůst vegetaci, 
díky němuž se na odřeném koleně vytvoří strup a jenž 
neustále usiluje o dosažení celku.

Bůh vypadá jako vousatý stařík
na obláčku a další nesmyslnší nesmyslnší é mýty

„Naše pøedstava o Bohu vypovídá víc o nás
samotných než o Nìm.“

Thomas Merton, křesťanský mystik


