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II. kapitola

Od těla k duši

Suzanne, která už podruhé zaklepala na mé dve-
ře, také tentokrát neváhala, a jen aby mohla přijet  
na sezení, urazila stovky kilometrů, což dokazovalo, 
jak silnou má motivaci. Ještě si pamatuji první čtení 
její aury před třemi měsíci. Tenkrát ke mně přišla kvů-
li ekzému, který ji už léta trápil a k tomu ji ještě často 
bolela kolena. Příčinu bolestí však nebylo možné jas-
ně diagnostikovat a veškerá léčba zatím selhala.

Průzkum aury při prvním setkání odhalil výskyt 
mentální krystalizace, jinými slovy „duševního uspo-
řádání“, jehož zvláštní struktura a zabarvení naznačo-
valy pocit viny.

Pocit viny, ať už vědomý či nevědomý, se v kar-
mickém kontextu vyskytuje velmi často. Duševní 
vyzařování umožňuje zkoumat uspořádání myšlenek  
a často je tak jasné, že se ve světelném záření obje-
ví jako medailon. Tento výraz používám právě proto, 
protože se často stává, že na něm lze rozpoznat tvář 
osoby, se kterou problém souvisí. Když je výskyt 
zjevení obzvláště intenzivní, označuji ho někdy jako 
mentální cystu, protože mi skutečně připomíná ja-
kousi fixní představu. Tyto éterické cysty jsou téměř 
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vždy podmíněny každodenním nesprávným chováním 
a jsou příčinou množství zdravotních obtíží a problé-
mů.

V Suzannině případě byl pozorovatelný energetic-
ký kontakt mezi duševním uspořádáním a bolavými 
koleny. Abychom se dopátrali příčin problému, bylo 
nutné nalézt spouštěč pocitu viny, přestože se v medai-
lonu žádná tvář ani postava nedaly rozeznat. Medailon 
se pohyboval sem a tam na rozhraní mezi mentální  
a kauzální aurou, což nasvědčovalo tomu, že původní 
příčina poruchy se pravděpodobně nachází ve velmi 
vzdálené minulosti a jedna jediná součástka nynějšího 
života (jak dokládalo duševní uspořádání) vedla k to-
mu, že tělo začalo volat o pomoc.

Proto se cílem našeho druhého setkání stal výzkum 
Suzanniny karmické paměti. I když jsme neměli velká 
očekávání, doufali jsme, že nalezneme vysvětlení také 
pro ekzém. Suzanne už byla připravená: „Při pátraní 
na kauzální úrovni nemůžeme s absolutní jistotou nic 
plánovat a ani si nic vynucovat. Naše nitro samo roz-
hodne, kdy nastal správný okamžik.“

K Suzannině velkému štěstí to byl ten správný den. 
Hned, jakmile bylo vše připraveno, rozprostřelo se 
před mými zraky projekční plátno z bílého světla, kte-
ré naše pátrání vedlo stále hlouběji proti proudu času. 
V prázdnotě (lépe řečeno ve světle, které ale nemělo 
žádný zdroj), jež se přede mnou pomalu rozprostřela, 
se náhle něco pohnulo a nakonec se vynořila scenerie 
a různé tvary. Jako vždy jsem začal scény průběžně, 
jak jsem je viděl, popisovat.
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Autopsie pocitu viny
Vidím klášter a křížovou cestu s pěknými kamen-

nými sloupy korunovanými ozdobnými hlavicemi. Je 
horko – sluneční paprsky vytvořily na stěnách pruhy 
stínu a zalily malé nádvoří s růžovými keři a studnou 
jasným světlem. Vidím mnoho jeptišek a vše okolo po-
zoruji očima jedné z nich. Je ještě mladá a já tuším, 
jaký má asi obličej. Je velmi napjatá. Míjí skupinku 
ostatních a spěchá dál. Otevírá malá dvířka v mno-
hem větších, ozdobně kovaných těžkých kostelních 
vratech.

Kostel není příliš velký, lavice jsou seřazeny  
za sebou a je zde zima. Přišla se modlit? Ne. Jeptiška 
téměř běží a ohlíží se, jako by se bála, že ji někdo uvi-
dí. Vpravo od kůru pod obloukem klenby pomalované 
freskami jsou ještě jedny dveře. Žena zatlačí a už je  
za nimi. Nejvíce se obává, aby nezpůsobila žádný 
hluk… Ale tady vše tak dlouze doznívá, že to přiživuje 
její úzkostné napětí. Jde chodbou a pak zabočí dopra-
va do jiné. Jde dál. Drobné otvory sem propouštějí jen 
velmi málo světla. Cítím, že se zklidňuje. A konečně… 
závěsem zpola zakryté dveře na pravé straně. Řádová 
sestra je otevře.

Za dveřmi vidím ve velmi tmavém pokoji nějaké-
ho muže. Zůstává v koutě, jako by nechtěl být viděn. 
Je to kněz. Nevím přesně, ze které doby pochází talár, 
ale jistě to bude velmi dávno. Je dlouhý, sametový, 
s obrovským bílým krajkovým límcem.

Atmosféra je zvláštní, současně tíživá i dráždivá, 
jakási směs vosku, kadidla a jasmínu. Teď vypadá vše 
jasně a mnohem zřetelněji: objímají se, jejich pohyby 
jsou plné vášně… milují se.
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Náhle je výjev přerušen a vystřídán jiným, téměř 
identickým. Jedno tajné setkání následuje za druhým, 
stále na stejném místě, znovu a znovu… Zdá se mi, že 
už to trvá měsíce, možná celé roky…

Mladá řeholnice je teď ve své cele. Stále se dívám 
jejíma očima, zatímco něco v mém vědomí zůstává  
od ní vzdáleno. Vidím ji sedět na jednoduchém, úzkém 
dřevěném lůžku. Má na sobě košili z hrubého plátna  
a vzlyká. Nevědomky si tře předloktí a ramena zahale-
ná hrubou látkou. Jaká bolest!

Ještě jednou se scéna proměňuje, jako by pocitová 
paměť, která to všechno ukrývala, chtěla udělat skok 
v čase.

Jsme v městečku v na úbočí hory nebo kopce. Po-
dél kamením dlážděných schodů, které vedou vzhůru 
a svou šířkou zabírají celou ulici, jen málo obchůdků 
a měšťanských domů stojí. Jsou zde muži i ženy, kte-
ří stoupají po schodech po kolenou, jiní se normálně 
pouze procházejí. Oděvy mi připomínají období rene-
sance a řeč zní jako nějaký druh italštiny. Také zde 
je uprostřed všeho, co vidím, jeptiška. Oblečení má 
špinavé a také stoupá po schodech po kolenou. Tuším, 
že jsou dlouhé, zatočené a nekonečné a vedou pravdě-
podobně k nějakému poutnímu kostelu. Kolik smutku 
je v očích jeptišky a jak sešle vypadá! 

Hledání paralel
Čtení Suzanniny kauzální aury bylo podobně 

jako ve většině případů náhle přerušeno. Ale přesto 
už máme pohromadě množství informací! Nastal čas 
k bilancování a shrnutí, abychom mohli porozumět 
předchozím událostem. „Počkejte ještě,“ řekla Su-
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zanne ještě dříve, než jsem mohl začít s rekapitulací. 
„Jsem tak zmatená... Můj nynější manžel je bývalý 
duchovní. Opustil řád předtím, než mne poznal, ale 
když teď tak o tom přemýšlím, ekzém se mi objevil 
poprvé v roce naší svatby. A já jsem také byla vycho-
vána v církevní škole a vždycky jsem měla pocit, že 
se tam zadusím. Neustále jsem byla v konfliktu s je-
jich přísně mravním pohledem na svět a mezilidskými 
vztahy. Přesto...“

„Přesto co?“
„Přesto, když jsem se seznámila se svým budou-

cím manželem, jsem měla ihned pocit, že jsem někde 
udělala chybu. Bylo to hloupé, ale nemohla jsem si 
pomoci. Často jsem si myslela, že jsem ho odvráti-
la od jeho cesty, což byl ale samozřejmě nesmysl.  
Ve skutečnosti mi dodatečně došlo, že jsem si pocit 
viny sama vypěstovala.“

„Vy jste si ho nevypěstovala,“ odpověděl jsem, 
„vy jste si na něj vzpomněla!“ Není podstatné, abyste 
zjistila, jestli se kněz z minulosti stal vaším součas-
ným manželem, to není rozhodující. Rozhodující je, 
abyste porozuměla tomu, že akt vaší svatby s bývalým 
duchovním ve vás pravděpodobně probudil vzdálenou 
a nevědomou vzpomínku na silný pocit viny. Pomys-
lete na chvíle zoufalství, kdy jste seděla ve své cele na 
posteli. Dokonce si pamatujete hrubou černou látku, 
kterou si jeptiška odírala paže, jako by se chtěla po-
trestat.“

„A na schody, po nichž stoupala po kolenou... To 
byl také trest.“

Za pár minut Suzanne sama všemu porozuměla. 
Rozebrala a zanalyzovala si schémata vlastních způ-



34

Daniel Meurois-Givaudan

sobů chování a reakcí. Samozřejmě jsme spolu dlouze 
hovořili, protože tento absces, který se mohl projevit 
pouze prostřednictvím kožní choroby a opakujících se 
bolestí v kolenou, bylo nutno důkladně vyčistit. Ten-
to případ naprosto zřetelně dokládá, jak si naše tělo 
pokaždé najde nějakou cestu, aby na sebe obrátilo po-
zornost ve chvíli, kdy naše nitro trpí nebo když v sobě 
nese nevyléčené staré rány. Tělesný symptom má pro-
to vždy funkci poplašného signálu.4

Uvědomění si však ještě nebylo dokončeno, a tak 
jsem v následujícím rozhovoru otevřel další dimenzi.

Suzanne mi s důvěrou vyprávěla, jak už před lety 
ukončila s manželem intimní kontakt. Ačkoliv zdánli-
vě zcela v souladu s dobou vedla život moderní ženy, 
dospěla nakonec k představě, že fyzický milostný akt 
je něco nečistého a opovrženíhodného. Ve skutečnos-
ti se přímo nepřiznala, ale vyplynulo to z rozhovoru: 
zřejmé spojení s tím, co jsme objevili, ihned akcep-
tovala. Suzanne byla na nejvyšší míru udivená – ro-
zumově chápala absurditu svého postoje, kterou sama 
nevědomky v průběhu let přijala, a příčiny nedostatku 
rozkoše prostě připsala svému věku. Rozum ale přes- 
to nestačil: tělo má svou vlastní paměť a rozvíjí své 
vlastní způsoby chování, automatické reflexy, reakce,
úhybné manévry a entuziasmus, který logika a rozum 
myslící osobnosti nemůže usměrňovat.

Suzanne příčinu svého odmítání sexuality přiznala 
bez váhání. Problém tím však ještě nebyl vyřešen: ješ-
tě bude potřebovat čas, aby osvobodila své tělo a aby 
blok, který vyrostl ze starého a úporného pocitu viny, 
pozbyl svého vlivu.
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Ekzém naproti tomu zmizel během několika týdnů, 
bolesti kolen se vyskytovaly stále méně často; jestli se 
však změnil vztah s manželem, to nevím.

Jisté ale je, že pokud svůj motor přetížíme, tak se 
přetočí a pak už není v lidských silách ho zastavit.

Nestačí, abychom poznali a vnitřně přijali příčiny 
určité situace. Situaci musíme porozumět a myslím, 
že jen tehdy můžeme mluvit o porozumění, když nám 
přejde do masa i krve a když se tělesné buňky vzda-
jí svého starého naprogramování. Jednoduše řečeno: 
duch může říct „ano“, zatímco tělo tvrdohlavě trvá  
na „ne“. Tento dualismus s námi může, jak ještě uvidí-
me, někdy velmi zmítat. 
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III. kapitola

Motory naší paměti

„Proč? ...ale proč?“ Když se někomu připomenou 
stopy minulého života, nejčastěji si klade právě po-
dobnou otázku, a činí tak ze správných důvodů. Co 
vlastně vede k tomu, že něco v nás nezapomíná? Jaký 
mechanismus lidské tělo využívá k tomu, aby vyjád-
řilo zcela konkrétně ve své vlastní řeči událost, která 
nenáleží do naší přítomnosti? 

Samozřejmě, že na podobné otázky není jednodu-
ché odpovědět. Čím více se zabývám obtížemi celé 
řady lidí, tím se mi zdá jasnější, že každý z nás je jako 
obrovská knihovna: každý život je kapitola z jediné 
knihy a každá stránka této kapitoly má své post scrip-
tum – odkazuje na jiné kapitoly, na jiné knihy, na ne-
konečno. Každý z nás má vlastní způsob vyjadřování 
a svůj originální klíč, jímž může odemknout mnohá 
tajná dvířka. Všichni jsme současně režiséry i hlavní 
postavami jedinečného velkolepého dobrodružného 
seriálu, který se odvíjí den za dnem. 

Proto, když se pomocí té či oné metody snažíme 
ponořit do minulého života, musíme se vyvarovat 
uspořádání svých myšlenek a analýz dle předem da-
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ných schémat. Máme možnost vypátrat nanejvýš zá-
kladní zákonitosti, které ovlivňují lidské chování, rov-
nováhu a zdraví. 

Vraťme se nyní k otázce, již slýchávám často: „Co 
vlastně vede k tomu, že určitá událost – a nic jiného 
– zanechá hluboké stopy nejen ve vědomí, ale také 
v těle, a pak svůj vliv přenáší z jednoho života do dal-
šího?“

Jen povšechně lze popsat příčiny rozdílné emoci-
onální zainteresovanosti a intenzity, s níž prožíváme 
určitou situaci. Obdobné to je s více či méně trvalými 
následky, které ulpějí především na duši. Pojem duše 
používám z praktických důvodů – fakticky však mám 
na mysli citový život. Všichni jsme citově založené 
bytosti, jak se mi potvrdilo vždy, když jsem četl něčí 
auru. I ty nejvzpurnější charaktery vykazovaly na této 
úrovni často zcela nadprůměrnou zranitelnost. Brnění, 
kterým se z pýchy nebo strachu obklopili, mělo ob-
vykle pouze vytvořit dojem neotřesitelné síly. 

Evidentním vysvětlením pro to, že se obtížné a ně-
kdy až dramatické události objeví především tehdy, 
když se začneme zabývat minulostí, je hypersenzitivita 
emocionální lidské složky.

Naše psýché funguje totiž tak, že šťastné momenty 
zapomíná mnohem dříve než tragické. Štěstí obvykle 
odložíme stranou a nezdravě se koncentrujeme na ne-
štěstí. Není divu, že právě neštěstí způsobuje ve vědo-
mí cysty a těžko léčitelné jizvy. Problémem je krysta-
lizace negativních emocí. 

Připomínám ještě, že zárodečný atom, naše cen-
trální databanka, je v neustálém kontaktu se všemi 
vrstvami osobnosti a i ta nejpodružnější událost se 
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do ní v nejrůznějších formách ukládá. V současném 
stadiu vývoje lidstva však stále zůstává emocionální 
dimenze tou dominantní.

Něco v nás jako by bylo dědičně naprogramováno, 
aby zůstalo uvězněno v obtížné situaci, kterou jsme 
prožili. Buňky ji nasají a jejich utrpení se přenese  
a vštípí do zárodečného atomu... až do chvíle, kdy ne-
zpracovaná a dosud nepřekonaná bolest znovu, snad 
v některém dalším životě, ožije.

Ale proč v dalším životě? Protože život, jak již bylo 
řečeno, je pouhou kapitolou knihy, pouhý element ve 
spletitém příběhu, přičemž jen nepatrný díl zapsaných 
událostí a klíčových postav se objeví na jevišti. 

Často se stává, že během jednoho života se nepodaří 
bolest utišit a smířit se s ní i s jejími příčinami. I když 
život někdy vnímáme jako pomalý, často nám rychle 
uteče mezi prsty, protože nemáme odvahu přistoupit 
k vlastnímu strachu a zlobě aktivně nebo protože se 
emocionální trauma projeví až na samém konci života 
a my si ho pak musíme vláčet s sebou jako nadbytečné 
zavazadlo, které nás na další cestě jen zatěžuje. 

V průběhu let jsem postřehl, že se stále opakují 
určitá typická schémata, která pocházejí z emocí, jež 
jsou zatíženy problémy. Jedná se o čtyři emoce: strach, 
hněv, mstu a pocit viny, které někdy poznamenají lid-
ský život jako vyražený cejch. 

Strach
V této souvislosti si vzpomínám na případ ženy, 

která mne vyhledala, protože ji sužoval ochromující 
strach ze všech rohatých zvířat. Stačilo, aby nějaké 
uviděla, a hned se jí roztřásly ruce a ztuhly jí svaly. 
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Protože žila na venkově, je jasné, jak trapně jí často 
bylo. 

Při čtení aury se ihned objevilo velmi těžké pora-
nění, ke kterému došlo na začátku minulého století: 
strašlivý úder od býka v aréně při býčích zápasech. 
Do zasuté vzpomínky se nevtiskla ani tak síla úderu, 
jako hlavně pohled zvířete při boji zblízka, který před-
cházel poranění.

Strach nezmizel ihned, ale během následujících 
měsíců poznenáhlu zeslábl. Musel být totiž rozrušen 
určitý stereotyp, což však bylo možné pouze prostřed-
nictvím porozumění okolnostem, které k jeho vzni-
ku vedly. Strach se zakládal na určitém mechanismu  
a žena se od něj mohla osvobodit tím, že rozpoznala 
logiku, z níž vycházel.

Hněv
Hněv se v rámci obtíží kauzálního původu vysky-

tuje častěji, než se obvykle předpokládá, ale nemoc 
iniciuje obvykle pouze tehdy, když je utajovaný ane-
bo vůbec nevyjádřený. Tehdy se v hlubinách vědomí 
ukládá sebezničující zárodek, který by neměl být pod-
ceňován, protože se v určitém momentu může probu-
dit k životu. Při zkoumání „příběhů z minulosti“ jsem 
zjistil, že v průběhu života velmi často nedokážeme 
bezezbytku odpouštět nebo se usmiřujeme jen naoko, 
což vede k hromadění potlačovaného hněvu. Na vině 
bývá částečně slabost, částečně snaha o udržení rozu-
mové kontroly, nebo jsme prostě donuceni okolnost-
mi.
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