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UCHOVÁVÁNÍ KARMY
Karma se uchovává a my ji s sebou nosíme celá 

léta, desetiletí, někdy až do konce života – a ještě dál. 
Jenom proto, že nevíme, jak ji ukončit. Pokud si neu-
vědomíme, že karmu lze zastavit, nic nezmůžeme.

V podstatě každý člověk si v hloubi duše uvědo-
muje, kdy si buduje karmu a jak by ji mohl zastavit, 
popřípadě odbourat. Ví, že by jeho život mohl bez ob-
vyklých eskapád probíhat jinak, snadněji a radostněji, 
než jak je tomu ve skutečnosti.

„Kdyby to bylo tak jednoduché a kdybychom si to 
všechno opravdu uvědomovali, pak bychom se nedo-
stávali do žádných složitých situací, do konfliktů, vá-
lek, ale prožívali bychom jen mír a lásku. Není to moc 
jednoduché?“

Argumenty jsou dobré, což o to. Nejdříve si však 
uveďme několik příkladů a pak se nad nimi zkusme 
zamyslet.

Často vzpomínáte na to, jak jste kdysi někomu ří-
kali: Kdybych se tak tenkrát rozhodoval podle citu 
a nenastoupil na to místo; byla to hrozná zkušenost. 
Anebo jindy, vzpomínáte na cestu na dovolenou: Kdy-
bych tehdy dala na svou intuici (žaludek, břicho)! Ne-
bylo mi nijak zvlášť dobře, ale manžel a děti se na to 
tak těšili. Nechala jsem se přemluvit a vyrazili jsme, 
přestože jsem měla takový divný pocit – a pak došlo 
k té nehodě. Jiný příklad: Když jsem byla posledně na 
cestách, poznala jsem jednoho člověka. Byl milý, líbil 
se mi, domluvili jsme si schůzku. Pak mě začala šíleně 
bolet hlava. Po čase to zase ustalo. Jenže hodinu před 
druhým setkáním se mi udělalo opravdu zle. Měla 
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jsem pocit, že bych měla schůzku odříct, že se ženu 
do neštěstí. Nakonec jsem se překonala a šla. Dneska 
žijeme spolu. Je to peklo. Že jsem já tehdy nevzala 
nohy na ramena a neutíkala, co mi síly stačily!

Vy všichni, včetně mě, znáte toto přemítání nad 
věcmi, které se staly kdysi v minulosti. Děláme si vý-
čitky a trápí nás špatné svědomí. V nejhlubším nitru si 
totiž přesně uvědomujeme okamžik, kdy jsme se měli 
zachovat jinak. Kdybychom se tehdy zachovali jinak, 
neměli bychom svou dnešní karmu a možná bychom 
dostali možnost zvolit si nějaký krásný životní úkol.

Neříkejte mi, že tento pozitivní scénář je čirá spe-
kulace. Samozřejmě člověk má možnost volby při-
táhnout k sobě velké množství karmy. Většinou však 
platí, že čím je naše mysl jasnější a čím je duše lehčí, 
tím intenzivněji a energičtěji jdeme za našimi úkoly a 
tím lépe se u toho cítíme. Určitě znáte i lidi, kterým se 
daří v práci, v rodinném životě, v zálibách, ve všem 
jejich konání.

Nespokojenost nás naproti tomu ochromuje, opla-
káváním dřívějších špatných rozhodnutí jen podporu-
jeme své špatné svědomí a urychlujeme sebedestruk-
ci. Výčitky jsou sebedestruktivní, zraňují naši duši.  
I hluboké rány se jednou zacelí, ale zůstanou po nich 
jizvy. Taková jizva se znova snadno otevře a hůř se 
pak hojí. Když si vyčítáme dávno minulé události, ne-
vědomky udržujeme svou karmickou jizvu otevřenou 
a přístupnou pro novou karmu.

Zřejmě si neuvědomujeme, že karmu z blízké  
i dávné minulosti s sebou přetahujeme do budoucnos-
ti; je to právě kvůli tomu, že se v duchu zabýváme 
starými událostmi.
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Všechno se odehrává v duchu; svou karmu vleče-
me pomocí svých myšlenek kupředu, místo abychom 
ji nechali tam, kam patří, totiž za námi, v minulosti.

A když se pak za tři čtyři roky za sebou ohlédne-
me, zjistíme, že jsme dělali stejné chyby, přišly stejné 
pohromy a neštěstí; všechno pouze dostalo novou tvář. 
Věci mění svou podobu a barvu, a tak jako se střídají 
měsíce, mění se také okolnosti. Nakonec je to ale pořád 
stejné. Člověk upadá do stejných pastí, aniž by o tom 
věděl. Najednou si uvědomí, že se mu děje neustále to 
samé. Začne mít obavy, že se život točí v neustálém 
koloběhu.

Uvedu malý příklad: Když si žena všimne, že tři-
krát naběhla stejnému typu muže, pak má strach začít 
si se čtvrtým, je blokovaná. Tento blok je vědomý i ne-
vědomý, závisí to na stádiu vývoje duše. Kvůli bloku, 
který zde představuje obranný mechanismus, občas 
dochází k nejrůznějším paradoxům. Předpokládejme, 
že by se žena zase ráda vdala. Bude však přitahovat 
pouze ženaté muže, protože ti pro ni nepředstavují 
žádné nebezpečí – nemohou si ji vzít. A když už se 
přesto nějakému nezadanému podaří dojít tak daleko, 
že mu žena řekne své ano, pak se zase ocitne v pasti, 
protože tady stoprocentně jde o pokračování karmy  
s téměř identickou problematikou, pouze se vyměnily 
osoby.

V jiném případě může být žena blokovaná celkově, 
takže už se ani na nikoho neusměje a sama sobě i okolí 
namluví, že raději bude žít bez partnera. Tak si přene-
se karmické bloky do dalšího života, protože v tomto 
se jí je nepodařilo uvolnit.
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Když si to shrneme, není podstatné, jestli člověk 
jedná ze strachu, že se dopustí nějaké chyby, anebo 
nejedná vůbec. Má nad sebou neodbouranou karmu se 
dvěma různými tvářemi. Máme možnost volby, proto 
je zcela na nás, jestli se nyní rozhodneme z kruhu vy-
stoupit, nebo v něm setrváme.

ODBOURÁVÁNÍ KARMY
„Jak odbourám svou karmu, nebo lépe – jak můžu 

zabránit tomu, abych opakoval stejné chyby?“
Chcete po mně odpověď? To nejde, jedna jediná 

správná odpověď neexistuje. Nabízejí se vám různé 
cesty, kterými se můžete vydat. Vždy je třeba zvolit 
alternativu odpovídající okolnostem, tedy tu, která co 
nejvíce zaručuje úspěch. Změna myšlení nám umožní 
elegantně ovládat svou karmu.

Neobviňujte sebe ani své okolí, protože tak obvi-
ňujete Boha. Přijměte to, co se děje. Odpusťte sobě  
i ostatním, odpusťte události, kterou zrovna prožíváte. 
Osvoboďte se od ní i od všeho ostatního.

Nemůžete změnit nic z toho, co se stalo včera, pře-
devčírem nebo jindy v minulosti. Můžete si však svo-
bodně a libovolně utvořit dnešek.

Těšte se z dnešního dne, z těch mnoha darů, které 
vám život dnes dává. Za všechno poděkujte a vyjděte 
vstříc zářným zítřkům.

Pokud vydržíte, zjistíte, že nezdarů kolem vás ubý-
vá, budete se radovat z dnešního dne i z dnů budou-
cích. Stará karma zmizí.
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KONTROLOVANÉ MYŠLENÍ
Abychom svůj život nasměrovali vytouženým smě-

rem, musíme vynaložit velkou vůli a najít si cíl, k ně-
muž se můžeme upnout.

„To je sice hezké, ale já jsem tak zmatený, že vůbec 
nevím, co chci. Můžu jenom přesně říct, co za žád-
ných okolností nechci.“

Určitě pro tebe nebude jednoduché, když tě teď po-
prosím, aby sis na pár minut vybavil nějakou obzvlášť 
hezkou vzpomínku. Udělej to prosím.

„Uf! Z toho nic nebude! Napadají mě samé nega-
tivní věci.“

Tak je tomu u řady z nás. Nejsme schopni soustředit 
se na své sny, vize, na realizaci svých plánů. Naši po-
zornost neustále odvádí okolí, v němž se nacházíme, 
mnohdy se dokonce necháváme odvádět dobrovolně. 
Zapomínáme na sebe, bojujeme s každodenními ne-
příjemnostmi a víc a víc se zaplétáme do karmických 
smyček, až se z nich nejsme schopni vymanit.

Udělejte si malé cvičení. Pokud možno jej prová-
dějte doma v několika lidech. Připravte si poznámko-
vý blok nebo list papíru a krabičku pastelek. Zapalte 
svíčku, posaďte se do kruhu. Uvolněte se a soustřeďte 
se na plamen svíčky.

Asi tři minuty se na něj dívejte. Nenechte se zmást, 
pokud vám ta doba bude připadat nekonečná. Sou-
střeďte se jen na plamen svíčky a vyvolejte v sobě 
pocit lásky. Předem si vyberte osobu, které je láska 
určena. Pokud se objeví rušivé myšlenky, představte 
si, jak je vějířem odháníte. Nechte je prostě letět a dál 
se o ně nestarejte.
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Po tomto cvičení se vaše pocity mohou změnit. 
Nejspíš budete klidní a vyrovnaní. Pokud vám neče-
kaně vytrysknou slzy, nechte je téct. Říkáme jim bož-
ské čističky duše.

Teď si prosím zkuste namalovat obrázek. Tvarem  
a barvou vyjádřete, co cítíte.

Toto malé cvičení nám ukáže, do jaké míry jsme 
schopni ve vypjatých situacích zachovat klid. Prově-
ří, jestli dovedeme zaměřit svou vůli na určitý cílový 
objekt a zda se umíme s lidmi telepaticky spojit. Na 
svém obrázku jasně vidíte, jakou myšlenkovou formu 
spojujete se slovem láska. Drobné vibrace se přenesou 
k jejímu příjemci.

V reálném životě nepotřebujeme žádné svíčky, 
abychom jiné osobě manifestovali určitý pocit. Každé 
emocionální poselství, ať už je to láska, vztek, nená-
vist, odpuštění se dopraví k dotyčné osobě. Experi-
ment se svíčkou se výborně hodí k vizualizovaní myš-
lenek. To, co člověk sám neprožije, je těžké byť jen 
napodobit, proto je to také v této abstraktní podobě 
velmi těžko pochopitelné.

ZVOLIT ZÁMĚR A STANOVIT CÍL

„Chtěla bych odbourat svou karmu a změnit svou 
realitu podle sebe, aby byla v souladu s mou vnitřní 

boží vůlí, abych mohl nově utvářet svůj svět.“

Přesně to je ono. Následujících sedm principů úspě-
chu nám ukáže, jak toho dosáhneme. Cvičení na sebe 
vzájemně navazují, to znamená, že pokud je budete 
provádět, měli byste pokaždé začínat od prvního cvi-
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čení. Nezaměřujte se na jedno oblíbené cvičení. Dodr-
žujte správné pořadí, principy úspěchu se pak budou 
moci vzájemně posilovat.

Základ cvičení je vždy stejný: nahlas vyslovená 
věta vyjadřující určitý duševní postoj. Věty odpoví-
dají sedmidennímu příběhu stvoření vesmíru, stvoře-
ní našeho světa. Abychom odbourali karmu, musíme  
i my začít od nuly, tedy od první věty: Budiž světlo!

PRVNÍ PRINCIP ÚSPĚCHU
Jak odbourám karmu a změním svůj život?
První věta knihy Genesis praví: „I řekl Bůh: Buď 

světlo! I bylo světlo.“ Dříve byla všude jen tma, neby-
lo nic, co by se dalo nahmatat, uchopit. Je to podob-
né, jako když člověk říká: Už vlastně vůbec nevím, co 
chci, nevím, jak dál.

A proto si z toho uděláme naši první zásadu.

BUDIŽ SVĚTLO!
Dřív než začneme zásady mechanicky odříkávat, 

měli bychom se naučit kontrolovat své myšlenky. 
Kontrolou myšlenek prováděnou několikrát během 
dne shromáždíme koncentraci potřebnou ke změně. 
Budeme u toho postupovat následovně:

Několikrát denně se na pár vteřin zastavte a za-
měřte svou pozornost na určitý předmět – může to být 
telefon, květina nebo třeba nitka na vašem kabátě –  
a vyčistěte si hlavu; na nic nemyslete, jen sledujte svůj 
objekt. Buďte k sobě neúprosní, žádnou myšlenku ne-
sledujte, neanalyzujte, nenechte se jí odvrátit. Buďte  
k sobě tvrdí a důslední.
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Když budete toto snadné cvičení provádět několi-
krát denně, už za týden pocítíte zvláštní jasno v hlavě. 
Pokud jste hodně zapomětliví, nastavte si na každou 
hodinu budík a vždy na jednu minutu se snažte uvolnit 
mozek.

Pokud se zaobíráte problémy z minulosti, které je 
třeba nyní vyřešit, tak pracujte s větou „Budiž světlo.“ 
Krátce nato se vám ukáží nové možnosti dalšího po-
stupu.

„To přece nemůže fungovat! V kanceláři naproti 
mě sedí kolega, který neustále pomlouvá ostatní. Ne-
skutečně mě to štve. Někdy úplně vybuchnu. Už jsem 
vyzkoušela všechno, aby s tím přestal,“ naříká Christa 
a obrací oči v sloup.

Tak je to s problémy z dřívějška, které neustále 
přesouváme do přítomnosti. Pořád je s sebou vláčíme, 
protože jsme je nezastavili a nepřekonali hned v po-
čátku. Jsou to záležitosti, které se neustále vracejí, di-
alogy i monology, které vás neustále ruší, stejně jako 
ta věc s kolegou.

Ale teď je s tím konec. Už toho bylo dost. Jste při-
praveni na změnu. Aby se věci pohnuly jiným smě-
rem, pomáháte si větou: „Budiž světlo!“

Jste-li v situaci, kdy nemáte možnost nahlas mluvit 
sami se sebou, intenzivně se na to soustřeďte v duchu 
a představujte si u toho světlo. Tak dlouho, než doslo-
va neexplodujete jako světelný gejzír.

Můžete si být jistí, že nejpozději po pěti minutách, 
většinou však dříve, se budete cítíte jinak. Někdy bu-
dete mít chuť vstát a chodit. Někdy vás celá záležitost 
jakoby mávnutím kouzelného proutku přestane zají-
mat, už se vás nedotýká. Není důležité, jak se to pro-
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jeví zrovna u vás. Nějaké výsledky se určitě dostaví. 
Nepříjemné pocity zmizí nebo se zmenší. Člověk na-
jednou vidí druhé ve zcela jiném světle. Může se také 
stát, že váš kolega najednou změní téma a přestane 
druhé pomlouvat, anebo se ve dveřích objeví někdo, 
kdo bude mít na vás nebo na vašeho kolegu-pomluva-
če nějakou prosbu. Situace se může podle míry světla 
vyvinout nejrůznějšími směry.

Na každý pád si můžeme být jisti, že světlo začne 
jakoby proudit do dané záležitosti a způsobí její změ-
nu. I zde platí, že cvičení dělá mistra.

Neočekávejte žádné zázraky, nesnažte se proměnit 
celou firmu ve stánek světla a lásky. Vyberte si jeden
drobný problém, který vám vadí a už dlouho se jím 
trápíte. Na začátku opravdu platí, že je třeba pracovat 
důsledně!

Vše nechám na vaší zodpovědnosti a dovolím si 
pouze vyslovit přání, abyste, první postoj k úspěchu 
nejen četli, ale také dobře promysleli i když budete 
mít málo času. Obětujte pro své blaho čtvrthodinu 
denně, kdy budete opravdu v klidu, a experimentujte 
s výše uvedenou větou. Pokus provádějte po dobu čtr-
nácti dnů. Budete žasnout a nebudete tomu chtít věřit, 
až si uvědomíte, že ve vypjatých situacích najednou 
reagujete úplně jinak.

Jedna vlaštovka jaro nedělá. Jeden úspěch ještě 
nedělá vítěze. A jedno cvičení nebo jeden den ex-
perimentování ještě nezapůsobí natolik, aby byl náš 
rozum připraven na dlouhodobější spolupráci. Mož-
ná si říkáte: To byl skvělý, výborný den, dařilo se mi  
a hodně jsem se toho naučil/a. Jenže zítra přijde něco 
nového a všechno je pryč.
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