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Svět snů

Za prvé vám chci sdělit, že vaše knihy Ovládání re-
ality byly pro mého muže skutečným objevem, ale ne 
v tradičným chápání, že by objevil něco zcela nového. 
Byl překvapen, že někdo myslí stejně jako on, a dokon-
ce je schopen to zdůvodnit. Mnoho let (teď je mu tři-
cet pět let) pozoroval sebe i jiné lidi, sledoval situace, 
příčiny a důsledky a došel k závěru, že se přání spl-
ní. Kromě toho byl přesvědčen, že pokud člověk něco 
potřebuje (například peníze k určitému termínu), není 
nutné, aby je sháněl a byl nervózní, protože všechno 
dopadne dobře i bez jeho přičinění. Když jsme se se-
známili, zdál se mi divný, ale stále mi uváděl příklady 
ze života, až jsem svůj negativní postoj k jeho názorům 
změnila a začala jsem se k nim stavět neutrálně. Před-
stavte si jeho radost, když se u nás objevila tato kniha! 
Ukazoval mi v ní některé úryvky a já jsem se přesvěd-
čila o tom, že tam byly prakticky doslovně vyjádřeny 
jeho myšlenky. A tak jsem se z neutrálního pozorova-
tele změnila v aktivního uživatele transurfingu.

Takovýchto dopisů, v nichž čtenáři vyjadřují stejné 
myšlenky, přichází velmi mnoho. Všichni znáte princi-
py transurfingu. Vaše duše má přístup k neomezené da-
tabance v prostoru variant, a tudíž nalaďte svůj rozum 
tak, aby jí naslouchal.

Za druhé mám dotaz: chápu, co znamená probudit 
se ve snu a uvědomit si, že spím, ale současně vidět sen. 
Prožívám to už od dětství. Avšak problém je v tom, že 
nemohu průběh snu změnit. Například se mi zdá, že ře-



65

OVLIVŇOVÁNÍ REALITY X 

ším nějaký pracný, hloupý a rutinní, jestli to tak mohu 
říct, matematický příklad. Současně ve snu cítím úzkost 
a beznaděj, protože úkol pořád nekončí a výsledek ni-
kdo nepotřebuje. Najednou si uvědomuji, přestože po-
řád řeším příklad, že je to sen (naštěstí!) a že si mohu 
nechat zdát něco hezčího. Avšak nedaří se mi to: sen 
je silnější než já a já dále hledám správnou odpověď. 
Během noci se pokouším změnit průběh snu mnohokrát, 
ale je to bezvýsledné. Sen samozřejmě skončí, ale spon-
tánně, aniž bych se na tom vědomě podílela. Proto bych 
se ráda zeptala: může moje neschopnost řídit obyčejný 
sen působit na ovlivňování reality?

Jestliže váš sen probíhá stále stejně, znamená to, 
že jste se dostala do cyklické zóny. V této oblasti jsou 
přilehlé sektory prostoru variant uzavřeny ve smyčce, 
z níž je velmi těžké vyklouznout. Zejména je nepří-
jemná cyklická zóna se strašnými sny. Ve snu, v ně-
mž si neuvědomujete, že sníte, doslova běháte v kruhu 
a pronásledují vás stále stejné osoby. Najednou vás 
napadne pes. Není příliš velký, ale je tak dotěrný,  
že ho chytíte a odhodíte stranou. A běžíte dále. Potom 
se k vám přidá nějaký neodbytný člověk a začne vás 
lechtat. Vytrhnete se mu a zase běžíte. Potkáváte dal-
ší dotěrné lidi, kteří se vás snaží chytit a obvykle se 
při tom zlomyslně smějí. Uniknete jim a opět narazíte  
na stejného psa… Snažíte se odběhnout někam stra-
nou, ale situace se opakuje stále dokola a vám se to 
nedaří jakkoli změnit.

K tomu, abyste vystoupila ze začarovaného kruhu, 
potřebujete vysokou úroveň energie. Člověk se slabou 
energetikou bude běhat do kolečka tak dlouho, dokud 
se neprobudí. Samozřejmě není jednoduché změnit 
průběh snu a nechat si zdát, co byste chtěla. K tomu 
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opět potřebujete dostatečně silnou energii. To se týká 
i reálné skutečnosti. Proto stále opakuji, že schopnost 
ovládat realitu je přímo úměrná úrovni vaší energie.

Podobné cyklické zóny se vyskytují také v životě, 
jen jejich průměr je nesrovnatelně větší. Stává se, že 
děláme stále stejné chyby, jež se opakují po několika 
měsících, po roce nebo i po delší době. Jako by nás 
pronásledovala zlá karma. Ve skutečnosti to není žád-
ná karma, jen náš vztah k řadě věcí se během celé doby 
nezměnil, a tudíž zrcadlo světa znovu odráží stejný 
obraz z minulosti. Jestliže se vám v životě stává ne-
ustále v cyklech něco podobného, musíte přehodnotit 
svůj vztah – k čemu konkrétně, to víte nejlépe sama. 
Hlavně se musíte zastavit, ohlédnout se a přestat běhat 
v kruhu.* Samozřejmě nesmíte zapomínat na principy 
koordinace a zvyšování energie.

Mám dotaz. Ve spánku mívám pocit, jako bych se 
probudila. Když začínám létat a chtěla bych letět rych-
leji, nemohu. Proč? Usilovně se snažím, ale nedaří se 
mi to… Něco mi v tom brání a já nemohu pochopit, 
co to je.

Létání ve snu vám dává možnost, abyste poznala, 
co je to vnější záměr. Nemusíte usilovat, prostě jen 
projevujte rozhodnutí vzlétnout. Jestliže dosáhnete 
bezvýhradné rozhodnosti zbavené veškerých emocí, 
vnější (ne vnitřní) síla vás zvedne ze země. Všechno 
probíhá spontánně. Všimněte si, že síla není ve vás, 
ale že působí zvenku: vy jen projevujete odhodlání. 
Snažte se s touto vnější silou pocítit jednotu.

Chcete-li vzlétnout, a to dokonce i ve snu, nesmíte  
o tom pochybovat ani si to přát, ale musíte se soustředit 

* Této tématice, jíž autor říká fraktály, se zabývá Gregg Braden ve své 
knize Smysl změn 2012 a další vývoj Země (Eugenika 2011).
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jen na úmysl. Záměr není vynaložení určitého úsilí, ale 
chladná koncentrace. Ve spánku i v bdělém stavu se mu-
síte chovat podobně jako mořská vlna, která lhostejně, 
nesmlouvavě a odhodlaně naráží na břeh. Příležitostně 
je pozorujte a pochopíte, co jsem tím chtěl říct.

Píšete, že není žádná záruka, že sektor, jejž jsme 
viděli ve snu, bude realizován. Jak si mám vykládat 
prorocké sny? Vždyť sny mají schopnost se vyplnit,  
i když jejich podoba nemusí být přesně stejná. Když 
pomyslím na to, co se mi to zdálo, určitá informace 
se ze snu dostává do skutečnosti. Jednou jsem měla 
sen (ale neuvědomovala jsem si, že sním), v němž jsem 
viděla, jak jdu do obchodu. Nic jsem si nekoupila, 
ale zjistila jsem, že se mi ztratila peněženka se znač-
nou částkou peněz. Náhle jsem si uvědomila, že mám  
na sobě velmi málo oblečení, a jdu tak po ulici. Vtom 
jsem zahlédla bílé auto a v něm mladíka, se kterým 
chodím (ve skutečnosti má jeho auto jinou barvu). 
Zmocnil se mne příšerný pocit beznaděje. Snažila jsem 
se mu utéct, ale on mne dohnal a začal utěšovat.

Probudila jsem se ubrečená a necítila jsem se 
dobře, což se mi stává zřídka. Stejný den večer jsem 
havarovala – srazila jsem se s volhou bílé barvy. 
Díky bezpečnostním pásům jsem to odnesla jen boulí  
na čele, zato oprava mého auta, které jsem tak opat-
rovala, mne přišla hodně draze. Několik dní před tou-
to událostí mi přítel řekl (nebylo to míněno ve zlém): 
„Rozhodně bys měla havarovat. Uvidíš, že to není nic 
strašného.“ A já si jen pomyslela: „To by mi tak schá-
zelo. Nedočkáš se.“

Z pohledu transurfingu proběhla realizace horších
přání, avšak sen mě varoval. Hned po srážce jsem 
měla stejně nepříjemný pocit jako ve snu. Také pří-
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buzní mě tehdy přemlouvali, abych nikam nejezdila. 
Měli k tomu svoje důvody, ale já jsem je neposlech-
la. Zřejmě to bylo znamení. Proč nemůžeme posuzo-
vat sny jako znamení, jestliže duše cítí, že něco není 
v pořádku? Vždyť vám se zjevil strážce ve snu, nemám 
pravdu? Mnohé jste v životě přehodnotil právě díky 
tomuto snu. Jak si mám potom myslet, že snům není 
nutné přikládat význam?

Moje seznámení se strážcem, jež jsem popsal 
v knize Ovlivňování reality – Prostor variant, neby-
lo obyčejným snem, jelikož se po něm otevřel kanál, 
jímž proudily informace. Neměly charakter scénáře 
budoucích ani minulých událostí, ale představovaly 
poznání – principy transurfingu. Jejich správnost byla
potvrzena reálnou praxí.

Všechny sny se rozhodně nevyplní, ale někdy se 
to stává. To duše nahlíží do sektorů prostoru variant, 
jimž je souzeno se realizovat. Je však těžké (nebo 
spíše nemožné) určit, zda to byla prozřetelnost nebo 
naprogramování. Cožpak vy sama můžete s jistotou  
na tuto otázku odpovědět?

Jestliže se sen dostane do duše, je pravděpodobné, 
že se vyplní, protože se z něj stává duševní program, 
který se může uskutečnit. Právě proto není nutné při-
kládat špatným snům význam. Naopak pěkný sen si 
několikrát přehrávejte ve vědomí, abyste si záměrně 
naprogramovala realitu.

Znamením musíte věnovat dostatek pozornosti, ale 
také ne příliš. Nemusí se vám vždy podařit je přes-
ně interpretovat, tím spíše, že některé z nich třeba ani 
předtuchou nejsou (i když se vám to zdá). Dám vám 
jednu užitečnou radu: poslouchejte velmi pozorně, 
co vám radí lidé kolem vás, zejména pokud vás ně-
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jak zvlášť nepřemlouvají a říkají to jakoby náhodou. 
Takováto znamení vám velmi pomohou se pohybovat 
po proudu variant. Pozorujte, vyzkoušejte si to a pře-
svědčte se sama.

Co je to realizovaný sektor prostoru? V případě, že 
se do něj ve snu dostanu, nemusím se vrátit. Jestliže je 
prostor variant statický a je v něm už vytvořena minu-
lost, přítomnost i budoucnost, jak je možné slovem re-
alizovaný chápat pojem času? Vždyť iluze času vzniká 
jen proto, že se pohybujeme v prostoru variant.

Realizovaný je takový sektor prostoru variant, 
v němž probíhá v daném okamžiku materiální realita. 
Jinými slovy, je to políčko kinofilmu minulosti i bu-
doucnosti, které je díky osvícení na chvíli materiální.

Nepravděpodobná, ale teoreticky možná je násle-
dující situace: jestliže se duše najednou objeví v ur-
čitém okamžiku snu v osvíceném filmovém políčku, 
může tam zůstat navždy. Jedná-li se o přenos mate-
riálního těla v čase a prostoru nebo jedná-li se o smrt 
(z pohledu našeho systému počítání), lze s jistotou po-
tvrdit jen obtížně (nebo to vůbec nejde). V prostoru 
variant se nachází nekonečné množství filmů neboli 
reálných světů. Troufá si někdo tvrdit, že náš svět je 
jediný svého druhu?

Můžeme říci, že existuje nekonečný virtuální ves-
mír prostoru variant, v němž bloudí materiální částeč-
ky realizovaných světů. Jednou z nich je náš viditel-
ný vesmír, ve kterém žijeme. Jiné vesmíry se mohou 
nacházet velmi daleko od nás v prostoru variant. Tak 
daleko, že světové konstanty jsou tam úplně jiné a sa-
mozřejmě také život je zcela odlišný. Umíte si před-
stavit svět, v němž je Ludolfovo číslo jiné než naše? 
V takovém světě vypadá všechno jinak a je tam i jiná 
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geometrie. Proto si raději nebudeme lámat hlavu nad 
věcmi, jež zatím nejsou potvrzeny.

Hodnověrná jsou jen fakta, že člověk prošel ja-
kýmsi portálem časoprostoru a ocitl se na jiném místě 
naší planety nebo se propadl v čase. Například jedna 
stařenka z ruské vesnice se brouzdala po lese a najed-
nou se objevila v Americe. V uvedeném případě došlo 
k přemístění v prostoru. V jiné příhodě se jeden člo-
věk, když přecházel most, posunul v čase o několik 
dnů zpět, ale pak se zase hned vrátil. To už je přemís-
ťování v čase. Jak se to může stát, zatím nikdo neumí 
vysvětlit.

Chápu, že jste velmi zaneprázdněn a dostáváte 
spoustu dopisů, proto se nebudu příliš rozepisovat  
o všech svých dojmech v době, když jsem se seznámila 
s ovlivňováním reality. Jsem na začátku cesty. Zcela 
jsem změnila pohled na svět a všechno přijímám jako 
potřebné, protože jsem celou dobu intuitivně cítila, 
že právě tento způsob života je pro mne přijatelněj-
ší. Díky vašim knihám mám o všem jasnou představu  
a pozorněji vnímám svět, lidi i celý život. Mnohem 
snadněji teď vycházím s nadřízenými. Protože jsem 
si aktivně budovala kariéru, byl pro mne problém se 
zvýšeným potenciálem a boj s kyvadly velmi aktuální. 
Jakmile jsem se přestala považovat za důležitou, hned 
jsem lépe reagovala na nespravedlivou kritiku vedení. 
Přestala jsem se přít a dokazovat, že jsem v tom nebo 
onom nevinná.

Zpočátku bylo pro mne velmi těžké se udržet a vě-
domě nereagovat na pohyb kyvadla, které zosobňoval 
ředitel. Věřím, že si časem toho všeho nebudu všímat 
vůbec. Nyní již konfliktů ubylo, vznikají jen občas.
Transurfing do mne pronikl a ovlivnil můj pohled 
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na život i na svět. Jen poslední týden se mi každý den 
zdají strašné sny. Možná, že je to náhoda, ale dříve se 
mi to nikdy nestalo. Můžete mi vysvětlit, jestli to něco 
znamená?

Mnozí z těch, kteří se seznámili s transurfingem,
mají strašné sny. Zdají se děsivé, protože obvyklá 
mentální šablona se změnila. Přechodné období ale 
brzy skončí a realita se uklidní. Nepřipisujte těmto 
snům žádný zásadní význam. Ve skutečnosti nic ne-
znamenají. Jsou to jen obrazy z prostoru variant, a tam 
se nachází všechno. To, co mělo nebo bude mít vztah 
k realitě, tvoří jen mizivou část všeho ostatního virtu-
álního haraburdí.

S velkým zájmem čtu vaše knihy. Nacházím v nich 
hodně myšlenek, jež jsou mi blízké. Znal jsem je již 
dříve, ale nechápal jsem je. S transurfingem se díky
mně seznámili i někteří mí příbuzní. V této souvislosti 
bych vás chtěl požádat o radu. Moje milovaná dív-
ka se velmi zajímala o mystiku, četla knihy Carlose 
Castanedy a cvičila jógu. S chutí si začala číst o ovliv-
ňování rality, ale značně ji to rozrušovalo. Zdály se jí 
strašné sny a často se v noci probouzela. Říká, že sny 
byly velmi nezvyklé a pociťovala při nich strach. Nyní, 
když přerušila čtení této knihy, sny okamžitě přestaly. 
Myslím si, že její strach pramenil z obavy, že ve snu 
odejde do jiné reality a už se nevrátí. Do té doby, než 
začala číst o ovlivňování rality, se probouzela ve snu 
a velmi jasně si uvědomovala své probuzení. Rád bych 
znal na to váš názor. Můžete nám poradit?

Je málo pravděpodobné, aby se člověk dostal  
do jiné reality, ale odejít od reality je velmi snadné. 
Stačí, abyste se ve skutečnosti neprobudil a nečetl kni-
hy, jež vám zboří dosavadní pohled na svět. Co vám 
mohu k tomu říct? Váš život je přece váš život.
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Píšete, že sny nelze vykládat jako znamení. Týká se 
to i prorockých snů? Například v noci před důležitou 
přijímací zkouškou se mi zdál sen, v němž jsem viděla 
číslo otázky, její znění, zkoušející i známku. Ráno se to 
všechno splnilo. V daném případě můžete říct, že jsem 
na zkoušku myslela. Ale jak si mám vysvětlit, že něko-
lik dní před finanční krizí v roce 1998 se mi o ní také
zdálo, přestože jsem neměla v té době žádný vztah k fi-
nanční sféře ani jsem se o ni nezajímala?

Jestliže říkám, že sny nesmíme pojímat jako zna-
mení, míním tím, že se na ně nemůžeme spoléhat. 
Duše může zaletět do sektorů, jež budou realizovány, 
ale také do těch, které se neuskuteční. Existují jedinci, 
jejichž duše umí ve snu nahlédnout do budoucnosti, 
avšak ani jasnovidec ji nemůže předvídat stoprocent-
ně.

K otázce vztahu k proroctvím musíte celkově při-
stupovat jinak: není důležité, jak je předpověď přesná, 
ale jaký vztah k ní máte. Jestliže si věštbu berete velmi 
k srdci a je v souladu s duší i rozumem, určitě se vypl-
ní. V tomto případě už nepůsobí jen daná předpověď, 
ale váš záměr. Není důležité, zda ji chcete ve svém 
životě nebo ne, protože duše a rozum tomu uvěřily. 
Předpověděná idea do nich pronikla, a tak se v mys-
li vytvořila její přesná podoba, která se nutně odra-
zí v realitě. Přijala jste toto břemeno a teď je musíte 
nést. Právě v tom se projevuje nevyhnutelnost toho, 
co má nastat: člověk, jenž uvěří proroctví nebo sou-
hlasí s tím, že osud je předurčen, se zříká možnosti 
ovládat skutečnost. Potom realita začne řídit člověka  
a jeho osud se začne podobat papírové lodičce unáše-
né proudem.


