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Kazuistiky

Jedno z mých prvních sezení bylo s klientem, který si stěžoval na bolest v
oblasti srdce. Člověk to byl velmi vnímavý a citlivý. I jeho vizáž vypovídala o jistém
druhu vznešenosti, který patří k francouzským šlechticům 16. století. Některé jeho
pohyby a gestikulace ukazovaly na pozůstatky aristokratické distingovanosti.  V
průběhu téměř celodenního sezení jsme prošli od současnosti až po několik tisíc
let  nazpět do velmi vzdálených civilizací  mayského typu.  Všechny životy,  které
byly otevřeny, v sobě měly fyzický útok na srdce jeho nebo někoho jiného a on to
viděl a nějak to na něho působilo. Jeden život, který byl proti těm ostatním velmi
výrazný, co se změny osobnosti týče, byl zjevnou snahou podvědomí, vypořádat
se se stopami negativních charakterových vlastností,  které v současném životě
mohl vnímat, ale zcela jistě by je nikdy nerozvinul, neboť po takové zkušenosti
prostě netoužil a odmítal ji. V popisu reálií nebudu přesný, není to tak podstatné.
Své otázky vynechám a vše shrnu do uceleného vyprávění klienta. V praxi to takto
uhlazeně nevypadá.

Kazuistika 1.

     "Sedim v hospodě. Je večer. Je to taková zájezdní hospoda, dřevěné lavice a
stoly,  krb  s  hořícím  ohněm. Něco piju,  asi  víno.  Je  tady  možnost  ubytování  a
přenocují  tady  kupci.  Jednoho  zrovna  pozoruju  u  vedlejšího  stolu.  Má  takový
naditý váček u pasu. Ten chci. 
     Jsem malý,  zavalitý,  krátké tlusté prsty,  fuj  já  sem hnusnej!  Takovej  skřet,
zloděj!  A  strašně  chci  ty  prachy.  Kdeže to  jsem? Francie,  14.  století,  někde ve
Středozemí, ….a co se ptáš! Co je ti do mě? Vo mě se nikdo nezajímá, jsem odpad,
špína!
     Už sedim s tím kupcem u stolu.  Vypráví  mi ňáký nesmysly o sobě, že má
děti..prostě kecy, nezajímá mě to. Myslim na to, jak ho okradu. Loučí se, že jde
spát. Dívám se za ním, jak odchází do patra. Pak dojíždím jeho pohár s vínem.
Beze studu. Sem fakt vodpornej. Ani v tom těle nechci bejt. 

     Už je hluboká noc. Sedim na posteli a čekám, až bude klid. Jdu k němu na
pokoj.  Spokojeně spí.  Váček s  dýkou vedle sebe.  Beru to.  Pak beru tu  dýku a
obouma rukama, s velkou silou, mu jí vrážím do srdce. (Uspokojivý, jízlivý úsměv,
radost z pronikání dýky do těla oběti) Několikrát. Jen heknul. Proč jsem to udělal?
Jen tak! No a co!! Utíkám z města.

   Žiju  celkem  spokojeně  někde  u  moře,  rybářská  vesnice.  Umírám  stářím,
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přirozeně. Jestli lituju? Čeho?! Proč?! Ničeho nelituju, nikdo na nic nepřišel. Je mi
to jedno!"

    Velmi  zajímavá  zde  byla  změna  osobnosti  tohoto  klienta.  Neprůbojný  a
neagresivní člověk se náhle změnil v opravdu odpornou, zavrženíhodnou bytost,
malé zavalité postavy, s hrubým hlasem a obhroublým slovníkem, bez charakteru
a bez morálky. Sám klient byl nad "sebou" znechucen, což dával najevo i mimikou
vyjadřující  maximální  opovržení.  Po  vybití  všech  emocí  tohoto  "života"  a
uvědomění, si klient v podstatě oddechl, že to má za sebou a společně jsme se
tomu zasmáli. Já vím, že tento zážitek měl výrazný podíl na odstranění bolesti u
srdce z jeho současné reality.  

     Často, v souvislosti s regresemi, je pokládána otázka, zda to není nebezpečné a
zda  lze  regrese  podstoupit  i  s  dítětem.  V  následné  ukázce  představím  jedno
sezení, které jsem absolvoval s dvanáctiletou dívkou. Není to standardní zážitek,
který  bychom očekávali,  protože je  od pojetí  reality  dospělým jedincem velmi
vzdálený.  Nicméně  pro  klientku  to  realita  byla  a  bolestivé  pocity  při  prvním
procházení události byly dost intenzivní. Sám jsem se v průběhu sezení záludnými
dotazy snažil děvče nachytat při vymýšlení, ale nepodařilo se mi to. Pro ni to byl
skutečný návrat a realita, ve které se zrovna nacházela. A pro mě to byla zcela
nová zkušenost v pohledu na terapii minulými životy, kdy vše nemusí být jako z
učebnice dějepisu. Zde je tedy upravený zápis:

Kazuistika 2.

Asi  před  rokem  se  objevila  bez  zjevné  příčiny  bolest  v  pravé  noze,
konkrétně v patě. Pata při  chůzi  bolela někdy velmi intenzivně, takže se na ní
nemohla postavit.  Poslední  dobou i  bolest achilovky a tuhnutí  celé chodidlové
šlachy.  Dle  lékaře  růstové  bolesti  kostí.  Vzhledem  k  věku  začínáme  auditovat
strach z bolesti obecně. Záměr je auditovat bolest nohy.

Poslední vzpomínka z tohoto života je cca v 5 letech. Pak, při odskoku ke
staršímu  zážitku,  se  náhle  objevuje  před  průhlednou  zdí.  Neví,  jak  má  dál
pokračovat, proto dostává pokyn k průchodu touto zdí… 

 „…zámek, je průhledný, v mracích, jako bych zmizela ze Země a objevila se tady.
Jsou tu hory, zelená tráva, teď už to vypadá jako hrad. Je tu cesta, nekonečná.
Hrad má tmavou bránu. Chci jít do toho hradu, buším pěstma do tý brány. Otevírá
nějaká ježibaba, samá bradavice. Už jsem za ní, už jsem tam. Rozhlížím se, něco
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hledám, chci jít za králem. Jsem v nějaké místnosti. Je to hrůza, je tady 12 dveří.
Dveře přede mnou se otevřely a vylétli netopýři. Nalevo ze dveří vybíhají krysy. Z
ostatních jde jen světlo. 

........jsem v podzemní jeskyni, teče tu podzemní řeka. Vstupuju na loďku a pluju
po té řece. Doplouvám na místo, kde vystupuji. Visí tam klíč v pavučinách. Fuj. Je
to klíč od posledních, 12tých dveří. Musím se odvážit přes ty pavouky, musím tam.
Když pluji zpět, na stěnách jeskyně vidím ducha, je bílý, jako nakreslený.

........otevírám ty 12té dveře. Rozsvěcí se lampa. Jsou tam mrtvoly, usekané hlavy,
ruce a těla. Stráže si mě nevšímají. Jsou tam další, zlaté dveře. Vím, že tam je král.
Já jsem bojovnice, mám brnění, a jsem nepřítel toho krále. Je to jako ve Xeně, já
mám i oblečení jako Xena. Nevím, proč jsem tady, nechci mu ublížit. Král zavolal
stráže. Šoupli mě do vězení. Jsou tady mříže. Zabodli tady nějakýho vězně. Vidím
svojí nohu a přemýšlím, co se s ní stane. ....jsem tu asi týden, stráže mají meče.
Vím, že mě chtějí zabít, ale já chci utéct. 

........utíkám, utíkám z hradu. Když utíkám, je v hradu hrozný poplach, jako bych
něco znamenala. Utočí na mě a střílí po mě šípy. Jeden se mi zabodl do paty. Je
dřevěný a má železný hrot. Moc to bolí, jako by ta pata odpadla. Stejně běžím dál.
Jsem  bezmocná.  Nevím,  jestli  s  ním  běžím.  Bolí  mě  hodně  i  achilovka.  Na
hradbách mají i děla. Stojím tam, bolí mě to, šíp už je pryč, zůstal tam jen ten hrot,
cejtim se jako bez chodidla. Jdou po mě vojáci. Obklíčili mě a jeden mě rozsekl
mečem vejpůl od hlavy dolů. Cejtim tu bolest v noze, v tom místě, pořád se vidím
a duše jde z těla ven.

........mizím  v  mracích  a  cítím  tu  bolest  a  pak  jen  mraky.  Stoupám  jako  do
nekonečna, jako bych byla anděl. Ta bolest už není. Teď jsou mraky zlaté a já taky.
Jdu po zlatých schodech, zlaté zábradlí. Vidím nějaký lidi, jsou takoví mírní, hodní,
ukazujou mi cestu. Pak vidím dědy s bílejma vousama v posvátnejch šatech. Je jich
pět.  Mlčej,  jen ukazujou, abych šla dál, na zlatý trůn, co tam stojí.  Já si  na něj
sedám, je blesk a jsem zase ve školce. Blesk byl moc hezký. (školka je poslední
procházená událost před touto)

STARŠÍ UDÁLOST: .......jsem zase u hradu. Je tam bílá  vlajka,  červené a modré
praporky. Koukám na tu bránu. Otvírá se. Cítím, že je to na mě podraz. Ten král
mě tam chce vlákat. Přesto tam jdu. Je tam dvůr, nádvoří, hodně od krve. Jsou tu
jabloně a králíkárna. Otevírají se dveře a vychází král. Je u mě. Říká mi: "Pojď se
mnou, nic ti neudělám." Věřim mu a jdu dovnitř. On si sedá na trůn a já tam stojím.
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Pak zavolá stráže a ty mě drží a já se musím dívat na to, jak někoho zabíjí. Ten
člověk už nemá pravou ruku. Řežou mu i pravou nohu pilou na mučícím stroji. Je
to můj bratr. (ne v současném životě) Pak na něj musím já. Jsou tam dva vojáci.
Pilou mi řežou levou ruku a levou nohu. Když mě řežou, bolí mě to u srdce. Ten
král se strašně směje. Pak mě nechaj. Odvádí mě na ten dvorek a tam mě oběsí na
té jabloni. Už tam visí ten můj bratr. Tam mě ještě rozstřílí a jsem na cucky. Jsem
zase jako duch a nic necítím. Do nebe jdu z jiné strany. Je tam jeden z těch dědů,
můj rádce. Vidím čísla 1984, 28. září. Asi je to den, co mě zabili. 

STARŠÍ UDÁLOST: .......vidim oblohu, ptáky, slunce, krásnou krajinu a moře. Já jdu
jako člověk, bojovnice, po pláži. Žene se ke mně voják, nepřítel. Zabodne do mě
meč, do břicha, je to hrozná bolest. Ležim tam na tý pláži. Pak přichází velká vlna
a splachuje mě do moře. Pluji po moři mrtvá, ale vidim. Voda mě vyplaví na ostrov.
Žijou tu lidožrouti, vytáhnou mě a snědí mě. Vidím to.

STARŠÍ UDÁLOST: .......je mi asi 9 let. Jsme u moře. Koupeme se s celou rodinou.
Šlápla jsem na ježka, z pravé nohy mi teče krev. Vidím bratra a rodiče, bratr má
delší blonďaté vlasy. Všichni jsou v klidu. Já plavu dál do moře. Vidím vycházet
slunce. Pak se tam objeví žralok, otevře tlamu a spolkne mě. Cítím bolest v levém
boku. Pak jsem zase duch.

....... vidím číslo 1912, 11. prosince. Cítím strach. jsem tam úplně sama. V tom moři,
na  tom  místě,  co  mě  spolknul  ten  žralok.  Ten  můj  rádce  mě  vidí  a  sám  mě
vychovává v nebi a stará se o mě. 

....... to datum prý znamená, že jsem měla zemřít, ale on mě zachránil, abych byla
dospělá, protože ten král zabil moje rodiče, tak abych se mohla pomstít. 

STARŠÍ UDÁLOST: ....... jsem v dřevěné kolíbce, mimino. Rodiče se o mě starají.
Vidim číslo  1904,  9.ledna.  Přichází  nějakej  chlap,  černé vlasy.  Je to ten,  co mě
rozsekl vejpůl. Bere velikou kudlu z kuchyně a uřízne mi pravou nohu v kotníku.
Zase cítím bolest v hrudníku a v noze, jde to celym tělem. Pak tu nohu sní. Ten můj
rádce mi jí darem vrací. Říká: "Dej si bacha, ať ti něco neudělá, pronásleduje tě,
protože mu tví  příbuzní  moc ublížili.  Zbourali  jim ten hrad a zabili  moc lidí.  Ti
příbuzní, to byl jinej král,  připravil  je o dům. Proto tě nenávidí.  Musíš ho proto
zabít, toho, co ti snědl tu nohu. Musíš to udělat v tom životě, co tě rozsekl mečem
od hlavy dolů. Pak ta bolest přestane. 
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(OT: Proč si to tedy v tom budoucím životě neudělala?)
.......Byla to prý zkouška, šlo o nespravedlnost, ale já byla spravedlivá. Budu se mít
za to v příštím životě dobře.
(OT: Kdy ta bolest zmizí?)
.......Rádce říká, že musím na tom zlatém trůně v nebi vydržet sedět 5 vteřin, a že
mi pomůže.

.......Jsem tam, rádce mi přimotává ruce a nohy k trůnu. Pak jsou blesky, tma, já
sedím na tom trůnu s bleskama. Je to příjemné. Po 5 vteřinách je bílo, padám na
zem. On říká, že jsem vyléčená, hrad s vojákama i s králem zmizel. Všichni zemřeli.
Proud z blesků mi vytvořil ochranu.“ 

Domnívám se, že uvedené sezení je ukázkou, jak může dítě vnímat realitu
kolem  sebe  a  reprodukovat  ji.  V  příběhu  lze  nalézt  různé  symbolizmy,
podobenství a i zkušenost z duchovního mezisvěta je u dítěte zajímavá. Uváděná
data jsem nijak neprověřoval, ale lze zde vidět také logickou časovou návaznost.
Je pravda, že ve 20. století po Zemi neběhají bojovnice a vojáci s meči, ale musí to
být z naší reality? Odpovědi nechávám na vás. Důležité je, že bolest vymizela v
podstatě pár  dní  po sezení  a do současnosti  není  po ní  ani  památky.  Stávající
postoje k realitě jsou u této dívky bez excesů a uvedený zážitek dnes vnímá jako
velmi zajímavou zkušenost. 
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UVĚDOMOVÁNÍ

Zastavme se  u  toho,  jak  je  pro  regresní  terapii  důležité  uvědomování  si
vjemů, které k nám přichází  zvenčí,  a kterým naše vědomí nepřikládá v danou
chvíli  význam. Ještě jednou se vrátím k tomu, jak s největší  pravděpodobností
funguje naše paměť. Samozřejmě, že to bude jen teoretické přiblížení skutečnosti
a pro názornost použiji přirovnání k filmovému pásu. Představme si, že veškerá
naše čidla, nejenom těch pět základních smyslů, vysílají neustále signály někam do
záznamového média, jehož funkci by měl plnit mozek. Ten v každém okamžiku
tyto  informace vyhodnotí  a  v  podobě  vzorce  je  někde uloží.  Tím  místem  pro
ukládání všeho, co jsme schopni pomocí čidel vnímat, je paměť. Popsat činnost
paměti až do úrovně genu si netroufám, spíše jen tuším, a proto nyní ten filmový
pás. 

Tedy, všechny získané informace se v daný okamžik v podobě obrazu uloží
do  jednoho  filmového  okénka.  Jedna  vzorcová  informace  za  druhou,  pěkně
chronologicky. Ani když spíme nebo jsme v bezvědomí, nezůstává žádné políčko
bílé. Pomyslná kamera stále snímá obrázek za obrázkem. Každý okamžik je uložen
spolu s informací o naší tělesné teplotě, tlaku, vlhkosti kůže, plnosti močového
měchýře  a  střev  a  dokonce  i  počtu  vlasů.  Pokud  si  budeme  obrázky  zpětně
prohlížet,  samozřejmě  nás  některé  informace  nebudou  vůbec  zajímat,  jiným
budeme  naopak  přikládat  velkou  důležitost.  Vždy  podle  toho,  co  na  obrázku
budeme  hledat.  Zavřeme-li  oči  a  podíváme  se  na  onen  pomyslný  filmový  pás
našeho života, nedohlédneme konce. Při uvolnění nebo v meditaci se můžeme po
takovém pásu vydat a navštívit okamžiky zachycené na těch políčkách, které na
pásu již z dálky svítí. Jsou to chvíle našeho života, kde se odehrálo pro nás cosi,
z našeho  současného  pohledu,  významného.  Zastavme  se  však  nyní  u  těch
políček, kde k záznamu došlo v době, kdy jsme byli v tzv. stavu zúženého vědomí.
Terapeuticky nejvýznamnější budou ta políčka, kde jsme prožili nějaké trauma. To
jsou  okamžiky,  kdy  jsme  vystaveni  takovému  působení  vnějších  či  vnitřních
okolností,  které  vnímáme  jako  ohrožení  života.  V  těle  se  začnou  vytvářet
endorfiny a adrenalin a vše se v našem organizmu mobilizuje k jedinému - přežít!
Přestáváme  vnímat  bolest,  únavu,  ostatní  okolní  děje  a  všechny  smysly  a  síly
upínáme k  jedinému,  k  objektu  představující  v  tu  chvíli  největší  nebezpečí.  To
může být osoba, věc, přírodní úkaz, zranění, nějaká nepříjemná událost a další.
Přesto,  že  ukládání  informace do okénka  filmu probíhá  úplně  normálně,  přeci
jenom této informaci něco chybí. Je to tzv. vědomý komentář k dějům, které na
obrázku  probíhají.  V  případě,  že  zamyšleně  přecházíme  přes  ulici,  náhle  se
otočíme a vidíme, jak se na nás řítí automobil, a ten nás následně srazí, vždy když
vstoupíme do takového okénka na filmovém pásu, budeme vidět ten automobil a
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budeme cítit veliký, ochromující strach. Budeme cítit bušení srdce, ztuhlé nohy,
budeme mít vytřeštěné oči. A budeme cítit bolest v místech, kde došlo ke zranění.
To jsme schopni komentovat, protože to jsme vědomě vnímali. Vše ostatní, tedy
okolní děje zůstávají v ten okamžik jakoby ve tmě, nevnímáme je. Přesto tam byly
a naše čidla je přijala a uložila do paměti. Na řece zrovna houkal parník nebo ulici
přelétli  rackové  se  svým  typickým  skřehotáním.  Zdánlivě  nedůležité  věci  v
okamžiku, kdy nám jde o život. Za pár týdnů jsme z nejhoršího venku, pomalu
zapomínáme na tu nepříjemnou událost, zranění se téměř zhojila. Za několik let
už  na  tu  nehodu  ani  nemyslíme.  Sedíme na  pláži  v  Portugalsku,  sluníme se  a
vychutnáváme chvilky klidu a pohody. Skřehotající rackové dokreslují tu idylu. Z
přístavu zatroubí parník.  To jsou naše nejsilnější vjemy v tuto chvíli  a paměť je
ukládá a komentuje. ALE POZOR! Stejný vjem je někde hluboko v čase na našem
filmovém  pásu  a  nemá  komentář.  Je  jenom  doprovázen  velikým  strachem,
bušením srdce, ztuhlýma nohama a vytřeštěnýma očima. BUM! Paměť na základě
asociace  přiřadí  všechny  pocity  z  neokomentované  události  z  nehody  do
současného prožitku. 

Co  se  to  v  našem  filmu  odehrálo,  si  neuvědomujeme,  jen  prožíváme
somatické obtíže rovnající se situaci při nehodě. A my nevíme proč. A nedozvíme
se to, dokud se na to filmové políčko s nehodou nevrátíme, neprožijeme znovu,
nerozhrneme tu tmu a neuvědomíme si tam ten parník a ty racky. Zúžené vědomí
rozšíříme a událostem dáme smysl. Jak moc si s námi neokomentované situace
dokáží  v  budoucnosti  pohrát,  zná  každý  regresní  terapeut.  Psychosomatické
obtíže, které se projeví často v odstupu mnoha let, dokáží člověka natolik trápit,
že  může  skončit  až  v  péči  psychiatrů.  Pronásledují  li  nás  bolesti  nebo  jiné
psychosomatické obtíže, které jakoby nemají příčinu, je potřeba jít nazpět časem,
příčinu nalézt a událost, ve které se nalézá, celou okomentovat tak, aby zůstala v
našem  vědomí  jako  jasný  zápis,  ve  kterém  nejsou,  pro  naší  paměť,  žádné
nejasnosti.

Kazuistika  3.

Pan Petr  byl  šťastně ženatý,  obklopen přáteli  v  soukromém i  pracovním
životě. Několik let nazpět se u něho začal objevovat bezdůvodný pocit strachu.
Zprvu se snažil ho potlačovat, ale stav se zhoršoval. Napětí u něho vyvolávalo i
sledování televize a v okamžicích vrcholení zápletky dobrodružného filmu nebo
zpravodajské  reportáže  se  třásl  na  celém  těle.  Lékař  mu  předepsal  lehká
psychofarmaka, nicméně něco z jeho paměti chtělo ven. Protože si to vědomě
nedokázal uvědomit, provázely jeho stavy deprese a přátelé si toho začali všímat.
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Byl řidič z povolání, a proto i jeho přítel, majitel společnosti, pro kterou pracoval,
měl  obavy.  Vše  to  vyvrcholilo  jednoho  večera,  kdy  s  rodinou  opět  sledoval
romanticko-dobrodružný  velkofilm.  Při  klíčové  scéně  potápějící  se  lodi  se  ho
zmocnil takový strach, že se třásl po celém těle, sesul se na zem a v křečích ho
musela odvézt záchranná služba. Po aplikaci uvolňovacích injekcí byl ještě téhož
večera  propuštěn  bez  nálezu.  Pod  silnými  psychofarmaky  a  s  docházením  na
psychiatrii  dokázal  držet  svoje  obtíže  "jen"  v  mírných  projevech.  Asi  po dvou
letech návštěv psychologa, který se snažil "nastartovat" pozitivní přístup k životu,
se naučil "s tím nějak žít". Nicméně byl skleslý, depresivní a sám ze svého stavu
nešťastný. Naši společní známí ho ke mně přivedli. On sám dal hned při prvním
setkání najevo, že hodlá podstoupit vše, co ho vrátí do normálu. 

Při  prvním  sezení  jsem  věnoval  velkou  pozornost  dotazníku  k  celkové
anamnéze klienta, kde uvedl, že asi před třinácti lety prodělal těžkou autonehodu
s těžkým zraněním. Uváděl, že si nic moc nepamatuje, a že je to již hodně dávno, v
současnosti téměř bez významu. Nechal jsem ho tedy vybavit si poslední událost,
kdy skončil  v nemocnici,  a protože byl velmi citlivý, již po několika průchodech
událostí  se  mu  asociovala  uváděná  dopravní  nehoda.  Seděl  sám  jako  řidič  ve
Škodě 1203, kterou vlekl jiný vůz na laně. Vlečné vozidlo jelo příliš rychle, a tak v
zatáčce vyjel  ze své jízdní  dráhy nejprve na pravou stranu vozovky,  odkud ho
svodidla  vrátila  až  do  protisměru,  kde  se  čelně  střetl  s  kamionem.  Následky
takového nárazu se dají  předpokládat,  navíc  Š1203 bylo vozidlo,  kde řidič  sedí
hned  za  čelním  sklem,  prakticky  ničím  nechráněn.  Při  prvních  procházeních
událostí  si  jeho paměť vybavovala jen krátké záblesky vědomí, kdy přicházel k
sobě, protože byl celou dobu v bezvědomí a z vozu ho museli vyprošťovat hasiči.
Vše popisoval jakoby v klidu, až mne napadlo zeptat se ho, odkud celou událost
sleduje. Řekl, že z vrchu, že je mimo tělo. Bylo jasné, že ho musím dostat do těla,
aby si to celé prožil tak, jako tenkrát. Uposlechl a snažil se zůstat v těle i po tom
hrozném nárazu. Opona tajemství se začala zvedat. Čím dál tím víc byl schopen
popisovat detaily nehody, okolí, postavy a svoje pocity. Filmový pás s uloženými
informacemi  jsme  natolik  zpomalily,  že  si  uvědomoval,  jak  se  bortí  plechy  a
pomalu praská sklo. Uvědomil si, jak vznikla všechna jeho zranění i to, co se dělo
po nehodě, když byl v bezvědomí. Důležitý byl prožitek strachu, kdy ztratil nad
vozem kontrolu, a kdy již věděl, co bude následovat. 

V těch okamžicích zoufale vší silou brzdil, křečovitě svíral volant a na těle
zatnutý každý sval. Strach a bolest. Vše jsme mnohokrát prošli, až byla událost
celá  okomentovaná,  bez  bílých  míst,  každý  detail  popsán,  až  ztratila  veškerý
emoční i fyzický náboj. Při posledních průchodech událostí si Petr, který se nikdy

9

https://psychoterapeuticky.cz/


https://psychoterapeuticky.cz/

duchovními věcmi nezabýval, uvědomil, že ve voze nebyl sám. Vedle na sedadle v
kritický  okamžik  seděla  jeho  zemřelá  babička,  kterou  miloval,  a  která  ho  při
nárazu zadržela, aby si neroztříštil hlavu o masku kamionu. 

I toto poznání bylo v daný okamžik žádoucí. Při následném rozhovoru jsme
probrali hlavně to, jak se mu zážitek z nehody pokaždé restimuloval, když usedal
denně za volant, kolik kritických situací na silnicích řešil, a vždy vlastně vyvolával
staré bolesti novými podněty. Nedávno jsem ho potkal a tvrdil, že je to všechno
pryč. Žádné strachy, žádné křeče. A žádné léky. Někdy stačí málo. 

PŘÍLIŠ MNOHO FARAONů

Nejčastějším  argumentem  odpůrců  minulých  životů  je  údajná  mnohost
význačných osobností dějin, na jejichž život si v regresi vzpomene více osob. Po
světě  tak  chodí  několik  Marylin  M.,  Tutanchamónů  či  Karlů  IV.  A  to  je  přece
nesmysl!  Když  duše  je  jedna,  reinkarnuje  se,  tak  jak  to,  že  jí  má  několik  lidí
najednou?  Správně!  Tato úvaha,  pokud je  myšlena upřímně a je  postavena na
přesných informacích, je pravdivá. S jednou malou poznámkou. Co je pravda? Je
známo, že vytrhneme li cokoli z kontextu, lze tím manipulovat. Pokud "vhodně"
uchopíme informaci  o četnosti  Tutanchamónů, jsme schopni na ní  dokazovat i
pravdivost  tvrzení,  že  Santa  Claus  jezdí  na  saních.  Takže  opět  stojíme  před
otázkou,  na  kterou bychom rádi  znali  odpověď.  Předesílám,  že  tu  se  ještě  asi
dlouho nedozvíme, nicméně si můžeme vytvořit názor, pohled na věc, který nás
nebude  omezovat,  ale  umožní  nám  být  neustále  otevření  dalším  novým
poznatkům v této oblasti. 

Jak by to tedy s těmi faraony mohlo být? 

     Z  pohledu reinkarnace -  Faraon zemřel. Jeho duše opustila hmotný svět a
někde v bardu (pozn.: místo, kde se duše mezi životy připravuje na nové vtělení)
vyhodnocuje svůj život.  Po vytvoření  plánu nového vtělení  se znovu inkarnuje,
třeba znovu do našeho hmotného světa na Zemi. Jan Novák, kterého každý den
potkáváme  na  ulici,  je  oním  novým  vtělením  faraona,  a  pokud  nepřijde  ten
správný okamžik jeho života, třeba se to ani nedoví. Z pohledu generální paměti
Univerza,  např.  Akaša  –  Faraon  fyzicky  zemřel.  Celý  život  se  jeho  myšlenky  a
vjemy, všechny pocity přetvářely v nám neznámou energii  s určitou hodnotou,
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která se volně pohybuje celým Vesmírem nebo spíše, je rozprostraněna v celém
Vesmíru. My víme, že energie nevzniká ani nezaniká, proto i energie myšlenek,
vjemů a pocitů našeho faraona musí být někde kolem. Dokážeme li  se na tuto
energii napojit, budeme číst jeho život.

    Klient,  který proti  mně sedí,  hovoří  o životě faraona. Hovoří  přesvědčivě a
informace, které má, vypadají skoro na to, že musel studovat egyptologii. Ale on
se o tyto věci nikdy nezajímal. Kde se tedy ty informace berou? Buď je to samotné
vtělení  onoho faraona,  či  jsme se dostali  do "knihovny života" a  klient si  tyto
informace  vybral,  protože  mu  nejlépe  pomohou  vyřešit  jeho  potíže?  Jako
terapeut musím vypustit úvahu o telepatii, v některých případech i o poskládání
informací  získaných  během  života  vědomě  či  nevědomě.  Z  dvou  předchozích
pohledů se mohu rozhodnout pro reinkarnaci nebo pro Akášu. Ale pro práci s
klientem není tak důležité, kde se vzpomínka vzala nebo jak ji psychika vytvořila.
Důležitá  je  katarze.  Jak  je  vidět  z  naznačeného,  lze  zaujmout  minimálně  dvě
stanoviska.  Samozřejmě teorií  je  víc,  tyto dva základní  postoje však ukazují  na
jejich  vzájemnou  slučitelnost  při  pochopení,  proč  se  mohou  objevit  stejné
vzpomínky u různých lidí. Dost zásadní otázkou totiž je, zda tyto vzpomínky jsou
skutečně totožné. A zde bychom mohli hledat vysvětlení. Jiné vzpomínky bude
mít skutečně reinkarnovaný faraon, jinak bude reprodukovat život faraona ten,
kdo  je  napojen  na  nějakou  paměťovou  stopu.  Ten  bude  mít  k  dospozici  sice
perfektní "nahrávku" v HI-TECH kvalitě, ale nebude mít to nejdůležitější. Duchovní
ztotožnění se sebou samým. 

Nemám osobní zkušenost s tím, že bych se setkal s lidmi, kteří mají shodné
zážitky z minulých životů. Slyšel jsem o tom hodně mluvit spíše lidi nezasvěcené,
bez vlastní zkušenosti, lidi s převzatými názory. Dokonce jsem o tom i někde četl,
ale nepřikládám těmto informacím žádnou váhu. Sami o sobě k ničemu neslouží.
Především, a o to zřejmě šiřitelům těchto "velkých objevů" jde, mají působit tak,
aby si na jejich základě člověk vytvořil představu, že tento fenomén není hodný
pozornosti.  Ukázali  jsme  si  na  dvou  základních  teoriích,  jak  může  docházet  k
takovým jevům. Objeví li se dva Tutanchamóni, dejme tomu, že jeden je skutečná
reinkarnace a druhý je "čtenář" nějaké paměťové stopy. Čím bude více "čtenářů"
se stejnými vjemy, tím je zřetelnější, že nějaká informace-paměťová stopa-kolem
nás je. Nebo v nás. A že v takovém případě bude hodně silná, je také zřejmé. 
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Sám  jsem  osobně  prošel  jednou  vlastní  regresí,  kde  jsem  život  faraóna
prožil.  Nebyl to Tutanchamón. (Bohužel, ach jo.) Ale vážně, uvědomění tohoto
života stručně popíšu a pokusím se na něm ukázat další možná vysvětlení platná i
pro to, proč takové informace reprodukujeme. 

Kazuistika 4.

     "Vidím se jako malý chlapec, asi dvanáctiletý. Jsem syn faraóna, který umírá.
Cítím v sobě napětí, neboť kněží o něčem důležitém jednají. Je to o mně. Ale je
tam nějaký spor. Mám nastoupit na trůn a vládnout zemi. Moje jméno? Vybavuji si
ho. Nejprve první slabiku, pak zbytek. Ano, to jsem já, teď to cítím. 

XXX
 Přicházím  s  doprovodem  do  velkého sálu.  Je  zde  velká  spousta  lidí.  Fanfáry.
Usedám na trůn, ale ještě než usednu, všimnu si, že všichni v sále leží vkleče na
podlaze.  I  kněží  jsou v hlubokém předklonu.  Dostávám symboly moci  a  vlády,
hůlky, a překřížím ruce na prsou. Teprve teď se mohou všichni napřímit. Kolem
trůnu stojí na každém rohu moje osobní stráž. Vím, že každý, kdo by se ke mně
chtěl přiblížit,  zemře. Jsem syn boha slunce. Vládce velkého území,  vládce nad
životy všech lidí. 

XXX 
Je mi asi patnáct. V podstatě nevládnu, protože kněží dělají svojí politiku a já o
tom nemám přehled. Navíc po vládnutí netoužím.

XXX
Sedím v trůnním sále. Náhle cítím ostrou bolest v oblasti žeber na zádech. Osobní
strážce v levém zadním rohu prudce vyskočil a vrazil mi dýku do zad. Nebylo to
hluboko, čepel sjela po žebrech, protože ostatní strážci reagovali rychle a stačili
ho strhnout. Byl hned mrtvý. 

XXX
Léčím se ze svého zranění. Celkem mi nic není, ale na trůn se mi vrátit nechce.
Vím, že jsem se stal cílem spiknutí, vycházejícího z řad kněžích. Kdo za ním stojí, se
nepodařilo zjistit, protože útočník byl hned zabit. Jsem naplněn nejistotou, kde se
skrývá nebezpečí. 
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XXX
Mám svého učitele božské nauky, jakýchsi mystérií, dávné filosofie předků. Je to
přítel. Trávím mnoho času studiem a stavbou pyramidy. Svou královskou pečeť
nechávám tesat na několika místech, aby zde zůstala na věky. Vidím jí zcela jasně,
v  barvách  a  vím,  že  vyjadřuje  symboliku  podstaty  mého  života.  Vládu
přenechávám  kněžím.  Věnuji  se  již  jen  bohu  slunce.  Umírám  přirozenou  smrtí
kolem čtyřicátého roku. Pyramida není dokončena.

XXX
Neodcházím  od  svého  těla.  Pozoruji  balzamování  i  svůj  pohřeb  do  náhradní
hrobky. Stále čekám, že se něco stane.  Jsem přece syn boha! Nevím, co mám
dělat.  Pyramida  je  již  dávno  dostavěna  pro  někoho  jiného.  Setkávám  se  s
odcházejícími dušemi a stále na něco čekám. Několik set let. Pak jsem svědkem
velkého  pohřbu.  Zemřel  farao  a  je  uložen  do  sarkofágu.  Proud  energie
válcovitého tvaru prochází pyramidou a jeho duše do ní vstupuje. Ještě dlouho
hledám odvahu do toho světla také vstoupit, ale nakonec se odhodlám. Pochopil
jsem."

Vždy se snažím, nevytvářet tak zvaná duchovní  dogmata.  I  nyní  nechám
čtenáři  "dveře dokořán otevřené".  Na popsanou regresi  se  dá  totiž  nahlížet  z
mnoha úhlů,  ne jen z  těch dvou základních,  tedy reinkarnace nebo paměťová
stopa.  Pomineme  li,  že  po  takovém  prožitku,  který  byl  nositelem  hlubších
uvědomění a emocí, došlo k nějaké změně ve fyzické i psychické rovině, což lze
dobře vysvětlit,  zůstává otázka, kde se ten příběh života vzal a zda má nějaký
reálný odraz v historických souvislostech. Je to opravdu vzpomínka na můj život?
Existovala  taková  postava  v  dějinách?  Byl  jsem  slavný  ve  své  době?  Je  i  jiné
vysvětlení  pro  to,  co  jsem  prožil  v  regresi?  A  chceme  se  pustit  do  takového
pátrání?

Nejprve  musím  uvést,  že  důvodem  k regresi  byla  opakovaná  bolest  pod
pravou lopatkou v oblasti žeber. Vždy, když jsem se nějak přetížil nebo mé držení
těla bylo zatíženo nějakou stereotypní činností,  objevila se bolest,  kterou jsem
vnímal  jako  ostře  křečovitou,  přesně  ohraničenou.  Pokaždé  jsem  se  to  snažil
rozcvičit  protahováním,  ale  když  to  jednou  začalo,  už  jsem  o  tom  věděl  a
vyčerpávalo mě to. K regresi jsem přistoupil v době, když bolest byla aktivní, tedy
neměl jsem potíže, vybavit si, co u toho cítím. Zajímavé bylo, že hned od začátku
terapie  jsem  měl  před  očima  ostrou  dýku.  Jen  jsem  nevěděl,  kam  ten  obraz
zařadit. V bdělém stavu jsem takto nikdy nepřemýšlel. Ovšem teď obrazy začaly
vystupovat jakoby z hloubi mé paměti, a přestože nemám problémy fabulovat, to
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co jsem ve své představě vnímal, jaksi předbíhalo můj rozum. Mohl jsem to jen
pozorovat a informovat o tom svou terapeutku. Děj se začal odvíjet bez mého
vědomého přičinění a pohled na jedno „filmové políčko“ předurčoval, co bude na
dalším. 

Celým dějem se line jako červená nit  téma bolesti,  výjimečnosti,  zrady,
nenaplněné zodpovědnosti a výrazného tvořivého potenciálu. Byl jsem vládce
bez  vlády  a  nikdo  neoceňoval  mé  rozumné  postoje,  bezkonfliktnost,
oduševnělost. Zároveň jsem pociťoval strach se postavit proti neviditelné moci,
kněžím,  a  proto  jsem  se  raději  uspokojoval  studiem  tajných  nauk  a  chtěl
pochopit  něco nadpozemsky mocného,  snad ekvivalent  mého strachu v mém
světě.  Nakonec  jsem  se  ocitl  v situaci,  kdy  jsem  odmítal  vstoupit  do  světla,
podřídit  se  řádu,  protože  jsem  mu  vlastně  vůbec  nerozuměl.  Tak  jako  jsem
promarnil  svůj  život  budováním  bezpečného  sebeklamu,  v konci  stejnému
sebeklamu podřizuji svou přirozenost a několik set let bloumám tmou a čekám
na vysvobození,  které  nepřichází  zvenku,  od  mého Boha,  ale  zevnitř.  Já  sám
nakonec  najdu  odvahu  a  poddám  se.  Neodcházím  zklamaný,  ale  s pocitem
pochopení a vděčnosti za tu lekci. Možná jsem dojatý, protože přichází potřeba
to vše pustit a já to pouštím v silné katarzi. 

V tuto chvíli  si  bolest pod lopatkou vůbec neuvědomuji.  Dnes, po mnoha
letech se s touhle obtíží už nepotýkám. Buď mě to nebolí nebo o tom nevím, má
mysl je zřejmě upřená jiným směrem.  

ZÁVĚR 

Text jsem záměrně zvýraznil. Odmyslíme li si ty úžasné historické reálie, nejde
zde jen o ztvárnění  vlastní  cesty životem? Nejedná se  v  onom příběhu minulého
života  jen  o  symboliku  v  popisu  vnímání  sebe  sama?  Nejsou  naše  životní  cesty
podobné, v různých etapách tohoto života? A co když je to úplně naopak? Nebo
úplně jinak?
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