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ÚVOD 

 

V tomto textu popisuji svou cestu vzestupem za duchovním poznáním a následným 

sestupem do psychospirituální krize, která mě očistila a posunula dál. Původně jsem 

chtěla popsat jen tuto krizi, ale bez předchozího období hledání a nalézání, by celý příběh 

nedával smysl. 

Celá proměna se totiž odehrála v průběhu devíti let, vždy ve tříletých cyklech. Každému 

cyklu předcházela menší nebo větší smrt, která předznamenala nové téma konkrétní 

etapy. 

Nyní se dělím o svůj příběh, protože přišel impuls si ho nenechat jen pro sebe. Chce být 

vyprávěn, aby mohl pomoct zase ostatním. 

 

Zpočátku jsem se věnovala intenzivní meditační praxi, při které se mi otevřelo vědomí a 

ukázalo se poznání duchovních pravd o absolutnu i projeveném světě. Tato velká síla 

zdroje prostoupila nádobou těla a mysli, aby se následně mohla realizovat a přestavila 

mou osobnost od základů k vlastní pravé podstatě. Právě to bylo spouštěčem 

nadcházejících změn. 

 

Krize je bodem obratu, mění dosavadní způsob života a celkové vnitřní nastavení. Ačkoliv 

průběh bývá chaotický a nepříjemný, tak její výsledek je léčivý. Pro můj osobní vývoj ji 

považuji za dar a neměnila bych jediný den.  

Psychospirituální krize probíhá na hlubokých úrovních duše a ducha. Nedá se přesně 

definovat, má rozmanité spouštěče, projevy i délku trvání. V mém případě trvala tři roky 

a označila bych ji jako vylití ducha, po jehož působení nezůstal kámen na kameni. Došlo 

ke zborcení původního nastavení, které se rozložilo na kaši. Smrt minulé identity a pomalé 

skládání se do nové. Realita měla náhle více rozměrů, proměnila se v archetypální obrazy, 

svět vnitřní splýval se světem vnějším. Jedna katarze za druhou a vzestup vystřídal sestup 

do hlubokých vod. Došlo k vynořování emocí a obsahů nevědomí, které nastartovaly 

sebeléčivý proces. 
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Význam všech událostí mi pomalu začíná dávat smysl až nyní, po šesti letech. A zrovna 

nedávno se ke mně náhodou dostala informace, že právě tolik let obvykle trvá, než se vše 

usadí a integruje. Právě se probírám zápisky z těchto let. Jsou to dva ručně popsané sešity 

duchovních poznatků a téměř 600 stran s rozborem snů a vizí. 

 

Ale celý příběh začal daleko dřív. Brzy se u mě objevil zájem o hledání pravdy, smyslu 

života a touha po probuzení. První kniha na toto téma se ke mně dostala okolo dvaceti let. 

Byla to Bhagavadgíta, kterou jsme ručně opisovali, protože se u nás nedala ještě koupit. 

O pár let později přišly knihy i přednášky v Lucerně Eduarda a Míly Tomášových, odkaz 

Františka Drtikola a další východní nauky. Toto učení mnou velice rezonovalo a rozhodla 

jsem se, že do konce života stihnu osvobození realizovat. Můj první záblesk hlubšího 

vhledu přišel ve 27 letech. 

 

Četla jsem knihy, občas meditovala, ale hlavním tématem té doby bylo založení rodiny a 

dvě děti. Měla jsem byt zařízený podle Feng Shui, prahla po dokonalosti, doufala v lásku a 

snažila se naplnit pohádku, kterou jsem si vysnila. Byla jsem mladá maminka, soucitný a 

empatický člověk, ale neměla jsem vybudované hranice a neznala jsem svoji hodnotu. Ale 

hlavně nebyla zahojená má vnitřní zranění z dětství. 
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První tříletý cyklus 

TRANSFORMACE A SMRT EGA 

 

Pravý vítr změn nastal až o více let později, ve chvíli, když jsme se přestěhovali a já jsem 

odešla z práce. V ten moment mé původní potlačované já zemřelo a přišlo úplně nové ego 

zrozené z touhy po životě. Zpětně mi to připadalo jako nová inkarnace za živa. Tím začal 

první tříletý cyklus z devíti mé proměny. Život se změnil z vnitřku ven. Byl otevřený, 

extrovertní, plný přátel a zážitků. Nově zrozená identita byla silnější, vzala život do svých 

rukou a vyřešila si spoustu věcí.  Zvolila svobodu, nevázanost a samostatnost. Zažila nebe 

i peklo.  

Síla života mě osvobodila z jakési spoutanosti, zbořila hráze a zbavila strachů. Praskaly 

kovové obruče, které mě svazovaly. Mimo jiné jsem si vystudovala školu interiérového 

designu, Feng Shui, chodila na přednášky a meditace a vzdělávala se. 

Ale stále nevyřešená stará zranění a slabé hranice mě vehnaly přímo do náručí nebezpečí 

a tato identita skončila tragicky. Přišla smrt ega. Dodnes nechápu, co se to přehnalo za 

tsunami mým doposud klidným životem. S největší pravděpodobností šlo o kartáč 

transformace. 
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Druhý tříletý cyklus 

VSTOUPENÍ DUCHA 

 

Po tomto období zůstaly trosky a z nich začalo vyrůstat mé nové očištěné já. Dosavadní 

život zmizel a začal se znovu stavět, ale zas úplně jinak. Na chvíli jsem se ocitla ve vakuu, 

ale záhy se probudila nová spiritualita, objevilo se mi vidění a vysoká intuice. Přišlo mi 

nové jméno. Nejdřív jsem se naučila dělat sama sobě terapie a mnoho věcí si vyléčila. 

Později jsem začala poskytovat konzultace osobního rozvoje a věnovala se návrhům 

interiérů a Feng Shui poradenství.  

 

Jak bůh hledal sám sebe 

Síla mě táhla ke stále hlubšímu pronikání a rozvinula se cesta, kterou jsem nazvala Jak bůh 

hledal sám sebe. Meditovala jsem na ticho za myšlenkami. Začala jsem hledat zdroj, to 

světlo na konci tunelu, ze kterého vše vychází. A našla jsem ho. Při jedné z prvních 

meditací v té době jsem se stala Prázdnotou, ve které je obsaženo vše. Ocitla jsem se 

náhle ve stavu, kde jsem byla ničím a zároveň naprosto vším. A protože tam bylo možné 

vše, tak jsem nepotřebovala nic. Neosobní blaženost.  

 

Jednoho večera přišla Milost. Světlo procházelo celým mým tělem, vyhouplo mě to do 

stavu Nadbytí a na vše bylo nahlíženo ze Stvořitelovy perspektivy. Náhle byla viděna ta 

dokonalost všeho. Každé slovo, každý čin mého života byly v naprostém pořádku. 

Dohromady to vytváří perfektní obraz. Člověk by se poklonil té kráse.  

Po chvíli se něco stalo a najednou mě to vtáhlo, došlo k vyvanutí já a zůstala jen čirá 

Existence. Nějakou dobu setrvával tento neobyčejný nádherný stav naprosté svobody. 

Ale pak odkudsi přišla myšlenka „Bože, já je v té iluzi nemohu nechat.“ Přála jsem si, aby i 

ostatní mohli žít z tohoto stavu lehkosti. V tom naráz vše zmizelo a vrátilo mě to zpět do 

běžného vnímání. 
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Tu noc jsem spala jen napůl. Jako bych se nacházela paralelně ve více rovinách a 

dimenzích. Celou noc přicházelo množství snů, které jako by čistily karmu. Myla jsem okna 

a zrcadla a budovalo se cosi nové. Setkala jsem se v nich s různými lidmi a situacemi ze 

života.  

Od té doby jsem začala hořet boží láskou, jako ve stavu vrcholné zamilovanosti. Byla 

neohraničená a všude. V každé buňce až do nejhrubší hmoty, jako koupel a hojivý elixír.  

 

Následující čas jsem se stále věnovala intenzivně meditaci, někdy i vícekrát za den. 

Přicházela ke mně stále nová literatura, která mě vedla k poznání. Některé vnější okolnosti 

života nebyly uspokojivé a identita lidského já prchavá, ale byla tam stále přítomná 

magnetická síla, která mě vedla do nitra poznání. Viděla jsem krystalizující světlo, které se 

do mě vlévá a proměňuje se na barevné odstíny. Já, které se rozprostírá všude. 

 

 

A poznání pravé přichází ve chvíli, kdy jsi připraven – připraven na spojení. 

Čekám tu na tebe a vždy jsem čekal, až přestaneš snít. 

Snil/a jsi si svůj sen a já tě nechtěl budit. 

Přesto jsem tě stále tiše volal, chránil a sledoval tvé kroky, 

tišil tvé trápení a radoval se s tebou, když dotkl/a ses Věčnosti. 

 

Přicházíš nyní ke mně a v našem tichém spojení se znovu stáváme Jedním. 

Já jsem Jediný Jeden. Je jen tvoření a radost z něj. 

Je jen vděčnost a díky jí. Je jen věčnost, co v čase dlí. Vnímání Ticha v tichu. 

Je viděno za zrakem a slyšeno za sluchem to, co životem jest. 

 

Jsem ten, co tvoří vesmír, Jsem ten, co jím je. 

Jsem každou věcí a každým životem. 

A není žádná věc a život žádný. 

Jsem pln v prázdnotě. 

Jsem prázdnotou všeho. 

Jsem Jediný Jeden. 
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Zároveň probíhala i určitá očista a jednoho dne se otevřelo něco hlubokého, co chtělo ven 

a léčit se. Ležela jsem na sedačce a najednou se objevil orel a nesl mě vysoko a daleko. 

Začaly ode mě odpadávat různé vzpomínky minulých zrození a najednou se to zastavilo a 

ukázal se sám bez vyžádání jeden dlouhý životní příběh jako na podnose. Našla jsem 

mnoho spojnic se současností a vysvětlení některých mých pocitů. Viděla jsem celou 

scenérii, dobu, události i mé tehdejší jméno. 

Orel je pán nekonečného prostoru a vládce vzduchu. Byl v mých představách již dávno, 

ale tentokrát šlo o první velké setkání. To jsem ještě netušila, že orel bude v budoucnosti 

hrát velkou roli. 

 

Minulé životy se mi občas spontánně otevíraly, ale tento zážitek byl nejsilnější. Až mnohem 

později jsem pochopila, že to nejsou minulé zrody, jak se tvrdí. Jde o otevírání obrazů 

z nevědomí jednoho velkého já. 

 

„V noci se mi zdál sen o lvu. Zavírala jsem ho do pokoje.“  

Právě tento nevinný zápis v mém sešitě byl předzvěstí budoucí psychospirituální krize. 

 

Stále ale zůstávala jediná a největší touha po sjednocení a já nepřestávala zkoumat a 

odevzdávat se. Přicházely různé vnory, láska, která vibrovala tělem i probuzená kundalini 

energie, která probíhala jako slabé elektrické výboje, měla jsem pocit, jako bych svítila. 

 

 

Já jsem sen, že Já jsem ty. Já jsem probuzení, že Já jsem. 

Projevuji sebe skrze tebe. Projevuji i to, že si myslíš, že jsi ty. 
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Přicházely další vhledy nebo stavy samádhi. 

Prozření 

To, co hledám, je celou dobu těsně u mě, se mnou, ve mně, všude. Jsem to já. A přitom to 

není Já. Slovo Já je na to moc malé, ohraničené, osobní a oddělené. Bylo to prostě všude, 

v každém atomu vzduchu, prostoru. Úplnost neuvěřitelné lásky. Není to jen v mém srdci, 

ale je to láska. Věčnost.  

Neustálý mikro i makro pohyb. Dokonalost, která je sama sebou. Nemusím nic dělat ani 

řídit. Stačí být. I slovo láska je málo. Pak už jsem málem uhořela. 

 

 

Svět je zrcadlo, do kterého se dívám, abych nezapomněla, co všechno jsem já. 

Když se dívám někomu do očí, tak se vždy dívám na sebe. 

 

 

 

Vševědomí 

Ocitla jsem se ve stavu jakéhosi pochopení. Začalo to nekonečným smíchem. Smála jsem 

se každé myšlence, která mně napadla. Všemu, co si obecně jako lidé myslíme. Všem 

teoriím o dualitě, oddělenosti, trojjedinosti, dimenzím. Nic takového neexistuje. 

Je jen věčná existence. To je jediná realita. To, čemu říkáme realita je iluze, májá, hra, sen. 

Život je nádherný přesně takto, jak je. Naše zaujetí pro hru úsměvné a zároveň přesně 

takové jaké má být. Vše je inteligence života, která nás sama vede k cíli, protože realita je 

jedna jediná a je cílem samotným. Všechna slova jsou na to krátká. Nejde to vyjádřit. 
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Až uvidíš krásu ve všem, spatříš Mne 

Až spatříš Mne, uvidíš krásu ve všem 

 

Toužím z hlíny stavět růže 

toužím z ženy zrodit muže 

z páry stvořit moře 

ze stébla trávy celou louku 

Jsem bohem v každém oku 

Jsem láskou v doteku 

Bohatý jsem tím vším, 

co stvořeno je v člověku 

Jsem hádankou nejtajnější 

Jsem ukryt v kráse, kterou nevidíš 

 

Až uvidíš krásu ve všem, spatříš Mne 

Až spatříš Mne, uvidíš krásu ve všem 

 

Jsem moment v časoprostoru 

Jsem tichem za vším chaosem 

Jsem nic vprostřed všeho 

Nemám žádné jméno 

 

 

Přibližně v této době jsem vedla cyklus meditačních setkání s menší skupinou lidí. Ale 

nebyla jsem si jistá, jestli pokračovat s terapiemi. Najednou mi to nedávalo smysl. Vše je 

v pořádku a není co napravovat. Nejlepší učitel je život a vede nás správně. Mé texty 

v článcích na tehdejším webu se stále více podobaly básním a pochybovala jsem, jestli 

mají ještě pro lidi význam. Již jsem nemohla sdělit nic jiného, než že vše je láska a 

dokonalost. 

Svět se odehrává ve mně, ne venku. Obraz, který vidím venku se vlastně odehrává uvnitř. 

Vědomí je jako zrcadlo nebo obrazovka. Jak se dívám na sebe do zrcadla, tak vzniká iluze, 

že je svět vně v tom zrcadle. Ale ve skutečnosti pozoruji svůj odraz, který si promítám. 
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Nahlédnutí do Pravdy 

Jednoho rána jsem se probudila a uviděla realitu, jaká ve skutečnosti je. Pozorovala jsem 

jevy a došlo mi, že doopravdy NENÍ NIC! Je jen to, co já vidím, nebo si myslím. Když 

zavřu oči, nebo si zacpu uši, nebo když spím, tak to není. Když bych nebyla já, tak není ten 

svět, tak jak ho vnímám. Takže je jen proto, že já ho vnímám. To je ta iluze.  

Za tím vším byl zdroj, ze kterého vše vzniká. 

Vidím buď to, co znám nebo to co chci, a to co nechci. Co je mi lhostejné, to nevidím, 

nepatří to do mého světa. 

Božství si uvědomuje svět a sebe skrze lidské vědomí. 

Nic, co se děje není dobře ani špatně. Ono to prostě JE. A bytí má z toho radost, že to je. 

Protože v pravdě je božské já Prázdnota. 

Cítila jsem, že jestli to bude ještě dlouho pokračovat, tak se možná i zblázním, jak to bylo 

silné. 

 

Vznikají děje a jevy energie. Je to pohyb jako větvící se spirála fraktálu. Je to jako vlna a my 

se vezeme. Když to tak je, tak se bytí neskutečně raduje. Prožívá samo sebe ve všech 

rozmanitých formách. V naprosté a dokonalé přítomnosti. Geniálně to navazuje. 

 

Problém vzniká tehdy, když lidské falešné já (ego) odporuje, protože to chtělo 

jinak. 

Oddělená osobnost netuší, že se tak odděluje od ráje. 

 

Je toho tolik, co mi v té chvíli došlo, ale je těžké to „zachytit“ do slov a pojmů. Prožitý stav 

je abstraktní. 

Pak už jsem se všemu zase jen smála a užívala si nesmírnou radost z přítomnosti bez úsilí. 

Potřebovala jsem si jen zpívat. Bytí se přemisťovalo po bytě v podobě lidí, pejska a energií. 
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Já jsem sen, který se mi zdá. 

Není ničeho na světě, co bych nebyl Já. 

 

Mě není možné najít. 

Mě je možné jen žít. 

 

 

Tato poznání se do mě hluboce vryla a již navždy změnila mé nazírání na svět. Zároveň 

jsem měla pocit, že jsem touto cestou již šla, protože ji znám.  

Zajímavé je, že měl manžel v té době dvakrát spontánně záblesky samádhi, aniž by 

meditoval. 

Ke konci tohoto období se objevila v silném živém snu v temné hlubině velryba, jako můj 

další budoucí průvodce, tentokrát hlubinou vědomí. 

 

Jsem vším 

Míhaly se mi před očima různé obličeje lidí. Všechno jsem to byla já ve svých rozmanitých 

podobách. Jsem každý člověk, každé zvíře, jsem stromem, stejně jako hvězdou. Jsem atom, 

myšlenka, jsem Mléčná dráha. Jsem všechno ve všem. Jsem jediné vědomí. A to vědomí je 

láska. Není nic, co bys nemiloval. Není nic, co bys nebyl ty. 

 

Svět jsou jenom vibrace. Je to jako jeden tón nebo matematický vzorec, podle kterého je 

všechno vytvořeno. Je složen z klidové části prázdnoty a z pohybu vznikání a zanikání v 

projevu 

Život se děje sám a sám ze sebe vzniká v každém okamžiku. Nemá žádný smysl. Ten smysl 

mu dáváme my. 
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Byl to už rok, co jsem přestala jíst maso a stala se veganem. V tuto dobu jsem ale objevila 

vitariánství a má strava se na chvíli velice zjemnila. Důvodem byl soucit a přišlo mi to jako 

logické a zdravé řešení. Moje už tak vyvinutá vnímavost se zvýšila. Netušila jsem, že by 

bylo naopak lepší se uzemnit masem. Ale cesta se asi chtěla naplnit. 

Zároveň jsem měla pocit, že jsem zašla až příliš daleko. Svůj život jsem zasvětila hledání. 

A když jsem se konečně vyšplhala na tu pomyslnou horu, tak jsem objevila Nicotu. 

Nevěděla jsem, kam dál směřovat, protože touhy zmizely. 

 

Tenkrát jsem si ještě nevšimla, že se můj život odehrává ve tříletých cyklech a příběh bude 

pokračovat. Znovu přišlo stěhování do jiného bytu a odstartovala se nová etapa. Moje 

máma onemocněla rakovinou a v den před mými narozeninami jsem při návštěvě 

v nemocnici po její ošklivé operaci zažila svojí další a největší smrt.  Jejíma očima se na 

mě podíval ten nejstrašnější démon, čiré zlo, které mi podlomilo kolena. Páteřním 

kanálem cosi proletělo nahoru až nad hlavu jako by tam protrhlo obal. Přišly na mě 

mdloby a z tohoto stavu jsem se nemohla tři týdny dostat.  
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Třetí tříletý cyklus 

PSYCHOSPIRITUÁLNÍ KRIZE 

 

Tento šok a setkání se zlem a temnotou uzavřelo předešlou kapitolu a pomalu se začalo 

rodit nové téma – téma smrti. Opět jsem se loučila se svou starou identitou. 

Přišel očistec všeho, kam vstoupilo světlo Ducha. Přišlo mi zase nové jméno. 

 

Pomalu se začal zastavovat vnější svět a otáčelo mě to směrem do světa vnitřního, který 

se začal doširoka otevírat. Cítila jsem, že teď nemůžu poskytovat konzultace, ale lidi se 

automaticky přestali hlásit. Opět zapůsobila Síla, která můj život obrátila naruby. 

Naplánované aktivity jsem v diáři postupně škrtala, že jsem už žádný diář nepotřebovala. 

Byt, do kterého jsme se nastěhovali byl na konci ulice a byl obehnán dokola terasami. 

Působil tak jako děloha, ve které mě nemůže nic z vnějšku vyrušovat, aby se mohl dít 

proces. 

Chvílemi mi to připomínalo spíš žalář, ale zpětně vidím tuto dobu jako nesmírně krásnou, 

přestože často nesnesitelně bolestivou. Byla to dobrodružná cesta za dalším poznáním a 

záchranou sebe. Tato smrt byla taková, že jsem věděla, že buď to posílená přežiji nebo 

taky ne. Bylo to jako život za život. 

 

Sny 

Začala jsem mít problémy se spánkem a časem se dostala do spánkové deprivace. Zdálo 

se mi velké množství snů, které jsem se naučila si zapamatovat a zapisovat. V té době 

vznikl můj obsažný snový deník. Bohaté živé sny chodily každý den, třeba i pět za noc. 

Všechny jsem si vykládala a konfrontovala s denními událostmi a děním, které se ve mně 

odehrávalo. Později mi to přestalo stačit a nechtělo se mi čekat na noc, tak jsem se naučila 

denní snění, aktivní imaginaci a cestování se silovými zvířaty dolním, středním a horním 

světem. Dostávala jsem tak ty informace z podvědomí i přes den. Pracovalo to intenzivně 

ve dne i v noci.  
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Jednu noc se mi zdál sen, že si pro sebe hledám figurku, která by mě měla vyjadřovat. Jako 

když si vybíráme panáčka, při hraní stolní hry. Byly tam na výběr různé zajímavé 

postavičky, ale já si vybrala mušli. V této ulitě jsem byla celé tři roky. 

Noční sny odpovídaly na mé otázky a rozhodnutí z bdělého stavu. Chodily sny normální a 

sny s archetypálními obrazy. Sny s čísly, jako naléhavá sdělení, kterým jsem vždy 

nerozuměla. Častá témata snů bylo těhotenství a dítě. Zdálo se mi, že píšu dopis 

šamanům a za pár dnů přišel do snu Indián s odpovědí. 

 

Brzy přišly sny věštecké, které v symbolických obrazech ukazovaly události, které 

nastanou za den nebo dva, často s časovou přesností nebo datem. Upozorňovaly na 

zdánlivě obyčejné události dne. Zjistila jsem, že to není tak, že by sny prorocky ukazovaly, 

co bude následovat. Ale, že s předstihem vidím to, co se již manifestuje. Ve hmotě je to 

jen trochu se zpožděním.  

 

Do ticha pouště 

Rozhodla jsem se tomu nebránit, ale naopak jít naproti. Pokud nyní život směřuje 

k zastavení a obratu k sobě, tak to podpořím.  

Cítila jsem neklid, pnutí a potřebu plně se soustředit na vnitřní moudrost, která mě vedla 

stále hlouběji k sobě. Mohla jsem se této izolaci snažit utéct, ale ono to stejně nešlo. Zvolila 

jsem tedy ještě větší samotu. Odešla jsem symbolicky do pouště, do vnitřního ticha. Byla 

jsem připravena na týden opustit vnější svět, nepřijímat již žádné informace zvenčí a 

obrátit svou pozornost dovnitř. Naslouchat pouze vnitřnímu hlasu mé bytosti a dostat se 

až k jádru podstaty. 

Rodina odjela na týden na chalupu a já jsem vstoupila do mauny – vnitřního mlčení. 

Nepoužívala jsem internet, nečetla knihy, vypnula telefon a nechodila jsem ven. Nahlížela 

jsem do nitra a slaďovala se sama se sebou. Přicházelo očištění a hlubší pochopení. 

Objevila jsem louku svého života, na které běhal lev, který mě ohrožoval a chtěl mě 

pozřít. Nevěděla jsem si s ním rady. 
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Uklízení a smrt 

Během celého období se mi otevírala stará traumata z dětství, hojení vnitřního dítěte a 

vylévání podvědomého obsahu. Tlačilo to na mě skrz vztahy. Prožívala jsem vnitřní peklo, 

sebereflexi a katarzi. Uklízela jsem věci, i ty, které nebyly moje. Chodili za mnou předci, 

příbuzní a duše zemřelých, které chtěly odvést. Velice se mi otevřela intuice a jasnovědění, 

viděla jsem návštěvy lidí i magické útoky. Doprovázela jsem těhotné a pomáhala jim 

s porodem. Komunikovala jsem s jemnohmotným světem. Podnikla jsem šamanské cesty 

za záchranu mých ztracených částí duše. 

Realita byla jiná, velmi intenzivní, celá živá a o mně. Začala jsem si všímat, že se mi život 

odvíjí ve tříletých cyklech a že tento je poslední ze tří a dokončuji devítku. Čistily se 

jednotlivé etapy v životě, šly za sebou pozpátku v rychlém sledu. Uzavírala se minulost, 

třídila jsem své věci i soubory v počítači a měla jsem potřebu fyzicky navštívit místa z mé 

minulosti a tím ji uzavřít. 

Celkově byla tato doba jako temná noc duše, ukřižování, mystická smrt doprovázená 

velkou emoční bolestí. 

Přišel den, kdy jsem zemřela. Najednou jsem věděla, že přichází konec, smrt obcházela 

kolem. Bylo to velice silné a reálné, budoucnost zmizela. Oplakala jsem svou smrt a 

napsala dopis na rozloučenou, kdybych se ráno již neprobudila. 

 

Volal jsi mé jméno a já tě hledala. 

Sluncem své lásky ses na mě pozorně díval a zahříval až k varu. 

 

Pak jsi mě vzal a nejdřív rozbil to zbytečné kolem mě. 

Když byla skořápka rozbitá, tak jsi mě začal otloukat a třást se mnou. 

Ohněm vypálil všechnu faleš a vichrem rozehnal strachy. 

Posílal jsi na mě kroupy a démony, dokud ses nedostal až k jádru mé bytosti. 

 

Pak jsi mě začal vyučovat 

Když jsem měla dojem, že už je to ono, poslal jsi další nepřízeň osudu,  

abych neustrnula a hledala dál. 

Nutil jsi mě ze sebe vyždímat jen tu nejsladší esenci. 
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Jsem vděčná za tolik lásky. 

 Když nadešel čas, abych povstala z popela, tak jsi do mě tlačil. 

A když jsem prošla porodními cestami sebe sama,  

tak jsi mě vedl, abych udělala první krůčky a projevila se, že jsem na světě. 

 

 

Kundalini energie o sobě dávala vědět občas tokem v páteři, bzučení a praskání k ránu 

nad hlavou, bolestí hlavy a elektrickým zvukem v uších. Sny o výtahu, hadu v potrubí nebo 

výběžku na temeni hlavy.  

Přicházelo mi opět velké množství knih, ve kterých jsem hledala odpovědi na to, co se se 

mnou děje a studovala. Ke konci jsem už cítila velké přesycení. Poslední kniha, kterou jsem 

přelouskala byla Červená kniha od Junga. 

V průběhu tohoto tříletého cyklu se mi začalo také vyjasňovat a začala jsem sklízet plody 

a dostávat poznání a trochu pochopení. Bylo potřeba opravit a zrekonstruovat osobnost 

od jejích základů. Sestoupit i do temnoty a setkat se se stínovým já. Nadále se vynořovaly 

i jiné životy. 

Tentokrát se naplno objevil orel, který mě provázel do vrchního světa a velryba do světa 

spodního. Stala jsem se poutníkem, stačilo zavřít oči a cestovala jsem do hlubin a výšin 

svého nitra. Na louce mého života se stále proháněl lev, který po mě šel. Po dlouhých 

pokusech a peripetiích jsem pochopila, že mě nepřišel zničit, ale byl mou kvalitou, 

kterou nevyužívám. Naučil mě vystavět si své hranice a využívat svou sílu. 

 

Léčení 

Byl to chaos všeho, asi jako když se housenka rozloží v kukle a znovu poskládá v úplně 

jinou bytost. Drtilo mě to a ždímalo, dokud jsem nevydala nektar. Vlastně cesta domů k 

individuaci bytostného já a žití sama sebe. Byl to velký dar.  
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Co mě přišel démon naučit? 

Vyléčila jsem se z přílišné empatie. Měla jsem druhé na prvním místě a sama sebe 

ztrácela. Odmítala jsem vlastní obranné mechanismy, nehlídala si hranice a potlačovala 

své emoce. Naučila jsem se dávat maximální pozornost tomu, co cítím, jak mi je a svým 

pocitům věřit.  

Vedlo mě to vtáhnout nové poznání a energie z předešlého období do těla a do hmoty. 

Došlo mi, že jsem celý život vlastně prožila z pozice mého zraněného místa z dětství. 

Nebylo toho málo. Proto jsem byla dokola zraňovaná na stejném místě. Emocionální 

napětí muselo ven. A jediné, co mohu nyní udělat, je to vidět, respektovat a mít ráda. Jen 

my sami si můžeme zahojit rány. 

Vzniklá situace mě zastavila, abych našla vlastní cenu. Jako kdybych si postavila hrad a 

opevnění ze svého mylného nastavení na základě převzatých vzorců. Pak přišla síla, která 

mi jedním tahem vše zbořila. Nyní jsem si stavěla nové sídlo, ale takové, které mě má 

mnohem víc vyjadřovat. Jako bych odešla a vydala se do světa hledat sama sebe. Teď se 

vracím v kruhu zase k sobě, ale jsem už někdo jiný než předtím. Našla jsem mě ve mně. 

Mohlo dojít k mystické svatbě, sjednocení ducha s tělem. 

Už jsem uměla zahořet láskou k muži, k dítěti, k přírodě, k bohu, ale ještě jsem zapomněla 

zahořet láskou k sobě. Pak může přijít těhotenství a zrodit se dítě, které se velice často 

objevovalo ve snech. Tím dítětem je potenciál a autenticita. Člověk musí znovuzrodit sám 

sebe. 

 

„Účelem individuace není nic jiného, než osvobodit bytostné Já z falešných obalů persony na 

jedné straně a ze sugestivní moci nevědomých obsahů na straně druhé.“  

C. G. Jung 

 

Jednou mi sen ukázal snovou řečí, že budu lidem holit hlavy. To znamená, zbavovat je 

starých myšlenkových vzorců a zažitých programů, které je otravují a činí život 

nesvobodným. 

Vize mi ukázaly, že mám být „ladič nástrojů, harmonizátor“, který vidí a šířit radost ze 

života. 
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Další sen mluvil o louce lidí bez domova. Bylo jich tam velké množství. Původně jsem si to 

vykládala tak, že jde o lidi ztracené, kteří potřebují pomoct. Pravý význam snu mi došel až 

později. Lidé bez domova, jsou duše bez těla. Ještě dlouho po tom ke mně stále přicházely 

tyto duše a já je pořád odváděla. Bylo to nesnesitelné. Naštěstí to jednoho dne ustalo, 

když jsem na to přestala věřit. 

S největší pravděpodobností se to stalo proto, že jsem dlouho odváděla mámu. Našla 

jsem si cestu do posmrtného světa a na dálku jí dělala dodatečně terapii. 

Jinak jsem celkem normálně fungovala a žila běžný rodinný život. Na fotkách z té doby 

není na povrchu nic vidět. Dokonce jsem po některých čistkách k mému překvapení 

omládla. Tyto děje se odehrávaly jen uvnitř. Ale byla jsem oslabená ve smyslu velké 

vnímavosti všeho. Procesem jsem si prošla sama bez cizí pomoci. Pomocníkem mi byly 

knihy a jiné texty.  

Tato životní etapa se pomalu blížila ke konci a byla jsem vybídnuta ke změně. Bylo potřeba 

i tuto identitu nechat umřít, jinak už by to byla stagnace. Byla vytvořena jen pro toto 

období. 

Najednou se znovu objevil vítr změn a po třech letech přišlo další stěhování. Začalo 

se pomalu probouzet mé tvořivé kreativní já. 

 

http://www.monikamicajova.cz/


 www.monikamicajova.cz 
  

20 

 

 

 

NOVÉ ZROZENÍ 

 

Přestěhovali jsme se do bytu, který byl tentokrát v centru naší čtvrti a znovu otevřený 

směrem ke světu. Na nové adrese se pomalu začalo rodit nové. Vůbec jsem ještě netušila, 

co přijde. 

Zvuk, který jsem stále slyšela se proměnil do nové rezonance nebo energetického tlaku. 

Do mého jídelníčku se záhy vrátilo znovu po šesti letech maso, které mě konečně uzemnilo 

a dostala jsem se víc nohama na zem. 

Během těchto let se postupně vše integrovalo a stabilizovalo a proces proměny ještě 

pomalu dobíhal. 

 

 

Knížka 

Znovu přiletěl orel, který mě vedl do vrchních světů, kde se začal odvíjet příběh.  

Objevovaly se sny a vize, že mám začít psát. Přišel den, kdy jsem sedla k počítači a začala 

pomalu vznikat knížka Poutníkova cesta a genius loci. Neměla jsem dopředu žádný plán o 

čem bude. Příběh se stavěl sám podle cest, které jsem podnikala s orlem. Vznikla alegorie, 

ve které se symbolicky znázornila má předešlá zkušenost s psychospirituální krizí a 

individuace. Popisuje prolínání vrstev reality a cestování mezi světy ve fiktivním příběhu. 

Jednoho dne se mi zdál v noci sen, že toto dítě (knížka) se narodí v létě. Přišlo mi troufalé 

myslet si, že mi ji tak brzy vydají. Ale doopravdy v létě přišla knížka na svět. 

Během psaní jsem byla jako v rozšířeném stavu vědomí. Jakmile byla hotova, tak všechno 

ztichlo, zmizelo napojení i orel. 
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Madelaine 

Hned poté se objevuje nový směr. Nadchla jsem se do výroby lapačů snů a založila značku 

Madelaine. Vytvořila jsem e-shop a zásobovala kamenné prodejny. Brzy se přidaly další 

nástěnné dekorace a digitální grafika. Cítila jsem nové nadšení z tvorby, které jsem se 

věnovala posledních pět let. 

 

Sny 

Nadále mi přicházely sny, které jsem si analyzovala. A pokračovaly také sny, které 

předpovídaly budoucnost mou i jiných lidí. V červenci roku 2019 mi přišel první sen 

z devíti, které předpovídaly, že přijde covid. Tehdy jsem tomu ještě nerozuměla, protože 

takové události by nikdo nečekal. Sny mi začaly dávat smysl, až když toto období nastalo. 

Díky těmto typům snů jsem měla pocit, že všechno vím. Jako bych v noci měla oči otevřené 

a všechno viděla. Viděla jsem náš nynější byt dva roky předtím, než jsme se sem 

přestěhovali. Ale nebylo to příjemné, protože jsem se kvůli těmto sdělením nevyspala.  

Už delší čas jsem si říkala, k čemu mi to je vlastně dobré, a navíc to nikomu nepomůže. 

Budoucnost nám je skrytá asi z dobrého důvodu. Je to zajímavé vědět, co přijde, ale osud 

stejně nezvrátíme. Dospěla jsem k názoru, že to má pro mě jedinou zprávu. Děj vzniká 

sám, nezávisle na nás. My si ho netvoříme.  

Ale jinak to nemá žádný význam, jen mě to odvádělo pozornost od přítomnosti a 

zaměřovalo na budoucnost. Přitom mě věštění nikdy nezajímalo a budoucnost jsem znát 

nechtěla. Je to tak přirozené, že ji neznáme. 

Takže jsem tuto schopnost odevzdala a byla mi hned odebrána a od té doby je klid. Ani 

jsem netušila, že to tak opravdu funguje. Teď sice zase nic nevím, ale cítím úlevu. 

 

Když si potřebuji něco vyřešit nebo nahlédnout na situaci, tak stále využívám cestování do 

nitra nebo aktivní imaginaci. 
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REKAPITULACE 

 

Toto devítileté období se manifestovalo jako tři rozdílné role, kdy jedna vyrůstala z druhé 

a předávaly si štafetu. Na konci musela vždy tato nově nabytá identita zemřít, aby se 

mohla zrodit ta nová. Moje nynější já je propojení všech tří. 

Ta první vzala život do svých rukou a obdařila mě silou. Do té doby jsem prožívala život 

takřka bez ega a nedokázala si vážit sebe. V této etapě došlo k transformaci ega, které 

nakonec podlehlo své smrti.  

Ta druhá viděla krásu a boha a rozhodla se jít cestou pomoci lidem. Prostoupil jí duch a 

zahořela láskou. Zažila vzestup a byla jí odkryta tajemství. Zemřela při setkání s démonem, 

který byl posledním darem. 

Ta třetí se ocitla v izolaci, aby mohla podniknout cestu sestupu ke své ztracené duši. Zažila 

očistec tak, že nasála minulou bolest a dostala ji ven. Byla mrtvá, aby mohla být konečně 

živá a ztělesnit svou duši.  

Pochopila jsem, že příběh každého z nás má své vlastní vědomí a vede nás vždy tou 

nejlepší cestou od potlačované přirozenosti k vlastní autenticitě.  

 

K bohu dospíváme skrze bytostné Já.  

Zjevuje se však jako naše nemoc, z níž se musíme vyléčit, spasit.  

Musíme se vyléčit z boha, spasit se od boha, neboť on je naší nejtěžší ranou. 

C. G. Jung Červená kniha 

 

Vyléčit se z boha, z té ohromné elektrické síly se mi povedlo v posledním šestiletém 

období.  

Až nyní jsem našla sen, který oznamoval, že budu 15 let v jakémsi kómatu. 3 x 3 a ještě 6 

let k tomu. Ještě, že jsem ten sen tenkrát nechápala, asi by se mi to moc nelíbilo. 
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NA ZÁVĚR 

 

Tuto cestu nikomu nedoporučuji, jen ve zkratce popisuji svou zkušenost a co se v mém 

příběhu odehrávalo. Tak to prostě bylo. Cosi ve mně bylo lačné právě po těchto 

zkušenostech a asi by to ani jinak nešlo. Prošla jsem mystickou cestou do nitra a do 

temnoty, abych našla sebe. Tomuto procesu jsem se nebránila, ale spíš mu šla naproti a 

důvěřovala. Byla to nejlepší terapie, která mě o kus posunula a jsem za ni vděčná. Nadále 

žiji obyčejný život a cesta poznání pokračuje dál. 

Pravá láska se projevuje jako radost ze života. Jsme vším (abstraktnem, absolutnem) a 

zároveň sebou (konkrétnem). Je totiž naprosto jedno, jestli dosáhneme stavu osvícení, 

nebo ne. Nic to nemění na kráse stvoření. Bytí je stále celistvé a tryskající, bez ohledu na 

naše vnímání. Protože všechno je Jedno. To, že jako lidé žijeme v pocitu oddělení, není 

špatné, ale nádherné.  

Náš svět je mentální. Existuje jen to, čemu věříme. Protože v pravdě neexistuje nic. 

Můžeme si vybrat, čemu chceme věřit, a to se pak stane naší realitou. 

Důležité je naučit se žít bděle s všímavostí k přítomnosti a současně ke svým pocitům a 

potřebám. Být vědomě v souladu se sebou i s tím, co nás přesahuje. A nenechat se myslí 

vytahovat z vnitřního klidu, aby mohl život sám tvořivě proudit. 
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