Jan Jelínek - knihkupectví Hledající

Prodejna: Za Pohořelcem 12, 169 00 Praha 6,
otevřeno: pondělí až pátek 10 - 18 hod., ve středu do 20 hod.
tel.: 220 873 250, mobil/SMS: 776 453 310, vedoucí: 777 564 458,
www.hledajici.cz, e-mail: info@hledajici.cz .

Nejbližší číslo Zpravodaje zašleme na požádání jednorázově zdarma.
Chcete-li Zpravodaj dostávat pravidelně, kontaktujte nás prosím.
Vážení čtenáři.
Vítám Vás nad letošním třetím a posledním číslem Zpravodaje, které pokrývá
měsíce září až prosinec. V čísle najdete seznam novinek od minulého čísla, obvyklý
rozhovor a také informace o akcích - ať již pravidelných či jednorázových.
Z „pravidelných akcíÿ nás čeká již osmé říjnové odpočítávání, ale také první výprodej antikvárních knih za 50 % v měsíci listopadu (počet výprodejových
měsíců jsme totiž trvale zvýšili na 4 ročně - vždy druhý měsíc každého čtvrtletí).
Další pravidelností je Slovensko - tam se chystáme letos ještě 2x - 7. 10. a okolo
5. 12. - v obou případech je uzávěrka objednávek koncem předchozího měsíce (tj.
30. 9. a 30. 11.) a možnost měnit již uskutečněné objednávky do 20. tohotéž měsíce. Podotýkám, že cena zásilek na Slovensko i poštovné jsou stejné jako v ČR,
pouze přepočítané aktuálním kurzem valuty nákup na eura.
Z mimořádných akcí pak pomalu připravujeme oslavu 25. výročí založení
knihkupectví, která připadne na leden 2016. Na počest této oslavy plánujeme
rozdat 25 členství v Kruhu Hledající, a to během celého roku 2015, vždy v enovinkách, které jsou rozesílány každých 14 dnů. Losovat se bude vždy ze všech
čtenářů, kteří mají e-novinky objednané (učinit tak můžete v internetovém obchodě, v levém hnědém sloupci dole - postačí vyplnit váš e-mail a odeslat). Objednávku e-novinek lze samozřejmě kdykoliv zase zrušit pouhým kliknutím na odkaz
v patě mailu. Čím dříve se zaregistrujete, tím více slosování s nadějí na členství
vás čeká. A pro nalákání: výhod pro členy je vícero - zde jen ve zkratce: sleva 50 %
na většinu antikvárních knih po celý rok (platí pro knihy se zeleným přírůstkovým
číslem), prodloužená bezplatná výpůjční doba na 28 dnů a přednostní přístup k seznamu vzácných knih ihned po jejich vykoupení. Dále mají členové Kruhu výhody
u partnerů Kruhu, ale to je již nad rámec tohoto úvodníku. Podrobnosti najdete
v případě zájmu na http://kruh.hledajici.cz .
V závěru zmíním ještě změnu, které jste si nejspíše všimli. Zcela jsme předělali vstup na naše domovské webové stránky www.hledajici.cz, které již byly
značně zastaralé. Nyní používáme k plné spokojenosti platformu WordPress a i
dle ohlasů šlo doufáme jednoznačně o změnu k lepšímu. Rozhodně by mělo být
vše přehlednější a díky responzivní šabloně i snáze prohlédnutelné na zařízeních
s menší šířkou displeje. Internetový obchod jsme naproti tomu ponechali v původní
formě - pouze jej průběžně mírně vylepšujeme. V každém případě děkujeme za
případné reakce na funkčnost či nápady na další možnosti vylepšení.
Přeji krásný zbytek roku a těším se někdy na viděnou
Jan Jelínek
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Ukázky z knih
Aladin: 2012 a dál
Zbyněk Kostrhun 2012
Úvodem:
Dvanáct let se profesionálně zabývám prací s energiemi a vším, co s tím souvisí
(ať už si pod pojmem energie umíte představit cokoli). Za tu dobu jsem prošel
mnohými „satoriÿ (neboli wu či kenšó), „vhledyÿ, doslova stovkami iniciací při zasvěceních do pradávných i novějších energetických systémů a nepočítanými transformacemi na silových a posvátných místech, seznámil se (a byl jsem seznámen)
se starověkými učeními a tajemnými pravdami, magií v původním slova smyslu
poznání a vědění, prastarými energetickými systémy, i tím, čemu dnes říkáme geomantie - energetická úprava krajiny ve prospěch jednotlivců i lidstva, využívaná
po celé Evropě (nejen) již před desetitisícem let.
Ti, kteří vědí, se prostě objevují v proudu mého života, vždy když jsem připraven postoupit o stupínek výš. Stal jsem se pak prostředníkem tisíců zasvěcení
adeptů na práci s energií, také jsem předal desítky nových zasvěcovacích systémů,
z nich některé patří k těm nejrozšířenějším mezi veřejností (např. vyšší úrovně
Shambally).
Odedávna - co si pamatuji - mne fascinovalo to, že se vše děje z nějakého důvodu, že vše řídí skrytá síla, něco či někdo za závojem našeho zapomnění. Informace
jsem hledal v historii, do svých deseti let jsem prostudoval snad veškerou tehdy
dostupnou antickou literaturu i dějiny Říma, Byzance, Egypta, ale odpovědi přišly
až se studováním ﬁlosoﬁckých systémů, magie a prvními vhledy. Teprve po dalších
desetiletích jsem pochopil, že i my jsme tvůrci toho, co se kolem nás odehrává, že
nejsme jen bezmocnou obětí, ale silnou a vědomou bytostí.
Teď přišla doba se o znalosti podělit nejen s adepty iniciačních škol, ale i s vámi,
kteří chcete vědět víc, nejlépe i pravdu. (Aladin) (str. 5)

Alexander Loyd: Nejvyšší princip
Tři nástroje k odprogramování
Po první části se v druhé části knihy seznámíme se dvěma postupy, které tvoří
samotné jádro Nejvyššího principu. Dozvíte se, jak máte používat tři nástroje
k odprogramování a k novému naprogramování svého lidského harddisku a jak si
máte stanovit cíle přinášející úspěch, nikoli stres. Ale nebudeme spěchat a snažit se
hned je vyzkoušet v praxi. Nejprve je třeba zvládnout teoretickou část. Praktické
využití poznatků vám odhalí třetí část obsahující základní diagnostiku a návod
k vytváření projektu úspěšnosti.
My lidé jsme mnoharozměrné bytosti. Máme svou fyzickou, psychickou a duchovní stránku. Chceme-li být v životě úspěšní, musíme se zaměřovat na všechny
úrovně, aby byly v pořádku a fungovaly v dokonalé harmonii. V této kapitole vám
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představím tři nástroje, které jsem objevil a vyzkoušel během posledních dvaceti pěti let. Prvním z nich je energetická medicína (pro fyzickou úroveň), druhým
nástrojem je nové naprogramování (pro psychickou úroveň) a třetím je obrazovka
srdce (pro duchovní úroveň). Opět chci zdůraznit, že pochopení celé pravdy přináší víru, jež má obrovskou moc. Teď už jste se blíže seznámili s vědeckými a
duchovními principy skrývajícími se za těmito nástroji, takže doufám, že vám tyto
poznatky usnadní jejich používání a že je budete využívat pořád. . . (str. 124)

Dalajlama: Moudrost soucitnosti
Euromedia 2014
. . . „Myslím, že část soucitnosti mi vlastně předala maminka. Nebyla získána
učením. Ani náboženstvím. Semínko soucitnosti pochází od matky.ÿ
„V Tibetu nosí matky malé děti většinou na ramenou,ÿ pokračoval. „Měl jsem
to moc rád, držel jsem se maminky za uši, takhle.ÿ Popadl se oběma rukama za
uši, aby to předvedl. Potom ruce spustil a sevřel je do pěstí, jako by v nich třímal
otěže koně. „A pak, když jsem chtěl jít na tuhle stranu, udělal jsem tohle.ÿ Pravou
rukou zatahal za imaginární oprať. „Když na druhou stranu, udělal jsem tohle.ÿ
Levou rukou trhl silně doleva. „Moje maminka byla hodná, že její laskavost malého
chlapečka zkazila. Takže občas jsem začal být vzteklejší. Když matka neposlouchala mé přání, začal jsem křičet a udělal tohle.ÿ A dalajlama začal rukama silně
trhat ze strany na stranu.
Obecenstvo se opět dostalo do varu. Rozblikaly se tisíce blesků. Jedna dívka
ve žlutém tričku sledovala představení, kdy dalajlama napodoboval rozmazlené
batole, s nezastíranou nevěřícností. Očividně něco podobného od proslulého náboženského vůdce vůbec nečekala.
Dalajlama se narovnal. V jediném okamžiku zvážněl. „Pravé semínko soucitnosti všichni dostáváme od své matky. Je to stejné pro všechny. Vezměme si to
semínko a pěstujme ho s pomocí zkušeností, s pomocí zdravého rozumu. Nejnovější vědecké poznatky ukazují, že osoba pěstující soucitnost má lepší zdraví. Takže
soucitnost nepomáhá jen vnitřnímu míru. Moc dobrá je i pro fyzické tělo. . .ÿ (str.
216)

Les Fehmi: Rozpouštění bolesti
Emitos 2014
Představa splývání pozornosti s bolestí
Nesli jste někdy těžký kufr několik domovních bloků? Možná jste si všimli, že
dokud zavazadlo nesete, vaše paže, ramena i krk jsou napjaté, ale bolest cítíte ve
skutečnosti až ve chvíli, kdy kufr položíte na zem. Podobně se to děje ve stavu
otevřené pozornosti.
Bolest i napětí ve svalech a těle nosíme všichni, ale často ani napětí, ani bolest ve svém každodenním životě necítíme, udržujeme je úspěšně ponořené pod
hladinou vědomí. Jedním z důvodů, proč jsme tak připoutáni k úzké objektivní
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pozornosti, je její schopnost účinně potlačit bolest, alespoň v krátkodobém měřítku. A my pak následně neustále odvádíme pozornost od bolesti, až nakonec přece
jenom vyplave na hladinu vědomí.
Jakmile však jednou vstoupíme do stavu rozptýlené pozornosti, rozlomíme skořápku ukrývající bolest uvnitř, přerušíme smyčku úzkého objektivního zaměření
a začneme bolest vnímat. Je to první krok k tomu, abychom ji rozpustili. Možná,
že bolest nevyplave na povrch jako taková, ale jen v podobě napětí, anebo se objeví třeba v podobě svalových záškubů, mravenčení, přívalů euforie nebo emočně
nabitých vzpomínek. . . (str. 123)

Gabrielle Bernsteinová: Škola zázraků
Ikar 2014
18. den - nástup vděčnosti
Dnešní cvičení bude dalším radikálním krokem, abyste dosáhli toho, že budete
své tělo vnímat prostřednictvím zázraků. Zaměříte se na to, co se vám na těle líbí,
což vaše správné vnímání posílí. Nezapomeňte, že ego chce vaše tělo vidět jako
oddělené. Vy si však dnes díky procvičování vděčnosti zvolíte perspektivu zázraků,
s níž se budete na tělo dívat jako na stejně výjimečné jako všechna ostatní těla.
Dnešní práce vám připomene pravý smysl těla: být ztělesněním lásky, tudíž jejím
poslem. Když si to zapamatujete, můžete být za své tělo vděční, a tak se odloučit
od pocitu výjimečnosti, útoku a odsuzování. Vděčnost za pravý smysl vašeho těla
probudí nové vnímání a propustí všechny falešné iluze. . . (str. 113)
Jednou jsem si róši Suzukimu stěžoval na lidi, se kterými jsem pracoval.
Pozorně mě poslouchal. Nakonec řekl: „Pokud chceš vidět ctnost, musíš
mít klidnou mysl.ÿ
VG130 Shunryu Suzuki: Zen je právě tady

Kerstin Simoné: Thovt - brány Atlantidy
Anch books 2014
Uvědomte si, že tvorové za časů Atlantidy existovali na úrovni mnohem vyšších
vibrací a jejich těla byla půvabně průhledná. Tělesná schránka pro ně neměla
takový význam, jaký má pro vás nyní. Tělo bylo pouze nástrojem určeným k cestě
světem hmoty, ale nijak je neomezovalo. Mezi hmotou a jemnohmotným světem
panoval harmonický soulad, a bytosti jím ve všech aspektech vědomí i žily.
Chci vás teď zavést na toto léčivé místo, kde můžete spojit jádro své duše
s ozdravujícími energií a ponořit se do uklidňujících vibrací. Vzpomínka na to je
uložena hluboko ve vašem nitru; můžete ji vyvolat, kdykoliv si to budete přát.
Vraťte se společně se mnou na místo vnitřní i vnější regenerace. Vzpomeňte si,
abyste i nyní měli tyto frekvence k dispozici.
Kdykoliv budete chtít, můžete tento chrám navštívit a ponořit se do jeho křišťálové struktury. S novou silou lze poté pokračovat v procesu vzestupu do vyšších
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sfér bytí. Inu, uvolněte se, dopřejte svému tělu klid a pojďte se mnou k tomuto
místu vnitřního i vnějšího vyléčení. Vnořme se společně do krystalické struktury chrámu; spojte jádro své duše s vše pronikajícími frekvencemi tohoto prostoru
v hlubinách oceánu. . . (str. 161)

Michel Odent: Porod a budoucnost homo sapiens
Maitrea 2014
Schopnost kojit
Navzdory intenzivním veřejným kampaním, které propagují kojení, a přestože
současná populace je lépe informovaná než kdykoli jindy o nenahraditelné hodnotě
mateřského mléka, statistiky kojení z poslední doby jsou znepokojivé. Ze čtrnácti
zemí, které patří do organizace OECD, se míra výlučného kojení do šesti měsíců
pohybuje kolem 25 %. U těchto rozvinutých zemí nelze statistické údaje vysvětlit
nedostatkem znalostí hodnoty výlučného kojení po dobu prvních šesti měsíců. Je
samozřejmě zapotřebí poskytnout mnoho doplňujících interpretací. Jednou z nich
je, že žijeme v době, kdy jsou stále znatelné následky snižování hodnoty kojení.
V západní Evropě a severní Americe toto období začalo brzy po druhé světové válce
s příchodem „polidštěného mlékaÿ (umělého či kojeneckého mléka) a trvalo do 70.
let. Další věrohodná interpretace se zakládá na souvislosti mezi fyziologií porodu
a fyziologií laktace. Ve věku syntetického oxytocinu a zjednodušené technologie
císařského řezu, kdy většina žen nerodí sama, by nás překvapilo, kdybychom měli
dobré statistiky kojení. Může to zkrátka znamenat, že schopnost kojit se zhoršuje.
Tento názor vyjadřují laktační poradci a konzultanti, kteří mají mnoho desetiletí
zkušeností. . . (str. 17)

Lore Anderliková: Cesta k inkluzi
Triton 2014
„Je normální lišit se.ÿ Toto motto vyslovil v roce 1993 Richard von Weizsacker s cílem integrovat do společnosti rozdílné lidi a umožnit jim rovnoprávně se
zapojit do všech oblastí sociálního života. Vyzývá nás, abychom se přenesli přes
znevýhodňování či dokonce trestání odlišnosti.
Od té doby uplynulo hodně času. Integrace a „nediskriminaceÿ se staly mezinárodním sociálním hnutím. Děti, které byly dříve vylučovány z běžných škol i
společnosti, mají v současné době možnost navštěvovat běžné mateřské i základní
školy a získat tak pocit, že jsou samozřejmou součástí společnosti. Je však ještě
zapotřebí velkého úsilí a dalších pozitivních zkušeností nejen v rodinách, školách a
vzdělávacích institucích, ale i ve státních, hospodářských a kulturních zařízeních,
aby se podařilo změnit tradiční postoj společnosti a prosadit změnu paradigmatu.
Společnost by dnes měla vítat všechny děti v jejich rozmanitosti. Mají mít možnost
společně se učit a v dospělosti přispívat k vývoji společnosti. Kniha, kterou držíte
v rukách, přináší důležité podněty pro proces změny, kterým společnost prochází
nebo by měla projít. (str. 30)
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Anna Hýžová: Škola živé stravy - vitariánství jako
cesta
Anna Hýžová 2013
Výchova dětí v naší společnosti není spojena s výchovou v oblasti stravování,
vše je ponecháno na nabídce potravinářského průmyslu a jeho obchodních zájmů.
Je nutné si uvědomit, že obrovský nárůst obezity a nemocí je výsledkem naší
pohodlnosti a nepřevzetí odpovědnosti za své činy a svůj život. Nechtít nic řešit, nechtít nic měnit. Radši „vklouznemeÿ do seriálových životů a řešíme jejich
problémy a životní situace. Je vždy pohodlnější vidět chyby druhých a naprosto
víme, jak se mají řešit. Ale jak zacházet s vlastním životem velmi často nevíme.
Nedostatek radosti, lásky a tvůrčího naplnění pak řešíme prostřednictvím jídla.
Zbavujeme se zodpovědnosti za své „ne-činyÿ a tím dáváme prostor těm, kteří
toho dokážou využít ve svůj maximální prospěch. Do jejich kapes „tečouÿ peníze
z naší nezodpovědnosti a jsme to my, kdo jim tak umožňuje zvětšovat jejich nenasytnost. Na základě reklam nás „přesvědčíÿ o svém zájmu na našem dobru a
zdraví. A my jim „baštímeÿ reklamy i jejich produkty, jež nemají s naším dobrem,
zdravím a jídlem nic společného. . . (str. 68)
Jednoho rána během zazenu přerušil róši Suzuki ticho řka: „Jste
jako bochníky chleba, bochníky chleba pečící se v peci.ÿ
VG130 Shunryu Suzuki: Zen je právě tady

Zjednodušili jsme členství v Kruhu
Již žádné přihlášky! Za 1000 Kč zakoupíte průkazku člena Kruhu a čerpáte výhody.
Členství je na dobu neurčitou (platí stále). Pokud Vás však členství omrzí, můžete
dostat zaplacenou částku oproti vrácení průkazky v plné výši zpět (vrácení peněz
je možné nejdříve po měsíci, nejdéle však do 3 let; později pak lze průkazku použít
na nákup zboží).
Jednodušší je nyní i způsob objednání - jste-li v internetovém obchodě „v
košíkuÿ, lze dole pod seznamem objednaných titulů zakliknout buď předplatné
Zpravodaje (48 Kč) nebo členství v Kruhu (1000 Kč).
A co členství přináší? Výhody v knihkupectví jsou tři: trvalá sleva 50 % na antikvární knihy se zeleným přírůstkovým číslem (to je novinka platná od 1. 9. 2014),
prodloužená bezplatná výpůjční lhůta na 28 dnů (běžně 14 dnů) a přednostní
přístup k seznamu vzácných knih (ihned jakmile je vykoupíme, v internetovém
obchodě se objevují až po 10 dnech).
Dále pak můžete využívat výhod u „partnerů Kruhuÿ. Za všechny jmenuji
např. homeopatické poradenství u Hannah Machové, na které obdržíte slevu 25 %
+ detoxikaci na přístroji Body detox zdarma. Další partnery a další podrobnosti
najdete na stránkách http://kruh.hledajici.cz .
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Komplet 5 DVD Stanley Bradley:
Lexikon moderní psychotroniky –
do 31. 10. 2014 pouze za 500 Kč
Připravili jsme pro Vás ojedinělou nabídku, kdy budeme prodávat komplet 5 DVD
Lexikon moderní psychotroniky za třetinovou cenu (tj. 500 Kč místo běžných
1500 Kč). Při objednání přes internetový obchod navíc dostanete dodatečnou slevu
11 %, takže komplet pořídíte za pouhých 445 Kč. Tato nabídka je časově omezená
a platí do 31. 10. 2014.
Možno je zakoupit samostatně i jednotlivá DVD ze setu - každé za 200 Kč,
s tím, že při objednávce 2 a více ks obdržíte k objednanému navíc ještě prémii
zdarma, a to DVD Doktorka Laura: Průvodce šťastným vztahem.
Vše lehko najdete, zadáte-li do vyhledávacího políčka v internetovém obchodě
heslo Kodava, což je vydavatel všech DVD. Objednací kód kompletu je DV051.
• DVD 1 - Pokladnice schopností a energie - 75 minut
Unikátní metodou se naučíte, jak využít a zlepšit svoji intuici, získat
energii a umět odpočívat.
Naučíme se například vstupovat do nižší hladiny vědomí. Ta nastává krátce
po probuzení i krátce před usnutím, poznáváme ji i během dne, například když
jsme u vytržení z přírody nebo v uvolněném stavu bez napětí. Setrvání ve stavu
nižší hladiny vědomí je velmi důležité a zásadní pro každého, kdo se chce naučit
nově využívat své schopnosti.
Nižší hladina vědomí nás spojuje s naším nevědomím, které obsahuje všechny
informace ze života našeho i ostatních lidí, a to jak z minulosti, tak i z budoucnosti, která teprve nastane. Všichni věštci, léčitelé, ale například i vědci zkrátka ti, kteří překračují hranice běžného poznání, prochází tímto stavem.
• DVD 2 - Pohled do budoucnosti - Umění věštit - 85 minut
Jak se naučit nahlížet do budoucnosti? „Pokud máte obavu, zda věštecké
či léčitelské schopnosti máte, odpověď je jednoduchá: Koho to zajímá, ten ty
schopnosti má. V minulosti je budoucnost, v budoucnosti minulost. Pomocí
DVD se naučíte nahlížet do obojího, a tím zviditelnit neviditelné překážky
na cestě životem. Budete schopni odhalit síly, jež vám brání ve splnění snů.
Naučíte se pojmenovat příčinu a záhy odstranit důsledek. Dozvíte se, jak v sobě
probouzet jasnovidné schopnosti a rozvíjet je,ÿ říká Bradley.
• DVD 3 - Dům vztahů - Umění lásky, vztahů a sexu - 55 minut
DVD plné praktických zkušeností a nových pohledů na vztahy, lásku i sex.
„Odhalíte díky němu síly, které vás ovládají ve vztazích. Ty jsou nejsložitější
věcí na světě - na vztah jsou totiž potřeba vždy dva. Partnerství je dar a
nelze je koupit, vyloudit či vynutit,ÿ tvrdí Bradley.
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• DVD 4 - Laboratoř zdraví - Umění léčit - 85 minut
Prostřednictvím tohoto DVD nás Bradley přesvědčí, že každý může být sám sobě nejlepším léčitelem. Pomocí jeho metody dokážeme urychlit klasickou léčbu
a zároveň předcházet zdravotním problémům. Cílem sebeléčby a prevence je poznání našeho těla a mysli, abychom se ve zdraví a soběstačnosti dožili vysokého
věku. Na DVD projdeme postupně celý organismus od hlavy k patě, poznáme,
jak diagnostikovat pomocí anatomických obrázků a jak hledat způsoby léčby.
Pomůže nám unikátní princip baněk, jež v představě naplníme kapalinami podle
dotazovaného problému.
• DVD 5 - Galerie iluzí - Umění sebepoznání - 80 minut
Hlavním cílem DVD je odhalení kořenů obtíží v našem životě. Dojdeme
si pro pomoc do Virtuálního domu, kterým nás Bradley provede. S použitím
unikátní metody a trochy úsilí tak odhalíme své problémy i s možností nápravy.
Představme si, že naše vzpomínky, vjemy, pocity a mentální stavy bydlí v domě
v přidělených místnostech. Stejně jako lidé mají jméno a adresu, můžeme je
znovu navštívit a vzpomenout si tak i na věci, o nichž jsme si mysleli, že jsme
na ně už dávno zapomněli.

Knihkupectví Hledající
zázemí kamenného obchodu – knihy inzerované na internetu máme
fyzicky v prodejně v Praze připravené k osobnímu odběru či odeslání

Rozhovor s Vladimírem Münzem
(bývalým manažerem časopisu Regena, vydavatelem DVD, promotérem a terapeutem)
JJ: Možná by se mohlo zdát, že manažer časopisu nemá s knihkupectvím nic
společného. Opak je však pravdou. Pominu-li občasnou spolupráci v rámci inzerce,
zůstává velký průnik v knihách, které s Regenou úzce souvisely, a to knihách
nakladatelství Pragma. I když už nyní několik let nehájíte klubové barvy, povězte
nám prosím, kteří autoři byli v nakladatelství nejoblíbenější. Mě na první pohled
napadají Osho či Shakti Gawain – jsou to klasiky, se kterými se začínalo, ale ani
po letech zájem neutichl.
VM: Obtížná otázka je to už jen proto, že Pragma je nejstarší existující nakladatelství po roce 1989. . . Ale alespoň namátkou bez snahy o úplnost je třeba jmenovat také Louisu L. Hay, Deepaka Chopru, Miguela Ruize, Dalajlamu či
Rüdigera Dahlkeho. Navíc byl majitel nakladatelství Robert Němec často průkopníkem daného autora či směru v ČR. Zde je dobré jmenovat Rebalancing, Ruce
světla, makrobiotiku, Reconnection, Hunu, Pět tibeťanů a mnoho jiných.
JJ: Máte z nabídky Pragmy také nějaké oblíbené autory Vy sám? Našli bychom
některé z těch knih ve Vaší knihovničce?
8

VM: Nejprve je třeba říci, že jsem pracoval v nakladatelství Pragma více než
15 let. . . a knižní produkce byla 60 až 80 nových titulů ročně plus dotisky. Zároveň
jsem větší část tohoto období byl víc sběratelem knih a jen občasným čtenářem.
Teď z odstupu mohu říci, že mě oslovily hlavně knihy, které jsem postupně uvedl
do praxe. Osho a jeho dynamické meditace spolu s Osho Zen tarotem, Thomas
Greiner s Rebalancingem či Eric Pearl s Reconnection. Ne každý směr mi vydržel
až do současnosti, ale každý jsem si prošel naplno a rád.
JJ: Brouzdám-li mezi dalšími kmenovými autory, nemohu nepominout např.
Napoleona Hilla a jeho klasiku Myšlením k bohatství. Oslovila Vás třeba tato kniha
nebo některé podobné na Vaší cestě? Není vlastně přístup, kdy se orientujeme
především na úspěch ve světě, příliš zjednodušující? Nepatří neúspěch a strádání
také neodmyslitelně k vývoji?
VM: Často jsou knihy této oblasti nesené předsudky o bohatství, hojnosti jako
takové. A pokud bych jim něco vytýkal, tak stavění hmotných statků na piedestal.
Každý má ovšem možnost si pole svého zájmu vybrat. A proto se i zde mohu
orientovat na osobní růst a sebepoznání jako takové. Z toho pohledu mi v paměti
vytanulo Tao Warena Buﬀeta a Kam se poděl můj sýr? Obě přinášejí velký přesah
a moudrost.
JJ: Dovolím si přejít k Vašemu současnějšímu zaměření, kdy jste postupně
vydal nebo se spolupodílel na vydání řady DVD. Jedním z výrazných počinů bylo
jistě vydání cyklu DVD s přednáškami Stanleyho Bradleyho, který se stal v oblasti
psychotroniky v Čechách poměrně známým. Považujete jeho schopnosti v oblasti
např. výkladu karet nebo práce se siderickým kyvadlem za ojedinělé? Co především
bychom si z jeho přednáškových cyklů mohli odnést?
VM: Stanleyho aneb dříve ještě Stanislava Brázdu jsem měl možnost poznat
nejen při natáčení, ale i při přednášce a individuální práci. I přes vědomí jeho
kontroverznosti jeho práci neustále respektuji. A to nejen proto, že stojí na mnoha letech zkušeností a tisících klientech. Ale navíc se na rozdíl od mnoha jiných
zahraničních autorit opravdu může opřít o znalost zdejší mentality a české nátury
včetně dějinných souvislostí a vlivů. U DVD vidím jako hlavní poklad jeho naprostou otevřenost, s jakou se dělí o své poznání. Nic neskrývá ze svých technik,
nenechává si nic na později, vše předává. Zároveň má pokoru v tom, že je vždy
připraven svou práci měnit a aktualizovat, aby přínos byl co největší. Bohužel tak
jako každé silné světlo vrhá i silný stín - a některé jeho osobní rysy či pojetí etiky nejsou se mnou v souladu. Toto by ovšem nemělo sebrat hodnotu a velikost
významu jeho díla.
JJ: Zeptám se Vás následujícím způsobem: myslíte, že se lze ptát karet či kyvadélka i na věci profánní, tedy z hlediska duchovního vývoje nevýznamné nebo
je dokonce jenom tak „zkoušetÿ? Nebo byste je použil spíše pouze v situacích,
kdy máme třeba nějakou možnost volby a pozorným nasloucháním můžeme „zaslechnoutÿ k tématu nějakou nápovědu? Nemyslím tím úplně, že bych se pokoušel
uhádnout čísla ve sportce, ale co třeba hledání ztracené peněženky?
VM: Otázku bych rozdělil na části. Nejprve osobní zkušenost. Po mnoho let
jsem se intenzivně zabýval Tarotem. (Zdravím Bohumila Vurma, který to celé
odstartoval.) Závěr, který mi z toho vyšel, je ten, že už dobře položená otázka

9

může nastartovat změnu. A také věřím, že veškeré odpovědi máme sami v sobě.
Nicméně často právě zrcadlo, které přináší technika (kyvadlo, karty. . . ) či terapeut
dokáže ukázat to, co bych v dané situaci přehlédl či spíše nedohlédl ve stavu, ve
kterém právě jsem.
JJ: Nedávno jste se postavil dalšímu jistě nelehkému úkolu, a to uspořádání
přednášky syna známé autorky Doreen Virtue, Charlese, v Praze. Kolik Vás to
stálo životní energie? Představil byste nám trochu i CD, které z tohoto počinu
vzniklo?
VM: Toto období bylo krásné a intenzivní. Přišlo bezprostředně po odchodu
z Pragmy v roce 2009 a ocitl jsem se poprvé v životě na volné noze. Nabídka přišla
shůry a darem. Nejprve proběhl 2denní seminář ještě bez certiﬁkace a pak dalších
5 a z toho jeden v Bratislavě. Zprvu jsem si ani neuvědomil ten ohromující zájem,
jelikož jsem neměl srovnání. Ale Charles sám průběžně potvrzoval, že tak velké
publikum nemá nikde jinde na celém světě, ať už šlo o Andělský certiﬁkovaný
program či Práci média. Postupně jsem začal zjišťovat, že tento typ práce mě
sice uspokojuje, protože zde mohu naplno uplatnit své organizační i obchodnické
schopnosti, ale to hlavní bylo dávat lidi dohromady a brát to jako službu lidem. . .
Měl jsem to štěstí, že celkem se všech seminářů s Charlesem a později i jeho
partnerkou Tinou Marií Daly účastnilo téměř 700 osob.
JJ: Když jsme u Doreen Virtue - jak si třeba Vy osobně představujete anděly,
o kterých se hodně píše? Jako nějakou reálnou sílu nebo či například jako nevtělené bytosti, které někteří senzitivní lidé mohou v tomto či jiném časoprostoru
„zahlédnoutÿ?
VM: Jak jsem již zmínil dříve, pro mě byla promotérská role hlavně otázkou
služby a popravdě řečeno sám jsem do Andělské oblasti nikdy aktivně nevstupoval.
Z osobního pohledu tuto práci respektuji jako možnost individuální volby, ale pro
sebe ji vnímám jako okliku. Proč kontaktovat pobočníky / Anděly, když se mohu
obrátit přímo na Boha. . .
JJ: Další oblastí, která mne velmi zaujala, bylo, když jste se zmínil o psychologických pohovorech, které vedete se zájemci pro seznamku „Nahoda.comÿ.
Příjemně mne potěšilo, že někoho napadlo neřešit vše jen od stolu přes programování webové aplikace, ale šel s kůží „na trhÿ, a hledá u zájemců problém, proč
vlastně mají se seznamováním potíže. Přibližte nám prosím ten projekt více. . .
VM: Měl jsem to obrovské štěstí, že ve chvíli kdy jsem už necítil potřebu dalších
obchodních aktivit a projektů (Charles se odmlčel a DVD byla na ústupu), jsem
potkal Veroniku Vinterovou, zakladatelku a majitelku seznamky Náhoda. Hned
od začátku došlo ke vzájemné shodě. Oba pojímáme práci totálně a jdeme rádi
s kůží na trh. Ona se rozhodla mou terapii osobně vyzkoušet a spolu s tím jsem se
více zapojoval do seznamky respektive do celého týmu poradců. Přístup a pojetí
seznamky vidím jako unikátní v tom, že nabízí celostní pohled na partnerství,
potažmo sama sebe. To podtrhuje i motto „hledání životního partneraÿ. Proto
je v základní nabídce nejen typologický rozbor osobnosti ale hlavně konzultace,
aby se zjistila nejen očekávání klienta, ale hlavně jeho aktuální kondice. Nejde zde
o zjevná fakta typu rozvedená/ý, chci/nechci děti, nýbrž hlavně se probírá vztahová
historie, vlastní hodnota a postoj k životu. . . Zde se klient na základě dobrozdání
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poradce/terapeuta rozhodne, zda se chce seznamovat hned, nebo později - že si
nejprve zamete před vlastním prahem. A zjistí víc o sobě. V tuto chvíli často
nastupuji já nebo některý z kolegů.
JJ: Terapie nabízíte i vlastním jménem. Mohl bych se na Vás obrátit třeba
v případě, že cítím nějaké nedostatky v postojích k mužské energii? Hodily by se
na to případně i nějaké šamanské techniky?
VM: Problematika mužství a hledání identity muže je moje další specializace.
(Mimo vztahů - seznamka, respektive vztahu sama k sobě, který tvoří základ všeho
dalšího). Za diamant této cesty považuji 2letý trénink Mužská síla, který vedu.
Mnoho mužů ani přesně neví, co hledá, pociťují často frustraci, pocit nenaplnění
či konkrétní nezdary v podobě rozvodů, či nenaplnění v práci. Vztah s otcem není
žádný či je poznamenán minulostí. Ve skutečnosti se cítí prázdní, ztracení a bez
směru. Snaží se dojít štěstí přes materiální statky, ale to též nefunguje. Vztahová
plochost je skoro samozřejmostí. Takový je častý vzorek muže, který mě vyhledá.
Já věřím v poctivou práci a sebereﬂexi beru jako rutinu. Svou práci pojímám
po mužsku - zaměření na výkon a hledání praktických kroků, ale vždy dbám na
bezpečí. Techniky pro mě nejsou to hlavní, nicméně bez opravdovosti a emočního
vzkříšení změna nenastane.
Šamanské techniky mají svůj prostor hlavně v tréninku (Vision quest, iniciace,
práce s předky). Pro znalce příběhu Skákajícího myšáka bych svou roli připodobnil
k Mývalovi. Jinak svou roli vnímám jako kombinaci průvodce (doprovází na cestě,
kterou sám prošel a důvěrně ji zná), mentora (trpělivý posluchač, který předává
zkušenost a radí) a kouče (klade ty správné otázky). Za základ své práce považuji
4letý trénink Mužská síla pod vedením Thomase Greinera (SRN) a roční výcvik
v Rebalancingu pod vedením Satyarthiho Peloquina (USA) v Humaniversity. Nyní
jsem podruhé šťastně ženatý a jsem hrdým otcem 5 dětí. Další podrobnosti o mě
a mé práce můžete nalézt na www.vladimirmunz.cz
JJ: Na závěr bych se Vás zeptal, zda byste se odvážil formulovat, co myslíte, že
je v životě jedince opravdu důležité. Nechci samozřejmě nijakou exaktní deﬁnici,
ale cokoli, co Vás napadne pro přiblížení a případně, zdali se tento u Vás tento
názor nějak během let vyvíjel.
VM: Můj názor opravdu procházel a stále ještě prochází vývojem. Nicméně
nějaké konstanty zde již nalézt mohu. Jedním ze základních zdrojů, které máme
mimo sebe, jsou bezpochyby rodiče potažmo celý rod coby mocná opora. Pokud se
rozhodnu, a na začátku opravdu víc netřeba, konfrontovat se sebou i světem, tak
budu určitě potřebovat vůli a kuráž tomu čelit. Nepůjde to ani bez převzetí zodpovědnosti tj. opuštění tak oblíbené role oběti. Tomu zpravidla předchází přiznání
si stavu svobody, což v mém pojetí chápu jako možnost volby.
Často sejdeme z cesty opravdu daleko a pak je třeba se pro sebe vrátit. V ideálním případě to zvládneme sami či s pomocí nejbližších. Někdy ovšem je třeba
hledat pomoc průvodce, který půjde vedle nás. Bude nám asistovat, tu upozorní
na úskalí, jindy nabídne další východisko, vždy nás vyslechne. . . a pomalu nás
provede úskalími změny kurzu od přežívání zpět do plného života.
JJ: Děkuji Vám za rozhovor.
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říjnové odpočítávání: knihy od 1 Kč
listopad: antikvariát – sleva 50 %
Říjnové odpočítávání
Knihy za korunu? Ano, i tak bude vypadat závěr říjnového odpočítávání, a to
konkrétně v pátek 31. 10. 2014.
Jaké knihy budou k dispozici? To je složitější. Na začátku odpočítávání (tj.
ve středu 1. 10. 2014) bude k dispozici cca 14 beden knih. Z toho jedna bude
obsahovat vyřazené antikvární knihy (které se po dobu 3 let neprodaly - bude jich
cca 100 ks) a zbylé bedny pak knihy, které jsme získali spolu s většími výkupy a
nemáme je v databázi (buď jsme je neprodávali nebo nespadají zcela do našeho
oboru). Do konce odpočítávání (a tedy za korunu) pak zbydou všechny knihy, které
se do té doby neprodají (obvykle to bývá tak polovina z množství, které bylo na
začátku). Na stránkách www.hledajici.cz/odpocit.htm bude umístěna alespoň
pro ukázku nafocená část beden knih, jež budou k dispozici na počátku období.
Co máte dělat, máte-li o knihy zájem? Přijďte do knihkupectví a vyberte si!
Záleží na vás, zda přijdete začátkem období, kdy bude větší výběr za větší cenu (1.
10. prodáváme za jednotnou cenu 31 Kč/ks, každý další den pak o korunu levněji)
nebo naopak přijdete na konci období, kdy budou ceny symbolické, ale výběr již
menší. Zaujme-li vás některá kniha na fotograﬁích beden - napište nám. Bude-li
kniha ještě k dispozici, zašleme vám ji (za cenu platnou v den odebrání z bedny).
Lze tyto knihy opět vracet? To bohužel již ne - knihy z říjnového odpočítávání
již znovu nevykupujeme. Nicméně vzhledem k tomu, že je jejich cena opravdu
symbolická jimi můžete třeba někoho dalšího obdarovat :-). Těšíme se na Vaši
návštěvu.
Chcete být informováni o dění v knihkupectví a nově vyšlých knihách?
Přihlašte se k odběru e-mailových novinek
(stačí vyplnit váš e-mail v levém sloupci internetového obchodu).
Novinky zasíláme 2x měsíčně, odběr můžete samozřejmě kdykoliv opět zrušit.

Zpravodaj Hledající 3/14, září - prosinec. Vychází 3x ročně. Vyšlo v Praze dne
15. 9. 2014. Náklad 4400 ks. Vydal a v LaTEXu vysázel: Jan Jelínek, knihkupectví
Hledající, IČO 12263770, tel. 220 873 250, 776 453 310. Obálku sestavila: Tereza
Jelínková. Evidováno MK ČR E 11083.
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