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www.hledajici.cz, e-mail: info@hledajici.cz .

Nejbližší číslo Zpravodaje zašleme na požádání jednorázově zdarma.
Chcete-li Zpravodaj dostávat pravidelně, kontaktujte nás prosím.
Konec roku se blíží a s ním dostáváte do rukou i poslední letošní číslo Zpravodaje. Co vás tedy ještě před Vánocemi čeká?
Pokud nestihnete konec „říjnového odpočítáváníÿ, které končí 5.11., určitě stihnete pravidelnou slevu 50 % na antikvariát, která probíhá po celý listopad. Na
počátku období bude k dispozici přes 3000 titulů a zejména zkraje měsíce bude
jako již tradičně nabídka dosti pestrá.
Okolo 10.12. se pak chystáme letos naposledy na Slovensko. Uzávěrka objednávek je 30.11. a ceny i poštovné stejné jako v ČR (pouze přepočítané aktuálním
kurzem).
Poté se již pouze budeme snažit co nejplynuleji vyřizovat předvánoční objednávky - přesto doporučujeme objednání co nejdříve, aby byly nějaké rezervy.
Jako tip na vánoční dárek si dovoluji na tomto místě upozornit opět na obě hry
z dílny Evy Velechovské - „Třináctou komnatuÿ a „Tajemství srdce a mysliÿ - mám
je ve velké oblibě a myslím si, že jsou stále ne zcela doceněné. Neopominutelná je
též klasika - „Lunární kalendář Krásné paníÿ či nástěnný kalendář Zdeňka Hajného. Chystáte-li se pak k nám osobně, jistě si vyberete i z doplňkového sortimentu
- ať již z kadidel, buddhových náramků či dalšího zboží.
Trvale můžete též využívat naší „bezplatnou půjčovnu esoterických knihÿ či
„možnost vrácení knih do 3 letÿ. Podrobnosti o těchto službách najdete na webu
nebo vám je ochotně vysvětlíme přímo v knihkupectví. Budete-li pak mít náladu,
můžete se též stát členy našeho Kruhu Hledající, kdy budete mít například prodlouženou bezplatnou výpůjční lhůtu na 4 týdny či přednostní přístup k seznamu
vzácných knih.
Kdykoliv pak, zakoupíte-li knihy za více než 500 Kč, pozveme vás na konvičku
čaje zdarma. Posedět můžete například na našem „sokolím hnízděÿ, kam se čaj
dopravuje v košíku. Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme hezký zbytek roku.
Jan Jelínek

Knihkupectví Hledající

zázemí kamenného obchodu – knihy inzerované na internetu máme
fyzicky v prodejně v Praze připravené k osobnímu odběru či odeslání
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Ukázky z knih
Angeles Arrien: Druhá polovina života - Otevírání
osmi bran moudrosti
Synergie 2015, kód SY215
V Hliněné bráně se učíme kultivovat intimitu. Největšími překážkami důvěrné
blízkosti v kterémkoliv věku jsou přílišné zahledění do sebe sama a pochyby o sobě samém. Abychom je překonali, musíme uzdravit to, jak sami sebe vnímáme.
V první polovině života máme často obavy. že nás někdo zraní, a tak se pro jistotu
už předem bráníme a nakonec můžeme úplně ztratit schopnost prožívat vzájemnou
blízkost a naplno vyjadřovat svou lásku. Víme, že jsme všichni během života utržili různé rány, po kterých nám zbyly jizvy. Každý zažil zradu, bolest a zklamání.
V pozdějších letech jsme však také přišli na to, že je mnohem lepší znovu milovat,
než zahořknout a zatrpknout, nechat se zlomit a odradit a ztratit odvahu. Staré
súﬁjské rčení nám připomíná, že největší škoda je, když nevyjádříme svou lásku:
„Jen mi zlom srdce, zlom mi ho znovu, ať můžu se naučit znovu milovat, milovat
ještě víc.ÿ Ať už se nám v předchozím životě stalo cokoliv, v Hliněné bráně je naším
úkolem naučit se lásce, důvěřovat moudrosti těla a nechat ho lásku vyjadřovat. . .

Pjér La Šé’z: Indián - Zpráva o archetypu
Triton 2015, kód TT032
Ulpění a svoboda
Jedním z hlavních a zpočátku zvláště nápadných rysů archetypu Indiána je
klidné, soustředěné pozorování a naslouchání, za nimiž není cítit žádný záměr ve
smyslu chtění nebo jiného lpění.
Nápadnost tohoto ve své podstatě nenápadného typu chování pochopíme lépe,
jestliže podobně nezaujatě pozorujeme obvyklé chování moderního Evropana. Jen
zřídka se totiž v našich kulturních měřítkách setkáváme s rozvinutou schopností vnímat nezaujatě, klidně a přirozeně. Do našeho vnímání stále vstupuje buď
nějaký racionální komentář v podobě posuzování, deﬁnování, souhlasu či nesouhlasu, případně cosi iracionálně pudového jako smyslová senzace - jakási smyslová
chtivost.
Abychom totiž mohli skutečně vnímat, musíme se nejprve otevřít a cosi bez
racionálního komentáře a stejně tak bez pudové připoutanosti vpouštět do vědomí,
ať už to přichází zvenčí nebo z nitra. Navíc naše technická přítomnost plná hluku a
jiných nečistot nás ani k takovému otevření neinspiruje. Nemluvě už vůbec o tom,
že psychický stav většiny lidských bytostí, s nimiž je možno se více méně anonymně
setkat či minout, je natolik neuspokojivý, že se často cítíme být přímo nuceni raději
je příliš nevnímat a svět kolem sebe nebo druhé lidi vnímat jen z té nutné části,
kterou potřebujeme pro zvládnutí nějakého technického úkonu. Co je navíc, může
být chápáno jako rušivé. Subjektivně i objektivně. . .
(str. 83)
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Ustaraní upjatí rodičové, kteří svému dítěti přesně vymezují jeho cestu, nikdy nemohou být z něj ve stáří šťastní. Neboť dítě
buď zcela zvlčí a jejich přítomnost ve svém životě už tedy nebude vyžadovat, nebo se stane na svých rodičích zcela závislým. . .
AS032 Aneta Schauerová: Duše, co tančí císařský valčík

Marcel Vanek: Milarepa - hvězdný příběh
Milahelp 2015, kód HY033
Král byl zklamaný. . . Vracel se ve své zlaté lodi zpět domů, do obrovského
plovoucího města, ale tentokrát se mu tam moc nechtělo. Mezitím se Milarepa
probral ze svého vciťování se do prostoru a bytostí kolem sebe. Nechtěl narušovat
krásnou chvilku Yettiho, a tak se nenápadně a potichu vznesl ze svého úkrytu
a rychle se vrátil zpět na skalní stěnu do své malé útulné jeskyňky. Hlavou mu
probíhaly vzpomínky na právě prožitý porod a také na návštěvu lidí z hvězd. Když
dosedl na skalní římsu, tak se otočil směrem k nebi a pomyslel si: „Kamarádi, to
jste to tedy pěkně rychle vzdali!!! A přitom tady dole v údolí se udál obrovský
zázrak, kterého jste si ani nevšimli. . .ÿ V ten moment se stala podivná věc. Král
seděl ve své zlaté lodi a už se pomalu přibližoval k plovoucímu městu, ve kterém
žily tisíce obyvatel a jeho přátel. Blížili se k ochrannému poli, a když se lodě na
chvíli zastavily, tak král jako by zaslechl Milarepovu myšlenku a v duchu si řekl,
že takhle snadno to přeci nemůže vzdát! Vstal a okamžitě nařídil, aby se všechny
lodě vrátily zpět do hor. Jeho přátelé nechápali, proč se král takto rozhodl, ale
bez váhání vyplnili jeho přání. Celá delegace se tedy vracela zpět na Zem, zpět do
Himalájí ke kuželové hoře. . .
(str. 108)

Richard Rohr: Pád vzhůru - Spiritualita pro obě
poloviny života
Vyšehrad 2015, kód VY157
Klopýtání přes kameny
Jste-li na některé z klasických „duchovních cestÿ, dříve či později do vašeho
života vstoupí událost, osoba, smrt, myšlenka či vztah, s nimiž se prostě nebudete schopni se stávajícími dovednostmi, znalostmi či silou vůle vypořádat. Řečeno duchovním jazykem, budete přivedeni, musíte být přivedeni na hranici vašich
soukromých zdrojů. V té chvíli budete padat přes kameny, které pro vás budou
potřebnými překážkami, jak o tom mluví Izajáš. Řečeno naším jazykem, budete
se muset něčeho „vzdátÿ. To je jediný způsob, jak vás Život-Osud-Bůh-MilostTajemství může přimět ke změně, k tomu, abyste opustili své egocentrické starosti
a vydali se na další a významnější cestu. Moc rád bych vám řekl, že to tak není,
ale z duchovní literatury celého světa plyne, že je to téměř absolutní jistota. . .
(str. 70)
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Yogani: Pránajáma - páteřní dýchání
AYP 2010, kód AY001
Hranice možností
S páteřním dýcháním začínají lidé z rozličných důvodů. Možná jste se doslechli,
že pomáhá při uvolnění. To je pravda. Anebo máte nějaký zdravotní problém a někdo vám doporučil pránajámu. Ano, obzvláště páteřní dýchání dokáže až zázračně
pomoci při vyrovnání vnitřní energie. Její nerovnováha může často být příčinou
fyzického zdravotního problému. A možná se páteřním dýcháním zabýváte z duchovních důvodů, při hledání onoho neuchopitelného stavu nazývaného osvícení.
Ať už děláme páteřní dýchání z jakéhokoliv důvodu, je to dobrý důvod. Skutečně
nezáleží, proč jste začali, důležité je, že jste zkrátka a dobře začali!
Vytvoříme-li si návyk praktikovat dvakrát denně a necháme-li praxi nějaký
čas působit, výsledky se dostaví. Krásné je, že nezáleží, jaké výsledky si od praxe
slibujeme, protože časem se dostaví úplně všechny - uvolnění, zdraví a nakonec i
osvícení. . .
Když začne pozitivně myslet jeden člověk, přidají se další a další a jejich
pozitivní vyzařování začne zasahovat větší celky. To je jediná cesta pro
nás. Změnit svůj přístup k sobě a k duším kolem sebe, a mít pevnou víru
ve změnu. . .
AS032 Aneta Schauerová: Duše, co tančí císařský valčík

Mária Szepes: Červený lev
Dobra & Fontána 1999, kód FN052
Čarodějnický tanec mých údů se uklidňoval velmi pomalu. Mým nervovým
systémem znovu a znovu probíhala hrůza. Nevím, jak dlouho trvalo toto drtivé
bezvědomí. Když mě chvění opustilo a oči mi slzely od sazí, ucítil jsem v laboratoři divnou změnu. Mou kůži hladilo vlhké teplo. Lihová lampa hořela jasným,
vysokým, bílým plamenem, kolmo vzhůru. Pece žhnuly. Přes okno sem nakukovalo
hvězdné nebe a ozýval se ospalý zpěv cvrčků. A tehdy jsem tam, na zemi, na krátký okamžik, špinavý od sazí, slabý a otřesený tím, co jsem prožil, pocítil takovou
radost, jakou jsem do té doby nepoznal. Chtělo se mi smát i křičet, ale plakal jsem
a koktajíc se modlil. Klečel jsem, potom jsem vstal, bručel jsem nesouvislá slova
o Bohu, o matce, byl jsem hluboce vděčný a zapřísahal jsem se, motal jsem se
kolem sálu, vyklonil se z okna a požehnal cvrčkům. . .
Byl jsem svobodný. Ale co znamená to slovo? Snad jen k smrti odsouzený, který
dostane v poslední chvíli milost, pociťuje slabý závan toho, co jsem cítil já, když
mystický závoj mezi mnou a Homunculem padl. Skutečnost brutální popravy je
maličkostí proti nepolapitelné, nekonečné a beznadějné bídě, do které bych upadl,
kdybych sdílel Homunculův osud, protože po každé tělesné smrti následuje nakonec
vzkříšení, vysvobození. . .
(str. 179)
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Kryon: Alchymie lidského ducha
Wikina 2015, kód WI003
Meditace se v energii nové doby stane akčním setkáním, jehož účelem bude
spojení vás a dalších, abyste směřovali lásku pro planetu. Těšíme se na ty z vás,
kteří to pochopí a začnou tvořit protokol pro tato setkání. Někteří z vás to už
dělají, protože to cítí jako přirozenou věc! Pokud zapadáte do tohoto popisu, pak
vás ctíme za to, že vidíte změnu a pohybujete se spolu s ní.
Takže pokud jste jedním z těch pracovníků světla, kteří cítí, že se vaše meditace jen „dotýkají stropuÿ (slova mého partnera), pak s nimi prosím přestaňte
a uvědomte si, proč to tak je. Nic není špatně. Jen máte nyní novou duchovní
technologii, která vám umožňuje dostat to, co potřebujete, ve zlomku času. Máte
nový dar a přijali jste ho, ale zatím jste ho nerozbalili. Pokud máte dojem, že
od Ducha „necítíteÿ stejnou odpověď, na jakou jste byli při meditaci zvyklí, máte
pravdu! Zvykněte si na ten pocit, že jste zodpovědní. Zvykněte si na nové paradigma pojetí bojovníka světla, který má možnost učinit každý krok! Vaše moudrost
je nyní okamžitá. Podobně se cítí i můj partner při channelingu. Láska a moudrost
od Ducha se objevují, když je potřebujete, a láska k vám den co den proudí skrze
trhlinu v závoji. Nejsou třeba žádná další sezení, kde byste vytvářeli tenký proud
lásky, díky němuž se budete cítit určitým způsobem například jednu hodinu. Nyní
máte úplný plášť Ducha, který si můžete obléci, a my vás vyzýváme, abyste to
udělali! To činí dlouhé „dopisyÿ meditací neefektivní a pro vás osobně zbytečné. . .
(str. 34)

Radek Harny: Být bohem je lidské - Ovládni své
tělo i mysl
HiSo Club 2015, kód HS010
Téma této knihy je velmi závažné pro dnešní dobu, prozatím ještě plnou aktivních církví, utěšujících slabé lidstvo iluzí „Bohaÿ a jeho všemocné ochrany. Lidé
ještě nemají dostatek sebevědomí, aby hledali božství v sobě a vlastním úsilím
urychlovali svůj osobní vývoj. Nejsem sice zcela přesvědčen, že jsem tím pravým,
kdo dokáže toto obtížné téma dostatečně kvalitně zpracovat a přesvědčit čtenáře
o následných tvrzeních. Přesto bych se o to rád pokusil.
Struktura knihy je zamýšlena nejméně ve dvou samostatných dílech. Teoretická
část prvního dílu popisuje můj názor na sférickou skladbu vesmíru, naší planety,
úplného člověka a smyslu lidského života na Zemi. Rozebírám způsob navýšení
potřebné životní energie, praktiky očisty těl jedince dle jednotlivých sfér. Závěrem
jsou načrtnuty základní cvičení pro úplné začátečníky a základy jejich psychické
ochrany. Jednotlivé kapitoly jsem se snažil maximálně zestručnit, nemám rád přílišné bezbřehé vyprávění o ničem. Hodně slov problém často jen zamlžuje a navíc
tlusté knihy nechce nikdo číst. . .
(str. 5)
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Jan Konfršt: Modlitba srdcem (čte Alfred Strejček)
vlastní náklad, kód CD216
Inspirováno aramejským otčenášem - audio kniha 80 min doplněná knížečkou
s událostmi, které vedly ke vzniku tohoto zajímavého a inspirujícího díla.
Opakovaně jsem byl dotazován, co mimořádného se v mém životě odehrálo.
Kdy došlo ke zlomu, případně k jakému, který měl za následek skutečnost, o níž
se tak často zmiňuji. Možnost volné komunikace s vlastní duší. Neomezovanou ani
okolnostmi, ani časem. Pozadí takto laděných otázek je mi zřejmé. Je jím představa, že dosáhnout stavu bytí, v němž člověk může v každém okamžiku požádat
o nápovědu své moudřejší já - duši; procházet životem ruku v ruce s duchovní
podstatou své přítomnosti tady a teď; dospět do stavu jednoty se zástupcem Boha
v sobě, přece nelze jinak než na základě mimořádné události. Výjimečné události,
Případně událostí několika.
Osobně zastávám jiný názor. Jsem přesvědčen, že skutečnost je jiná a v podstatě velmi prozaická. Moje životní zkušenosti mě dovedly k přesvědčení, že události
jako takové podstatné nejsou, rozhodující je náš postoj k nim. I v tomto, ostatně jako v celém našem životě, stojíme každý před osobní volbou a myslím, že se
shodneme na tom, že co jednoho osloví, druhého může zcela minout. Naše nezaměnitelná osobitost má za následek, že nad událostí, jež jednomu může změnit život,
se druhý ani nepozastaví. . . (str. 7)

Chuck Spezzano: Jestli to bolí, není to láska
Eminent 2008, kód EE034
Ano, je to tak. Název knihy je plně vystihující. Není to zdaleka první kniha,
nabádající nás k převzetí odpovědnosti za to, co se nám v životě děje, ale opakování
je matka moudrosti. Láska ve své esenciální podobě je totiž bezpodmínečná - to
znamená, že opravdu nemusí bolet, zvláště ne vlivem vnějších okolností, respektive
toho druhého. To, čemu dovolíme do našeho života vstoupit, to také dříve nebo
později vstoupí.
Kniha je rozdělena do 366 kapitol - můžeme zvolit na každý den v roce jednu
nebo knihu vždy náhodně otevřít - náhody totiž neexistují. A v každé kapitole
najdeme úvahu a pod ní cvičení, jak na tématu pracovat.
Ale dosti řečí - otevřu „náhodněÿ knihu a jednu kapitolku předložím:
Ukázka:
Kapitola 27. To, čemu se bráním, přetrvá, dokud se s tím nesmířím
To, čemu se bráníme, přetrvá. Vždycky, když máme potíže s nějakou osobou či situací, dochází k tomu proto, že se máme něčemu naučit. Čím více se
pokoušíme před takovou situací uhnout, tím více v ní setrváváme, poněvadž
jí stále vzdorujeme - a tento vzdor nás drží zpátky. Když se smíříme s tím,
čemu jsme až dosud vzdorovali, pak odpustíme svému protějšku, pokročíme
vpřed, abychom se k němu připojili, a osvobodíme se, abychom mohli jít dál.
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Cvičení: Dnes zkus vymyslet, kterému člověku se bráníš nejvíc. Představ
si, že překonáváš prostor mezi sebou a jím. Vnímej, jak se světlo v tobě
spojuje se světlem v něm. Až pocítíš, že se obě světla spojila, setrvej v tomto
míru. Během dne si občas zkontroluj, zda máš stále tento pocit míru. Pokud
byl něčím narušen, možná to znamená, že ses posunul do další úrovně vzdoru.
V takovém případě si znovu udělej chvilku na to, abys cítil, jak se blížíš
k dotyčnému člověku, abys své světlo spojil s jeho; snaž se o to, dokud znovu
nedospěješ na místo, kde vládne naprostý mír.

Sanaya Roman: Channeling
Monáda 2015, kód SL026
Tato kniha nese jedno důležité poselství: channeling (čti: čeneling) je dovednost,
které se lze naučit. Představuje dosažení takového rozšířeného stavu vědomí, který
vám umožní spojit se s duchovním průvodcem vyšší úrovně, nebo se svým vyšším
či zdrojovým já. Nemusíte pro to mít rozvinuté žádné zvláštní schopnosti, ani se
celý život zabývat parapsychologií; potřebujete jen trpělivost, vytrvalost a velkou
touhu navázat spojení.
Knihu lze použít jako kurz pro výuku channelingu. První část vám poskytne
základní informace o channelingu - o vjemech při channelingu, kdo jsou průvodci,
jak s vámi komunikují a jak poznat, že jste již připraveni. Druhou část - Otevření
se channelingu - lze použít jako kurz učení se channelingu. Přitom postupujete
vlastním tempem, přičemž kurz můžete ukončit např. za jedno odpoledne, či za
několik týdnů.
Následující části Zkušenosti s channelingem a Rozvíjení channelingu potom
prohlubují znalosti získané v částech předchozích.

Rozhovor o knize Martiny
Štokrové
(se zástupci redakce nakladatelství Volání o knize „Střípky moudrostiÿ)
JJ: Dostala se mi do ruky jedna z Vašich knih s názvem „Střípky moudrostiÿ.
Přestože je psána formou příběhů, které mohou být velmi srozumitelné i dětem,
velice mne oslovila, až místy dojala. Dotýká se totiž hlubokých oblastí, do kterých
nemáme běžný přístup, a tak často tápeme. Řekněte nám prosím něco o tom, jak
kniha vznikala a jaké události umožnily, aby se vlastně vůbec zrodila.
VL: Jednotlivé příběhy vznikaly postupně. Vlastně původně jsme je každý
týden umisťovali na internetové stránky, které už neexistují, a proto jsme je vydali
knižně. Paní Martina dokázala jakýkoliv hluboký prožitek, ať už svůj nebo někoho,
kdo jí o něm vypravoval, snadno zpracovat do srozumitelného a poučného příběhu. Samozřejmě do každého příběhu zakomponovala i svoje životní zkušenosti a
pohledy.
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JJ: Vaše knihy moc hezky povzbuzují k umírněnosti a jisté větší posvátnosti
toho, co v životě konáme. Myslíte, že je takovýto přístup zásadní k větší vyrovnanosti a prospěchu pro duši z déledobějšího hlediska?
VL: Jistě to tak je. Nakonec všechny dobré vlastnosti, a o to více ctnosti,
jsou duši člověka ku prospěchu. Na nich člověk teprve duchovně dozrává. Bez nich
žádná duchovní zralost není. Byl by to jen dunící kov a znějící zvon, jak je krásně
napsáno v Listu Korintským.
JJ: Často v knize zaznívá požadavek k větší cudnosti, mohu-li to tak nazvat,
v oblasti oblékání. Dlouhým šatům asi dobře rozumím, s koupacími šaty jsem se
však v reálu setkal asi pouze před dávnými lety na výpravě v Kazachstánu. Není
takovýto přístup přece jen již vybočující a spíše poutající pozornost, což zřejmě
není účelem? Nebo jsou příběhy úmyslně mírně přehnané, aby nám daly odvahu
jít alespoň napůl cesty k oblékání, které by bylo více v souladu s naší duší?
VL: Na první pohled se jistě může jevit, že se takové věci mohou zdát přehnané.
Pokud se ale na věc podíváte z hlediska duše a duchovního vývoje a ochrany
duševní čistoty, uvidíte věci zase úplně jinak. A tak je to také myšleno.
S tím souvisí oblékání celkově. Vyzývavé a odhalující oděvy budou vždy přitahovat s tím spojené myšlenky, které se kolem lidské duše nabalují jako jemnohmotné stíny. Tyto jemné a neviditelné formy energie jsou ale dost silné na to,
aby časem duši, na kterou se ve větší míře nalepily, částečně ovlivňovaly v jednání
i myšlení. Vždy se v takovém případě ale jedná o jemnohmotné zatížení, které
i kdyby nedovedlo člověka samotného k nečistým sklonům, docela určitě alespoň
ztíží jeho duchovní vzestup.
Kromě toho by měl skutečně oděv vyjadřovat naši vnitřní zralost a zároveň
nás tím odlišovat od druhých. Oděv působí však nejen navenek, ale do jisté míry
dokáže spolupomáhat na rozvoji vnitřní ušlechtilosti nositele. Rčení „Šaty dělají
člověkaÿ je pak možné vnímat v daleko hlubším významu.
JJ: Jaký máte v této souvislosti názor na nudistické pláže? Já osobně tam
příliš nevnímám nějakou zjitřenou pozornost. Spíše mi připadá, že se lidé chovají
zcela přirozeně a bez vnitřního pnutí. V tomto případě bych zde pak asi neviděl
zásadní problém. . .
VL: Odpověď je v podstatě možné nalézt v předchozí otázce.
Pokud jde člověk svým životem neovlivněně, s bdělým zrakem a touhou po
poznání, pak jej prožívání často nutí k přehodnocení stávajících, obecně platných
názorů, či dokonce ke změně směru jeho vlastní cesty, a v této trvalé námaze pak
sílí a uzrává. Má to však pro něho trvalou hodnotu, protože k tomu došel sám
vlastním přesvědčením.
JJ: Věříte, že na nás konkrétní události (např. setkání s někým, nemoc, ztráta
všeho) čekají předpřipravené v souladu s plány a potřebami duše? Dalo by se to
takto nějak vyjádřit?
VL: Určitě to tak je. Dalo by se říci: „Není náhody na tomto světěÿ. Člověk se
setkává s lidmi, událostmi a okolnostmi, které jsou mu stavěny do cesty k vývoji
jeho duchovního jádra. Může tak postupně dozrávat k vnitřní zralosti, k moudrosti,
ctnostné čistotě ducha, pokud se té příležitosti chopí a usiluje o svůj vnitřní vývoj.
Žel dnes spoustu lidí nic netuší o tom, proč se narodili na Zemi, a žijí svůj život jen
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materiálně. Pak všechny tyto příležitosti promarní a musí se vracet znovu a znovu
v dalších zrozeních, aby prožívali opět to samé, a možná v dalším karmickém
zatížení ještě těžším způsobem, než by bylo k jejich vnitřnímu vývoji původně
nutné.
JJ: Není neobvyklé, že se nám v nějaké etapě vlastního života nedaří nalézt
partnera, se kterým bychom chtěli mnohé sdílet. Je dobré vydržet a nesnažit se
hned zaplnit prázdnotu? Asi ano, ale jak dlouho. Není to také někdy o našich
nepřiměřených požadavcích? Nebo někdy universum čeká, až v nás nějaký proces
doběhne, až se něco „zlomíÿ?
VL: Ne každý člověk má jít svým životem s partnerem. Proto by si ho neměl
vybírat jen proto, že „už má na to věkÿ. Manželství se musí uzavírat se zcela
čistými úmysly. Není to tak, že k harmonickému manželství je pro daného člověka
vždy určen jen jediný, zcela určitý člověk.
Pokud má otevřeny oči, uši i srdce, a pokud tomu tak má být, jistě najde
vhodný protějšek, se kterým se bude vzájemně doplňovat.
Když člověk najde takového partnera, potom harmonicky, radostně, v dobrovolné službě jeden druhému, společnou prací rostou k duchovnímu zušlechtění.
Ale jak už bylo řečeno na začátku, ne všichni lidé mají prožívat manželství. Paní
Martina hovoří k ženám:
„Nosíte-li ve svém srdci dar lásky, pečujte o něj a navracejte jej Bohu svými
činy.
Pravá láska je všeobsáhlá a není třeba bezpodmínečně pro její naplnění prožívat
vztah s mužem. Láska musí být prostě v našem srdci a je možné ji rozsévat okolo
sebe. V něžné péči o vše slabé a potřebné, v povzbuzujícím pohledu či slovu člověku
trpícímu, v radostném úsměvu, v léčení všech nemocných těl a duší. Každá žena
může tak prožívat dar lásky mnohonásobně.ÿ
JJ: Myslíte, že když si duše nějaký typ události „odžijeÿ, že se již nebude
vracet? A naopak když jej nezvládne, že přijde později, třeba ještě s větší silou?
VL: To závisí vždy na tom, zda si z oné určité události duše také odnese
potřebné prožití, pro které se jí tato událost přihodila. Přijmeme-li, že vše, co
prožíváme, je nám dáno proto, abychom na tom duchovně zráli, pak je v tom
vlastně už odpověď. Ano, událost se jistě, byť třeba ve vnějším dění s nějakou
obměnou, časem opět vrátí, pokud člověk na ní vnitřně nedozrál tolik, aby se již
vracet nemusela.
To se týká také často různých duševních sklonů, kdy člověk stále lpí na nějaké
své vnitřní duševní chybě a nechce nebo nedokáže se od ní oprostit, a ta mu
v karmickém účinku stále přitahuje určitá nová podobná prožívání, která se jeví
jako sled stále stejných, nepříjemných událostí.
Nádherné na tom je však vědění, že existuje i dobrá karma. Člověk, který kráčí
po duchovní cestě a usiluje o čistotu myšlenek a ctnostný život, jednoho dne docela
jistě dojde k mezníku, kdy se mu již z dřívějška nebude mít co vracet špatného,
a jeho život pak naopak budou provázet dobré a pomáhající události, a to se mu
stane až velmi nápadným, jak je najednou těmi neviditelnými silami podporován
a jak je mu na jeho cestě pomáháno.
JJ: Když prožíváme těžké události - třeba rozchod, nemoc, ztrátu zaměstnání
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- jsme celí nesví a vlastně nevíme co dělat, jak tlak z toho vznikající zastavit. Není
asi vůbec lehké něco poradit. Přesto, pokusili byste se?
VL: Na tuto otázku skutečně není lehké paušálně odpovědět, neboť tyto těžké
události mohou mít různé příčiny. Vždy je však potřeba hledat vnitřní klid, a s jeho
pomocí jít životem dál. Smysl té či oné události se časem třeba ukáže sám, má-li
to být k prospěchu ducha.
Kdo navíc zná sílu modlitby, může i v ní nalézt mnoho posily k překlenutí a
pochopení toho, co se mu přihodilo.
V knize Střípky moudrosti nalezneme slova:
„Před každého z nás klade se v životě mnoho těžkých prožívání, která mnohdy
jsou pro nás zdánlivě nepřekonatelná. Pokud se budeme utápět ve svých bolestech,
nevyužijeme dar, který nám tímto prožitím byl dán. Je to dar poznání a dar
zesílení. Na nikoho z nás není nikdy naloženo více, než dokáže unést, a každý
z nás vždy prožíváme přesně to, co potřebujeme ke svému zrání ještě pochopit.
Pokud tedy dokážeme svou bolest překonat, můžeme jedině získat a pokročit tak
na své cestě kupředu. Vůči druhým lidem pak můžeme být daleko vnímavějšími a
laskavějšími, protože jsme poznali sílu bolesti a dokážeme tak lépe chápat druhé
v jejich těžkostech.ÿ
JJ: Dalo by se říci, že si duše v jistých mantinelech před zrozením může naplánovat větší nebo menší úkol, podle toho, jak odvážně se cítí?
VL: Duši člověka je z největší míry dáno, co bude prožívat v následujícím
životě, tím, co si sama v předchozím bytí karmicky připravila. Tedy není v tu
chvíli zcela úplně jen na její momentální vůli, kam by se sama chtěla zrodit a co
prožívat. Souvisí to s tím, co je pro její duchovní vývoj prožívat potřeba a co také
musí odčinit pro svá dřívější pochybení, aby opět stála ve Stvoření čistá a mohla
duchovně stoupat. To je základ, z kterého se musí vycházet.
Samozřejmě jsou ale případy, kdy duše v záhrobí procitne k silnému přání
skutečného dobra a pomoci v nějaké události či nějaké osobě či osobám na Zemi,
a to ji může k onomu pozemskému místu přitáhnout ke zrození.
JJ: Myslíte, že je důležitá vnitřní pravdivost? Co když však názory, které
vevnitř máme, nejsou úplně pevné. Mám někdy sklony snažit se vše, co se děje,
vnímat ze všech stran a neodsuzovat tak žádné, ani negativní, projevy lidí. Věřím,
že všichni se nakonec snaží vše dělat tak, jak nejlépe umí. . .
VL: Vnitřní pravdivost je nejen důležitá, ale i nutná k tomu, aby se člověk
posunul duchovně dále. Víra v dobro u druhých pramení z vlastního směřování
člověka, který sám je převážně dobrý a podle svého nitra pak posuzuje i druhé.
Nehledá proto chyb u druhých, ale snaží se zušlechtit především sama sebe. Jeho
vlastní příklad pak může být tou nejlepší pomocí pro ostatní.
Hodně lidí se však dnes, žel, nesnaží dělat vše tak, jak nejlépe umí, ale tak,
aby z toho měli co největší pozemský zisk. Přitom si neuvědomují, že takový zisk
je pomíjivý a po odchodu z této země jej zde zanechají a odnesou si pouze to, co
skutečně citově prožívali.
Proto je také nutné dívat se na události i se zdravě kritickým nadhledem. Protože dnes na Zemi probíhá ostrý střet dobra a zla, je potřebné hledět vstříc událostem
bděle a obezřetně, s cílem ochránit skutečné duchovní i pozemské hodnoty. Neboť
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kdo zlu neodporuje, sám se proviňuje.
JJ: Dokázali byste na závěr nějak naznačit, co vlastně je z Vašeho pohledu účelem života zde na Zemi, v konkrétním vtělení? Můžeme to alespoň nějak vzdáleně
zjistit?
VL: Opět použijeme přímo slova paní Martiny:
„Jsme zde proto, abychom se stali duchovnějšími, sebe vědomými lidmi a v rozvíjení své ušlechtilosti ve všem, co konáme, máme pokročit na své cestě v získávání
dalších a dalších ctností, v uchopení veškerého řádu nádherného celku Stvoření.
My ženy máme nádherné poslání. Ve svém jemnějším cítění zachytávat krásná
a světlá vlákna, která k nám přicházejí shůry, vplétat je do všeho, co konáme, a
tím vést ostatní k nejvyšší lidskosti. Máme udržovat živé lidské ctnosti a mravnost,
duchovní poznávání člověka. To je naším nejvyšším úkolem.ÿ
JJ: Děkuji Vám za rozhovor.

17843 PL069 HY012

i takto úsporně může vypadat vaše SMS-objednávka na dvě knihy1

1 pětimístné zákaznické číslo najdete např. nad adresou na Zpravodaji nebo na každé faktuře;
objednací kódy knih jsou uvedeny ve Zpravodaji i na internetu; posílejte na tel. 776 453 310
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Dvacáté páté výročí založení knihkupectví se přiblížilo na dosah
Ač se to zdá neuvěřitelné, brzy uplyne rovné čtvrtstoletí od založení našeho knihkupectví. Pro veřejnost bylo poprvé otevřeno ve středu 9. 1. 1991 - v té době pouze
od 16 do 20 hodin, přičemž prodejna byla v bytě a jako regály sloužily skříňky,
ale i postele. Od té doby uplynulo mnoho vody a postupně jsme se přemístili do
menšího nebytového prostoru na nádraží Praha-Bubny a poté do většího prostoru
tamtéž v nádražní hale. Posledních osm let potom sídlíme na současné adrese ve
Střešovicích.
Výročí budeme slavit ve druhém lednovém týdnu příštího roku. Můžete se
rozhodně přijít podívat. Představu o tom, co bude přesně probíhat, ještě nemáme
zcela ujasněnou. Sledujte však náš web, kde včas uvedeme bližší informace.
Co je však již rozhodnuto, je losování průkazek. K příležitosti výročí rozdáváme postupně 25 průkazek člena Kruhu Hledající - losujeme již několik měsíců,
v současné době zbývá průkazek ještě pět. Do slosování jsou zařazeni vždy všichni
zájemci o zasílání e-novinek. Přihlásit se k nim můžete vyplněním e-mailu v pravém sloupci internetových stránek www.hledajici.cz . Čím dříve se tak přihlásíte,
tím více slosování se můžete ještě zúčastnit.

Mimochodník
Pro čtenáře knih Roberta Monroea, zájemce o metodu Hemi-sync, mimotělesné cestování a jiné nevšední zážitky Lott, s.r.o. pořádá v Praze 6.-8. listopadu
víkendový seminář PŘECHOD BRÁNOU (výpravy za hranice reality). Více
informací na www.lott.cz, lott@lott.cz, 602 958 123.

Mezi svátky (28. - 30.12.) máme otevřeno,
na Silvestra (31.12.) zavřeno.
Otevřeno tedy je:
do středy 23.12. (10-20), poté 28. a 29.12.2015 (10-18), 30.12. (10-20).
Pak až v novém roce od pondělí 4.1.2016 (10-18).

listopad: antikvariát – sleva 50 %
prosinec: výjezd na slovenskou poštu
únor: antikvariát – sleva 50 %
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Prodej knih s možností vrácení (ve zkratce)
• do 3 let můžete vrátit každou knihu u nás zakoupenou „s razítkemÿ; zpět dostanete původně zaplacenou částku sníženou o půjčovné
• půjčovné má tři stupně: při vrácení do měsíce činí 10 % plné ceny knihy, do 2
měsíců 20 % a při pozdějším vrácení 30 %; + vždy 3 Kč manipulační poplatek
• razítko s přírůstkovým číslem dostanete do nové knihy na přání v prodejně; ve
všech antikvárních knihách jsou razítka již automaticky; je-li od daného titulu
k dispozici kniha antikvární, nelze zařadit knihu novou

Bezplatná půjčovna (ve zkratce)
• libovolnou zakoupenou antikvární knihu můžete do 14-ti dnů vrátit bez poplatku (zpět dostanete stejně jako jste zaplatili)
• studenti a členové Kruhu Hledající mají prodlouženou bezplatnou výpůjční dobu na 28 dnů
• pro bezplatné zapůjčení je nutná platba v hotovosti (nelze platit kartou); na
účtence je u knih, které lze bez poplatku vrátit, poznámka „BePEKÿ

Výkup za zaručené ceny (ve zkratce)
• všechny knihy, které jsme kdy prodávali (a máme je tím pádem v databázi)
také vykupujeme (nezáleží na tom, kde a kdy jste je zakoupili)
• výkupní ceny činí 5 až 30 % poslední známé prodejní ceny (cenu ovlivňuje, zda
jsou knihy námi doporučované, a zda jsou přítomny knihy vzácné); přesnou
odkupní cenu si můžete spočítat též sami v naší „výkupní kalkulačceÿ
• výkupy do 20 ks provádíme na počkání za hotové; větší výkupy cca do týdne;
u výkupů nad 100 ks se sjednávají podmínky individuálně
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 3/15, září - prosinec. Vychází 3x ročně. Vyšlo v Praze dne
15. 10. 2015. Náklad 4000 ks. Vydal a v LaTEXu vysázel: Jan Jelínek, knihkupectví
Hledající, IČO 12263770, tel. 220 873 250, 776 453 310. Obrázek na obálce: Tereza
Jelínková. Evidováno MK ČR E 11083.
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