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Nejbližší číslo Zpravodaje zašleme na požádání jednorázově zdarma.
Chcete-li Zpravodaj dostávat pravidelně, kontaktujte nás prosím.
Milí přátelé.
Setkáváme se nad posledním letošním číslem Zpravodaje. Jsme rádi, že nám
stále zachováváte svou přízeň a oproti loňskému roku stoupl váš zájem (měřeno
tržbami) poměrně nečekaně o plných 24 procent. Hodně se na tom podepsala i
nedávno vydaná Ickova kniha „Život v přeluduÿ, o které se zmiňuji i dále. Čím
dál víc také využíváte našeho antikvariátu. Neuplyne den, abychom nějakou knihu
nevykoupili a výjimkou nejsou ani výkupy čítající několik stovek knih. V této
souvislosti bych rád upozornil na dvě pravidelné akce: za prvé právě probíhající
„říjnové odpočítáváníÿ, což je výprodej vybraných knih za stále se snižující ceny
od 29 do 1 Kč/ks. V listopadu potom navazujeme pravidelným výprodejem celého
antikvariátu za 50 procent ceny.
Co se pak týče knih nových, dočkali jsme se minulý týden dlouho očekávané
druhé knihy Davida Icka s názvem „Život v přeludu (. . . a jak se z něj probudit)ÿ,
kterou máme ve výhradní distribuci a které se prodalo již přes 600 ks. Další velmi
zajímavou knihou je publikace Ilony Táborské „Jak to vidí Ivanka Adamcováÿ,
jejíž vydání je sice v současné době vyprodáno, ale již se můžeme těšit na dotisk,
který bude k dispozici od poloviny listopadu. Uvnitř Zpravodaje najdete zajímavý
rozhovor s autorkou.
Tak jako s každým číslem Zpravodaje pak obměňujeme sadu „prémiových
knihÿ, což jsou knihy, při jejichž objednání neplatíte za zásilku žádné poštovné.
Vybírat můžete vždy z deseti knih, v tomto období mezi jinými např. „Sedím na
cestěÿ Marcely Regazzové či „Kniha proměn I-ťingÿ Oldřicha Krále.
Na závěr bych potom rád popřál hodně klidu do adventního období, které zde
bude cobydup, a těším se na setkání - ať již osobní nebo nad našimi stránkami
našeho webu.
Přeji hezký den
Jan Jelínek

Knihkupectví Hledající

zázemí kamenného obchodu se vším všudy – můžete posedět v teple
a knihy si v klidu prostudovat; rádi Vám poradíme s výběrem knih
nebo nabídneme například konvičku čaje
(výběr z devíti druhů, při nákupu nad 500 Kč zdarma)
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Ukázky z knih
Ruda Špaček: Internetový farář
vlastní náklad 2016, kód RS 039
Jména nejsou podstatná
Do života přicházíme jako pomocníci, jejichž duše prošly příliš hlubokými vodami zapomnění, proto naše rozpomínání bývá tak zdlouhavé, mlhavé, přesto nesmírně reálné a pravdivé. K někomu promluví sen, jiný rozpoznává pocity, další
obdrží vhled nebo vizi, všechno tak dosvědčuje cíl poutníků na cestě, kterým je
život sám ve své šíři a rozmanitosti a je úplně jedno, jaké termíny a pojmy pro
onen cíl užíváme. Jména nejsou podstatná. Někdo tíhne k Bohu, jiný k životu,
další ke Kristu anebo třeba k vesmíru. Podstatný je stav našeho srdce, zda dokáže
vysílat ty správné impulsy. V onom srdci si tvoříme vztah k Veškerenstvu. Bude-li
pozitivní, pak tu nejsme zbytečně. A čím vědomější budeme, tím lépe pro nás a pro
celé stvoření. Skrze sny promlouvá naše duše, je krásné sny prožít, procítit a rozpoznat směr, třebaže význam a kontury děje bývají občas nejasné. Rozpomínáme
se na svůj původ a své určení. (str. 125)

Olina Táborská: Jak to vidí Ivanka Adamcová
vlastní náklad 2016, kód OT 0191
. . . Naučila jsem se chápat nutné a milovat. Nic už mi nepřipadá těžké a nezvladatelné. Jakmile jsem přestala hodnotit, posuzovat, očekávat, zoufat si, začaly
přicházet zázraky. Víc klidu, spokojenosti, víc práce a porozumění s lidmi.
Tato knížka je výsledkem mého přání podělit se o poznání, ale bez spolupráce
s Ivankou bych si netrouﬂa. Spolu jsme se pokusily shrnout to podstatné z jejího
učení do knížky, kterou jste právě otevřeli. Je plná příběhů lidí, z nichž mnozí ještě
nevědí, ale někteří už ano.
Dílo je hotovo, vzniklo z lásky a věřím, že takto bude i vnímáno. . .
(z předmluvy autorky)
Odpíráte-li si rozkoš, často jen ukládáte svou žádostivost do skrytých
koutů svého nitra.
A kdo ví, zda to, co je dnes zdánlivě překonáno, nečeká na zítřek?
I vaše tělo zná své dědictví a oprávněné potřeby a nedá se ošidit.
Vaše tělo je harfou vaší duše, a je na vás, zda z ní vyloudíte sladkou
hudbu nebo jen zmatené zvuky.
VY 003 Chalíl Džibrán: Prorok
1 kniha je momentálně rozebrána, dotisk je plánován na 16. 11. 2016; rozhovor s autorkou
najdete v zadní části Zpravodaje od strany 8
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Zdeněk a Šárka Weberovi: Láska bez pout
True Self 2016, kód TR 035
Byli jsme vychovaní tak, abychom potlačovali svoje emoce, myšlenky a slepě
a tiše přijali věci takové, jaké jsou. Abychom nic nedělali a snažili se vejít do
předurčeného nezměnitelného plánu. Odkloňte se od této cesty. Staňte se tím,
kým opravdu jste. Začněte mluvit, dýchat a vnímat skrz své srdce.
Ukázka:
Bolest
Společnost nám vnutila názor, že bolest patří jenom do nemocnice a do péče
lékařů, ne do našeho těla a našim citům. Pravda je ale taková, že bolest je cit a
patří k nám. My jsme jen zapomněli, jak ji vyjádřit, a děláme vše proto, abychom
ji potlačili, spolkli a styděli se za ni. Přitom je to stejně hodnotný prožitek jako
radost.
Bolest je sestra lásky. Pokud neumíme prožívat a vyjadřovat bolest, neumíme
vyjadřovat ani lásku.
Americká socioložka Brené Brown říká: „Nelze selektivně utlumit emoce.ÿ A to
je velká pravda. Jenže my se často chováme, jako kdyby neplatila. Utlumujeme
bolest a smutek vším možným - jídlem, nakupováním, prací, někdy i útěkem do
meditací. A nedochází nám, že tak nevědomky utlumujeme i druhou polovinu
našich emocí - těch pozitivních. Proto se nelze divit tomu, že když si řekneme:
„Skvělé, život konečně nebolí,ÿ tak pro radost zůstává jen velmi malý prostor.
V naší době jsme v západní civilizaci nejvíc obézní, zadlužení a medikovaní, co
kdy lidstvo bylo. Nejsme totiž schopni vnímat radost z malých věcí a potřebujeme
velmi intenzivní požitky, abychom byli schopni vůbec něco cítit a prožívat. Jenže
tato radost je velmi pomíjivá a rychle splaskne. Navíc to snadno vytváří závislost
na opakujícím se dočasném prožitku intenzivní radosti.
Tím, že nejsme ochotni prožívat bolest a smutek, si nevědomky zužujeme schopnost prožívat to dobré. Chcete-li tento stav změnit, řiďte se jednoduchou radou:
Když cítíte radost, smějte se nahlas a upřímně. Když cítíte bolest, stočte se do klubíčka a dejte průchod plnému: „Au!ÿ Aby mohla bolest opravdu odeznít, potřebuje
se uvolnit.
Když autenticky pláčeme, dostáváme se hlouběji, a v jednu chvíli se nadechneme, uklidíme a můžeme pokračovat v cestě očištění. . . (str. 71)

Jiří Vacek: Praxe átmavičáry
Z toho, co bylo uvedeno, je zřejmé, že průchod ze srdce do hlavy nebo spíše do
sahasráry, kterým se vědomí v těle pohybuje, je velmi důležitý. Je jednou z hlavních nádí, která je jak průchodem prány, tak vědomí. Sušumna nádí stoupá vzhůru
vnitřkem páteře nad hlavu do sahasráry, ale tam nekončí, ale pokračuje ze sahasráry do srdce. Této nádí se říká mnoha jmény. Pro její důležitost ji Maháriši říká
nádí vysvobození.
Pokud pracujeme se silou v páteři například vnitřní pránájámou, naše práce
nekončí nad hlavou v sahasráře a to ani vytvořením světla nad hlavou. Sestupujeme
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vědomím a se světlem nádí vysvobození dolů do srdce a tak obnovujeme plné
spojení pomocí průchodu srdce s neprojeveným prostorem vědomí.
Vědomí a jeho tvořivá moc, do které patří i životní síla, vždy působí společně
v jednotě. Proto, když se ze srdce šíří vědomí nádí vysvobození do mozku a nad
hlavu a odtud do celého těla, je zřejmé, že spolu s ním jde i jeho tvořivá moc jako
životní síla. To se děje samovolně, stejně jako samovolně dýcháme a se zevním
dechem přijímáme i pránu. . . (str. 46)

Earl A. Grollman: Slon v pokoji
Cesta domů 2016, kód CE 146
Když zemře tvůj příbuzný nebo kamarád, najednou je všechno jinak. Jsi na
dně. Bloudíš cestou do školy, vidíš obrys zemřelého mezi chodci na ulici, píšeš mu
SMS. Bolí tě břicho, v hlavě máš prázdno, nemůžeš spát. Máš chuť všechno smazat
nebo někam utéct. Potřebuješ o tom mluvit, ale není s kým a jak.
Je to opravdu jako s velkým slonem v malém pokoji. Slon tu velice překáží, ale
nikdo o něm nemluví. Mluví se o všem možném, jenom ne o ohromném zvířeti,
kterého je plný pokoj. Obraz trefně popisuje problém, s kterým se skoro všichni
potýkáme: děláme, že smrt nevidíme, neumíme se navzájem utěšit, říct si pár slov,
být spolu. Kniha Earla A. Grollmana do tohoto prostoru vstupuje s velkou otevřeností a pochopením pro nejrůznější pocity a situace. Nevyhýbá se ani nejtěžším
tématům, násilné smrti a sebevraždě. Je laskavá ke smutnému člověku, vede ho
truchlením s úctou a bez velkých slov a přináší naději na to, že po prožití zármutku
opět přijde radost ze života.

Eva Velechovská: Vhledy2
Veva 2016, kód VE 037
Bojím se o. . .
Zvednu hlavu a dívám se na slečnu. Vypráví mi: „A já mu pak řekla, že se
o nás bojím a že mám strach skoro pořád.ÿ Ptám se jí, zda ho miluje. S údivem
v očích mi odpoví, že ho miluje nade všechno. Opakuji svou otázku: „Takže ho
miluješ? A přitom se o něj bojíš. Bojíš se, co bude?ÿ Ujišťuji se ještě jednou, aby
to slyšela: „Chceš říci, že se bojíš o vztah, bojíš se, aby neodešel, bojíš se, aby to
krásné neskončilo?ÿ Ano, ano, ano, ano. Pokračuji ve své úvaze. „Když se o něj a
o váš vztah tolik bojíš, kdy ho tedy miluješ?ÿ
Vhled: Je zvláštní, že říkáme, že někoho milujeme a přitom cítíme strach.
Nebojíme se totiž o něj, bojíme se o sebe. Nechceme být opuštěni, zažívat bolestné pocity osamocenosti, ztráty hodnoty, vykolejenosti. Bojíme se, že to krásné
už zítra nebude, ovšem tím druhému neukazujeme svoji lásku, ale svůj strach.
Ze strachu na partnerovi lpíme, kontrolujeme ho, žárlíme a předvádíme všechny
varianty závislosti. Z té vykouzlíme pomocí pýchy pocit lásky a nárok na to, aby
2 rozhovor

s autorkou na webu v detailu knihy
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nás miloval, postaral se o naše potřeby a plnil je dříve, než na ně pomyslíme. Je
to cesta bolestných zkušeností.
Jde to jinak? Ano. Ale jak? Jestliže se postaráme o svoje srdce, otevřeme svoji
vnitřní lásku a milujeme. Vždycky riskujeme, že ten druhý odejde. Ovšem pokud
odejde, ty u sebe a se svým srdcem zůstaň. . . (str. 29)

Amara Heather Ash: Zrození Bohyně válečnice
Dobrovský 2016, kód OM 010
Vnitřní soudce a vnitřní oběť
Všechny ženy si v mysli nesou sebedestruktivní zárodky v podobě dvou pesimistických hlasů. Jedním je hlas soudce a druhým je hlas oběti. Oba hlasy jsou
sourozenci stejných rodičů, strachu a sebeodmítání.
Váš vnitřní soudce neboli kritik neustále pátrá po tom, co vy nebo někdo jiný
děláte špatně. Váš soudce nemá jen vysoké nároky. Má přímo nemožné nároky.
Nic z toho, co děláte, neděláte dobře. Soudce se občas zaměřuje na to, co považuje
za vaše fatální nedostatky, a jindy zase sleduje lidi kolem vás. Ať tak či onak,
považujete-li soudcův hlas za zdroj moudrosti, jste chycená v pasti srovnávání a
vzteku.
Vaše oběť neboli vaše část „To-nezvládnu-nejsem-dost-dobráÿ se neustále pídí
po souhlasu soudce, který nikdy nedostane. Oběť bude vždy vyhledávat soudce, ať
už vnitřního nebo vnějšího, aby prokázala svou nezpůsobilost. Pokud hlasu oběti
věříte, trávíte celé dny s pocitem bezmoci a beznaděje.
Jak můžete s radostí očistit své božské bytí, když se tak často díváte skrze
soudcovy oči a slyšíte skrze jeho uši? Jak se můžete dát do díla coby válečnice, když vaše oběť kňourá v koutě? Postoj Bohyně válečnice vám přináší skvělou
změnu přístupu: Přestaňte na sebe nahlížet jako na zmoženou, zneužitou, nepochopenou a nemilovanou ženu nedostatečných kvalit, a začněte se vidět jako nádherný
chrám, plavidlo božské ženskosti, které potřebuje celkovou, důkladnou posvátnou
přestavbu. . . (str. 52)

David Icke: Život v přeludu (a jak se z něj probudit!)3
Jiří Maria Mašek (prostřednictvím Freedom ﬁrst) 2016, kód NE 030
David Icke, bývalý profesionální sportovec, novinář a chvíli i politik Strany Zelených, je již dlouho znám prakticky po celém světě jako badatel a ﬁlosof s nálepkou
„konspirační teoretikÿ. To proto, že jeho závěry jsou tak dalekosáhle překvapující, že jen těžko zapadají do zažitého schématu života lidí obklopených tradičním
vzděláním, náboženstvím, politikou, zdravotnictvím a masmédii. A jsou to právě
tato témata, která si badatel bere na mušku ve své poslední knížce, která vychází
u příležitosti jeho říjnové zastávky turné Celosvětové probouzení 8. října v pražské Lucerně. Jde vlastně o shrnutí jeho zhruba dvacetileté práce. Jde o propojení
3 současně je k dispozici dostik dříve vydané knihy autora ”Jen nekonečná láska je skutečná”
(kód NE 027, 376 Kč)
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vědeckého a náboženského poznání a jeho ověření v praxi. Čtenář se v této knize
může dozvědět, jak funguje náš svět. Kdo ho řídí, za jakých podmínek a jakých
nástrojů k tomu využívá. Dozví se o roli Měsíce a Saturnu jako obřích elektromagnetických vysílačů, které ovlivňují lidskou psychiku. Zjistí, že většina lidí je
uzavřených ve svém přeludu, jak David říká, fantomovém Já, ze kterého bychom
se měli probudit, protože směřujeme do ještě většího technologického zotročení, a
přidává i několik návodů, jak bychom to měli udělat. „Je už nejvyšší čas povstat,
anebo pak dlouhodobě nést následky,ÿ říká ve své knize David Icke a vyjmenovává
ve své knize očkování a farmaceutický průmysl, geneticky modiﬁkované potraviny,
bankovní domy, manipulaci médií a neustálé války jako hlavní nástroje několika
hlavních královských rodin, které používají k udržení lidstva v otroctví. Zejména
však k vyvolání emocionálních nízkovibračních frekvencí, kterými se živí ti, kteří
udělali z našeho světa špatnou kopii originální Země, Archonti a Pán Demiurg.
„Celé ty roky jste se mi smáli a nyní dochází na má slova víc a víc,ÿ připomíná na
několika místech knihy badatel to, že jakkoli mohou znít jeho závěry bláznivě, při
bližším zkoumání a po nějakém uplynulém čase mu skutečně světový vývoj dává
plně za pravdu.
Láska dává jen sebe a bere jen ze sebe. Láska neovládá, ani nechce být ovládána. Neboť lásce postačuje
láska.
VY 003 Chalíl Džibrán: Prorok

Dorothee Sölle: Mystika smrti. Fragment.
Trigon 2016, 176 s, kód TG 116 (přeložila Ruth J. Weiniger)
Stejnojmenná kniha protestantské teoložky, spisovatelky, občanské aktivistky
a básnířky Dorothee Sölle (1929-2003) je pozoruhodným příspěvkem na téma lidského umírání - na téma, které není možné přehlížet ani zlehčovat, téma, které
se týká a dotýká každého z nás. Sölle formuluje srozumitelným, civilním jazykem
důležitá sdělení o lidské slabosti, bolesti, nemocech, naději i beznaději, o umírání a
smrti samotné. Vyjadřuje se při tom velmi osobně, bez náznaku nějaké akademické či duchovní svrchovanosti, nebojí se přiznat ani vlastní bolesti a pochybnosti.
Mystika v jejím podání má svoji hloubku, ale přitom se v ničem nepodobá neproniknutelnému mysticismu, přístupnému jen hrstce vyvolených. Dorothee Sölle
chápe mystiku šířeji, jako intimní duchovní zkušenost, jež člověka přivádí k jeho
vlastnímu nitru.
Myšlenky Dorothee Sölle nejsou v českém prostředí neznámé, vyšly zde její
knihy Fantazie a poslušnost (Kalich, 2008) a Mystika a vzdor (One Woman Press,
2015). Právě druhé jmenované publikace měly být autorčiny úvahy o smrti původně součástí, nakonec však vykrystalizovaly v samostatnou práci, Mystiku smrti.
Podtitul Fragment prozrazuje, že i když Sölle na knize pracovala do posledních
dnů svého života, zůstala nedokončená.
Dorothee Sölle se vždy stavěla na stranu chudých, slabých a diskriminovaných,
těch, kdo se místo do blahobytu narodili do válek, konﬂiktů a bídy. Uvědomovala si,
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že bezvýchodné lidské zoufalství znamená opravdovou smrt. Hlavním programem
jejího myšlení byla láska. Během vlastního stárnutí a nemoci si všímala proměny
svého života i vztahů: „Pomalu dětinštím, děti přebírají výchovu své těžko poučitelné maminky. Jako by se staří, k nimž nyní patřím, stávali dětmi mladých.ÿ
Dorothee Sölle věděla, že její čas se chýlí, a snažila se o smrti uvažovat racionálně.
Ve své knize si všímá, že tak jako existuje egoistické přivlastnění si života (můj
život, můj svět), objevuje se i egoistické lpění na smrti (moje smrt, můj konec)
nebo naopak její vytěsnění, odmítání (žádná smrt, žádný konec). Do lidské mysli
se vkrádá nejen strach ze smrti, ale také strach ze strachu. Moderní společnost
chápe jakoukoli slabost, bolest či nemoc jako prohru. Vzdát se života, který se
přirozeně uzavírá, se tedy jeví jako tragické. „Potřebujeme novou spiritualitu, která rytmus života zná a přijímá. Můžeme se sami zastavit, abychom tento rytmus
života vnímali a naladili se na něj. Byl tady dříve než my a bude i po nás.ÿ
Ten, kdo prožil umírání blízkého člověka, ví, že nejbolestivější je smrt toho
druhého. „Můj partner ví, že mám z jeho odchodu větší strach než z toho svého,ÿ
píše Sölle v dopise adresovaném samotné Smrti. „Je schopen si přát, aby tu zůstal
o něco déle. Já v této zkoušce selhávám.ÿ Kniha Dorothee Sölle je knihou obav i
nadějí. Právě proto se může stát součástí našeho vlastního doprovázení i odcházení.
Zuzana Zadrobílková

Dorothee Sölle pohledem astrologie
Dorothee Sölle se narodila tři dny před novoluním za tzv. balzamické ztišující Luny.
Lidé narození v tomto čase mohou být považováni za konečný produkt své epochy
nebo kultury. Bývají to proroci cele zaměření na budoucnost, jsou si však dobře vědomi toho, jak je pro současnost i budoucnost důležitá minulost. Rozsévají kolem
sebe nové myšlenky a pomáhají lidstvu v jejich rozvíjení, jsou ochotni obětovat se
pro budoucí dobro lidstva. Jsou symbolickými pastýři lidí a zahradníky pěstujícími setbu nových myšlenek. Planety mezi Lunou a Sluncem v tomto zrození jsou
nazývány účastníky svítání, neboť vycházejí těsně před východem Slunce. Symbolizují způsob, jakým takový jedinec-prorok může svoje poslání naplnit. V případě
Dorothee Sölle jsou to Neptun - planeta vizí, soucitu a mystického splynutí se
světem i s Bohem, a Venuše-Jitřenka, planeta nejen krásy a lásky, ale v kombinaci
s Neptunem také všelidských a mystických hodnot. Plutonův oktil vůči konjunkci
Venuše a Neptuna prohlubuje její soucit s trpícími celého světa. Sölle ovšem není
jen tak obyčejná teoložka a ﬁlosofka. Uran v opozici na její Slunce z ní činí svobodomyslnou rebelku neklidného ducha. Teologie osvobození, jejíž je představitelkou,
vznikla v nejubožejších křesťanských, ať už katolických či evangelických komunitách Jižní Ameriky. Však také v Německu na univerzitách, kde učila evangelickou
systematickou teologii, nebyla konzervativními kolegy příliš oblíbena. O to více ji
milovali její studenti.
Nejslavnější kniha Dorothee Sölle, Mystika a vzdor, vyšla v roce 1997, Sölle na
ní pracovala soustředěně za Saturnova tranzitu vůči Slunci. Mystika smrti je jejím
posledním, nedokončeným dílem. Zemřela na infarkt myokardu 27. dubna 2003.
Pavel Turnovský
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Rozhovor s Olinou Táborskou
(novinářkou, vydavatelkou a spoluautorkou knihy „Jak to vidí Ivanka Adamcováÿ)
JJ: Povězte nám prosím pro začátek něco o svém pojetí zákonitostí života
na Zemi. Myslíte, že hlavní součástí našeho vtělení je překonávat to, co v člověku vzbuzuje nevoli, s čím nesouhlasí, k čemu má vnitřní odpor? Až tyto odpory
pominou, zůstane jen čistá láska?
OT: Nemá to tak nutně každý. Záleží na tom, jak se kdo vypořádal v minulé
inkarnaci s odpory a platbami, anebo jaké odpory vytvoří a nestihne zaplatit
předtím, než odloží tělo. Ale není to boj, je to učení. A ano, až pominou odpory,
zůstane čistá láska, ale to už se ani nebudeme chtít znovu vtělovat. Zatím před
sebou ještě nějaké ty životy máme, takže si dovolím pár postřehů:
Kdybychom byli odmalička jen lehce korigováni, tedy vedeni pouze k tomu,
abychom se naučili plnit si povinnosti hmoty, a zbylo by dost prostoru pro radost,
dokonce by se jí přikládala větší důležitost, věřím, že by nás opojení ze života
neopouštělo v tak raném věku, jako je tomu nyní. To, co MUSÍME, nám nenařizuje
Vesmír, ale okolí. Ambice rodiny, školy, společnosti. . . Nejsme vedeni k životu
v radosti, cílem je úspěch za každou cenu, ačkoli i úspěchu může být dosaženo ve
větší radosti.
Nedá se popřít fakt, že dokud žijeme, lze překonat většinu odporů, jen to někdo
dokáže s větší lehkostí, jiný zůstane poznamenán. Možná se zrovna tento přístup
odvíjí od toho, jak je kdo v dětství veden k sebevědomí v lásce. Je jedno, zda mu
dostatek lásky a autority poskytne vlastní rodina nebo škola či jiná osobnost. Má-li
od útlého dětství odpovídající vzory a také vzájemný respekt, získá návyky, které
mu později pomáhají překonávat nároky společnosti a zároveň si nepřipadat jak
štvaná zvěř. S těmito návyky také jedinec ví, že radosti z úspěchu předchází práce,
ale považuje to za normální. Nemyslím si, že člověk usiluje o život v čisté lásce,
člověk usiluje o šťastný život v rámci společnosti a doby. Jde o to, co považuje za
šťastný život. Že je jím čistá láska, obvykle zjistí až ve stáří, ale i to je krásné,
protože zjistí-li to, opouští tělo v absolutní pohodě a v příští inkarnaci rozhodně
nebude tolik bojovat.
JJ: Existuje něco jako promarněný život? Jak se mu vyhnout?
OT: Každý život má smysl. Všichni si do každé inkarnace přinášíme hotový
osud a i ten, koho bychom snad mohli považovat za smolaře, chudáka, nešťastníka,
někde ve skrytu duše ví moc dobře, proč je právě v takové situaci, a co my víme,
mnozí v ní můžou být šťastnější než někdo, o kom se domníváme, že je šťastný,
ačkoli není.
JJ: Máme právo usilovat o partnera(ku), který je zadaný(á)? Může nás ospravedlnit, že jeho(její) původní vztah je nefunkční nebo jsou např. existenční problémy? Komplikují to případné děti? Nebo je posouzení naprosto individuální a
každá cesta má nějaký smysl?
OT: Neusilovat, neovlivňovat, neničit. Neznamená to však že mám lásku odmítat. V lásce neplatí lidské zákony, ale je nutné respektovat skutečnost, že rodina
je zodpovědná za výchovu dětí, a ty mají právo na oba rodiče a na život v lásce a
radosti. Kdybych se zamilovala do zadaného muže, budu ho milovat, protože lás8

ka si nevybírá podle stavu, ale nebudu mu rozbíjet rodinu, to by se mi vymstilo.
Nelze postavit vlastní štěstí na neštěstí jiného. Láska je od Boha a ten neboří a
neubližuje, Bůh jen učí a obdarovává. Záleží tedy na vyspělosti a sebedůvěře obou.
Ti, co k sobě opravdu patří, spolu budou, aniž by komukoli vědomě ublížili - třeba
až v poslední fázi konkrétní inkarnace. Láska je bezpodmínečná; můžu milovat a
nemusím vlastnit!
JJ: Dalo by se říci, že existuje duální dobro (jako opak zla) a neduální dobro,
jako souhlas s existencí? Můžeme vnitřně některému z těchto dober přitakat?
OT: Neexistuje dobro ani zlo, nakonec, proč by Bůh chtěl stvořit zlo? Kdo
však tvrdí, že existuje dobro, připouští opak - zlo, což je nesmysl. Existuje jenom
láska a schopnost či neschopnost v ní žít.
JJ: Předpokládáte, že naše osudové události si poměrně podrobně předurčujeme tím, co je jakýmsi „plánemÿ naší duše, který ji má zdokonalit v oblastech, ve
kterých je ještě něco nedořešeno? Podle mého přesvědčení však způsob reakce na
události ovlivňuje další události („vzděláváníÿ) již v tomto životě - můžeme si je
„zjemnitÿ, ale také „ztížitÿ. Myslíte, že takto to není?
OT: Vámi řečené ztížení nebo zjemnění je opět jen nevytváření nebo vytváření
odporů. Nevěřím ani na předurčení - myslím, že se vracíme na planetu v nových a
nových tělech jen proto, abychom se postupně osvobozovali od touhy po hmotných
požitcích a poznávali tu zbylou radost, která je nekonečná. Čím víc bude těch,
kdo k tomuto poznání dojdou, tím nám to půjde lehčeji a jednou to přijde. . . Jen
nevím, proč tomu tak je a proč si musíme odžít tolik inkarnací, (Ivanka Adamcová
říká, že pět set), abychom tu čirou radost konečně poznali. Jestli se v něčem
opravdu zdokonalujeme, pak je to podle mého opět jen v hledání bezpodmínečné
lásky. Děláme to nevědomě, často to ani vůlí nelze. Buďto to v sobě máme, nebo ne.
Myslím, že staré duše už vědí a vědí tudíž, že jediné, co bychom si měli „dořešitÿ,
je schopnost být šťastní. Ono to opravdu jde, a je to vlastně tak jednoduché! Stačí
najít sebe samého a to je pro mě to podstatné z učení Ivanky.
JJ: Můžeme se své „předurčenostiÿ zpronevěřit a nevěnovat se např. povolání,
které jsme si před příchodem na Zemi „zvoliliÿ?
OT: Šťastný život je šťastný život zcela bez podmínek a hlavně neměřitelný
lidskými kritérii, takže jej asi nepodmiňuje vhodná profese. Ta může život jen
zpříjemnit (nebo naopak). Šťastní jedinci v místech na planetě, kam se například
já nikdy nedostanu, se jistě neradují díky povolání, ale díky tomu, že to umějí.
JJ: Můžeme jako Češi, žijící v poměrně velkém blahobytu, s čistým svědomím
říci, že obyvatelé Kambodže jsou tamním strastem podrobeni „právemÿ, v souladu
s božskou „spravedlnostíÿ?
OT: Ano. Ale už si nemyslím, že v Kambodži nejsou šťastní jedinci, jako si
nemyslím, že je jich víc například ve Skandinávii s vysokou životní úrovní po
materiální stránce. Několik přátel mi to potvrdilo po návratu z delšího pobytu
v Indii, kde se nepohybovali v turisticky atraktivních místech. I moje dětství bylo
po této stránce chudobné - ale opravdu jen co se týká materiálních požitků. Jinak
bylo šťastné navzdory tragédii, o níž píšu v generačním románu Hlas pro vraha,
kde popisuju, jak šťastný může hledající člověk být navzdory „těžkémuÿ životu měřeno lidskými, ne vesmírnými zákonitostmi.
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JJ: Jak se donutit k pokoře, když jsou pro nás některé věci tak strašně lákavé, když po nich tolik toužíme? Lze postoupit dále i bez prožívání dramatických
zkušeností?
OT: A proč ne? Přece si můžu v pokoře plnit přání, pokud tím neubližuju
jiným a nezatěžuju si svědomí, nevytvářím odpory. Pokora je něco jako svoboda;
začíná a končí tam, kde je bezpečí (i pocitové) mé a těch druhých. Takže chci-li
majetek, nemůžu ho ukrást, to už ubližuju. Musím najít cestu, jak ho dosáhnout,
aniž komukoli na planetě ublížím a ještě aniž mě to vyčerpá tak, že už se z výsledku
ani nemůžu radovat, nebo se o něj pak začnu bát. Dejte pokoj, to je tak těžké,
že ho raději chci jen tolik, kolik ho mám mít, aby mě neničil. A tak je to asi i
s úspěchem. Přináší radost jen tomu, kdo si k němu v radosti došel.
Už jako děti se učíme přijímat nároky rodičů, kteří nás učí zvládat život v lidské
džungli; dobří rodiče to své děti naučí tak, že jim to není zatěžko v dětství ani
v dospělosti. Učí je lásce k bližnímu, respektu, i k sobě, to je důležité. Rozhodně
to neznamená, že si nemůžu splnit cíl už jako capart a například získat, po čem
toužím.
Udělám to jinak, než že si to vydupu, ukradnu, vykřičím. . . Opět je to o vzorech, jaké mi poskytnou dospělí. Jsem přesvědčena, že by každý jedinec mohl prožít
mnohem radostnější život, než jaký prožívá, kdyby ho od malička učili, proč je na
světě. Od toho by se totiž odvíjela i jeho přání, myslím, že by byla pak dosažitelnější, protože na světě jsme proto, abychom se učili být šťastní.
JJ: Děkuji Vám za rozhovor.

Nechte se upozornit na knihy, které momentálně
nejsou
Je to naprosto jednoduché. Pokud knihu nemáme na skladě, a to ani novou, ani
antikvární, zobrazí po kliknutí na detail knihy odstaveček: „Tuto knihu bohužel
nemáme momentálně skladem. Můžete nám dát svůj mail a my vám pošleme upozornění, až bude k dispozici:ÿ, za kterým je políčko, do kterého vyplníte e-mail, na
který vás máme upozornit. Jde o zájem zcela nezávazný, maily se nikam neukládají
- slouží pouze pro tento jednorázový účel. Pokud bude váš zájem v době upozornění trvat, je poté nutno učinit standardní objednávku, na kterou se prokliknete
přímo z odkazu uvedeného v mailu. Možné je samozřejmě jako vždy zaslání poštou (po ČR nebo SR) nebo osobní vyzvednutí na jednom ze dvou výdejních míst
v Praze (buď v knihkupectví nebo v prodejně Trigon u metra Vltavská-C).
Vyzkoušejte si, jak to funguje - třeba právě na knize „Jak to vidí Ivanka Adamcováÿ. Nezáleží na tom, zda knihu opravdu chcete. Pouze se dovíte, že nové vydání
je již k dispozici. Dočkat bychom se měli někdy v polovině listopadu. Jinak upozornění samozřejmě funguje na libovolnou knihu, ať by se znovu objevila třeba za
několik let.
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Prodej knih s možností vrácení
Pokud vím, tak jsme opět jediní, kdo tuto službu nabízí. Před časem byla obdobná
služba dostupná v Brně, nicméně již opět není. . . Sami službu nabízíme bezmála
25 let a tímto systémem u nás prošlo již téměř sto tisíc exemplářů knih4 .
A jak že to funguje? Na přání dostanete v knihkupectví do libovolné knihy
razítko, na základě kterého ji můžete do 3 let od zakoupení vrátit. Pokud knihu vrátíte, dostanete zpět zaplacenou částku zmenšenou o půjčovné, které je
v rozmezí 10 až 30 procent doporučené prodejní ceny + manipulační poplatek 3
Kč5 . Antikvární knihy jsou přitom s možností vrácení již automaticky (razítka již
v knihách jsou).
A jaká jsou omezení?
• možnost vrácení nelze kombinovat se slevou při objednání přes internetový
obchod6
• možnost vrácení nelze kombinovat se zasláním poštou
• v případě, že máme tutéž knihu v antikvariátu, je použita přednostně (nelze
požadovat knihu novou)
• možnost vrácení nelze využít u knih s omezenou dobou platnosti (např. kalendáře, knihy o roku 2012, apod.)
• při vracení knihy je nutno sdělit totožnost a v případě vracení peněz podepsat
výdajový doklad (oproti tomu vlastní prodej probíhá anonymně)
• s možností vrácení nelze zakoupit najednou více kusů stejného titulu
A co navíc? Od roku 2010 platí, že při vrácení libovolné antikvární knihy ve
stanovené lhůtě7 je půjčovné nulové - zaplacenou částku vrátíme v plné výši
(můžete tak naše knihkupectví využívat jako knihovnu)8 .
Koho by to zajímalo, tak vrácené knihy dáváme samozřejmě do antikvariátu,
mezi knihy použité, kde se poté prodávají se slevou. Nevadí proto běžné použití obdobně jako v knihovně. Při vrácení by však kniha měla být kompletní (se všemi
listy) a nepodtrhaná. Děkujeme. Vracení knih nám jinak nijak nevadí - jsme na to
zařízeni a provoz je dlouhá léta ustálený.

Kdy nakoupit výhodně v antikvariátu
Ceny v našem antikvariátu jsou pevně odvozené z doporučených prodejních cen.
Vždy platí sleva minimálně 15 %, pravidelně však probíhá výprodej za 50 %, a to
vždy v prostředním měsíci každého čtvrtletí - konkrétně tedy v únoru, v květnu,
4k

dnešnímu dni 91359
jsou tyto: při vrácení do měsíce 10 %, do dvou měsíců 20 %, později pak 30 %
6 předem objednanou knihu lze však samozřejmě v prodejně zakoupit s možností vrácení za
plnou cenu - rozhodnout se můžete až na místě
7 bezplatná výpůjční lhůta činí dva týdny pro všechny a čtyři týdny pro studenty a členy
Kruhu Hledající
8 v tomto případě je však podmínkou platba při zakoupení v hotovosti a nikoliv kartou
5 sazby
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v srpnu a v listopadu. Kromě toho nabízíme antikvariát za polovinu na výstavách (pravidelně festival Evolution a nepravidelně další). Do třetice pak mohou za
50 % po celý rok nakupovat členové Kruhu Hledající.
Co se však blíží a co platí pro každého je listopad. První pracovní den je
vždy vyhrazen pro osobní návštěvníky knihkupectví (tentokrát je to úterý 1. 11.).
Teprve po zavírací hodině tohoto dne (v 18 hodin) se sníží prodejní ceny v internetovém obchodě a je možno objednávat k zaslání poštou nebo rezervaci na jednom
z odběrních míst. Zpočátku výprodeje je k dispozici cca 3300 knih, během měsíce
však samozřejmě nabídka poklesne, i když i koncem měsíce je stále z čeho vybírat.
Přijdete-li počátkem listopadu, stihnete navíc ještě konec říjnového odpočítávání9 , které jako obvykle prodlužujeme přibližně o týden, a to do 4. 11. za
ceny opět se zvyšující od 2 Kč za knihu v úterý po 5 Kč za knihu v pátek. Další
podrobnosti najdete v případě zájmu na webu.

říjen: říjnové odpočítávání
listopad: antikvariát – sleva 50 %
únor: antikvariát – sleva 50 %
Zasílání na Slovensko (ve zkratce)
• na Slovensko jezdíme každé dva měsíce a podáváme zásilky prostřednictvím
Slovenské pošty
• poštovné i cena knih jsou stejné jako v ČR, pouze přepočítané aktuálním kurzem
na eura10
• potřebujete-li knihy rychleji, je možné zaslání přímo z ČR po platbě předem na
náš slovenský účet za mezinárodní poštovné
• děkujeme, že si objednané zásilky včas vyzvednete, neboť vracení zásilek je
v případě SR poměrně komplikované
• i v případě Slovenska samozřejmě platí sleva antikvariátu 50 % v příslušných
měsících (rozhodující je datum objednání) a možnost neplacení poštovného při
objednání některé z prémiových knih
Zpravodaj Hledající 3/16, září - prosinec. Vychází 3x ročně. Vyšlo v Praze dne
15. 10. 2016. Náklad 2300 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.
9 výprodej

vybraných knih, obvykle mimo náš obor
kurz „valuty nákupÿ České spořitelny a.s.

10 používáme
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