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PRVNÍ POMOC PRO DUŠI

CO DĚLAT, KDYŽ SE TI ŽIVOT ROZPADÁ
Šamanka Namu
Rádce pro případ obzvláště těžkých životních situací

Odloučení od milované osoby, rozpad vztahu, smrt, nemoc, ztráta zaměstnání, finanční potíže…takové situace jsou pro nás, lidské bytosti, vždy
bolestné.
Vytrženi z našeho dosavadního života zažíváme bezmoc, smutek, vztek, i zoufalství.

Co můžeme dělat, abychom naši situaci vylepšili?
Co můžeme dělat, abychom si vytvořili nové základy pro další život, který bude bez utrpení?
Na vnějších okolnostech, jak se právě jeví, nelze často změnit nic. Když člověk zemře, je zkrátka pryč, když odejde partner, když ztratíte práci
nebo střechu nad hlavou... a tak dále.

Můžeme však udělat dvě věci:
- duševně posílit a léčit sebe sama
- zapojit tvůrčí myšlení, abychom si vytvořili novou a lepší budoucnost
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DUŠEVNĚ POSÍLIT A LÉČIT SEBE SAMA
1. HLEDEJ ÚLEVU
Když se ti vede opravdu špatně, duševní bolest je příliš palčivá a hrozí, že tě zcela pohltí, musíš nejprve usilovat o úlevu.
Promluv si s dobrou kamarádkou, vypiš svoji bolest do deníku. Musí nějakým způsobem ven. Také na Facebooku existují skupiny, kde se
ti dostane soucitu a účasti. Truchli při poslechu své oblíbené hudby, zabývej se zvířaty, dívej se na napínavé filmy. V této fázi je důležité
se nezhroutit. Hledej způsoby, jak se udržet nad vodou. Bachovy květové esence RESCUE mohou také velmi pomoci.
2. VYLÉČIT MYŠLENKY
Po několika dnech nebo týdnech ostrá bolest přechází v zármutek a depresi. Již nejsi tolik šokovaný a bez sebe, a začínáš přemýšlet o
tom, co se stalo, a o svém životě. Napadají tě nepěkné myšlenky a většinou se jen točí v kruhu. V tomto okamžiku však již můžeš začít
pozitivně proměňovat svoji situaci.
Nyní jde o falešná dogmata a negativní naprogramování. Musíš začít přezkoumávat svá dogmata, kvůli kterým trpíš. Tato dogmata jsou
nepravdivá, je třeba je rozpustit a nahradit je pokud možno pravdou.
„Smrtí vše končí“, „Nikdo se mnou nechce žít“, „Jsem nedokonalý, chybující, bezvýznamný, a proto si nezasloužím štěstí“, „Všichni mě
jednou opustí“, „K čemu žít, když na konci stejně čeká jenom smrt“, „Nikdo mě nemá rád“, „Vždycky přece všechno prohraji, proč se
ještě snažit?“… jsou příklady takových dogmat.
Právě kvůli takovým dogmatům TRPÍME. Pokud je však odstraníme, nezmizí možná hned BOLEST, kterou nám skutečná ztráta způsobila,
ale UŽ NEBUDEME TRPĚT.
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JAK ODSTRANÍME NEGATIVNÍ DOGMATA?


Můžeš si vytvořit seznam, ve kterém na jednu stranu napíšeš své negativní
dogma a hned naproti přesný protiklad této věty. Prohlížej si seznam
několikrát za den a vylepšuj jej nebo doplňuj. To přinejmenším naruší pevnost
negativního dogmatu, často jej i rozpustí.



Následující metoda pochází od Byron Katie a spočívá v tom, že každou tuto
větu prozkoumáš.

Např. Každý mě jednou opustí“ – „Je to pravda?“ …a když ji doopravdy procítíš, víš
zaprvé, že pravdivá není.
A za druhé – koho/co jsi TY sám opustil? Když řekneš nikoho, zeptej se, zda jsi neopustil sebe samého. Nebo jsi si sám sobě vždy věrný, miluješ a
ceníš si sebe sama?
Vyslov příslušné dogma nahlas a doplň: „Už tomu nevěřím, rozpouštím tuto větu/tento program. Od tohoto okamžiku jsem od něj osvobozen.“
Jednoduše zkus vstoupit za tyto věty, vydej se na objevitelskou cestu. Pravděpodobně také zjistíš, že jsi je od někoho převzal, nebo ti je někdo
vtloukl do hlavy. To však není důležité. Důležité je se od tohoto negativního naprogramování oprostit.

IMPULS K TVÉMU VÝVOJI
Pokud tě těžce zasáhla SMRT někoho blízkého, možná ti pomůže zabývat se tématem reinkarnací nebo života po smrti, získat nové poznatky?
Pokud jsi utrpěl VELKOU ZTRÁTU NA MAJETKU, můžeš se ptát sebe sama, kde byla její příčina? Možná máš nějaké skryté vnitřní dogma, které
praví, „Nikdy nebudeš nic mít“, „Nezasloužíš si blahobyt“, „Chudoba je ušlechtilejší než bohatství“…? V tom případě pracuj na svých dogmatech.
Nebo spočívá příčina v tom, že jsi někomu sedl na lep? Neměl by ses pak naučit, jak rozeznat lháře? Nebo je příčina zcela jiná, a totiž
nespokojenost tvé duše, která musela tento majetek odmést z cesty, abys našel svůj vlastní život, úkol své vlastní duše?
ROZBITÝ VZTAH? Nenávratně? Zabývej se tím, co je pro tebe opravdu důležité, co znamená láska a úcta, jakou roli hrají v tvém vztahu
očekávání? Jak mohou právě očekávání vztah zcela rozbít? Můžeš si přečíst knihy o vztazích, „Jak se vztahy vydaří“ a podobně.
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Je JEDNO, jaké TÉMA rozvrátilo tvůj život, chápej jej jako novou výzvu ke svému vlastnímu vývoji, abys dosáhl nové
úrovně svého života. Tak vytvoříš nový základ, na němž se ti TO již nemůže znovu přihodit.

VINA
Všiml sis, že se NEZABÝVÁME tím, co nám provedl někdo JINÝ? Přičítat někomu vinu je dovoleno POUZE v bodě 1: HLEDEJ ÚLEVU. V pozdějším
vývoji to jednoduše ponecháš stranou, i když to opravdu něčí vina byla. Neboť to již nehraje žádnou roli, není to důležité. PODSTATNÉ JE projít
takovou změnou, aby se ti to JIŽ NEMOHLO PŘIHODIT!
Většina špatných věcí, které nás potkají, se stane na základě nesprávných myšlenek (programů), nezhojených ran na duši (z minulosti) a
nepochopení osudových souvislostí. Jsou to NAŠE: energetické tělo, tělo bolesti a myšlenkové tělo, které ty životní situace umožní nebo
dokonce přitáhnou.
Nelze zařídit, aby člověk již nikdy nezažíval BOLEST. Ta bude i nadále existovat, byť v menším měřítku. Ale můžeme se naučit, jak se vnitřně sami
proměnit, abychom JIŽ NETRPĚLI (bolest a utrpení není totéž).
Jak je možné, že ubude bolesti? – Tak, že můžeš ve svém energetickém systému vyčistit téměř vše, co ti bolest přivodilo.
Poté, co dlouhodobě pracuješ se svými dogmaty, rozpustíš je a nahradíš pravdou, a také dokonce již v samotném průběhu tohoto procesu,
můžeš začít využívat přirozeného prostředí ke svému posílení a obrodě.
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3. PŘÍRODA JAKO LÉČITEL
Tento malý e-book byl napsán mnou, šamankou. Prozradím ti několik tajemství. Některá z nich pro tebe už žádnými tajemstvími nejsou, jiná
však pro tebe budou nová.


Najdi si STROM, jdi k němu, obejmi jej nebo polož na něj alespoň své ruce. Pozdrav jej a popros o jeho podporu. Měl by tě podle svých
možností očistit a posílit.
Dělej to častěji a střídej druhy stromů. Časem přesně ucítíš – bříza mi dává lehkost a svěžest. Dub sílu a soustředění. Jasan mladickou
chuť k činu, svěžest a veselost. A tak dále.
Nakonec vždy poděkuj.



Poohlédni se po KAMENECH. V přírodě, nebo v obchodě. Když k tobě některý bude
chtít a ty jej potřebuješ, bude tě neodolatelně přitahovat. Uvítej ho u sebe, pozdrav
jej, najdi mu místečko ve svém obýváku, u psacího stolu nebo u postele. Pokud je
malý, můžeš ho samozřejmě nosit při sobě.
Když potřebuješ pomoc a posílení, velmi pevně ho uchop nebo na něj pomysli.
Pomůže ti.
Až už ho nebudeš chtít, vrať ho zpět přírodě, nejlépe tam, kde jsi ho našel, a poděkuj
mu. Pokud jsi ho koupil, přemýšlej, kdo by ho možná mohl potřebovat, z tvé rodiny
nebo okruhu přátel. Nemůžeš-li nebo nechceš-li jej nikomu darovat, rád na sebe
vezme úkol stát se součástí jezera nebo potoka a vylepšit tak jeho vodu.



Pokud právě stojíš na zemi a není to někde ve vysoké budově, prováděj toto
zázračné uzemnění: Představ si, že jsi stromem. Stůj, zavři oči, a nech ze svých
chodidel vyrůstat silné kořeny, tělo se stane kmenem, z něhož nahoře vyrůstají
větve. Dovol slunečnímu světlu, aby prozářilo tvé listy, dovol větvoví pohrávat si s
větrem.
Je to posilující cvičení, které ti pomůže zaměřit pozornost, a zároveň je uvolňující a radostné. Prováděj ho svým tempem a tak dlouho,
jak sám chceš.
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TVŮRČÍ MYŠLENÍ, KTERÉ NÁM POMŮŽE VYTVOŘIT NOVOU A LEPŠÍ BUDOUCNOST
Zatím jsi prozkoumával svá dogmata a naučil ses, jak můžeš získat více síly. Nyní si začneš tvořit lepší život.
Pokud jsi zatím na sobě nepracoval: Je možné naučit se tvůrčí myšlení, aniž bys přezkoumával a rozpouštěl svá vnitřní přesvědčení a dogmata.
ALE! Tvůrčí myšlení se ti dařit může, ovšem tvá nová tvorba, tvůj nový život bude nově jen vypadat, doopravdy takový nebude! Neboť negativní
dogmata a nevědomé naprogramování vyjde najevo a ty získáš takový výsledek, jaký jsi nechtěl! Raději se pusť do práce…(pokud to nezvládneš
sám, můžeš požádat o pomoc, viz závěr této knihy)

CO JE TŘEBA, ABYCHOM RADOSTNĚ TVOŘILI?
Potřebujeme 2 složky: MYŠLENKY A POCITY
-

Přesné myšlenky, jasná představa o tom, co chceme
Radostný prožitek, pozitivní emoce vděčnosti

MYŠLENKY:
Vždy si živě představ, co by sis pro sebe v budoucnosti přál. Denně se
procvičuj v denním snění zaměřeném na svůj cíl. Měl by sis jej
představovat do nejmenších možných detailů. Tak živě, jako by se již
nyní naplnil.
Ptej se sám sebe: „Jaký je můj cíl?“ – „Co vidím?“ – „Co dělám?“ – „Kdo
u toho ještě je?“ – „Jak se při tom cítím?“ – „Na jakém místě se to
odehrává?“ – „Co mám na sobě?“ – „Co na to řeknou moji přátelé/ má rodina?“
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POZITIVNÍ POCITY VDĚČNOSTI:
Tvé představy, vykreslené do nejmenších podrobností, umožní jejich procítění. A cítíš se taaak krásně! Tak radostně! Tak naplněný! Tak šťastný!

Takto to bude fungovat. Krásné představy o budoucnosti, které musíš naplnit. Buď při tom vděčný a šťastný, jako by se
to již dělo.
Pouhé myšlenky bez pozitivních emocí se nenaplní, nebo jen velmi obtížně.

A NYNÍ JEŠTĚ SHRNUTÍ:
Ostrou, akutní bolest musíš nejprve zmírnit. I v těžké situaci se vyplatí provádět vědomě něco, co přinese úlevu.
(Neboť po každé akutní psychicky bolestné fázi přichází většinou fáze léčebná, tělesná reakce s bolestmi hlavy, horečkou, chřipkou nebo záněty.
Ty ovšem nechceš být nutně nemocný. Tak se postarej o zklidnění této silné pocitové bolesti, abys z ní neonemocněl!)
Přemýšlej nebo medituj o svých dogmatech a programech, a očisti se. Pracuj s nimi rozjímavě, meditativně (pokud to umíš) a zapisuj je.
Mysli na svůj vývoj. Nezůstávej stát na místě, uč se, čti, zúčastni se kurzů zaměřených právě na tvoji citlivou oblast, na téma, které ti způsobilo
takovou bolest. Nechceš přece, abys musel to celé prožívat ještě jednou.
Hledej sílu v přírodě, dovol, aby ti pomohla. Zas a znovu.
Mysli kreativně. Znovu a znovu si vykresluj, co si přeješ. Zapoj své pocity. Buď vděčný.
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A NA ZÁVĚR:
Abys skutečně postoupil dále, jak jsi již pochopil, musíš uvolnit staré zátěže. Chceš přeci nový život, nezatížený, svobodný? Tak se prosím
osvoboď také od zášti a hněvu, a uč se nechat věci být. To znamená, praktikuj ODPOUŠTĚNÍ.
Každá negativní myšlenka vůči jiné osobě nás právě k té osobě energeticky váže, což zaprvé nechceme a zadruhé nám to blokuje část naší
vlastní energie. Ale ty potřebuješ celou svoji energii!
Mysli na to, že přece existuje spravedlnost, nikomu nic nezazlívej, předej celou věc boží nebo kosmické spravedlnosti. Není tvým úkolem trestat
viníky.

Tvým úkolem je utvářet svůj vlastní život tak, abys byl šťastný! Abys pociťoval hluboký klid, důvěru a
trvalou vnitřní radost, a mohl následovat hlas své duše!
*

Šamanka Namu
Webová stránka: https://samanka.paprsky1.com/
Má-li zájem o další užitečné články, o šamanství, kursy a webináře – přihlas se k odběru ZPRAVODAJE
šamanské školy vpravo na stránce.
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