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Ahoj lidé,Ahoj lidé,
přejeme vám, ať si užijete magazín Síla duše jako podnětný, nadčasový a inspirující. 
Záměrem je, abyste mohli poznat nejen nás, ale abyste se dozvěděli víc i sami 
o sobě. Ať už tady na stránkách, nebo na některé z našich akcí.

Jsme traumaterapeuti a naším posláním je regenerace a obnova celistvosti. Spoju-
jeme moudrost kruhu, psychosomatické techniky, meditace, somatic experiencing 
a léčení traumatu, transparentní komunikaci a rodinné konstelace i terapii přírodou.

Za patnáct let naší činnosti jsme zpozorovali, že k rozpomínání se a uzdravování 
nás lidských bytostí dochází skrze pocity bezpečí, skrze sociální, emoční a duchovní 
bezpečí, které umožňuje cítit a probudit přirozený proud uzdravování v sobě i ve 
svých vztazích.

Posláním, ke kterému se cítíme být pozváni, je uzdravovat trauma krok za krokem 
a navracet jednotlivce, rodinu a širší společnost do celistvé přirozené rovnováhy, 
spojení a celistvosti. Pořádáme proto aktivity vnitřně personální, duchovní i sociálně 
terapeutické. Mnohokrát uvidíte třeba slovo council a brzy pochopíte proč.

Náš přístup k osobnímu, sociálnímu a nenáboženskému duchovnímu rozvoji je  
inspirován učiteli, jako jsou Thomas Hubl, Holger Haiten, Thomas Grainer, Dr. Peter 
Levine, Lynne Twist, Dr. Gabor Maté a mnoho dalších inspirativních lidí… Až po velké 
mystiky Ježíše Krista, Gautamu Buddhu, Lao-Ce, Rumího. 

Naše práce a vliv se v průběhu let rozrostly z malého kruhu v přírodě v mohutný 
kmen mnoha kolegů a účastníků, založený na přátelství, uzemněnosti a kvalitní 
službě. V tomto občasníku se potkáte s námi, našimi kolegy a spolupracovníky, 
a všemi možnými aktivitami, které vedeme a spoluvedeme. Jako důležité vnímáme 
propojení celé mapy námi garantovaných projektů pro váš růst, vzdělání a rozvoj.

Právě držíte občasník, který je seznamkou s námi, s našimi kolegy, se společným 
posláním a jeho různými barvami duhy. S vámi. Potkáváme se teď spolu na cestě, 
které říkáme život. Na cestě, na které vidíme, slyšíme, cítíme, myslíme, komunikuje-
me, rodíme se a umíráme,  a probouzíme se v náruči velkého tajemství. Síla Duše je 
cesta probouzení za života.

Zdenek a Šárka Weberovi
sociální a spirituální inovátoři, terapeuté, mentoři, manželé

(rozhovor ze Zdenkem a Šárkou najdete na stranách 8–15)
Síla duše (2022) – Jan David, vedoucí vydání a autor rozhovorů, výcvik Mužská síla 2013 (ten.honza@gmail.com), Hana Kolbe, artdirektorka a grafické práce (hanakolbe@gmail.com).
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TaťkáriumTaťkárium
je víc než tábor,je víc než tábor,
propojujepropojuje
generacegenerace

„Sdílení, meditace, přednášky, rodinné hry, výlety, divadlo, hudba, táborák… To vše a ještě 
víc je pro mě Taťkárium. Zároveň je to místo, kde potkávám podobně smýšlející táty, a tak 
je tam spousta legrace,“ říká Jan Prokopec, mentor mužského kruhu a průvodce výcvikem 
Mužská síla, který je dvakrát ročně organizátorem akce pro otce a jejich děti. „Vlastně asi 
nikde si nedělám ze sebe tolik legrace jako na taťkáriu,“ usmívá se.

Čím je ti akce blízká?
Taťkárium je pro mně jedinečné, protože mohu 
s ostatními otci sdílet své otcovství, inspirovat 
se jimi a zároveň jsem přitom se svými dětmi. 
Stejně jako ve škole. Mám radost, že mně děti 
vidí při práci a jsou se mnou. To je velký rozdíl 
oproti armádě, kde děti nemohou ani na vrát-
nici. (smích) Akce mě baví a naplňuje, podobně 
jako provázení výcvikem Mužská síla. Jsem rád, 
že mohu pracovat hned se třemi skupinami. To 
znamená s dětmi ve škole, s muži na Mužské síle, 
a na Taťkáriu můžeme vše propojit dohromady. 
Každá akce má svá specifika, které si užívám, ale 
zároveň mi to celé dává smysl a přesah. 

Jak ses dostal k pořádání akcí s názvem
Taťkárium?
Vlastně to celé začalo v roce 2016 tím, že jsem 
nastoupil ke Zdenkovi Weberovi do výcviku Muž-
ská síla, kterým dnes také provázím. Tohle mi 
opravdu změnilo život – v roce 2018 jsem ode-
šel z armády, kde jsem působil pětadvacet let,  
a začal pracovat ve Scio škole, kde se zamě-
řuji na budování kolektivu a mentoring v 7. až 
9. třídě. Ve stejném roce jsem odjel na první 
Taťkárium, od následujícího roku Taťkárium 
spoluorganizuji.

A sem jezdí kolik lidí?
Taťkárium funguje přes deset let. Původně bylo je-
nom veliké letní Taťkárium, nedávno jsme ale přidali 
i kratší jarní, zaměřené na táty a mladší děti od tří do 
jedenácti let. Na letní verze v posledních letech jezdí 
okolo šedesáti tátů a devadesáti dětí, na jarní pak 
dvaceti tátů a čtyřiceti dětí. Zájem by byl i větší, ale 
nemáme víc místa. 

Jsi otcem dvou dcer. Jak vnímají Taťkária
a také to, že jsi tam v roli vedoucího?
Asi stejně jako ve škole. Jsou rády, že mě tam mají. 
Jsou hrdé na to, že jsem „náčelník“, ale samozřejmě 
na ně zároveň dopadá, že jsem v dvojroli – orga-
nizátor a táta. Tedy nemám na ně tolik osobního 
času jako jiní tátové na akci na své děti. Čím dál víc 
ale berou, že toto je náš standard. Troufnu si říct, 
že je krásné být součástí organizačního týmu. Pro 
naše děti je to už součástí jejich životů. Jedeme na 
Taťkárium, máme tam svůj pokoj, vedle jsou Rabovi  
a o kousek dál Weberovi. Je to pevná součást na-
šeho života. Ptají se – Pojedeme letos k moři? Ale 
na Taťkárium se neptají, tam se prostě jede. (smích)

Co chceš za sebe dodat?
Jsem moc rád, že Taťkárium do mého života přišlo 
a já i díky němu mohu růst ve své roli táty. Přece 
jen je mým holkám osm a deset let, a kolik prázdnin 
ještě spolu strávíme? Každý rok jsou samostatnější,  
v tomto roce je čeká přechodový rituál v rámci 
další z akcí, o kterých se tady čtenáři určitě dočtou 
někde o pár stránek vedle. Jsem vděčný, že je 
zde prostor být jenom tátou a zároveň sdílet své  
otcovství s dalšími táty. Ten pocit, nejsem na to sám, 
protože i v mém životě je spousta chvil, kdy mi tato 
role nejde. Takže je super, že Zdenek Weber akci za-
ložil a stále ji drží. A jsem moc rád, že jsem součástí 
úžasné komunity. 

Jan Prokopec

Jsem chlap, který se stále učí. V pětatřice-
ti letech jsem zjistil, že spoustu věcí mám 
ne úplně dobře nastavenou, od té doby 
úspěšně přepisuji své staré zákony. Mým 
mottem je „posouvat lidi dál“. Na kruzích se 
snažím dosáhnout maximální otevřenosti, 
respektu a úcty. To umožňuje slyšet naše 
příběhy a být autentičtí, jak k druhým, tak 
k sobě. To je pro mě ta největší hodnota.

Taťkárium
je jedinečná možnost sdílet 

dvakrát ročně svoje otcovství 
s ostatními otci a jejich dětmi. 

Skupina mužů a jejich dětí
od 3 do 18 let se sejde, rozdělí

 do skupin dle věku dětí, a týden 
zažívá něco, co je spojuje.
Jak jako skupinu, tak jako 

rodinu.

V armádě jsi dosáhl hodnosti majora. Mají 
s tebou děti a tátové na akci vojnu?
Jasně, pro to tam jsem. (smích) Nyní vážně. Čím větší 
akce, tím větší vyžaduje přípravu a větší řád. Zkuše-
nosti z armády se mi tam hodí. Stejně jako to, že 
jsem zvyklý problémy řešit a ne je vytvářet. Zákla-
dem Taťkária je přitom dobrovolnost všech aktivit. 
Jak pro děti, tak pro táty. Je úplně v pořádku, když 
na nějakou aktivitu nejdu, a místo toho vyrazím 
na výlet. Vždyť o tom to je. Svým příkladem učíme 
děti, aby byly autentické a měly možnost volby. 
Jak ve škole, tak doma. A pak je úkolem každého 
táty, učitele a průvodce – a přiznávám, že pro mně 
úkolem nelehkým –  poznat, kdy je nutné vytrvat  
a trošku na děti zatlačit, a kdy naopak povolit. Tohle 
mě armáda nenaučila. Proto jsem rád, že pracuji ve 
Scio škole, a mohu tyto kvality ve svém životě kulti-
vovat a přinášet je do svého života, stejně jako do 
Taťkária.

V čem vidíš největší přínos akcí?
Taťkárium je čas, kdy se muži zabývají pouze 
rolí otce a svým otcovstvím. Program je vedený, 
a díky tomu, že mnozí tátové i děti jezdí opakovaně, 
troufám si říci, že zde panuje značná důvěra. Děti  
program znají a dopředu se na něj těší. Každý rok 
máme asi osmdesát procent stejného, prověřené-
ho programu, to umožňuje užít si aktivity. Děti je 
znají, jsou pro ně bezpečné. Největší přínos… Pros-
tě a jednoduše v tom, že tátové řeknou ANO svému 
otcovství a celý týden jsou v tom. Odhodí ostatní 
role a mohou se znova ponořit do toho, být otcem. 
Podporováni námi, organizačním týmem, ale hlav-
ně ostatními táty. Tady je každý další otec vnímán 
jako inspirace, jako někdo, od koho se mohu něco 
naučit, o koho se mohu opřít. Kdy jindy se mohou 
chlapi tímto způsobem potkat během roku? A nebo 
jedou někam na víkend a je jich jenom pár.

Ohlasy účastníků

Spojení Kubasovy chalupy a programu 
v mužském kruhu, jež byl vytvořen tak, 
abych se mohl hravě a tvořivě setkat se 
svou dcerkou, se pro mě stal vrcholem 

léta. Akci doporučuji všem chlapům, kteří 
rádi vymýšlejí klukoviny se svými dětmi 

a zároveň chtějí tvořit něco, co nás 
přesahuje. Nedostanete se jen do spo-
lečnosti otevřených otců, kteří se nebojí 

blbnout se svými dětmi, ale i chlapů, kteří 
pracují se svou mužskou energií, jsou 

ochotni naslouchat a sdílet své zkušenosti.

Petr Kapek

Ohlasy účastníků

    Moje první Taťkárium mi doslova
změnilo život. Společný čas vědomě

strávený s mými dcerkami mi otevřel oči. 
Docela jsem zůstal koukat, jak mě moje 
holky vidí. Dost věcí ve svém životě jsem 

proto přehodnotil a změnil.
Trávím s dětmi více času, náš vztah se

velmi prohloubil. 
Věnuji se více i sám sobě.

Další Taťkárium si určitě nenechám ujít.

Pepa Raba
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Veselé akce míří do skal i na voduVeselé akce míří do skal i na vodu

Cestou necestou, s tátou, 
strejdou, dědou. Kráčíš 
a dýcháš čerstvý vzduch.  
A nebo… Nasedni do lodi 
a nech se unášet proudem 
řeky. Tak začínají pozvánky 
na akce Veselá pouť Adršpa-
chem a Veselé plutí na Orlici. 
První z nich přibližuje prů-
vodce Marcel Jakubovie.

na čtrnáct zastavení, kde každý otec vyprávěl pří-
běh svého života svým dětem. Od první vzpomínky 
po současnost. O tom, jak a kde se narodil, v jakých 
vztazích vyrůstal, co bylo kolem něho, jak se v tom 
kterém období života cítil. Co dobré prožil, i to, co 
bylo méně dobré. Bylo to hluboké a ohromně sbli-
žující. Jeden z otců už v tu dobu neměl na pouti 
syna, který musel neplánovaně odjet dřív, ale stej-
ně svůj život odvyprávěl nahlas, jako by tam byli 
spolu. Bylo silné a dojemné.

Co akce ještě přináší do života?
Je to kvalitně strávený čas a sdílený otcovsky intim-
ní prostor se svými dětmi, s nejbližšími bytostmi  
v životě otce. Skrze zpomalení a uvnitřnění se uvol-
ní prostor vidět vše kolem nejenom očima, hlavou 
a myslí, ale hlavně srdcem.

Procházeli jsme pískovcovými skalami, úzkými prů-
rvami mezi věžemi skal, lesem, rozlehlými loukami. 
Spaní jsme řešili v jednoduchých chatkách, v kem-
pech a nadivoko v lesích.

Jak vzpomínáš na první akci tohoto typu?
Uvědomuju si teď, že veselá pouť je vlastně jeden 
velký aha moment.  Už jen to, že jdete pět dní pří-
rodou jako vnitřně tichý poutník, a ne jako ženoucí 
se turista konzument, je pro mě velký aha mo-
ment. Změní se ti pohled a přístup nejen k životní-
mu tempu, které žiješ, ale i na pobývání v přírodě.

Jako třeba?
Jeden den bylo v plánu, že na trase projdeme křížo-
vou cestou. Všichni jsme se těšili na obrázkový pří-
běh o životě Ježíše Krista. Když jsme dorazili k první 
kapličce, zjistili jsme, že cesta má čtrnáct krásných 
kapliček, ale bez obrázků. Najednou přišel nápad 

Je veselá pouť „jen” společným výletem, nebo 
má nějaký přesah?
Je to pouť mužů a dětí do přírody a přírodou, ale 
hlavně do sebe, do klidu. Putuje se v pomalejším 
tempu a bez nároku na výkon nebo ujití co nejví-
ce kilometrů. Jsou dokonce úseky, kdy se putuje  
v úplném tichu. Malí i velcí poutníci se tak můžou 
dotknout svého vnitřního světa a z tohoto místa se 
propojovat s přírodou a dalšími poutníky. Akce na-
bízí zpomalení, dávání pozornosti každému kroku 
a vnímání toho, kdo a co je kolem mě.

Jak vybíráte lokality pro tyto akce? Čím si tě 
přitáhla třeba krásná oblast Adršpachu?
S nápadem putovat Adršpachem přišel Zdenek 
Weber. Je to výběr malého úseku z dlouhé trasy 
severozápadním pohraničím. Nejprve jsme pod-
nikli průzkumnou pouť a zjistili, že je to opravdu 
nádherná oblast s mnoha různými rázy krajiny. 

Rodokmen Rodokmen - kdo chce ještě víc, jede s rodinou právě sem

Rodokmen je letní týdenní akce na jihu Čech pro celé rodiny. Je to harmonizující, podnětná a ve-
dená re-kreace rodin, skutečná re-kreace, sebeobnovení všech členů rodiny a rodinné duše, duše 
společenství. Tématem aktuálního ročníku (2022) je Peníze, hojnost a prosperita. Akce je speciální 
tím, že se tu konají programy – pro celou rodinu, pro rodiče, pro otce, pro matky, pro páry, pro 
celé společenství a samozřejmě pro děti. Je to víc než tábor.

VypněteVypněte
své mobily,své mobily,
tady rostou tady rostou 
mladí lidémladí lidé

V přechodových okamžicích života 
hledáme orientaci v novém prožívání, 
význam změny a kontakt s komunitou. 
Hledáme své nové místo ve společnosti 
a v životě, ve své nové úrovni zralosti 
a vývoje. Proto jsou tady akce 
s názvem Přechodový rituál, 
v tomto případě pro chlapce a dívky.

Ohlasy účastníků

V posledních měsících jsem si uvědomi-
la, že nastává čas, kdy Martin potřebuje 
opustit roli dítěte a jít svou cestou dál. 
Potřebovala jsem najít podporu a tady 
jsem ji našla. Martin díky tomu získal 
oporu, lásku, pochopení, aby v sobě 

mohl objevit sílu, to, co v něm opravdu 
je. Podstoupil první opravdovou výzvu, 
když si sbalil svoje věci a odcházel sám 
do lesa. To, že jsem tady správně, jsem 
poznala podle toho, že jsem v tu chvíli 

byla uvnitř sebe klidná.
Nechala jsem ho jít a byla jsem na něho 
hrdá. Děkuju za tento prostor, za muže, 

kteří v sobě mají sílu, ale i jemnost
a pochopení.

Iveta Vařečková, máma 9letého Martina

Není to nic ezoterického. Naopak, je to pětiden-
ní program plný prožitků, prozření a pochopení,  
i díky bezpečnému prostoru, osobním výzvám  
a oceněním skupinou. Vizí tohoto přechodového 
rituálu je podle mentora Zdenka Webera dopro-
vodit naše děti přes práh do další etapy jejich 
života a podpořit je v růstu fyzickém, mentálním, 
emočním, sociálním i spirituálním. „Nabídnout 
jim orientaci, bezpečí, sounáležitost a přijetí  
v období změny. Umožnit jim rozvíjet své kvali-
ty síly a moudrosti. Ujistit je v naší lásce, i když  
z naší náruče pomalu vyrůstají,” zmiňuje Zdenek.

Ohlasy účastníků

Ještě před odjezdem na rituál jsem vnímal, že 
syn spěje do další fáze života. Zároveň tomu 
některé aspekty jeho chování neodpovídaly. 
Dost citelně jsem vnímal, že se k němu jeho 
okolí pořád chovalo jako k dítěti. Při odjezdu 

jsem se těšil a zároveň měl malou obavu
z toho, jestli můj syn nebude rituál bojkoto-
vat. Jestli nepůjde do konfliktu a sabotáže. 

Jsme dost racionální, nejsme ezotericky 
zaměřená rodina, ale jakmile byli kluci rozdě-

lení do kmenů, viděl jsem, že je všechno 
v pořádku. Vytvořilo se skvělé společenství 
a osobnost průvodce mu dokonale sedla. 
Když to shrnu, nastala proměna našeho 
vztahu se synem. Bylo to velmi srdečné 

a opravdové, zároveň přirozené. Doporučuji.

Lukáš Matěna, otec dospívajícího syna

V první části probíhá v přírodě rekapitulace dosa-
vadního života s pomocí umělecké tvorby, vyprávě-
ní, malování a cvičení s iniciačními psycho-fyzickými 
hrami. Důležitá jsou večerní vyprávění u ohně, co 
děti slyší ještě před rituálem od rodičů. Příprava 
na akci však začíná ještě doma v rodině před od-
jezdem. „Usilujeme o to, aby celý proces podpořil 
dívky, chlapce, mladé ženy, mladé muže na jejich 
cestě do zralé a vědomější dospělosti. Je to krásný, 
sociálně a přirozeně spirituálně vedený rituál,“ po-
dotýká. Také proto celá akce probíhá bez mobilních 
telefonů.
Zdenkova práce s mládeží je inspirována aktivitami 

Arneho Rubinsteina, který takovými rituály prová-
zí v Austrálii. V češtině vyšla jeho kniha s trefným 
názvem Když se kluci mění v muže. „Myslím, že je 
to jediná kniha o tématu přechodových rituálů, 
která je věcná, jasná, praktická a funkční. Stojí za 
ní pětadvacet let Arneho práce v Austrálii a po ce-
lém světě. Představuje jasný a funkční postup pro 
uspořádání zdravého a smysluplného přechodové-
ho rituálu,“ upozorňuje Zdenek a dodává, že v ně-
kterých fázích programu se témata přechodového 
rituálu pro chlapce a dívky liší, proto se během nich 
pracuje odděleně s mužskými a ženskými kruhy, ale  
i s přednáškami a diskusemi.

POHLED REŽISÉRA

Martin Slezák, autor dokumentárního 
filmu Vision Quest, který natáčel i na pře-
chodových rituálech:
„Byla to nádhera. Když vidím, jak kluci se 
zaujetím naslouchají svým tátům, jiným 
mužům a jejich synům. Jak překonávají 
svůj strach, jak se jim pak od všech dostá-
vá uznání a přijetí takových, jací jsou, jak se 
posiluje jejich vztah s otcem, jak objevují 
sami sebe, jak dokážou svou autentičností 
a pravdivostí otevřít oči nám dospělým,” 
vypráví Martin, otec dvou synů. 

„Někdy jsem pro oči plné slz neviděl na ob-
raz v hledáčku kamery. Tihle otcové dělají 
pro své syny něco výjimečného, na co ti 
kluci nikdy nezapomenou a v jejich dalším 
životě jim to bude dávat sílu a odvahu.”
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RozumRozum
je na vyřešeníje na vyřešení
traumatu traumatu 
příliš malý pánpříliš malý pán
„Společně vytváříme časopis o všem, co držíme, co podporujeme,
ale také co aktivujeme. O našich projektech a našich partnerech. 
Chceme tady vyjádřit šířku i hloubku, jak se vše skrze naše aktivity 
vzájemně vyživuje a podporuje,“ říká  
Zdenek Weber + Šárka Weberová podotýká:  „S lidmi chceme
na stránkách sdílet to, čemu jsme ve svých životech řekli Ano 
a co považujeme za důležité. Čemu se věnujeme a co šíříme dál. 
Zdánlivě jde o spoustu různých směrů, ale všechno spolu souvisí.“ 
Proto spolu provázejí skrze projekt Síla duše, proto také nově založili 
Institut prevence a léčení traumatu.
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Díky filmům vešlo hodně do povědomí trau-
ma veteránů vracejících se z války…
Z: Válečné trauma je velmi specifické a v naší kul-
tuře velmi rozšířené, i když se tady velké války ode-
hrály naposled před nějakými sedmdesáti lety. Pro 
posttraumatický stres v kolektivním povědomí celé 
společnosti to ale není žádná doba. Následky tu 
stále leží a čekají na své uvolnění a uzdravení.

Člověk se ale nemusí vrátit z opravdové bit-
vy, aby trpěl, že?
Z: Doktor Gábor Maté, známý celosvětově i díky 
filmu Moudrost traumatu, tvrdí, že trauma je 
mnohem banálnější událost, než si často myslí-
me. Je velkou iluzí mnoha lidí myslet si, že se jich 
trauma netýká. Velká část populace je pod vlivem 
traumatu, aniž by to tušili.

Š: Překvapením totiž pro lidi bývá, když zjistí, 
kolik v sobě nosí traumatu po lékařských zákro-
cích. Může to být vyšetření u zubaře, které je pro 
mnohé hluboce traumatickou událostí. I proto, že 
zuby jsou jednou z obranných zón – když je zvíře 
instinktivně ohrožené, tak mimo jiné kouše. V této 
oblasti bývá mnoho nahromaděného stresu, ze 
kterého nemůžete utéct.

Z: A nahromaděný posttraumatický stres, a to je 
důležité, vytváří zamrznutí nervového systému, 
které skrze své jednotlivé úrovně rozhazuje při-

MOUDROST TRAUMATU 

Proč jste založili Institut prevence a léčení 
traumatu?
Z: Je to nezisková organizace věnující se oblasti 
léčení traumatu, díky které chceme lidem zpro-
středkovávat osvětu, co všechno trauma je, a jak 
se dá uzdravovat. Ať už skrze publikace, vzdělává-
ní, kurzy a další aktivity dostupné úplně každému, 
tedy některé z nich i zdarma.

Co je z vašeho pohledu trauma?
Z: Trauma jsou nedokončené následky někdejší 
situace, které kdysi uvízly uvnitř našeho nervo-
vého systému. Ve skutečnosti nic jako trauma 
neexistuje, událost se stala v minulosti, ale to, co  
v nás zůstává, jsou její následky. Jsou to zamrzlé 
síly, které slouží k útoku, k útěku nebo k znecitlivě-
ní, abychom situaci přežili. Toto ale naše lékařství 
ani současná psychologie neošetřují. Nemají na 
to nástroje, ale ani pochopení. Léčení traumatu 
přitom umožňuje tyto nedokončené následky 
ošetřit, uvolnit a osvobodit. Všechno, co teď ří-
kám, je naše chápání vycházející z metody Soma-
tic Experiencing. Nezažil jsem nic tak hlubokého 
a silného, co s námi lidmi pracuje především na 
instinktivní úrovni. S Šárkou jsme oba prošli tříle-
tým výcvikem a dále se v této oblasti vzděláváme.

Proč jste si vybrali tuto metodu, filozofii?
Z: Existují i jiné přístupy léčení traumatu, ale ty se 
zaměřují spíš na jednotlivé kategorie traumatu. 
Může to být trauma z násilí, z neodvratitelného 
útoku při agresivním napadení. Pak jsou rodinné 
tragédie, jako jsou ztráta a úmrtí, může to být po-
rodní, ale i prenatální trauma.

Š: Je to něco, co se stalo velmi rychle a intenziv-
ně, nebo příliš brzo v našem vývoji. Případně příliš 
brzy od doby, kdy jsme nestihli zpracovat před-
chozí traumatickou událost. Něčeho mohlo být 
příliš, ale pozor, něčeho mohlo být i málo. Třeba 
když se dítěti nedostává v jeho vývoji stabilního, 
vnímavého, blízkého dospělého, se kterým by 
mohlo mít bezpečnou vazbu. Tohle trauma pak 
způsobuje, že si připadáme sami. Máme pak po-
cit, že se ve všem musíme podržet sami. Mezi 
další témata patří i přírodní katastrofy jako země-
třesení nebo povodně, pak zase svět přestává být 
pro lidi bezpečným místem.

rozené plynutí života. Instinkty, myšlenky, emoce, 
oblast naší duše – to všechno je u traumatizova-
ného člověka fragmentované. Bez spolupráce.

TRAUMA = ROZPOJENÝ
CELEK

Jaké si vybavíte svoje trauma?
Z: Když jsem byl malý, do tváře mě kousnul pes, 
ještě tady mám jizvu. Kvůli tomu jsem se stal ve 
vztazích prchlivým a fobickým. Měl jsem přehna-
né strachy ve vztazích s okolím. Byl jsem přespříliš 
reaktivní, a vůbec jsem si neuvědomoval,, že je to 
následek nedokončeného traumatu, které mi způ-
sobil pes. Jediné ošetření se tehdy  odehrálo na fy-
zické úrovni, když mi to v nemocnici zašili a srostlo 
to. V mém nervovém systému ale zůstaly násled-
ky obranné reakce na útok, která má svůj náboj. 
A ten neustále rozbíjí a rozhazuje jinak přirozené 
chování nervového systému.

Co je ideálním výsledkem léčení traumatu?
Z: Větší, přirozená integrita člověka jako bytosti. 
Dosud oddělené části jako emoce, instinkty, myš-
lenky a duše fungují jako jeden celek.

A jak to vypadá, když člověk nefunguje jako 
celek?
Z: Traumatizovaný nervový systém sice funguje, 
ale je v různých svých částech zaseknutý. Mysl 
funguje chvilku sama, pak teprve přijdou emoce. 
Nebo chvíli fungují emoce samy. Nebo si něco dě-
lají instinkty a člověku trvá, než to rozpozná.

Takže to funguje jako kabely s narušenými 
kontakty?
Z: Ano, spojený, rozpojený, spojený, rozpojený... 
Špatný kontakt.

Š: A nebo je to znecitlivěné. Nervový systém fun-
guje jako pojistky elektřiny v domě. Když je tam 
zapojených příliš mnoho spotřebičů, tak to pojist-
ky v jeden moment kvůli ochraně shodí. Lidé, kteří 
prožívají únavový syndrom nebo vyhoření v práci, 
nebo kteří mají žaludeční a jiné zdravotní obtíže, 
tak se mohou potýkat se symptomy přetíženého 
nervového systému.

Z: Mnohdy si neuvědomujeme, že v traumatu 
jsme bezmocní a odehrává se nám stále dokola. 
Jeho součástí je znovuopakování, takže pak žijeme 
život, ve kterém zažíváme stále to stejné peklo. 

Čemu jste v životě řekli Ano?
Š: Způsobu, jak spolu být a komunikovat, třeba 
skrze council a transparentní komunikaci. Tento 
způsob sdílení je protknutý vším, co děláme, ať 
jsou to ženské aktivity, výcviky mužské síly, spiri-
tuální poutě nebo rodinné akce typu rodokmen 
a visionquesty.

To znamená i komunikaci člověka se sebou 
samým, ne?
Š: Ano, je to poznávání sebe samého patro po pat-
ru. Je pro nás důležité zabrousit i do těch hlubších 
pater, kde se můžeme potkat se svými neintegro-
vanými traumaty, kde můžeme nalézt kontakt se 
svou spiritualitou, s tím, co nás přesahuje.

Je něco, co všechny oblasti vaší práce pro-
pojuje?
Z: Stavíme na čtyřech základních pilířích, které se 
propisují do všech projektů a aktivit, které jsou  
v časopise zmíněny. Pilíř číslo 1 je pro nás uzdra-
vování traumatu – individuálního, rodinného  

i kolektivního. Druhý pilíř je duchovní probuzení 
skrze meditaci, kontemplaci a nenáboženskou 
spiritualitu. Třetí pilíř rozvíjí vztahy postavené na 
důvěře, pravdivosti bezpečí a sociálním zdraví. 
Poslední, čtvrtý pilíř je něco, čemu říkáme vnitřně 
osobnostní růst, rozvoj a vzdělávání.

Ve všech aktivitách je tedy vždy obsaženo 
všechno?
Z: Je to tak, ale vždy je posílený důraz na jeden 
z pilířů. V některých aktivitách je to léčení trau-
matu, ale zároveň jsou tam všechny další tři pilíře 
obsažené. Jinde zase důraz klademe na rozvoj 
sociálního a vztahového zdraví, což má následně 
vliv i na léčení traumatu a na rozvoj vnitřních kom-
petencí. Duchovní probouzení je obsaženo třeba 
v poutích do mystických a meditačních míst, kte-
ré pořádáme od Jeruzaléma po Himálaj. Může to 
být ale i meditační retreat nebo visionquest, tedy 
přechodový rituál do vyšší zralosti s hlubokou se-
beinventurou a očistou.  „Své podnikání 

a poslání vnímáme 
jako službu.

Službu lidem, 
službu větší duši 

velkého mystéria. 
Proto naše 

společné podniká-
ní nese jméno 

Síla Duše.”

Sociální a spirituální inovátoři, mentoři, 
manželé, rodiče. Ve své práci a projek-
tech spojují nejnovější poznatky z terapie  
a neformální pegagogiky, moudrost my-
stických tradic, ekopsychologie a práce 
s traumatem. Jejich záměrem a vizí je 
celistvá prosperita. Hlavními způsoby 
realizace jejich vize jsou osobní sezení  
a konzultace, kurzy, mystické poutě, me-
ditační retreaty, visionquesty, semináře, 
přednášky i publikace knih. Nově založili 
Institut uzdravení traumatu. Za posled-
ních patnáct let prošlo jejich aktivitami 
přes 5000 účastníků. Jsou autory společ-
né knihy Láska bez pout, kterou si pořídilo 

přes 7000 čtenářů.

Zdeněk a Šárka
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o kterých se píše jinde na stránkách časopisu. To 
jsou způsoby, jak přinášet světlo do našeho ner-
vového systému. Ať už ho nazýváme vyšší vědomí 
nebo božská síla, která začne rozmrzat naše obra-
ny a pomáhá strávit staré obsahy.

Co se děje, když se lidé setkají v bezpečném 
prostoru?
Š: Zdá se mi zajímavé, že na vícedenních seminá-
řích přijedeš do skupiny lidí, které vůbec neznáš.  
A když odjíždíš, máš pocit, že účastníky znáš víc než 
svoji rodinu, se kterou žiješ desítky let.

Poznal jsem to na výcviku Mužská síla, 
kterým jsem procházel v roce 2013. 
Jak se to děje?
Š: Skrze pravdivé sdílení a naslouchání vzniká au-
tentická lidská blízkost. To je to, co se děje. Pak 
končí pocity izolovanosti. Získáváme důvěru, že 
je možné nebýt sám i s nebezpečným obsahem. 
Skupina se sejde s určitým záměrem, s obdobným 

Z: Je velmi důležité, aby podstatou života zůstalo 
mužsko-ženské spojení. Řekněme mužsko-ženský 
kruh života. To je úplný základ. Oproti tomu mužský 
kruh a ženský kruh jsou jako jeskyně, speciální pro-
story, do kterých můžeš přijít jednou za čas. Muži 
s muži a ženy s ženami mohou sdílet své příběhy 
a naslouchat jiným příběhům. Důležité je, že vstu-
pem do mužského nebo do ženského kruhu se 
eliminují všechny instinkty související se sexualitou. 
Když jsou totiž muži a ženy ve společné smíšené 
skupině, chovají se jinak.

Aniž by třeba chtěli?
Z: Automaticky se upraví jejich chování, protože se 
do dění propisují všechny zkušenosti, které spolu 
vzájemně mají už po generace. To samé ale nastá-
vá, když se setkají jenom muži. V tu chvíli se skrze ně 
zdůrazní zkušenosti, které spolu muži mezi sebou 
mají. Pro muže je ale velmi důležité, že se mohou 
zažít v čistě mužské skupině, a že zrovna v daný čas 
nemusejí řešit ženy. Díky tomu třeba čelí tématům 
se vztahem k jejich vlastnímu mužství a k rolím, které  
s tím souvisejí. A samozřejmě i ve vztahu k ostatním 
mužům. Mužský kruh tak umožňuje, abychom ne-
byli zahlcení příliš velkým množstvím témat.

I když se z něj snažíme vylézt, po čase do něj stej-
ně znovu spadneme. A znovu. Toto opakování 
utrpení je projevem traumatu. Až terapie umož-
ňuje, aby se trauma rozpustilo. Potom opakování 
zmizí. Najednou přestane existovat.

Lidé jsou ale často zvyklí, že si nechají přede-
psat antidepresiva…
Z: Lidé kvůli retraumatizaci sami sebe soudí a od-
suzují, dehonestují, znehodnocují se. Kvůli opa-
kování situace si přijdou úplně zbyteční v tomto 
světě, a páchají sebevraždy, nejen osobní, ale tře-
ba i vztahové. Za to nemůže intelekt, ale trauma 
nesené z minulosti. Rozum je v takovém případě 
na vyřešení příliš malý pán.

KRUH JE BEZPEČNÝ
PROSTOR

Co se děje při setkání v kruhu?
Š: Je to pestrost života v přítomném okamžiku 
tady a teď. Přichází tvořivost, vzájemná inspirace, 
probouzení intuice, vztah s tělem – třeba skrze 
tanec a jiný pohyb.

Z: Bezpečný kruh, který většina lidí vůbec nezná, 
protože ho dlouho nebo nikdy nezažili, je nejzá-
kladnějším zdrojem důvěry a opory pro veškeré 
naše vnitřní prožívání, které v minulosti nemohlo 
být zpracováno a stráveno. Všechny skupinové te-
rapeutické systémy, které za něco stojí, tak pracují 
s kruhem.
Kdysi jsme něco prožili, kvůli tomu jsme si vytvořili 
obranné mechanismy, které nás velmi inteligentní 
chrání předtím, abychom trpěli. Tyto mechanismy 
ale zároveň blokují náš potenciál, kreativitu, du-
chovní cestu. Nabízíme proto různé metody, jak 
tyto naše obrany uvolňovat. Pak se začne ukazo-
vat příběh, který je za nimi skrytý. Na to je ale po-
třeba opakovaně zmiňované bezpečí.

Mezi obranné reakce může patřit třeba úna-
va nebo opakované onemocnění.
Z: Ano, jsou to ale inteligentní mechanismy, které 
naznačují, že možná ještě nejsme připraveni na 
strávení tématu. Lidé jsou někdy v plánu svého 
osobního rozvoje rychlejší, než je jejich vlastní 
emoční a instinktivní vývoj.

A ty metody?
Z: Mohou to být meditace nebo visionquest,  

COUNCIL = LIDSKÁ
KOMUNIKACE

Jak nám v kruhu pomáhá sdílení v councilu?
Z: Když si sedneš do kruhu, tak krok po kroku, kap-
ku po kapce, začneš cítit důvěru a začneš se roz-
pomínat na něco, co by se dalo nazvat kolektivním 
uzdravujícím proudem vědomí. Tvoje vlastní mysl  
i srdce pak začnou rozmrzat a začne se ti ulevovat. 
Najednou zjistíš – Aha! Je přirozené cítit důvěru, je 
přirozené naslouchat, je přirozené mluvit od srdce, 
je přirozené mluvit o nebezpečných věcech v bez-
pečném prostředí.

Council je součástí snad všech vašich aktivit. 
Provázíte spolu smíšenými mužsko-ženský-
mi kruhy, děláte mužsko-ženské visionques-
ty, ale pořádáte i čistě mužské nebo čistě 
ženské akce. Proč je dobré potkat se jednou 
za čas ve skupině muž s muži nebo žena 
s ženami?

tématem zájmu, a skrze bezpečné prostředí, které 
tam jako průvodci držíme, se stává den ode dne 
koherentnější, souladnější. A čím víc se to děje, tím 
víc podpovrchových věcí může bezpečně vyplou-
vat na povrch. Procesy člověku odhalují něco, co 
mohl čekat, ale zároveň se objevuje i něco, co ne-
čekal. Společné pole skupiny totiž dokáže odhalit 
i to, co je pro každého jednotlivce neviditelné.

Čím to je?
Š: Podpovrchové věci mohou být viděny, cítěny, 
akceptovány, nejen jednotlivcem, ale i skupinou. 
Díky tomu může být obsah podržen a integrován. 
V takto provázané skupině se téma z neintegro-
vaných částí a zkušeností může samo přihlásit 
k bezpečné integraci. Důležité je říct, že celá sku-
pina je vždy obohacena každým jedním člověkem, 
který ji pomáhá utvářet svými příběhy a zkuše-
nostmi.

Jeden příběh může nečekaně otevřít další 
příběh, protože se vše děje i skrze uvědo-
mění – nejsem v tom sám. Z mého pohledu 
jsou v councilu cenné i zpětné vazby, které 
přicházejí formou nabídky od ostatních 
účastníků, a které probíhají bez hodnocení 
řečeného.
Š: Přesně tak. Nejenom prostřednictvím zpětné 
vazby, ale tím, co můžu nečekaně prožívat ve vzta-
zích s jednotlivými účastníky. Vždyť mi někdo ve 
skupině může být vrcholně nesympatický. Mohu 
s ním výrazně nesouhlasit. Nebo najednou budu 
cítit, že mě něco ohrožuje. I takové obsahy se  
v bezpečném prostoru mohou vynořit ven a ne-
musím je schovávat. Mnohdy poprvé v životě 
mohu takovou situací bezpečně projít. To jsem 
myslela těmi obsahy, u kterých ani nemusím  
vědět, že s nimi do kruhu přicházím.

Z: V atmosféře přítomnosti a naslouchání se záro-
veň přeskládává vlastní paradigma na tvůj příběh, 
ale i pohled na ostatní lidi. Když přítomně naslou-
cháš, jsi plně v proudu proměny svého vlastního 
paradigmatu. A tím pádem i proměny vztahu 
k sobě a k ostatním. V kruhu se může objevit 
i naše trauma, které vzniklo tak, že jsme kdysi 
prožili traumatickou situaci a zůstali jsme sami 
s pocity, které přitom vznikly.

Š: Zahlcení pocity.

Z. Ano, a proto si mylně myslíme, že se z toho 
sami musíme dostat. Kvůli následkům traumatu 
jsme uvnitř sebe, uvnitř svého těla, izolovaní se 
svými prožitky a snažíme se je vyřešit sami.

MUŽI INTELIGENTNÍ I CÍTÍCÍ

Muži se bez žen nemusejí přetvařovat a hrát 
si na hrdiny…
Z: Vztah mužů s ženami je tak ohromné téma, že 
muži – stejně jako ženy – občas potřebují vlast-
ní destinaci, kde mohou spočinout ve vlastním 
genderu, a nemusí v tu chvíli řešit mužsko-žen-
ské polarity. To znamená soupeření o pozornost  
u žen, která se mi víc líbí, která ne, a které se do-
konce bojím. I to se děje na mužsko-ženských 
kruzích. V čistě mužském nebo čistě ženském 
kruhu však některé aspekty života zůstávají na 
určitý čas mimo.

A díky tomu se můžeme dostat do hloubky?
Z: Do takové hloubky, s jakou bychom se nedo-
kázali popasovat ve smíšeném mužsko-ženském 
kruhu. I proto, že některé části života jsou vel-
mi ovlivněné tím, jestli jsme muž, nebo žena. Je 
třeba říct, že některá témata jsou výrazně jenom 

nahromaděný 
posttraumatický stres, 

a to je důležité, vytváří 
zamrznutí nervového 

systému, které skrze své 
jednotlivé úrovně rozha-

zuje přirozené plynutí
života. Instinkty,
myšlenky, emoce,

oblast naší duše – to 
všechno je u traumatizo-

vaného člověka
fragmentované.

Zdenek
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Mentorka, průvodkyně životními změna-
mi, autorka Finanční všímavosti. Certifiko-
vaná facilitátorka kruhové transparentní 
komunikace, průvodkyně visionquestem, 
vyškolená terapeutka somatic experien-
cing, spoluautorka knihy o vztazích Láska 
bez pout, autorka knihy pro děti Dva do-
movy. Pochází z podnikatelského rodin-
ného prostředí ekonomů a obchodníků. 
Vystudovala Vysokou školu ekonomickou 
v Praze, v minulosti pracovala i na mana-
žerských pozicích v korporátním prostře-
dí, učila angličtinu, lektorovala aerobik 
a spinning, spoluvedla restauraci. Je žač-
kou soudobého mystika a duchovního 
učitele Thomase Hübla. Své klienty pro-
vází na cestě ke znovuspojení s vnitřními 
zdroji síly, lásky, moudrosti, prosperity. Je 
matkou dvou dětí a manželkou Zdenka, 
se kterým tvoří projekty Síla duše a Insti-
tut prevence a léčení traumatu.

V moudrých kulturách, kde žijí generace po-
hromadě, je to naprosto přirozené. V prosto-
ru, kde žijí syn, otec, matka, babička, dědeček… 
potkávají se, vnímají, slyší, sdílejí, jsou spolu 
v kontaktu. Mužský kruh je v tomto ohledu tan-
kovací stanice, která otvírá mnoho z toho, co 
znamená být mužem. Muži v kruhu nalézají  
autentické sebevyjádření.

A to potom přinášejí do života.
Z: Ano, přinášejí autenticitu sebe samých do rodin 
do partnerství do práce, což pomáhá prosperitě 
společnosti. Mužský kruh tedy není oddělování 
mužů od žen, ale místo, odkud se vracejí oboha-
cení a posílení. Přece jen plno mužů v jangové síle 
je nezralých, a pak se tak projevují, nebo mají sílu 
vyčerpanou. A myslí si, že ji získají od žen. Svou 
sílu a integritu ale od žen nezískají. V mužském 
kruhu se chlapi také učí být soběstační v tom, jak 
se vyživit zevnitř – vrátit se domů jako vnitřně do-
spělejší člověk v různých oblastech života. Je to 
jako posilovna ducha. V mužském pruhu si myslí-
me, že ženy dospívají snadněji díky přírodě, která 
jim dává biologický základ.

Menstruace, porody...
Z: To jsou významně iniciační situace, které chlapi 
nemají.

bezpečně. Spousta by jich řekla – Proč bych měla 
jít do kruhu, co bych tam asi dělala? Nebezpečí 
rivality mezi ženami se děje podobně jako mezi 
muži. Je to ale nevědomá rivalita.

JE TADY FINÁLE…

…od Zdenka a Šárky: My lidé máme základní po-
třebu, která nám většinou schází. A to je – vidět 
srdcem a být viděni srdcem. Slyšet srdcem a být 
slyšeni srdcem. Být vnímáni. To je nesmírně pod-
statná potřeba. Proto se moderní člověk snaží  
křičet a být vidět, aby byl vnímán – Haló, tady 
jsem! Přečtěte si náš společný časopis, a třeba se 
uvidíme. Třeba se uvidíte.

ženská, k tomu asi víc řekne Šárka. Ano, my muži 
a ženy jsme si sice hodně podobní, ale jsme také 
velmi rozdílní.

Mám zkušenost, že v kruhu mužů se může 
u některých účastníků projevit nečekaná 
citlivost, kterou by si v přítomnosti žen 
nedovolili projevit. Třeba proto, že by to 
považovali za slabost. Smutek, lístost, slzy…
Z: Rozhodně. Kruh je bezpečné místo pro bratr-
ství, kde spolu muži hodně uzdravují svoji jango-
vou, mužskou část. Zároveň umožňuje, abys byl 
citlivý a zranitelný, byl sám sebou, což je samo 
o sobě unikátní. To muži mezi sebou v běžném 
životě nemají. Tady můžeš být v síle, a zároveň být 
citlivý. Inteligentní, ale zároveň cítící. Můžeš být 
profesor, ale i zvíře. Můžeš být vším, čím chceš,  
a jsi v tom potvrzen. Také se ale můžeš dočkat  
určité korektury svého chování prostřednictvím 
zpětné vazby, kdy slyšíš bez hodnocení – Já mám 
takovou a takovou zkušenost, jinou... Slyšíš různé 
zkušenosti a můžeš si z nich vybírat.

Jo, je to velmi obohacující.
Z: Sám mužskými kruhy provázíš, takže víš, že 
se potkávají kluci, kterým je pětadvacet let, str-
kají zrovna čumák do života, ale i chlapi ve věku 
pětašedesáti let, kteří strkají čumák do smrti. 

ŽENY SPLÉTAJÍCÍ
A ROZPLÉTAJÍCÍ

Šárko, dostáváme se k ženským kruhům. 
Můžeš rovnou navázat na Zdenka?
Š: Ženské kruhy mají mnoho tváří a mnoho 
různých směrů. To, jak ženský kruh vnímám 
a držím já, je o vytvoření bezpečného prosto-
ru, kde se setkáváme se zranitelnými ženskými 
tématy skrze jejich rozplétání a zase splétání. 
Skrze pole dalších žen, které nám rozumí. Ať už 
jsou zkušenosti menstruace nebo porodů, péče  
o děti, jejich vypouštění do světa, nebo i ztráty. 
V naší západní civilizované společnosti máme 
bohužel mnoho šrámů a záseků, takže i když pří-
roda a velký životní řád nadělily nám ženám mil-
níky spjaté s tělem,  jsme odříznuty od moudrého 
pramene. Menstruace sice může dopřát zralost 
a hloubku, ale dnes může naopak i sílu ubírat.  
Z daru se stane obtíž. Podobné je to se sexuali-
tou, kde my ženy máme tolik zranění, že je obtíž-
né je sdílet v mužsko-ženském kruhu.

Třeba porody?
Š: Porody jsou typické. Při porodu se rodí nejen 
dítě, ale rodí se i máma – tedy pokud do průběhu 
není zasahováno, jak je to v naší západní společ-
nosti zvykem, i když často s dobrým úmyslem. Síla 
a moudrost mateřství je tím ale výrazně deformo-
vaná, jako ženy k ní potom nemáme přístup.

Protože někdo něco zařídil za vás?
Š: Ano, protože jsme se nemohly samy aktivovat. 
Je to podobné jako s motýlem. Motýl se z koko-
nu po přeměně z housenky musí prodrat ven i se 
svými křídly skrz malou skulinku. Když se mu věd-
ci milosrdně snažili pomoct, aby se chudáček tak 
nenadřel, motýl potom nemohl létat. Když se za-
sahuje do porodů, které jsou u nás v dnešní době 
totálně normalizované, pak se mohou objevovat 
potíže u dětí i u jejich matek. V ženském kruhu se 
účastnice mohou potkávat i s tím, že to má někdo 
jinak, a skrze takové zkušenosti se dá postupně  
a pomalu navazovat pramínek po pramínku.

A mimo porody?
Š: Esence žen je hodně vztahová, a někdy jsou 
tam i bolavá místa ve vztahu k mužům, což se 
obtížně sdílí v mužsko-ženském kruhu. Nejlep-
ší je zaměřit se na to nejprve v ženském kruhu, 
a pak až třeba vyrazit do mužsko-ženského kruhu. 
Stejně tak ale i čistě mezi ženami je mnoho zraně-
ných pocitů. Ne všechny ženy se v kruhu žen cítí 

ŠárkaZdeněk

Mentor, certifikovaný facilitátor kruho-
vé transparentní komunikace, vyško-
lený terapeut somatic experiencing, 
rodinných konstelací, průvodce vision- 
questem. Přes dvacet let studuje...  
a praktikuje tibetský buddhismus i další 
mystické tradice. Přes patnáct let vede 
mužské skupiny, přechodové rituály, 
partnerské workshopy a on-line progra-
my. Založil organizaci muzskykruh.cz.  
Pořádá akce pro otce s dětmi Taťká- 
rium, pro rodiny Rodokmen, duchovní 
poutě do Izraele, do Indie, do Nepálu. 
Je příznivcem integrálního pojetí života 
a integrální filozofie, je otcem tří dětí  
a manželem Šárky. Muž a průvodce lidí 
na cestě k pravdivé, svobodné, spiritu-
ální zkušenosti. Dvacet let hrál hokej 
a věnoval se silovým sportům. S Šárkou 
tvoří projekty Síla duše a Institut pre-
vence a léčení traumatu.
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V kruhu jsou muži V kruhu jsou muži 
ochotní jít do hloubkyochotní jít do hloubky

Mluvit spolu. Naslouchat si. Inspirovat se. Být sám sebou. 
To je Mužský kruh. „Potkáte se  s dechovými, fyzickými  
i prožitkovými cvičeními,” říká Jan Čermák, facilitá-
tor podvečerních setkání v Praze, který je i jedním  
z průvodců výcviku Mužská síla.

vizi a mnoha dalším tématům. Žádné suchopár-
né přednášky plné neměnných pravd se v kruhu 
nekonají. Některé kruhy nemají vypsané téma,  
v těch jsme s tím, co přichází právě teď. 

Kruh trvá většinou tři hodiny, jakou má 
strukturu?
Většina kruhů večerního formátu obvykle začíná 
nějakým dosednutím a zklidněním, pak se vzá-
jemně představíme, protože děláme obvykle ote-

v nás je zásadní být čas od času jen s dalšími muži.

Co se v kruhu děje?
Kruh je pozvání na setkání se sebou samým a s dal- 
šími muži. Mimo kruh se potkáváme s mnoha 
„musím“, až z toho často „nemůžeme“. Kruh je po-
zvání do prostoru, kde každý „může, když chce“. 
Často jsou večerní kruhy tematické. Věnujeme 
se různým aspektům mužského života. Naší síle, 
našim partnerským vztahům, našemu otcovství, 

Proč se mají muži jednou za čas sejít  
v kruhu?
Večerní kruh nabízí zastavení v každodenním 
shonu života. Zastavení v tichu, v přítomném bytí  
a v pravdivosti s dalšími muži. V prostředí, kde je 
bezpečné být sám sebou, kde je zbytečné před-
stírat, že jsem někdo jiný, než kdo jsem. Je osvě-
žující a nabíjející se takhle s ostatními muži setkat 
a moje zkušenost je, že mimo kruh je takových 
setkání mužů jako šafránu. Pro mužskou část  

 Jak ses dostal do mužského kruhu?
Když jsem prožíval ve svém životě první velkou 
krizi a rozhodl jsem se s tím něco začít dělat, tak 
jsem si vybral terapeutku–ženu. Následujících ně-
kolik let mě na mé cestě osobního růstu provádě-
ly výhradně ženy. A jedna z nich mi jednou řekla, 
že pro svou další cestu potřebuji muže, nějaký 
mužský kruh. Za měsíc jsem seděl v kruhu mužů 
na úvodním modulu výcviku Mužská síla. Z urči-
tého pohledu to šlo rychle a z určitého pohledu 
jsem potřeboval těch několik let, abych byl připra-
vený do mužského kruhu vstoupit. 

A proč ses rozhodl být facilitátorem kruhu
i průvodcem výcviku?
Dávalo mi a stále mi dává smysl s ostatními sdílet 
dary, které jsem já v kruhu dostal. Setkání s muž-
ským kruhem mi změnilo život. 

Co bys chtěl ještě dodat?
My muži potřebujeme být s jinými muži. Mluvit 
spolu. Naslouchat si. Inspirovat se. Mluvit o svých 
pocitech a ukazovat je. Vidět cestu ostatních 
mužů. Vidět osobitý způsob, jakým ostatní muži 

žijí svůj život a jsou sami sebou. A díky tomu žít 
svým vlastním osobitým způsobem svůj mužský 
život a být sám sebou. To je základní podmínka 
toho, abychom pro naše ženy, děti, komunitu,  
národ i celé lidstvo společně vytvořili svět, ve kte-
rém je radost žít. Ženy svou práci odvedly a teď 
přišel čas, abychom ji udělali my. 

Jan Čermák

Jsem člověk, muž, partner, otec tří dětí  
a vědomý účastník vlastního života. Přes 
dvacet let pracuji s lidmi a nepřestává mě 
udivovat síla lidského ducha a našeho srd-
ce. Mojí vášní je být průvodcem lidí, kteří 
chtějí ve svém životě něco víc než dopo-
sud. Lidé, kteří převzali odpovědnost za 
svůj život a za to, jak se jim v něm daří, jak 
se v něm cítí. Lidé, kteří se rozhodli svůj 
život změnit. Kteří se rozhodli objevit sílu 
svého ducha a svého srdce.

vřené kruhy pro všechny muže. Následují cvičení 
a council, který je základem mužského kruhu. Je 
to skupinová forma transparentního sdílení a na-
slouchání.

Co se ještě děje?
Velmi často je součástí kruhů meditace. To je hlav-
ní duchovní praxe, kterou v našem kruhu prakti-
kujeme. Nevyznáváme žádné náboženství, ale 
věříme, že do našich životů promlouvá něco větší-
ho, než jsme my sami, a že s tím potřebujeme mít 
nějaký kontakt. My nabízíme meditaci. Osobně 
rád pracuji s medicine walkem, což je procházka 
věnovaná rozjímání o samotě s nějakým tématem 
v přírodě. Ale i ve městě se dá uvidět spousta 
přírody, která dokáže přinést hodně inspirace. Ať 
už děláme v kruhu cokoliv, vždy je náš záměr být 
pravdivě tady a teď.

Musí zájemce něco umět? 
Vítaný je každý muž, který je ochoten a připraven 
po čas kruhu respektovat sebe i ostatní.

V kruhu často zaznívají silné osobní zkuše-
nosti, které si jinak muži nechávají pro sebe. 
Čím to je?
V kruhu je bezpečí. Když ho cítíme, jsme ochotní 
jít do hloubky sebe sama a nahlas mluvit o tom, 
co se v nás odehrává. V kruhu je jistota, že to, 
co řekneme bude slyšeno a respektováno. Že to 
nikdo nebude soudit, zpochybňovat, srovnávat  
s vlastními zážitky, litovat nás nebo nám dávat ne-
vyžádané rady. V kruhu je jistota, že to, co řekne-
me v kruhu, v kruhu zůstane. Starat se o bezpečí 
je zásadní úkol pro facilitátora kruhu. Současně je 
to úkol pro každého účastníka kruhu. Protože to, 
co v kruhu dávám ostatním, od ostatních v kruhu 
dostávám. 

V kruhu je bezpečí.
Když ho cítíme, 
jsme ochotní jít 

do hloubky sebe sama 
a nahlas mluvit o tom, 

co se v nás 
odehrává. 
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Našli jsteNašli jste
bezpečnébezpečné
místomísto pro pro
nebezpečnénebezpečné
pravdypravdy

Mužská síla je název dlouhodobého a intenzivního programu pro muže, který se každoroč-
ně koná v Čechách i na Moravě po vedením několika průvodců. „Ve skupině muži dosahu-
jí výrazně lepších výsledků, než by byli schopni sami,“ říká jeden z mentorů Karel Tůma  
o takzvaném výcviku, jehož součástí je i čtyřdenní visionquest. 

emocionální i duchovní. A co nám už neslouží, to – 
pokud možno s díky a respektem – odložíme a na-
hradíme něčím jiným, co nám slouží lépe, co nás 
podporuje. Je to neustálá proměna, růst a učení 
se. Vlastně nejlepším darem, výsledkem výcviku 
je, když účastník získá základní metodiku, jak TO 
dělat. Jak se zkoumat, jak svoje „modely chování” 
měnit. S tím pak může zacházet kdykoliv.

S jakými metodami a technikami na výcviku 
pracujete?
Základem všech základů je bezpečí. To je první, 

chování. A bude je revidovat a upravovat tak, aby 
změnil přístup k životu z pasivního proživatele 
událostí a stal se jejich tvůrcem.

Jde o prohlédnutí našich často nevědomých 
programů?
Ano, zjednodušeně řečeno je to totální inventura 
sebe samého. Nejdřív musíme po-znat a vyndat 
ze sebe všechno, podle čeho se řídíme. Uvědomit 
si, co nás tvoří. Kde jsme k tomu přišli, jaké okol-
nosti nás zformovaly. Musíme prozkoumat tento 
materiál na úrovni vědomé, podvědomé, tělesné, 

Proč je v názvu slovo výcvik?
Protože to výcvik je. (smích) Pokud chceme dosáh-
nout významné změny, málokdy stačí jeden im-
pulz. Náš výcvik není v pravém slova smyslu jedna 
akce, je to série impulzů, skrze které je účastník 
vyzýván k mnoha změnám, krokům, které ve svém 
součtu nakonec způsobí změnu v jeho životě. Vý-
cvik Mužská síla je dlouhodobá záležitost.

Co je jeho cílem?
Účastník se zaváže na rok a půl k tomu, že bude 
zkoumat sebe, svoje postoje, svoje programy 

představit, že budu žít takový život, jaký žiju. Baví 
mě. A teď se to snažím zprostředkovávat dalším 
mužům.   

Přišlo ti díky výcviku něco, co jsi nečekal?
Co se dalo čekat, ale já to nečekal, bylo uvědo-
mění mnohosti světa. Mnohost různých osudů, 
různých příběhů. Do výcviku jsem žil v domnění, 
že tak, jak to mám já, to musí mít přece skoro kaž- 
dý. Za ta léta jsem ale poznal, že každý má unikát-
ní příběh. Jsou sice nějaké obecné principy, stejné 
kosti mužských příběhů, ale skutečnost je mno-
hobarevná. To mi rozšířilo obzory a varianty bu-
doucnosti. Je z čeho vybírat, čím se inspirovat. Při-
neslo to rozpad mých stereotypů vnímání. I sebe 
sama. Musel jsem opustit svůj sebeobraz. Příběh 
o sobě. Někdy to bolelo, přiznat si, že to, co jsem 
si o sobě myslel přes třicet let, byl omyl. A je třeba 
tu představu přestavět, odepsat své mnohaleté 
„investice” a začít znovu. To je ale to nejlepší, co 
mě vlastně mohlo potkat.

VÝCVIK MUŽSKÁ SÍLA

Svou strukturou a filozofií otevírá možnost 
vstoupit na cestu objevování, sebepozná-
vání a sebeléčení v mužském společenství. 
Výcvik tvoří 29 výcvikových dní rozlože-
ných do téměř roku a půl. Skládá se ze 
sedmi dvoudenních víkendových seminá-
řů, čtyřdenního meditačního retreatu, de-
setidenního visionquestu a jednodenního 
návratu na místo visionquestu po roce od 
jeho konání. Během rok a půl trvající cesty 
jde o to, přivést muže k jejich nejvnitřněj-
ší pravdě. Prošlapat si cestu do vlastního 
chrámu srdce. K síle, k lásce, k soucitu,  
k rozhodnosti, sebevědomí, prosperitě… 
Prošlapat si tu cestu osobně. Za posledních 
devět let prošlo mužským výcvikem v Če-
chách, na Moravě a na Slovensku něco 
přes 600 mužů.

co je třeba zajistit. Muži do výcviku často přichá-
zejí s pocitem, že něco musí nebo že něco nesmí.  
V tom je vždycky tlak a pocit nebezpečí. Muži vní-
mají, že musí vypadat silnější a kompetentnější, 
než se vnímají, naopak nesmějí být slabí, bezrad-
ní. Důležitý moment je, když si sami prožijí, že ne-
musejí být „nějací”. Že mohou být takoví, jak se 
skutečně cítí, a nejsou přitom ohroženi. V té chvíli 
se uvolní a může dojít ke změně.

Používáte také council…
Ano, kruhové sdílení. Council je někdy definován 
jako „bezpečné místo pro nebezpečné pravdy”. 
Muž může sdílet svůj příběh v kruhu jiných mužů 
a je přijímán a respektován takový, jaký je. Mnoh-
dy je to pro muže poprvé, kdy něco takového ve 
svém životě prožijí. Používáme ale také fyzické ak-
tivity, kdy muži znovu objeví svoji sílu, zjistí, že mají 
tělo a že to je fajn. Používáme rituály, prvky arte-
terapie… Paleta metod a technik je velmi pestrá, 
stejně jako účastníci. Takže každého trefí něco ji-
ného. Hodně důležitá je taky skupinová podpora. 
To propojení chlapů, soudržnost, kamarádství. Je 
na úplně jiné rovině než v běžném životě. Ve sku-
pině muži dosahují výrazně lepších výsledků, než 
by byli schopni sami. Některé věci ani bez skupiny 
vyřešit nejde. I když se o to my muži často a rádi 
snažíme…

Významnou součástí výcviku je visionquest. 
Proč muži odcházejí do přírody na čtyři dny 
o samotě, jen o vodě? 
Visionquest je obecně a stručně řečeno silný pře-
chodový rituál, kdy muž přechází z jednoho sta-
vu do jiného. Z mladíka – nezávisle na věku – do 
zralého muže. Ze svobodného muže do manžela, 
otce… Na visionquestu se odkládá staré a přichází 
nové. To je ale na dlouhé vyprávění a stejně se to 
nedá předat. Musí se to prožít na vlastní kůži.   

Jak tedy vzpomínáš na svůj výcvik
a visionquest?
Osobním neboli seberozvojem jsem se začal za-
bývat někdy před dvaceti lety. Prvotní motivací 
bylo udržet si zdraví, ale i téma manželství, pak 
se objevovaly další a další rozměry. Výcvik jsem 
absolvoval před osmi devíti lety a od té doby ve 
výcviku zůstávám. Nejdřív jako asistent u Zdenka 
Webera, a pak poslední čtyři roky jako průvodce. 
Moje první zadání na visionquestu bylo o ukon-
čení vnitřního boje. Měl jsem v sobě pocit jakoby 
mnoha protichůdných až nepřátelských hlasů, 
částí. Neuměl jsem se rozhodnout a za svým roz-
hodnutím si stát. Během výcviku a po něm jsem je 
usmířil. Poznal jsem je, zjistil, kde se vzaly, přijal je. 
Přineslo mi to více klidu, energie a hlavně radosti 
ze života. Nikdy v minulosti jsem si nedokázal ani 

Ohlasy účastníků

Pro mě celý proces hledání vize znamenal 
větší uvědomění toho, kdo jsem, jaký jsem 
a kam bych měl směřovat. Samotný vision 

quest byl pro mě začátkem cesty
a ne jejím cílem. Teď vím, že je možné,

a usiluji o to, abych každý svůj den
žil vědoměji, každé rozhodnutí dělal

s nějakým záměrem a aby každý okamžik 
mého života měl nějaký smysl. Sílu a mou-
drost k tomu jsem v průběhu kurzu čerpal

z mužského kruhu.

Pavel Salač

Ohlasy účastníků

Účast v mužské skupině mi dala to, 
čeho si v životě nejvíce vážím – překonal 
jsem sám sebe, svůj strach, svoje obavy, 

svoje ego. Mnohokrát jsem měl příležitost 
vzdát svůj záměr a odejít, ale s podporou 

ostatních můžů jsem to dokázal, našel 
jsem svoji stezku, po které teď kráčím.

Nesmírně si vážím veliké podpory, které se 
mi uvnitř mužského kruhu dostalo 

od všech parťáků ve skupině.
Bez ní bych svoji cestu nenašel tak snadno.

Jaromír Rous
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Visionquest,Visionquest,
bytí v příroděbytí v přírodě
se sebou a…?se sebou a…?

Přijde čas, kdy za sebou musíme nechat rodinu, přátele i práci, a jít dál chvíli sami. Pohléd-
nout v přírodě do svého nitra, abychom odkryli nové šance. Dopřejme si zkušenost, kterou 
nabízí visionquest.

Jedeme do Portugalska, na úpatí pohoří 
Serra da Gardunha! Tedy alespoň muži 
a ženy mířící na silný rituál, který se odehrává 
v nadmořské výšce 700 metrů. „Hledání vize je 
znovuoživený přirozený proces hledání osobní-
ho životního poslání prostřednictvím deseti dnů 
a nocí strávených v přírodě,“ říká mentor Zdenek 
Weber, který akcí provází společně s manželkou 
Šárkou. Hledání vize podle nich může přinést do-
vršení starého cyklu života, objevení svého nej-
důležitějšího smyslu a poslání. Součástí rituálu je 
i tradiční odloučení od skupiny, kdy člověk zůstá-
vá několik dní a nocí sám v přírodě, bez jídla, jen 
o vodě… Zdenka tohle téma přitáhlo v roce 2005 
díky pořádání mužských kruhů prostřednictvím 
německého průvodce Thomase Grainera. „Hod-
ně mě tehdy nadchla práce s vizí, s hledáním 
vize. Tak jsem našel Kenta Pierce, což je Ameri-
čan z Kalifornie, který provázel visionquestem již 
nějakých třicet let. Odjel jsem do Švédska, kde 
tehdy Kent působil, a tam jsem poprvé absolvo-
val kompletní visionquest,” vzpomíná Zdenek na 
rituál, jehož součástí je…

…CESTA O TŘECH STADIÍCH 

ODLOUČENÍ
Po nějakou dobu se budeš připravovat na od-
chod od svého minulého světa, abys vše zane-

chal za sebou. Až nastane ten pravý čas, oddělíš 
sám sebe od předešlých zájmů a budeš ode-
brán od všech běžných kontaktů.

PRÁH
Vstoupíš na práh či přechod, až překročíš ome-
zení svého dřívějšího života a zahájíš čas zkou-
šek. Zde na prahu budeš zkoušen, stejně jako 
hrdina/hrdinka v dávných letech. Zde na po-
svátné hoře vykonáš své „poslední“ povstání, 
umíráním starého, přivítáním nového.

VTĚLENÍ
Na své cestě zpět si osvojíš úkol přinést sám 
sebe, svou vizi, své porozumění do reálného 
světa pro blaho svých lidí.

Zdenek s Šárkou v případě visionquestu vyzdvi-
hují sílu skupiny:

„My, lidé, nejsme self-help-book, 
abychom si pomohli sami.

Potřebujeme komunitu bytostí, 
ve kterých najdeme oporu pro 

svoje vlastní prožívání a myšlení.“

„Vracíš se k původní
přirozenosti, ze které

se potom stáváš mnohem 
víc člověkem.” 

Zdenek Weber

Ohlasy učastníků

Většinu svého prvního visionquestu jsem 
proplakala – radostí, smutkem, dojetím. 
Poznala jsem, jak silná medicína spočívá 
ve sdílení v kruhu. Jak léčivé je vyprávět 

svůj životní příběh lidem, kteří naslouchají 
srdcem, a jak hluboce mě samotnou léčí, 
když naslouchám příběhům druhých lidí. 
Takovou míru lidskosti, laskavosti a přijetí 

jsem do té doby nikde jinde nezažila. 
Odjela jsem domů s probuzenou částí mě, 

která zamrzla někde v raném dětství,
a s přáním, že tuhle medicínu si chci 

dopřávat po zbytek života.

Blanka Tichavská
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A co překvapuje účastníky?
Myslím, že muži, které ve výcviku potkávám, to 
mají podobně. Častým překvapením pro účast-
níky bývá zjištění, že mezi muži může existovat 
přátelství. Prožijí na vlastní kůži, že nemusejí nosit 
masky přetvářky, že neexistuje jen konkurence  
a boj o dominanci. To je velmi úlevné.

Pro koho je taková dlouhodobá akce 
vhodná?
Pro každého, kdo má pocit, že jeho život se neubí-
rá tím směrem, kterým by se mu líbilo. Pro něko-
ho, kdo cítí, že je v jeho životě něco špatně nebo 
tam něco chybí. Bylo to tam třeba, ale někam se 
to ztratilo.. Život ho nebaví, vztah vychládá, prá-
ce ho netěší, budoucnost neláká… Tento pocit se 
může objevit téměř v každém věku. Nejčastěji se 
objevuje ve chvíli, kdy má muž tak nějak hotovo. 
Dokud buduje kariéru, zakládá rodinu, staví dům,  
nemá čas si všimnout, že něco není „úplně ono”. 
Jak rostou děti, firma je stabilizovaná, dům posta-
vený a muž si sedne, aby si to vychutnal… A ono se 
to nedaří, uspokojení bylo jen krátkodobé. Objeví 
se touha po výzvě. Říká se tomu krize středního 
věku, takže třeba kolem 35+.  Někdo si to střihne 
ještě jednou podle stejného plánu. Další si řekne 
„aha!”, něco je špatně. A začne hledat. Chodí ale 

Karel Tůma

Každý lidský život má svůj jedi-
nečný potenciál, dar, který
je fajn poznat, rozvinout

a doručit světu. Rád kladu
otázky odhalující tento smysl, 

potenciál…

karel.tuma@ktuma.cz
+420 724 613 631

Jan Prokopec

Fascinují mě pokroky,
které jsem získal díky výcviku 

Mužská síla, a možnosti, 
které mi to do života podvaceti-
pěti     letech v armádě přináší.

Rád je předávám dál.

pepinn@seznam.cz
+420 724 849 329

Jan Čermák

Mojí vášní je být průvodcem lidí, 
kteří chtějí ve svém životě

něco víc než doposud.
Lidí, kteří se rozhodli objevit

sílu svého ducha
a svého srdce.

cermi39@gmail.com
+420 724 851 823

Zdeněk Kálecký

Mužský kruh ti umožní být
viděn, slyšen a přijat dalšími 
muži. V síle i slabosti, bolesti

i radosti.
Není to lehká cesta.

Ale vyplatí se.

zdenek.kalecky@seznam.cz
+420 725 501 332

i muži 55+. Jejich zadání bývá trochu jiné – co se 
zbytkem času? Za tím bývá nevědomá otázka, jak 
zúročit a předat dál svoji životní moudrost a zku-
šenost. Jakým způsobem, formou po sobě něco 
zanechat.
Občas přijde i „mladík“ 25+. Ten mívá zadání, je 
obvykle velmi vědomý, jak svůj potenciál co nej-
lépe využít. No, nejdřív ho možná objevit, pak při-
jmout, a pak co nejlépe doručit. Společné všem 
ale je, že mají touhu, potřebu něco ve svém životě 
změnit. Někdo třeba jen malinko, někdo hodně. 
Všichni ale mají pnutí k růstu. 

Co tě provázení mužskými výcviky učí?
Každá skupina, každý jedinec je jiný a každý se mě 
nějak dotkne. Nějak mě osloví a nutí k „revizi” toho 
mého. A často se stane, že musím přestavovat, 
přistavovat k tomu, co jsem si vybudoval. Taky mě 
to nutí k růstu. To stejné, čím procházejí účastníci, 
se dotýká i mě a mého okolí. Projevuje se to tak, 
že pár dnů až týdnů před víkendovým modulem 
se mi v životě objevují chystaná témata a ptají 
se, třeba: „Tak co, Karle, jak to máš s matkou?” 
A já musím chtě nechtě kouknout do své vnitřní 
„bedýnky” a ještě z ní vyndat pár „zapomenutých 
shnilých jablek”. Díky Bohu za to. Kdybych je tam 
nechal, nakazí postupně všechno ostatní. 

Ptejte se čtyř průvodců výcvikem Mužská síla

www.muzskasila.cz

Ohlasy účastníků

Díky výcviku jsem se dozvěděl zase více
o sobě. O svém vnitřním světě i o svých 
pohledech na ten vnější. V Mužskému 
kruhu jsem získal konkrétní představu 
o tom, na čem mohu a musím u sebe 

pracovat. Navíc cítím úlevu, radost a příval 
energie díky sdílení mezi chlapama, 

kteří si vzájemně dávají podporu a úctu. 
To v mém životě do té doby téměř úplně 

scházelo. Dříve jsem si musel dodávat 
hodně odvahy, abych si dovolil být sám 
sebou. Dnes je pro mě má přirozenost 

základní věc, ze které vše vychází.

Kamil Houška
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Zadáno pro ženy a dívky. Článek si ale samozřejmě mohou přečíst i muži. Týká se akcí,  
které pracují s ženskou lidskostí, poznáváním a rozkvétáním. Tady rostou Královny a prin-
cezny, jejich esence i hlas. Ochutnejte ozvěnu hned tří retreatů.

Co se na pětidenní akci děje? Sdílení a naslouchá-
ní ženským životním příběhům a zkušenostem 
v malém i velkém kruhu, tanec a pohyb, tvoření, 
procházky v přírodě, meditace a vedená předsta-
vivost, různá cvičení a hry na vnímání těla, filmy… 
S hloubkou i lehkostí, v aktivitě i bytí.

A nedařilo se mi naplnit jejich představy, hodnoty 
a standardy. I když jsem se snažila!” říká lektorka, 
když se dnes ohlíží zpátky. Tehdy prožívala poci-
ty selhání a nedostatečnost. Bylo to nepříjemné 
a uvnitř nitra ji to bolelo. „Po více než desetileté 
cestě svého vlastního růstu a objevování života  
s laskavostí k sobě však cítím svou unikátní esen-
ci, dar, hodnotu a krásu života,” vypráví. Právě 
proto vytvořila nejen pětidenní retreat pro matky 
a dcery od deseti let s názvem…

Královny a princezny

…který podporuje dospívání dívek v jejich velmi 
zranitelném období, kdy se otevírají životu v plné 
barevnosti. „Aby se spojily se svou vlastní esen-
cí. Aby mohly být svobodně propuštěny z našich 
mateřských náručí, kdy jim budeme stát v zádech 
a držet jim místo vedle sebe v kruhu žen,” vypráví 
Šárka.

Šárka Weberová vzpomíná, že sama začala skuteč-
ně vnitřně dospívat až tak v pětatřiceti letech. A to  
i přesto, že v té době už byla mámou čtyřleté-
ho syna. „Na svůj život jsem do té doby nahlíže-
la očima svých rodičů, nic jiného jsem neznala.  

Když královny a princezny
naslouchají svému srdci

Esence královny

Je název dalšího pětidenní retreatu pouze pro 
ženy. „Nikdy jsem nezažila podobně silnou zkuše-
nost, i když jsem již v rámci studia a svého povolá-
ní psychologa prošla různými sebezkušenostními 
semináři. Byl to nezapomenutelný zážitek plný 
zázračnosti, laskavosti, lásky a přijetí,” vzpomíná 
účastnice Lucie.
Na pětidenní akci v přírodě šumavské krajiny 
ženy čeká sdílení, meditace, tanec, ticho, spřádání 
vizí i péče o tělo. Jeden večer jsou to třeba lázně  
s bylinkovou saunou. „Budeme naslouchat sobě, 
svému srdci, své duši… Budeme společně nalé-
zat královské části sebe samých, zapomenutých, 
odložených nebo úplně nových,” podotýká Šárka  
k programu.

Hlas královny

A do třetice, skoro jako v pohádce, další pětidenní 
retreat pro ženy. Teď a tady je čas rozeznít svůj 
hlas. Najít jeho pravdivý pramen, propojit ho  
s hlasem vnitřním a nechat ho znít jako ZVON, 
který nese důležité poselství do světa.

Tímto programem provází s Šárkou i hlasová 
trenérka Monika Kubasová. „Náš hlas je nepo-
stradatelnou spojovatelkou s okolím a zároveň 
sekretářkou, která pečlivě uchovává otisky situací, 
kterými procházíme. Každodenně vysíláme ve zvu-
ku našeho hlasu zprávu o sobě, ať chceme, nebo 
nechceme. O našich postojích, zásadách, obavách 
i radostech,” zmiňuje Monika.

Díky ní se ženy mohou těšit na dechová cvičení, 
intenzivní pohyb vedoucí k příjemnému uvolnění, 
na hlasová cvičení, která rozpohybují krk, mluvi-
dla a jazyk, ale i na hudbu, která probudí emoce 

v těle. Objevit 
další „tóny svého 
hlasu” je podle 
Moniky zábava, 
dobrodružství, 
někdy dřina, pot 
a slzy a nejčas-
těji překvapení. 
Zanechává totiž 
stopu v těle, srd-
ci a duši – „Tohle 
jsem já, takhle 
zním”.

„Spojení mezi 
matkami a dcerami 

se dospíváním 
proměňuje. Na určité 

úrovni je potřebujeme 
propustit, aby se k nám 

mohly samy znovu 
připojit jako ženy.“

„Žena Královna 
ztělesňuje hlubokou 

moudrost, důstojnost
a především lidskost.

Je si vědoma svého 
poslání. Ve službě  

svému království a jeho 
lidu.“

„O svůj hlas se můžeme 
opřít, nezní jen v krku, 
je propojen s dechem, 
prochází celým tělem.

Je naším nástrojem,  
je projevením  

jedinečného daru.“

Retreat je pro ženy, které si potřebují od-
počinout a zároveň udělat něco pro sebe. 
Srovnat si život, poznat své nitro, objevit  
a rozproudit v sobě sílu ženy.                 Jarka

Možná máš strach a jsi nerozhodná, jako 
jsem byla já, ale pokud slyšíš volání, které 
neustává, určitě jeď. Asi to nebude pro-
cházka růžovou zahrádkou, ale rozhodně 
to bude něco, co ti o kousek narovná tvoji 
korunu.                                             Zuzka K.

Retreat jsem si s potěšením užila. Šárka 
vytváří nádherné prostředí, kde se může 
dít moudrost kruhu.                              Adél

Jeď! Užiješ si to. Nabereš sílu do každo-
denních činností. Zjistíš, že to co zrovna 
řešíš, řeší nebo už mají vyřešené jiné že-
ny-královny.                                        Zuzka

Ohlasy účastníků Ohlasy účastníků

Retreat bylo úžasně hluboké zastavení  
v běhu dní. A zcela svobodně. To mne na 
tom bavilo nejvíc. Nic nemuset, jenom být. 
Součást všech nebo sama, na povrchu 
nebo hluboko, v slzách nebo v smíchu. 
Vše je možné. Laskavé vedení Šárkou, 
jemné doteky bolavých míst, ticho, medi-
tace i divoký tanec a zpěv.               Patricia

Jedinečná příležitost, jak pečovat o svůj 
vnitřní i vnější hlas. Místo, kde můžu blou-
dit a taky se vynořit, můžu jít po stopách 
nebo bloudit. Světlo se na cestě vždycky 
objeví.                                              Kateřina

Dostala jsem se do intenzivnosti sebe 
samé, přes prožívání ostatních žen a při 
jejich sdílení. Jako kdybych navlékala korál-
ky na nit života, která s námi všemi souvi-
sela… Souvisí. Děkuji.                           Petra
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se skrze příběhy ostatních žen vidím z nových 
úhlů pohledu, cítím sounáležitost, protože naše 
příběhy jsou si často podobné. A to mi pomáhá  
v běžném životě k větší laskavosti k sobě.

Jak ses ke kruhům a seberozvoji dostala?
A odkud se znáte s Šárkou Weberovou?
Moji cestu odstartoval projekt Ženy ženám někdy 
v roce 2011, jehož byla Šárka tenkrát součástí. 
Pak jsem viděla Zdenka a Šárku přednášet na akci 
Ženy ženám živě a moc se mi líbilo jejich pojetí 
vztahu a komunikace. Díky tomu jsem si koupi-
la jejich knihu Láska bez pout, a ta mě pohltila. 
Pak se přihlásil můj muž do výcviku Mužská síla, 
a nastalo i moje první setkání s visionquestem, na 
který jsem se vydala ve stejný rok jako můj muž. 
Slyšela jsem stejné volání jako z povídky O my- 
šákovi. A visionquest pak všechno ještě umocnil. 
Já jsem už předtím navštěvovala ženské kruhy  
a vedla vlastní semináře, ale kruhové sdílení  
s Weberovými mi ukázalo ještě úplně novou 
hloubku, která je v councilu možná.

Mimochodem, Šárce dnes asistuješ na jedné 
z jejích akcí pro ženy, která má v názvu slovo
„královna”. Co tě k tomu napadá?
Asistuju Šárce na semináři Esence královny, která 
je prožitkově sebepoznávacím seminářem a pro 
ženy je většinou prvním kontaktem s královskou 
důstojností v jejich vlastním životě. Pro mě je „Krá-
lovna” archetypem zdravé dospělosti. Ráda popi-
suju ženám rozdíl mezi královnou a princeznou 
– princezna dělá jiná rozhodnutí, s vidinou jiných 
výsledků než královna. Princezna je jako dospí-
vání, puberta, nezralost. Královna se rozhoduje 
s ohledem na prosperitu celé země, královna si 
uvědomuje, že je se svým královstvím součástí 
celku. Královna pečuje o zdroje své země, vnímá 
potřeby své i ostatních ve svém království…

Jak to ale po semináři využít v životě?
Touto optikou se pak jako žena mohu dívat na 
různé situace a rozhodnutí ve svém životě a ptát 
se: Byl to rozmar princezny, nebo to bylo králov-
ské rozhodnutí? Vědomě se rozhoduju, jestli chci 
být víc princezna, nebo víc královna. Díky této op-
tice také můžu vidět, v jakých situacích jsem třeba 
zamrznutá kvůli traumatu, protože se mi nedaří 
se dostat do té královské polohy. Pak s tím můžu 
s pomocí terapeuta něco dělat. 

Proč ses rozhodla provázet ženskými akce-
mi?
Moje zkušenost s bezpečným prostorem a pro-
středím  byla pro mou cestu klíčová, a proto 
vím, co všechno bezpečné kruhy umějí a mo-
hou poskytnout. A tak jsem vytvořila prostor, 

Zmiňuješ na svém webu, že v životních 
zapletencích klientů svítíš na to opravdu 
důležité – co to bývá nejčastěji?
U žen zpravidla tou první věcí, kterou řešíme, jsou 
zdroje. Z nedostatku zdrojů pak vyplývají další  
a další frustrace, ty přinášejí do života vyčerpání, 
náladovost, silný pocit oběti. Druhou nejčastější 
příčinou je neschopnost vykomunikovat svoje 
potřeby, a z toho zase vyplývají situace, které jim 
život komplikují. A tak je učím vnímat a cítit jejich 
tělo, umět pojmenovat, co právě prožívají, a ná-
sledně vykomunikovat, co potřebují. Když to úpl-
ně zgeneralizuju, tak ve většině případů se jedná 
o nesoulad prožívání těla a konání mysli, které 
pak způsobují, že se v životě ocitají na místech, 
v situacích a ve vztazích, ve kterých se vůbec necítí 
dobře. A to má samozřejmě vliv na kvalitu života, 
radost z něj a podobně.

Jakou životní zkušenost bys chtěla vzkázat 
ženám, ale klidně i mužům?
Připustit, že na nic na světě nemusíme být sami. 
Pomoc je všude okolo, stačí vyslovit, že ji potře-
bujeme

kde ženy – ale mnohdy i muži – v mém okolí 
mají možnost se potkat, vidět, cítit a vzájemně si 
naslouchat a být slyšeni. Pořádám ženské kru-
hy, mužsko-ženské kruhy, semináře pro muže 
i ženy, živě i on-line. Čistě pro ženy jsem pak 
založila on-line klub Sama sebou, který je tím 
virtuálním bezpečným prostorem, kde se ženy 
mohou učit, inspirovat, sdílet a pozvat a poznat 
všechny své tváře – i ty, které se bojí ukazovat, 
ale jsou jejich součástí. 

Kruhové sdílení v on-line prostoru má podle 
tebe stejnou moc a sílu, jako kdekoli jinde. 
Jaké s tím máš zkušenosti?
V loňském roce jsem absolvovala v on-line pro-
storu skutečně hodně kruhů a sdílení a moje 
zkušenost je taková, že silné sdílení je možné  
i naplacato. Samotnou mě to překvapilo, protože 
jsem si nemyslela, že je něco podobného virtu-
álně možné. Daří se to, když na všech stranách 
dodržujete maximální možnou míru naslouchání, 
když sami sedíte v prostředí kde vás nic neru-
ší – děti, partneři… – a vy se tak můžete v klidu  
a v bezpečí ponořit hluboko do sebe bez strachu 
z toho vyrušení. Tady přechází malá část zodpo-
vědnosti za prostor i na účastníky, protože při 
kruhu „naživo” drží tuhle zodpovědnost za místo, 
kde nejste rušeni, lektor. Velkou výhodu vnímám 
v tom, že se můžete spojit s lidmi, s nimiž byste se 
osobně spojovali velmi těžko, a můžete se účast-
nit sdílení, ke kterým byste se jinak třeba vůbec 
nedostali. Z různých důvodů, ať už je to vzdále-
nost, zdravotní stav, finanční a rodinné poměry, 
vládní omezení…. V on-line prostoru se dá dle mé 
zkušenosti dělat vše, co si dělat dovolíme, takže 
vždy záleží na kreativitě a chuti lektora.

Blanka Tichavská
Koučka, mentorka a lektorka komuni-
kačních seminářů a sebepoznávacích 
workshopů. Je vášnivá propagátorka 
transparentní kruhové komunikace 
a councilového sdílení v kruhu. Často také 
sepisovatelka zkušeností, inspirace a ne- 
obyčejně obyčejných zážitků. V neposled-
ní řadě je také manželka skvělého muže, 
máma tří dětí, panička jednoho střapaté-
ho psa a milovnice terapeutického kocou-
ra. Miluje moudrost přírody a její terapeu-
tické účinky.

Čistě pro ženy jsem
 založila on-line klub 

Sama sebou

Zdroj vnitřní síly,Zdroj vnitřní síly,
místo uvolněnímísto uvolnění
a bezpečný přístava bezpečný přístav

Proč zamířit do ženského kruhu, a jaký je i v dnešním světě rozdíl mezi princeznou a krá-
lovnou? „Ráda s tím ženy seznamuju,“ říká průvodkyně ženskými a mužsko-ženskými kru-
hy Blanka Tichavská, manželka a máma tří dětí, která spolupracuje s Šárkou Weberovou na 
akcích, kde ženy poznávají sílu své koruny.

porují ženy v jejich přirozených polohách a potře-
bách, a mohou tak být pro ženy velkým zdrojem, 
místem uvolnění a bezpečným přístavem. Kvalit-
ně vedené ženské kruhy také ukazují jak zdravé 
ženské společenství může fungovat.

Co ženské kruhy dávají tobě?
Pro mě jsou spojené s péčí o sebe, s uvolněním, 
s energií tance, zpěvu a nebo třeba malování. Je 
to kreativní a bezpečný prostor a čas, ve kterém 
jsem jen já, moje potřeby, a kde promlouvá moje 
potřeba sebevyjádření. Jsou také místem, kde 

je tanec, zpěv, péče o tělo, ticho, malování, masá-
že… Jsou pokaždé úplně jiné, ale pravidla councilu 
zůstávají stejná – protože spoluvytváří bezpečný 
prostor. 

Proč se mají – občas – potkat ženy v kruhu, 
bez mužů?
Když se rozhlídneme okolo, tak uvidíme, že svět 
jede spíše v mužském módu – rychlost, akčnost, 
jasnost… Ten ženský svět, obzvláště v bezpečném 
prostředí kruhu, je pečující, uvolňující, plynoucí. Je 
v něm hebce, měkce a něžně.  Ženské kruhy pod-

Jak to vypadá v ženských kruzích?
Různé ženy to mají různě. Byla jsem na kruzích, 
kde se třeba jen tančilo a zpívalo, nebo naopak 
na kruzích, kde se jen sdílelo. Moje zkušenost je 
taková, že v ženském kruhu se potkáte s krásnou 
výzdobou, s intimním osvětlením, s pohodlím  
v podobě polštářů a dek, s vůněmi éterických ole-
jů, s příjemnou hudbou, s kartami, polodrahoka-
my, květinami…. Zkrátka ženám dělá dobře vnímat 
všemi smysly a tyhle drobnosti je podporují. Moje 
ženské kruhy jsou více ve flow než strukturované, 
jsou hravé a obsahují mnoho různých prvků jako 

www.blankatichavska.cz

fo
to

: V
en

du
la

 a
 R

om
an

 M
or

av
co

vi



SÍLA DUŠE | SLOW SEX RETREAT | 26–27

Studovala psychologii a řadu humanistických pří-
stupů k léčbě a zkoumání sama sebe. V roce 1987 
se setkala se svým duchovním mistrem Oshem, 
velkým indickým mystikem, a strávila s ním jeho 
poslední roky života. Poté, co Osho v roce 1990 
zemřel, začala společně s ostatními šířit Oshovo 
dědictví a zpřístupnila jeho výuku tisícům lidí –  
v Oshově Meditačním a terapeutickém centru  
v Pune, v Indii a v různých zemích Evropy, a také 
jako ředitelka školy Osho Ko Hsuan School (v An-
glii), mezinárodní internátní škole pro děti ve věku 
7–16 let, inspirovanou vizí Osha.
V Anglii se Dhyani Maria setkala se zen-mistrem 
Davidem Fergusonem, s nímž v dubnu 1999 do-

sáhla Kensho (uvědomění si, že neexistuje od-
dělené já). Fenomén Kensho žije v každodenním  
životě i práci, kde poskytuje poradenství a pod-
poru lidem trpícím traumaty a těm, kteří si pro-
šli život ohrožujícími zážitky. Také vede lidi, kteří 
prostě jen chtějí pochopit, jak fungují, a kteří chtějí 
prožívat život naplno.
Metoda Somatic Experiencing, kterou Dhyani 
Maria uplatňuje společně se všemi svými život-
ními zkušenostmi, prohlubuje pochopení toho, 
jak funguje nervový systém a jak jej lze regulovat. 
Dhyani Maria jezdívá do Prahy a nabízí individuál-
ní sezení, Skype, večerní setkání i workshopy.

V intimitě
opusťte
honbu
za výkonem

Slow Sex Retreat je název sedmidenní tantrické akce, která je určena párům v oblasti  
sexuality a intimity. „Koná se v bezpečném prostoru, praxe se koná v soukromí na poko-
jích,“ upozorňuje mentor Jan Rudzinskyj, který je spolupořadatelem, a vysvětluje, jak začít 
opouštět nezdravý a traumatický pocit, že jsem na vše sám.

spojení. Spojení v lásce, energii, pocitech, dote-
cích…  To vše nám umožní se lépe vnímat. A když 
hlouběji vnímám sebe, mohu tak lépe a hlouběji 
vnímat i partnerku.

Kdo je Maria Dhyani Kovar, která seminář 
vede?
Dhyani kromě studia psychologie zasvětila svůj 
život i duchovní cestě a praxi. Byla studentkou 
Osha a zenového mistra Davida Fergussona. 

Dhyani patří k osvíceným mistrům, s obrovským 
nadhledem, zkušeností a lidskostí pomáhá lidem 
s ná-vratem do klidu a lásky, tedy k sobě samým.

Co když je člověk stydlivý, je akce pro něj?
Já myslím, že pokud jsem stydlivý, tak právě pro-
to bych měl jet. Stydlivost není nic přirozeného. 
Koukni na děti – do určité doby, než jim někdo 
stydlivý vysvětlí, že „tohle se nedělá”, jsou úplně 
přirozené. Proto je jasné, že pokud jsem stydli-

vý, jsem jen ovlivněn něčím takovým a potřebuji  
v této oblasti uzdravení. Nemluvím o tom, že by-
chom všichni měli chodit nazí, ale odhodit zvyky, 
které nám škodí. Akce je rozhodně pro každého. 
Dhyani velmi dbá na to aby veškerá intimita pro-
bíhala na pokojích a pouze v párech. Společně 
bude probíhat učení, sdílení a podobně. Veškerá 
praxe potom soukromě na pokojích.

Jak ses k pořádání této akce dostal? Čím si tě 
vlastně téma přitáhlo?
Oslovil mne můj dlouholetý kamarád, zda bych 
se chtěl této akce ujmout. A jelikož témata jako 
sexualita a intimita mne vždy fascinovaly a měl 
jsem obrovskou chuť jít dál a hlouběji, je to pro 
mne ohromná radost pomáhat, aby tento retre-
at mohl v České republice probíhat. Zároveň se 
mohu sám mnohému od Dhyani naučit.

Když bys mohl něco vzkázat do minulosti 
svému pubertálnímu Já ohledně sexuality, 
co by to bylo?
Honzo, nespěchej! Nemusíš. Jsi dobrej takovej, ja-
kej jsi. Nehledej svou hodnotu v kvantitě. Počkej si 
na to, až tě srdce opravdu zavolá, a vyprdni se na 
„lákadla”, kde TO není…

Honzo, vedeš také mužské kruhy u ohně, 
prošel jsi s výcvikem Mužská síla, co bys  
i díky těmto zkušenostem vzkázal nejen mu-
žům, ale i ženám?
Asi to, že nejsme na všechno sami a nic nemusí-
me. Je snadné mít kolem sebe podporující přátele 
a opustit nezdravý a traumatický pocit, že jsem na 
vše sám. Jako člověk nejsem a nikdy jsem nebyl 
sám, paradoxně se tak můžeme cítit. Stejně tak si 
můžeme zažít pocit jednoty a propojení. První, co 
k tomu potřebujeme, je – dovolit si to.

Proč je v názvu akce zaměřené na sex slovo 
slow?
V životě obecně potřebujeme zpomalit. Paradox-
ně to neznamená, že bychom byli méně efektivní. 
Naopak, více. A přesně to to znamená i v sexu  
a milování. Jako společnost i jednotlivci jsme tolik 
načichli dosahováním a výkonností, že si často ne-
umíme užít přítomnost a hloubku prožitku. Proto 
slow sex, tedy pomalý sex. Sex v tomto případě 
vnímáme ne pouze jako fyzický akt, ale jako akt 

Jan Rudzinskyj 

Pilot akrobatické skupiny The Flying Bulls 
Aerobatic Team, show pilot života, mentor 
a průvodce, otec své dcery a šťastný muž 
po boku skvělé ženy…
Autor tří knih. Tazatel i odpovídající na 
otázku: „Kdo jsem já?”

Párový retreatPárový retreat
Akce je koncipována  pro páry. 

Ideální je, pokud přijedou 
skuteční partneři. 

Pokud ale chce přijet blízká 
dvojice, která má záměr 
prohloubit své znalosti  

a možnosti intimity, může 
dorazit. Zkušenosti určitě  

v budoucnu využijí.

Kdo je Dhyani Maria Kovar Kdo je Dhyani Maria Kovar 

Objevíme a naučíme se, 
jak používat jeden ze 

základů léčení traumatu, 
kterým je „pomalost“ – 
přenesení pozornosti

do přítomného okamžiku. 
Naučíme se, jak opustit 

honbu za výkonem 
a získat více prožitku.

Oshova žákyně se už více než třicet let  
intenzivně věnuje duchovnímu  
a osobnímu růstu a pracuje s meto-
dou somatického prožívání (Somatic 
Experiencing).
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Létání jeLétání je
úžasný trénink úžasný trénink 
přítomnosti přítomnosti 
„Dělej, co miluješ, a miluj, co děláš.” To je heslo, které žije akrobatický pilot a náš kamarád 
Jan Rudzinskyj, který přežil střemhlavý pád svého letadla. Ověřuje si ho denně na vlastní 
kůži a popisuje zkušenosti s mužskými kruhy, meditačními retreaty v Himálaji  a vzpomíná, 
jak se neviděli se Zdenkem Weberem.

jizvy koukám s láskou a je to láska asi jeden a půl 
metru dlouhá. Někdy si této příležitosti vážím víc 
a někdy zapomenu.

Přesto… Uvědomil sis díky tomu něco, co 
chceš do konce života stihnout?
Jo, že moje životní heslo „Dělej, co miluješ,  
a miluj to, co děláš” pro mě platí na sto procent  
a hodlám v tom pokračovat. Považuju to za velké 
privilegium, ale stejně velké je, že mi dělá radost 
dělat radost i ostatním lidem. Různými cestami. 
Naplňuje mne to.

Zmínil jsi Zdenka Webera, kdy jste se viděli 
poprvé?
Poprvé jsme se vlastně neviděli. (smích) Šel 
jsem na setkání se Zdenkem ohledně jeho výcvi-
ku Mužská síla a on nepřišel. Pak se ale upřím-
ně omluvil a to mi přišlo fajn. Znal jsem ho už  
z on-line programu Cesta pravého muže a o osob-
ní setkání jsem stál. Pak jsem u něj byl na konzulta-
ci a na zmíněném výcviku. A s drzostí sobě vlastní 
jsem ho na druhém víkendu pozval na airshow, 
kde jsem létal. Což ho tak zaskočilo, že přišel.  
Netrvalo dlouho a stali se z nás kamarádi.

I spolupracovníci. Dneska pořádáte třeba 
meditační retreaty v Himálaji. Co sis díky 
nim uvědomil?
Jéééžiš! (smích) To kdybych tady měl všechno 
říct, tak místo článku bude kniha. Prostě pojeďte 
s námi a uvidíte. Zažijete kombinaci nádherných 
velehor, silových a poutních míst. K tomu mož-
nost být s tak úžasnými lidmi, jako jsou šerpové, 
jejichž pokora a životní radost jsou nakažlivé. Je 
to prostě nádhera.

A co tě baví na pořádání pravidelných muž-
ských kruhů u ohně v Neratově?
Kruhy, to je radostná služba, která mě fakt baví.
Chlapy to baví, jinak by jich nechodilo tolik. U těch-
to setkání se děje takový zázrak, že po kruhu se 
prostě cítíš líp, a to bez ohledu na to, jak dobře ses 
cítil před kruhem. Kruh a kruhová komunikace můj 
život nesmírně obohatily.

Co bys ze svého nadhledu z nebes doporučil 
lidem, kteří stojí na zemi a hledí vzhůru?
Hlavou v oblacích a nohama na zemi. To přeju 
nám všem. Jsme tu, abychom propojovali, a když to  
děláme, je to krásné!

disciplína totiž hodně přitahuje a i vyžaduje jistou 
dávku materialismu a uzemnění, ale i pokory. 
Přece jen v letadle nemůžeš zastavit na krajnici 
a tam si to promyslet. Zároveň díky létání lze za-
žívat stavy nadhledu a uvolnění, což miluju. Ta-
hle kombinace létání a uzemnění mi dělá dobře 
v létání i v životě. Pilotování letadla je úžasný 
trénink přítomnosti a obzvláště skupinová ak-
robacie, kterou mám tu čest lítat se skupinou  
The Flying Bulls Aerobatic Team.

Létáš i na historických strojích a přežil jsi 
svoji smrt při pádu letadla během rekon-
strukce bitvy. Co ti pomáhalo jít dál?
To se těžko vysvětluje. Chceš se uzdravit? Tak 
pro to něco děláš. Jasně že jsem se litoval a bre-
čel, ale vedle toho jsem i cvičil a makal. Důležité 
je ale říct, že bez ohromné podpory mnoha lidí 
by to šlo mnohem obtížněji. Děkuju hlavně své 
tehdejší ženě, která se o mě velmi starala a byla 
se mnou. Měl jsem ale oporu i v přátelích, dok-
torech, vesmíru, prostě všude. A nějak jsem si 
nepřipouštěl – naivně, ale efektivně –, že by to 
nemělo dopadnout dobře. Jsem vděčný, že to 
klaplo.

Říká se, že když člověk dostane v životě 
druhou šanci, všeho si pak váží víc než dřív. 
Ty ale víš, že člověk zapomíná…
Myslel jsem si třeba, že si už pokaždé budu vážit 
toho, že si sám mohu dojít na záchod. Ale ne 
pokaždé si vzpomenu, jaký je to zázrak. Prostě 
život jde dál. Nevím, jestli je to normální, nebo 
je to moje nepokora, se kterou se také potýkám. 
Prostě to tak je. Také ale vím, že vyčítat si to by 
bylo ještě horší. Jsem vděčný a hodně. Na své 

tože jako skoro každý, kdo přičuchne k duchovnu  
a osobnímu rozvoji, jsem hned všechno věděl nej-
líp a všem jsem to taky říkal. No, po čase si to sedlo 
a nastala trochu větší harmonie mezi životem vnitř-
ním a vnějším. A ta mne právě zajímá. Někdy to jde 
lépe a někdy to jde… Řekl bych, méně snadno.

Jak ses dostal k přezdívce Létající jogín?
Tuhle přezdívku mi dal kamarád Zdenek Weber. 
Ne že by se nějak ujala v mém osobním životě, ale 
v tom vnitřně-pracovním se to hezky používá. Dob-
ře to zní a docela mne to i vystihuje. Letectví jako 

bojovníka od Dana Millmanna. A to mne zachráni-
lo. Četl jsem tu knihu a nemohl se odtrhnout. Na 
to jsem čekal! Prostě tahle část v mém životě do-
sud chyběla a mou duši to bolelo. K tomu jsem se 
setkal s Honzou Pletánkem a začal cvičit taiči. Můj  
život se totálně otočil. Jelikož jsem míval – a dou-
fám, že minulý čas je na místě – tendence k velkým 
skokům, tak se z playboye stal přes noc mnich. 
(smích)

Jak to vypadalo?
Přátelé si mysleli, že jsem se totálně zbláznil. Pro-

Honzo, jak ses dostal k osobnímu seberozvoji?
Ve svých pětadvaceti jsem se dostal do stadia, kdy 
jsem totálně nevěděl, co dál a zda vůbec dál. Vět-
šina transformací u mě šla přes vztahy s ženami  
a jelikož jsem se do té doby choval trochu jako 
debil, tak se mi všechno vrátilo a totálně jsem se 
rozsypal. Vůbec jsem nevěděl, jak žít.

Co pak stalo?
Jen jsem si postupně uvědomil, že už tak žít nemo-
hu. Že by mě to zabilo. V té době jsem od svého 
nevlastního otce dostal knihu Cesta pokojného 

Jan Rudzinskyj

Aviatik a akrobat, milovník historických 
letadel a dvouplošníků, pilot akrobatické 
skupiny The Flying Bulls Aerobatics Team, 
kde létá jako „levé křídlo”. Od roku 2015 
formace létá na nových moderních leta-
dlech XtremeAir XA42, která nahradila 
původní letadla Zlín Z-50 LX. Kromě létání  
s Flying Bulls předvádí na leteckých dnech 
i historický dvouplošník CASA (Bücker) 
1.131 Jungmann, D-EELE, kterému dů-
věrně říká „Elenka”. Miluje počátky létání, 
kdy se létalo v otevřeném kokpitu, v ko-
žené bundě, kukle a leteckých brýlích. Je 
pořadatelem seberozvojových akcí, kruhů  
a také autorem několika knížek.
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Hra ukazuje, jak lidé zvládají své životní výzvyHra ukazuje, jak lidé zvládají své životní výzvy

K posílení své odolnosti skr- 
ze aktivní přítomné proží-
vání vede metoda Empower 
The Child, a to s doprovodem 
hudby. „Líbí se mi ta radost 
z tady a teď,“ říká Marcel  
Jakubovie, který spolupořá-
dá intenzivní šestidenní vý-
cvik facilitátora této metody.

Se svým synem jsi byl nejprve účastníkem 
akcí, kde se využívala metoda Empower The 
Child. Čím tě zaujala?
Jednoduchostí, snadnou pochopitelností jednot-
livých her, jejich nesoutěživou formou… Líbí se mi 
okamžitá podporující atmosféra v kolektivu, in-
spirace ostatními z jejich přístupu k hraní a řešení 
her, radost tady a teď. Hry přirozeně vedou k ma-
ximálnímu bytí v přítomnosti. Důležitou součástí 
je napojení na sebe a na syna, posilování naší vzá-

jemné důvěry, uvědomění si, že jsem vzorem, ale 
dovolit si třeba být i nedokonalý. Syn kráčí v mých 
stopách, a s tím je spojená zodpovědnost, kudy 
a jak jdu svým životem.

Můžeš představit některou z her? Mají něco 
společného?
Hry tě vedou vždy do sebe. Do toho, jak to máš  
v sobě nastavené právě teď a tady. Zažíváš tělem a 
zároveň vidíš sám sebe, jakým způsobem například 
přeskakuješ rotující provaz nebo jakým stylem ho 
podcházíš. Můžeš se třeba dlouho rozmýšlet, plá-
novat, jak ho co nejdokonaleji přeskočit. Můžeš jít 
bezhlavě do akce, ale provaz tě zastaví. Skrze hru 
a způsob, jak řešíš výzvu, dostáváš okamžitou zpět-
nou vazbu, jak to máš právě teď ve svém přístupu k 
sobě a k životu. A tím, že se to děje v rámci hry, je to 
velmi bezpečná metoda, jak sbírat první zkušenos-
ti a trénovat si život nanečisto. Hlavně si ale dáváš 
podporu pro dovolení si změny v přístupu k sobě a 
životu, inspiraci k novým řešením. 

Jak představíš metodu Empower The Child?
Jde o unikátní koncept etnologa a psychologa An-
dreje Karimova, který prostřednictvím tradičních 
i nově vytvořených her doprovázených živou 
hrou na balalajku vychovává děti fyzicky i emo-
cionálně. Metoda umožňuje účastníkům her 
získat nezbytné osobnostní a sociální hodnoty, 
jako jsou důvěra, vůle a cílevědomost. Hry vám 
okamžitě zrcadlí to, jak skutečně žijete. A dáva-
jí vám také okamžitě možnost si vyzkoušet, jak 
to změnit. Z mého pohledu je to klíčový systém 
pro rodiče, učitele a pro každého, kdo pracuje s 
dětmi a lidmi obecně.

Na čem metodu postavil?
Podklady pro své hry Andrej Karimov sesbíral při 
svých cestách po Rusku a podle nich pak vytvořil 
vlastní metodiku her a práce s dětmi Empower 
The Child. Ostatně už přes pětadvacet let vytváří  
a zdokonaluje epigenetické způsoby rozvoje 
člověka založené na ruském kulturním dědictví.  
Andrej Karimov také osobně vede celý výcvik.

Proč je v metodě důležitá živá hudba, třeba 
na strunné nástroje?
Živý nástroj podporuje sladění celé skupiny 
a uvolňuje prvotní ostych. Hudba umožňuje pro-
pojení celé skupiny v jeden celek, a to téměř oka-
mžitě. Odvádí totiž pozornost od sebe samých 
a umožňuje nám vstoupit rovnou do hry bez 
porovnávání, posuzování a kontroly. Hraní na 
nástroj při hrách, ale i hudba všeobecně, navíc 
harmonizuje tělo, duši a ducha.

Marcel Jakubovie

Muž, milující otec, facilitátor mužských 
kruhů v Praze, milovník přírody a dobrého 
jídla, muzikant. Spoluorganizátor akcí Tať-
kárium, Veselé plutí, Veselá pouť, prostě 
těch, které jsou určené na podporu vztahů 
otců a dětí.

Výcvik průvodcůVýcvik průvodců
visionquestemvisionquestem

Padesát dnů prožitkového učení během tří let. Zažijete čtyři visionquesty ve čtyřech 
různých zemích, ve čtyřech směrech medicínského kruhu. To je výcvik průvodců uzdra- 
vujícím a krásným  rituálem, který je tak potřeba v tomto světě.

„Cítíme jako své poslání předávat dál vše, co jsme 
se naučili jak v průběhu vedení mnoha desítek 
visionquestů, tak v mentorské a průvodcovské 
psychologii a filozofii. Chceme, aby se narodili 
kvalifikovaní a zkušení průvodci,” říká Šárka We-
berová. Proto je celý výcvik především významně 
sebezkušenostní a vede účastníka především jeho 
procesem sebepoznání a osobní transformace.
„Jak jinak se stát průvodcem visionquestem než 
absolvováním jejich dostatečného množství  
v různém prostředí a za různých okolností?” dodá-
vá Zdenek Weber řečnickou otázku. Nejdůležitěj-
ším učením celého výcviku je tedy prohlubující se 
vlastní zkušenost s tímto rituálem, ale i councilem 
a medicínským kruhem. Vlastní proces hlubinné-
ho sebepoznání je klíčový a podstatný. A účastníci 
se mohou těšit mimo Česko i na přírody Sloven-
ska, Chorvatska,  Skotska a Norska.
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V Izraeli chodímeV Izraeli chodíme
do pouštědo pouště

a zůstáváme v tichua zůstáváme v tichu

Poprvé vyrazil Zdenek Weber na spirituální pouť do Jeruzaléma sám, na své čtyřicátiny. 
Pak tam začal zvát lidi na prožitkové, meditativní, kontemplativní poutě trvající deset dní. 
„Zájem se postupně zvedal, takže jsem pořádal i tři takové poutě ročně. Izrael mám moc 
rád, tu barevnost místních spirituálních tradic, příběhy Starého a Nového zákona. A naši 
spjatost s touto mystickou tradicí,“ říká. A postupně přidal další světové lokality.

z duchovního hlediska. Byl jsem nejen v Nepálu  
a Indii, ale i v zenovém klášteře v Jižní Koreji nebo 
tři čtvrtě roku v Číně s taoisty v pohoří Wudang. 
Mým úkolem na tomto světě je dávat do světa 
informaci, že všechny mystické tradice mají stej-
ný základ, jenom jiné okolnosti a příběhy kolem 
sebe. A někdy i jiné cesty, jak se k základu dostat. 
Vždyť i věda je určitým druhem náboženství, pro-
tože jí věříme a udělali jsme kolektivní dohodu, že 
ji budeme ctít.

Proč lidi doprovázíš třeba do Jeruzaléma? Je-
den z účastníků tuto pouť komentoval slovy: 
„Poznávací zájezd sebe samotného.”
Ano, doprovázím je do Izraele znovu–uzdravit 
svoje vlastní kristovské kořeny, které každý někde 
ve svém podpalubí máme, až už jsme praktiku-
jící křesťané, nebo ne. I pradědečkové dnešních 
ateistů přece měli k tomuto pojetí spirituality vel-
mi hluboký vztah. Moderní lidé s nevírou v ofici-
ální církve dnes hledají svoji vlastní, individuální 
cestu k Bohu, k tomu nejlepšímu duchovnímu 
sebepoznání.

Podobně jako ty, který praktikuješ tibet-
skou verzi buddhismu.
Přesně tak. Kolem čtyřicítky jsem začal pociťovat 

blízkost a přirozený zájem o zkoumání kristovské 
mystické tradice. V tomto kontextu není tibetský 
buddhismus dualistický, takže je v souladu s tím, 
že přijmeš Krista do svého srdce. Učitelé dokonce 
doporučují, abys do buddhismu vstupoval z velmi 
hlubokého kontaktu se spirituální tradicí patřící 
do tvého historického prostředí.

Čím tě přitáhl zrovna buddhismus?
Není zaměřen na víru, jak ji u nás chápeme, ale 
na meditační praxi. Křesťanství je oproti tomu 
mnohem víc příběhové náboženství, které ale 
promlouvá k určité části mého duchovního proží-
vání. Časem jsem zjistil, že buddhismus a křesťan-
ství říkají stejné principy, jen úplně jiným jazykem.  
I když součástí všech duchovních tradic, které jsem 
měl možnost poznat a zažít, jsou láska a bytí v tichu.

Co pro tebe znamená to „kristovství”? Ptám 
se, protože u nás ve veřejném prostoru je 
postava Ježíše ve veřejném prostoru prezen-
tována ponejvíc trpící postavou visící na kří-
ži, a ty máš právě z Izraele i jiné zkušenosti. 
Ukřižování je důležitým momentem jeho příběhu 
a uznávám ho. V našich luzích a hájích se ale zrov-
na ze symbolu přikování stalo hlavní téma, které 
bez znalosti hlubokého příběhu není pro našince 

Co přitahuje lidi k poutím?
Někde hluboko v lidské duši se nachází touha 
po poznání sebe sama skrze intenzivní a dobro-
družnou zkušenost. Pouť, třeba do Jeruzaléma, je  
v našem podání vynikající zkušeností nejen pozná-
ním kultury, ale i díky meditacím a kontemplacím. 
Naše poutě nabízejí lidem bytí v tichosti, naslouchá-
ní místu a jeho odkazům.

Kde všude už provázíš spirituálními akcemi 
tohoto typu?
První byla pouť do Jeruzaléma, pak následovaly 
poutě na posvátnou horu Arunáčalu v jižní Indii 
a v nepálském buddhistickém klášteře v Himá-
laji. Pořádáme ale občas i jednodenní Mystickou  
Prahu.

Viděl jsem, že v Praze jde o tradiční místa, jako 
je Vyšehrad, Pražský hrad, orloj nebo Karlův 
most. Jak náročná na fyzičku je ale himálajská 
pouť?
Trek do pět set let starého buddhistického kláštera, 
kde meditujeme, je snadný. Leží ve výšce asi 3000 
metrů, na meditační procházky v rámci tohoto re-
treatu pak chodíme každý den, pomalu, tři čtyři ho-
diny. Pokud jde o fyzickou kondici, není třeba zvlášt-
ního výcviku, ale je nutná zdravá fyzická kondice.

Proč se věnovat nenáboženské spiritualitě?
Moderní lidé, kteří meditují a dělají to neformálně, 
se individuálně rozpomínají na svoji vlastní podsta-
tu. Svobodně experimentují. Nenáboženská spiri-
tualita se podle mého názoru může zdát navenek 
chaotická a mnoho fundamentalistů ji nemá rádo, 
ale je to jeden z legitimních způsobů, jak se znovu 
můžeme dostávat k Bohu. Vždyť staří mystici, kteří 
se vydávali být v samotě, to dělali stejně. Seděli na 
skále, postili se, meditovali.

Navštěvuješ po světě duchovní místa, a pak 
tam s sebou bereš další lidi. Máš tendence 
zprostředkovávat setkání člověka se sebou a 
s Bohem?
Cítím to jako svoje poslání. Poznával jsem s ba- 
tohem na zádech různé kultury po světě, většinou 
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Tyto stavy se ale mohou odehrávat uprostřed mi-
lostného života, při četbě krásné knížky i při cestě 
tramvají domů z práce. Nebo při koukání z okna 
na krajinu v těžkých chvílích našeho života, kdy se 
nám nedaří a ztrácejí se nám vnější opory.

Nedávno ses vrátil z poutě v Himaláji. Jak 
podstatný je výběr místa? Musím jet zrov-
na… třeba do Jeruzaléma?
Je to paradox. Lokalita může být naprosto ne-
podstatná. Zároveň jsou ale na Zemi místa, která 
jsou v naší kolektivní duši spojená s různými vý-
znamnými událostmi nebo okolnostmi. Jeruzalém 
je pro nás spojený s křesťanstvím a kristovstvím,  
s příběhem a duchovním odkazem Ježíše Krista. 
V našich základech díky němu rezonuje i židovství 
a celý Starý zákon. Na takových místech je silné 
duchovní, energetické pole, ať už je to Jeruzalém 

spirituálně přitažlivé. V Jeruzalémě zažívám Krista 
zpodobněného převážně v síle, který sedí na trů-
nu, drží mužské a ženské mystické symboly. Ma-
nifestuje tak pro mě jednotu. Zároveň je mi blízké 
praktikování, takže v Izraeli chodíme do pouště 
a jsme v tichu. 

Co se ti vybaví k pouštnímu tichu?
Meditujeme tam, modlíme se, jsme tam s lidmi  
v přítomnosti a cítíme příběh místa. Vzpomínám 
na Údolí stínů smrti mezi Jeruzalémem a Jeri-
chem, kde je klášter vytesaný ve skále založený 
ve 3. století. Od té doby tam drží nepřerušenou 
tradici takzvaní pouštní otcové, kteří svůj život 
odevzdali Bohu. Asketicky žijí v okolních jeskyních 
a místo vypadá skoro identicky, jako jsem viděl  

v Nepálu, kde kdysi praktikovali jogíni jako Tilopa, 
Náropa a Milarepa.

A jak vnímáš pojem meditace?
V tom je velký zmatek, protože existuje velká řada 
meditačních metod, které se obecně nazývají me-
ditacemi. Meditace jako taková je ale stav, který 
máme, jen se na něj musíme skrze meditační 
techniky rozpomenout. Tak to říká třeba buddhis- 
mus.

Jak rozpomenout?
Stačí kráčet krajinou, kdy se cítíme být naprosto 
neoddělení. Kdy „naše nitro” a „okolní venku” jsou 
jedno. O těchto mystických prožitcích napsal hez-
kou knížku psycholog Abraham Maslow a považu-
je je za důležité momenty na cestě člověka, které 
se nemusejí odehrávat jen v oficiálních chrámech. 

Meditace jako taková 
je ale stav, který máme, 
jen se na něj musíme 

skrze meditační techniky 
rozpomenout. 

nebo některá místa v Himálaji. Díky tomu nás tato 
místa silně podporují v rozpomínání se na vztah 
s tím, co nás přesahuje, ať už tomu říkáme Bůh, 
nebo jakkoliv jinak. Takže ano, místa mohou být 
velice přínosná pro duchovní probuzení člověka. 
Ostatně, taková místa má i Praha, stačí putovat 
s otevřeným srdcem.

Mystický 
Jeruzalém

Každý den desetidenní poutě ob-
sahuje ranní vedenou společnou 
meditaci, v průběhu dne vede-
nou meditaci a setkání v kruhu 
na předem určeném posvátném 
místě, každodenní pozvánku 
k návštěvě konkrétních míst  
v Jeruzalémě, večer společný 
kruh a sdílení příběhů, a každý 
druhý den večer přednášku na 
duchovní téma. Témata mo-
hou být Ježíš jako učitel, ženský 
a mužský princip v Ježíšově spiri-
tualitě, cesta srdce, kabala peněz 
a židovské principy bohatství,  
či církevní spiritualita ve tváři 
svobodné spirituality moderního 
člověka…

Meditační retreat
a trek v Himálaji

Čtrnáctidenní pouť a meditační 
retreat v pět set  let starém kláš-
teře v Himálaji, uprostřed rodo-
dendronů, buddhistických stúp 
a každodenních meditačních se-
zení. Podzimní akce se koná se 
Zdenkem Weberem, jarní akce  
s mentorem a létajícím jogínem 
Janem Rudzinským. Poutníky 
čeká meditace v chůzi, před-
nášky a vhledy do meditace, ale 
i jedinečnou příležitost poznat 
své „vnitřní Himálaj”. V jarním 
termínu se koná i dvoudenní trek 
na Pikey Peak 4067 metrů nad 
mořem, kdy se na vrcholu medi-
tuje při východu slunce.

Meditační pouť
na Arunáčalu

Tato devítidenní pouť se Zdenkem  
a Šárkou Weberovými mířící do ti-
cha na poutní místo v jižní Indii je 
vhodná pro každého, kdo má tou-
hu poznat sám sebe, kdo má tou-
hu ponořit se do sebe a do svého 
hlubokého sebepoznání skrze kon-
templaci a meditaci. Pro každého, 
kdo má chuť zažít ticho v místě, na 
kterém dosáhli duchovního osvo-
bození velcí mistři Indie, nejzná-
mějším z nich je Ramana Mahariši, 
ale také jeho žák známý na Západě 
jako Papaji. Součástí jsou společné 
vedené meditace, meditační praxe 
v ášramu, kontemplativní procház-
ky po hoře Arunáčale, spočívání  
v meditaci v jeskyních na jejím úpa-
tí, kruhové meditativní sdílení, před-
nášky…

Mystická Praha

Poznávání sebe a Prahy v tichu 
svého srdce. Jednodenní kon-
templativní pouť se Zdenkem  
a Šárkou Weberovými po místech 
venku i uvnitř, která jsou branou 
k prožitku jednoty a přítomnos-
ti. Být poutníkem po Praze ne-
znamená Prahu znát, ale Prahu 
neustále znovu a znovu pozná-
vat. Praha se odkrývá pomalu, 
postupně, ale není možné ji ni-
kdy skrz naskrz znát, jen se vždy 
znovu otevřít jejím energiím. To 
je cesta poutníků. Tato pouť je 
poznáváním skrze ducha Prahy, 
protože skrze mnoho symbolů  
a cest poznáváme sebe. Co může-
me vidět venku, je pouze to, co již 
máme v sobě. Zajímavostí je, že 
Karel IV. stavěl Nové Město praž-
ské podle vzoru Jeruzaléma.

Mystický Jeruzalém Meditační pouť na Arunáčalu

Toto místo na planetě Zemi 
mi otevřelo srdce. Vnímala jsem bytostně 

prastarou matku se všemi jejími 
bolestmi, kulturami, náboženstvími, 

které ji zformovaly, avšak měly pramalý 
vliv na sílu energie, kterou vyzařuje. 

Tato síla je viditelná v chrámech, 
v honosných kopulích, v monumentálních 

horách, ve vyprahlé poušti, 
v očích tamních lidí. 

Mystické setkání s vlastní podstatou, 
s vnímáním časoprostoru, 

vnímání okamžité příčiny a následku, 
totální přítomnost měnící očekávání 

na kouzlo okamžiku. 
Nikdy nezapomenu a děkuji Zdenkovi 

za vedení srdcem, ne hlavou.

Vendy

Poutě se Zdenkem, Šárkou a JanemPoutě se Zdenkem, Šárkou a Janem

Ohlasy učastníků

Pro mně je to magické místo, 
kde se mísí vše se vším. 

Čtyři náboženství v podivném víru všeho 
a ničeho, místo, kde se dotýkám 

historie, místo, kde se orient snoubí 
s Evropu. Není to tuctová návštěva další-

ho hlavního nebo známého města 
někde na světě, je to pouť. 

Skvělé jídlo pro tělo i tajemně 
dráždivá potrava pro duši. 

Byl jsem dvakrát a stále nemám dost. 
Díky, Zdenku, za možnost bytí tam 

a přičichnutí si k něčemu tak jinému, 
a přece někde hluboko v těle známému. 

PS: Kdo nezažil noc v poušti 
u Mrtvého moře, nemůže pochopit 
její magickou a očistnou podstatu. 

To musíte jet a prožít sami.

Honza

Ohlasy učastníků
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NestrávenéNestrávené
emoce námemoce nám
brání vstoupit brání vstoupit 
do proududo proudu
prosperityprosperity

„Nechci platit plyšáka č. 157.“ Šárka Weberová dává pozor, aby výdaje byly investicemi,  
které jsou v souladu s jejími hodnotami. „Pak je vždycky platím ráda, i všechny účty,“ říká 
lektorka kurzu Finanční všímavost a přibližuje, jak nám trauma ovlivňuje ekonomické  
aspekty života, ale i jak to má sama v životě.

zahraničního obchodu, svého času na několikamě-
síční stáž na univerzitu na Harvardu a ve svých pěta- 
třiceti letech byl obchodním radou Československa  
v Íránu. Tahle věta bude pravděpodobně vyjadřovat 
jeho osobní zkušenost, kdy vracení lahví – možná  
i cizích – mu pomáhalo zajistit si základní potřeby  
k životu nepříliš důstojným způsobem, ale funkč-
ním a dostupným. A taky pocit, jaký měl, kdy už 
takové období pominulo a „flašky vracet nemusel“.

Jak tě v tomto ohledu vychovával?
Pro nás, všechny tři děti, si přál, abychom v živo-
tě prosperovali. Hodně si cenil vzdělání, všich-
ni tři sourozenci jsme vystudovali vysoké školy. 
A pak, když nás vypouštěl do křehké dospělosti, se 
vždycky, když jsme přicházeli na návštěvu domů, 
ptával touhle osobní „kontrolní otázkou”, jak se 
nám daří. Vlastně je to milý, že se na to ptáš. Je 
to milý, takhle si to připomenout a vnímat emoční 
obsah té věty, tu jeho péči v ní obsaženou.

Jakou roli hraje ve vztahu k financím
trauma?
Velkou. Trauma osobní, rodinné i kolektivní silně 
ovlivňuje mnoho úrovní našeho vztahu k finan-
cím. Tam, kde životní zkušenost přinesla dobré  
a stabilní výsledky, tam energie proudí a život ros-
te. Tam, kde jsme utrpěli ztráty a situace byla příliš 
intenzivní, ohrožující, kde naše emoce jako smutek 
nad ztrátou, stud, strach, hněv či bezmoc zůstaly 
nestrávené, nemáme pak vtělenou a dostupnou 
kompetenci takovou situací znovu dobře projít. 
Všechny nestrávené emoce nám budou takříkajíc 
házet klacky pod nohy nebo vytvářet slepá místa  
v rozhodování, cítění všech zúčastněných, případ-
ně nás nevědomě tlačit k nepřiměřeně velkému 
úsilí se takovým zkušenostem vyhnout.

Jak třeba?
Vede to například k finančním hazardům, přílišné 
úzkostlivosti, lpění na penězích, strachu z jejich 
nedostatku a podobně. Symptomů je mnoho. Po-
zor, přesně takový otisk postojů pak předáváme 
svým dětem. Přesně takové otisky jsme obdrželi 
od svých rodičů, a ti zase od svých, vzorce se čas-
to zopakovaly. Klíčem je rozšiřovat svou kapacitu 
vnímat a cítit v sobě tyto emoce, které mají hlubší 
a dávnější kontext. V něm se dají vnímat s laska-
vostí a integrovat. Tak se zjeví hlubší souvislost 
a moudrost v ní obsažená. Když se ale podíváme 
kolem sebe, tak celá naše společnost západní kul-
tury je kulturou nedostatku, společnost, která stojí 
na bohatství bílých lidí s kolektivní traumatickou 
stopou.

rou jsem cestou objevila. Můj vztah k financím se 
hodně proměnil, uvolnil a vystředil. Jsem vděčná 
za úroveň vědomí a prožívání, kam jsem až dosud  
v životě došla. Žiju v úrovni komfortu, ze kterého 
se ráda dělím. Mám rodinu, zdraví, děti, střechu 
nad hlavou, přátele, hromadu zkušeností, schop-
ností, inspirace, dělám práci jako své poslání, 
které má smysl a pomáhá druhým lidem a světu.  
A prožívám velký zdroj v duchovní cestě. To je ob-
rovské vitální bohatství. Celistvá prosperita. 

Celistvá prosperita byl název jednoho 
z tvých kurzů, teď je to finanční všímavost. 
Všímáš si i tématu nedostatku?
Občas se objevím na své „zahrádce nedostatku”, 
ale jsem k sobě v takovém místě laskavá a vím, co 
v tom místě potřebuju, co mi přináší za zprávu. 
Pocit nedostatku je totiž symptomem traumatu 
a v téhle řece plaveme všichni. Je obsažen hlubo-
ce v našem kolektivním poli, je to propojené ko-
lektivní trauma, proto vysvobození se z něj není 
tak snadné a už vůbec ne instantně rychlé. Je ale 
možné, krok za krokem, skrze všímavost, vníma-
vost, cítění, integraci, terapii. A touhle cestou já 
kráčím pomalu už skoro dvacet let a provázím 
i druhé lidi.

Šárko, byla jsi někdy finančně na dně?
Znáš to?
Znám, i když bych neřekla úplně na dně, protože 
jsem vždycky měla kde bydlet, měla teplo a sucho, 
co jíst, co na sebe a k tomu rodinu. Znám ale velký 
propad finančního toku, znám finanční ztráty kvůli 
nenávratný investicím, znám pocit bezradnosti, 
beznaděje, nepatřičnosti a studu za svou finanční 
situaci, pocit provinění za chybná rozhodnutí, za-
hlcení strachem z budoucnosti. Znám stres a úsi-
lí při hledání, kudy z té situace ven. Znám ztrátu 
sebedůvěry. Znám všechny ty skrývané pocity, kte-
ré není kam položit, s kým sdílet.

Tvůj táta se prý ohledně dna financí ptával, 
jestli už člověk musí vracet lahve?
Jo jo, to se mi nedávno připomnělo, co jsem od 
dětství přes dospívání z úst mého táty slýchávala, 
a pak na to časem zapomněla. Připomnělo se mi 
to dojemně a nečekaně na tátově pohřbu na stu-
ze rozlučkového věnce, kam mu mladší kolegové 
napsali – „Seniore, flašky pořád nevracíme“ – jako 
poděkování a potvrzení toho, že firma, kterou po 
revoluci založil, stále dobře prosperuje a s ní i její 
zaměstnanci.  

Jaký byl tvůj táta?
Narodil se v roce 1931 a zažil válku na venkově. 
Z chudých poměrů se svou pílí, vůlí a úsilím dostal 
až na vysokou školu v Praze, do státního podniku 

Vykračujeme na cestu objevování svého vlastního 
středu, životního proudu, hodnot, které pak i skrze 
finance můžeme vyjadřovat a přinášet světu. Pro 
teď i pro budoucnost.

Položím ti jednu z otázek z tvé pozvánky na 
kurz finanční všímavosti – Jak to dnes s těmi 
penězi, prosperitou či nedostatkem máš?
Požehnaně. (smích) Je zajímavé vidět svůj vlast-
ní vývoj a cestu. Bude mi za dva roky padesát let 
a vnímám jako velké bohatství tu velkou škálu 
různých finančních zkušeností a moudrost, kte-

vztahu k penězům, svých emocí, své motivace, 
odkud vychází – zda je pravdivá, nebo naopak 
pramení uvnitř našeho stínu, poháněná nevědo-
mě stresem a strachem. Je to dovednost, kterou 
právě v kurzu Finanční všímavost probouzíme 
a prohlubujeme.

Jak?
Objevujeme a všímáme si hlubších souvislostí 
v sobě i těch, které se prolínají ve společnosti. Tak 
můžeme nalézat svou autenticitu ve vztahu ke 
všemu, co je dnes jakkoliv propojeno s financemi. 

Když slyším slovo „všímavost”, vybaví se mi 
mindfulness. Jak se dá tato metoda vztáh-
nout k financím?
Všímavost je kapacita a schopnost být přítomen, 
vnímat. Být přítomen ve svém životě, ve svém těle, 
tady a teď. Vnímat sebe, okolí, dění, souvislosti  
a koherentně se rozhodovat, jednat, nikoli im-
pulzivně reagovat. Vnímat své emoce, vnímat je  
v těle, vnímat hladinu uvolnění nebo stresu, ve 
které se nacházím, a ze které se vědomě či –  
a to v případě mnoha lidí častěji – nevědomě roz-
hoduji. Všímat si svých finančních návyků, svého 

Šárka Weberová

Považuje se zejména za lektorku, mentor-
ku, průvodkyni a terapeutku, ale je i podni-
katelkou díky své aktivní účasti v rodinných 
firmách. Pragmatické vzdělání z Vysoké 
školy ekonomické v Praze a zkušenosti 
manažerky nadnárodních korporací spo-
juje v tomto programu s psychologickou 
a terapeutickou moudrostí, ale i rozmani-
tými duchovními principy. Šárka pochází 
z podnikatelského prostředí ekonomů  
a obchodníků, které nejen že výrazně for-
movalo její životní cestu, ale díky němu 
také získala vhledy do mnoha světlých, 
ale i stinných aspektů vztahu k bohatství 
a prosperitě. Čerpá z osobních zkušenos-
tí velkých zisků i ztrát. Nabízí spirituální 
hloubku i praktický uzemněný přístup,  
a tato kombinace dokáže převést záměr 
do hmotné reality.

Finanční všímavost

Online kurz směřuje k poznání růz-
ných souvislostí, které ovlivňují naši 
prosperitu a její vyjádření ve světě. 
Osvětluje vztah k penězům a směřuje 
k nalezení zdravého postoje, návyků  
a finančního směřování. Jeho zamě-
ření je zdrojové, vědomě reflektivní, 
integrační a přirozeně růstové. Odvy-
sílané lekce lze zhlédnout i ze zázna-
mu, neomezeně. Každá z nich nabízí 
informace a učení, sdílení ve skupi-
nách, meditaci, prostor pro otázky  
a odpovědi.

POMÁHÁ V OTÁZKÁCH:

1. Jak prožívám svůj vztah k penězům, 
kde v životě finančně stojím, kde se 
nalézám, mám dostatek, nedostatek 
nebo kolik je vlastně dost? 

2. Co mohu udělat, abych se v téhle 
oblasti pochopil/a a posunul/a,
abych se měl/a lépe, celistvěji? Co mě 
brzdí a jak se do prosperity uvolnit?

3. Jak najít a vnímat své pravdivé 
místo v životě, své poslání? Co pro to 
mohu udělat, čím se inspirovat? Jak 
na to a odkud začít? Jak já přispívám 
světu?
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Meditovat může hasič nebo zdravotní sestra, ale také vězeň. „Snažíme se, aby se jóga a me-
ditace dostávaly i k lidem na okraji společnosti,“ říká Marek Šálek, ředitel Nadačního fondu 
pro rozvoj plného vědomí.

Laskavost se dá podpořit i za mřížemi

recidivy. Těžko se pak z vězení dostávají zpět do 
svých rodinných životů. S rozvojem všímavosti se 
snažíme v prostředí vězení během osmitýdenního 
programu posílit a objevit základní hodnoty lid-
ství, jako jsou důstojnost, respekt k sobě samému 
a ostatním, soucit, laskavost a mnohé další. 

Program je určený vězňům?
Je pro odsouzené ve výkonu trestu, ale i pro za-
městnance věznice, kteří s odsouzenými i mimo 
náš program běžně pracují. Účastníci objevují me-
ditace, jak naslouchat sobě a ostatním, jak pomocí 
dechových technik snížit svůj stres a pomocí něko-
lika dalších návodů se dostávají ke spokojenějšímu 
prožívání, ačkoliv jsou stále na tom samém místě 
– ve vězení. To je pro ně jedno ze světel na konci 
tunelu a motivace, proč na sobě pracovat. Zatím 
jsme realizovali rozvoj všímavosti ve čtyřech vězni-
cích. Zpětné vazby od účastníků nám dávají zele-
nou pro pokračovaní v tomto programu, nejradši 
mám tuto: „Je fajn vědět, že venku jsou lidé, kterým 
není jedno, že ve vězení jsou také lidi.“

Jaké máte ohlasy na zdarma online kurzy 
psychohygieny pro zdravotníky a pomáhající 
profese, které jste rozjeli během doby covi-
dové?
Kurz jsme otevřeli ve třech vlnách. Dva kurzy z nich 
byly určené pro lidi pomáhajících profesí, jako jsou 
zdravotníci, hasiči, sociální pracovníci nebo učitelé. 
A jeden kurz byl určený pro rodiče, samoživitele  
a pečovatele. Celkem se do nich přihlásilo přes 
2600 lidí. Mile nás překvapil takový zájem a záro-
veň se tím potvrdilo, že lidé velmi vítají zklidnění, 
vcítění se do svého prožívání a uvědomění si svých 
potřeb. Ze zpětných vazeb účastníků se často opa-
kuje, že u sebe pocítili během kurzu zklidnění, zpo-
malení tempa a větší radost ze života.

Jaké techniky se lidé učili?
Kurz psychohygieny seznamuje zájemce s medita-
cemi, dechovým cvičením ke snížení stresu, jak se 
zaměřit na své pocity a proč se stát tvůrcem své-
ho života a opustit roli oběti. Líbí se mi, že kurz byl 
přínosem i pro takové lidi, kteří pracují přes pěta- 

Rozvoj plného vědomí – co je tím myšleno?
Každý si rozvoj plného vědomí může vyložit po 
svém, a to je dobře. Můj pohled je, že se snažíme 
umožnit člověku prožívat přítomnost tak, že si je 
vědom více toho, co prožívá a co cítí. Jakmile si to 
uvědomuje, může se podle toho ve svém životě 
chovat a vědomě rozhodovat o tom, co k sobě 
dovnitř vpustí, a co nechá jen proudit kolem sebe. 
Třeba seniorům pomáháme prožít přítomnost 
prostřednictvím pravidelného cvičení jógy a medi-
tace. Aby se do tohoto stavu dostali a měli mož-
nost jej zažít.

Proč fond vznikl?
Aby se jóga a meditace dostávaly i k lidem na okraji 
společnosti, kteří by se k nim jinak nedostali. Na-
dační fond pro rozvoj plného vědomí založil v roce 
2015 podnikatel Filip Morávek, který se sám věnu-
je meditacím a má s nimi svoji osobní mnohaletou 
zkušenost. Mě pozval Filip do fondu hned u samé-
ho začátku. Společně jsme začali realizovat první 
projekty, kterými byly kurzy jógy pro děti v dětských 
domovech, kurzy všímavosti ve vězení a kurzy jógy 
pro seniory.

Kde se vzal nápad na kurzy všímavosti ve věz-
nicích?
Tyto kurzy jsou naše srdcovka. Vězení je stále chá-
páno jako okrajové místo, kam se prostě nechcete 
dostat. Lidé, kteří jsou ve vězení, nesou veliký stín 
společnosti, a často jsou v začarovaném kolečku 

Můj pohled je, že se 
snažíme umožnit člověku 
prožívat přítomnost tak,
že si je vědom více toho,

co prožívá a co cítí.

Marek Šálek
ředitel nadačního fondu

„Koordinuji tým, který realizuje naše pro-
jekty. Rád komunikuji s lidmi, kteří jsou 
do fondu zapojení. Ať už jsou to dárci, 
kteří přispívají do fondu, nebo příjemci, 
kteří podporu přijímají. Baví mě organizo-
vat živé akce, kde se lidé setkají a kde se 
mohou vzájemně inspirovat. A hodně mě 
baví, když naše projekty pomohou lidem 
ukázat nové možnosti řešení problému 
a přinášejí radost ze života.”

Jak to?
Tato kultura vybudovala svůj blahobyt poháně-
na strachem z nedostatku. A pocit nedostatku je 
symptomem traumatu. Oddělenosti, izolace, se-
bestřednosti, hromadění. Jenže opravdová pro-
sperita a pocit bohatství pramení uvnitř nás. Žije-
me kolektivně pod vlivem mýtu, že není na světě 
dost pro všechny, a že tím pádem mít víc je líp. 
A také, že dosáhnout něčeho rychleji je lépe. Mít 
rychleji víc. 

Dá se poznat, že máme dost? Dostatek…
Když nevím a necítím, kolik je dost, nikdy ne-
přestanu hromadit. Zvířata v přírodě si berou  
a loví jen tolik, kolik doopravdy potřebují pro sebe  
a svá mláďata. Nehromadí pro příští generace. 
Neloví víc, než můžou sežrat. V krásné disneyovce 
Lví král říká lví král svému synovi něco ve smyslu: 
„Vše kolem je ve vzácné rovnováze. To království 
nepatří tobě, ale je ve tvé správě a je na tobě, abys  
o tu rovnováhu pečoval. Pro všechny.” My lidé jsme 
se od vnímání této rovnováhy, jejíž jsme součástí, 
oddělili. Prožíváme strach, že se na nás nedosta-
ne, že není dost pro všechny. A z tohoto strachu 
hromadíme víc a víc, abychom si zajistili, že se ne-
ocitneme mezi těmi, na které se nedostane. Jenže 
ten strach v nás působí stále. Takže míra našeho 
hromadění úměrně tomuto přetrvávajícímu stra-
chu stoupá. Ale právě skrze nevědomý strach ni-
kdy necítíme, že už máme dost. Cítění toho stra-
chu se chceme vyhnout. I superbohatí lidé mívají 
uvnitř sebe potlačený velký strach, který vám nikdy 
nepřiznají. Často není jeho vnímání dostupné ani 
jim samým. Proto se nechtějí dělit. Nedávno jsem 
poslouchala rozhovor, ve kterém bylo uvedeno, že 
26 lidí na světě drží polovinu světového bohatství. 
To je velká nerovnováha a hromadění.

Co s tím?
Když v sobě začneme posilovat prožívání dostatku 
a sebereme odvahu dotýkat se svých i kolektivních 
nestrávených strachů a dalších nekomfortních 
emocí, máme jako společnost naději. V uvolnění 
pramení sebedůvěra, vnímání hodnoty své i dru-
hých, spojení, inspirace a proud životní energie. To 
je pramen prosperity. Finanční i celistvé.

Za co v životě ráda platíš, a za co si necháváš 
lidmi s chutí zaplatit?
Těší mě, že se ptáš v tomhle propojení – „platit 
rádi”. Mnoho lidí neplatí rádo. V naší společnos-
ti a kultuře je zvykem být kritičtí – že to a to stojí 
moc, je to předražené, no kolik za to chtějí?!, platit 
faktury pozdě, tohle by přece mělo být zadarmo… 
To všechno ukazuje znovu na vnitřní pocit nedo-
statku a traumatické vrstvy v nás – nechci vydávat 
peníze. Chci si je nechat, mít je. Ukazuje to na naše 
nároky, které nejsou spojené s vděčností, s vnímá-
ním hodnoty, vztahu s lidmi, kteří pro mě danou 
službu dělají nebo něco vyrábějí. Já v sobě pěs-
tuji vnímání a všímavost, co pro mě má hodnotu, 
se kterou jsem v souladu. Tak ji mohu vyjadřovat  
i penězi a být tak vděčná, že se mi toho a onoho  
v životě dostává.

Za co tedy platíš ráda? Konkrétně.
Třeba za použití a využití toho, co je sdílené  
a nemusím to vlastnit – plavání v bazénu, zapůjčení 
běžek teď v zimě, za jízdné vlakem… Platím ráda 
za to, když mi někdo pomůže s tím, co já sama ne- 
umím, nebo mi zabere příliš mnoho času, který 
odebírá kapacitu z mé služby světu nebo přítom-
nosti v rodině – za řemeslnou údržbu našeho 
domu, za občasnou pomoc se zahradou, za do-
ručení nákupu domů. Platím ráda za služby, které 
jsou investicí do něčeho, co považuji za hodnotné,  
jako je pomoc s úklidem našeho domu. To je totiž 
při životě se čtyřmi dětmi a psem krásná investice 
do klidu a harmonie domova (smích). Platím ráda 
za vzdělání ve směrech a oblastech, které souzní  
s mými hodnotami. Za odborné výcviky a tréninky, 
které rozšiřují a prohlubují mé vnímání souvislostí 
a podstaty života a zvyšují mé kompetence sloužit 
světu a lidem.  Platím ráda za péči o mé tělo, i když 
nejradši mám pohyb v přírodě, který je dostupný 
zcela zdarma. Chodím po horách, jezdím na kole, 
plavu nebo v krajním případě běhám. Jo, a taky mi-
luju knihy.

Je něco, za co neplatíš ráda?
Vše, co platím, je pro mě investice do něčeho.  
A s všímavostí si právě dávám prostor, aby moje 
výdaje byly opravdu investicemi, které jsou  
v souladu s mými hodnotami. Pak vždycky pla-
tím ráda. Pak platím ráda i účet za plyn, elektřinu 

a naftu do auta, protože mi to něco umožňuje. 
Umožňuje mi to přispívat světu sebou. Nerada ale 
vydávám peníze za 157. plyšáka, věci k jednorázo-
vému použití nebo impulzivní zbytečnost. A za co 
si nechávám zaplatit? Pro mě je důležité, aby lidé, 
kteří mi za něco platí, mi platili také rádi. Aby to, za 
co mi platí, mělo pro ně hodnotu. Tu pravou cenu 
stanovuju skrze pocit v těle. S čím jsem v souladu 
já. Dneska mi zrovna jedna klientka řekla, že jí už 
dlouho připadám „podezřele levná” (smích). Ceny 
mých služeb vycházejí z pocitu dostatku a vnímání 
hodnoty, kterou má služba přináší. Nepotřebuju 
vyždímat, co se dá, ani se nepotřebuju podbízet 
cenou a slevou.

Co bys ráda vzkázala čtenářkám a čtenářům 
jako tip, co teď hned po dočtení rozhovoru 
mohou udělat ohledně svého vztahu k peně-
zům? Jak rozjet svoji finanční všímavost?
Začněte malými krůčky. Začněte si všímat svých 
návyků. Vnímejte své emoce a tělo ve vztahu  
k financím. Zastavujte se před každou finanč-
ní investicí a vnímejte své emoce a impulzy.  
Prozkoumejte svá přesvědčení a přesvědčení  
o financích, která žila ve vaší rodině. Prozkou-
mejte rodinnou finanční historii. A úplně nej-
základnějším a nejjednodušším rozhodnutím 
je začít praktikovat vděčnost za vše, co nám do 
života přichází. Protože nic není v životě samo-
zřejmost. Tím v sobě začínáme posilovat vní-
mání dostatku, proudu prosperity, který k nám  
přichází. Vděčnost za krásný den, za inspiraci, za 
střechu nad hlavou, za spolehlivé kolegy, za čas, 
který nám někdo věnoval, za vůni kávy, za jablka 
ze zahrady, za kyslík, který produkují stromy, za 
dětský úsměv... Za moudrost načerpanou v tomto 
rozhovoru.

Ohlasy učastníků

Tvůj seminář s následnou praktickou 
jógou prosperity mi dává větší pocit 

svobody a plasticity. Dovolit si přijímat 
je úžasné, já se vlastně dříve bránila 

přijímání. Teď cítím změnu v tom, že když 
si dovolím v tomto tématu přijímat, dovolí 

mi to také více dát. Jak jednoduché. 
Cítím, že jsem stále v tomto tématu 

v procesu, což mě baví, a jsem zvědavá,
co přijde. Snažím se mít všechny

přijímací kanály otevřené, abych viděla 
a slyšela příležitosti. Již v tuto chvíli mi 

chodí nápady, které si zapisuji, a čekám
na hlubší vhledy.

Sofie S.

Ohlasy učastníků

Děkuji za inspirativní seminář. Myslím, že 
lidský celostní přístup k tématu peněz na 
české scéně chybí. Internet a Facebook 

se hemží online kurzy a workshopy, které 
slibují zázraky. Jeví známky jednostranné-
ho maskulinního charakteru zaměřeného 
na výkon. Často je dělají lidé, kteří na mě 

působí naspeedovaně či sluníčkářsky. 
Navíc užívají marketing, který budí v lidech 

pocit urgence a nedostatečnosti, a na to 
už jsem alergický. Zde jsem to nevnímal. 

A líbilo se mi pomalé, přirozeně bezpečné 
tempo, s respektem a úctou k životu, a že 

se člověk mohl zapojit tak, jak chtěl.

Michal Š.

třicet let ve zdravotnictví, a pomohl jim najít cestu, 
jak ošetřit sebe sama v náročných situacích, být ve 
své síle, a tím i v konečném důsledku zářit víc pro 
ostatní.

Jak se vám daří fungovat?
Daří se nám především díky podpoře od dárců 
a tuto podporu posouváme dál skrze naše aktivity 
k seniorům, dětem a dalším, kteří ji potřebují. Do  
finanční podpory organizace, která pomáhá roz-
víjet a zušlechťovat lidské bytosti, se může zapojit 
každý a za to děkujeme.
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TraumaTrauma
je strašlivé,je strašlivé,
ale cesta venale cesta ven
existujeexistuje

„A ta cesta je stejně přirozená jako střídání nádechu a výdechu nebo tlukot srdce.  
Trauma není rozsudkem na doživotí,“ říká Filip Žitník, psychosomatický terapeut, lektor 
a překladatel, který s oblibou využívá metodu Somatic Experiencie.

opak práce online vhodnější, jelikož při ní má od 
terapeuta větší odstup. Proto je tento typ práce 
méně stimulující, a zároveň jsou v něm z určitého 
pohledu jasnější hranice. Klient se tak celkově cítí 
bezpečněji a pracuje se mu lépe.

Jak je lidské tělo z pohledu SE zodpovědné za 
to, jak se cítíme a jak konáme?
Tak touto otázkou jsem posedlý už mnoho let. 
Před výcvikem v SE jsem studoval filosofii a fas-
cinovala mě práce E.T. Gendlina, který popsal 
metodu Focusing. Gendlin v souladu s dalšími 
filosofy tvrdí, že tělesné prožívání tvoří jakési všu-
dypřítomné pozadí naší zkušenosti, které před-
formovává to, jak věci vnímáme, jak jim rozumíme, 
ale i to, jak se chováme nebo jak mluvíme.

Můžeš být konkrétnější?
Když chcete někomu něco říci, nepředříkáváte 
si větu předem v duchu, ale mluvíte rovnou z toho,  
jak „to” máte, z toho, jak „se máte”, z toho, jak se 
cítíte. Mluvíte ze svého tělesně prožívaného ro-
zumění. A když řeknete, co jste chtěl říct, přijde 
malá úleva a tělo povolí. Nebo nepovolí, a pak 
se dál snažíte věc zformulovat. Když se to stále 
nedaří, pak se třeba párkrát nadechnete, zpoma-
líte… Vlastně si vytvoříte trochu odstup od toho, 
co chcete říct, abyste to vnímal víc v celku. Pak je 
větší šance, že se to povede. I tohle je focusing 
– vnímání svého „tělesného rozumění”. Děláme 
to stále a přirozeně. Pro mě je tohle schopnost, 
která vlastně dělá člověka člověkem a která je  
u lidí úplně nejdůležitější! Schopnost přímo a au-
tenticky vnímat, jak určité věci rozumím, a snaha 
to vyjádřit. Jde totiž o to, že každý z nás takto tě-
lesně rozumíme různým věcem unikátním a jedi-
nečným způsobem. Tento způsob rozumění je 
hluboce kreativní, obsahuje v sobě všechny naše 
dosavadní zkušenosti, i odborné znalosti, a spo-
juje je nelineárním způsobem. Tím mohou vzni-
kat nová řešení. Pokud jsme však traumatizovaní, 
ztrácíme se svým prožíváním kontakt a potřebuje-
me a vyžadujeme jasná a hotová řešení takříkajíc  
„z venku”, na která se můžeme spolehnout. Toto 
je, podle mě, nejzávažnější symptom naší součas-
né traumatizované společnosti. I proto tak rád 
dělám tuto práci.

Jednou z metod, které při terapii využíváš, 
je Somatic Experiencing (SE). Co tě na této 
metodě baví?
Baví mě hlavně rozvíjet přirozenou živost a tvo-
řivost v životě klientů. Baví mě přivádět druhé  
k jejich tělesnému prožívání a učit je, jak se vůbec 
pohybovat v tomto teritoriu, které je v současné 
době dost marginalizované. Baví mě, že je to prá-
ce, která probíhá tady a teď, což ode mě vyžadu-
je postřeh, určitou hbitost a neustálé vracení do 
přítomnosti. Za to jsem tomuto přístupu velmi 
vděčný. V neposlední řadě mě baví, že práce jde 
skrze tělo – často se s klienty pohybujeme, dělá-
me různé zvuky. Tato práce umožňuje i mně být 
celistvější lidskou bytostí, ne jen chodící hlavou.

Jaké další metody ve své práci používáš?
Těch přístupů je více. Především se jedná o kra-
niosakrální biodynamickou terapii, focusing či 
proces orientovanou terapii. Hodně se ale opí-
rám i o svou dlouholetou meditační praxi, pří-
stupy pracující se spontánním pohybem nebo  
o znalosti polyvagální teorie. Všechny tyto pří-
stupy jsou pro mě způsobem, jak lépe a přesněji  
v danou chvíli rozpoznat to zdravé, jak s tím ade-
kvátně navázat kontakt, a jak pracovat s hlubším 
nezpracovaným materiálem, který při rozvíjení 
toho zdravého spontánně vyvstává. Umožňují mi 
také vnímat sebe samého i své reakce a vztahovat 
se ke klientovi tak, aby to pro něj bylo bezpečné 
a rozvíjející.

V metodě SE se pracuje pouze slovem, nebo 
i dotykem? Zajímá mě to z pohledu covidové 
doby, co se ještě dá dělat on-line a co už ne?
V SE se může v určitých případech pracovat 
i dotykem, a je lepší, když tato možnost je. Po-
kud není, jako v případě práce on-line, lze větši-
nu věcí zvládnout „prací slovem“. Klient se vede 
do imaginace nebo může využít fyzické prostředí  
u sebe doma, třeba se zapřít do stolu, víc se opřít 
do opěradla židle. Práce online je určitě dobrá 
varianta, ale vždy záleží samozřejmě na kliento-
vi a tématu, se kterým přichází. Pro někoho, kdo 
opravdu potřebuje dotyk druhého člověka, může 
práce online být velmi stabilizující a může mu 
pomoci se lépe vyznat v tom, co prožívá, ale hlu-
bokou terapeutickou práci dost pravděpodobně 
nebude možné udělat. Pro někoho jiného je na-

Napadlo vás třeba někdy,
že to, jaký máme vztah

k přírodě,
přímo odpovídá tomu,

jaký máme vztah k sobě? 
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Jaký byl tvuj první kontakt s metodou SE?
Poprvé jsem se s SE setkal asi v roce 2004, a to 
prostřednictvím knihy  P. Levina Healing Trauma: 
A Pioneering Program for Restoring the Wisdom 
of Your Body (vyšla v českém překladu u nakla-
datelství Maitreia pod názvem Léčba traumatu 
- Program probuzení moudrosti těla). Kniha je 
sestavená z cvičení na rozvíjení vnímání vlastního 
těla a práci s různými fázemi instinktivních reakcí 
na ohrožení. Mě velmi oslovilo hned první cvičení, 
ve kterém jde o to, jemně si poklepávat určitou 
část těla, tuto část prociťovat a přitom si nahlas 
říkat: „Toto je moje tělo, patří mně, je to nádoba 
na moji energii”. Takto projít celé tělo mi zabralo 
asi čtyřicet minut. Paleta vjemů, které vyvstaly, mě 
fascinovala. Po cvičení jsem se cítil naživu jako ni-
kdy předtím, a v tu chvíli jsem si řekl – to je ono, 
tuhle metodu chci dělat!

Zažil jsi naživo zakladatele metody SE.
Co ti to dalo?
Petera Levina jsem zažil osobně na semináři 
v Londýně a byl to velmi silný zážitek. Nezapo-
menu na jeho až hmatatelnou tělesnou přítom-
nost. Měl jsem dojem, že velmi intenzivně vnímá 
sám sebe a to mu dává velmi přesný kontakt 
s tím, kde se nachází klient. Velmi zajímavý byl 
také způsob, jak se vztahoval ke klientovi. Svými 

schopnosti najít místo k bydlení nebo stabilní prá-
ci. V prenatálním období se tvoří základní vrstva 
toho, jak jsme ve svém těle, a tato vrstva je pod-
kladem pro to, jak vnímáme sebe samé, druhé 
a okolní svět. I když tam ještě není zformováno já 
v klasickém slova smyslu, všechny zážitky od po-
četí se do nás otiskují, pamatujeme si je v podobě 
tělesných vjemů. To umožňuje se s těmito zážitky 
spojit a pokud je to třeba, tak je terapeuticky ope-
čovat. Výsledkem je větší svoboda v životě a pocit, 
že člověk je hluboce v pořádku takový, jaký je.

Pracujš zejména s lidmi, kteří řešili svá trau-
mata v tématech porodu a prenatálního vý-
voje. Co ukazuje tvá praxe?
Trochu tu otázku otočím. S prenatálním trauma-
tem pracuji primárně kvůli sobě, kvůli vlastnímu 
příběhu, který jsem potřeboval integrovat. To byl 
původní impulz, který mě zavedl do této oblasti,  
a umožnil mi získat řadu zkušeností, které mě 
podporují při práci s druhými. Mám úžasného 
terapeuta z Anglie, Matthewa Appletona, který je 
v této oblasti průkopníkem, a pracuje v ní mnoho 
let. Osobně mě tato práce naučila, jak svobodněj-
ší a kreativnější mohu být, když opravdu zainteg-
ruji nějaké svoje nezpracované trauma. Umožnila 
mi velmi hluboce prožít, že oproti tomu, kdy je 
nezpracované trauma utrpením, dává zpracova-
né trauma člověku určitou hlubokou sílu a mou-
drost. Naučila mě, že můj obtížný příchod na svět 
nebyl „špatně”. Že to byl způsob, jak mě síly života 
formovaly, abych teď měl přesně ty schopnosti 
a dovednosti, které mám, a mohl být určitým vel-
mi specifickým způsobem přínosný současnému 
světu.
Tato práce mě naučila a učí, jak mnoho základních 
návyků a postojů našeho života získáváme před 
porodem a během něj. Jsou to návyky týkající se 
jedení, navazování a ukončování vztahů s druhý-
mi, zahajování a ukončování projektů, ale i třeba 

ním zvířetem, s naší vnitřní přírodou. Tento vztah 
máme právě skrze tělesné prožívání. Když doká-
žeme být skutečně ve svém těle, mění se způsob, 
jak jsme v přírodě – vnímáme najedou, že tam pa-
tříme. A cítit, že někam patříme, je hluboká lidská 
potřeba. Tento pocit je tělesný prožitek, není to 
myšlenka ani koncept, a umožňuje nám víc do-
sednout do sebe sama, a zároveň mění i naše en-
vironmentální jednání. Napadlo vás třeba někdy, 
že to, jaký máme vztah k přírodě, přímo odpovídá 
tomu, jaký máme vztah k sobě? Proto kromě in-
dividuálních sezení vedu i na toto téma seminá-
ře v přírodě. Jmenují se Vnější a vnitřní krajinou. 
Bohužel v oblasti prožívání je přítomné velké zne-
citlivění a také hodně bolesti. Příroda se přecie 
jen nemá dobře. I proto se v této oblasti velmi 
hodí principy SE. Chápu tuto část své práce jako 
léčení traumatizovaného vztahu lidí a přírody. 
Tomu se věnuji stále víc.

Mgr. Filip Žitník

Předseda České kraniosakrální asociace 
a člen etické komise Asociace Somatic Ex-
periencing ČR. Terapeutické práci se věnu-
je od roku 2009. K této profesi jej přivedla 
otázka po roli tělesného prožívání a jeho 
důležitosti pro to, jak jako lidé rozumíme 
sobě a světu. Tomuto tématu věnoval už 
své studium filosofie a antropologie na UK 
a dodnes je jeho ústředním zájmem nejen 
v terapeutické praxi, ale i v životě. Pohled 
na klienta a hlavní nástroje mu zprostřed-
kovávají především přístupy Somatického 
prožívání – léčení traumatu, Kraniosa-
krální biodynamické terapie, které rozši-
řuje o svou znalost Procesu orientované 
psychologie a Focusingu. Pracuje tedy 
s tělem – fyziologií, autonomním nervovým 
systémem, instinkty a samoléčivými me-
chanismy lidského těla. Věnuje se i práci 
s tématy týkajícími se porodu a prenatál-
ního vývoje. V poslední době se stále více 
zaměřuje na terapeutickou práci s lidmi 
v přírodě a léčení traumatu na individuální 
úrovni rozšiřuje i o kolektivní rozměr trau-
matu.            Více na Leceni-traumatu.cz

„Ano, trauma je strašlivé 
a jako lidé se mu pravděpodobně 

nevyhneme, ale cesta ven existuje. 
A je stejně přirozená jako 

střídání nádechu a výdechu 
nebo tlukot srdce!“

Po cvičení jsem se cítil
naživu jako nikdy 

předtím, a v tu chvíli 
jsem si řekl – to je ono,

tuhle metodu 
chci dělat!

intervencemi – vlastní gestikulací, modulací hlasu 
nebo pauzami v řeči – promlouval přímo k těles-
né, instinktivní úrovni v člověku, jako by ho ta běž-
ná úroveň ani nezajímala, nebo ji prostě obchá-
zel. Může to být trochu diskutabilní, ale s ohledem 
na záměr a rámec jeho práce bylo úžasné vidět 
velkou přesnost a vědomí toho, co během tera-
peutického procesu dělá.

Před deseti lety jsi spolupracoval 
na překladu jeho knihy o léčení traumatu. 
Co je jejím hlavním poselstvím?
To, že trauma je součástí lidského života, ale není 
rozsudkem na doživotí. Peter Levine v knize sro-
zumitelně popisuje nejen dynamiku vzniku trau-
matu, ale hlavně přirozenou schopnost našeho 
organismu následky traumatu zpracovávat. Kniha 
tak nabízí jiný rámec – ano, trauma je strašlivé 
a jako lidé se mu pravděpodobně nevyhneme, ale 
cesta ven existuje. A je stejně přirozená jako stří-
dání nádechu a výdechu nebo tlukot srdce! 

V poslední době se věnuješ práci s lidmi 
v přírodě, proč?
Přijde mi to velmi důležité. Odjakživa mě zajímala 
ekologie a SE je vlastně taková vnitřní ekologie, 
která nás učí mít přímý vědomý vztah se svými 
instinkty, tedy s částí, která se dá nazvat vnitř-

Procitni a chechtej se

Jen to nejen název série on-line rozhovorů Jana 
Rudzinského a Zdenka Webera, ale také ná-
zev čtyřdenních workshopů, které se konají na 
různá témata. Ať už je to sex, láska, nebo pe-
níze. Meditační cvičení, kruhová transparentní 
komunikace, přednášky, techniky podporující 
procitání a chechtání z podstaty a prožívání 
podstaty lásky a mnohé další.

Transparentni kruhová 
komunikace

Sebezkušenostní on-line trénink základů trans-
parentní a kruhové komunikace pro každoden-
ní život. Zahrnuje čtyři on-line workshopy po  
2,5 hodině pro patnáct účastníků + čtyři indivi-
duální tréninky v trojicích a dvojicích v mezičase.  
Vedoucí a zakladatelé – Šárka Weberová a Zde-
nek Weber. 

Výcvik Hodný kluk

Jak se vysvobodit ze syndromu hodného kluka 
a žít pravdivý, naplněný a smysluplný mužský, 
partnerský, rodinný, pracovní život. Transfor-
mační výcvik s názvem Přestaň být hodným klu-
kem obnáší sedm večerů + víkendový workshop 
a je vedený mentory mužského kruhu. Posune 
vás ke zdravé mužské síle, vnitřní svobodě a 
pravdivosti a změní tak váš život.

Výcvik facilitátora
kruhu

Zakládej kruhy a staň se účastníkem změny  
života lidí, podpoř bližního svého a sebe samého 
i svou komunitu s naší pomocí a vzděláním. Toto 
je výcvik jeho kompetencí pro facilitaci  kruhu 
a rozvoje inteligence srdce ve společnosti.  
Celkem jedenáct výukových dnů, ale i osm podve-
černích on-line kruhů.

Mužská sexualita 

Ve skutečnosti se jmenuje Vědomá mužská sexu-
alita a je to roční výcvik pro muže. Lektor Gregor 
Steinmaurer v něm odhaluje svůj pohled na toto 
téma, díky kterému účastníci objevují více rovin 
své sexuality a vnesou do svých životů více jas-
nosti, lásky a uvědomování: „Sexualita není ome-
zená pouze na ložnici. Jedná se o základní ener-
getický princip, který nás spojuje se životem.”

Umění partnerského
dotyku

Seminář pro páry. V pěti setkáních se věnujeme 
principům založených na tantrických zkušenos-
tech. Chcete oživit vytváření blízkosti ve vztahu? 
Nebo jen toužíte na chvíli vystoupit z koloběhu 
běžných všedních dnů a užít si jeden druhého? 
Lektorka Markéta Zika Koppová, facilitátor Zde-
něk Kálecký.

Tipy na další zajímavé akceTipy na další zajímavé akce
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tomu připomenout, že když vidíme krásu venku, 
tak ji máme i uvnitř sebe. Nezapomeňme se tedy 
zastavovat, užívat si těchto krás, a v momentě, 
kdy přijde nějaká náročná situace, kterou vní-
máme jako pohromu, tak si dovolme zahlédnout 
v ní záblesk pozvánky k růstu. Je to podobné jako 
s mým oblíbeným koupáním v ledové vodě. Na 
první dobrou to není úplně příjemné, ale zocelu-
je mě to. Ano, všímavost se praktikuje jednoduše 
v momentě, kdy je vše krásné. Dělat to ale v situa-
cích, které jsou náročnější, to je potom ta pravá čin-
ka v posilovně. Jako psycholožka a psychoterape-
utka už mám trochu pracovní deformaci. (smích) 
V momentě, kdy lidé přicházejí se svými problé-
my, už za nimi čuchám jejich potenciál.

Když se teď zaměříš na svůj přítomný oka-
mžik, jaký je? 
Jsem na zahradě pod rozkvetlým stromem a pří-
tomný okamžik je pro mě krásný a blažený. V mo-
mentě, kdy kultivuji svoje „tady a teď”, jsem více 
propojená se svými smysly, s dechem, s tělem, 
tak jdu do hloubky. (smích) Jsem taková labužnice 
života, který si ráda vychutnávám. 

Jak si ho vychutnáváš skrze mindfulness? 
Můžeme si to představit na příkladu jídla. Když 
do sebe něco nacházíte jen tak, a stejně do sebe 
můžete házet i život a prožitky, tak si nestíháte 
vychutnat jejich lahodnou chuť. A naopak, když 
jsme plně v přítomném okamžiku, tak si labužničí-
me v tom, co se děje. Je to velmi zajímavé, protože 
i nepříjemné a negativní zkušenosti pak začínají 
být zajímavé. Nevnímáme totiž jenom jejich po-
vrch, ale jdeme mnohem víc do hloubky. To mě 
na mindfulness baví – využívat schopnosti zaměřit 
pozornost do přítomného okamžiku. 

S odstupem se na to asi kouká lépe, ale co 
dělat v napjaté chvíli? 
Pozorovat, co se děje v hlavě. Tím získávám odstup. 
Třeba v případě emocí to znamená, že už nejsem 
naštvaná, ale že vnímám, jak se naštvání objevuje. 
V momentě, kdy jsem schopná odstupu, není moje 
reakce tak silná, a jsem mnohem schopnější tvo-
řit svůj život. Schopnosti být v odstupu od svého 
mentálního obsahu se v psychologickém slovníku 
říká metakognice – aneb uvědomuji si to, co mi  
běží hlavou, a z toho vzniká schopnost nehodno-
cení. Moje hodnocení totiž nemusí být pravdivé. 
Jdeme proto do hloubky přítomného okamžiku, 
kultivujeme pozorovatele a nehodnotíme. Důleži-
tou součástí mindfulness je i rozvíjení laskavosti 
k sobě a k ostatním. Sebe i ostatních si tedy vší-
máme nikoliv neutrálně, ale s příchutí laskavosti. 
Vnímám zejména v dnešní době, že mindfulness 
může pomoct spoustě lidí v tom, aby žili kvalitněj-
ší, šťavnatější a naplněný život. 

A co se děje, když nejsme v přítomnosti? 
Naše mysl se může zaobírat minulostí, kterou 
už stejně nezměníme. Nebo budoucností, která 
může být úplně jiná, než si teď myslíme. Tímto 
zaměřením nám ale odchází naše energie, kte-
rá jinak může být využitá v přítomnosti nejen na 
to labužničení a vychutnávání krás okamžiku, ale 
také na získávání informací. Kolem nás je v pří-
tomném okamžiku neustále spousta informací, 
o které jinak přicházíme. 

Jako třeba? 
Jedeme někam autem známou cestou. Začneme 
o něčem přemýšlet a lehce přejedeme odbočku. 

Přítomnost léčíPřítomnost léčí
s příchutí laskavosti,s příchutí laskavosti,
to je mindfulnessto je mindfulness
Schopnost být v přítomnosti, a také soubor různých technik, jak se dostávat do bdělé-
ho stavu. Skrze pozornost zaměřenou na dech i na tělo, skrze kultivaci takzvaného po-
zorovatele. „Což znamená, že pozoruji obsah své mysli,“ říká o mindfulness psycholožka 
a psychoterapeutka Katarzyna Korda Jedzoková, která se s metodou seznámila už při 
studiu na univerzitě v Krakově.

bého hlediska, tak je důležité znát také cíl. V józe 
a v různých meditačních praktikách totiž může 
být cíl úplně jiný. Záleží potom jenom na jedinci, 
k čemu daný směr používá. 

S jakými problémy pomáhá lidem tato meto-
da ve tvéí psychologické praxi? 
Primárně mi pomáhá být dobrým terapeutem. 
Nedovedu si představit dělat tuto práci bez toho, 
aby moje mysl spočívala v přítomném okamžiku, 

a tím pádem mohla být uvolněná, kreativní a na-
plněná psychologickým nadbytkem. Co se týká kli-
entů, přicházejí ti s úzkostmi a depresemi i ti, kteří 
mají jenom hodně stresu nebo syndrom vyhoření. 
Pak jsou tu ještě klienti, kteří se chtějí posouvat 
v osobní rovině někam dál na své životní stezce. 
Mindfulness s laskavostí vůči sobě je pro to hez-
kým nástrojem. Škála je tedy velká i pro lidi, kteří 
si chtějí život víc užívat a chtějí být víc spokojení jak 
ve vztazích, tak v různých dalších oblastech života. 

Mindfulness je metoda vycházející z buddhis- 
mu a stále někdy bývá zaměňována s jógou 
či meditací – v čem jsou podobné a v čem od-
lišné? 
Mindfulness se používá jako psychologická a tera-
peutická metoda nebo metoda osobního rozvo-
je, která nám má zprostředkovat kvalitnější život. 
V souboru nástrojů mindfulness se používá také 
meditace a pohyb. V lecčems se tyto nástroje pře-
krývají, ale když se něčemu věnujeme z dlouhodo-

Mindfulness

Stav mysli, ve kterém jsme osvoboze-
ni od nadvlády navyklých a automa-
tických způsobů myšlení, které nás 
často vedou k rušivým pocitům. Díky 
mindfulness získáváme odstup od 
našich emocí a nepříjemných stavů, 
a jsme schopni žít vědoměji. Skrze vší-
mavost se učíme vnímat krásu každé-
ho okamžiku.

Stejné je to v komunikaci mezi lidmi. Když je naše 
hlava někde jinde,  přehlížíme signály, které k nám 
přicházejí z okolí. Může to být i neverbální komu-
nikace a spousta dalších jemných signálů.

Třeba i signálů našeho vlastního těla? 
No jistě. Když trénujeme mindfulness, všíma-
vost, jsme vyladění na to, jak s námi naše tělo 
komunikuje. Dalším aspektem této metody je 
nehodnocení. Nehodnotíme tedy tolik, jestli 
věci, které se nám dějí, jsou dobře, nebo špatně. 
S odstupem času totiž spoustě z nás přichází zku-
šenost, že nepříjemné věci nás velmi posunuly. 
Z dlouhodobého pohledu však pro nás byly vlast-
ně dobře. 

Jak ses k metodě dostala? 
Už na vysoké škole, bude to asi dvacet let. Psycho-
logii jsem studovala v polském Krakově, a už teh-
dy byla metoda součástí našeho studia. Tehdy mě 
přitahovaly východní nauky, takže mi to přišlo jako 
nádherné skloubení mého koníčku i profese. Me-
todu využívám terapeuticky, ale přijde mi důležitá 
také jako nástroj, který mohou používat terapeuti 
ke svému ošetření. A vlastně nejen terapeuti. Pro-
to také letos na jaře vznikl dvouměsíční on-line 
program pro zdravotníky a další pomáhající pro-
fese, podle hesla – z prázdné nádoby nenaleješ. 
Když chceme pomáhat ostatním, potřebujeme 
být spokojení a naplnění sami. Je to tedy i základ 
pro to, jak dobře sloužit ostatním. 

Co bys ráda řekla na závěr? 
Že bytí v přítomnosti právě v jarním období je asi 
nejsnazší, protože je kolem nás tolik krásy. Vidí-
me kolem sebe všechny rozkvetlé kytky a lidi, kte-
ří se oblékají méně a méně. Je důležité si i díky 

Katarzyna Korda
Jedzoková

Psycholožka a psychoterapeutka s vý-
cvikem v kognitivně behaviorální terapii 
a lektorka mindfulness, zakladatelka pro-
jektu Mindfullife. Provozuje soukromou 
psychoterapeutickou praxi, vede zážitkové 
i meditační kurzy. Vystudovala psychologii 
na Filozofické fakultě Jagellonské univer-
zity v Krakově. Ve spolupráci s Nadačním 
fondem pro rozvoj plného vědomí napří-
klad vede osmitýdenní on-line bezplat-
né kurzy proti vyhoření pro zdravotníky 
a další pomáhající profese – na první  
z nich se přihlásilo přes tisíc lidí. Máma tří 
dětí, cestovatelka.

Ano, všímavost 
se praktikuje jednoduše 
v momentě, kdy je vše 
krásné. Dělat to ale 

v situacích, které jsou 
náročnější, to je potom 

ta pravá činka v posilovně. 
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ŽasněteŽasněte
a nechtea nechte
zaznítzaznít
v meditaciv meditaci
píseň dušepíseň duše

„Chci být přítomný v nejhlubším tichu, které přesahuje jakoukoliv hudbu a jakékoliv 
slovo,“ říká Juraj Jordán Dovala, biskup Církve československé husitské v Brně. V projek-
tu Sjednocení v tichu pořádaném Nadačním fondem pro rozvoj plného vědomí je jednou  
z osobností, které představují meditaci z pohledu různých spirituálních směrů.

stává laskavějším a pokojnějším. Bdělost přináší 
lásku a zapaluje srdce. Celou naši bytost uvádí 
do pokoje. Když jsem byl meditovat ve tmě před 
třemi lety, tak jsem každou meditaci zahajoval  
a ukončoval překřižováním (křižuje se rukou): ve 
jménu Otce i Syna i Ducha svatého.... Měl jsem 
vnuknutí, že toto je vědomí (dotýká se čela), pak 

láska (dotýká se oblasti srdce) a pokoj nebo mír 
(dokončuje pohyb pravou rukou). Jsem přítomný 
ve vědomí, v lásce, v míru. Meditace tak propojuje 
a integruje celou naší osobnost. Ostatně, být du-
chapřítomný, je základem jakékoliv praxe, ať už 
v křesťanství, zenu, buddhismu nebo v jakékoliv 
jiné tradici. Člověk, který se jde modlit, potřebuje 
pěstovat a rozvíjet duchapřítomnost. Pokud ale  
u toho myslí třeba na pečené brambory a nepra-
cuje se svou myslí, může se jít rovnou bavit na 
kolotoče nebo hrát kuželky – je úplně jedno, co 
dělá.

A jaký je rozdíl mezi meditací a modlitbou?
V křesťanství je to propojené. Když řeknu „pane 
Bože, děkuji ti za tuto krásu, kterou jsi stvořil”, tak 
to je modlitba. Řekl jsem to nahlas skrze slova. Stej-
ně tak ale mohu tato slova zvnitřnit. Nevyslovím je 
nahlas, ale bude to vnitřní pohnutka. Povím si je ve 
své mysli dvakrát, pětkrát – a to už je vnitřní modlit-

ba. A když se přitom naladím na vděčnost a krásu, 
potom už se osvobodím i od těch slov a nechám je 
být. Jenom mi pomohly najít vnitřní prostředí mé 
duše, tu atmosféru, ve které dál setrvávám. Najed-
nou jsem v meditaci a v kontemplaci. V křesťanství 
je meditace zvnitřněná modlitba. Z jakékoliv me-
ditace mohu udělat modlitbu, když ji zverbalizuji, 
a naopak z jakékoliv modlitby mohu udělat medita-
ci a kontemplaci, když ji nechám přetavit do vnitřní-
ho ticha, kde se nakonec rozplyne a zůstane jenom 
její naladění. Je to atmosféra, ve které setrvávám 
v tichu, v Božím chrámu.

Co je to meditace?
Meditace je pro mě cesta ke zvnitřnění, k nale-
zení plné jednoty Boha. Být s Bohem tady a teď. 
Definic je mnoho a pro sebe jsem našel takovou, 
která je mi blízká. Meditaci nijak neomezujme, ne-
redukujme na sezení kdesi v ústraní. Naopak, me-
ditace se dotýká všech oblasti života. Základem 
dobré meditace je bdělost, bez které postrádá 
smysl jakákoliv duchovní činnost. Mysl musí být 
bdělá, vědomí potřebuje vnímat, potom se může 
rozvíjet vnímání krásy a kontemplativního pohle-
du na svět. Pak se nám stane meditací vše – chů-
ze po ulici, která je naplněná Boží přítomností, 
stejně jako čekání na autobusové zastávce nebo 
jízda autem. Je to užívání si života a přijímání kaž- 
dého okamžiku života jako radostného splynutí 
s Bohem.

My lidé ale máme potřebu pořád něco ře-
šit…
Vnímám určitý obraz nás lidí spojený s meditací, 
že jsme jako počítače, které mají neustále otevře-
nou spoustu oken ve Wordu, v Excelu, v Corelu 
a spoustu webových stránek na internetu. Přes-
ně tak jsou naše mysli a naše duše zahlcené a 
vyčerpané vnitřní prací, kterou musí vykonávat. 
V hlavě stále řešíme, co jsme udělali a co jsme 
neudělali, kdo nás jak vnímá, co ještě máme v 
plánu, co budeme mít na večeři, jestli jsem udě-
lal všechno, co jsem měl. Kdybychom takto po-
kračovali, tak těch oken je otevřených tolik, že 
systém zamrzne a zkolabuje. Přesně tyto věci se 
somatizují, a tak vznikají civilizační choroby. Pro 
mě osobně je tedy meditace vypnutím všech 
těchto oken. Nechám počítač v základním módu, 
jenom aby byl zapnutý. A to je meditace. Jenom 
vnímat. Být.

Meditace je tedy být tady a teď, v plné vní-
mavosti?
To je vstupní brána do meditace. Být tady a teď, to 
je bdělost, se kterou se spojuje laskavost, proto-
že bdělé vnímání se postupně stává laskavou po-
zorností, aby se v nás rodila a rozvíjela láska, sou-
cit, milosrdenství a světlo života. Kristus hovořil 
o lásce jako o praprincipu celého vesmíru. A ka-
ždý člověk, který realizuje meditaci, se postupně 



Meditovat může každý bez toho, aniž by 
nutně musel sedět v tichu se zavřenýma 
očima. Co je ideální vstupní bránou pro me-
ditování?
Jak začít meditovat? Žasnout! Těšit se z každého 
nového dne. Ráno se probudím a naplním se ra-
dostí a vděčností, protože žiju. Každý člověk, kte-
rý se ráno probudí, tak žije. Kdyby se neprobudil, 
tak už je to s ním špatné. A když člověk žije, tak 
má přece důvod pro radost. Je pak na něm, čím 
svůj den naplní. Už ráno si proto můžeme vy-
tvořit vnitřní pocit radosti a vděčnosti vůči Bohu. 

Pokud v Něj někdo nevěří, může být vděčný 
vůči samotnému bytí, vůči životu, vůči přírodě, 
jejíž jsme součástí. Samozřejmě během dne 
z tohoto stavu vypadneme, ale zase se do něj 
můžeme vrátit. Tímto způsobem můžeme po-
svěcovat jakoukoliv činnost. Sám pro sebe mám 
dvě metody, které bych každému poradil – po-
malost a posvátnost.

A to znamená?
Pomalost znamená nic nedělat rychle. Kam 
chceme pospíchat? Jsem biskup, otec čtyř dětí, 
manžel, a život mi přináší i nějaké další funkce. 
Mám toho hodně, mám plný diář jako většina 
lidí, ale i přesto si život užívám vědomě, bděle 
a s radostí, protože jinak to nechci. Jaký by to 
pro mě mělo význam, že jenom otáčím listy  

v kalendáři? Pomalost nám tedy přináší prostor 
k tomu, abychom skutečně dělali věci bděle. 
Mniši a pouštní otcové říkají: „Když kráčíš, tak 
kráčej. Když sedíš, tak seď. Když pleteš košík, tak 
pleť košík.” Buď tady a teď. Vnímej, co se děje  
s tvojí duší, s tvým srdcem, s tvojí myslí, a měj  
z toho dobrý pocit, protože děláš to nejdůleži-
tější, co můžeš.

A posvátnost?
Posvátnost znamená, že to, co vědomě prožívám, 
zároveň vnímám jako úžasný dar. A všechno je 
posvátné, i to, že stojím v supermarketu ve frontě 
a čekám na to, až zaplatím. I to je jedinečný oka-
mžik, posvátný okamžik mého života, který se nikdy 
nevrátí a nikdy se nezopakuje. Zeptejte se lidí, kteří 
prožili rakovinu nebo jinou těžkou nemoc a vyléčili 
se z toho, jak nyní vnímají takzvané nepodstatné 
chvíle. Říkají – „Každý den je pro mě dar. Už to není 
jako předtím, každý jeden den je pro mě krásným 
darem.” Nemusíme ale přece prožít rakovinu na to, 
abychom mohli takto vnímat život.

Juraj Jordán Dovala

Kněz, bylinkář, ale i hudebník. Biskup Círk-
ve československé husitské v Brně, který je 
zároveň farářem v Hodoníně. Skoro třicet 
let se věnuje meditaci a duchovní cestě. 
Zajímají ho byliny a alternativní cesta živo-
ta jako součást jeho duše. Podle svých slov 
má v srdci navíc spolu s Bohem i metalovou 
hudbu, kterou má od mládí rád kvůli hloub-
ce a autentičnosti. Je ženatý, má čtyři děti.
Projekt Sjednocení v tichu přináší vhledy 
do podstaty různých přístupů k meditač-
ní praxi v hlavních mystických tradicích.  
Cílem projektu je zprostředkovat poznání, 
že podstata meditace je stejná ve všech 
tradicích. Cesta k ní je však rozličná. Různé 
cesty pro různé lidi. Za všemi obrázky, vírou 
a přesvědčením je ticho, klid a absolutní 
přítomnost.

vstupní brána
do meditace.

Být tady a teď, to je
 bdělost, se kterou se 

spojuje laskavost,
protože bdělé vnímání

se postupně stává laskavou 
pozorností, aby se v nás 
rodila a rozvíjela láska, 
soucit, milosrdenství 

a světlo života.

Kubasova chalupa

Původně rodový statek s vnitřním dvorem, je-
hož historie sahá do roku 1745, se nachází 
v nádherném prostředí podhůří Orlických hor, na 
okraji malé vesničky Sudislav nad Orlicí. Objekt  
je obklopen velkou zahradou, na kterou navazuje  
louka o rozloze 50.000 m2. Uvnitř dva sály, větší  
(160 m2) a menší (60 m2), nad rámec kapacity  
50 lůžek ve 13 pokojích je k dispozici dalších  40 
kvalitních matrací.     www.kubasovachalupa.cz 

Lorien

Komunitní centrum v Nenačovicích na Beroun-
sku se samostatnou budovou, ve které je krásný 
sál s dřevěnou podlahou využitelný nejen pro 
taneční, ale i jiné prožitkové a seberozvojové ak-
tivity. Místo je na polosamotě nedaleko centra 
Country Life, je zcela v soukromí, z obou stran 
obklopeno lesy, louka se táhne daleko podél 
potoka. Kuchyně a jídelna v místě, spí se v sálu 
na matracích.

Ratmírov

Rekreační středisko se nachází v oblasti České 
Kanady v obci Malý Ratmírov. Ubytování nabízí 
v jedenácti dřevěných chatách, navíc má sta-
novou louku s WC a sprchami. V hlavní budově 
areálu je společenská místnost s barem, vlastní 
bazén v zahradě. Součástí areálu je volejbalové 
hřiště, stolní tenis, a venkovní ohniště. Koupání 
i v přírodě - Ratmírovský rybník je vzdálen asi 
100 metrů.                                   www.ratmirov.cz

Naše oblíbená místaNaše oblíbená místa

…kolegům, partnerům a spolupracovníkům, kteří se podílejí svým vlast-
ním darem na naší službě lidem. Uzdravení traumatu se děje skrze tera-
pie, kruhy, rituály, skupinové i individuální setkání a workshopy. Všichni 
společně se podílíme na uzdravení lidstva a děláme to svým vlastním 
unikátním způsobem.
 
Děkujeme Janu Davidovi za strukturu i obsah a Hance Kolbe za grafiku, 
že oba dali tvář a duši tomuto občasníku, protože bez jejich know–how  
a ochoty by se to nestalo.

Děkujeme mentorům mužského kruhu a Taťkária –  Karlu Tůmovi, Janu 
Čermákovi, majoru ve výslužbě Janu Prokopcovi, Zdendovi Káleckému, 
Jirkovi Kodýtkovi, Marcelovi Jakubovie, Pepovi Rabovi a mnoha dalším.

Děkujeme ženám, jejich síle a moudrosti – Monice Kubasové a Blance 
Tichavské za lektorskou spolupráci, Aničce Roháčkové za asistenční po-
moc, Petře Bairnfather za její vaření a dobré jídlo – za jejich ochotnou 
a laskavou podporu a službu a spolupráci. Děkujeme Markétě Černouš-
kové za velkou zásluhu o distribuci a podporu filmu Moudrost Traumatu.

Děkujeme kolegovi Kamilovi Kabátovi za jeho on-line podporu a službu 
přenášející naší práci. Děkujeme Michalu Kubasovi z Kubasovy chalupy  
a Ladě Rasky z Ratmírova za jejich laskavou péči a zázemí pro naše akce 
a semináře.

Děkujeme Václavovi Němečkovi za dlouholetou spolupráci a významný 
přínos pro vizi a záměr Síly duše. www.partnerskacesta.cz

Děkujeme Lilii Khousnoutdinové a Karlu Janečkovi za vzájemnou podpo-
ru a souznění. Děkujeme Janu Rudzinskému, létajícímu jogínovi, za hu-
mornou a podnětnou spolupráci na rozhovorech Procitni a chechtej se, 
na himálajských retreatech a mnoho dalšího. Děkujeme za požehnání 
a zdravou kristovskou spiritualitu Juraji Jordánu Dovalovi a Láďovi Ma-
tějčkovi.

Děkujeme za dlouholetou grafickou spolupráci Martinu Bohušovi, který 
nás v roce 2021 nečekaně tragicky opustil.

Děkujeme svým rodičům za jejich podporu naší práce a našeho života.

Děkujeme velkému tajemství života, vzniku, trvání a zániku za požehnání 
a vedení. 

Děkujeme, Zdenek a Šárka

PS: Děkuju Šárce, mojí manželce, že svou neskonalou trpělivostí a moud-
rostí přispívá do bohatství našeho světa. Zdenek

Děkujeme všemDěkujeme všem
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108 OHNIVÝCH KARET
OD ZDENKA WEBERA

Tyto karty slouží ke každodenní kontemplaci. Karty mají sloužit jako 
mentorský a poradenský Xfaktor v jakékoli životní situaci. Vytáhni si kartu

a přečti si její poselství, pak tu kartu drž v ruce a vnímej a ciť její sílu ve svém 
těle, emocích, myšlenkách a duchovním těle. Poselství karty působí jako 

akupunkturní jehla, aktivuje kvality a síly, které tě vedou na tvé cestě 
k trvalé lásce a plné svobodě a moudrosti. 

www.siladuse.cz

Kniha DVA DOMOVY nabízí dětem oporu a cestu, 
jak objevit radost v nelehkém období, a uvědomit si,
že v tom není samo.

Obsahuje také tipy pro rodiče, jak s takovou
situací zdravě zacházet.

Kniha je určena i učitelům a vychovatelům,
kteří díky ní můžou otevřít téma rodiny a modelu,
kdy dítě nežije se svými rodiči pod jednou střechou, 
ale má dva domovy – jeden u mámy a jeden u táty.

O autorce
Šárka Weberová je rodinná koučka, mentorka, 
průvodkyně životními změnami a máma Bruna a Mariannky. 
Spolu s manželem pečují celkem o čtyři děti, 
z nichž tři mají dva domovy.

Smyslem knihy DVA DOMOVY je pomoci dětem ve věku od 3 do 6 let 
zorientovat se v situaci, kdy ony samy nebo jejich kamarádi žijí 

v rozdělené rodině.



Toto místo na planetě Zemi 
mi otevřelo srdce. Vnímala jsem bytostně 

prastarou matku se všemi jejími 
bolestmi, kulturami, náboženstvími, 

které ji zformovaly, avšak měly pramalý 
vliv na sílu energie, kterou vyzařuje. 

Tato síla je viditelná v chrámech, 
v honosných kopulích, v monumentálních 

horách, ve vyprahlé poušti, 
v očích tamních lidí. 

Mystické setkání s vlastní podstatou, 
s vnímáním časoprostoru, 

vnímání okamžité příčiny a následku, 
totální přítomnost měnící očekávání 

na kouzlo okamžiku. 
Nikdy nezapomenu a děkuji Zdenkovi 

za vedení srdcem, ne hlavou.

Vendy

Ještě před odjezdem na rituál jsem vnímal, že 
syn spěje do další fáze života. Zároveň tomu 
některé aspekty jeho chování neodpovídaly. 
Dost citelně jsem vnímal, že se k němu jeho 
okolí pořád chovalo jako k dítěti. Při odjezdu 

jsem se těšil a zároveň měl malou obavu
z toho, jestli můj syn nebude rituál bojkoto-
vat. Jestli nepůjde do konfliktu a sabotáže. 

Jsme dost racionální, nejsme ezotericky 
zaměřená rodina, ale jakmile byli kluci rozdě-

lení do kmenů, viděl jsem, že je všechno 
v pořádku. Vytvořilo se skvělé společenství 
a osobnost průvodce mu dokonale sedla. 
Když to shrnu, nastala proměna našeho 
vztahu se synem. Bylo to velmi srdečné 

a opravdové, zároveň přirozené. Doporučuji.

Lukáš Matěna, otec dospívajícího syna

Účast v mužské skupině mi dala to, 
čeho si v životě nejvíce vážím – překonal 
jsem sám sebe, svůj strach, svoje obavy, 

svoje ego. Mnohokrát jsem měl příležitost 
vzdát svůj záměr a odejít, ale s podporou 

ostatních můžů jsem to dokázal, našel 
jsem svoji stezku, po které teď kráčím.

Nesmírně si vážím veliké podpory, které se 
mi uvnitř mužského kruhu dostalo 

od všech parťáků ve skupině.
Bez ní bych svoji cestu nenašel 

tak snadno.

Jaromír Rous

Retreat bylo úžasně hluboké zastavení  
v běhu dní. A zcela svobodně. To mne 

na tom bavilo nejvíc. Nic nemuset, 
jenom být. Součást všech nebo sama, na 
povrchu nebo hluboko, v slzách nebo v 
smíchu. Vše je možné. Laskavé vedení 
Šárkou, jemné doteky bolavých míst, 
ticho, meditace i divoký tanec a zpěv.               

Patricia

Jedinečná příležitost, jak pečovat o svůj 
vnitřní i vnější hlas. Místo, kde můžu blou-
dit a taky se vynořit, můžu jít po stopách 
nebo bloudit. Světlo se na cestě vždycky 

objeví.                                            

  Kateřina

Dostala jsem se do intenzivnosti sebe 
samé, přes prožívání ostatních žen a 

při jejich sdílení. Jako kdybych navlékala 
korálky na nit života, která s námi všemi 

souvisela… Souvisí. Děkuji. 

Petra

Moje první Taťkárium mi doslova
změnilo život. Společný čas vědomě

strávený s mými dcerkami mi otevřel oči. 
Docela jsem zůstal koukat, jak mě moje 
holky vidí. Dost věcí ve svém životě jsem 

proto přehodnotil a změnil.
Trávím s dětmi více času, náš vztah se

velmi prohloubil. 
Věnuji se více i sám sobě.

Další Taťkárium si určitě nenechám ujít.

Pepa Raba

Tvůj seminář s následnou praktickou 
jógou prosperity mi dává větší pocit 

svobody a plasticity. Dovolit si přijímat 
je úžasné, já se vlastně dříve bránila 

přijímání. Teď cítím změnu v tom, že když 
si dovolím v tomto tématu přijímat, dovolí 

mi to také více dát. Jak jednoduché. 
Cítím, že jsem stále v tomto tématu 

v procesu, což mě baví, a jsem zvědavá,
co přijde. Snažím se mít všechny

přijímací kanály otevřené, abych viděla 
a slyšela příležitosti. Již v tuto chvíli mi 

chodí nápady, které si zapisuji, a čekám
na hlubší vhledy.

Sofie S.
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„„Je to tvoje mysl, 
která 

vytváří tento svět.“
Budhha


