
Psycno|ogiclíá poÍadna. psycnodiagnostita,
pstcltologie láUisIostí, legen€nce sIl

příŤoilnimi plostředty, UešIelé prycnicrc
poÍucltY' táUislosti na aIloholu, louřeni,

dtogácn i na čotoládě... to ie iedním slouem
nostislau Plolopiul, léčitel' tte{ má u ptažsté

politlinice na Buděioui.té suou poÍadnu
nazuanou Au]a. Přhtěhoual se, ldyž se

seilámils čeoty, tteří na UtÍaiině p]acorali,
a ti no přesuědčili, aby s! nouÍ domou našeI

ptáuě u nás. Se suou plaxizačal rr táboře, poté
polnčoual Ue sttalonicicn, PÍacnaticích,
Čestém l(lumlouě, až atotvil na pět |et

u čestých Buděiouicitn. Před duěma ]otY lačaI
taté doiíždět do PÍanl,

lde chce latím zůstat natÍUalo.

7aaitse musí užfi u sebe

poradna, obratle se jinam. A|e něco mi
možná Ínůj Šes|ý smys|, lntuice -

řek|o. že tuto pani nesmím odmítnout'
Zača| jsem s ni tedy pracovat a bolesti
př €sta|y' 0Všem tenkrát ]sem hIavně
nesmě| říci, že to dě|án] poprVé.

Pak jsem začal shánět různé inÍor-
mac€ a také se ptal sám sebe' jak ener-
0|e pracuje' H|edal jsem Uvnitř i mimo
sebe, p0z0roval vlastni pohyby a vni-
mal' c0 se VŠechno děje' Talh|e zača|a
ona cesta, která Však VždV V€d|a Dřes
psycholoqii a psvchiku...

Lidé ke mně piicházeii 0i €devšim
kVú|i odnaučeni se kouieňí' chodí oo.
chopite|ně i kVů|ijiným věcem' a|e kóu.
ienJ asi hraje největší roll.

Proč vlas|ně č|ověta Bioarela toIik
ou|áiá?

Tibetští mniši' kdyz chtéjI vyuŽivat
svoji eneroii, se Uči iednu Věc herou
se a|e může naučit kaŽdý. duše nesmí
pos|oUchat té|o. a|e téló mUsi pos|ou.
cha l  duši '  Duše tedy  mus|  v  p ř ioadé
kouřeníVyslat s|oná|, Že se děje néco

špatflě, a tě|o by pak mě|o pos|ech.
noL]t' PÍoč si však neustá|e nam|oUVá.
me '  Že  !aše z|ozvyky  j sou v las tně
dobre? cIoVěk, kdyŽ se porani' auto-
maticky počítá s t|m, že to bude bo|et.
A|e je 10 nutne? Neni' KdvŽ sám sebe
piesvědčí' Že |eho zraněni nebolí. bo'
|est ustane' Potiž ie V tom, že přesně
tomu se č|ověk diví. Jak to, že ho zra.
něnínebo|í' Ptám se: a je to nutné' abv
vás bo|e|o? Proč jste se nedlvi| tomú.
Že vás něco boIi? Zá|eži na pi|stuDu, a|e
také na důVěře V sam sebe' Právě pro.

V|astně zlozvyk? A oni nevědí. Ptám se
dá|, kdo Vás naučil kouřit, kdo vás k to-
mu přived| a oni odpovídají no nikdo,
sám isem začal' a V tom to je' Když
sám mohu začíl s nějakým z|ozwkem'
mohu jej sám také z|ikvidovat' Nikdo ii.
ný nemůŽe nikoho Zbavit ieho náWků
bez jeho souhlasu. Do oidinace táké
nepřicházínikdo z donucenía iá sám ří-
kám: nenuťte |idi. abv sem š|i' 0nisami
musíchtÍt' Každému' kdo přijde, říkám:
měite rozum' A|e když říkám rozum.
mysIim tím VIastně intuici ' Aby byIi
scnoDni sami se sebou orostřednictvim
této intuice mluvit' V našem tě|e ie totiŽ
něko|ik úrovni inte|igence' Každý orgán
má sVoU Úroveň a my se musíme na-
učit s nimi mluvit ieiich řečí'

soustř€dit se diiÍ|adně sám na sG.
be i0 a|e nesmírně těŽké, ldyž se 2á-
Íoveň musíme solstřadil na práci, na
děti. na domácnost...

To není sloŽité, to ie naopak Ve|mi
iednoduché' s|oŽité ie nic nedě|at.

A|e navázat komunikaci se svým
tě|em přsce neUmí taž|tý' Kdy!íto
by|o |ak lednoducné' lak ři*ále' |al bY
asi Iidé ngchodiIi k |ólaii nebo |éči.
leli...

A|e vždyť mezi l idmi neexistuie ani
komunikace Vněiší. PodíVeite se ko|em
s€be' Ne|vělší pÍob|ém 'e' aby spoIu |i-
dé Vúbec m|uvi|i. aby se Vzáiemně po.
s|oucha|i. NaořÍk|ad u nás v domě _.
odcházím třeba Ven a vidím' iak si dvě
sousedky povída|í přes okno. Přichá-
Zim' ještě stá|e si povídaií' A kdyŽ se
p0t0m zeptám iedné 2 nich, proč nepo.
zva|a tu dluhou k sobě' říká mi; ono ie
to hrozně těŽké, muse|a bych uvařit ka.
Íe a umýt pak hrneček. Tak to Vidíte.
Jak potom můŽe Drobíhat komunikacB?

všichn| lidé ai8 ne|sou tatoví...
Neříkám že všichni, a|e i kdvbv to

by|o jen jedno procento, stá|é ié to
špatně'

To a|e souvisí s tím. na co iste se
pta|a předtím. Nemohou bÝt všichni
hodní a chovat se spráVně;to nejde.
ProtoŽe existuje iin a jang' p|us a mt
nus' den a noc, muŽ, Žena' oheň a vo.
da' a proto nemůžeme být Všichni
hodní' A také 0roto. Že V každóm č|ově.
ku sÍd|í dobro a z|o' |áska a nenáVist.

Rovným dí|em. A je jen na c|ověku' jak
si s tim zl €m poradí' ko|ik mu dá DÍo.
storu.

K čemu by všal mě| č|ověk doiít?
Jest|iže žiie,,notrná|ní.. živol. n.ní
a nechce se slál |ahýmsi duchovním
zasvěcenc8m, a|e chodÍ do !ráGe. w.
cltovává děti, neubIižuie,'nekradé,
nevraŽdí... k čemu by mě| ieště chtí|
dosDěl?

Jest|iže dospěje k tomu VŠemu, co
jste ř€k|a' tak je má|€m dokona|ý. To UŽ
opravdu nemusí chodjt dál' jestIjže
s |áskou vychováVá dětj, má rád svou
práci a baví ho Život' má rád svou u|ici,
p0 které kaŽdý dBn chodí,.'. kam bV mě|jítieště dál?

Já nevím...
Jen musípokračovat v Žití' A nasbí.

rat od života lnÍormace' |\'usíŽít k po.
znání' cIověk svoii karmu za ieden život
proŽít nemůŽe. A přicházÍsám s urči..
tym Úko|em, kteď by mě| splnit' a také
překonat určité ořekáŽkv'

mys|íte. když za vámi přiido ě|ovět
t.eba proto, že 5e cnce odnaučil tou.
řit' že třeba |enlo z|ozwk muse| ab.
so|vovat, aby mohI něco v sobě
př.konat? Je i loh|e součáí kaÍmv?

Karma neníVšechno' Karma ie něco'
co sič|ověk zas|oužíVe svém Životě a iB
to osud vždy spraved|ivý. Nikde není
nařízeno' že se někomu musí dít něco
špalného. VŽdy zá|eŽí na samotném
č|ověku, iest|i na to přijd€ rovnou a řÍdí
se tím, nebo t0 obeide. V karmě existu-
je takový zákon: děti neodpovídajíZa
rodiče, a|e Íodiče odpovídaiíza děti. To
také Znamená. že něco - bŮh. karma'
osud, univerzum' na"ývejte to jak chce:
te, musí toho č|ověka Dřinutit ŽÍt Život
jinak' |épe' To je da|ší odpověd,na vaši
otázku: proč to musím dě|at, proč se
musím o něco starat' nebo se zbavovat
z|ozvyků? Je to proto' že přicházída|ší
Život. Neexjstui8 jen jeden žjvot. A také
isou to životy Vašeho okolí. ProtoŽe W
bUdujete s\4im Životem také osudy sVé:
ho okoli.

A ieště jednu odpověd, mám na vaŠi
otázku, proč zde Žít a snažit se: pÍoto,
aby to by|o trošičku jinak.

ikola Nilo|ová
Foto ařGhiv Fostis|ava Prokoliuka

to, že |ide si nevěří. Wh|edávaií |éi€ie
a |éiitele' Piitom kdvbv saňi sobě
a sve duši věii|i ' Umě|i bV Ši V mnnháa sVé duši Věři|i, by si v mnoha
připadech pomoci sami dopInit a vy-
Í0vnat svou vnitřní bioeneroii. která
ÍungUJe V kaŽdém ŽiVém č|ově.i(u, v přifungUje V kaŽdém žiVém č|ově.i(u. v Dři
rodě, prostoru' Ve Vesmíru, prostě Všu-
de' Uroveň energiíč|ověka Vždy zá|eŽí
na ieho duchovníÚrovni' 0 způsobech
Íungovánía VyuŽ í sv\'ch bioeneIoii si
každý č|ověk Íozhoduje sám.

principu sugesce? A|espoň tat mi to
připadaIo z toio, co isem vidě|a...
' sugesle le v tomto případě spíš€

vaše melody isoil lostavené na
ncipu sugesce? A|espoň |at mi to
pada|0 z t0i0, co isem vidě|a...
Ďugesce Ie V Tomlo pÍ|paoe s0|se

zdánlivá' Zák|adem je práce s bioen€roií
V |idském Ié|e, kteÍou V sobě má každýv |idském těle, kterou V sobě má
od narozeníaž do smrti' A|e podllpodle toho,

musí se ptát sám sebe' iak proŽll deň.
co udě|a| dobře a co Šoatně. kde se sta-

jakáje jeho dUchovníÚroveň: ie také ta|i
Vysoká úroveň jeho bioeneroie' ZáleŽíVysoká Úroveň jeho bioeneroie' Zá|eŽí
na č|oVěku samotném. DÍotože iakmi|e
Začne mit ootíže. bo|esti a ie n€mo.nýZacne mit potíže' a je n€mocný'

|a chyba. Áž kdyŽ si|a chyba. Az kdyŽ si ,,prom|uvÍ' sám se
sebou' tak tepÍVe potom by mě| Wh|e.sebou' tak teprve potom bV mě| Wh|e.
dáVat odborníky. kteř| mú pomohou.
Začínat.však musiVždy sám iJ sebe'

zajinauá ótázka.
tkáVám s Dacientv.

den se se-
lkávám s pacienty, kteři přjcháZeij, abv
se odnauči|i kouiit ' A kdvŽ se i ich ze'.

aby

Ale č|ověk, Herý na sobě lsilovně
lcuie'.a poslupně odlolrává sv0i8pracuie' a pos|upně odbo!rává sv0i8

špatnos|i, se dostává na svoií dů-
chovtlí cestě slá|e dooředu. ile.můžo
se mU pak slál, že začne bÝt oříliš od-
tržený od běžného života? Ňo-mě| bv sit|zeny 0d běŽného Živo|a? Nomě| by si
pÍece jen pr0 tento poz €mský život
p0neciat nějaIé zIozwty?

ptám, pÍoč kouří,
zvyk. A tak nava


