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temná stránka  

 

Jak ji přijmout, zpracovat a 

překonat? 

 

Jitka Třešňáková, Inspirala – www.inspirala.cz – www.eugenika.sk 

Italský terapeut Silvano Paolucci, průvodce na cestě osobního růstu, přináší 

velmi aktuální téma týkající se praktického řešení našich složitých životních 

situací. 

Můžeme si myslet, že se známe, nevíme však, že jsme ve skutečnosti poznali pouze malou část z 

nás spojenou s našimi vzpomínkami, ať již příjemnými, nepodstatnými či těmi, co nám přinesly 

utrpení. Neznáme naši opravdovou podstatu, nepamatujeme si stovky životů, které jsme odžili a tím 

ani zkušenosti, zážitky a traumata, které jsme v nich prožili během tisíců let v různých epochách.  

Na západě je však víra ve znovuzrození a reinkarnace sdílena pouze malou menšinou lidí. 

Pravdou je, že “nic nemůže být vytvořeno ani zničeno”, vše je pouze přesun energie a změna její 

formy. Naše těžké, neblahé, násilnické aspekty dali původ těžkým karmám prožitým v minulosti. 

 

Více než dva tisíce let si s sebou neseme zde na západě těžké břemeno společenského pohledu, dle 

kterého žijeme pouze jeden život.  

Tento historický omyl způsobený jedním králem a podporovaný katolickou církví v Římě, nám 

způsobil mnoho myšlenkových schémat a problémů, které musíme zpracovávat, abychom přežili a 

pochopili se. Díky tomuto se zrodilo psychologické zkoumání člověka postavené pouze na tomto 

jednom současném životě a na vztazích člověka v něm k sobě a k ostatním.  

Neuvědomujeme si tak silné působení všech zážitků a traumat, kterými jsme ve všech našich 

životech prošli. Nejsme si vědomi velkého “monstra”v nás, které se vytvářelo spojením obranných 

reakcí na silné traumatické zážitky, které nás ovlivňuje a jenž nám nedovoluje dostat se k naší 

podstatě, k láskyplnému a uzdravujícímu božství, které máme také 

každý v sobě jako protiklad. 

 

 

Všichni proroci včetně Ježíše mluvili o smrti “tyrana” v nás, který 

z nás dělá otroky a jehož zničení je nezbytné k možnému 

osvobození se od toho tajemného temného vnitřního hlasu, jenž 

nás uvádí do disharmonie a nesouladu, podněcuje naši touhu cítit 

se mizerně, přivádí nám zmatené, trýznivé a pesimistické 

myšlenky a nabádá nás k neblahým reakcím a rozhodování oproti 

našemu láskyplnému vnitřnímu hlasu duše či chceme-li intuice. 

http://www.inspirala.cz/


Staří Egypťané jej nazývali KA – démon v nás, v esoterických vědách je nazýván STRÁŽCE 

PRAHU. 

Před zdoláním překážky či nepřítele je podstatné jej dobře poznat, pochopit jeho strategie a triky, 

aby nás během jeho eliminace nepřekvapil a nepřemohl. Historicko-duchovním příkladem a ikonou 

toho je Sv. Jiří, který je zobrazován s kopím zasahujícím draka – tyrana. 

 

 

Seminář KA-STRÁŽCE PRAHU, konající se pod vedením Silvana Paolucciho ve dnech 1. a 

2.10.2011 v hotelu Tatra v Bratislavě nám umožní pochopit tuto naši část do hloubky, prozkoumat 

ji pod správným úhlem a naučí nás rozpoznat a kontrolovat tyto negativní situace a následně je 

definitivně změnit. Odbouráme bloky, které nás oddělují od žití v pohodě,  radosti a harmonii a to 

nám umožní cíleně a lehce tvořit a uzdravovat sebe i ostatní. 

 

Silvano Paolucci pohovoří o tomto tématu také dne 30.9.2011 v 16.30 na své 

hodinové přednášce v rámci doprovodného programu veletrhu ESOTERIKA / 

BIOSTYL 2011 na výstavišti Incheba Expo v Bratislavě. 

 

 

Díky novým zkušenostem a znalostem: 

 pochopíme a analyzujeme vliv náboženství na naše 

myšlení a chování 

 získáme znalosti o naší temné stránce - Strážci prahu  

 prostřednictvím cílených technik se s naší temnou stránkou 

setkáme  

 rozpoznáme její “práci” a její vliv na nás 

 dozvíme se o různých typech mysli a o úrovních jejich působení na člověka 

 zredukujeme sílu působení Strážce prahu na nás a na naši mysl 

 vyzkoušíme meditativní techniky sloužící k jeho eliminaci 

 

Jaké praktické výhody nám práce se Strážcem prahu přinese? 

 pochopíme příčiny konfliktů uvnitř i kolem nás a naučíme se je řešit a odstraňovat 

 pochopíme smysl a podstatu protikladů (láska/nenávist, radost/smutek apod.) 

 seznámíme se s třemi tipy naší mysli, které na nás působí a ovlivňují nás 

 naučíme se kontaktovat naši duši. Díky naslouchání jejímu hlasu tak mimo jiné lépe 

pochopíme smysl toho, co se kolem nás i s námi děje. 

 posílíme naši sebeúctu 

  naučí nás životu v harmonii mezi protiklady (naučíme se neprocházet extrémy silných 

emocí nadšení a apatie, velké lásky a nenávisti apod., ale jít klidnou a pozitivní střední 

cestou) 

 přinese nám více síly, odhodlání a porozumění pro naši cestu životem 

 pochopíme, jak správně reagovat na negativní projevy KA – Strážce prahu, uvědomujíc si 

vlastní vrozené schopnosti jej překonat a propojit se s vlastní duší: toto je plán a cíl lidských 

bytostí žijících v Nové Éře Vodnáře. 
 

 

 



 
 
 
O moudrosti a principech Duše se dozvíme také z těchto knih: 

 

Robert Schwartz: Plán vaší duše 

Michael Newton: Cesty duší, Osudy duší, Učení duší, Vztahy duší 
 
 

                                 

 

 

Knihy vydalo nakladatelství EUGENIKA 

Tyto tituly a mnoho dalších najdete na www.eugenika.sk 
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