
Síla myšlenky, přání, 

afirmace a modlitby 

 

Skvělým příkladem toho, jak funguje síla myšlenek, jsou 

afirmace. Znám lidi, kteří je používali každý den – měli je 

načmárané na kouscích papíru, a ty měli přilepené na 

zrcadle v koupelně, na přístrojové desce auta a na okrajích 

monitoru v práci. Stokrát i tisíckrát za den opakovali věci 

jako: „Již brzy se v mém životě objeví můj dokonalý 

partner/dokonalá partnerka.“ Nebo: „Dostává se mi hojnosti 

ve všech aspektech mého života.“ Občas jsem se jich zeptal, 

jak jim to jde a jestli jejich afirmace fungují. Někdy tomu 

tak bylo, ale často spíše ne. Když se zdálo, že afirmace 

selhávají, ptal jsem se svých přátel, proč tomu tak je. Co si o tom myslí? Všechna vysvětlení 

měla jedno společné: ten, kdo afirmace používal, málokdy udělal něco víc, než že jen 

bezmyšlenkovitě drmolil slova – jeho slova nebyla podpořena žádnou emocí. Pokud 

chceme na svém životě něco změnit, je potřeba afirmace posílit láskou a chovat se tak, 

jako by už změny bylo dosaženo. Věřím, že to je klíč k úspěšnému použití afirmací a právě 

to je odlišuje od přání a prázdných myšlenek. 

Myšlenky a přání 

Jak už bylo řečeno, myšlenka je prostě obrázek v mysli – zobrazuje to, co je možné nebo co 

by se mohlo stát v jakékoli situaci od vztahů až po léčení nemocí; ale bez energie, kterou jí 

dodá láska nebo strach, nemá příliš velkou moc a není to nic víc než pouhá myšlenka. 

Vezměme si například případy léčení, jež jsem uváděl dříve v této kapitole. Představa toho, 

jak by se člověk mohl vyléčit a jak by se mu změnil život, to jsou příklady myšlenky. Je sice 

důležité vědět, jak by mělo léčení začít, ale samotná myšlenka je nespustí. Touha nebo naděje, 

že se myšlenka uskuteční – ale bez emoce, jež by je uvedla v život – je pouhé přání – 

zobrazuje prostě to, co je možné. Pokud není 

přání podloženo emocí, jež je potřebná k 

tomu, aby se uskutečnilo, pak má toto přání 

otevřený konec. Může přetrvat sekundy, roky 

nebo celý život jako vize toho, co by mohlo 

být, zachycená v čase. Příklad: To, že někdo 

jen doufá v uzdravení, přeje si je nebo řekne, 

že léčba bude úspěšná, na skutečnou situaci 

nemá valný vliv. V takovém případě jsme 

ještě nedošli k přesvědčení – jistotě, jež 

vychází z toho, že přijmeme to, o čem si 

myslíme, že je pravda, spolu s tím, co tělesně 

cítíme jako pravdu – to mění přání v realitu. 

 

http://www.2012rok.sk/wp/2012/7576-myslenky-prani-afirmace-modlitby/attachment/376058_327733123922016_120426671319330_1223730_1958625334_n
http://www.2012rok.sk/wp/2012/7576-myslenky-prani-afirmace-modlitby/attachment/signing-the-deal


Afirmace a modlitby 

Z myšlenky prostoupené silou emocí vzniká pocit, jenž ji uskutečňuje. Jestliže k tomu dojde, 

znamená to, že jsme vytvořili afirmaci i modlitbu zároveň. Obojí se zakládá na pocitu – a 

ještě přesněji na pocitu, jako by k žádané změně už došlo. Studie ukazují, že čím jasnější a 

specifičtější jsme, tím větší máme šanci na úspěch. Právě v tom se skrývá síla opatových slov, 

když řekl, že „pocit je modlitba“. Tato slova pocházejí z prastarého učení, jež se nezměnilo 

po více než pět tisíc let. Příklad: Úspěšná afirmace nebo modlitba vztahující se k vyléčení 

nemoci bude založená na pocitu, že již nastalo uzdravení. Tím, že budeme vděční za to, k 

čemu už došlo, do svého života přivedeme změny, jež budou zrcadlit naše pocity.. 

 

Úryvek z knihy: 

Gregg Braden – Kódy vědomí – Změň svá přesvědčení, 

změníš svůj život   

 Poutavé vysvětlení, založené na moderním vědeckém výzkumu, jak naše 

myšlenky a přesvědčení ovlivňují naši skutečnost. Zároveň návod, jak se 

vymanit z pout starých, omezujících názorů. Impulzy našich myšlenek se 

šíří jako vlny na vodě a přinášejí nám buď zdraví, hojnost a spokojenost, 

anebo nemoci, nedostatek a utrpení. Myšlenky ale můžeme směrovat tak, aby nás vedly k 

tomu, co si zvolíme. V tomto vesmíru, kde se vše od atomů a buněk mění podle toho, čemu 

věříme, jsou naše možnosti omezeny pouze tím, jak o sobě smýšlíme. 

* 

Súvisiaci článok - Gregg Braden – Liečenie rakoviny pomocou našej vlastnej emočnej 

technológie (video)  
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