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PODĚKOVÁNÍ

Prvním božstvem, se kterým jsem se kdy seznámila, byla Iris, řec-
ká bohyně duhy. Díky ní jsem objevila čakry a duhový most. Na 
mojí cestě přes tenhle most mě podporovalo velké množství lidí – 
moji klienti, studenti, učitelé, přátelé a rodina. 

Zejména děkuji své nejbližší rodině, která se podílela na psaní 
této knížky. Můj syn, Alex Wayne, mi dovolil uvést příběhy o něm 
do knihy a pomohl mi s kreslením počítačových grafik. Můj man-
žel, Richard Ely, mě podpořil láskou, povzbuzením a  trpělivými 
korekturami. Selene Vegová, spoluautorka The Sevenfold Journey 
a spolulektorka Nine Month Chakra Intensive, mi pomáhala s roz-
víjením tématu v průběhu let a poskytla mi mnoho podpory, při-
pomínek a rad. Chtěla bych poděkovat Lise Greenové za zpětnou 
vazbu k tématu vývoje dítěte, Jackovi Ingersollovi za dlouhé deba-
ty o jungiánské psychologii a Nancy Gneccové za její připomínky 
k tabulkám. Také bych chtěla poděkovat mému agentovi, Peterovi 
Berenovi, že umožnil vydání této knihy, a Davidu Hindsovi z Ce-
lestial Arts.

Nejvíc bych chtěla poděkovat těm, kteří se uvolili podstoupit 
léčivý proces pod mým vedením. Od Vás jsem se naučila nejvíce. 
Bylo mi ctí Vám pomoci. 
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PŘEDMLUVA K TOMUTO 
V YDÁNÍ

Od prvního vydání této knihy v  roce 1996 na Západě dozrálo 
vnímání systému čaker. Jógová studia rostou jako houby po dešti, 
vyučují se v nich ásany i meditace k otevření čaker. Teorie „léčení 
energií“ ovlivňují praxi jak medicíny, tak psychoterapie a objevuje 
se potřeba nových modelů. Čakry se dají najít na tričkách, svíč-
kách, špercích, v dialozích sitcomů i článcích časopisu Time. Main-
stream konečně přijal představu, že mezi myslí a tělem existuje spi-
rituální souvislost. Pozitivní na tom je, že se tím systém čaker jako 
prostředek změny stává přístupnější více lidem. Stinnou stránkou 
tohoto zviditelnění je, tedy alespoň na Západě, že se každý kulturní 
vzorec zapojený do kolektivního vědomí vystavuje riziku trivializa-
ce, která oslabuje jeho sílu.

Během každého semináře, přednášky nebo autogramiády za 
mnou chodí lidé s prosbou, jestli jim nemohu jednoduchým způ-
sobem „vyčistit čakry“. Jen málo z nich opravdu nahlédlo, co čakry 
ve skutečnosti jsou, ještě méně jich má povědomí o prastaré tradici 
Tantrické jógy, ze které tento systém vychází, a úplně nejméně je 
jich ochotných ponořit se do hloubek své duše a udělat práci po-
třebnou pro trvalé změny vnějšího i vnitřního života. I když někte-
ré z moderních technik práce s energií čaker mohou vést k hma-
tatelným změnám způsobu prožívání, jsou podle mého názoru 
tyto změny zpravidla krátkodobé, pokud si opravdu nevykasáme 
rukávy a nepustíme se do hlubší práce na cestě duše za uzdravením 
a probuzením.

A právě výzvě k hlubší práci na sobě bych ráda věnovala svou 
knihu. Přicházím s jednoduchým a zároveň celistvým systémem, 
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jehož cílem je pochopení principů fungování zdraví anebo nerov-
nováhy v organismu. Nenajdete tu univerzální formulky, které by 
se daly aplikovat na všechny lidi nebo na všechny situace. Místo 
toho vám ukážu obecné zákony, jež je s  jistou mírou opatrnosti 
a vhledu možné efektivně aplikovat na konkrétní situace. Napří-
klad se naučíte, že některé z čaker mohou být příliš otevřené, s ne-
dostatečnými filtry a ochrannými opatřeními, a jiné čakry naopak 
mohou vytvářet úhybné manévry a  zůstat zavřené. Ukážu vám, 
jak tyto podvědomé obranné mechanismy spouští v  zátěžových 
situací reakce, které jsou buď přehnané, nebo naopak nedostateč-
ně silné, a  tak postupem času vyvedou organismus z  rovnováhy 
a harmonie a negativně ovlivní zdraví i kvalitu života. Ukážu vám, 
jak se centra životní energie postupně otevírají během klíčových 
stádií vývoje dítěte a  jak mohou být nechtěně zablokována ne-
vědomými, byť dobře to myslícími, rodiči, jejichž vlastní centra 
fungují v módu jakéhosi kompromisu. Seznámím Vás s toky ener-
gie proudícími nahoru a dolů a jejich speciálním účelem v proce-
su  osvobození a  uplatnění životní síly. A poradím Vám, jakými 
prostředky se dá obnovit původní životní síla, neboť na ni máte 
plné právo.

Čtenáři mé knihy také vyjadřují údiv nad tím, jak jsem mohla 
tak přesně vystihnout jejich osobní život a soukromé problémy. To 
jen podtrhává, jak jsou tyto prastaré principy univerzální. V na-
šem rychle se měnícím světě ovšem potřebujeme neustále aktu-
alizovat naše operační systémy a  nacházet nové aplikace těchto 
univerzálních principů. Jen hrstka lidstva žije v ašramech, kde se 
může plně věnovat kontemplativnímu životu. Většina z  nás žije 
v rychlém tempu a potýká se s mnohými překážkami. Ty překo-
náváme za cenu obrovských emocionálních zranění oslabujících 
naši životní sílu. Žijeme v kultuře, která považuje tento kompromis   
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za  samozřejmý. Mnozí z  nás na sobě roky pracují, aby své rány 
mohli zahojit, prochází cestou uzdravení a nalezení smyslu života, 
cestou individuace a osvícení. 

Mapu pro tuto cestu nabízí systém čaker. Díky němu může být 
naše cesta přímější, hlubší a vědomější. Tento systém mapuje tělo 
skrze nervový systém, duši skrze vývojová stádia v dětství, spiritu-
alitu skrze stavy vědomí a kulturu transformuje skrze vrstvy vněj-
ší reality. Čakry představují řadu bran mezi vnitřními a vnějšími 
světy. 

Pokud chceme změnit vnější svět, musíme začít uvnitř. Pokud 
chceme změnit vnitřní svět, musíme ho nahlédnout ve světle vněj-
ších sil, které ho formovaly. Tyto sféry nejsou oddělené, ale zpravi-
dla nám chybí znalost systému, kterým jsou propojeny. Hodnota 
systému čaker tkví právě v  propojení vnitřních a  vnějších světů 
a v jejich uspořádání vůči sobě – jak v rovině spirituální, tak men-
tální, emocionální a fyzické. 

V západním světě sice existují somatické terapie propojující tělo 
a mysl, ale žádná z nich nezahrnuje i spirituální stránky naší exis-
tence. Pak existují spirituálně orientované psychologické směry, ty 
propojují duši a mysl, ale ignorují tělo. A konečně disciplíny typu 
jóga sice propojují mysl a tělo, ale nevědí si rady se zraněnou duší. 

Tato kniha, přes barevné čočky systému čaker, předkládá kom-
plexní systém zahrnující jak psychologii, tak spiritualitu i tělesnost. 
Tělo, duše a duch jsou rovnocenně důležité složky každého z nás 
a společně tvoří celou jednotnou bytost. Skrze ně se můžeme ob-
divovat plnému spektru lidské existence. Tato kniha je příspěvkem 
k obnovení úžasného božského potenciálu v každém z nás. Máte 
v ruce mapu, užijte si cestu. 
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Kniha Tělo Východu, Mysl Západu se zaměřuje na aktuální otázky 
současné psychoterapie: závislosti na látkách i ve vztazích, fyzické 
a sexuální zneužívání, rodinná dynamika, charakterové struktury, 
osobní síla, feminismus, mužská emancipace, sexualita, politika 
a spiritualita. Propojuje techniky od bioenergetiky k vizualizacím, 
od hlubinné psychologie ke spirituální praxi. 

Léčení se věnuji více než dvacet let a za tu dobu jsem viděla mno-
ho trpících duší. Kapesníkem jsem sušila slzy lidí hluboce zraněných 
lhostejností jejich emocionálně nezralých pečovatelů. Lidí snažících 
se probelhat svojí cestou slzavým údolím tohoto světa, plného osob 
stejně zraněných jako jsou oni sami. Viděla jsem, jak moc může pro-
ces uzdravování zdrtit a vyděsit osoby zahrnuté do této hrdinské ces-
ty. Ale byla jsem i svědkem neuvěřitelných transformací a množství 
naděje, jež tato cesta přináší lidem, kteří se po ní vydají. A kromě 
proměny jednotlivce vede dokonce i k proměně okolního světa. 

Tuto knihu věnuji právě naději na transformaci. Je to příručka na 
cestě k sebepoznání nabízející systematický model zacházení s tématy, 
která nás trápí. Je vhodná jak pro jedince pracující na svém uzdrave-
ní, tak pro ty, kteří tímto procesem druhé provází: terapeuty, poradce 
i fyzioterapeuty. Také je určena rodičům, chtějícím vychovat otevřené 
a zdravé děti, a všem, kteří se chtějí věnovat osobnímu rozvoji.

Kniha Tělo Východu, Mysl Západu přináší pomoc s diagnózou 
i uzdravením čaker. Mým hlavním záměrem bylo představit systém 
čaker jako takový, mít ho jako čočku, přes kterou můžeme nahléd-
nout komplexní problematiku duševního vývoje, a to jak kolektiv-
ního, tak individuálního. Systém nahlížím skrze jeho hlavní části,   
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tedy jednotlivé čakry, a snažím se tematizovat, jakým způsobem nás 
utváří, a zároveň jak jsou samy utvářeny lidským chováním a kulturou. 

Při práci s  tímto materiálem jsem vycházela ze tří základních 
vláken filozofického myšlení a propletla je dohromady:

Filozofie osvícení, vyjádřené pohybem vzhůru a za horizont, do 
mentálních a spirituálních sfér. Jsou odvozeny primárně z východ-
ních kultur a soustředí se na transcendenci. Snaží se uniknout sna-
žení a soužení každodenní reality povznesením se do vyšších sfér 
vědomí, které přesahují utrpení. 

Filozofie ztělesnění, vyjádřené pohybem dolů a dovnitř, do sfér 
manifestace, duše, těla a zapojení do okolního světa. Jejich ideje se 
odráží v praxi somatické terapie, bioenergetiky a uzemněné spiritu-
ality. Soustředí se na imanenci nebo na vnitřní přítomnost božské-
ho. Konec utrpení hledají v zabývání se silami, které ho způsobují. 

Filozofie integrace, vyjádřené pohybem sjednocujícím opaky: 
tělo a  duši, Nebe a  Zemi, duch a  hmotu, světlo a  stín, mužské 
a ženské. Toto vlákno jsem se rozhodla založit na hlubinné psycho-
logii Carla Gustava Junga, konkrétně na jeho výkladu cesty duše 
k individuaci. Cílem filozofií integrace je transformace a celistvost. 

Systém čaker je pronikavým zobrazením vesmíru. Každá ze sed-
mi úrovní reprezentuje tak závažné oblasti lidského života, že by 
jejich zpracování vydala na několik samostatných svazků. Otázky 
lásky a vztahů, síly a spirituality, emocí a instinktů si žádají hlubší 
prozkoumání a porozumění. Například sexualita představuje jen je-
den z více aspektů druhé čakry a sexuální zneužívání je jen jedním 
z aspektů sexuality. Tato kniha se nemůže zabývat do hloubky jed-
notlivými typy zneužívání, ale může je zasadit do kontextu většího 
rámce, v němž mohou být nahlédnuty z energetického a spirituální-
ho hlediska. Z tohoto východiska pak můžete nasměrovat váš proces 
uzdravení. Podrobnosti o tom naleznete mezi odkazy na konci knihy.
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Chtěla jsem napsat knihu co nejvíce srozumitelnou pro čtenáře. 
V dnešním na rychlost orientovaném světě nemá velké množství lidí 
čas číst takto obsáhlou knihu od začátku do konce. Aby byly infor-
mace dostupnější, rozdělila jsem text četnými podnadpisy a referenč-
ními tabulkami – můžete důkladně nastudovat části knihy, které se 
týkají vašich témat, a jen zběžně prolétnout ty zbývající. Některé pa-
sáže jsou psány více odborným jazykem, užívajícím terminologii běž-
nou v psychoterapii, jiné jsou zaměřeny primárně na běžné čtenáře.

Tato práce představuje západní přístup k čakrám. Zasazuje mo-
derní psychosociální témata do spirituálního kontextu, který zaklá-
dá na esoterické interpretaci čaker, tak jak jsou pojímány v textech 
východních kultur. Spíše než na představení tajuplných disciplín, 
vypůjčených od kultur východu, jsem se zaměřila na jejich pragma-
tickou a praktickou aplikaci přístupnou pro členy současné západní 
civilizace. Tím zákonitě dochází k míšení západního s východním.

Systém čaker tvoří energetickou strukturu, skrze kterou si or-
ganizujeme životní sílu. Pokud porozumíme tomuto vnitřnímu 
uspořádání, můžeme porozumět i našim obranným mechanismům 
a potlačeným potřebám a naučit se, jak se vrátit do vyrovnaného 
stavu. Systém čaker má stejnou váhu jako jakákoliv jiná psycholo-
gická teorie a já ho dokonce považuji za teorii nejvíce univerzální, 
neboť zahrnuje naráz tělo, duši i mysl. Zvu vás na společné objevo-
vání tohoto systému a věřím, že vám pomůže dosáhnout hlubších 
rovin při procesu uzdravování.   

POZNÁMKA: Osobní příběhy jsou vystavěny na základě oprav-
dových událostí – pro větší názornost jsou občas zkombinovány pří-
běhy více lidí dohromady. Všechna jména a konkrétní podrobnosti 
byly změněny v zájmu zachování soukromí. Svým klientům, studen-
tům a přátelům, kteří v procesu transformace dávali všanc sami sebe 
a při tom mě toho tolik naučili, chci z celého srdce poděkovat.
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PROZKOUMÁVÁNÍ 
DUHOVÉHO MOSTU

Vydáváte se na cestu skrze mnoho dimenzí vlastního Já. Tato cesta 
Vás provede transformací vědomí – přes most života – propojí du-
cha a hmotu, Nebe a Zemi, tělo a duši. Když změníte sebe, změníte 
celý svět. 

Tato cesta je plná barev, tak 
jako život sám je plný barev. 
Nabízí alternativu k fádní, šedi-
vé mentalitě moderní éry, která 
bar vy vymezuje do sféry dětí. 
Oproti tomu mnoho „dospě-
lých“ žije v  tmavých na míru 
šitých oblecích a přesouvá se še-

dými vozy metra a po šedých dálnicích skrze černobílou realitu bez-
útěšných voleb a omezených možností. Cílem této cesty je kultivace 
mnohovrstevnaté a různorodé lidské zkušenosti, tedy nic skromnějšího 
než pokus o znovunalezení celistvosti a obnovu kolektivního ducha.

Sedm barev duhy představuje alternativu k  našemu černobí-
lému binárnímu myšlení a nabízí nám nový svět plný možností. 
Duha vyjadřuje různorodost světla na cestě od zdroje k manifesta-
ci. Sedm barev duhy odpovídá sedmi vibračním modalitám lidské 
existence, přiřazovaným k sedmi čakrám indické jógové tradice – 
energetickým centrům, která existují v každém z nás. 

Filozofie jógy nás učí, že v  každém člověku sídlí životní síla 
s  vývojovým potenciálem reprezentovaná hadí bohyní Kunda-
liní. Probouzí se z  dřímoty uvnitř země k  tanci skrze jednotlivé 
čakry a znovu spojuje duhu jako metafyzický most mezi hmotou 

Jedním brouskem zkuste tupit jejich duše. 
Srdce, čela přivažte jim k sobě suše; 
jenže básník následovat bude duhu,
a jeho bratr – nepustí se pluhu.

JOHN BOYLE O´REILLY
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a vědomím. Skrze tento transformační tanec se z duhy stává axis 
mundi, čili centrální osa světa vertikálně procházející páteří každé-
ho z nás. Na naší cestě životem čakry představují víry rozmístěné 
podél této osy, které provázejí vůz Já na cestě poznání vedoucí přes 
Duhový most za obnovou naší božské podstaty.

Duhový most tak spojuje kultury Východu a Západu a to, co si 
mohou navzájem nabídnout. Poklady Východu představují pro lidi 
Západu nesmírné spirituální bohatství. Propracované systémy jógy, 
moudrost ukrytá v buddhistických a hinduistických textech a bo-
hatá obraznost východních božstev přináší na Západ nové dimen-
ze spirituální zkušenosti. Ale i přes spirituální bohatství je mnoho 
zemí na Východě sžíráno materiální chudobou, a mezi nimi zejmé-
na Indie, kde jóga a systém čaker vznikly. Oproti tomu většina lidí 
na Západě žije v materiálním bohatství, ale spirituální chudobě. 
Chamtivost a násilí ovládají naše zprávy, strach a prázdnota ničí 
naši mládež a bezduchý materialismus konzumuje přírodní zdroje. 
Věřím, že lze žít jak v materiálním dostatku, tak ve spirituálním 
bohatství. Můžeme obsáhnout všechny čakry naráz a dosáhnout 
alespoň určité úrovně osobní a kulturní rovnováhy. 

Přechod přes Duhový most je mytickou metaforou evoluce vědo-
mí. Obnova mýtu vyžaduje zasadit naši osobní práci do širšího kontex-
tu – kontextu, který prohlubuje smysl našeho individuálního utrpení. 
Obnovit Duhový most znamená napojit se na svoji vlastní božskost, 
ukotvit se do okolního světa a zahojit trhliny, které tak pustoší náš svět.

Mytologicky byla duha vždy symbolem naděje – propojení Nebe 
a Země, znakem harmonie a míru. Lidé věřili, že božstva, duchové 
a smrtelníci se posouvají mezi jednotlivými barevnými pásy během 
života i po něm, a tato představa chránila neoddělitelnost oblohy 
od Země. V severské mytologii spojoval Duhový most lidi a zvířata 
a představoval spojnici s Valhallou, posvátným sídlem bohů. 




