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87.

VÝKLAD SNŮ - CESTU  K  MOUDRÉMU  JÁ
“I kdyby duše sídlila pouze uvnit6, stejně by měla úplně všechno.“ 

EckharA Tolle -  německý filozof a dochovní učitel (1948)

V klidu si projdi svou vyOlněnou výzvu č. 85 a 86. a vnímej, kterR sen a snový sySbol se vyžaduje tUé pozorWosti. Vyber si jeden sySbol, ke 
kterému si přeješ udělat jeho výklad. Jakmile ho najdeš a budeš si s výběrem jistR/á, napiš slovo, které nejlépe vystihuje sySbol ze sna na papír, 
kterR ponech před sebou. 
Připrav se na meditaci. Udělej pro sebe klid a prostor. Posaď se do meditační pozice a hlubokýSi nádechy a výdechy uveď svoje tělo do hluboké 
relaxace.  
Jakmile budeš vnímat, že jsi ve svém hlubokém tichu, kde můžeš sám/a sobě naslouchat, pozvii svýS vnit6Wím hlasem své moudré já.  

“Mé moudré já, objev se prosím v mém hlubokém tichu.” 
“Jsem tc dnes za tebou s žádostí o pomoc o rozklíčování sySbolu, kterR se mi jeví ve snu. Jsi mi ochotWé pomoci?” 

Dej si čas a klid dokud neucítíš přítomnost této své části. Ať se již vyjeví v jakékoli podobě - byAosti, zvířete, vjemu, rostliny, vše je správné a dej 
tomu prostor. Jakmile se tUé moudré já plně vyjeví a bude otevřené ti pomoci polož mu následující otázky: 

“Jakou zprávu mi nese sySbol, kterR se mi zjevuje ve snu?” 
“Jak mám naložit s touto zprávou ve svém životě, co mám udělat?” 

Jakoukoli odpověď dostaneš, nehodnoť jí prosím, zda je správá či ne. Jen jí vnímej, pozorcj co se děje v interakci mezi tebou a moudrRS já. 
Až budeš mít pocit, že je vše řečeno vrať se z meditace pro tebe vhodnýS způsobem. 
Zaznamenej si své post6ehy a odpovědi tUého moudrého já na papír, kterR leží před tebou (se slovem, které vystihuje snový sySbol). 
V rámci svých možností zkus konat v reálném životě to, co ti poradilo Moudré já a pokračuj dál v sledování svých snů.


