
TANEC ŽIVOTA 
Uzdravme Radost Života na Zemi 

Milé tanečnice života, zdravím Vás do Vašich prostorů, které teď obýváte a ve kterých 
prožíváte změny okmamžiků. Vypadá to, že se ještě chvíli nepotkáme v tanci, 
neobejmeme se a nerozprostřeme se společně do zvuků a tónů, které nás vedou k 
setkání se se sebou samými a k zjevení naší moudrosti. 


Ráda bych s Vámi posdílela svůj zážitek, který prožívám v těchto chvílích a dopřála i Vám 
ono setkání s něčím, co přesahuje tuto situaci, ve které jsme se ocitly tak rychle, že jsme 
možná na chvíli uvěřily, tomu co je nám předkládáno…..


Já osobně si tuto situaci velmi užívám a využívám ji pro zvědomění si toho, co je potřeba 
v mém životě více ukotvit a co naopak je potřebné změnit či úplně vyčlenit.


To bych chtěla nabídnout i Vám. 


Při svých procházkách přírodou a občasného rozeběhnutí se, my došlo, že tím 
nejdůležitějším momentem v této chvíli, tím největším zážitkem, tím nejobjímajícnějším 
dotykem a tím, co si myslím, že se vytrácí z životů i jiných bytostí na této Zemi je 
RADOST.

RADOST ze všeho co děláme, jak se hýbeme, jak vaříme, jak o sobě smýšlíme, jak 
pereme, jak uklízíme, jak se učíme s dětmi a my samé. Co prožíváme při pohledu na 
našeho partnera, na naše děti, při myšlence na své tchýně a tchány …. :-). Jak vnímám 
prostor, ve kterém žijeme, ve kterém pracujeme, s kým pracujeme, proč s ním pracujeme.


Jak to vše vlastně máme???? 

Radujeme se?! 

Nebo více strádáme a snažíme se ty situace zvládat, přežít, vydržet……????


Jak to vlastně máme? 

TO JE TEĎ PRO MĚ OPRAVDU ZÁSADNÍ OTÁZKA.


A proč si to myslím? 


Věřím v to, že pokud každý z nás, nebo alespoň většina, bude dělat to, co nám přináší 
radost a vytváří úsměv na tváři, krásný pocit v těle, touhu objemout, tak náš svět, naše 
Země, to tak bude mít také.  A nebude potřeba, aby to vše, čím trpíme muselo z nás 
odcházet v podobě nemocí, bakterií, virů, rozvodů, rozchodů, válek…….

A nebude potřeba mnoho slov, abychom to někomu vysvětlovaly. Nenbude ani potřeba za 
to bojovat, někoho to učit, vytvářet jakési skripta, plány atd. Bude stačit to jen dělat a 
sdílet své usměvy a nadšení - na místo různých pomlouvání, vymýšlení strategií, touhy 
bojovat o své pravdy….. Možná pak začneme komunikovat, rozumět si, podporovat se, 
nebát se….Už nebudeme my občany České republiky, kteří jsou takový a 
makový….Nebudeme američani, němci, rusi, ukrajinci, číňani… Budeme prostě lidé, kteří 



žijí na této planetě a mají radost z toho, že tu žijí….. Prokoukneme tu hru na oddělení a 
budeme si užívat sounaležitosti. … Možná nebudou ostatní na jiných místech planety 
trpět ve špíně a hladu… Možná…..To je ještě běh na dlouhou trať, nejdříve se postavme 
na start a vyběhněme, zkoumejme jak se nám chce běžet, jít, ležet, stát na té naší cestě. 


Zkoumejme, jak si tu cestu užíváme a zda to naše užívání není na úkor utrpení někoho 
jiného. nebo zda si náhodou nenamlouváme, že si to užíváme.


Zkoumejme koho podporujeme svými nákupy jídla, oblečení, materiálu…..


Zkoumejme, zda si Vážíme své práce a tím i pak dokážeme ocenit práci těch druhých….


A pokud přijdeme na to, že to tak možná není - změňme to - postupně, tak jak nám to 
bude přicházet do té naší cesty. 


A při tom všem se udržujme ve zkoumání RADOSTI z toho, co děláme, kým jsme a s kým 
jsme.


Věřím, že jste se mými slovy dostatečně naladily na setkání se svou vnitřní moudrostí, 
se stvořitelem, bohem či bohyní uvnitř Vás. 


Nabízím Vám nyní 55 minut hudby, na kterou můžete tančit samy nebo i s někým 
příjemným, nebo můžete se jít projít nejlépe do lesa, se sluchátky v uších, a užít si tento 
hudemní zážitek i v chůzi a občasném zavlnění se v tanci, tak jak Vám to přijde.


Tato taneční cesta se skládá z několika písní - manter, které jsou velmi mocné a naplňující 
příjemnou energií. Právě při poslechu těchto manter mě napadl tento proces, který jsem 
Vám právě popisovala.


A jelikož je možná dobré, abyste věděly, co ony mantry znamenají, pokusila jsem se Vám 
je vypsat níže, abyste se k nim případně mohly vrátit. Nemusíte je ani zkoumat před 
tancem, nechte je nejdříve na sebe působit bez těch vysvětlivek a pak si to třeba 
porovnejte. A nebo ne, nechám to na Vás.


Na nic nemyslete, jen se ponořte do hudby a užívejte si každého okamžiku, pohybu, 
kroku. A třeba Vás napadne něco moudrého, nebo se odreagujete, uklidníte a při 
nejlepším ponoříte do NIC, kde je vlastně VŠE.


OBJÍMÁM VÁS a těším se na brzké shledání.


A pokud se Vám bude chtít posdílet svůj zážitek, budu moc ráda, když mi napíšete třeba 
email nebo dopis.


Jitka Mikulášková

Sedlešovice 199

Znojmo 5

671 81


emial: info@chramharmonie.cz


mailto:info@chramharmonie.cz


Písně v pořadí jak jdou za sebou a překlad manter, které v nich zazní: 

1. AAD GURAY NAMEH -  velmi silná mantra používaná k ochraně, k získání jasnosti a k 
získání vedení  nejvyššího Já. Tato mantra vytváří kolem člověka  ochranné pole energie a 
pomáhá mu žít svůj osud.


2. I AM WHO I AM - Jsem tím kým jsem - a to je fakt…….


3. AAP SAHAI HOA SAHDA DA SACHAA DOA, HAR HAR - mantra pro prosperitu

Význam Mantry: Stvořitel se stal mým ochráncem, nejčistší ze všech pravd mě teď 
doprovází.

Har je původní jméno / zvuk Stvořitele.


4 . INTERFAIR PRAYER - v této fázi Vám nabízím multidimenzionální 
modlitbu, ve které zaznívají jména boží v různých vyznáních. Tím, že jsou 
zpívány v podání Snatam Kaur, jejím krásným hlasem a zcela stejným 
zaujetím a pochopením, nám dávají jakýsi návod, ke zrušení strachu z 
oddělenosti….


VĀHEGURŪ je tradičně vysvětleno jako vāh „podivuhodný“ + učitel „guru“.  Společný 
význam: „Úžasný Pán / učitel, který rozptyluje temnotu nevědomosti a propůjčuje světlo 
pravdy, poznání a osvícení.


ALAH - slovo BŮH - pro arabský svět ještě v dobách předislamických


HALLELUJAH - Chvalme Boha - jako výraz uctívání nebo RADOSTI 

JHVH - MOŽNÁ PŮVODNÍ A MAGICKÉ JMÉNO BOHA - KDYŽ JEJ VYSLOVÍME, TAKSE 
JÍM STANEME - Původ tetragrammatu JHVH se tradičně vykládá z vyprávění obsaženého 
v biblické knize Exodus. Mojžíš se v něm ptá Boha na jeho jméno a Bůh se mu 
představuje jako Jsem, který jsem. 

SHALOM - hebrejské slovo znamenající mír, harmonii, celistvost, úplnost, prosperitu, 
pohodu a klid.


GOPALA GOPALA DEVAKI NANDANA GOPALA 
Govinda a Gopala jsou jména Krišny, což znamená sílu řeči a vládce smyslů a mysli.

Deva znamená svítit. 

Nandana znamená radost.


Mantra vyjadřuje záři LÁSKY, bezprostřední a přítomné ve všech bytostech.


OṂ MAṆI PADME HŪṂ  - je pravděpodobně nejznámější mantra tibetského buddhismu. 
Tato mantra transformuje negativní emoce. Óm transformuje pýchu a egoismus, 

ma žárlivost a závist, 

ni připoutání a egoistická přání,


https://cs.wikipedia.org/wiki/Exodus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moj%C5%BE%C3%AD%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%AFh
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mantra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Buddhismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Emoce
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%93m
https://cs.wikipedia.org/wiki/Egoismus


pad nevědomost a zmatek, 

mé chamtivost a lakotu a konečně 

húm nenávist a hněv. 


K recitování této mantry pro začínajícího praktikujícího není potřeba lung (zasvěcení, 
pověření) od duchovního učitele. Odříkavat ji může každý, kdo cítí, že to přinese užitek 
jemu a ostatním cítícím bytostem.


SA-TA-NA-MA - mantra pro Harmonizaci mysli


Používá pět prvotních zvuků neboli Panj Shabd – S,T,N,M,A – v původní

slovní formě slova Sat Nam:

SÁ: Nekonečno, vesmír, začátek

TÁ: Život, existence

NÁ:Smrt, změna, transformace

MÁ: Znovuzrození


GOD IN EVERY HEART - Bůh v každém srdci


5. AIDAYS TISAI AADAYS 
Tato mantra je poctou stvořiteli, jako prvotní bytosti, kterou nelze popsati,neboť se 
nachází úplně ve všem. Která je zvukem bez zvuku. A jejíž podoba je jednotná v každém 
čase i v každém prostoru.



