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Předmluva
k novému českému vydání

PŘÍBĚH TÉTO KNIHY
Od chvíle, kdy jsem napsala Cestu k vnitřní síle, uplynulo už dvacet let. A do dnešního dne vyšla již ve více než
třiceti jazycích, včetně angličtiny, ruštiny, čínštiny, japonštiny, arabštiny a češtiny! Což je u knihy, kterou v roce
1994, kdy jsem ji napsala, nechtěl v Dánsku vydat vůbec
nikdo, docela úžasné.
Skvělé je to také z toho důvodu, že kniha oslovila takové množství lidí po celém světě; mění životy a přináší
podporu, útěchu a naději. Dnes už to nejsou jen Dánové
a Švédové, komu moje kniha proměnila život k lepšímu.
Slyšela jsem to i od lidí z tak vzdálených zemí, jako jsou
Jižní Korea, Estonsko, Brazílie, Řecko, Spojené státy
nebo Kanada. A všichni opakují totéž: Tahle kniha jim
poskytla nástroje, které hledali, aby mohli ve svých životech nastolit změnu.
Takže je jen spravedlivé říci, že tato malá knížka si začala žít svým vlastním životem – nezávisle na tom mém.
Ráda bych se s vámi o příběh téhle knihy podělila.
JAK SE TATO KNIHA NARODILA
Stalo se to v létě roku 1994. Byl to nečekaný porod. Dokonce ani já, autorka, jsem neměla tušení, že se tato knížka chystá na svět!
V té době jsem se snažila spojit stresující kariéru nezávislé anglicky píšící autorky reklamních textů žijící
v Dánsku, pokračovat ve svých studiích spirituality a me-
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tafyziky a při tom všem plnit své povinnosti samoživitelky
se třemi syny. V létě roku 1994 už jsem byla tak vystresovaná, že jsem si nakonec prostě musela dát pauzu. Takže
jsem na dobu tří týdnů nechala práce a všem oznámila,
že mizím. Dánsko jsem ale neopustila. Místo toho jsem
vzala kolo a každý den vyrážela do lesů a na pláže severně
od Kodaně, jenom tak, sama. Meditovala jsem, četla své
knihy, sedala pod stromy, naslouchala, zůstávala pozdě
do noci na plážích. Ke konci oněch tří neděl klidu a ticha
jsem jednoho pozdního odpoledne seděla sama na pláži,
když vtom to přišlo. Bylo to, jako kdyby mi někdo zaťukal na hlavu a jakýsi hlas mě oslovil: „Barbaro, napíšeš
knihu... tak popadni pero a papír a poznamenej si tohle.“
Byla jsem překvapena, a to je ještě slabé slovo, ale vytáhla jsem svůj malý zápisník a poslouchala. Pak ten hlas
oznámil: „Ta kniha se bude jmenovat Cesta k vnitřní síle.
A název první kapitoly bude... v ní vyložíš, o čem vlastně
budeš psát. Druhá kapitola ponese nadpis... a tam už bude
to, o čem to celé je...“ A tak to pokračovalo, dokud mi
celá kniha nebyla předána. Potom hlas pronesl: „Teď běž
domů a napiš to.“ Tak jsem se tedy vrátila domů a postupovala podle pokynů. Byl to snadný porod.
Z knihy se nakonec vyklubal krátký, snadno použitelný přehled nejmocnějších, nejúčinnějších technik a praktických způsobů využití mysli, které jsou dnes na tomto
světě dostupné. Je to součástí onoho tajemství, které mi
pomohlo změnit vlastní život a stalo se mým klíčem ke
svobodě.
Když byla ale kniha hotová, nikdo v Dánsku ji nechtěl
vydat, a to i přesto, že všechny mé předchozí knihy tady
vyšly. To mě překvapilo a šokovalo, hlavně proto, že jsem
věřila, že poselství téhle knihy je důležité. A tak jsem se
rozhodla, že pokud žádného nakladatele nenajdu, budu
si ji muset vydat sama. Říkala jsem si, že i kdyby si tu
hle knihu nakonec nikdo nekoupil, aspoň bych ji takhle
mohla vyslat do světa!
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Rukopis jsem současně dala číst své drahé přítelkyni
a nejznámější dánské spisovatelce Jane Aamundové, která
právě ležela v nemocnici s rakovinou, v naději, že by jí to
mohlo pomoci a přinést útěchu. Jane to pak četla znovu
a znovu, a když jsem ji navštívila, měla listy rozházené
po celé posteli. Zatímco Jane trávila čas v nemocnici,
nechala jsem vyrobit tisíc výtisků – ona o tom sice nevěděla, ale vesmír to zřejmě zaznamenal! Když byla kniha
hotová, propustili ji z nemocnice. Načež o ní Jane napsala
celostránkový článek, který se 3. září 1995 objevil na titulní stránce nedělní přílohy největších dánských novin
Berlingske Tidende. Reakce byla bleskurychlá. Byla jsem
ohromena tím, kolik lidí mi najednou psalo či vyprávělo,
jak tahle kniha od základů změnila jejich život. V Dánsku
a zbytku Skandinávie se rázem stala bestsellerem a dnes
už vychází po celém světě. Kamkoliv jsem přišla, tam mi
lidé tvrdili, že moje kniha jim proměnila život.
A teď tady sedíte vy s touhle knihou v ruce, se všemi
jejími praktickými návody k proměně vlastního života
a revolučním vhledem do fungování mysli. Nyní máte
k dispozici přesně ty nástroje, které k transformaci svého života a k tomu, abyste si stvořili život, jaký chcete,
potřebujete mít. Nyní je klíč ke svobodě ve vašich rukou! Vím, že už jste ušli dlouhou cestu, abyste se dostali
až sem. Gratuluji vám! Chystáte se pustit do ohromného
dobrodružství!
Přeji vám osobně i všem mým čtenářům v České republice mnoho úspěchů na cestě k vnitřní síle!
Příjemné počtení!

Barbara Bergerová
Kodaň, Dánsko
leden 2014
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Timovi, Markovi a Robinovi
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Kapitola první

Cesta k síle

Jsme tím, co si myslíme.
Stáváme se tím, čemu věříme.
Náš život je takový, jaký si představujeme.
Náš život je tím, co o něm tvrdíme.
Svůj život můžeme změnit tak,
že změníme svoje myšlení.
Toto je kniha o síle.
Je to kniha o způsobech, jak řídit svůj život
a přetvářet ho v takový, jaký jste vždycky chtěli vést.
Naše myšlenky a slova jsou všemocné.
Svými myšlenkami a slovy vytváříme svůj
život.
Jedině my sami máme naprostou kontrolu
nad svými myšlenkami a slovy,
protože jsme to pouze my, kdo je v naší
hlavě vytváří.
Právě proto jsme tak mocní.
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REVOLUCE VE VĚDOMÍ
V současné době probíhá v našem vědomí obrovská
revoluce. Čím dál víc lidí si přiznává vlastní sílu.
Čím dál víc lidí si uvědomuje prostou skutečnost,
že to, co si myslí, říkají a na co se soustředí, si přitahují do života.
Můžeme se stát jedinou obětí – obětí svého vlastního myšlení.
Pokud vám život nefunguje, je nejvyšší čas podívat se na své postoje a myšlenky, protože pouze zde
naleznete klíč k převzetí kontroly nad svým životem
a ke změně vlastního osudu.
Rozhodněte se pro život, jaký chcete, představujte
si ho, potvrzujte jej, soustřeďte se na něj, věřte mu,
mějte v něj důvěru a zjistíte, že takový život začnete
vést dřív a rychleji, než byste kdy pokládali za možné.
JAK FUNGUJE LIDSKÁ MYSL
Jestliže si uvědomíte, „o čem“ to všechno je, je to až
příliš prosté, než aby to byla pravda. Vypadá to skoro jako žert.
Až se vám rozsvítí a vy se přestanete smát, pravděpodobně se sami sebe zeptáte, proč jste se dosud
tak usilovně snažili a bojovali jako šílenci proti
vnějším okolnostem, když stačilo jen změnit způsob myšlení.
Vnější svět je pouze projevem toho, co jsme si
zvolili jako téma k přemýšlení. Soustředíte-li se
na nemoci, chudobu a bídu, stane se to všechno vaším neustálým údělem. Pokud úhel svého pohledu
změníte a zaměříte se na oslavu života, na požehnání
12
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a Boha, na dokonalé zdraví a hojnost Vesmíru*, pak
se to ve vašem životě projeví.
Co je třeba změnit? Vesmír rozhodně ne. Všechno,
co je nutné změnit, je vaše myšlení.
SÍLA VNITŘNÍ PRÁCE
Rozhlédněte se kolem sebe. Většina lidí se urputně
snaží o přežití, o možnost „dát o sobě vědět“, o dosažení cíle a úspěchu.
Mnozí z nás zjišťují, že o něco bláznivě usilujeme, protože věříme, že čím urputněji se snažíme, tím
máme jako lidské bytosti větší cenu.
Vím to, protože jsem bývala taky taková. Byla
jsem tak vychovaná. Stejně jako vy. Dostalo se mi
stejné výchovy a slýchala jsem tytéž argumenty, které jsme si vytvořili, abychom svůj boj ospravedlnili.
Například: Tak už to ve světě chodí. Musíš se moc
a moc snažit, abys toho či onoho dosáhla. Peníze
nerostou na stromě. Život je boj. Když budu hodně
pracovat, budou mě mít rádi. Stáří znamená nemoc
a chudobu. A tak podobně.
Jestliže tomu všemu uvěříme, budeme se zoufale
snažit prosadit ve vnějším světě dobro. Dříve či později si však uvědomíme, že takhle to nefunguje. Svoje dobro si ve vnějším světě nemůžeme nijak vynutit.
Skutečný zdroj síly leží uvnitř – v nás.

* Termínem „Vesmír“ autorka této knihy pochopitelně nemyslí
pouze vesmír ve smyslu astronomickém, proto jej píšeme s velkým počátečním písmenem. Pozn. red.
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Proto pracujte sami na sobě. Zkoumejte své myšlenky a postoje, zahoďte ty, které vám nefungují, a přijměte názor, že si můžete vytvořit život, jaký chcete.
Vnější svět nechte, aby pracoval sám.
Vnější svět se o sebe postará i bez vás. Je jako
papír vyjetý z tiskárny magického počítače vašeho života: Stisknete-li tlačítko TISK, objeví se vám
přesný záznam toho, na co myslíte.
Na boj zapomeňte. Zapomeňte i na urputnou snahu. Zapomeňte na chudobu, na nemoci, na neštěstí.
Pracujte sami na sobě a hned teď si začněte užívat
života.
PRAKTICKÉ TECHNIKY
Vzhledem k tomu, že toto je knížka o síle, obsahuje
každá kapitola praktické návody, které můžete v běžném životě využít k získání kontroly nad životem
a k vybudování takového života, jaký jste si vždy
přáli mít. Všechny praktiky popsané v této knize mi
v určitých obdobích vylepšily život. Tuto knížku
jsem napsala mimo jiné z vděčnosti za to, že mi tak
pomohly, a právě proto bych se o ně s vámi chtěla
podělit.
Snažila jsem se, aby tahle knížka byla co nejpřehlednější. Napsala jsem ji pro zaneprázdněné lidi
a pro ty, kteří nemají dost trpělivosti k rozvleklým
intelektuálním debatám a dlouhatánským nudným
výkladům. Pokud stojíte o rychlé výsledky, pokud
potřebujete snadné techniky a toužíte pokračovat co
nejrychleji, pak pro vás tato knížka bude hračkou.
A to hned z několika důvodů.
Za prvé: Je krátká.
14
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Za druhé: Nemusíte ji číst od začátku do konce,
a stejně vám k něčemu bude. Můžete se klidně ponořit do kapitoly, která si vás sama přitáhne, a začít
právě tam. Sledujte jenom svou intuici... pak s vámi
bude šťastná i tahle knížka!
Také jsem zjistila, že různé techniky mi v různých
životních obdobích fungovaly různě podle situace,
druhu problému nebo současné potřeby a že se podle
toho také měnily. Prostě jsem se snažila následovat
svou intuici a praktikovat techniky, které se mi právě
zdály nejvhodnější.
Všichni se neustále vyvíjíme, rosteme a měníme
se, takže své oblíbené způsoby práce přerůstáme
nebo nás začnou nudit, takže je na nějakou dobu odložíme, abychom se posunuli k novým. Podobně si
nás nějaká funkční technika může znovu přitáhnout,
přestože jsme s ní již několik měsíců či let nepracovali. Vrátíme se k ní, přehodnotíme ji a objevíme v ní
nový rozměr, novou hloubku a novou sílu. Pochopení
různých technik a myšlenek se neustále vyvíjí. Je to
trochu jako odlupování slupek cibule: s postupující
prací rosteme a získáváme nad svým životem stále
větší moc.
A nakonec bych se ještě ráda zmínila o tom, co
je úkolem téhle knížky: poskytnout vám víc potěšení ze života a hluboce prožívanou radost. Věřím,
že když se spojíme se svým vyšším já a pochopíme,
že za svůj život a osud jsme zodpovědní jen my sami,
spatříme je jako jedno veliké dobrodružství, jímž také
doopravdy jsou, a můžeme začít vědomě projevovat
svoji sílu, abychom se stali skutečnými tvůrci, jimiž
ve skutečnosti už dávno jsme.
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Kapitola druhá

Síla moci

Ať už to my, lidské bytosti, nazýváme jakkoliv, jsou
náš Vesmír, naše existence, naše činy i náš vývoj vedeny vyšším principem, inteligencí či silou.
Tato mocná síla má mnoho různých jmen, jako
například:
Bůh
Život
Síla
Životní síla
Boží síla
Stvořitel
Bráhma
Alláh
Tao
Jehova
Náš nebeský Otec
Prvotní příčina
Životní princip
JSEM, který JSEM
Přítomnost
Svrchovaná bytost
Božská přítomnost
Oživující princip
16
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Kosmická mysl
Živoucí duch
Vyšší já
... abych jmenovala aspoň několik.
ROZPOZNÁNÍ SÍLY A KONEC ODPORU
Jestliže si uvědomíte svoji sílu a přestanete klást odpor přirozenosti lidského vývoje, zjistíte, že se vám
změní celý život. Jestliže si uvědomíte, že jste na sto
procent zodpovědní za všechno, co se vám v životě
přihodí, že vám vaše vyšší já ze všech sil pomáhá
narýsovat život ve prospěch růstu duše a že veškeré
potíže, s nimiž se v životě setkáte, jsou součástí vašeho učebního procesu, pocítíte úlevu, povznesení
a skutečné osvobození.
Pochopíte, že jakýkoliv boj ve vnějším světě vůbec nic neřeší. Spatříte, že nejste ničí obětí. V životě
totiž náhody ani oběti neexistují.
Život je hra, v níž nemůžeme prohrát, protože se
v ní všichni rozvíjíme, ať už se nám děje cokoliv.
Ve skutečnosti se život na planetě Zemi podobá
škole. Je naší třídou, do níž jsme se ke svému vlastnímu prospěchu zapsali. Jakýkoliv boj je jenom
znamením, že tomu klademe odpor, že jsme ještě
nevykonali vnitřní práci, kterou musíme dříve či později tak jako tak udělat, abychom se posunuli do dalšího stadia vývoje – postoupili do vyššího ročníku.
Pochopitelně ovšem není žádný spěch. Odpor můžete klást tak dlouho, jak jen budete chtít... protože
čas je nekonečný... a dříve či později k tomu stejně
dospějete.
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VAŠÍM ZDROJEM JE VESMÍR
Všechno ve vašem životě, v mém životě a v životě
kohokoliv jiného pochází z nekonečného Vesmíru.
Nekonečný Vesmír neboli Boží síla je zdrojem všeho a úplně všechno nám také poskytuje. A protože
existuje neomezená a neohraničená dodávka hmoty
a energie, jak bychom mohli strádat?
Chudoba je skutečně pouze neochotou přijmout
nekonečný Vesmír jako nevyčerpatelný zdroj. Zdrojem nejsou druzí lidé, není jím vaše práce, sociální
pojištění, vláda, rodina nebo vnější okolnosti. Ani
jedno z toho není skutečným zdrojem vašeho života,
bohatství či prosperity. Ostatní lidé a okolní situace
jsou prostředky, s jejichž pomocí se ve vašem životě
hojnost Vesmíru projevuje a zhmotňuje – oni sami
však oním zdrojem nejsou.
OTEVŘETE SVÉ SRDCE I MYSL
SKUTEČNÉMU ZDROJI
Rozpoznejte tedy skutečný zdroj veškerého života
a hojnosti, otevřete srdce i mysl většímu dobru, prosperitě, lepšímu zdraví, dostatku, míru a radosti ze života. Tento zdroj je stále přítomen, jen čeká na to, až
ho objevíte. Přestaňte si tedy omezovat přísun dobra,
zdraví nebo bohatství tím, že si v mysli „postavíte“
hranice nebo prohlásíte, že něco lze získat pouze
z obvyklých zdrojů. Neříkejte například, že žijete ze
svého stálého platu, protože tím zavíráte dveře zdroji
nekonečné podpory. Uvědomujte si, opakujte a představujte si, jak k vám dobro přichází nespočetnými
cestami nekonečného Vesmíru.
18

Cesta k síle vnitřek- TISK.indd 18

5.5.2014 10:55:06

