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1|	Knihovny	palmových	listů	–	náš	tým	evropského	centra

… Několik tisíc let i na tebe čeká tvůj palmový list.

Palmové listy napsalo sedm mudrců (Septha Rishies) před tisíci lety pro ty, kteří se někdy v budoucnu přijdou zeptat na svůj osud…

Prostřednictvím knihoven palmových listů se napojíte na svůj zdroj a čteč palmových listů přečte vše, co se máte v danou chvíli dozvědět, 
abyste prožili šťastný život.

v	Čechách	i	na	slovensku	indické	knihovny	palmových	listů	představil	pavel	Krejčí,	jemuž	změnily	život.	Často	říká:	„Každý	z	nás	je	jedinečně	vybrou-
šený	diamant,	a	pokud	lidé	dělají	a	žijí	to,	co	je	baví,	žijí	šťastný	život,	tvoří	pozitivní	energii.“	měl	štěstí	v	práci,	podnikání	i	ve	své	psychoterapeutické	
praxi.	osud	mu	v	roce	2009	přivedl	do	cesty	knihovny	palmových	listů	v	indii	a	také	prestižní	indické	centrum	palmových	listů	mistra	veeraperumala	
shivashanmugama.	Do	centra	každý	den	mířil	nejen	zástup	prostých	indů,	ale	také	prezidenti,	premiéři,	herci	a	zpěváci.	pavel	Krejčí	pozval	dva	čteče	
palmových	listů	do	prahy,	kde	v	červnu	2010	ve	vyprodaném	sále	novoměstské	radnice	vzbudili	doslova	senzaci.

v	současné	době	už	zájemci	o	čtení	palmového	listu	nemusejí	jezdit	do	indie.	pomocí	aplikace	skype	se	můžeme	z	prahy	propojit	se	skutečným	čte-
čem	palmových	listů	v	indii.	pro	další	spolupráci	si	pavel	z	centra	mistra	veeraperumala	shivashanmugama	vybral	toho	nejlepšího	čteče	z	nejlepších	
–	nádího	palanisamy	chinnappu	–	a	dodnes	s	ním	spolupracuje.	pavel	Krejčí	svůj	nevšední	životní	příběh	a	svou	zkušenost	s	palmovými	listy	čtivě	
vetknul	do	úspěšné	knihy	„Kým	jsme	byli,	jsme	a	budeme“	(knihy@dialog-lbc.cz).

Evropské centrum palmových listů
Ing.	Pavel	KrEJČí,	Bc.	Barbora	HLAVáČoVá,	Palanisamy	CHINNAPPA
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Ing. Pavel Krejčí, tlumočník čtení palmových listů a váš průvodce

Jmenuji se Pavel Krejčí, 
původně jsem nechtěl být tlumočníkem a průvodcem knihovnami palmových listů, přesto jsem se jím stal. Stálo to 
v mém palmovém listu…

Narodil jsem se ve východních Čechách a většinu času trávil v Orlických horách. Z naší rodiny se nikdo astrologii 
ani duchovnu nevěnoval. Většinu času jsem trávil na lyžích, při tenisu a malování. Původně jsem chtěl studovat 
AVU nebo UMPRUM, ale „kádrově“ jsem neprošel. Byla doba tuhého socialistického realismu. Nakonec jsem 
absolvoval VŠE, začal pracovat a oženil se. Vedl jsem materiální život workaholika. Po čtyřicítce mi život začal 
palčivě ukrajovat čas hledáním jeho smyslu. Po rozvodu se mi do rukou dostala kniha o knihovnách palmových 
listů v Indii. Byl jsem fascinován a za pár týdnů jsem odjel do Indie hledat svůj palmový list. Ten se našel, byl mi 
přečten a změnil mi od základů život. Rozhodl jsem se poznat jeho smysl a také pochopit, kdo jsem. Začal jsem 
dělat jen to, co mě bavilo, a každoročně jsem si pro pobyt v Indii vyčlenil alespoň měsíc, dva. Poznal jsem Zen Osho 
meditaci propojenou s malováním (japonská terapeutka Meera). Kundalini meditace se stala nedílnou součástí 
mého života. Další cesty vedly do Amazonie, Mexika, Malého Tibetu a na Havaj. Otevřelo se mi třetí oko. Díky 
palmovým listům, studiu hypnózy a své psychoterapeutické praxi jsem našel způsob konkrétní pomoci lidem. Je to 
moje poslání. Znám mnoho čtečů palmových listů i rozličné druhy čtení napříč Indií. Také děkuji palmovému listu, 
který v roce 2009 otevřel mistr Veeraperumal Shivashanmugam. V tomto listu stálo, že čtení palmového listu není 
jenom pro mou osobu, ale že mám šířit mysterium knihoven palmových listů v Evropě. Díky osudovému setkání 
s přítelem, nádím Palanisamy Chinnappou v roce 2009 v Pune jsem ve spojení s knihovnami palmových listů 
a s osudy lidí. Duchovního mistra už nehledám. V centru pracuji jako tlumočník čtení palmových listů. Jsem už ve 
věku, kdy si mohu dovolit říkat věci na rovinu a bez servítků.

Bc. Barbora Hlaváčová, tlumočnice čtení palmových listů

Narodila jsem se v kanadském městě Calgary, ale vyrůstala jsem v Čechách. Od malička mě přitahovalo vše 
starobylé a magické. Proto jsem se od chvíle, kdy jsem se naučila číst, věnovala studiu astrologie, práci s kyvadlem 
a výkladu karet. Ze všech starověkých kultur jsem se nejvíce zajímala o tu egyptskou. Zodpovídání otázek týkajících 
se spirituality a smyslu života pro mě vždy patřilo k tomu nejdůležitějšímu, a tak jsem se po gymnáziu rozhodla 
studovat religionistiku a judaistiku na Karlově univerzitě. Kvůli svému tehdejšímu zdravotnímu stavu jsem se setkala 
s mnoha způsoby alternativní léčby, díky nimž jsem začala poznávat sama sebe. Postupně jsem zažila aktivaci 
Kundalini energie, zasvěcení do mnoha energetických systémů (Reiki, Shambala, Lightarian aj.), výuku v Mysterijní 
škole druidů (geomantie), absolvování kurzů metody RUŠ… Během té doby jsem také navázala spojení se svým 
patronem, indickým bohem Ganéšou. Nyní je mým nejinspirativnějším duchovním zdrojem práce s amazonskými 
medicínami, afro-brazilskými kulty a zpěv během ceremonií. Miluji totiž hudbu a především zpěv, který je zdrojem 
radosti a štěstí v mém životě. O palmových listech jsem se dozvěděla již v roce 2012, kdy jsem byla na přednášce 
s Pavlem, Palanim i Shivou. Od té doby mi o nich neustále přicházely informace, až tomu osud chtěl a přišla nabíd-
ka ke tlumočení čtení palmových listů. Za vše, co se až do teď v mém životě stalo, jsem velmi vděčná. Je to pro mě 
veliká čest být u každého čtení, kdy se brány mezi naším světem a Ákášou na chvíli pootevřou a člověk se napojí na 
svoji duchovní mapu, díky níž může v tomto životě najít cestu k pokladu sebeuskutečnění zde na Zemi. Děkuji.

Nádí Palanisamy Chinnappa, čteč palmových listů

Jmenuji se Palanisamy Chinnappa, 
původně jsem nechtěl být čtečem palmových listů, přesto jsem se jím stal. Stálo to v mém palmovém listu.

Narodil jsem se v chudé vesnické rodině v Kumarakudi v jižní Indii. Dědeček se věnoval astrologii a můj strýc 
v Chennai byl uznávaným čtečem palmových listů – nádím, vybudoval tu velké centrum palmových listů. Já jsem 
po základní škole vystudoval střední školu a pak univerzitu, obor fyzika. Po ukončení studií mi zemřel otec. Ma-
minka byla ženou v domácnosti, a pokud tradiční rodinu v Indii postihne taková citelná ztráta, není lehké se s tím 
vyrovnat. Hledal jsem jistou obživu a řešením pro mne mohla být stálá práce ve státním sektoru. Začal jsem shánět 
zaměstnání a při tom jsem pracoval u svého strýce – čteče palmových listů, jak se říká, od píky. Dělal jsem všechno 
– studoval, tlumočil, uklízel, pral a nakupoval vše potřebné pro chod centra palmových listů. Měl jsem slušnou an-
gličtinu, doprovázel jsem zahraniční turisty při jejich cestách do hinduistických chrámů a pomáhal při zajišťování 
rituálů očisty karmy. Při tom jsem stále usilovně hledal stabilní práci ve státním sektoru. Nepovedlo se a došlo na 
strýcova slova, že se stejně nakonec stanu čtečem palmových listů. Strýc a další mistři pozorovali, jak si vedu jako 
zapisovatel, jak se mi daří tlumočit, s jakou pokorou přistupuji k lidem, jak dokážu reagovat na problémy, se kterými 
lidé do centra přicházeli v hojném počtu. Po dlouhém období přípravy přišel sváteční den úplňku, kdy si mě strýc 
zavolal a řekl, že mohu začít pracovat jako čteč palmových listů v Chennai. Později jsem pracoval v Chidambaram, 
kde jsem potkal svého pozdějšího kolegu Shivu (Veeraperumal Shivashanmugam), kterého jsem doprovázel do 
center palmových listů v New Delhi a Pune. Musím říci, že centrum v Pune se stalo jedním z nejprestižnějších center 
palmových listů Indie a vychovalo mnoho uznávaných čtečů palmových listů. I já jsem zde jako pravá Shivova ruka 
získal mnoho cenných zkušeností. V Pune jsem také v roce 2009 poznal přítele Pavla Krejčího, který přijel z Evropy. 
Bylo to naše osudové setkání. Pracuji ve Sri Agasthiya Mahashiva Sukshama Nadi Astrology Centre v Mayiladuthu-
rai ve státě Tamilnádu v Indii. Jsem ženatý a s manželkou Sumatrou vychováváme tři děti.
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Knihovny	palmových	listů
palmové	listy	napsalo	sedm	mudrců	(septha	Rishies)	před	6	až	7	tisíci	lety	pro	ty,	kteří	se	někdy	v	budoucnu	přijdou	zeptat	na	svůj	osud.	proč	vlastně	
tito	mudrci	vykonali	takovou	práci	pro	budoucí	pokolení?	věděli,	že	přijde	současná	náročná	doba	„Kali	yuga“	(temný	věk),	kdy	civilizaci	ovládne	
materiálno,	člověk	bude	posuzován	podle	toho,	co	má,	a	ne	podle	toho,	co	umí,	kdy	jedna	politická	garnitura	bude	střídat	druhou,	aby	den	po	svém	
zvolení	politici	zapomněli	na	svůj	slib	a	své	úsilí	věnovali	vlastnímu	prospěchu.	věděli,	že	média	ovládne	násilí	a	sex	a	kulturu	levná	globální	zábava	
pro	široké	materiální	masy	lidí.

pro	koho	vlastně	sedm	mudrců	listy	napsalo?	Existuje	mnoho	teorií.	Jedna	z	nich	říká,	že	lidé,	k	nimž	se	palmové	listy	dostanou,	jsou	těmi,	kteří	se	
v	minulých	inkarnacích	ocitli	ve	vysokých	vibracích.	v	knihovnách	palmových	listů	jsou	svitky,	kde	jsou	popsány	informace	o	jednotlivých	kontinen-
tech,	zemích	a	národech.	Čtenáře	ale	budou	zajímat	svitky,	na	nichž	jsou	osudy	lidí.	v	jednotlivých	kapitolách	je	popsáno	zdraví,	partnerské	vztahy,	
kariéra…	Dozvíme	se,	kdy	je	vhodné	učinit	zásadní	životní	rozhodnutí,	ať	už	se	jedná	o	výběr	školy,	posouzení	vhodnosti	životního	partnera,	zplo-
zení	dítěte	atd.	Je	zde	také	uvedeno,	čeho	se	kdy	vyvarovat	a	na	co	si	dát	pozor	(zdraví,	nehoda	na	silnici,	úraz	v	přírodě,	přímý	střet	s	teroristickým	
činem	nebo	válečným	konfliktem).	Zásadní	bývá	otázka,	jaké	je	naše	poslání	v	tomto	životě,	který	z	minulých	životů	negativním	způsobem	ovlivňuje	
ten	současný	a	jak	takový	vliv	eliminovat.	palmový	list	také	může	dát	odpověď	na	otázky	mezigeneračního	charakteru,	kdy	například	nějaká	trápení	
záhadně	přecházejí	z	jedné	generace	na	druhou.	Z	palmového	listu	se	lze	dozvědět	i	datum	vlastní	smrti.	před	vlastním	čtením	můžeme	požádat	
tlumočníka,	aby	čteč	takovou	informaci	pominul.

Kde	se	nacházejí?
Kolébkou	knihoven	palmových	listů	je	jižní	indie,	stát	tamilnádu.	Knihovny	jsou	však	také	v	dalších	státech	indie,	v	tibetu,	na	Bali	apod.	tamilnádu	
na	západě	sousedí	s	Kéralou,	na	severozápadě	s	Karnátakou	a	na	severu	s	Ándhrapradéšem.	na	východě	omývají	tamilské	břehy	vody	Bengálského	
zálivu,	ve	kterém	kousek	od	tamilnádu	leží	ostrov	Šrí	lanka.	po	získání	indické	nezávislosti	v	roce	1947	se	z	britského	prezidentství	stal	stát	madrás,	
který	zahrnoval	téměř	celé	území	dnešního	tamilnádu,	pobřežní	části	Ándhrapradéše,	severní	Karnátaku	a	části	Kéraly.	ve	druhé	polovině	padesá-
tých	let	byly	hranice	států	upraveny	podle	jazykových	hledisek	a	území	madrásu	se	zmenšilo	na	oblast,	kde	převažuje	tamilština.	v	roce	1968	byl	stát	
přejmenován	na	tamilnádu,	v	překladu	„Země	tamilů“.

lidská	činnost	v	tamilnádu	započala	již	před	300	000	lety,	přesto	se	přesně	neví,	kdy	ani	odkud	původní	Drávidové	přišli.	někdy	kolem	roku	1200	př.	
n.	l.	v	jižní	indii	působila	civilizace	vyznačující	se	obrovskými	kamennými	skulpturami.	prvními	velkými	vládnoucími	dynastiemi	ovládajícími	tento	
region	byly	kolem	roku	300	př.	n.	l.	pándja	v	centrální	oblasti,	Čóla	na	východě	a	dynastie	Čéra	na	západě.	v	průběhu	staletí	se	moc	jednotlivých	dy-
nastií	měnila.	v	pozdějším	boji	za	nezávislost	tamilové	zvítězili	a	roku	1956	byl	region	madras	presidency	zrušen	a	byl	nahrazen	autonomním	státem	
tamilnádu.	v	současné	době	je	tamilnádu	nejrychleji	se	rozvíjejícím	státem	v	indii.

	

2|	první	čtení	palmového	listu

… Za čtením z palmového listu nemusíme cestovat až do Indie.

Čtení	palmového	listu	probíhá	na	dálku	pomocí	aplikace	skype	z	evropského	centra	palmových	listů	v	praze	ve	spojení	s	jižní	indií.

první	čtení	palmového	listu	má	dvě	části.	první	je	pasivní.	nasloucháme,	co	je	nám	čteno,	a	děláme	si	poznámky.	ve	druhé	části	můžeme	aktivně	
klást	otázky.

Část 1.	Dozvíme	se	vše,	co	se	v	danou	chvíli	máme	dozvědět.	to	není	fráze.	Život	totiž	odráží	minulou	karmu	(„Jak	zaseješ,	tak	sklidíš“)	a	předurčuje	
hlavní	události	života	(zdraví,	partnerství,	vzdělání,	práce	a	poslání	v	životě).	můžeme	se	dozvědět	i	přesné	datum	smrti.	před	vlastním	čtením	však	
lze	požádat	tlumočníka,	aby	čteč	tuto	informaci	pominul.

Část 2.	ve	druhé	část	se	můžeme	ptát.	Je	dobré	připravit	si	asi	šest	jednoduchých	konkrétních	otázek.	pokud	dotaz	míří	ke	konkrétní	osobě,	např.	
zda	se	k	sobě	hodíme	s	životním	nebo	obchodním	partnerem,	je	potřeba	předem	zjistit	datum,	popřípadě	i	hodinu	jeho	narození.	Často	se	tazate-
lům	nedaří	problém	konkrétně	formulovat	a	přicházejí	s	velmi	složitými	a	kostrbatými	otázkami,	které	požadavek	dostatečně	nepopisují.	obecně	
platí	pravidlo,	že	na	konkrétní	otázku	dostaneme	konkrétní	odpověď.	Formulujme	proto	raději	sekvenci	krátkých	otázek	přesně	popisujících	daný	
problém.

pokud	se	nám	v	první	části	dostane	informace	o	karmickém	dluhu,	bude	pro	nás	ve	druhé	části	možná	užitečné	dozvědět	se,	odkud	tento	dluh	
přichází,	jaké	jsme	vykonávali	povolání,	jakých	skutků	jsme	se	dopustili	a	jak	dluh	zpracovat.	můžeme	se	tázat,	o	kterou	inkarnaci	se	jednalo,	kolikátý	
život	aktuálně	žijeme,	a	žádat	stručné	základní	informace	vztahující	se	k	bezprostředně	následujícímu	životu	v	lidské	inkarnaci.	lidé	se	také	často	
ptají,	jaké	mají	v	tomto	životě	poslání.

někdy	přesně	nevíme,	na	co	se	vlastně	ptát.	Je	to	jednoduché.	položme	si	otázku,	co	vlastně	potřebujeme	pro	šťastný	a	harmonický	život?	shod-
neme	se	možná	na	základních	dotazech	vztahujících	se	ke	zdraví,	partnerství,	práci	či	podnikání.	možná	nás	bude	zajímat	karmická	vazba	s	naším	
dítětem	nebo	někým	z	příbuzných.	někdy	si	lidé	otázky	nepřipravují	a	počkají	na	to,	co	bude	řečeno	v	úvodní	části.	pokud	je	to	možné,	zkusme	se	
vyvarovat	velmi	obecných	otázek.	na	takové	dotazy	totiž	dostaneme	obecné	odpovědi,	a	ty	nás	nemusejí	uspokojit.	pokud	něco	z	listu	přečteno	
není,	nebo	jsme	se	zapomněli	dotázat,	nemáme	to	v	danou	chvíli	ještě	vědět.

Jak	to	probíhá?
pro	den	čtení	si	připravíme	nahrávací	zařízení	–	telefon,	audio	záznamník,	kameru,	počítač	apod.	Jedná	se	o	citlivé	osobní	údaje,	tlumočník	tedy	pro	
nás	nahrávání	nezajišťuje.	vyčleníme	si	klidný	čas	od	7:50	do	zhruba	18:30	hod.	v	den	čtení	se	ráno	v	7:50	dostavíme	do	budovy	Drutěvy	na	adrese	
praha	7,	Dělnická	54,	5.	patro.	celým	dnem	nás	provází	tlumočník	(tlumočnice)	a	v	jednotlivých	vstupech	před	sebou	na	obrazovce	počítače	vidíme	
čteče	palmových	listů	v	jižní	indii	(dále	jen	čteč).	ten	čte	vše,	co	se	člověk	může	v	danou	chvíli	dozvědět	od	dne	čtení	skoro	až	do	konce	života.	to	
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skutečně	není	fráze.	Jen	je	někdy	těžké	tuto	věc	přijmout.	Úvodem	čteč	hledá	náš	palmový	list	a	to	tak,	že	klade	otázky,	a	my	odpovídáme	ano,	či	
ne.	nakonec	čteč	„uhodne“	datum	našeho	narození,	naše	křestní	jméno,	křestní	jména	rodičů,	počet	sourozenců,	křestní	jméno	manžela	a	další	
informace	a	poslední	otázkou	je,	zda	všechny	tyto	podstatné	údaje	jsou	správné.	poté	nám	čteč	na	kameru	ukáže	náš	palmový	list,	který	si	můžeme	
předem	připraveným	fotoaparátem	na	památku	vyfotit.	pak	čteč	odchází	a	„zpívá“	v	jakémsi	změněném	stavu	vše,	co	nám	má	být	vyjeveno,	a	zapi-
sovatel	vše	pečlivě	zapisuje	do	sešitu.	v	této	části	nejsme	obrazem	přítomni	v	indii.

Čas	čekání	na	vlastní	čtení	můžeme	věnovat	konzultaci	otázek	s	tlumočníkem.	Je	důležité,	aby	tlumočník	otázkám	porozuměl.	Jakmile	je	čteč	připra-
ven,	opět	se	mu	ocitneme	tváří	v	tvář.	to	je	přesně	moment,	kdy	požádáme	o	to,	aby	čteč	vynechal	sdělení	týkající	se	smrti,	nebo	naopak	takovou	
informaci	poskytnul	(teoreticky	se	nemusí	jednat	o	informaci	o	smrti	naší,	může	zde	být	i	datum	smrti	našich	rodičů	apod.).	Čteč	přečte	indickou	
angličtinou	vše,	co	se	máme	dozvědět,	a	tlumočník	vše	překládá	do	českého	jazyka.	překlad	není	doslovný	a	je	přizpůsoben	podmínkám	práce	
s	palmovými	listy.	Jakmile	tato	část	končí	slovem	„suba“,	můžeme	položit	připravené	otázky	včetně	těch,	které	pro	nás	vyplynuly	ze	čtení.	Čtení	ani	
tlumočení	palmového	listu	není	nijak	časově	omezeno.	pavel	Krejčí	byl	v	indii	přítomen	čtení	pro	německého	televizního	reportéra,	které	trvalo	tři	
hodiny.	pavlovo	čtení	v	roce	2013	bylo	dokonce	čtyřhodinové.

Jakmile	čtení	končí,	čteč	zpracuje	veškerá	„nápravná	opatření“	z	poslední	kapitoly	čtení.	této	části	nejsme	obrazem	přítomni,	a	jakmile	čteč	tato	
opatření	zpracuje,	ať	už	se	jedná	o	vyčištění	karmy,	zpracování	různých	bloků	a	např.	eliminaci	negativního	astrologického	vlivu	planet	na	naši	
osobu,	pošle	konkrétní	návod,	co	je	potřeba	vykonat	pro	vyčištění	karmy	a	eliminaci	negativních	věcí.	následná	práce	se	nemusí	dotýkat	jenom	nás.	
může	se	nám	podařit	zpracovat	věci	způsobené	minulými	generacemi,	které	se	jako	červená	nit	táhnou	až	k	nám,	našim	dětem	či	vnoučatům.

rekapitulace
Pro	den	čtení	palmového	listu	si	prosím	vyčleňte	klidný	čas	od	7:50	do	zhruba	18:30	hod.	a	přineste	si	s	sebou	jakékoliv	funkční	nahrávací	zaříze-
ní,	s	nímž	umíte	zacházet.	Připravte	si	konkrétní	otázky	a	také	se	rozhodněte,	zda	chcete	znát	informace	o	datu	smrti.

Cena
platba	6	600	Kč	zahrnuje	zpracování	objednávky,	přípravu	čtení	čtečem	palmových	listů	v	jižní	indii,	vlastní	čtení	listu	včetně	zodpovězení	otázek	
tazatele	prostřednictvím	skype	(před	sebou	vidíme	skutečného	čteče	palmových	listů	na	obrazovce),	časově	neomezený	překlad	ze	starotamilštiny	
do	indické	angličtiny	na	indické	straně.	cena	dále	zahrnuje	časově	neomezený	překlad	z	indické	angličtiny	do	češtiny,	malý	dárek	a	jednu	hodinu	
případné	následné	konzultace	s	pavlem	Krejčím.

3|	Druhé	a	následné	čtení	palmového	listu

… Pro ty, kteří mají možnost a chtějí se dozvědět více.

Čtení	palmového	listu	probíhá	na	dálku	pomocí	aplikace	skype	z	evropského	centra	palmových	listů	v	praze	ve	spojení	s	jižní	indií.

pokud	při	prvním	čtení	nebylo	druhé	čtení	nějak	omezeno,	lze	přistoupit	k	dalšímu.	předem	si	připravíme	šest	zásadních	konkrétních	otázek.

Čeká-li	nás	nějaké	zásadní	rozhodování	v	osobním	životě	(svatba,	plánování	početí	dítěte,	koupě	bytu,	stavba	domu,	stěhování	se	do	zahraničí,	změ-
na	zaměstnání,	volba	vysoké	školy,	datum	zdravotní	operace,	realizace	zajímavého	projektu	či	podnikatelského	záměru	apod.)	je	vhodné	stejným	
způsobem	požádat	o	další	čtení	palmového	listu,	pokud	v	průběhu	prvního	nebylo	následné	čtení	nějak	časově	limitováno.	například	druhé	čtení	
jedné	z	klientek	se	mohlo	uskutečnit	až	poté,	kdy	dosáhla	30	let.	pro	druhé	či	další	čtení	si	opět	předem	připravíme	zhruba	šest	zásadních	otázek.	ty	
mohou	být	velmi	konkrétní,	například	pokud	bylo	v	rámci	prvního	čtení	specifikováno	období	pro	nalezení	vhodného	partnera	a	ten	již	reálně	do	
života	vstoupil,	je	vhodné	se	například	zeptat	na	kompatibilitu,	kdy	se	zkoumá	přibližně	15	parametrů	shody	(porozumění,	finance,	intimní	život…)	
a	třeba	také	na	vhodný	datum	svatby.	nebo	kdy	máme	skončit	v	zaměstnání	a	věnovat	se	naplno	výrobě	houslí	apod.	Často	se	lidé	táží	na	konkrétní	
projekt,	ať	už	se	týká	jejich	osobního	života	(stavba	domu),	nebo	podnikání	(vybudování	sportovního	centra).	i	v	těchto	případech	se	nám	může	
dostat	cenných	informací,	které	nám	ušetří	čas	a	námahu.	můžeme	se	zeptat	na	to,	kdy	začít	s	projektovou	dokumentací,	kdy	„kopnout	do	země“	
a	co	před	tím	pro	projekt	podpůrně	vykonat	(mantry,	čištění	prostoru	apod.),	na	kompatibilitu	mezi	pracovníky	budoucího	sportovního	centra	a	na	
nejvhodnější	datum	jeho	otevření.	pokud	nás	zajímá	otázka	práce,	zeptáme	se,	zda	je	pro	nás	v	určitém	období	vhodné	spíše	být	zaměstnán,	nebo	
se	věnovat	podnikatelské	činnosti.	Je-li	výhodnější	podnikat,	můžeme	se	dále	ptát	například,	zda	je	pro	nás	lepší	obrábět	kovy,	nebo	ušlechtilé	
dřevo,	a	kdy	je	nejlepší	čas	pro	zahájení	podnikání,	případně	co	je	potřeba	před	takovouto	zásadní	změnou	učinit.	obdobně	pokud	si	po	úvodním	
čtení	palmového	listu	nejsme	jisti	některými	obdobími	života,	lze	obecně	formulovat	otázku	zdraví	od	doby,	kdy	se	otevřel	náš	palmový	list	skoro	až	
do	konce	života.	Čteč	nám	spolehlivě	řekne,	jaké	případné	zdravotní	problémy	mohou	nastat	v	jednotlivých	životních	obdobích,	a	my	se	nakonec	
můžeme	zeptat,	zda	budeme	až	do	konce	života	mobilní	a	budeme	se	těšit	dobré	mentální	či	fyzické	kondici.	pokud	nás	to	zajímá,	můžeme	se	
dotázat	na	přesné	datum	smrti.

ideální	je,	pokud	zájemci	„přijdou“	jeho	otázky	v	meditaci,	ve	snu	a	podobně.	pokud	ne,	naformulujeme	je	v	bdělém	stavu	v	klidu	a	s	uvolněnou	
myslí.

Jak	to	probíhá?
pro	den	čtení	si	připravíme	své	nahrávací	zařízení	–	telefon,	audio	záznamník,	kameru,	počítač	apod.	protože	se	jedná	o	citlivé	osobní	údaje,	tlumoč-
ník	nahrávání	nezajišťuje.	pro	den	čtení	palmového	listu	si	vyčleníme	klidný	čas	od	7:50	do	zhruba	18:30	hod.	v	den	čtení	se	ráno	v	7:50	dostavíme	
do	budovy	Drutěvy	na	adrese	praha	7,	Dělnická	54,	5.	patro.	celým	dnem	nás	provází	tlumočník	(tlumočnice)	a	v	jednotlivých	vstupech	před	sebou	
na	obrazovce	počítače	vidíme	čteče	palmových	listů	v	jižní	indii	(dále	jen	čteč).	ten	čte	vše,	co	se	člověk	může	v	danou	chvíli	dozvědět	od	dne	čtení	
skoro	až	do	konce	života.	Úvodem	čteč	hledá	náš	palmový	list	a	to	tak,	že	klade	otázky,	a	my	odpovídáme	ano,	či	ne.	nakonec	čteč	„uhodne“	datum	
našeho	narození,	naše	křestní	jméno,	křestní	jména	rodičů,	počet	sourozenců,	křestní	jméno	manžela…	poslední	otázkou	je,	zda	všechny	tyto	údaje	
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jsou	správné,	a	čteč	nám	na	kameru	ukáže	váš	palmový	list,	který	si	můžeme	předem	připraveným	fotoaparátem	na	památku	vyfotit.	pak	čteč	zmizí	
z	obrazovky	a	my	ve	spolupráci	s	tlumočníkem	napíšeme	šest	zásadních	konkrétních	otázek	(plus	podotázky),	tlumočník	je	přeloží	a	odešle	do	indie.	
Čteč	následně	v	jakémsi	změněném	stavu	vědomí	„zpívá“	vše,	co	nám	má	být	vyjeveno,	a	zapisovatel	vše	pečlivě	zapisuje	do	sešitu.	v	této	části	
nejsme	obrazem	přítomni	práci	v	indii.	Jakmile	je	čteč	připraven,	opět	se	mu	ocitneme	tváří	v	tvář	na	obrazovce.	Čteč	přečte	indickou	angličtinou	
vše,	čeho	se	nám	má	dostat,	a	tlumočník	nám	informace	přeloží	z	indické	angličtiny	do	českého	jazyka.	překlad	není	doslovný	a	je	přizpůsoben	pod-
mínkám	práce	s	palmovými	listy.	Čtení	končí	slovem	„suba“	a	můžeme	ještě	položit	doplňující	dotazy	k	již	položeným	otázkám.	Čtení	ani	tlumočení	
palmového	listu	není	nijak	časově	omezeno.

Jakmile	čtení	končí,	čteč	zpracuje	veškerá	„nápravná	opatření“	z	poslední	kapitoly	čtení.	této	části	nejsme	obrazem	přítomni.	Jakmile	čteč	tato	opat-
ření	zpracuje,	ať	už	se	jedná	o	vyčištění	karmy,	zpracování	různých	bloků	a	např.	eliminaci	negativního	astrologického	vlivu	planet	na	naši	osobu,	
pošle	konkrétní	návod,	co	je	potřeba	vykonat	pro	vyčištění	karmy	a	eliminaci	negativních	věcí.	naše	následná	práce	se	nemusí	dotýkat	jenom	nás.	
může	se	nám	podařit	zpracovat	věci	způsobené	minulými	generacemi,	které	se	jako	červená	nit	táhnou	až	k	nám,	našim	dětem,	či	vnoučatům.

Kolikrát	si	lze	nechat	číst	palmový	list?
Čtení	palmového	listu	lze	opakovat	kdykoliv,	pokud	ve	čtení	předchozím	nebylo	nijak	časově	omezeno.	Je	vhodné	si	pro	druhé	a	každé	následující	
čtení	palmového	listu	připravit	šest	otázek,	o	které	lze	požádat	do	sna,	meditace	či	jinak.	otázky	mohou	vyplynout	následně	po	prvním	čtení,	kdy	se	
lze	dozvědět	o	některých	budoucích	situacích,	při	nichž	je	potřeba	učinit	nějaké	zásadní	rozhodnutí.	například	se	dozvíme,	že	za	dva	roky	můžeme	
potkat	životního	partnera.	Kýžená	situace	nastane,	ale	váháme,	zda	osudový	krok	učinit?	v	takovém	případě	lze	znovu	otevřít	list,	požádat	o	zjištění	
kompatibility	mezi	námi	a	budoucím	partnerem	a	můžeme	se	zeptat	i	na	optimální	datum	svatby.

rekapitulace
Pro	den	čtení	palmového	listu	si	prosím	vyčleňte	klidný	čas	od	7:50	do	zhruba	18:30	hod	a	přineste	si	s	sebou	jakékoliv	funkční	nahrávací	zaříze-
ní,	které	ovládáte.	Připravte	si	konkrétní	otázky	a	také	se	rozhodněte,	zda	chcete	znát	informace	o	smrti.

cena	je	shodná	s	prvním	čtením	a	činí	6	600	Kč.	cena	zahrnuje	zpracování	objednávky,	přípravu	čtení	čtečem	palmových	listů	v	jižní	indii,	vlastní	
čtení	listu	včetně	zodpovězení	otázek	tazatele	prostřednictvím	skype	(před	sebou	vidíme	skutečného	čteče	palmových	listů	na	obrazovce),	časově	
neomezený	překlad	ze	starotamilštiny	do	indické	angličtiny	na	indické	straně.	cena	dále	zahrnuje	časově	neomezený	překlad	z	indické	angličtiny	do	
češtiny,	malý	dárek	a	jednu	hodinu	případné	následné	konzultace	s	pavlem	Krejčím.

4|	Jak	pracovat	s	obsahem	sdělení	palmového	listu	a	náprava

… Nápravu, kterou vykonáme, neděláme jen pro sebe, ale i pro příští rodinné generace.

obsah	sdělení	palmového	listu
Uvedu	příklad,	jak	konkrétně	můžeme	nakládat	s	informací,	kterou	jsme	obdrželi	ohledně	partnerského	života.	nechceme-li	se	detailněji	zabývat	
tím,	zda	se	dle	védské	astrologie	k	sobě	hodíme,	následujícím	řádkům	není	potřeba	věnovat	pozornost.	pokud	jsou	nám	hvězdy	a	astrologie	blízké	
a	chceme	při	výběru	partnera	využít	védskou	astrologii	pro	zjištění,	zda	máme	předpoklady	pro	dlouhodobý	partnerský	život,	následující	příklad	
může	dobře	posloužit.

při	práci	s	konkrétním	sdělením	můžeme	narazit	na	to,	že	vše,	co	nám	bylo	přečteno,	se	vztahuje	například	k	našemu	budoucímu	vhodnému	
životnímu	partnerovi.	potřebujeme	vědět,	jak	datum	partnerova	narození	koresponduje	s	tím,	co	jsme	se	dozvěděli	při	předchozím	čtení	palmové-
ho	listu.	například:	„mezi	29.	až	33.	rokem	života	můžete	potkat	partnera,	který	bude	dobrou	osobou	s	dobrým	charakterem,	následně	se	provdáte	
a	budete	mít	dítě.“

pokud	se	dotyčná	na	základě	tohoto	sdělení	na	svého	budoucího	partnera	blíže	dotáže,	může	jí	být	sděleno,	že	jím	bude	o	tři	roky	starší	cizinec,	
jeho	jméno	bude	obsahovat	4	nebo	více	písmen	a	bude	začínat	na	J	nebo	p.	Žena	si	však	přeje,	aby	s	ní	partner	ladil	podle	védské	astrologie.	Jak	
dále	postupovat?	pokud	ve	výše	uvedeném	období	skutečně	takový	muž	či	muži	do	jejího	života	vstoupí,	měla	by	si	zjistit	jeho	či	jejich	přesné	da-
tum,	popřípadě	i	hodinu	narození	a	může	kontaktovat	pana	Jiřího	Kosteleckého	(induji.jk@gmail.com).	Jiří	se	zabývá	védskou	astrologií	a	zájemkyni	
řekne,	zda	se	jedná	o	vhodného	muže	podle	védské	astrologie,	či	nikoli.	pokud	ano,	je	možnost	dotázat	se	pomocí	dalšího	čtení	palmového	listu	na	
nejvhodnější	datum	svatby.	i	tady	totiž	platí	–	jsme-li	ve	správnou	chvíli	na	správném	místě,	děláme	dobrá	rozhodnutí.

Za	všechny	minulé	případy	nevhodných	rozhodnutí	týkajících	se	termínů	sňatku	uvedu	jeden.	snoubenci	zvolili	nevhodný	datum	svatby.	otec	bu-
doucího	ženicha	se	při	svém	čtení	palmového	listu	dotázal	na	vhodnost	červnového	data	svatby.	toto	datum	se	ukázalo	jako	nešťastné	a	bylo	mu	
doporučeno	realizovat	návštěvu	chrámu	a	vykonání	rituálu,	který	by	dopady	vybraného	data	svatby	zmírnil.	otec	vše	řádně	vykonal	a	vrátil	se	zpět.	
Razantní	dopady	nevhodného	termínu	sice	byly	eliminovány,	jenže	nevěsta	změnila	své	chování	ke	snoubenci,	byla	nevrlá,	podrážděná	a	přestávali	
si	rozumět.	nakonec	z	plánované	svatby	sešlo	a	o	několik	měsíců	později	se	snoubenci	nadobro	rozešli.

Náprava
Součástí	palmového	listu	je	i	kapitola,	co	můžeme	udělat	pro	potlačení	negativních	věcí,	kterým	bychom	se	do	budoucna	raději	vyhnuli.	Po	
čtení	palmového	listu	čteč	tuto	kapitolu	zpracuje	a	my	ji	dostaneme	v	písemné	nebo	elektronické	podobě.	Pokud	by	čtení	palmového	listu	bylo	
„jenom“	čtením,	respektive	předpovědí,	a	nebylo	by	možné	aktivně	pracovat	na	nápravě,	určitě	bych	se	tomuto	mysteriu	nevěnoval!

K	čemu	by	nám	byly	informace	typu	„po	48.	roce	života	si	dávejte	pozor	na	problémy	s	orgány	v	hrudníku…“	nebo	„mezi	56.–60.	rokem	života	si	
máte	dát	pozor	při	cestách	do	zahraničí	na	kontakt	s	válečným	konfliktem	či	terorismem,“	kdyby	člověk	zároveň	neobdržel	nástroje	pro	potlačení,	
případně	eliminaci	dopadů	takových	událostí.	Zkrátka	žijeme	nějaký	scénář	svého	života	a	máme	získat	takovou	zkušenost,	ať	se	nám	to	líbí,	nebo	
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ne.	může	se	stát,	že	v	inkriminovaném	období	pojedeme	na	poznávací	zájezd	do	místa	Xy	a	že	se	tam	něco	přihodí.	ve	čtení	palmového	listu	jsme	
však	byli	upozorněni	na	to,	abychom	si	ve	zvýšené	míře	dávali	pozor	při	zahraničních	cestách.	nebudeme-li	pokoušet	osud	a	vykonáme	nápravu,	
kterou	doplníme	odříkáváním	manter,	buďme	si	jisti,	že	v	inkriminovaném	městě	Xy	se	sice	něco	přihodí,	ale	my	u	toho	nebudeme.

někteří	lidé	chápou	informace	ohledně	nápravy	jako	nějaké	„vícenáklady“	čtení	palmového	listu.	to	je	omyl.	převzali	jsme	odpovědnost	sami	za	
sebe	a	absolvovali	první	čtení	palmového	listu.	to	zůstane	jen	přečtením	informací,	pokud	nerealizujeme	nápravy,	nevyčistíme	svou	karmu	či	nepo-
tlačíme	negativní	astrologický	vliv	planet	na	naši	osobu.	nikdo	to	za	nás	neudělá,	žádný	ministr	zdravotnictví	ani	ministr	obrany.	sami	jsme	strůjci	
svého	štěstí.	práce,	které	vykonáme,	neděláme	zpravidla	jenom	pro	sebe,	ale	také	pro	své	děti	a	vnoučata.

náprava	je	unikátní	součástí	védického	písma,	kde	staří	mudrci	přicházejí	s	vymezením	rituálů	pro	čištění	karmy	a	eliminaci	negativního	astrologic-
kého	vlivu	planet.	problémy	současného	života	jsou	důsledkem	karmického	dluhu	života	minulého.	Díky	védické	astrologii	je	možné	v	současném	
životě	s	karmou	aktivně	pracovat.	tato	řešení	–	parihary	–	se	týkají	všech	druhů	lidských	potíží.	při	nápravě	se	jedná	obecně	o	odříkávání	manter	
a	vykonávání	speciálních	rituálů	v	přesně	specifikovaných	místech,	které	přímo	ovlivňují	aktuální	etapu	našeho	života.	Jde	např.	o	pooju	(čti:	pudžu),	
mantry	a	rituály,	věnování	daru	(např.	pohoštění	či	obdarovávání	chudých	lidí)	nebo	vagya	–	nošení	prstenu,	případně	speciálního	náhrdelníku	
apod.	všechna	tato	řešení	závisejí	na	druhu	doshi,	kterou	máme.	Dosha	je	sanskrtské	slovo	pro	„kaz,	nepříznivost,	nebezpečí“.	Existují	rozdílné	druhy	
doshy,	jako	jsou	manglika	Dosha,	sarpa	Dosha,	Kalasarpa	Dosha,	putra	Dosha,	pitra	Dosha	a	další.	praktickými	řešeními	lze	všechny	tyto	doshy	překo-
nat.

některá	řešení	můžeme	vykonat	sami,	například	odříkáváním	manter	nebo	návštěvou	míst,	kde	ke	karmickému	dluhu	došlo,	jiná	za	nás	může	vyko-
nat	brahmín,	kněz	či	šaman.	některá	jsou	naprosto	originální	a	záleží	vždy	na	čteči	palmových	listů	a	na	jeho	umu,	jak	je	pro	nás	připraví.	nápravou	
nemusí	být	vždy	návštěva	hinduistických	chrámů,	ale	pokud	jsou	čtečem	z	palmového	listu	přepsány,	je	to	nejefektivnější	způsob	práce	na	sobě.	
lze	říci,	že	zpravidla	se	máme	vrátit	tam,	kde	karmická	nerovnováha	v	některém	z	minulých	životů	vznikla,	a	vyčistit	karmický	dluh,	ať	už	se	to	stalo	
v	praze,	peru,	v	indii,	či	na	srí	lance.

někdo	může	rituály	vykonat	v	Čechách	nebo	Evropě,	jiný	může	nápravu	realizovat	pomocí	rituálu	s	palmovým	listem	(od	roku	2014	jej	lze	provést	
v	našem	centru	v	praze),	dlouhodobého	podpůrného	obřadu	(vykonáván	brahmínem	v	indii	po	dobu	třeba	240	dní),	případně	návštěvou	hinduis-
tických	chrámů	v	indii.

Dlouhodobý	podpůrný	obřad	pomůže	eliminovat	to	„zlé“	v	nadcházejícím	období	a	pomůže	nám	přijmout	to	„dobré“.	obřad,	například	jménem	
lakshmí	mantra	(240	dní),	pro	nás	v	indii	každodenně	vykonává	brahmín	podle	přesných	pravidel	s	předepsaným	„balíkem“	obětin	(vonné	tyčinky	
a	kadidla,	kosové	či	kravské	mléko,	ovoce,	květiny,	pánské	nebo	dámské	oblečení,	dříví	atd.).	Za	obřad	se	platí	(brahmín	musí	nakoupit	obětiny,	ale	
nefakturuje	a	nemailuje	si	s	námi).	pokud	máme	realizovat	nějakou	cestu,	je	vhodné	se	na	ni	vydat.	máme-li	navštívit	hinduistické	chrámy	indie,	
můžeme	se	vydat	osobně	se	čtečem	palmových	listů	palanim	a	obdobně	naladěnými	lidmi	a	dle	instrukcí	palaniho	vykonat	vše	potřebné	pro	očistu	
karmy	a	eliminaci	negativního	astrologického	vlivu	planet.	na	cestu	následujícího	roku	se	objednáváme	v	červnu	roku	předchozího.

5|	Jak	pracovat	s	týdenními	mantrami

… Pro ty, kteří mají chuť pro sebe udělat více.
	

Na	obrázku	jsou	bohové	Saraswati,	Lakšmí	a	Ganéša	(zleva	doprava).	
Poznámka:	Pokud	nejsme	praktikujícími	šivaisty,	je	pro	nás	naprosto	
nevhodné	používat	obrázek	či	sošku	tancujícího	boha	Šivy.

obrázek	umístíme	tak,	abychom	stáli	proti	němu	a	naše	čelo	směřovalo	na	
východ.	obstaráme	si	málu	(108	korálků)	abychom	se	soustředili	na	odří-
kávání	a	nemuseli	počítat,	kolik	manter	jsme	už	odříkali.	při	„odpočítávání“	
korálků	není	dovoleno	použití	ukazováčku.	nejvhodnější	čas	pro	odříkávání	
manter	je	čas	mezi	4.	a	10.	hodinou	ráno.	před	vlastním	odříkáváním	je	
vhodné	se	osprchovat,	můžeme	se	napít	vody	či	čaje,	ale	snídani	odložme	
až	po	odříkávání	manter.	mantry	jsou	uvedeny	tak,	jak	se	odříkávají,	a	mů-
žeme	je	odříkávat	v	duchu	či	polohlasem.	počet	odříkávání	jednotlivých	
manter	je	uveden	na	obrázku.	Když	ráno	zapomeneme	mantry	odříkat	nebo	
nestíháme,	mějme	ofocený	obrázek	v	mobilu	a	odříkejme	je	třeba	při	cestě	
do	práce	tolikrát,	kolik	je	naše	oblíbené	číslo.	můžeme	mít	jednu	málu	doma	
a	jednu	v	autě	nebo	v	kabelce.

poznámka:	sobotní	mantra	pro	saturn	se	odříkává	tak,	aby	naše	čelo	
směřovalo	na	sever.	pokud	chceme	zvýšit	účinek	této	mantry	(například	pro	
potlačení	hrozby	střetu	s	válečným	či	teroristickým	konfliktem),	odříkáváme	
ji	v	černém	oblečení	a	po	odříkání	nakrmíme	černé	ptáky	a	zvířata	a	podaru-
jeme	chudé	či	postižené	lidi	jídlem.

obrázek	může	být	základem	pro	jednoduchý	domácí	oltář,	před	odříkává-
ním	zapálíme	vonnou	tyčinku,	čajovou	svíčku	a	do	vázy	dáme	květiny.	mů-
žeme	si	také	na	papír	napsat	svá	přání	a	dát	je	k	obrázku.	při	formulaci	přání	
nepoužíváme	zápory	a	slovíčko	„chci“.	Zápory	vesmír	škrtá,	a	pokud	bychom	
naše	přání	uvedli	slovíčkem	„chci“,	zůstane	jenom	u	chtění	a	skutek	utek…
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6|	cesta	do	indie

… Láká vás představa, že zpracujete svůj karmický dluh? Pojeďte s námi do jižní Indie.

Co	potřebujete?
Čas	zhruba	14	dní	poslední	týden	v	lednu	nebo	začátkem	února	
příštího	roku	a	objednávku	zaslanou	dle	instrukcí,	které	jste	obdr-
želi	po	čtení	palmového	listu.

Respekt	ke	sdílení	seznamu	míst,	která	máte	navštívit,	se	sezna-
mem	míst	ostatních	účastníků	cesty.

průměrné	zdraví,	samostatnost,	trpělivost,	respekt	a	pokoru	k	jižní	
indii,	jejím	zvyklostem	a	božství.

Finance	na	nákup	letenky	a	za	služby	poskytované	v	indii	–	
konkrétní	kalkulace	ceny	služeb	v	indii	se	provádí	každý	rok	dle	
konkrétní	trasy	a	počtu	lidí	ve	skupině.

letenku	tam	a	zpět	z	prahy	do	chennai	v	indii	a	vízum,	případně	
pojištění,	očkování	apod.,	které	si	sami	zajistíte.	informaci	o	kon-
krétním	letu	obdržíte	při	informativní	schůzce	v	září.

promyšlenou	úvahu,	zda	si	cestu	před,	či	po	té	prodloužíte	o	indi-
viduální	pobyt	v	indii	nebo	dalších	destinacích.

přijetí	skutečnosti,	že	se	nejedná	o	standardní	zájezd	s	cK.	Jedete	
sami	za	sebe	a	respektujete	obecná	cestovatelská	pravidla	a	dopo-
ručení	průvodce	palaniho	pro	svoji	pohodu,	zdraví	a	bezpečnost.

Indie – mapka státu Tamilnádu

Čteč palmových listů Palanisamy Chinnappa a jeho „Soul Pooja“ v Rameshwaramu pro to, aby duše jeho předků dosáhly klidu.
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7|	védické	léčby	(rituály)	–	náprava	detailněji

… Co všechno může ovlivnit naši karmu?

Jakmile	čtení	palmového	listu	končí,	čteč	zpracuje	příslušnou	kapitolu	palmového	listu,	která	je	vyhrazena	pro	naši	nápravu.	o	co	jde?	Je	to	konkrét-
ní	návod,	co	je	potřeba	vykonat	pro	vyčištění	karmy	a	pro	eliminaci	negativních	věcí	a	negativního	vlivu	planet.	Je	to	podle	mého	názoru	nejdůle-
žitější	část	palmového	listu,	protože	se	můžeme	pustit	do	práce	a	konkrétně	odstranit	různé	bloky,	které	například	přetrvávají	v	naší	rodině,	rodu	
apod.,	příslušnou	věc	pročistit	tak,	abychom	se	my	a	ani	naše	další	generace	s	obdobnou	nepříjemnou	záležitostí	nemuseli	potkat.	práce,	kterou	
vykonáme,	neděláme	zpravidla	jenom	pro	sebe,	ale	také	pro	své	děti	a	vnoučata.

Homam	–	je	starobylý	rituál,	který	vykoná	skupina	duchovních	v	podobě	ohnivé	oběti	(oběti	ohně)	s	odvoláním	se	na	bohy.

Jantra	–	je	účinnější	nežli	boží	obraz.	podle	posvátných	textů	může	uctívání	janter	přinést	prosperitu,	mír	a	zdraví,	jelikož	bůh	v	jantrách	přebývá.

Pooja	–	je	efektivní	nástroj	a	mudrci	ze	starých	časů	nejčastěji	doporučovaná	forma	léčby.	Jedná	se	o	oběť	bohu	a	je	prosbou	o	boží	vedení	a	po-
moc.	vykonatel	pooji	pomocí	obětin,	modliteb	a	obřadů	zajistí	náboženské	spojení	a	požádá	o	pomoc	a	boží	vedení.

Dar	–	je	jednou	z	nejsnazších	forem	léčby.	Darem	může	být	leccos	věnované	chudým,	handicapovaným	nebo	třeba	sirotkům,	což	nám	zajistí	vnitřní	
klid	duše	a	požehnání.	Díky	darům	se	staneme	nástrojem	pomoci	chudým.	největší	význam	mají	dary	v	den	našich	narozenin,	výročí	apod.	v	palmo-
vém	listu	je	zcela	přesně	vymezen	náš	dar,	zpravidla	jej	doprovází	nějaká	mantra	či	jiná	léčba.	pokud	vymezení	není,	je	zcela	jedno,	jestli	věnujeme	
dar	chudým,	sirotkům,	postiženým	dětem	či	slepým	lidem.	Zkusme	se	vyhnout	takovým	formám,	u	nichž	nelze	dohlédnout	na	to,	kde	dar	skončí.	
věnujme	svůj	čas	tomu,	aby	se	pomoc	neminula	účinkem,	pomozme	lidem	v	každodenním	životě,	v	kanceláři,	v	chrámech,	vzdělávacích	institucích,	
nemocnicích	apod.

Půst	–	je	od	dávných	časů	částí	náboženských	obřadů,	ve	vybrané	dny	je	půst	(vynechání	jídla	a	pití	na	omezený	čas)	doporučen	právě	kvůli	plane-
tám.	osoba	držící	půst	a	používající	růženec	nebo	rudraksha	mala	najde	vnitřní	klid	opěvováním	manter	aktuální	planety.

Meditace	–	pomáhá	mysli	uklidnit	se	a	chrání	ji	před	chybami,	zbaví	ji	napětí	a	zvýší	bdělost.	pomáhá	nám	k	nalezení	správných	řešení,	celkově	
zlepšuje	tělesnou	kondici	a	kontrolu	fyzického	těla.

Japa	–	je	nejsnazší	a	nejjistější	způsob	k	uvědomění	si	boha.	opakování	kterékoliv	mantry	nebo	božího	jména	je	známo	jako	Japa.	Je	to	doslova	du-
ševní	potrava	pro	hladovou	duši.	Boha	si	můžeme	uvědomit	ve	všem	a	všude.	opakování	božího	jména	pomáhá	tišit	mysl	a	vede	k	vyznání	hlubšího	
porozumění	vlastní	božské	povahy.	praktikováním	Japy	či	manter	odstraníme	nečistoty	v	mysli	a	své	hříchy.	před	započetím	Japy	se	vykoupáme	
nebo	si	alespoň	umyjeme	ruce,	případně	nohy,	obličej	a	ústa.	použijeme	tulsi	mala	o	108	korálcích,	rudrakshu	či	růženec.	použití	ukazováčku	není	
dovoleno.	Zvolíme	jakoukoliv	mantru	nebo	boží	jméno,	opakujeme	jej	108x	denně,	nejlépe	brzy	ráno	mezi	4.	a	10.	hodinou,	kdy	je	pro	Japu	nej-
vhodnější	doba.	při	jejím	výkonu	se	posadíme	čelem	na	východ	nebo	sever.	Činnost	opakujeme	v	přiměřeném	tempu	–	ani	příliš	pomalu,	ani	příliš	
rychle.	Zkusíme	spojit	Japu	s	rytmem	svého	dechu	a	meditujeme	v	podobě	odpovídající	našemu	božstvu.	pozorujeme	ticho	a	vyhneme	se	tomu,	
aby	nás	někdo	vyrušil.	pak	Japa	očistí	naše	srdce,	uvědomíme	si	své	životní	poslání	a	užijeme	si	neskonalého	božského	požehnání.

Mantra	–	znamená	„uvolnění	se	od	mysli“,	což	je	zvláštní	boží	formulace,	která	–	pokud	je	opakována	–	povede	k	naprostému	uvědomění	si	božího	
vědomí.	mantra	je	sbírkou	dávných	liter,	energeticky	nabitých	opakovacích	konstant.	opakování	mantry	má	záhadné	účinky,	které	nás	přiblíží	
k	bohu.	představuje	samotné	vědomí;	stává	se	způsobem	buzení	schovaného	vnitřního	vědomí.

8|	Kniha	pavla	Krejčího	„Kým	JsmE	Byli,	JsmE	a	BUDEmE“	(DialoG	liBEREc)

… Vše je tak, jak má být.
	

pavel	Krejčí	svůj	nevšední	životní	příběh	a	svou	zkušenost	s	palmovým	listem	a	pobytem	se	skutečným	
čtečem	palmových	listů	v	jižní	indii	sepsal	osobitou	a	čtivou	formou	do	úspěšné	knihy	„Kým	jsme	byli,	
jsme	a	budeme“	(vydal	Dialog,	liberec,	objednávky	–	knihy@dialog-lbc.cz).

před	několika	lety	si	pavel	Krejčí	přečetl	knihu	o	knihovnách	palmových	listů	v	jižní	indii,	v	nichž	byly	už	
před	tisíci	roky	napsány	životní	příběhy	lidí,	kteří	v	budoucnu	do	této	knihovny	přijdou.	neuvěřitelné.	Byl	
nadšen	a	zvědav.

po	krátkém	čase	se	vydal	na	cestu	do	indie	a	navštívil	jednu	z	knihoven,	v	níž	mu	čteč	palmových	listů	
našel	jeho	palmový	list	a	sdělil	mu	jeho	obsah.	autor	se	dozvěděl	nejen	detaily	ze	svých	minulých	vtěle-
ní	a	současného	života,	ale	také	informace	o	událostech,	které	ho	v	dohledné	době	čekávají	a	neminou.	
Fakta,	která	se	od	čteče	dozvěděl,	jej	svou	přesností	natolik	ohromila,	že	záhy	opustil	občanské	povolání	
a	započal	se	zkoumáním	mysteria	palmových	listů.	Je	náš	osud	na	100	%	dán?	Je	snad	vymezen	minulou	
karmou?	vycházíme	vstříc	osudu,	anebo	spíše	on	nám?	lze	jej	změnit,	vyhnout	se	tragédiím	anebo	ho	
aspoň	vychýlit	k	lepšímu?	platíme	životní	nepřízní	za	svoje	minulá	pochybení?	potkali	jsme	svoje	nejbliž-
ší	i	v	minulých	životech?	Rodíme	se	stále	znovu?	lze	přečíst	přesné	datum	smrti?

po	několika	letech	v	autorově	životě	vskutku	došlo	k	událostem,	které	mu	čteč	předpověděl.	pavel	Krejčí	
posléze	pozval	dva	čteče	palmových	listů	do	prahy,	kde	ve	vyprodaném	sále	novoměstské	radnice	vzbu-
dili	doslova	senzaci.	v	současné	době	už	zájemci	o	čtení	palmového	listu	nemusejí	jezdit	do	jižní	indie,	
ale	mohou	se	prostřednictvím	skype	propojit	z	evropského	centra	v	praze	přímo	s	centrem	palmových	
listů	v	jižní	indii	a	se	skutečným	čtečem	palmových	listů,	kterého	vidí	na	obrazovce	před	sebou.
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9|	Časté	dotazy

… Mnohem více odpovědí, než si myslíte, čeká ve vašem palmovém listu.

Můžeme	ovlivnit	svůj	osud?
ano,	můžeme.	75	–	80	%	je	dáno,	20	–	25	%	se	dá	ovlivnit.	celý	život	žijeme	podmíněně	a	máme	si	dávat	pozor	na	své	zdraví,	na	své	finance	nebo	
při	přechodu	silnice	apod.	v	palmových	listech	je	uvedeno,	ve	kterých	obdobích	máme	být	ještě	bdělejší	třeba	při	pobytu	v	přírodě,	na	silnici	či	při	
cestování.	Datum	smrti	je	dáno	a	život	nelze	prodloužit.	Jenom	zkrátit,	pokud	bychom	například	pokoušeli	osud.	při	čtení	palmového	listu	můžeme	
požádat	o	to,	aby	se	o	naší	smrti	nebo	smrti	našich	nejbližších	nehovořilo.

Proč	jít	právě	do	Knihovny	palmových	listů?	Musíme	pak	jet	do	Indie?
Čtení	palmového	listu	je	skutečně	čtením	z	našeho	zdroje.	Jedná	se	opravdu	o	čtení,	ne	o	předpověď.	Jaký	je	v	tom	rozdíl?	v	předpovědi	očeká-
váme,	že	se	to	„samo“	stane.	U	palmových	listů	dostaneme	kromě	informací	především	konkrétní	návod,	jak	pročistit	to,	co	nám	blokuje	šťastný	
a	harmonický	život.	po	vyčištění	karmy	už	pracujeme	na	tom,	abychom	to	„dobré“	dokázali	přijmout	a	„špatné“	potlačili.	Je	to	dobrý	nástroj	pro	
současnou	velmi	náročnou	dobu	transformace.	v	jednotlivých	kapitolách	je	popsáno	zdraví,	partnerské	vztahy,	kariéra,	rodinný	život,	kdy	je	vhodné	
činit	zásadní	životní	rozhodnutí	(škola,	sňatek,	kompatibilita	s	partnerem,	vhodný	čas	pro	početí	dítěte,	informace	týkající	se	podnikatelského	zámě-
ru	apod.)	a	čeho	se	kdy	vyvarovat	(zdraví,	nehoda	na	silnici,	úraz	v	přírodě,	přímý	střet	s	teroristickým	činem	nebo	válečným	konfliktem).	Zásadní	pro	
tazatele	může	být	otázka,	jaké	má	poslání	v	tomto	životě	a	který	z	minulých	životů	výrazně	ovlivňuje	jeho	život	současný.	v	palmovém	listu	je	i	přes-
né	datum	smrti	a	dozvíme	se	jej,	pokud	před	vlastním	čtením	nepožádáme	čteče,	aby	tuto	či	ostatní	informace	týkající	se	smrti	pominul.	palmový	
list	také	může	dát	odpověď	na	otázky	mezigeneračního	charakteru,	kdy	například	nějaká	trápení	záhadně	přecházejí	z	jedné	generace	na	druhou.

Kdo	je	se	mnou	po	celou	dobu	práce	s	knihovnou	palmových	listů	v	kontaktu	a	kdo	mi	můj	list	přečte?
pracuje	s	vámi	překladatel/ka	a	nádí	palanisamy	chinnappa,	kterého	si	pro	práci	v	pražském	centru	palmových	listů	vybral	ing.	pavel	Krejčí.	Je	tím	
nejlepším	z	nejlepších	ze	školy	uznávaného	mistra	veeraperumala	shivashanmugama.	mistr	pracoval	pro	špičky	veřejného	i	politického	života	
a	pro	několik	premiérů	vlád.	při	práci	s	tímto	nádím	se	nám	dostává	několika	dalších	výhod,	které	mají	velký	vliv	na	výsledek	naší	práce.	Za	prvé	
vystudoval	vysokou	školu,	dobře	ovládá	indickou	angličtinu	a	nedochází	k	nepřesnostem	způsobeným	například	mezi	čtečem	palmových	listů	
a	komerčním	překladatelem	ze	starotamilštiny	do	indické	angličtiny.	Další	aspekt	je	sociální	a	duchovní	a	také	to,	že	kromě	čtení	palmového	listu	
každoročně	organizuje	duchovní	cesty	pro	mnoho	lidí,	aby	dokázali	nejen	přijmout	informace	v	listu	obsažené,	ale	aby	je	doprovodil	do	míst,	kde	
mohou	odstranit	karmickou	zátěž	a	bloky	svého	života.	Čtečovo	sociální	cítění	vzniklo	jeho	dlouholetou	praxí	a	zkušenostmi	aplikace	starodávného	
mysteria	palmových	listů	pro	západní	civilizaci.	Duchovním	aspektem	je	to,	že	se	po	mnoha	praxích	v	různých	státech	indie	a	světa	uchýlil	skutečně	
do	kolébky	knihoven	palmových	listů	na	jihu	indie,	žije	se	svojí	rodinou	v	pokoře	tradičním	životem	naplněným	každodenní	duchovní	prací.	několik	
měsíců	v	roce	setrvává	v	silných	duchovních	místech.

Jak	pracovat	s	informacemi,	kterých	se	mi	dostane?
to	je	individuální	a	záleží	na	tom,	zda	člověk	na	sobě	chce	pracovat,	nebo	ne,	protože	po	přečtení	palmového	listu	–	na	rozdíl	od	jiných	nástrojů	–	
získáme	konkrétní	návod,	co	můžeme	udělat	pro	zlepšení	našeho	života,	zejména	co	udělat	pro	potlačení	událostí,	které	pro	nás	nejsou	příznivé.	
Každý	z	mnoha	způsobů	je	ušit	na	míru	pro	naši	životní	křižovatku.

Prosím	o	více	informací	o	indické	(védské)	astrologii.
Dle	západních	názorů	byly	základy	astrologie	přineseny	do	indie	po	roce	330	př.	n.	l.,	když	alexandr	veliký	dobyl	část	severní	indie.	indická	astrologie	
tedy	prapůvodně	pochází	z	Řecka.	indičtí	astrologové	s	tím	však	nesouhlasí	a	tvrdí,	že	indická	astrologie	vznikla	ve	védském	období	indické	historie,	
současně	se	vznikem	véd.	tedy	možná	až	před	12	000	lety…	v	indii	jsou	věda,	filosofie	a	náboženství	produktem	stejného	principu.	vytvářejí	celek,	
z	kterého	plynou	vědomosti	o	člověku	a	o	světě.	indická	astrologie	pracuje	s	devíti	„tělesy“:	slunce,	luna,	merkur,	venuše,	mars,	Jupiter,	saturn,	Ráhu,	
Kétu.	Devítka	je	pro	celý	systém	klíčová,	přidání	jakéhokoliv	dalšího	tělesa	by	rozbouralo	zejména	systém	predikcí.	nepracuje	se	tedy	s	Uranem,	
neptunem	ani	plutem.	aspekty	jsou	chápány	jako	spojení	energie	planet,	neuvažuje	se	vlastní	povaha	aspektů.	význam	aspektu	je	dán	pouze	po-
vahou	a	postavením	planet.	nepracuje	se	s	přesnými	aspekty	jako	u	západní	astrologie,	pouze	se	odpočítá	příslušný	počet	domů.	Jsou	aspektovány	
i	prázdné	domy.	Každá	planeta	aspektuje	v	konjunkci	a	opozici.	ostatní	aspekty	platí	jen	pro	mars,	Jupiter	a	saturn,	ale	ještě	pro	každou	z	nich	jinak	
(a	nesymetricky).	Ráhu	a	Kétu	se	pro	aspekty	většinou	neuvažují.

Zdroj: Védská astrologie RNDr. Vladislav Šíma

Slyšela	jsem,	že	každý	rok	jezdíte	do	jižní	Indie.	ráda	bych	příští	rok	jela	s	vámi.	Co	pro	to	mohu	udělat?
ano,	každý	rok	podnikáme	cesty	na	jih	indie	přímo	do	srdce	knihoven	palmových	listů.	Do	indie	zájemci	přiletí	individuálně	zpravidla	koncem	ledna	
nebo	v	prvním	únorovém	týdnu,	což	je	pro	běžného	Evropana	klimaticky	nejpřijatelnější	měsíc.	Během	přibližně	dvoutýdenního	pobytu	se	už	
nemusíme	o	nic	starat,	vše	pro	nás	organizuje	přímo	čteč	palmových	listů.	navštěvujeme	hinduistické	chrámy	a	naprosto	konkrétní	prací	vytváříme	
potenciál	pro	mnohem	lepší	zvládnutí	všech	životních	křižovatek,	ať	už	se	jedná	o	výběr	školy	či	povolání,	plánovanou	operaci,	harmonizaci	partner-
ského	života,	vhodný	datum	sňatku,	početí	(adopce)	dítěte,	úspěch	v	práci	či	byznysu,	soudní	spor,	práci	s	energiemi	či	duchovní	procitnutí,	poslání	
v	tomto	životě	a	další	události.	máte-li	zájem,	přihlaste	se	na	cestu	do	kolébky	palmových	listů	v	jižní	indii	do	18.	června	stávajícího	roku	na	únor	
roku	následujícího.	před	tím	ale	doporučujeme	nechat	si	hledat	a	přečíst	svůj	palmový	list.	Zpravidla	v	září	se	v	praze	uskuteční	informativní	schůzka,	
kde	zájemci	dostanou	všechny	potřebné	informace.	někteří	účastníci	zájezdu	si	dobu	pobytu	v	indii	před	zájezdem	či	po	něm	prodlouží	o	pobyt	na	
srí	lance	nebo	přímo	v	indii,	v	oblíbeném	středisku	mahábalípuram	nedaleko	madrásu	(chennai)	a	odpočinou	si	na	prosluněné	pláži	Bengálského	
zálivu	nebo	při	ayurvédských	masážích.
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Kdo	jsou	„nádí“	neboli	čteči	palmových	listů?	Mohu	se	jím	také	stát?
práce	čteče	se	ve	většině	případů	dědí	v	rodině	z	jedné	generace	na	další.	Je	to	životní	poslání,	k	němuž	je	člověk	předurčen.	Čteči	palmových	listů	
studují	dlouho	–	několik	let,	a	ačkoliv	se	jedná	o	rodovou	tradici,	nemají	dopředu	jisté,	že	se	skutečným	nádím	stanou.	aby	se	člověk	mohl	„vy-
učit“,	je	potřeba	nejdříve	se	naučit	sanskrt	a	plynně	číst	a	psát	starotamilsky.	v	průběhu	studia	začínají	od	píky	a	jsou	neustále	podrobováni	mnoha	
zkouškám	od	pozice	pomocníka	v	centru	palmových	listů,	přes	tlumočníka	až	po	skutečného	čteče	palmových	listů.	Do	roku	2016	bylo	toto	povolá-
ní	výsadou	mužů.	v	současné	době	starotamilské	texty	údajně	čte	i	žena.	Doposud	ale	nebyla	možnost	ji	navštívit.

Můžete	prosím	popsat,	jak	vypadá	palmový	list?
to	je	individuální	–	jiné	svazky	palmových	listů	najdeme	na	severu	indie,	jiné	jsou	na	jihu	v	tamilnádu.	také	délka,	šířka	i	tloušťka	svazků	je	odlišná,	
stejně	tak	se	liší	svazky	zasvěcené	různým	mudrcům.	listy	jsou	skutečně	vyrobené	z	palmových	listů,	do	kterých	jsou	vyryty	texty	ve	starotamilštině.

slyšel	jsem,	že	pro	hledání	palmového	listu	stačí	nějaký	otisk?	ano,	některá	centra	palmových	listů	pracují	s	otiskem	palce,	jiná	si	vyžádají	první	
písmeno	křestního	jména	(resp.	datum	narození)	a	existují	i	další	způsoby	hedání	záznamu.	to	co	ale	je	podstatné	je,	že	v	úvodní	fázi	práce	čteče	
palmových	listů	(matching)	spolehlivě		„uhodne“	vše	,	co	přesně	identifikuje	osobu	tazatele,	to	znamená	křestní	jméno	(druhé,	třeba	i	nezapsané	
křestní	jméno),	rodinný	stav,	křestní	jména	rodičů,	informaci	o	tom,	zda	rodiče	žijí,	informaci	o	sourozencích,	křestní	jméno	manželky,	či	partnerky		
(manželek,	resp.	partnerek)	počet	dětí,	případně	jakou	školu	jste	vystudovali,	zda	jste	zaměstnáni,	či	pracujete	sami	na	sebe	apod.

ČR	byla	první	v	Evropě,	kam	v	r.	2010	přijeli	čteči	palmových	listů	a	některé	změny	mají	rychlejší	spád...	víte,	v	období	transformace	(Kali	yugi	-	změ-
na	formy	nás	nejen	při	práci	s	palmovými	listy,	ale		i	v	běžném	životě	čeká	mnoho	změn	a	forem.	vlastně	celý	svět	prochází	rychlými	a	hlubokými	
změnami.	vše	staré,	tradiční	a	ustálené	ztrácí	své	pevné	základy	a	to	nové	často	ještě	nemá	vyhraněný	výraz.	poznání,	že	vše	vytvořené	nezůstává	
tím,	čím	kdysi	bývalo	roste.	tento	stav	je	nazýván	„pralaya“	-	konec	formy.	Je	to	proces,	který	provází	„yugas“	(název	jedné	epochy	v	rámci	jejího	4	
dílného	cyklu),	při	své	přeměně,	při	přechodu	z	jednoho	svého	stádia	následujícího.

Jak	poznám,	že	se	opravdu	jedná	o	můj	palmový	list?
pokud	se	list	najde,	pak	před	samotným	čtením	probíhá	takzvaný	„matching“	neboli	hledání	správného	svazku	palmových	listů	a	v	jeho	rámci	hledá-
ní	odpovídajícího	palmového	listu,	respektive	listů.	nádí	klade	otázky,	na	které	odpovídáte	jen	ano,	či	ne,	a	ve	finále	čteč	najde	list,	v	němž	je	přesně	
napsáno	vaše	jméno,	datum	narození,	jména	rodičů,	partnera,	milenky(ce)	atd.	Závěrem	se	čteč	palmových	listů	zeptá,	zda	všechny	informace,	které	
rekapituloval,	jsou	správné.	pokud	se	shodují,	odpovíte	ano	a	získáváte	jistotu,	že	se	skutečně	jedná	o	„váš“	palmový	list.

Bojím	se,	že	mohu	obdržet	i	špatné	informace.	Co	s	tím?
Často	se	s	touto	obavou	setkávám	a	vždycky	odpovídám,	že	palmové	listy	jsou	pro	ty,	kteří	jsou	připraveni	převzít	odpovědnost	za	sebe	sama.	to	je	
zásadní.	Jak	často	říká	čteč	palmových	listů	–	všichni	lidé	chybují.	chybujeme	v	tomto	životě,	chybovali	jsme	v	těch	minulých	a	naše	chyby	vytvářejí	
karmický	dluh,	protože	naše	chyba	může	někoho	vedle	nás	postihnout,	ať	už	jsme	byli	někomu	nevěrní,	okradli	jsme	vlastního	sourozence	o	ro-
dinný	majetek,	zabili	zvíře	nebo	jsme	podávali	lidem	nekvalitní	medicínu	atd.	chybovat	ale	mohli	i	naši	předkové,	kteří	nám	svou	nezpracovanou	
karmickou	zátěž	předali	jako	pochodeň.	pokud	se	rozhodneme	vstoupit	do	dveří	s	nápisem	„Knihovny	palmových	listů“,	můžeme	zaváhat,	protože	
úděl	za	jejich	dveřmi	se	tvořil	mnohdy	stovky	let.	ptáme	se,	zda	máme	dost	síly	k	očištění	sebe	a	tím	i	našich	dalších	generací,	svých	dětí	a	vnoučat.	
na	základě	svých	zkušeností	vám	mohu	říci,	že	nakonec	jsou	lidé	šťastni,	vyčistí	svou	karmu	a	najednou	uvidí	věci,	které	před	tím	byly	zastřeny.	to	
nám	umožní	lépe	naplnit	to,	co	máme	v	tomto	životě	splnit	jako	své	poslání.	nakonec	nás	může	hřát	pocit,	že	jsme	udělali	vše,	co	jsme	mohli,	pro	
naše	další	pokolení.

Rád	bych	vám	řekl,	že	není	zlých	či	dobrých	informací,	ale	připusťme,	že	bychom	se	bez	některých	momentů	v	životě	docela	rádi	obešli.	lze	je	ze	
čtení	palmového	listu	vynechat?	obecně	lze	na	začátku	čtení	listu	požádat,	aby	čteč	neříkal	informace	týkající	se	smrti,	ať	už	naší,	nebo	našich	blíz-
kých.	lidé	z	Evropy	tyto	informace	obvykle	nechtějí	znát.	ostatní	informace	ale	máme	dostat	–	opakuji	často,	že	v	danou	chvíli	se	dozvíme	vše,	co	
má	být	z	listu	přečteno.	Zdroj,	chceme-li	–	Ákáša	–	je	velmi	moudrá	a	moudře	nám	„dávkuje“,	co	máme	v	daný	okamžik	slyšet	a	co	má	ještě	čas	pro	
případné	následné	čtení,	až	projdeme	další	křižovatkou	života.	někdy	nám	jen	naše	racionální	mysl	spolu	s	hledím	zastřeným	karmickým	dluhem	
neumožňují	přijmout	čtení	tady	a	teď.	máme	českou	mantru,	která	nám	říká,	že	všechno	zlé	je	pro	něco	dobré.

Kde	se	dozvím	více	informací	o	knihovnách	v	Indii	a	o	čtení	z	palmového	listu?
Kromě	webových	stránek	www.palmovelisty.cz	také	na	přednáškách	ing.	pavla	Krejčího.	občas	přijíždí	do	Evropy	i	samotný	čteč	palmových	listů	
palanisamy	chinnappa.	aktuální	informace	najdete	na	facebookové	stránce	„palmové	listy“.

V	kolika	letech	mohu	požádat	o	svůj	výklad	a	kolik	mám	inkarnací?
o	čtení	palmového	listu	lze	požádat	po	dosažení	16	let.	v	knihovnách	palmových	listů	je	popsáno	sedm	inkarnací,	tedy	těch	lidských.	ostatní	inkar-
nace,	kdy	jsme	byli	řekou	či	horou,	rostlinou	nebo	slonem,	v	palmových	listech	nenajdeme.	po	inkarnaci	lidské	může	následovat	náš	život	ve	formě	
posvátného	stromu	apod.

Lze	uskutečnit	videokonferenci	přes	Skype	z	pohodlí	mého	domova,	aniž	bych	musela	navštívit	centrum	v	Praze?
ne,	to	není	možné.

Kolik	času	si	mám	rezervovat	na	samotné	čtení	z	palmového	listu?
v	den,	kdy	se	má	list	otevřít,	si	dovolte	vyhradit	celý	„indický“	den	jenom	pro	čtení	palmového	listu	a	přijeďte	se	zklidněnou	myslí	(!)	raději	dříve,	než	
později	do	prahy.	Začínáme	zpravidla	stejným	způsobem	jako	v	indii	společným	ranním	rituálem.	pokud	se	opozdíte,	neklepejte	prosím,	vyčkejte	
5–15	minut	na	ukončení	rituálu.	Délku	čtení	je	těžké	odhadnout,	protože	dokud	se	list	neotevře,	nelze	říci,	jak	dlouho	čtení	bude	trvat.	pokud	vše	
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na	indické	straně	probíhá	normálně	(nejsou	například	výpadky	elektrického	proudu)	a	doba	jednoho	čtení	nepřesáhne	v	průměru	do	2	hodin,	lze	
přibližně	počítat	s	ukončením	vašeho	„indického“	dne	mezi	18.	až	19.	hod.

Jakým	způsobem	mohu	ovlivnit	lepší	průběh	nemoci?
pokud	se	váš	list	najde,	lze	položit	i	takovouto	otázku.	můžete	se	dozvědět	třeba,	co	je	příčinou	nemoci	a	jak	pracovat	na	zlepšení	zdravotního	stavu.

Mohu	jet	do	Indie	s	vámi,	bez	toho,	aby	mi	cesta	byla	doporučena	pro	očistu	karmy?
ano,	můžete.	Kromě	poznávání	krás	starých	posvátných	měst	jižní	indie	si	de	facto	vytvoříte	jakýsi	duchovní	kredit,	který	v	případě	potřeby	můžete	
čerpat.

Mám	vůbec	právo	chtít	znát	osud	svých	dětí	a	jejich	cestu	ovlivňovat?	Není	to	proti	vesmíru?
tázat	se	v	zásadě	můžeme,	na	co	chceme,	ale	protože	vše,	co	je	v	knihovnách,	je	v	souladu	s	vesmírem,	bude	nám	v	danou	chvíli	řečeno	vše,	co	
řečeno	býti	má.	lidé	se	na	své	děti	často	ptají	a	chtějí	vědět,	např.	v	jakém	oboru	mohou	dítěti	vytvářet	podmínky,	na	jaké	sporty	se	bude	ratolest	
hodit	apod.	Jednou	jsem	navštívil	s	tehdy	tříletou	dcerou	anetou	léčitele	paseku	a	také	jsem	se	tázal	na	100	věcí	a	říkal	mu,	jaký	o	ni	mám	strach…	
pan	paseka	se	mi	zpříma	podíval	do	očí	a	řekl	mi:	„pavle,	vy	se	už	na	svou	dceru	vy…te,	vy	už	jí	tou	svojí	přehnanou	péčí	ubližujete.“	tak	jsem	získal	
ponaučení	a	snažil	jsem	se	pro	dceru	spíše	vytvářet	podmínky,	ale	už	ji	nEovlivňovat.

Je	možné,	že	s	blížícím	se	datem	mého	čtení	se	dějí	zvláštní	věci?
ano,	jak	se	blíží	čas	čtení	a	energie	se	začínají	dávat	do	pohybu,	mohou	nastávat	individuálně	zvláštní	věci,	sny,	bolesti	hlavy	apod.	Člověk	se	skuteč-
ně	dostává	do	kontaktu	se	svým	zdrojem	a	zejména	s	karmickým	dluhem.

od	doby	čtení	se	snažím	jíst	vegetariánsky,	jak	mi	bylo	doporučeno,	a	chtěl	bych	vědět,	zda	náhodou	není	výjimka	
pro	ryby.
maso	vůbec	ne,	omezeně,	nebo	přece	jen	jíst?	Je	to	vždy	věc	člověka,	kterého	se	to	týká.	není	to	smlouvání	s	nikým	jiným	než	vlastní	dohoda	sám	
se	sebou.	vše	při	čtení	palmového	listu	je	doporučením	pro	to,	aby	dobré	věci	nastaly	a	špatné	byly	potlačeny.	můj	názor?	pokud	to	bez	ryb	nedáte	
a	měl	byste	nějakou	psychickou	újmu,	tak	si	ji	občas	dejte.

Dnes	mi	přišel	dopis	z	Indie	s	informací	o	provedení	obřadu,	který	jsem	si	objednala.	Co	mám	dělat	s	barevnými	
prášky	v	dopise?
Jedná	se	o	požehnaný	„prášek“	z	vašeho	obřadu.	Šedivý	symbolizuje	hinduistického	boha	Šivu	a	červený	jeho	manželku	parvátí.	můžete	si	je	dát	
k	výše	uvedenému	obrázku,	a	pokud	budete	mít	nějaký	zásadní	den	nebo	životní	událost,	maličko	si	namočte	prst,	udělejte	si	červenou	a	šedivou	
tečku	na	čele	a	pak	vykonejte	denní	mantru.

Po	rituálu	jsem	obdržel	oranžovou	šňůrku	na	ruku.	Jaký	má	význam?
Šňůrka	je	ochrana	a	zároveň	napojení	na	energie	z	rituálu.	oranžová	barva	je	šivaistická	a	značí	barvu	nejvyššího	hinduistického	boha	Šivy.

V	jednom	článku	na	internetu	jsem	se	dočetl,	že	jste	už	byl	na	výkladu	ve	větším	počtu	knihoven,	v	každé	měli	váš	
list	a	výklad	byl	víceméně	totožný,	i	když	jinými	slovy.	Jak	je	to	možné?
neumím	starotamilsky,	takže	se	neumím	vyjádřit	k	fyzickému	listu.	Jednou	je	mi	list	čten	na	jihu	indie,	jednou	na	severu…	mohu	s	určitostí	mluvit	
o	výkladu,	a	ten	je	v	hlavních	rysech	totožný,	ale	vždy	navíc	platí,	že	„v	danou	chvíli	se	člověk	dozví	vše,	co	se	má	dozvědět“.	a	já	jsem	se	vždy	dozvě-
děl	aktuálně	to,	co	jsem	asi	konkrétně	potřeboval	pro	danou	životní	etapu.

Samozřejmě	chápu,	že	ne	každý	člověk	má	napsaný	svůj	palmový	list,	ale	pokud	ho	má,	zajímá	mě,	zda	se	nachází	
jen	na	jednom	místě,	resp.	jen	v	jedné	knihovně,	nebo	ve	všech	knihovnách	palmových	listů.
neumím	odpovědět	více	než	v	minulé	otázce.	pokud	se	jednou	váš	list	najde,	čteč	palmových	listů	si	pro	vaše	konkrétní	čtení	opatří	list,	z	něhož	
vám	bude	čteno,	ať	jste	v	naadi	astrological	centre	v	new	Delhi,	chennai	nebo	mayiladuthurai…

Věci	z	palmového	se	určitě	stanou,	nebo	je	mohu	ovlivňovat?
sedm	mudrců	pro	nás	psalo	mimo	čas	a	prostor,	ale	my	všichni	se	v	těchto	inkarnacích	zatím	pohybujeme	v	duálním	světě.	Čas	plyne,	náš	život	
plyne,	procházíme	menšími	milníky	života,	nebo	složitými	křižovatkami.	pokud	například	moje	dcera	nemá	ve	48.	roce	života	(resp.	když	oslaví	47.	
narozeniny,	už	„běží“	do	48.	roku…)	jet	k	moři,	tak	je	jenom	na	ní,	jak	se	za	pár	let	rozhodne.	proto	říkám,	že	čtení	palmového	listu	není	pŘEDpovĚĎ.	
Za	slovem	předpověď	očekáváme,	že	se	událost	stane.	pokud	si	dcera	nechá	palmový	list	přečíst	ve	30	letech,	nebude	tam	asi	„napsáno“,	co	se	
přesně	stane	v	48.	a	dalších	letech	jejího	věku,	protože	nikdo	neví,	jak	se	dcera	k	předchozím	milníkům	postaví.	celý	život	v	tomto	zrození	vlastně	
máme	podmíněný	mnoha	milníky,	kdy	si	máme	dát	pozor	na	to	či	ono,	ať	se	jedná	o	moře,	dopravu	nebo	nebezpečí	návštěvy	místa	zvýšeného	rizi-
ka	teroristického	činu.	nemáme	zkrátka	pokoušet	osud.	pokud	jej	pokoušíme,	sami	jsme	svého	(ne)štěstí	strůjci	a	nemusíme	se	dožít	ani	data	svého	
úmrtí,	které	je	uvedeno	v	palmovém	listu	(pokud	jsme	na	začátku	čtení	nepožádali	čteče,	aby	otázky	týkající	se	smrti	neříkal).

Kolik	jste	zatím	potkal	lidí,	jejichž	palmový	list	nalezen	nebyl	a	kolik	jich	je	v	poměru	k	těm,	jejichž	list	nalezen	byl?
na	přednáškách	se	tomuto	tématu	už	vyhýbám,	protože	generuje	další	a	další	otázky.	Je	potřeba	si	uvědomit,	že	septha	Rishies	psali	mimo	čas	
a	prostor	(neexistovala	dualita).	v	roce	2009	jsem	si	dal	za	úkol,	že	budu	tyto	termíny	předkládat	postupně	a	budu	dbát	na	to,	aby	nedošlo	ke	
znehodnocení	mysteria	palmových	listů.	Jsou	v	něm	další	složitější	věci,	se	kterými	se	sám	potýkám,	abych	je	správně	pochopil.	Jen	jednou	ročně	
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je	mohu	konzultovat	se	dvěma	odborníky	na	palmové	listy	v	indii.	navíc	pokud	tahle	otázka	na	počty	lidí	padne,	všichni	se	najednou	vrhnou	na	
čísla	a	samotné	listy	jsou	jim	fuk.	obecně	je	hodně	teorií	a	já	mám	rád	tu,	že	lidé,	kteří	se	v	minulých	životech	dostali	do	vysokých	vibrací,	prostě	
mají	v	knihovně	palmových	listů	záznam…	navíc	Česko,	slovensko	a	Japonsko	má	velký	podíl	lidí,	kteří	svůj	list	mají.	což	zase	generuje	otázky	typu	
„takže	jsme	něco	víc,	proč	jsme	na	tom	lépe	než	třeba	lidi	z	Usa	atd.“	posluchače	najednou	víc	zajímají	teorie	o	statistikách	s	nejasným	základem	
než	práce	se	sebou	samými…	mysterium	se	zkrátka	nedá	vyjadřovat	čísly.

Lze	uniknout	karmě?
„Každá	duše	přichází	na	svět	posílená	vítězstvími,	kterých	dosáhla	během	minulých	životů	na	tomto	světě,	a	oslabená	porážkami,	které	v	jejich	
průběhu	utrpěla.“	Daniel Dennett

tvůrci	nádí	předpovědí	nečekají	žádný	materiální	zisk,	ani	nikoho	neproklínají,	že	se	jejich	radami	neřídí.	pokud	kdokoliv	z	nás	navštíví	nádí	centrum,	
aby	se	dozvěděl	svou	budoucnost,	bude	svědkem	jedinečné	události.	Jsme	schopni	vděčnosti	a	úcty	ke	službám,	které	nám	všem	před	mnoha	
tisíci	lety	poskytli	„septha	Rishies“.	Zkusme	zachytit	tolik,	kolik	naše	schopnost	unese.	předpověď	si	užijme	a	přeměňme	ji	v	životní	štěstí.	Je	jen	na	
nás,	zda	si	dovolíme	převzít	odpovědnost	za	svůj	život	a	uskutečnit	svůj	šťastný	životní	plán.	Jen	si	představte,	že	stojíte	na	mostě,	abyste	si	užili	
vzrušující	zážitek	z	rozvodněné	řeky	v	období	monzunů.	Jen	tak,	z	rozmaru,	vyndáte	z	krabičky	zápalku	a	vhodíte	ji	do	dravého	proudu.	vytáhnete	
další	a	také	ji	hodíte	do	vody.	Zápalky	brzy	zmizí	ve	směru	toku	řeky.	nyní	začnete	přemýšlet.	„Budou	tyto	dvě	zápalky	schopny	potkat	se	někdy	
znovu	v	budoucnosti?“	obecná	odpověď	zní:	„nikdy“.	matematici	ovšem	mohou	přijít	se	složitými	výpočty	a	prohlásit:	„ano,	bylo	by	to	velmi	vzácné,	
ale	ne	nemožné.“	přemýšlejte	dál:	„mohly	by	se	tyto	zápalky	z	nějakého	neznámého	důvodu	po	velmi	dlouhém	čase	dostat	do	krabičky,	ze	které	
jste	je	vytáhli?“	nyní	už	každý	včetně	matematiků	nebude	s	odpovědí	váhat:	„absolutně	nemožné.“	proč?	Existuje	pro	to	mnoho	důvodů.	okolnosti	
se	mohou	změnit,	možná	nebude	v	řece	voda,	vy	třeba	nebudete	k	sehnání,	možná	se	zápalky	zlomí	atd.	Kdyby	někdo	řekl:	„Je	to	možné“,	každý	
ho	bude	považovat	za	šílence.	lidé	uvažující	logicky	by	takový	názor	nepřipustili.	Za	naprosto	směšný	jej	budou	považovat	i	intelektuálové.	a	proč	
by	to	muselo	být	nemožné?	předpokládejme,	že	rozvodněná	řeka	neznamená	nic	jiného	než	enormní	tok	událostí	v	čase.	velcí	nádí	maharišiové	
psali	pro	lidi	palmové	listy,	sedíce	v	poustevnách	někdy	a	někde,	přičemž	v	nich	sestavili	cestu	podobnou	pouti	oné	sirky	v	řece.	Čas	se	posunul	do	
neznámého	období.	v	jiné	době	se	na	neznámém	místě	narodí	osoba,	jako	když	jste	vyndali	druhou	zápalku	z	krabičky	a	upustili	ji	do	řeky	ve	výše	
uvedeném	příkladu.	Jednou	ten	člověk	zatouží	prožít	zkušenost	s	nádí	palmovými	listy.	tak	dlouho	palmový	list	trpělivě	čekal	mezi	balíky	tisíců	
dalších	listů,	nabaloval	na	sebe	prach	a	špínu,	jako	by	byl	dobře	informován	o	tom,	že	někam,	v	určitou	dobu,	ho	někdo	přijde	vyzvednout,	aby	
obdržel	zprávu,	která	je	zde	pro	něj	připravena.	ačkoli	taková	osoba	nemusí	znát	jazyk,	možná	ani	není	nijak	horlivá	dozvědět	se	obsah	listu,	je	před-
určena	získat	ho	„náhodou“.	může	se	stát,	že	její	mysl	nebude	schopná	důvěřovat	tomu,	že	někdo	někdy	v	minulosti	vytvořil	tento	text	právě	o	ní.	
maharišiové	jistě	předpokládali,	že	osobě,	která	si	pro	svou	předpověď	přijde,	by	měl	číst	a	vykládat	vzdělaný	odborník,	čteč	nádí,	právě	proto,	aby	
se	správně	dozvěděla,	co	mudrci	zamýšleli,	že	pro	ni	bude	potřebné.	a	také,	jak	by	měla	překlenout	složité	životní	situace	provedením	Šanti-Dékša	
rituálů.	Časový	rozdíl,	v	prvním	případě	mezi	vhozením	dvou	zápalek	z	mostu	do	rozbouřené	řeky,	tvořilo	pouhých	několik	vteřin,	zatímco	čas	psaní	
nádí	listů	a	narození	osoby,	rozdělovala	staletí.	co	si	myslíte?	Je	možné,	aby	se	ty	dvě	sirky	potkaly?

Autor této elektronické knihy – Pavel Krejčí – čerpá všechny informace ze svých zkušeností, ze zkušeností ostatních překladatelů, dostupných informací od čtečů palmových 
listů v jižní Indii a zejména indického spisovatele a znalce knihoven palmových listů Shashikanta Oaka.
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… „Když pohasne víra, zemřel bůh a vše je zbytečné.“ Jindřich Paseka

v	této	části	teoreticky	nahlížíme	do	„kuchyně“	čtečů	palmových	listů	a	opět	zdůrazněme,	že	se	člověk	dozví	vše,	co	se	v	danou	chvíli	má	dozvědět.

Čistě	evropsky	a	teoreticky	mohou	být	obsahem	našeho	čtení	všechny	kapitoly,	nebo	jenom	ty,	které	jsou	pro	nás	„důležité“,	a	ty	ostatní	jsou	„ne-
důležité“,	nebo	jejich	obsah	nám	má	být	vyjeven	v	jiném	čase,	například	při	dalším	čtení.	Jakékoliv	naše	racionální	evropské	teoretizování	při	dotyku	
s	mysteriem	palmových	listů	tvořeným	mimo	čas	a	prostor,	selhává!

Seznam	kapitol	čtení	–	Nádí	Shastra	(kandamy)
palmové	listy	jsou	souborem	vysoce	organizovaných,	ručně	psaných	liter	rozdělených	do	šestnácti	kapitol	neboli	kandam.	Kandamy	tvoří	sérii	růz-
ných	aspektů	materialistického	a	spirituálního	života	člověka,	jako	je	rodina,	svatba,	profese,	bohatství,	štěstí,	vztah	s	bratry	a	sestrami	atd.	některé	
kapitoly	zmiňují	detaily	o	minulém	životě,	vzniklých	problémech	a	hříších	a	navrhují	řešení	pro	atri	maharishi,	označených	v	samostatných	kanda-
mách.

1.	kapitola	–	hlavní	zpráva
tato	část	obsahuje	jméno	žadatele/žadatelky,	jeho/její	životní	rozsah,	jak	si	povede	v	tomto	životě,	jméno	manžela/manželky	(partnera/partnerky),	
jména	rodičů,	detaily	o	stávající	profesi,	detaily	o	sourozencích	a	dětech.	Kapitola	shrnuje	předpověď	pro	budoucnost	ze	všech	12	hlavních	kapitol	
ze	žadatelova	horoskopu	založeného	na	postavení	planet	v	době	narození,	přesně,	jak	je	řečeno	v	palmovém	listu.

2.	kapitola	–	vzdělání	a	bohatství
pojednává	o	rodině,	vzdělání	a	majetkových	poměrech.	v	této	kapitole	je	popsáno,	k	čemu	máme	vlohy	a	jak	se	lze	v	životě	realizovat,	kde	lze	
nabýt	znalostí	a	dovedností,	pochopit	či	zapamatovat	si	věci	apod.	Jaký	budeme	mít	zájem	o	vzdělání,	jak	se	bude	vyvíjet	průběh	studia	a	zda	bude	
úspěšně	završeno.	lze	získat	informace	o	možnosti	studia	v	zahraničí.	Dozvíme	se	také	o	tom,	dostane-li	se	nám	vlastnictví	movitého	či	nemovitého	
majetku	a	případně,	kdy	je	nejvhodnější	období	ke	koupi	bytu,	domu	či	auta.	může	zde	být	naše	šťastné	číslo,	barva,	stav,	světová	strana,	architek-
tura	(vastu,	feng	shui…),	informace	o	stavu	majetku,	např.	zda	dům	po	rodičích	prodat	a	rozdělit	peníze	mezi	sourozence,	nebo	ho	rekonstruovat,	
bydlet	v	něm,	či	pronajímat.	lze	se	také	dozvědět,	kdy	je	nejvhodnější	čas	pro	změnu	bydliště,	ať	už	se	jedná	o	město,	nebo	stát.
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3.	kapitola	–	bratři	a	sestry
obsahuje	jména	všech	sourozenců	a	informace	o	jejich	vztahu	k	nám	a	pojednává	o	pozitivních	a	negativních	aspektech	našeho	vztahu	k	souro-
zencům.

4.	kapitola	–	matka,	jmění	a	osud
Zpráva	o	matce,	její	roli	v	našem	životě,	o	životním	prospěchu	a	problémech.	Rovněž	jsou	zde	zmíněny	majetkové	záležitosti,	případné	obecné	
materiální	výhody	a	úspěchy.	můžeme	se	dozvědět,	zda	v	průběhu	života	nastane	období,	kdy	můžeme	získat	„velké“	peníze	(loterie,	akciový	trh,	
výhodná	investice),	kdy	naopak	je	nutné	peníze	„ohlídat“,	protože	o	ně	můžeme	přijít.	lze	získat	informace	o	neočekávaných	výdajích,	o	podvod-
ných	jednáních	třetích	osob.	Zajímavým	sdělením	je	i	způsob	vydělávání	peněz,	zda	je	lepší	v	daném	období	být	„raději“	zaměstnán,	nebo	podnikat,	
případně	dělat	oboje,	a	také	jakým	oblastem	a	oborům	je	vhodné	se	věnovat.

5.	kapitola	–	děti,	potomstvo,	těhotenství
může	být	řečeno,	zda	děti	mít	budeme,	či	nikoliv.	pokud	je	budeme	mít,	může	zde	být	informace	o	pohlaví,	studiu,	nadání	a	obecně,	jaký	budou	
mít	děti	život.	mluvíme	o	vždy	o	dětech	vlastních,	adoptovaných	nebo	adopci	na	dálku.	například	pokud	má	53letá	žena	mít	dítě,	bude	se	pravdě-
podobně	jednat	o	poslední	dva	zmíněné	příklady.	Dozvíme	se,	ve	kterém	rozmezí	života	můžeme	mít	dítě(i)	a	jakého	pohlaví.	lze	se	dozvědět,	co	
můžeme	(máme)	udělat	pro	bezproblémové	početí	dítěte	či	jeho	adopci.	ptá-li	se	např.	potenciální	neriziková	rodička	na	své	budoucí	dítě,	vždy	
se	předpokládá	dobrá	fyzická,	psychická	a	karmická	kondice.	U	narozených	dětí	se	lze	ptát	na	jejich	budoucnost,	zdraví,	vhodné	školy	a	talenty	pro	
sport	či	umění.

6.	kapitola	–	nemoci,	dluhy	a	spory
vypovídá	o	nemocech	a	o	jejich	příčinách	v	našem	životě,	o	nepřátelích,	škodách,	dluzích	a	případně	o	jejich	příčinách.	také	je	v	palmovém	listu	
navrhnuta	příslušná	léčba,	jak	se	těmto	negativním	situacím	vyhnout	a	dát	plně	prostor	pozitivním	stránkám	života.	Kapitola	se	týká	naší	fyzické	
kondice,	případných	nemocí	a	na	co	si	kdy	dát	zejména	pozor,	ať	už	se	bude	jednat	o	nehodu	na	silnici,	možný	úraz	v	přírodě,	nebo	kdy	hrozí	újma	
v	blízkosti	teroristického	činu	či	válečného	konfliktu.	lze	se	také	dozvědět,	zda	budeme	v	seniorském	věku	až	do	smrti	v	plné	mentální	a	fyzické	
kondici,	nebo	ne,	či	zda	budeme	odkázáni	na	něčí	pomoc.	pro	dobrou	kondici	v	seniorském	věku	je	zpravidla	vhodné	si	po	dosažení	60	let	věku	
udělat	náročný	rituál	v	indii	(longevity	pooja).

7.	kapitola	–	manželství
mohou	být	poskytnuty	informace	o	vhodnosti	a	detailní	kompatibilitě	partnerů	a	také	datu,	času	a	případně	místu	uzavření	sňatku	a	společné	
budoucnosti.	Dozvíme	se,	zda	se	k	sobě	s	partnerem	hodíme,	zda	disponujeme	parametry	pro	dlouhodobý	partnerský	život.	velmi	zásadní	je	
i	optimální	termín	a	místo	svatby.	pokud	další	etapu	začneme	s	kompatibilním	partnerem	ve	správný	čas	na	správném	místě,	vyhneme	se	mnoha	
komplikacím,	které	mohou	nastat.	lze	se	také	dozvědět,	co	je	vhodné	udělat,	pokud	jsme	už	zvolili	velmi	nevhodný	termín	svatby,	a	tím	dopady	
chybného	kroku	eliminovat.

8.	kapitola	–	délka	života
tady	si	dovolme	se	na	chvíli	zastavit	a	trochu	podrobněji	tuto	kapitolu	komentovat.	celý	život	až	do	smrti	žijeme	podmíněně.	to	znamená,	že	
v	jistých	periodách	si	máme	dát	na	některé	vlivy	pozor,	ať	už	se	jedná	o	zdraví,	nehodu	na	silnici,	úraz	v	přírodě,	kontakt	s	teroristickým	či	válečným	
konfliktem.	pokud	si	pozor	dáme,	můžeme	s	pomocí	rituálů,	které	jsou	součástí	palmového	listu	a	jsou	nám	čtečem	doporučeny,	tato	negativní	
životní	období	nějakým	způsobem	ovlivnit,	aby	jejich	dopad	pro	nás	nebyl	zásadní.	pokud	si	pozor	nedáme,	pokoušíme	osud	a	uvedená	období	
mohou	mít	fatální	následky.	máme-li	zájem,	dozvíme	se	i	délku	svého	života	a	co	můžeme	udělat	pro	svou	dlouhověkost.	Evropané	zpravidla	tuto	
informaci	nevyžadují	a	spokojí	se	s	otázkou,	zda	se	dožijí	například	80	let.

9.	kapitola	–	rodinný	majetek,	spirituální	možnosti
Kromě	informací	o	rodinném	majetku	pojednává	o	uctívání	míst	a	našich	případných	duchovních	možnostech,	pokud	nějaké	existují.	Kapito-
la	prozrazuje,	zda	je	nejpříhodnější	žít	v	zemi,	kde	jsme	se	narodili,	nebo	v	zahraničí,	a	která	světová	strana	směru	od	našeho	místa	narození	je	
nejvhodnější.	Dozvíme	se	vhodnou	dobu	pro	uskutečnění	zásadních	zahraničních	cest,	které	pro	nás	mohou	mít	nějaký	zásadní	význam,	ať	už	se	
jedná	o	život	náš,	nebo	našich	potomků	a	vnoučat	apod.	možná	v	palmovém	listu	bude	i	informace	o	období(ch),	jež	jsou	naprosto	nevhodná	pro	
realizaci	zahraničních	cest	(kontakt	s	terorismem	či	válečným	konfliktem).

10.	kapitola	–	podnikání
Zpráva	o	našich	podnikatelských	ambicích,	o	druhu	podnikání,	které	je	pro	nás	vhodné,	nebo	z	kterého	druhu	činnosti	se	nám	dostane	zisků,	
případně	ztrát,	apod.

11.	kapitola	–	přeprava,	druhá	svatba
podává	informace	týkající	se	jakéhokoliv	zisku	nebo	výhod	plynoucích	z	přepravy	(auta,	motorky,	apod.)	a	informace	o	případné	druhé	svatbě.

12.	kapitola	–	výdaje,	zahraniční	styky,	další	zrození
informace	o	našich	nákladech	a	o	způsobu,	jakým	peníze	utratíme.	vysvětlena	je	i	moksha	neboli	nebeský	stav,	dále	pak	jakékoliv	peněžní	výhody	
či	zisky,	vyšší	pozice	plynoucí	ze	zahraničních	cest	a	navázání	zahraničních	styků.	Dozvíme	se	informace	o	dalším	případném	zrození,	zda	budeme	
muž,	či	žena,	jakou	budeme	mít	profesi	a	jaký	obecně	ten	život	bude.
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13.	kapitola	–	předchozí	zrození	a	léčby
Zásadní	kapitola	nabízející	informace	o	minulém	životě,	který	nejvíce	ovlivňuje	současný	život,	co	se	v	tom	životě	významného	přihodilo	a	jak	
karmicky	působí	na	život	současný.

14.	kapitola	–	Upadesha	Mantra
Kapitola	vypovídá	o	očistě,	kterou	je	vhodné	vykonat	pro	šťastný	a	harmonický	život.	pojednává	o	svatých	mantrách	a	místech,	která	je	vhodné	
navštívit	a	realizovat	na	nich	očistné	rituály.

15.	kapitola	–	duchovní	život
pojednává	o	duchovním	vývoji.	lze	se	dozvědět	o	našem	guruovi,	od	něhož	získáme	spirituální	moudrost,	pokud	takový	existuje	apod.

16.	kapitola	–	veřejný	život	(politika)
sociální	otázky,	věci	veřejného	života	a	politických	ambicí.

veledůležitá	poznámka	ke	všem	kapitolám	–	jak	už	bylo	několikrát	řečeno,	žadatel	se	vždy	dozví	ty	informace,	které	se	v	okamžiku	svého	čtení	má	
dozvědět!

Kapitoly	2	–	12	podávají	informace	od	okamžiku	čtení	až	do	konce	uchazečova	života.

11|	některé	reakce	lidí	po	čtení	palmového	listu

… Každý lidský vesmír má svou vlastní karmu, kterou má naplnit.
o	existenci	knihovny	palmových	listů	jsem	se	v	minulosti	dozvěděl	několikrát	a	pokaždé	jsem	byl	neodolatelně	váben	prověřit	jejich	regulérnost.	
indická	kultura	se	všemi	svými	projevy	mě	vždy	velmi	přitahovala.	považuji	ji	za	jednu	ze	zásadních	částí	základů	veškerého	lidského	poznání.	po	
roce,	který	uběhl	od	čtení	z	palmových	listů	k	mé	osobě	nádím	shivou	a	nádím	palanim,	potvrzuji	shodu	jak	v	údajích	z	minulosti,	tak	z	bezprostřed-
ní	jednoroční	současnosti.	pavel	Krejčí	je	mi	svědkem.

Václav Postránecký – herec a režisér

    ~

nevím,	zda	zvědavost	a	zvídavost	jsou	dobré	vlastnosti…	mě	ale	neustále	hnaly	dopředu!	o	existenci	palmových	listů	a	knihoven	vím	už	dlouho	
z	knih	a	vždy	mě	fascinovalo	jejich	vědění	a	vidění.	pro	nás	smrtelníky	prostě	nepředstavitelné.	a	tady	právě	opět	zvítězila	moje	zvědavost.	chtěla	
jsem	vědět,	zda	mám	také	zapsán	svůj	osud,	ať	už	z	minulého,	současného,	nebo	budoucího	života.	a	pomocí	dnešní	počítačové	techniky	jsou	svě-
ty	indie	a	Evropy	stejně	tak	blízko,	jako	se	může	v	našich	hlavách	přiblížit	hinduismus	s	křesťanstvím.	stačí	se	tomu	všemu	dostatečně	otevřít	a	mít	
víru.	po	přečtení	svého	palmového	listu	jsem	zjistila,	že	jsem	ohromně	klidná	a	vyrovnaná.	nejedná	se	o	návod,	jak	žít,	ale	poznat	zásadní	milníky	
života	a	ruku	osudu,	která	vás	neoblomně	vede	nejen	ke	konci	života,	ale	i	na	všech	vašich	dalších	poutích	na	tomto	světě.

Dagmar Pecková - operní pěvkyně

~

po	otevření	a	čtení	svého	palmového	listu	jsem	si	už	zcela	jist,	že	jsme	puzeni	k	sehrání	životních	rolí,	které	nám	nejlépe	padnou.	Jako	klinický	
psycholog	(psychosomatik)	jsem	se	po	otevření	listu	utvrdil	v	tom,	že	závažně	onemocníme	anebo	zemřeme	předčasně,	když	tato	puzení	včas	
nevyslyšíme.

Petr Novotný - psycholog, spisovatel, majitel vydavatelství Dialog Liberec

~

loni	v	létě	jsem	navštívila	knihovnu	palmových	listů	prostřednictvím	pana	pavla	Krejčího.	můj	zájem	o	ni	trvá	už	pětadvacet	let.	tehdy	jsem	měla	
autorské	čtení	ve	Zlíně	a	přespala	jsem	u	skvělého	miroslava	Zikmunda.	Jeho	dům	byl	plný	pamětihodností.	mezi	nimi	byl	dlouhý	hnědý	list.	mirek	
mi	vyprávěl,	že	kdysi,	snad	v	padesátých	letech,	navštívil	s	Jiřím	hanzelkou	indii	a	nechal	si	tam	svůj	list	vyhledat.	tehdy	Evropa	o	palmových	knihov-
nách	věděla	minimum,	spíše	nic.	mirek	říkal,	že	se	mu	všechno	vyplnilo.	mimo	jiné	mu	list	předpověděl	značnou	dlouhověkost,	což	tehdy	opravdu	
nemohl	nikdo	vědět	a	při	jeho	velice	riskantním	životě	to	nebylo	moc	pravděpodobné.	Dnes	je	mu	víc	než	devadesát	šest	(v	roce	2015,	pozn,	aut.)	
a	je	díkybohu	stále	živ.	vždycky	mě	fascinovalo	téma	paměti.	líbí	se	mi	představa	palmových	knihoven	jako	obrovské	paměti	hledící	oběma	směry,	
do	minulosti	i	do	budoucnosti.	takže	když	přišla	příležitost	se	do	ní	podívat,	chopila	jsem	se	jí.	Byla	to	velmi	zajímavá	zkušenost.	obsah	sdělení	si	
ovšem	nechám	pro	sebe	a	vzpomenu	jenom	pár	detailů.	v	úvodní	fázi,	kdy	se	adresátův	list	teprve	hledá,	se	mě	nádí	zeptal,	zdali	se	můj	manžel	
jmenuje	inrič.	tamilec	už	jméno	Jindřich	asi	nevysloví	přesněji.	přidám	dva	údaje,	jeden	ověřitelný	a	jeden	neověřitelný.	podle	věštby	mám	zemřít	
za	prosincového	úplňku.	nádí	mi	řekl	i	přesný	letopočet,	ale	ten	zde	neuvedu.	protože	doufám,	že	většina	z	vás,	kteří	tento	text	čtete,	jste	mladší	než	
já	a	přežijete	mě,	můžete	tento	velice	jasný	test	pravdy	jednou	použít.	a	druhý	údaj,	neověřitelný,	ale	z	mého	pohledu	zábavný	a	trochu	směšný:	
v	příštím	životě	prý	budu	muž,	Japonec,	a	zase	spisovatel.	Jak	patrno,	pohlaví	i	národnost	jsou	podružné	okolnosti,	ale	ta	profese	se	mě	ne	a	ne-
pustí.	tedy	pokud	se	s	někým	z	vás	příště	potkám	v	Japonsku,	můžeme	pokračovat	v	rozhovoru.	Zatím	se	mějme	co	nejlépe	v	tomto	čase,	prostoru	
a	životě.

Daniela Fischerová - spisovatelka

~
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Ego	zvítězilo	a	neustále	podporovalo	touhu	vědět	víc,	než	je	pro	pozemský	život	zdrávo.	chtěl	jsem	se	ujistit,	že	existuje	„něco“	mezi	nebem	a	zemí,	
které	mi	ovlivňuje	život.	potřeboval	jsem	hmatatelný	důkaz.	Byl	jsem	nevěřící	tomáš.	setkání	s	pavlem	přišlo	v	pravou	chvíli.	Jsem	rád,	že	jsem	touto	
zkušeností	prošel	–	pootevřela	mi	zas	o	něco	víc	oči,	kterými	se	dívám	na	svět.	teď	už	s	jistotou	vím,	že	je	velmi	bolestivé	proti	svému	osudu	bojo-
vat.	mnohem	šťastnější	je	osud	naplnit.	cokoli	se	mi	na	této	cestě	přihodilo,	mělo	a	má	svůj	hluboký	význam,	ať	se	to	egu	líbí,	nebo	ne.	přijetí,	láska,	

pokora…	musím	přiznat,	že	i	díky	čtení	palmového	listu	se	mi	život	zásadně	změnil.	Díky!	mějte	se	božsky.

Mario Kubec - herec

~

Dva	měsíce	před	čtením	se	mému	muži	zdál	sen.	odhalil	mu	naši	společnou	indickou	minulost,	která	nám	zobrazila,	proč	jsme	se	stali	manžely	
a	zároveň	proč	mně	bylo	dáno,	abych	vytvořila	léčivé	divadlo	a	tím	navázala	na	svou	uměleckou,	ale	i	duchovní	minulost.	a	pak	nastalo	čtení	nádím	
palanim,	které	začalo	slovy	„toto	čtení	vychází	z	vaší	indické	minulosti,	kdy	jste	byla	herečkou	a	tanečnicí,	oblíbenkyní	krále…“	víc	prozrazovat	
nebudu,	jen	vše,	co	se	ukázalo	muži	ve	snu,	bylo	skutečně	nádím	čteno	z	palmových	listů…	Život	je	krásný	a	setkání	s	palanim	a	pavlem	Krejčím	mě	
přimělo	obléknout	sárí,	namalovat	si	bindi	a	vrátit	se	v	čase	do	védské	minulosti.

Gabriela Filippi - herečka, moderátorka a tvůrkyně Léčivého divadla

~

s	velkým	respektem	a	úctou	jsem	požádala	o	čtení	z	palmových	listů.	impuls	k	tomu	přišel	z	vnitřního	prostoru	a	vše,	co	následovalo,	se	pohybuje	
na	hranici	uvěřitelného,	důležitého,	vnitřního	i	vesmírného.	Díky	pavlovi	a	palmovým	listům	jsem	si	sáhla	na	to,	jak	velká	je	moje	důvěra	ve	vesmírný	
proces.	Díky	za	zkušenost.

Eva Velechovská - specialistka na emoční inteligenci a enneagram

~

o	palmových	listech	jsem	věděl	už	dlouho,	ale	cestu	do	indie	jsem	stále	odkládal.	Díky	pavlu	Krejčímu,	který	v	naší	zemi	umožnil	„čtení“	v	praze,	
jsem	již	neváhal.	od	první	informace	až	po	změny	získané	z	údajů	při	čtení,	šlo	vše	velmi	rychle.	Uvědomil	jsem	si,	že	věci,	které	se	mi	v	předchozích	
letech	přes	mou	upřímnou	snahu	je	řešit	nedařily,	jsou	zapříčiněny	mojí	nevyřešenou	karmou.	Získal	jsem	odvahu	ke	změně	jak	v	podnikání,	tak	
v	osobním	životě.	můj	život	zklidnil	–	pracuji	stále,	ale	již	bez	stresu	a	napětí.	přijetí	informací	ze	čtení	palmových	listů	a	uskutečnění	následných	
změn	mi	zásadně	změnilo	život.	Děkuji	všem,	kteří	se	na	tom	podíleli,	zvláště	pak	pavlovi	a	alence.

Víťa - bývalý manažer, dnes spokojený člověk

~

Když	si	poprvé	sednete	proti	nádímu	palanimu,	máte	okamžitě	úsměv	od	ucha	k	uchu.	tak	příjemná	z	něj	jde	energie.	potom	ale	„uhodne“	vše	o	vás	
a	začne	hláskovat	vaše	jméno,	datum	narození,	mluví	o	vašich	rodičích	i	sourozencích	a	vy	najednou	začínáte	chápat,	že	to	nebude	jen	pár	chvil	
s	příjemným	člověkem.	Když	později	nádímu	přicházejí	informace,	které	se	týkají	vašeho	budoucího	života,	někde	uvnitř	cítíte,	že	je	to	pravda.	Že	
skutečně	čte	„váš	list“	života	a	vy	se	můžete	jen	s	pokorou	poklonit	tomu,	co	v	něm	máte	napsáno.	Je	to	obrovská	magie,	ke	které	je	třeba	přistupo-
vat	zodpovědně	a	s	velkým	respektem.	Už	po	vykonání	prvního	obřadu	cítíte,	jak	se	věci	mění.	a	to	jste	teprve	na	začátku	cesty.

Lenny - zpěvačka a moderátorka

~

o	proroctvích	psaných	na	palmových	listech	jsem	se	dozvěděla	v	době,	kdy	mi	bylo	13	let.	tehdy	jsem	se	začala	zabývat	buddhismem	a	navíc	jsem	
měla	intenzivní	pocit,	že	mám	někde	takový	list,	na	kterém	je	napsán	celý	můj	osud.	Ke	čtení	svého	listu	jsem	se	díky	osudu	dostala	před	čtyřmi	lety	
v	praze.	na	velké	obrazovce	jsem	spatřila	dva	indy,	kteří	drželi	hnědé	destičky,	ze	kterých	byli	schopni	vyčíst	velké	množství	informací.	Dosud	mne	
udivuje	jejich	přesnost,	např.	v	kolika	letech	se	mi	co	přihodí.	proroctví	palmových	listů	otevírá	další	komnaty	naší	duše!

Lucie Ioannah - astropsychologická poradkyně a psychoterapeutka

~

Čtení	palmového	listu	v	podání	nádích	shivy	a	palaniho	považuji	za	velice	praktické	sdělení	osobních	i	obecných	informaci	o	minulosti,	přítom-
nosti	a	budoucnosti.	Zvláště	na	mne	zapůsobilo	neokázalé	a	přímé	vystupování	a	jednání	obou	čtečů	palmových	listů	i	pavla	Krejčího.	při	každém	
takovém	sdělení	informací	je	ovšem	nejdůležitější	rada,	jak	mohu	dále	pracovat	s	předpovědí	či	očistou	karmy.	Čtení	palmového	listu	považuji	
za	komplexní	pomoc	lidem,	kteří	ji	v	této	době	transformace	potřebují.	nádí	souhlasili	s	tím,	že	si	je	na	památku	vyfotografuji	a	pavel	jim	obrázky	
odveze	v	zimě	do	indie.

Vladimír Brunton - fotograf

~

po	přečtení	palmového	listu	jsem	si	uvědomil,	jak	pravdivá	byla	moje	intuice	do	té	doby,	jak	silná	znamení	poskytovala	a	jak	přesnou	symbolikou	
ke	mě	promlouvala.	Jestli	se	něco	zásadně	změnilo	po	mém	čtení,	pak	to,	že	již	zcela	důvěřuji	svému	vnitřnímu	hlasu	a	nepochybuji,	že	to	vše	je	
komunikace	Božského	principu	s	námi.	láskyplná	a	blahodárná.	Za	tuto	životní	lekci	pavlu	Krejčímu	ze	srdce	děkuji.

Lukáš Sommer - hudební skladatel
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Byl	to	neuvěřitelný	a	spirituálně	naplňující	zážitek.	musím	přiznat,	že	jsem	napojená	žena,	která	sama	díky	své	intuici	a	malování	obrazů	pracuje	
s	informačním	polem.	ale	to,	co	jsem	uslyšela,	mě	naprosto	překvapilo.	Bylo	odhaleno	úplně	všechno	–	moji	rodiče,	jejich	jména,	moje	datum	
narození,	bratři,	mé	první	manželství,	děti,	současný	partner.	K	neuvěření.	a	že	má	víra	je	tím,	o	co	se	můžu	opírat!	hluboce	se	skláním.	po	čtení	listů	
jsem	byla	úplně	mimo.	nádí	palani	mi	„potvrdil“	z	palmového	listu	mé	sny,	plány,	vize	a	dokonce	nahlas	přesně	popsal	techniku	mé	práce	při	tvorbě	
obrazů!	to	nevěděl	nikdo,	kromě	mě	samotné.	opět	na	tomto	místě	skládám	hlubokou	poklonu.	mám	po	čtení	již	čtvrt	roku	a	potvrzuje	se	zatím	
naprosto	vše,	co	mi	bylo	přečteno.	touto	cestou	ze	srdce	děkuji	pavlu	Krejčímu.	otevřel	Evropě	s	velikou	přesností	nahlédnutí	do	našich	osudů.	Je	
to	pro	mne	velice	nezištný	člověk	s	otevřeným	srdcem	a	stále	volnou	rukou	pro	případnou	podporu	a	pomoc.	pavle,	přeji	tobě	a	palmovým	listům	
nejen	v	Evropě,	otevřenou	cestu	bez	překážek	a	neupevněné	víry	některých	z	nás.	věřím,	že	díky	palmovým	listům	bude	cesta	k	čisté	formě	našeho	
bytí	mnohem	snazší!

Markéta Kočková - malířka energetických obrazů

o	palmových	listech	jsem	se	dozvěděla	už	na	fakultě.	tehdy	nemožné	se	stalo	skutečností	až	později.	s	pokorou	jsem	i	já	požádala	o	čtení.	moje	
předpověď	je	naplněna	poznáváním	nového,	pomocí	druhým,	směrováním	a	jógou.	potěšila	mě	také	věta,	že	veškeré	ambice	se	mi	v	této	inkarnaci	
naplní.	ano,	s	odstupem	času	potvrzuji,	cítím	to,	každý	den	je	novým	dárkem,	žiji	přítomností.	Jeden	byl	obzvlášť	cenný	–	nádí	dokonce	navštívili	
v	roce	2013	obec	Kozlovice	a	já	ráda	pečuji	o	lingam,	který	zde	iniciovali.

Dana Holubová - učitelka jógy

~

vycestoval	jsem	s	pavlem	do	indie.	při	čtení	palmového	listu	jsem	se	dozvěděl,	že	brzy	potkám	ženu	svých	snů.	o	několik	týdnů	později	jsem	si	na	
severu	indie	koupil	jízdenku.	Jenže	na	mém	místě	seděla	pohledná	černovláska	se	stejnou	místenkou.	Byla	to	ona!	Jmenuje	se	Kadriya,	je	nádherná	
a	letos	se	budeme	brát	(v	roce	2016,	pozn.	autora).	Kde?	samozřejmě	v	indii.	Zázraky	se	dějí…	víte,	jak	to	bylo?	ona	kdesi	tisíc	kilometrů	ode	mne	
před	rokem,	kdy	jsme	se	vůbec	neznali,	pronesla:	„Kde	jsi,	můj	lui?“	Jmenuji	se	luděk,	ale	v	mém	rodném	městě	mi	nikdo	neřekne	jinak	než	lui.	
pavel	Krejčí	je	mým	svědkem	–	v	roce	2014	si	mě	přijel	do	indie	„zkontrolovat“	na	Goa,	kde	jsme	s	Kadriyí	žili	v	malé	vísce	siolin.

Luděk - kavárník a cestovatel

~

měla	jsem	možnost	nahlédnout	prostřednictvím	čteče	nádího	shivy	senthila	do	svého	palmového	listu,	ze	kterého	četl	mou	minulost,	přítomnost	
a	budoucnost.	s	naprostou	přesností	mi	řekl	jméno,	datum	narození,	stejně	tak	u	mých	rodičů,	sourozenců	a	dalších	z	blízké	rodiny.	prozradil	mi	stáří	
duše,	inkarnaci,	v	níž	došlo	k	situaci,	která	mě	v	současném	životě	provází	z	jiného	úhlu.	přítomnost	popsal	nádí	shiva	pravdivě,	bylo	to	ohromující.	
co	přinese	předpověď	mé	budoucnosti	do	mého	života,	to	se	uvidí.	Jsem	ráda,	že	jsem	mohla	prostřednictvím	palmového	listu	nahlédnout	pod	
slupku	toho,	co	není	vidět,	jen	cítit.	velké	díky	taky	pavlovi	Krejčímu,	který	zprostředkovává	čtení	a	je	jakýmsi	průvodcem	na	cestě	z	minulosti	přes	
současnost	a	vhledem	do	budoucnosti	zvědavých	duší,	které	trpělivě	vede	a	ukazuje	jim	cestu	poznání.

Eva Kalivodová Štichová - kartářka a léčitelka

~

moje	návštěva	a	čtení	palmových	listů	mě	nesmírně	naštvala…	po	čtení	palmového	listu	jsem	nebyl	nadšený	a	vyhrotilo	to	ve	mě	takové	množství	
energie,	že	jsem	se	těm	informacím	vzepřel	a	nahlas	jsem	zakřičel	do	éteru:	„tak	to	ne!“	svištěly	mi	hlavou	informace,	které	jsem	obdržel.	Jsem	hlou-
bavý	člověk	a	najednou	mi	přišla	myšlenka	na	film	matrix.	informace,	které	mě	rozhodily,	jsem	okamžitě	začal	„matrixově“	analyzovat	a	dostal	jsem	
se	ke	scéně	z	filmu,	kde	vědma	řekla	neovi:	„Dostal	jsi	informace,	které	jsi	v	ten	moment	měl	dostat.“	to	JE	ono,	problesklo	mi	hlavou	a	najednou	
jsem	měl	jasno.	přesně	to,	co	mi	řekli,	jsem	potřeboval	–	probudit	se	a	nakopnout.	super,	dnes	jsem	šťastný	a	nastaly	situace,	které	jsem	obdržel	
prostřednictvím	čteče	palmového	listu.

Miroslav Caban - horolezec

~

setkání	s	palmovými	listy	mě	posunulo.	Bez	setkání	s	pavlem	Krejčím	by	se	nestalo	nic.	poprvé	stojí	za	mým	posunem	klid	a	úsměv	vycházející	
z	čteče	palaniho,	který	jsem	si	natáhla	do	sebe.	přijímala	jsem	čtení	s	vírou	a	úžasem,	vše	sdělené	mě	vytáhlo	jakoby	do	výšky,	jež	poskytuje	laskavý	
nadhled.	Jako	pohled	z	letadla,	vnímáš	jen	peřinu	mraků,	slunce,	ticho	a	klid,	vše,	co	se	děje	tam	dole,	je	najednou	menší,	malé…	ale	zatraceně	
důležité	pro	naše	tady	a	teď.

Tamara - účetní

~

nechala	jsem	si	poprvé	číst	už	v	roce	2010.	nepříjemná	období	jsem	zvládla	jen	díky	mantrám,	které	mi	nádí	doporučili.	Bohužel	jsem	neudělala	vše,	
co	bylo	potřeba.	až	po	silné	transformaci	jsem	začala	pracovat	na	mnoha	zajímavých	projektech.	Že	by?	v	předpovědi	mi	totiž	vyšlo,	že	budu	velmi	
vlivná	osobnost	v	uměleckém	směru.	moje	nejsilnější	zkušenost?	Bez	očisty	karmy	se	zastavíš	na	místě.

Simona - úřednice

~

Rada	sa	delím	s	pocitom	nádhernej	energie,	ktorú	som	dostala	od	prvej	chvíle,	čo	som	vošla	do	miestnosti	v	prahe	a	následne	aj	mala	možnost	
vypočuť	si	svoje	možnosti	na	ceste	životom.	potvrdenia	a	rady,	ktoré	mi	boli	prečítane,	som	s	pocitom	plnej	viery	a	zodpovednosti	vložila	do	božích	
rúk	a	s	úsmevom	na	tvári	odišla	do	svojich	myšlienok.	Bol	to	nádherny	zážitok,	plný	prekvapenia,	úcty	voči	osudu	a	radosti.	Ďakujem,	veľmi	mi	
pomohol	pri	objasnení	mnohých	skutočností	v	mojom	živote.

Klara Zvoláneková - moudrá duchovní bytost
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Čtení	mého	palmového	listu	mi	poprvé	v	tomto	životě	dodalo	sebevědomí,	kdy	jsem	pochopila,	že	mám	potenciál	a	vnitřní	hodnotu,	což	neustále	
rozvíjím.	ano,	děkuji	za	ta	proroctví	a	informace.	Jediné,	co	mohu	říct,	že	už	jsem	schopna	si	vše	čistit	sama.	však	sami	nejsme,	že…	poslední	tři	roky	
sedím	v	pendolinu	nebo	spíš	v	raketě.

Martina Kormundová - lékařka

~

pred	piatimi	rokmi	pri	stretnutí	v	kaviarni	sa	priatelia	zmienili	o	knihe,	ktorá	hovorí	o	proroctvách	z	knižníc	palmových	listov,	ale	ja	som	musela	ešte	
dva	roky	čakať,	kým	sa	táto	kniha	dostala	do	mojich	rúk,	kým	mi	ju	požičali.	medzitým	som	na	jej	posolstvo	dozrela.	po	čítaní	v	prahe	som	si	doplňo-
vala	informácie	priamo	v	indii	a	zistila,	aký	jasný	smer	má	môj	život.	Ja	som	však	odbehla	na	„kolotoč“,	aby	som	teraz	zložitejšie	dobiehala	na	hlavnej	
ceste.	Udalosti,	ktoré	sa	udiali,	však	neboli	zbytočné,	priniesli	mi	skúsenosti,	obohatili	môj	rast,	umožnili	splatiť	karmu,	čo	bolo	asi	nevyhnutné.	som	
fascinovaná	skutočnosťou,	ako	a	kedy	sa	k	človeku	dostanú	informácie	a	z	akých	zdrojov,	ako	sa	nájdu	ľudia,	ktorí	ich	sprostredkujú,	a	je	už	len	na	
nás	samotných,	čo	s	nimi	urobíme.	môžeme	ich	skúmať,	spochybňovať,	nebrať	na	vedomie,	ale	aj	zmeniť	si	svoj	život	k	obrazu	svojho	životného	

zámeru,	najmä	ak	sa	predpovede	z	palmového	listu	napĺňajú.	Ďakujem	najvyššiemu	a	všetkým,	ktorí	mi	to	sprostredkovali.

Silvia - manažerka

~

palmové	listy	mají	stoprocentní	pravdu,	skutečně	stoprocentní.	Už	je	to	rok	po	čtení	a	vše,	co	mi	bylo	řečeno,	se	děje.	Karma	udeřila	a	můj	muž	je	
vážně	nemocný,	pečuji	o	něho	a	moc	času	mi	nezbývá.	Díky	všem	vykonaným	„remedies“	jsou	moje	zdravotní	problémy	jen	lehké,	úměrné	věku.	
nejúžasnější	na	tom	je,	že	vše	beru	velmi	lehce,	vše	přijímám,	vše	je	v	pořádku,	mám	teď	nastavený	jiný	úhel	pohledu.	s	velkou	úctou	děkuji	dáv-
ným	rišiům,	že	na	mne	pamatovali	a	napsali	mi	vzkaz	napříč	věky,	abych	tímhle	obdobím	mohla	projít	s	láskou,	laskavostí	a	pochopením.	samozřej-
mě	stejný	dík	patří	i	dnešním	čtečům	a	tobě,	milý	pavle.	píšu	ti	vlastně,	abych	ti	z	celého	srdce	poděkovala	za	to,	co	děláš.	má	to	obrovský	význam.

Mirka Brunnerová - důchodkyně

~

palmové	listy	sú	veľmi	zaujímavou	časťou	kultúrneho	dedičstva.	Čím	ďalej	tým	viac	mám	pocit,	ze	sú	vhodné	najmä	na	privolanie	akejsi	„podvedo-
mej	nálady“,	ktorú	potom,	podobne	ako	v	i’ting,	človek	asociuje	z	dát	vo	svojom	podvedomí.	predikcie	sa	zatiaľ	nenaplnili.	najzaujímavejšou	zložkou	
sú	pudže	a	nie	je	jedno,	kto	je	robí.

Gejza Timčák - učitel jógy

~

v	době	čtení	jsem	byla	25	let	vdaná	a	neuvažovala	o	rozchodu.	Z	palmového	listu	jsem	se	kromě	jiného	dozvěděla,	že	můj	budoucí	partner	bude	
světově	známá	osobnost	a	že	se	s	ním	budu	podílet	na	různých	programech,	což	mi	přišlo	dost	nepravděpodobné	a	úsměvné.	vlastně	jsem	se	tím	
nikomu	ani	nechlubila.	v	průběhu	dalších	dvou	let	jsem	se	s	manželem	rozešla	a	potom	přišel	vztah	s	člověkem,	který	je	opravdu	známá	osobnost	
v	oblasti	hudby…	Byla	jsem	šťastná	a	pomáhala	mu.	vrátila	se	mi	slova	ze	čtení	palmového	listu	nádím	palanim,	na	která	jsem	už	dávno	zapomněla.	
vztah	trval	dva	měsíce…	příště	se	zeptám,	zda	se	s	budoucím	partnerem	dožiji	stáří…asi	jde	o	to,	jak	se	Ákáše	tážeme.

Pavlína Prokůpková - vychovatelka

~

Čítanie	pre	mňa	bolo	hlbokým	duchovným	zážitkom.	presne	kategorizované	informácie	rozdelené	podľa	veku,	kedy	je	vhodné	urobiť	určité	opatre-
nia	na	zlepšenie	kariéry,	zdravia,	osobného	života	a	podobne.	v	záverečnej	fázi	som	mohla	klásť	otázky,	ktoré	mi	boli	profesionálne	a	zrozumiteľne	
zodpovedané.	pohybujem	sa	vyše	20	rokov	v	oblasti	poradenstva	ľuďom.	Z	môjho	pohľadu	môžem	s	hlbokou	pokorou	vpečatiť	tento	majstrovský	
spirituálny	zážitok	do	svojho	srdca.	navyše	po	ukončení	čítania	sme	spoločne	pod	pavlovým	jemným	vedením	uskutočnili	odporúčaný	rituál,	čo	
bolo	vrcholom	dňa.	pre	mňa	dojemné,	profesionálne,	na	úrovni,	s	praktickými	odporúčaniami	a	bohatými	radami.	Ďakujem	a	nezabudnem.	Určite	
chcem	vidieť	indiu	a	stretnúť	znova	skvelých	ľudí,	ktorí	sa	naplno	venujú	svojmu	poslaniu.	namaste.

Alena Čentešová - léčitelka

~

Díky	pavlovi	Krejčímu	jsem	mohl	před	třemi	lety	zažít	to,	pro	co	jiní	doposud	jezdili	přes	půl	světa.	Je	to	zajímavý	pocit,	když	slyšíme	po	skype	svůj	
dosavadní	život.	Když	se	mne	přátelé	ptali	na	dojmy,	jen	jsem	se	zeptal:	„Už	jste	někdy	byli	u	vědmy	nebo	kartářky,	která	vám	mimo	jiné	řekla	datum	
narození	a	křestní	jména	vašich	nejbližších	a	která	viděla	až	na	váš	konec?“	Byl	jsem	zvědavý,	zda	nějaký	list	mám.	Zda	nějakému	rišimu	stálo	za	to,	
aby	jej	pro	mne	napsal.	první	překvapení	–	můj	list	nenapsal	jeden	ze	svatých	rišiů,	ale	bůh	Brahma,	stvořitel	vesmíru.	výklad	zněl	nadějně,	velmi	op-
timisticky,	včetně	varování,	na	co	si	dát	pozor.	Bylo	mi	třeba	řečeno,	že	půl	roku	nemám	jezdit	do	zahraničí.	pár	měsíců	nato,	cestou	k	makovu,	což	
je	bývalý	přechod	na	slovensko,	mne	napadlo,	že	zrovna	v	tuto	dobu	probíhá	v	indii	obřad,	aby	se	mi	vyhnuly	nepříjemnosti.	věděl	jsem,	že	ignoruji	
varování.	provázel	to	zajímavý	povznášející	pocit.	pak	se	zezadu	přiřítila	červená	dodávka,	která	se	před	nás	prudce	zařadila.	málem	nás	vytlačila	ze	
silnice.	po	celou	dobu	incidentu	jsem	cítil	něco	jako	vděčnost	a	bezpečí.	po	půl	roce	se	můj	život	se	vydal	jinou	cestou.	takhle	přímo	jsem	to	v	pal-
movém	listu	napsáno	neměl.	Když	se	ale	ohlížím	zpátky,	tak	se	to,	co	bylo	vyjeveno,	stalo	skutečností.	občas,	když	se	zas	něco	naplní,	uvědomím	si	
to	s	malým	zpožděním.	Je	to	takové	vděčné	„aha…“

Stanislav Musil - manažer

~

celý	proces	palmových	listů	–	jejich	čtení,	má	cesta	k	jejich	čtení	a	lidé	kolem	nich	–	zcela	zásadně	změnil	můj	život	k	lepšímu.	Je	mi	jasné	to,	že	
faktor	času	je	přesně	dán,	a	proto	teď	po	těchto	zkušenostech	více	skutečně	žiju	tady	a	teď.	Díky	pavlovi	Krejčímu	jsem	se	osobně	setkala	při	čtení	
s	nádími	palanim	a	shivou,	kteří	mi	věnovali	čas	při	mém,	zřejmě	ne	úplně	standardním	průběhu	výkladu	osudu.	Děkuji	za	to,	za	osvětu	mého	vědě-
ní	vedoucí	ke	zklidnění.

Lucie Šnajdrová - manažerka
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Konečne	som	sa	dozvedela,	prečo	sa	moj	život	vyvíja	tak,	ako	sa	vyvíja…

Ingrid - lékařka

~

Čtení	palmového	listu	v	mém	případě	proběhlo	až	na	podruhé.	těsně	před	prvním	termínem,	v	listopadu	2014,	se	strhla	pohroma	(několikaměsíční	
nemoc,	nedostatek	peněz…),	která	mi	zabránila	se	čtení	zúčastnit.	hluboký	zážitek	kýženého	čtení	byl	umocněn	následným	setkáním	při	obřadu	
s	palmovým	listem	s	lidmi	podobných	osudů.	Čtení	má	na	mě	nesmírně	hluboký	dopad,	který	se	projevil	ve	všech	oblastech	mého	života,	v	part-
nerském,	pracovním,	ale	hlavně	v	tom	vnitřním	–	duchovním.	Je	to	jedinečné,	sjet	v	praze	tramvají	z	Dejvic	do	do	pražské	pobočky	palmových	listů	
a	moci	se	nechat	přenést	do	jižní	indie.	Za	to	jsem	nádímu	palanimu	a	pavlovi	nesmírně	vděčný.

Václav Bratrych - kreativec

~

Čtení	palmového	listu	bylo	velmi	zajímavé.	po	první	zkušenosti,	když	už	vím,	co	čekat,	bych	to	určitě	využila	líp.	Budou-li	tendence	letošního	roku	
dál	pokračovat,	nejspíš	požádám	o	druhé	čtení.	připadá	mi	to	jako	přerod	či	posun	z	léty	zaběhnutých	zvyků	a	stereotypů	někam	dál,	jen	doufám,	že	
někam	pozitivně	dál.

Jana - účetní

~

Je	úžasné	se	při	čtení	palmových	listů	dozvědět,	je-li	ještě	čas	napravit	mnohé	pro	následující	reikarnaci,	odbourat	některá	svá	chování	vůči	druhým,	
zbavit	se	zlozvyků,	starat	se	lépe	o	své	zdraví.	tak,	jak	se	každý	k	získaným	informacím	postaví!	Díky	vám,	pavle	a	čtečům	z	palmových	listů.

Václav Vondřich - důchodce

~

o	palmových	listech	jsem	se	dozvěděla	již	dříve,	ale	využila	jsem	této	možnosti	až	při	řešení	nepříjemné	životní	situace.	Byla	jsem	zvědavá,	jestli	se	
můj	list	najde,	zda	budou	souhlasit	data	a	pomůže	mi	to	v	rozhodnutí.	mohu	potvrdit,	že	ano,	a	po	čtení	jsem	si	jen	dále	uvědomila,	že	se	narodíme	
s	určitým	záměrem	a	milníky	v	životě	jsou	jasně	dány,	ale	jak	je	prožijeme	a	s	jakou	zkušeností,	to	je	zcela	na	nás.	Je	to	takový	malý	matRiX.

Olga Syková - manažerka

~

Kolem	vánoc	asi	před	pěti	lety	jsem	četla	o	návštěvě	čtečů	z	knihovny	palmových	listů	v	praze.	Bylo	to	něco,	co	mě	přitahovalo	a	bylo	zahaleno	
závojem	tajemství.	pak	v	létě	jsem	si	na	zahradě	četla	knížku,	když	mě	navštívil	velký,	krásně	zbarvený	pták.	nikdy	jsem	nic	podobného	neviděla.	Byl	
jen	metr	ode	mě	a	dlouho	setrvával	v	mé	blízkosti.	cítila	jsem	nádhernou	energii,	lásku,	harmonii,	klid	a	povídala	jsem	si	s	ním.	po	nějaké	době	jsem	
opět	navštívila	přednášku	o	palmových	listech.	oslovilo	mě	to	natolik,	že	jsem	si	nechala	udělat	otisk	palce.	Čtení	pro	mě	bylo	silným	a	nezapome-
nutelným	zážitkem.	ale	jedna	věc	mě	úplně	dostala	–	řekli	mi	přesně,	co	se	v	létě	stalo	v	mé	zahradě	a	s	kým	jsem	rozmlouvala.	Byla	to	informace,	
kterou	neznal	nikdo	jiný	než	já.	Je	to	síla,	moudrost	a	něco,	co	nedokážu	slovy	popsat.	Jsem	vděčná	osudu	za	tuto	příležitost.	Děkuji	všem,	kteří	se	
podíleli	na	čtení	mého	palmového	listu,	maharišimu,	nádímu	palanimu	a	mému	drahému	překladateli	pavlovi	Krejčímu.

Eva Klimešová - lékařka

~

veľmi	rada	som	spoznala	cestu	palmových	listov.	Z	prvého	stretnutia	cez	skype	z	prahy	som	mala	veľmi	hlboký	zážitek.	list	mi	vtedy	nepovedal,	že	
ma	čaká	pád	v	lese,	pobyt	v	nemocnici	a	zrušenie	cesty	do	indie…	možno	keby	ma	bol	upozornil	na	riziká,	bola	by	som	opatrnejšia?	ale	to	sa	asi	
malo	stať.	nakoniec	mi	ten	pobyt	dal	veľa	duchovných	zážitkov	aj	skúseností,	za	čo	som	osudu	vdačná.	spoznala	som	bližšie	obetavosť	blízkych	ľudí	
a	priateľov,	ktorí	ma	podporovali	vtedy	v	tažkých	a	bolestivých	chvíľach.	pre	mňa	osobne	boli	veľmi	zaujímavé	pudže	v	indii,	ktoré	sme	absolvovali	
s	palanim,	za	čo	som	tiež	vdačná	a	prinieslo	mi	to	mnoho	vnútorného	poznania.	nebolo	to	všade	rovnaké	a	určite	to	záviselo	aj	od	miesta	pudže,	
ako	aj	toho,	kto	to	robil,	a	možno	aj	od	nás,	ako	sme	sa	vedeli	naladiť	na	energie,	ktoré	tam	boli.

Mária - manažerka

~

vlastnímu	čtení	palmového	listu	předcházelo	ověřování	osobních	dotazů	–	tato	část	pro	mne	byla	fascinující.	nádí	uhodl	vše.	s	obavami	jsem	oče-
kával,	jaký	osud	vyjde	najevo,	jakou	karmu	jsem	doposud	nastřádal	a	jak	ovlivňuje	můj	současný	život.	i	tato	část	čtení	byla	v	něčem	velmi	překvapi-
vá	a	udivující.	stále	na	sobě	pracuji	podle	doporučení	nádího	a	těším	se	na	další	čtení	a	pozitivní	posun	v	kvalitě	mého	života	a	duchovního	vývoje.

Jan Michal Čoltko - školník

~

Bylo	to	moje	první	setkání	s	mystikou	indie.	Do	té	doby	jsem	se	orientoval	spíše	na	předkřesťanskou	evropskou	mystiku	(skotsko,	anglie,	Bretaň…).	
Byl	jsem	velmi	překvapen	rychlostí	a	jistotou,	s	jakou	čteč	pouze	z	otisku	prstu	„odhalil“,	kdo	jsem.	Doporučuji	tuhle	zkušenost	všem,	kteří	jsou	na	
cestě	hledání.	na	cestě	za	poznáním,	kdo	jsme	a	kam	jdeme.	přeji	krásné	dny	s	palmovými	listy.

Jan Heralt - manažer

~

před	20	měsíci	jsem	absolvovala	první	čtení.	U	starší	dcery	jsem	se	dozvěděla,	že	jí	hrozí	rozvod,	což	se	prozatím	nestalo.	informace	o	mně	byly	
jednoduché,	vlastně	je	žiji.	s	odstupem	mohu	říci,	že	jsem	si	při	svém	rozhodování	a	nasměrování	mnohokrát	vzpomněla	na	palmové	listy	a	opět	je	
naposlouchala.	vždy	jsem	našla	tu	správnou	„notu“	pro	tu	moji	„životní	písničku“.	Děkuji	nádimu,	tobě	pavle,	rišiům	a	sobě,	že	jsme	do	toho	společ-
ně	šli.	nikdy	jsem	nelitovala	a	určitě,	když	člověk	cítí,	že	je	ten	pravý	čas	na	čtení	palmového	listu,	tak	do	toho	jít.	Děkuji	mnohokrát,	že	přijeli	do	naší	
země.	velmi	si	toho	vážím.

Helena Jedličková - ošetřovatelka
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vyložení	osudu	je	dobrým	vodítkem	pro	lidi,	kteří	nevědí	kudy	kam,	nebo	se	v	životě	ztratili.	palmové	listy	jsou	reálné,	pokud	lidé	věří,	neboť	víra	je	
důležitá.	nelituji,	neboť	to	upevnilo	moji	víru	v	mého	gurua	a	potvrdilo	mi,	že	hrabat	se	v	budoucnosti	nemá	smysl,	protože	neexistuje.	Existuje	jen	
přítomný	okamžik.

Jai Gurudev Govinden - číšník

~

opravdu	je	to	něco	úchvatného,	neuvěřitelného	a	úžasného.	naskákala	mi	husí	kůže	po	těle.	pomohlo	mi	to	pochopit	sebe,	moje	zájmy,	aktivity	
a	kam	směřuji.

Jitka Chlupová - administrativní pracovnice

~

s	možnosťou	dať	si	prečítať	svoj	palmový	list	som	sa	stretla	pred	dvoma	rokmi.	Dala	som	si	urobiť	otlačok	prsta	a	čakala	na	vyjadrenie,	či	mám	
palmový	list.	o	niekoľko	dní	prišla	odpoveď	–	Áno.	tešila	som	sa	na	tento	moment.	no	moju	radosť	prekazil	môj	–	teraz	už	–	exmanžel.	nechcel,	aby	
som	na	čítanie	išla.	prešli	dva	roky	a	v	období,	keď	som	ukončovala	svoj	manželský	zväzok	rozvodom,	mi	akosi	z	jasného	neba	prišla	informácia,	že	si	
mám	ísť	dať	prečítať	svoj	palmový	list…	po	dlhej	dobe	som	predsa	len	našla	kontakt	na	pavla	a	napísala	som	mu,	že	teraz	je	ten	správny	čas	na	číta-
nie	palmového	listu.	list	čakal	a	tak	som	si	mohla	naplno	vychutnať	to,	po	čom	som	už	dávno	túžila	–	vedieť,	čo	ma	čaká,	čo	spôsobilo	môj	súčasný	
stav	a	kam	sa	môj	život	bude	posúvať.	informácie,	ktoré	som	sa	dozvedela,	boli	veľmi	zaujímavé.	teraz	už	viem,	prečo	sa	mi	v	živote	dejú	veci	tak,	
ako	sa	dejú,	čo	bolo	ich	príčinou.	viem,	v	ktorom	období	si	mám	dávať	väčší	pozor,	ale	hlavne	viem,	ktoré	roky	pre	mňa	budú	najväčším	prínosom.	
Čítanie	palmového	listu	vnieslo	do	môjho	života	väčší	pokoj.	pripravilo	ma	na	ďalšie	životné	etapy.	viem,	že	všetko,	čo	prežijem,	mám	vpísané	vo	
svojom	palmovom	liste,	ktorý	bol	napísaný	pred	2500	rokmi,	a	mám	to	prežiť.	od	prečítania	listu	beriem	veci	tak,	ako	prichádzajú.	nepolemizujem,	
prečo	je	to	tak,	alebo	onak.	viem,	čo	mi	osud	prinesie,	a	viem	sa	na	to	pripraviť.

Kamilka - kreativní manažerka

~

Keď	mi	pavel	Krejčí	oznámil,	že	naše	palmové	listy	sa	našli,	veľmi	ma	to	potešilo.	to	bol	už	iba	krok	k	samotnému	čítaniu.	na	čítanie	som	sa	veľmi	
tešil,	ale	na	druhej	strane	som	mal	aj	obavy.	po	prečítaní	môjho	palmového	listu	som	bol	šťastný.	no,	tento	pocit	trval	iba	do	chvíle,	pokiaľ	som	
nedostal	odpovede	na	mnou	vopred	pripravené	otázky.	K	pocitu	šťastia	sa	pridružil	aj	pocit	sklamania.	teraz	však	viem,	že	všetko	je	v	mojich	rukách,	
a	verím,	že	po	absolvovaní	cesty	do	indie	a	vykonaní	potrebných	obradov	sa	všetko	napraví	a	budem	mať	už	iba	šťastný	život.

Pavol z Košíc - důchodce

…

Evropské	centrum	palmových	listů
PrAHA
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