
Cesta k pravé svobodě

Mou vášní byl tanec. Jako malá jsem toužila být tanečnice. Tančila jsem všude a neustále, tančila jsem
v souborech, účastnila se soutěží, tančila jsem ve snech, v hrách. Dokonce, i když jsem byla nemocná. 
Ovšem genetika se podepsala na mém těle a já se stala v období dospívání terčem výsměchu. 
Kamarádi, ale i dospělí mne hodnotili jako malou tlustou kouličku, učitel tance mne nazval 
nenapapaným prasátkem a pan učitel tělocviku měl nepatřičné poznámky o mém těle před celou 
třídou. Nedá se říct, že bych trpěla nadváhou, ale silně jsem vybočovala z ideálních měřítek baletek. 
Tento handicap jsem začala řešit v posilovně, čím více jsem cvičila, tím více jsem „rostla“, sílila a 
ukázalo se, že mám výborné predispozice a muskulaturu k silovému trojboji, fitness a kulturistice. 
Proto jsem se na tuhle dráhu s chutí vydala a toužila být nejlepší fitnesskou. Byla to moje vášeň. 
Posilování těla byl jako tanec se závažím a krom toho volné sestavy na soutěžích, byly taneční. 
Dosáhla jsem vrcholu v reprezentačním týmu jako druhá na ME. Mezitím jsem utrpěla sportovní 
zranění a hrozilo, že moje kariéra je u konce. Toužila jsem po posledním úspěchu, po uznání za 15 ti 
letou dřinu ve formě medaile z ME. A tak jsem si pomohla drogami, abych necítila bolest a 
anabolickými steroidy k onomu úspěchu. Ulevilo se mi, až ve chvíli, kdy jsem po roce v drogovém 
omámení zanechala práce, poslal dceru k rodičům, ukončila studium na VŠ před státnicemi, utratila 
všechny životní úspory a přišla naprosto o všechny přátele a málem i rodinu klečela ve strachu a v 
uvědomění si svého životního omylu. Prosila jsem Krista o odpuštění, ale neměla jsem ponětí, co 
dělám. Bylo to zoufalé volání o pomoc. A toto volání bylo vyslyšeno. Na kolenou jsem odprosila své 
rodiče a zatoužila všem vynahradit, co jsem napáchala, zatoužila jsem být naplno matkou, pracovat a 
na tuto cestu jsem vykročila. Ale zapomněla jsem vystoupit ze zajetí kultu těla. Sport byl mou profesí, 
mým životem, vším, ale mé srdce trpělo. Bůh mi dal milost, ale nedokázala jsem tuto milost pochopit 
a plně využít…

Začala jsem vyhledávat jiné způsoby cvičení, slibující uspokojení, harmonii, štíhlost a možnost 
pracovat v tom směru. Jako matka samoživitelka a sportovní specialista po zranění, jsem potřebovala 
finanční jistotu. A tak jsem se dostala k józe. Nejdřív jako k terapeutickému a kompenzačnímu směru 
po zranění, abych zregenerovala své tělo po kulturistické devastaci, později se stala jóga a všechny 
okultistické směry, se kterými je tento filozofický směr úzce spojen dalším životním směrem, kterému
jsem odevzdala svou duši. A to se mi stalo osudným…

Ale Bůh své ovečky miluje a nedovolí, aby se zatoulaly tak daleko, aby se nemohly vrátit zpět. Víra v 
Boha mi zůstala v srdci zakořeněna již od dětství. Milovala jsem výlety a aktivity, které pořádala 
farnost, hodiny náboženství s řeholní sestrou, která tak krásně hrála na kytaru a učila nás písně o 
Pánu Ježíši. V té době jsem nerozuměla ničemu, jen se radovala při zpěvu a tanci. Vykládala jsem 
karty jako profesionál, mezitím jsem se provdala, porodila další dva krásné kluky a navštěvovala řadu 
ezoterických kurzů. Co je ovšem nevysvětlitelnou záhadou, základ toho všeho byl pro mne Bůh a 
Kristus a podle tradice jsem každou neděli navštěvovala mši svatou a před každým rituálem se 
modlila Otče náš… V Krista jsem doopravdy uvěřila až ve chvíli, kdy jsem se ocitla v temnotě vlastního
hříchu, přistižena jak se bouchám do vlastní hlavy a nejsem schopna ovládnout sama sebe a nemučit 
své okolí nepřiměřeným chováním. K tomuto stavu jsem došla po cestě jógy, okultizmu, veganství a 
meditací. Ve stavech jógy se cítí člověk omámen mocí, uvolněn a jakoby v jiné dimenzi. Dá se to 
porovnat s omámením po požití drogy. Po návštěvách ženských kruhů se žena cítí náramně krásná, 
přitažlivá, dokonalá a mocná. Ovšem dodnes cítím žár v děloze při každodenních modlitbách, 
prodělala jsem spontánní potrat. Nechutná mi jíst a bojuji s malomyslností a s depresemi. Toto vše 
jsou následky jógy, ezoteriky, okultizmu a novodobého New age stylu, který je v dnešní době 
propagován i pod nevinným názvem „wellness“.  Zdravý životní styl, který je inspirován ajurvédou, 



jógou a východními naukami je protkán slibem. Nabízí lidem „vysvobození“ seberealizaci, ale jedná se
pouhé potvrzování vlastní sebestřednosti. Maminky neberou děti do lesů na zdravotní procházku, ale
zavřou je do dětských koutků, aby mohly cvičit jógu a meditovat. Anebo v horších případech je berou 
sebou. Znám to, dělala jsem to samé. Rodiny se oddávají společným meditacím, žijí jako vegetariáni a
jejich děti strádají nejen ve výživě, ale hlavně ve zdravé výchově podle základních životních hodnot, 
které nám zanechal Bůh ještě v dobách Mojžíše. Prostých deset Božích přikázání.

Jako wellness specialista se studiem na VŠ mohu potvrdit, že každý životní styl propagován v 
současné době nese prvky zlých duchů – kult těla, kult zdraví, jóga, novodobá spiritualita pro získání 
klidu a míru v srdci, boj proti stresu a následkům stresu atd. Přitom by stačilo tak málo. Hledat Boží 
vůli pro náš život. A není to tak náročné. Základní měřítka a hodnoty najdeme v Bibli. Dnešní 
okultizmus je maskován za víru v Krista, tak jak je to vepsáno v Písmu. Nemůžeme se ovšem nechat 
oklamat nepřítelem. Vždyť i satan zná Slova Písma svatého a použil je v období, kdy pokoušel Krista 
na poušti. Bůh je s námi, i když se nám zdá tak vzdálen. Bolest z lítosti všech svých hříchů si musím 
nést jako svůj vlastní kříž a pokouším se o to denně, někdy se mi daří a někdy klopýtám a v těch 
chvílích přiskočí zlý duch, který se snaží, abych upadala neustále do zoufalství, sebelítostí a opět 
hledala cestu uklidnění pod jeho vedením. Je to boj. Je zřejmé, že Kristus bojoval za mou duši po 
celou dobu, držel mne v náručí a nedovolil, abych na něj zapomněla. Působil ve mně, aby mne a mou 
rodinu ochránil před absolutním úpadkem. Tak nevysvětlitelná a nepochopitelná je Boží láska. 

V období, kdy jsme se s rodinou přestěhovali, začala jsem pravidelněji navštěvovat mše svaté ve 
farnosti, pod kterou spadáme. Moje teta se léčila na rakovinu a její uzdravení bylo zázrakem, kterého 
jsem mohla být svědkem. Modlili jsme se za ni a modlitby byly vyslyšeny. Tento zázrak v mnohém 
přispěl k mému obrácení. Pár měsíců po jejím uzdravení jsem pocítila nutkání navštívit exorcistu. 
S pomocí kamarádky, které jsem se svěřila, jsem se dostala k jednomu knězi a absolvovala 
rozvazovací modlitby. Toužila jsem se vysvobodit ze zajetí temnoty, se kterou jsem spolupracovala a 
věděla jsem, že to nebude lehká cesta a bude to boj. Je to skoro rok a dnes dokážu vidět, jaké 
následky zanechává v lidech okultizmus, jóga a jiné nauky, o kterých jsem se zmiňovala. Mnohokrát 
cítím, jak zlý duch usiluje o mou pozornost, a přiznám se, že občas jej poslechnu, ale Kristus žije ve 
mně a to díky pravidelným modlitbám a častému přijímání svaté Eucharistie, kterou je doopravdy 
Kristus sám. Nedovolí, aby vyhrál démon, protože Kristus sám již zvítězila ve mně i ve světě a nám 
nezbývá jen trpělivě následovat jeho učení. Modlitba je silný nástroj, ve kterém se můžeme spojit 
s Bohem. Modlitba za vysvobození je mocná a přímluva Panny Marie, matky Boží je nevysvětlitelná. 
V naší rodině byly naprosto rozvrácené vztahy, hrozil u nás rozvod, ale díky přímluvě svatého Jozefa a
Matky Boží jsme byli omilostněni a naše láska je pevnější než kdy dříve. Můj malý syn se bouchal ve 
vzteku do hlavy a já taky, ale Bůh vyslyšel naše modlitby a již to neděláme. Odmítala jsem jíst již jako 
matka tří dětí, v minulosti jsem věřila, že mne Kristus zve, abych spasila svět a provozovala bílou 
magii, léčila lidi pomocí reiki a jiných praktik, dnes nad tím kroutím hlavou, jak jsem mohla takovému 
nesmyslu uvěřit a denně děkuji Kristu Pánu našemu za vysvobození. Věřila jsem, že zastrašováním 
dětí, získám jejich úctu, teď vím, že pouze láska a vlídné srdce dokáže získat důvěru dítěte. Věřila 
jsem, že agresivním chováním se mi uleví – vykřičet se, vybít se, něco rozbít. Teď vím, že se tím jen 
posiluje hněv ve mně, vnitřní napětí a následné pocity viny. Věřila jsem, že když budu šťastná a 
uspokojená já sama, tak budou spokojeni všichni kolem a snažila jsem se hledat co nejvíce času pro 
sebe a uspokojovat své chtíče, včetně sexuálního uspokojení v manželství. Dnes vím, že pouze 
pokornou službou a plnou pozorností svému okolí se cítím skutečně spokojená a naplněná radostí.  
Agrese, vztek, popustit emoce a vybít se, sebeuspokojování, seberealizace a mnohé další jsou také 
jednou z propagovaných metod v boji proti stresu. Dále tam patří nejíst maso, meditovat a otevírat 
čakry a jiné. Ale pravdou je, že pouze Kristus v nás působí, Kristus nás uzdravuje a přeje si, abychom 
mu důvěřovali. Nedokážeme si představit, jak nás miluje a důvěřuje nám. Touží nám pomoct, ale my 



slabí lidé ve své pošetilosti odmítáme poslouchat. Bojíme se, že přijdeme o to své „pohodlíčko“, které
jsme si vybudovali. 

Díky tomu všemu co jsem prožila, dnes mohu říct, že začínám žít svobodně. Protože skutečná 
svoboda je vysvobození z hříchů, nikoliv život podle svých představ. Věřím, že Bůh ví, co potřebuji já i 
moje rodina. On nás všechny zná a miluje mnohem víc než my sami. Dokonce naše děti miluje víc než 
my. Možná to je náročné přijmout a žít podle zjevené pravdy, důvěřovat Bohu. Velice si přeji, aby mi 
pomohl naplňovat Jeho vůli ve svém životě a přestat prosazovat své vlastní představy o tom, co je 
dobré pro mne a pro mé děti, mého manžela a okolí… Jsem nevýslovně vděčná za působení Boží 
milosti v mém životě.

Kéž Bůh veškerého milosrdenství osvobodí všechny, kteří jsou v zajetí temných sil, dá nám všem 
pocítit svou lásku, pomůže nám spolupracovat s Boží milostí a kráčet po cestách, které nám Kristus 
ukázal. Amen

Přeji všem lidem, aby mohli pocítit alespoň na okamžik přítomnost Ježíše Krista a Jeho lásku k nám 
tak jak dokáže každý podle svých schopností a možností

s pozdravem

Alena


