
Mohou mezi ně patřit mimo-
řádné stavy vědomí, mystické, 
paranormální, a  jiné výjimeč-
né, logikou těžko vysvětlitelné 

prožitky a stavy. Člověk se díky nim může 
cítit ohrožen, zaskočen, někdy má v jejich 
důsledku i potíže se zvládáním každoden-
ního života. Tyto stavy mohou vykazovat 
podobu psychózy, ale neměly by se s  ní 
zaměňovat. 

Zjednodušeně řečeno je rozdíl většinou 
takový, že osoba v  psychospirituální krizi 
je schopna své prožitky vnímat jako psy-
chologický proces, který si uvědomuje, a je 
případně schopna navázat spolupráci s te-
rapeutem, na rozdíl od člověka, který trpí 
psychózou a  své prožitky a  stavy vnímá 
jako plnou a platnou realitu. Ten pak má 
také s navázáním spolupráce problém a je 
k  ní donucen většinou vnějším zásahem 
proti své vůli. 

Psychospirituální krize může nastat 
v  každém věku. Odhaduje se, že jí pro-
chází asi 15% pacientů hospitalizovaných 
v  psychiatrických léčebnách s  diagnózou 
psychózy, ale přesné procento lidí, kteří za 
svého života tímto procesem projdou, není 
známo. 

Psychospirituální krizi mohou spouštět 
extrémní zážitky (ohrožení života, extrém-
ní fyzická zátěž atd.), silné emoční prožitky 
(např. ztráta blízké osoby, traumatizace, 

ale i  silné citové vzplanutí nebo sexuální 
zkušenost), intenzivní meditační nebo jiná 
duchovní praxe, užití psychedelických lá-
tek za nevhodných okolností, série život-
ních nezdarů, náhlá ztráta obvyklé životní 
struktury a  nemožnost ji nahradit něčím 
jiným, i další mezní zážitky.

Projevy jsou velmi individuální. Mohou 
to být energetické prožitky v těle, tělesné 
prožitky podobné závažným zdravotním 
stavům (např. infarktu), smyslové vjemy, 
které ostatní lidé nevnímají (zvuky, hlasy, 
tvary, barvy, světla), předtuchy, zážitky 
propojení s  mytologickými nebo archety-
pálními fenomény a další zážitky parapsy-
chologického a mystického charakteru.

Je to diskutované téma, v  USA má do-
konce psychospirituální krize status ofici-
ální diagnózy.

Při duchovnímu probouzení, kdy vstu-
pujeme na duchovní cestu a  postupně 
objevujeme věci, které nám dávají smysl 
a prohlubují naše poznání, jsou naše pro-
žitky a vjemy mírné, klidnější, lze je snadno 
odlišovat, ale i včlenit do běžného života. 
Máme víru v  rozběhnutý proces a  silné 
prožitky bereme jako možnost k životnímu 
posunu, změně. 

Při psychospirituální krizi však prožitky 

mohou být silné a  dynamické, téměř až 
v  atakujícím stavu, ze kterého se nemů-
žeme vědomě dostat či jej ovládat vůlí 
(např.třesy, vibrace, energetické tělesné 
stavy, zintenzivnění smyslů atd.). Prožitky 
mohou být až děsivé, ničivé, nevítané, splý-
vá hranice mezi vnitřními a vnějšími, celý 
proces může nepřipravená bytost vnímat 
se strachem, odporem, nedůvěrou. Člověk, 
který na duchovním růstu vědomě pracuje, 
provádí spirituální cvičení, jógu, meditace, 
a  teoreticky je s  touto možností sezná-
men (většina lektorů jógy i dalších cvičení 
a  mentálních technik své svěřence infor-
muje, nebo jsou zmínky v literatuře, zejmé-
na spojené s projevy probuzení Kundalini 
– tzv.hadí síly), alespoň tuší, o co může jít, 
ale i tak může být silou prožitků zaskočen 
a překvapen.

Kdo neví, o co jde, může si připadat, že 
blázní, že není normální. Ale protože psy-
chospirituální krize není zcela vyjímečný, 
ojedinělý jev, je dobré vědět, že za urči-
tých okolností může být vlastně normální 
mít nenormální zážitky.

Nejedná se tedy o něco zničujícího a ka-
tastrofálního, ale naopak o možnost osob-
nostního růstu, posunu, léčby duše a  do-
konce i těla.

Psychospirituální krize      
         jako možnost růstu

Psychospirituální krize se dá 
vysvětlit jako proces osob-
ní transformace s léčivým 
potenciálem. Jedinci, který 
jím prochází, může pomoci 
k lepší integraci osobnosti. 
Jedná se o stav, kdy člověk 
prochází silnými změnami 
v životních postojích, názo-
rech, cílech a hodnotách, 
víře či životním přesvědčení. 
Často se tak děje v důsledku 
výjimečných a silných spiri-
tuálních zážitků. 

text a foto: xxx
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Táňo, jaké byly začátky tvé cesty k  trans-
formaci?
Zlom v  mém životě nastal, když mě na-
vštívil duch mého otce poté, co opustil 
své tělo. Přišel ke mně v  noci, usmíval se 
a  později jsem pochopila, že se se mnou 
přišel rozloučit, protože zemřel náhle. Od 
té chvíle jsem se začala intenzivně zajímat 
o  zákony Světa, vyvíjela jsem nejrůznější 
aktivity tímto směrem a dvířka duchovních 
světů se mi otevřela.

Vzhledem ke stresujícím událostem, kte-
ré jsem v těch létech zažívala, začala jsem 
hledat únik ze smutku a depresí. V jednom 
roce mi totiž zemřeli tři blízcí lidé a život 
mě postavil do zdánlivě bezvýchodné situ-
ace, kdy jsem se ocitla bez muže, bez bytu, 
bez práce a bez peněz. A tehdy přišla po-
moc Shůry, přestěhovala jsem se k matce 
a našla kreativní práci.

V té době jsem potkala zajímavého člo-
věka, učitele jógy a prožila s ním rok v Bel-
gii. Byl mi záměrně poslán mými anděly, 
protože díky jemu jsem našla cestu k józe 

a pochopila její úžasné důsledky.
Po návratu do Prahy jsem se začala vě-

novat józe pod vedením andělské bytosti 
– doktorky Milady Bartoňové, jógové le-
gendy, která se účastnila v  Indii meziná-
rodního kursu jógy, kde spolupracovala 
s  významnými mudrci a  indology. U  nás 
pak vychovala řadu cvičitelů jógy. Zbožňo-
vali jsme ji všichni bez vyjímky, pro mě je 
dodnes vzorem ve všech aspektech, i když 
Domů se vrátila už před léty ve věku 91 po-
zemských let.

Do té doby jsi nepřišla do kontaktu ani 
s alternativní medicínou, ani s duchovním 
vzděláváním...?
Ne, vůbec. Tenkrát jsem neměla k  dispo-
zici žádné informace, ještě jsem neznala 
nikoho, kdo by mi poradil či vysvětlil řadu 
jevů, které jsem začínala potkávat. Spon-
tánně jsem se věnovala meditacím, jejich 
každodennost mi přinášela tolik hledaný 
klid mysli i duše a postupně se tyto chvíle 
staly pro mne nezbytností – vzácným ča-
sem blízkosti Stvořitele.

Bylo mi dopřáno poznat tzv.bezdeší – 
kdy funkci dechu na sebe přebírá vaše po-
kožka a vám se zdá, že nedýcháte, a poslé-
ze i bezčasí – kdy se mi zdálo, že uplynulo 
např.půl hodiny, ale mezitím uplynuly tři...
Jednoho dne, kdy moje vibrace dosáhly 
závratných výšek, moje duše opustila tělo 
a já jsem se začala vznášet. Vždycky jsem 
se lekla, když mě potkalo něco nečekané-
ho, co jsem dosud ještě neznala, a tak jsem 
se rychle do těla vrátila a prožívala tento 
neskutečný zážitek. Netušila jsem, že ješ-
tě bude mít pokračování – přišlo ke mně 
ve formě obrovské vlny něhy, neskutečné 
horoucí lásky, která mi vehnala slzy do 
očí, ocitla jsem se ve sloupu Světla, pro-
žila jsem Samádhí...bezprostřední spojení 
s  Universem. Byla jsem a  nebyla, nevní-
mala jsem nic kromě tohoto posvátného 
zážitku.

Táňo, vím, že jsi prožila i další mimosmys-
lové zážitky a také jsi prošla aktivací Hadí 
síly – Kundaliní. Jak k tomu došlo? To byl 
Tvůj vědomý cíl?
Vůbec ne. Ani jsem ještě netušila, že to 
existuje. Probudila se v  mé první čakře 
a projevila se nejprve – s odpuštěním – in-
tenzivním průjmem, který nereagoval na 
žádné léky, takže jsem velmi brzy hodně 
zhubla. Až hrnec suché rýže pomohl. Dal-
ším krokem, který mne překvapil, byl velký, 
nečekaný orgasmus. Tento jev si v takové 
situaci vysloužil i terminus technicus – ves-
mírný orgasmus. V té době jsem ještě netu-
šila co se to se mnou děje a neuměla jsem 
si to vysvětlit. Poté mě začaly mrazit kosti 
(později jsem se dozvěděla, že tento jev 
provází rozpouštění ega) a vzápětí to bylo 
horko, které to mrazení vystřídalo. Další 
fází byly pravidelné impulsy. Celé tělo vi-

brovalo při opakujících se impulsech. Ne-
bylo to ani nepříjemné, ani příjemné, ale 
byla to chvíle, kdy jsem pochopila, že mi 
Prozřetelnost seslala velký dar v  podobě 
probuzené Kundaliní, že jsem v  absolutní 
péči Stvořitele a nemusím mít vůbec žád-
né obavy. Děj se vůle tvá – probíhalo mi 
myslí a tak jsem se úplně vyššímu záměru 
odevzdala a  už nic neřešila. Ukázalo se, 
že pravidelné vibrační impulsy mi uzdra-
vily v  těle všechno, co se uzdravit dalo – 
v osmdesáti mám oči jako rys, zlepšila se 
mi i osteopenie (stav před osteoporózou), 
zapomněla jsem, jak moc mě bolely kyčle 
atd. Mění se prý i buněčné složení a Hadí 
síla i zpomaluje stárnutí...Věříte, že dodnes 
– když se mi v  těle objeví nějaký defekt 
(bolelo mě koleno), okamžitě se projeví 
tyto impulsy, vrhnou se na koleno a  léčí 
ho...:-) Do mého těla byl zřejmě vložen ta-
kový Boží program...

Když Kundaliní došla k  srdeční čakře, 
měla jsem klasické příznaky infarktu. To 
byl jediný moment, kdy jsem navštívila lé-
kaře. Chtěl bych mít srdce jako vy – pravil 
ten dobrý muž a  já jsem se zastyděla pro 
své zaváhání. To už ale uplynuly týdny, 
byla jsem nesmírně zesláblá, všechno se 
se mnou točilo – postel, místnost, dům, 
vesmír. Bože, prosím, ne tak rychle – vysí-
lala jsem úpěnlivé prosby Všemohoucímu. 
Každá ta fáze totiž trvala čtrnáct dní a ply-
nuly měsíce...

Tím to skončilo?
To byl začátek konce. Energie se začala 
přibližovat k hlavě. Jednoho dne jsem po-
cítila silnou energii, která se přibližovala 
od nohou k hlavě, sílila a byla provázená 
obrovským hlukem. Tak to je zřejmě můj 
konec, šeptala má mysl, za pár dní mě tu 
synové najdou mrtvou s vyteklým mozkem 
na peřináči. Měla jsem totiž intenzivní po-
cit, že mám otevřenou lebku a  mozek je 
vystaven tomuto děsu. Nevěřili byste jak 
věrohodným tento pocit byl. Stále jsem se 
modlila, ke konci už v polomrákotách. 

Pak jsem se jednoho rána probudila 
a – koukám – nic se neděje. Zkusila jsem 
se posadit, pak vstát. Byla jsem slabá jako 
moucha. Brzy jsem zjistila, že nesnesu 
denní světlo, ani se staženými roletami 
a  tmavými brýlemi. Tak citlivými se staly. 
Totéž se týkalo sluchu – něžné tikání elek-
tronických hodin mi působilo bolest a snad 
nejhorší byly pocity ze statické elektřiny 
a  spotřebičů vůbec. Vypnutý televizor, 
rádio a  nejhorší – zabudované vedení ve 
zdech. Žijeme ve Faradayově kleci, nic 
necítíme a pak jsme nervózní, nemůžeme 
spát a nevíme proč. Mně vstávaly vlasy na 
hlavě, cítila jsem mravenčení, byly to ne-
smírně nepříjemné pocity. Vždycky však 
– za všech okolností – jsem věděla, že se 
nemusím ničeho obávat, že všechno dobře 
dopadne.

Táňa Kejvalová 
Pschospirituální krize 

na vlastní kůži

Od mých přátel vím o  dámě, která si 
psychospirituální krizí prošla. A protože 
paní Táňa Kejvalová je velmi obdivu-
hodná dáma, která je ve svých letech 
značně aktivní a  svěží na duchu i  na 
těle, navíc srdečná a  otevřená, požá-
dala jsem ji o rozhovor a zprostředko-
vání svého prožitku pro čtenáře Nové 
Regeny. 

Mnozí Táňu Kejvalovou možná bu-
dete znát jako autorku knížek, ve kte-
rých s humorem, laskavostí a moudrostí 
odráží vážné i  nevážné stránky života. 
V  poslední knize pak Táňa Kejvalová 
také vypráví o  svých mimosmyslových 
zážitcích, které se do našeho rozhovoru 
zdaleka nevešly. Táňa je aktivně činná 
v  občanském sdružení Adventor, které 
pomáhá rodinám s  autistickými dětmi 
a ve svých osmdesáti letech, které osla-
vila minulý měsíc, pravidelně vede kur-
zy jógy. Dodatečně vše nejlepší!
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A co se dělo dál?
Uplynuly tři douhé měsíce a  týden. Uply-
nuly Velikonoce. Musela jsem opustit své 
prostory, které mi skýtaly určitou jistotu 
a vyšla jsem ven – potřebovala jsem ales-
poň chleba. Plížila jsem se podél zdi a po-
jednou vidím – proti mně jde člověk. Jak se 
blížil, začala jsem na svém těle pociťovat 
všechny jeho fyzické nedostatky a neduhy. 
Bylo to nepříjemné, na štěstí ale všechny 
tyto projevené pocity neměly dlouhého 
trvání. Úmyslně jsem se snažila co nejrych-
leji se uzemnit a postupně jsem se začala 
vracet „do normálu.“ Neznám nikoho kdo 
by to tak bouřlivě prožíval. 

Jak dlouho to trvalo? Kolik ti v té době bylo 
let?
Jak už jsem zmínila – tři měsíce a týden. To 
celé se odehrávalo v roce 2002, bylo mi 66 
let.

Mělo to nějaký fyzický dopad..?
Krom toho, co už jsem zmínila, jsem se 
učila žít v novém těle s novými pocity. Za-
jímavý fenomén, který se projevil s velkou 
intenzitou bylo zpomalení stárnutí. Samo-
zřejmě, že mám vrásky, ale neodpovídají 
našim představám o jejich intenzitě v po-
zemských osmdesáti letech. Lidé mi nevěří, 
odhadují můj věk o  dvacet let méně. Ov-
šem, že je to příjemné, které ženě by neby-
lo? Žiji prostě v jiném čase...

To jistě, ani já bych ti nevěřila, že je ti 
80...A jaký psychický vliv to na Tebe mělo?
V  neposlední řadě se samozřejmě mění 
i  psychika, začala jsem vidět auru, můžu 
se dokonale spolehnout na svou intuici. 
Můj věk plně respektuje můj optimistický 
náhled na život, životní elán a  radost ze 
života. To mi umožňuje předávat lidem bě-
hem mých aktivit víru v člověka, Stvořitele, 
lásku a duchovní hodnoty.

Jsem dlouholetá cvičitelky jógy a  spi-
sovatelka. Seznamuji zájemce převážně 
s  duchovní podstatou jógy a  jejím vlivem 
na běžný život člověka. Ve svých hodinách 
jógy vyvažuji fyzická cvičení duchovními 
aktivitami – prací s  energií, meditacemi, 
zpěvem manter – dosahování harmonie 
mezi tělem a duší aj. Jógu považuji za ži-
votní styl se vším co k tomu patří – vegeta-
riánství, prací na sobě, lásku ke všemu a ke 
všem, soucit, pokoru, hlubokou víru atd.

Napsala jsem sedm optimistických hu-
morných knížek ze svého života, zrcadlí-
cích nejen mé životní zkušenosti a zážitky. 
(www.OFTIS.cz ). Příznivé ohlasy čtenářů 
potvrzují pozitivitu projasňování jejich 
stresových dnů. Schopnost radovat se ze 
života považuji za neméně důležitou než 
např víru, lásku apod. Pochopení jedineč-
nosti zázraku života totiž může člověku 
usnadnit prožívání životních útrap a  strá-
dání. Ten, komu bylo dáno nějaké utrpení 

prožít, mění pak svoje názory a  postoje, 
dokáže více vnímat a  radovat se z  drob-
ných maličkostí všedního dne, sám pak 
ovlivňuje pozitivními emocemi okolní svět. 
Rovněž smysl pro humor pomáhá člověku 
získat nadhled a netrápit se malichernost-
mi. Všechny moje knihy jsou i  v  e-formě. 
Podívejte se na moje stránky www.web-
park.cz/tanakejvalova. 

Psaní jsem vystřídala malováním, obje-
vila jsem jak úžasný fenomén to je. Vnáší 
klid do mysli, člověk se musí soustředit 
a  pokud se mi výsledek líbí, mám radost 
z tvorby. 

Přišlo i nečekané období astrálního létá-
ní – popisuji to ve svých knížkách, mnoho 
jsem viděla a zažila. Naučila jsem se pra-
covat s podvědomím, přijímám s vděčností 
a pokorou všechny tyto andělské lekce.

Jak bys vysvětlila těm, kteří mimosmyslo-
vé zážitky vůbec nepřipouštějí a nevnímají 
a všechno vysvětlují racionálně? Myslíš, že 
by mohli pochopit fenomény, které je pře-
sahují a které by rovněž mohli být schopni 
naučit se vnímat? 
Nejideálnější je, když ten člověk už má 
také sám podobné zážitky. Často tomu ne-
rozumí a neví proč se to stalo. Někdy mám 
možnost s  těmito lidmi mluvit a  zkouším 
vyvodit nějaké závěry. Stupnice přístup-
nosti je ale velice široká, někdy stačí na-
ťuknout, někdo bývá absolutně uzavřený 
a  nepřístupný. Jsou lidé, kteří nemají vů-
bec zájem, tam nemá smysl něco vysvětlo-
vat. Říká se jim neprobuzení.

Obecně v  této době procházíme trans-
formací, někteří lidé jsou bezradní, nevědí 
co se s  nimi děje. Doba je nevyzkoušená 
– bývají vděčni za každou informaci, která 
jim ulehčí v  tu chvíli život. Často předná-
ším na ezoterických festivalech.

Táničko, ty jsi činná i ve sdružení Adventor, 
které se věnuje autistickým dětem a jejich 
rodičům. Jak jsi se k tomu dostala?
Můj syn, Michal Roškaňuk, založil občan-
ské sdružení Adventor s cílem usnadňovat 
život rodinám s  autistickými dětmi. Sám 

má Aspergerův syndrom, což mu právě 
umožňuje hluboce chápat problémy těch-
to lidí a dětí a nacházet správné přístupy 
k nim. Pořádá přednášky pro rodiče a ško-
ly, organizuje výstavy obrazů autistů, po-
skytuje poradenství rodinám a organizuje 
volnočasové aktivity pro klienty Advento-
ru. Důležitá pro sdružení je podpora dal-
ších osobností, ať už se jedná o odborníky 
nebo umělce jako je Jaroslav Dušek, který 
se aktivně podílí na našem pořadu Přichá-
zíme v míru, organizovaný Adventorem 4x 
ročně v divadle Kampa.

Já pomáhám s organizací akcí pro klien-
ty a osvětových kampaní a podílím se na 
administrativním zajištění chodu Advento-
ru www.adventor.org. 

Druhý syn Petr je hudební skladatel 
a  rockový kytarista, účinkuje ve skupině 
Žlutý pes a Nová růže.

Kdyby někdo chtěl zavítat na tvé laskavé 
lekce jógy, kde tě najde?
Scházíme se ve škole, každé úterý od 18.00 
do 19.30 h. na Letné v ulici Františka Křížka 
1. Jógu vedu už léta, náplň zaměřuji pře-
vážně pro ženy středního věku a starší. Ale 
přicházejí i  mladé bytosti. Snažím se vy-
tářet rovnováhu mezi fyzickým a psychic-
kým přístupem, učíme se dýchat, relaxo-
vat, zbavovat se stresů, poznávat hodnotu 
úsměvu, vzájemné laskavosti a radosti ze 
života. Jak jsem se už zmínila, zpíváme 
mantry a  seznamujeme se blíže s  jejich 
historií a posláním atd. 

Zaměřujeme se i  na poznávání sebe, 
svou sebeúctu, mnoho takových bytostí 
nesou v sobě totiž různé strachy a podce-
ňování se jako důsledek dlouhodobých ne-
spravedlivých zásahů do našich životů ze 
strany minulého režimu. Vytvářejí se tam 
úžasné energie lásky, posilující každého 
pro další všední dny. Za ty roky už se tam 
zrodil pevný kolektiv, scházíme se někdy 
i mimo tělocvičnu.

S radostí uvítám každého, lidi mám ráda 
a těší mě poznávat nové zájemce o jógu. 

Děkuji ti za rozhovor.

Táňa Kejvalová se syny Petrem a Michalem
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