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text: Ľubica Macková

Utkvelo mi jeho mocné a srdeč-
né objatie.  Roztvoril náruč a ja 
som sa v nej nestratila. V tom 
objatí bola opora, ale i  slobo-

da. Odpovedal na moje otázky trpezlivo 
a vážne. Viackrát sme sa všetci svorne ro-
zosmiali. Pravidelne sa stávalo, že odpove-
dal na moju otázku skôr, než som ju stihla 
položiť. Ubezpečili ma, že u  Henriho je 
tento jav častý a obvyklý .

 Slovo prána pochádza z  hinduistic-
kej tradície posvätných textov  s názvom 
védy. Prána ako „božská energia“ má 
v  rôznych kultúrach niekoľko pomeno-
vaní. Pranajáma, Manas, energia KI, Čchi 

Kung, Tai Či... 

Aký je  rozdiel medzi pôs-
tom a  pránickou výživou? 
Spočiatku ľudia vnímajú prá-
nickú výživu ako „nejedenie“ 
rovná sa hladovanie.

Ja jem! Len iným spôsobom 
ako vy ! Bez jedla môžeme 
vydržať najviac štyri mesiace. 
Pri pôste strácate hmotnosť až 
na limitnú úroveň, odkiaľ už 
niet návratu. Dochádza k  fy-
zickej smrti. V slovnom spoje-
ní „pránická výživa“ počujete 
„výživa“! Vyživujem sa hojne!

Známi,  ktorí o božskej ener-
gii zatiaľ nepočuli,  vám chce-
li položiť túto otázku: Aké 
pocity máte pri vyživovaní 
pránou?
  
Vyživujem sa stále. Pocit, kto-
rý mám, je hojnosť a blaženosť. 
Som naplnený, a to po celý čas. 
Energia prány je energia čisté-
ho života. Láska. Keď jete fy-
zické jedlo, máte z toho radosť, 
ale je pominuteľná. Úmerne 
potešeniu prežívate aj utrpe-
nie. Vyplýva z  toho, že jedlo 

musíte stráviť, že vám chýba, keď ho ne-
máte. Potešenie a utrpenie je dualita. Ak 
ste na práne, žijete s  vedomím jednoty 
všetkého, čo existuje. Pre mňa je najdôle-
žitejšia otázka, ako sa zbaviť obmedzení, 
ktoré v sebe máme.

Je krásne a napĺňajúce byť v jednote so 
všetkým, čo existuje... Ale AKO SA TO 
ROBÍ? 

To je vec, ktorá sa deje postupne. Najskôr 
si rozviniete zmysly a  vnímanie dôleži-
tým spôsobom tak, že budú veľmi citlivé... 
a  potom samotné zmysly budú rozvíjať 
svoj vzťah k Vesmíru, ktorý vás obklopu-
je. Následne vaša aura bude sama prijímať 
a  priťahovať dvadsaťštyri hodín denne 
pránu... Budete sa živiť krásou, vetrom, 
dažďom, slnkom, Mesiacom, hviezdami, 
zemskými prúdmi, kozmickými prúd-
mi... Je  ťažké vymedzovať to slovami... 
Keď okolo seba cítite krásu, harmóniu, 
nie ste odtrhnutí od Vesmíru, ale cítite sa 
byť jeho súčasťou. Ste jedným jedinečným 
kúskom skladačky zvanej Vesmír. Nikto 
iný taký na Zemi už nie je. S  pránou si 
obrúsite hrany a  zaujmete v  tej skladač-
ke to vaše správne, jedinečné miesto. Ani 
viac, ani menej. To jedinečné miesto, lebo 
ste jedinečná bytosť, ktorej patrí práve ten 
daný kúsok skladačky. A celý Vesmír vás 
bude milovať a podporovať. Už nie je sa-
mota, smútok, depresia.

Na tomto mieste poznamenala Dana 
Hájková – organizátorka turné Henriho 
Monforta na Slovensku a   v  Česku: 
„Časopis VITALITA by mohol mať názov 
„Pránická výživa“, pretože má v  nadpise 
„život“ a podtitulok: „Život vo svojich ru-
kách.“ 

Presne toto každý človek hľadá. Nejde 
však o žiadnu záhadu, žiadnu mystiku. 
Mňa zaujíma, ako premeniť vedomie bu-
niek, aby sme mohli vystúpiť z kolobehu 
ochorení, utrpenia a smrti. Ak ste nejaký 
čas na práne, po čase si všimnete, že prí-
dete k dokonalému zdraviu. Vírusy a bak-
térie sú tiež prána... a ak vstúpite do jed-
noty s nimi, už nie sú vašimi nepriateľmi. 
Už nie je nikto, koho by napádali. Ak si 
stabilizujete takéto zdravie, bude sa vaše 
telo omladzovať. Dokonalé zdravie zna-
mená, že sa môžete hrať aj s formou a brať 
na seba podobu, akú chcete...  

Obrusovanie hrany pránou teda 

HENRI MONFORT
 ŠAMAN VYŽIVOVANÝ 

pránou
V roku 2011 bol Francúz Henri Monfort 
hosťom Jaroslava Dušeka 
v Prahe. Videozáznam zo stretnu  a 
videli na internete  sícky ľudí. 
Vtedy som sa smiala, že prána je skvelá 
vec, ale ja milujem jedlo, chute a vône. 
No štyri hodiny som pozerala záznam 
a cí  la som, že ma hlboko oslovuje všet-
ko, čo Henri hovoril. Zaujímavý bol čas 
potom. Prána začala „chodiť za mnou“. 
Rôznymi spôsobmi. Nevyhľadávala 
som informácie o nej, napriek tomu 
prichádzali. V priebehu dvoch rokov 
sa mi zmenil spôsob stravovania a po 
stretnu   s Henrim som pochopila, 
v akej fáze sa práve nachádzam.
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znamená rozpúšťanie strachov a  blo-
kov na všetkých úrovniach. Viem si 
pomenovať bloky na fyzickej, emočnej  
a  mentálnej úrovni. Ako však rozpo-
znám strachy na duchovnej úrovni?

Rozpoznávanie príde so skúsenosťou. 
Všetky štyri úrovne (emočná, fyzic-
ká, mentálna, duchovná) potrebujú byť 
v  harmónii. Výživou duchovnej úrovne 
je meditácia alebo modlitba. Vďaka nim 
naozaj VIETE. Vďaka intuícii chápete, 
že je niečo pre vás správne. V  tej chvíli 
totiž preskočíme z  rozumovej mysle do 
intuície. Intuitívna myseľ vždy posunula 
ľudstvo vpred. Einstein hovoril: „V našej 
civilizácii sme postavili miesto sluhu na 
miesto pána.“ Uprednostňujeme rozum 
pred intuíciou. Intuícia je majster. Ona 
VIE. Nepotrebuje žiadne dôkazy. Všetci 
vynálezcovia a majstri používali intuíciu. 
Rozum prichádza až neskôr, aby priradil 
veci na správne miesto. Intuícia je stále 
v  spojení s  naším duchovným sprievod-
com. Práve vďaka nej vieme úplne presne, 
či sú veci správne, alebo nie. Prvá intuícia 
je tá správna! Potrebujeme s ňou byť stále 
v spojení!  

Môže prejsť na vyživovanie pránou aj 
človek, ktorý neverí, že je to možné?

Nie. Mentálna cesta nám vytvára našu 
skutočnosť. Obmedzeniami sú naše stra-
chy. Preto je pránická cesta zaujímavá, 
lebo nám umožňuje ísť „za“  strachy. Ak 

dôverujete naplno Vesmíru, a to do takej 
miery, že prejdete za túto hranicu, mô-
žete potom povedať, že všetko je možné. 
Nielen čo sa týka výživy, ale všetkých 

aspektov života. Akýkoľvek čin, stretnu-
tie, čokoľvek je možné! My šamani často 
používame a myslíme v termínoch vlast-
nej skúsenosti. Pránická skúsenosť musí 
prejsť do prežitia, do reality. Pránický zá-
žitok je najvyššou  možnou skúsenosťou, 
akú ľudská bytosť môže mať. Vyživuje nás 
až do najnižších úrovní. Preto môže ener-
gia cirkulovať, deje sa to, čo nazývame v   
taoizme „veľkou cirkuláciou“. Nie sú to 
chiméry, je to konkrétna vec!
Nesnažím sa nikoho presviedčať. Nie som 
žiadny guru, žiadny majster myslenia. 
Môj duchovný sprievodca ma žiada o je-
dinú vec: aby som hovoril o svojej skúse-
nosti. Preto som napísal knihu Pránická 
výživa – Jiná cesta ke spiritualitě. Keď sme 
ju dopísali, ľudia mi povedali: „Je  zaují-
mavá, poď nám urobiť prednášku!“ Nič 
som nežiadal. Ľudia prišli. Prána je to, čo 
žijú moje bunky, moje telo. Vďaka spoloč-
nému  kvantovému poľu to isté prežívajú 
aj vaše bunky. Ide tu o  spoločnú rezo-
nanciu. Bunky ľudí, ktorí prichádzajú na 
prednášky, začínajú vibrovať na pránickej 
frekvencii a aktivujú pránický proces. 

Henri, vyživovanie pránou je otázkou  
vôle alebo pripravenosti?

Jednoznačne pripravenosti. Donedávna 
bol tento spôsob výživy vyhradený 

Pránický 
zážitok je 
najvyššou  

možnou 
skúsenosťou, 
akú ľudská 
bytosť môže 

mať.
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askétom, mystikom a  osvietencom. 
Meniacim sa kolektívnym vedomím je 
táto skúsenosť teraz otvorená mnohým 
ľuďom. Ak chce niekto prejsť na pránickú 
výživu, potrebuje uveriť, že je to možné. 
Príprava môže byť dlhá. Prijmete myš-
lienku prečistiť sa, zjemniť svoju výživu 
(množstvo, kvalitu a  sústredenie na sa-
motné jedlo; na to, čo práve v danej chví-
li konáme!) a  rozhodnete sa pre dátum, 
kedy začnete s naprogramovaním: od toh-
to dátumu sa vyživujem pránou. Začnete 
proces prechodu „21 dní“. Nasleduje však 
nemenej dôležitá etapa: ako novú skúse-
nosť uplatníte v živote? S rodinou, medzi 
priateľmi, známymi, so všetkými strach-
mi, s ktorými sa stretnete okolo seba. Je 
to cesta samostatného a sebestačného bo-
jovníka. Musíte si potvrdiť svoju osobnú 
silu a  nemusíte nikomu nič dokazovať. 
Som taký, aký som. Buď ma prijmú, alebo 
neprijmú, ale som taký, aký som.

Vráťme sa k  procesu 21 dní. Popíšte, 
prosím, o čo presne v ňom ide.

Fáza pred prechodom na pránickú výži-
vu má tri etapy: v prvej treba očistiť telo 
pôstom – jeden, dva alebo maximálne 
tri dni – z času na čas.  Ak nie pôst, mô-
žeme zaradiť napr. jeden deň len ovocie 
alebo len polievky. Nastavením na pra-
videlnosť sa telo pripravuje na prechod. 
V  druhej fáze robíme rozhodnutie. 
Naprogramujem sa – rozhodnem sa pre 
dátum a  neoznámim organizmu „od xy 
dátumu prestávam jesť“, ale „od xy dá-
tumu sa vyživujem pránou“! Ak sa na-
programovanie uskutoční správne, vy-
tvorím rovnováhu medzi emocionálnou 
(Je jedlo pre mňa závislosťou? Aký mám 
k nemu vzťah? Citový? Afektívny?), fyzic-
kou (vyčistenie od toxínov), mentálnou 
(intuícia namiesto rozumu, rozpustenie 
strachov, vzorcov myslenia) a duchovnou 
úrovňou seba (viera a dôvera v Jednotu). 
Tretia fáza je proces 21 dní, ktorý pri-
pomína „kokón“, keď sa z húsenice tvorí 
motýľ. Všimnite si, že húsenica a  motýľ 
nemajú z hľadiska rovnakosti orgánov nič 
spoločné! Húsenica sa plazí, stále žerie 
a nemiluje sa. Motýľ pije málo, lieta a stá-
le sa miluje .
Číslo 21 je posvätné, zodpovedá iniciácii 
a transmutácii.
V  prvom týždni 21-dňového procesu 
sa čistia fyzické spomienky. Pracujeme 
s  bunkovou pamäťou, ktorá nesie stopy 
stresu a  všetkých strachov. Prána tieto 
spomienky vyhladzuje.
V  druhom týždni dosahujeme na bun-
kovú pamäť rodu, emocionálnu úroveň 
pamäti predkov. Ide o prácu so spomien-
kami rodu (ktoré geneticky preberáme) 
a jeho vzťahu k výžive. 
V treťom týždni  pracujeme so spomien-
kami na vnútorný život a  minulé životy, 
keď sme trpeli alebo zomreli hladom. 
Sú to spomienky spojené s  inštinktmi, 

spomienky predkov. Nebojujeme s nimi. 
Naopak, tvoríme si z  nich spojencov. 
Inštinkty treba upokojovať uisťovaním 
nás samých, že sa vyživujeme pránou! 
Tretí týždeň začíname vidieť obrysy „no-
vej zeme“  a ukotvujeme celý proces. 

Ako spoznáme, že sme proces 21 dní za-
vŕšili úspešne?

Podľa troch objektívnych kritérií:
a) hmotnosť tela je stabilná,
b) vysoká hladina energie: ak sme prešli 
na pránickú výživu, môžeme veľa praco-
vať alebo robiť čokoľvek bez únavy,
c) skráti sa čas potrebný na spánok – ak 
sme spali osem hodín, skráti sa čas pri-
bližne o polovicu.
Ja spím teraz približne jeden a pol hodiny 
denne a cítim sa tak, akoby som spal desať 
hodín . Osožné môžu byť tiež mikro-
siesty – intenzívny desaťminútový hlboký 
spánok počas dňa.

Ak sú splnené všetky tri kritériá, môže-
me pokračovať vo vyživovaní pránou. Ak 
sú splnené dve, pokračujeme v pránickej 
výžive ešte chvíľu a  ak sa naplní i  tretie, 
môžeme povedať, že sme plne vyživovaní 
pránou. Ak prejdeme len cez jedno kri-
térium, je dôležité, aby sme si uvedomi-
li, že naše telo nepochopilo, čo sme mu 
oznamovali. A  netreba naň naliehať . 
Nemusíme nikomu nič dokazovať. Ani 
sebe. Znamená to iba, že máme bloky, 
ktoré nám bránia prejsť plne na pránickú 
výživu.

Opakovane sme hovorili o bunkovej pa-
mäti, ktorá si pamätá vyživovanie prá-
nou. Aké sú pramene, história? Prečo 
sa stalo, že sme sa prestali vyživovať 
pránou?

Pretože to bolo jednoduchšie. Ak si vez-
mete mýty z  Biblie, čo vyhnalo Adama 
a  Evu z  raja? Začali jesť jablko. Tým, že 
začali jesť, vstúpili do duality kvôli pote-
šeniu. Vydali sa hľadať potešenie. S  tým 
však prijali i utrpenie. Prví prehistorickí 
ľudia boli zberači a lovci. Neskôr sa zme-
nila klíma, ovocia bolo menej, začali ko-
nať obety. Objavili oheň a obety zrituali-
zovali obetovaním zvierat. Mnoho štúdií 
preukazuje i na to, že človek nie je uspô-
sobený na požívanie mäsa. To znamená, 
že ak ho konzumuje, stáva sa mäso jedom 
a veľmi znižuje vibračnú úroveň.

V r. 2011 ste hovorili o  svojom synovi, 
ktorý, pokiaľ trávi čas s vami, je tiež prá-
nický. Zmenilo sa niečo?

Polovica jeho buniek je pránických. Keď 
sa narodil, bol som už štyri roky na práne. 
Keď je so mnou, neje, má veľa energie, nie 
je chorý a  je spokojný. Keď je s matkou, 
ktorá má veľa strachov, je fyzické jedlo, je 
unavený a chorý. Hovorím jej: „Tvoj syn je 

pránický, môžeš ho nechať...“ Nefunguje 
to. Jej strach je neracionálny. Na ničom sa 
nezakladá. Pránickí rodičia majú pránic-
ké deti. Videl som dokument o rodičoch 
– tanečníkoch z Ekvádoru, ktorí sa obaja 
vyživujú pránou. Popisovali, ako prežívali 
tehotenstvo, pôrod i  to, ako matka doj-
čila dieťa a  po odstavení od materského 
mlieka ostalo prirodzene na práne. Sú 
to deti, ktoré sú veľmi otvorené. Učia sa 
nesmierne rýchlo, nemajú vo svojom tele 
žiadne odpady, toxíny a majú mimoriad-
ne schopnosti: telepatické, telekinetické ...  

Znamená to, že odbúraním toxínov sa 
otvára mimozmyslové vnímanie?

Týka sa to skôr vedomia. Ak ste v jednote 
so všetkým, máte stopercentné vníma-
nie. Namiesto uvedomovania pätnástich 
až dvadsiatich percent si uvedomujete  
všetko! Sú rôzne deti. Napríklad indigové 
deti, ktoré sú inkarnáciami duchovných 
majstrov alebo osôb duchovne vyvinu-
tých, sú všeobecne úplne slobodné vnútri. 
Väčšina z nich je spontánne pránická. Iné 
deti majú okolo seba polia strachu viaza-
né na rodinu. Problémom je, že ofi ciálna 
lekárska veda dáva deťom veci, ktoré nie 
sú pre ne správne. Veľká väčšina médií má 
strach o tom hovoriť. Väčšina ľudí v spo-
ločnosti je zvyknutá žiť v  chorobe ako 
v zdraví a má pocit, že je to tak správne. 
V  našej kultúre jeme primnoho. Telo sa 
nestačí detoxikovať. Preto sa znečisťuje, 
preto sme chorí a  unavení. V  taoistickej 
medicíne bol lekár platený za to, že boli 
ľudia zdraví. Ak ochoreli, nedostal zapla-
tené. Teraz je to naopak. Zo zdravia sme 
urobili biznis. Jeden profesor v Paríži ho-
voril o tom, že nemocnica musí byť ren-
tabilná. Ako podnik. Keď nad tým pre-
mýšľate, ide o presný naopak toho, ako by 
to malo byť podľa Hippokratovej prísahy. 
Zdravie predsa nemôže byť rentabilné. 
Nemôžeme platiť za zdravie. Iba ak z toho 
robíme biznis a ľudí považujeme za tovar.  

Čo by ste odporúčali rodičom a učite-
ľom, ktorí nútia deti do jedenia?
 
Sú väzňami celej propagandy okolo jedla, 
ktorá je vytvorená celou potravinárskou, 
farmaceutickou a medicínskou loby. Ak 
má dieťa energiu, ak nie je choré, ak je 
v skvelej forme, znamená to, že je pránic-
ké. Nenúťte ho jesť! Znečisťujete ho! Je to 
rovnaké, ako by ste svoje deti namočili do 
ropy! Čo by som im odkázal? Zbavte sa 
strachov! 

V závere rozhovoru som si uvedo-
mila, prečo Henrimu od začiatku 
verím. Je pokorný. A pokorní nekla-
mú. Pokorní sú nasledovaniahodní.
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