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Etická a právní pravidla 
pro práci s klienty za použití technik a manter ze Šrí Káléšvarovy tradice



V následujícím textu naleznete právní a etické směrnice pro práci s klienty pomocí technik ze Šrí 
Káléšvarovy tradice (bez profesionálního oprávnění, jako mají například lékaři nebo nelékařští 
zdravotní pracovníci). Zákonné předpisy jsou závazné. Etická pravidla jsou pak vaším 
dobrovolným osobním závazkem, jakožto reprezentanta tradice Šrí Káléšvary. Slouží k tomu, aby 
se mezi vámi a klientem mohla rozvinout spolupráce stojící na vzájemné důvěře a k vytvoření 
prostoru, ve kterém se budete oba cítit bezpečně.

 
Jsem si vědom/a právních předpisů týkajících se mé práce s lidmi. 

• Vždy se snažím o své maximum, ale 
zároveň klientovi žádným způsobem 
neberu odpovědnost za jeho vlastní 
rozvoj. Neslibuji mu vyřešení problému, 
ale snažím se ho dovést k jeho vlastní 
zodpovědnosti, aniž bych na něj při tom 
vyvíjel/a jakýkoli nátlak. Mým zájmem a 
povinností  je klienta nesobecky provázet 
jeho vlastním osobním procesem a 
posilovat jeho autonomii a schopnost 
postarat se sám o sebe („Pomáháme, 
aby si pomohli sami”). Chápu sebe sama 
jako klientova průvodce na jeho vlastní 
cestě a tuto skutečnost mu jasným a 
vhodným způsobem sdělím. 

• Vyhýbám se všemu, co by mohlo klienta 
přimět k odkládání nebo upouštění od 
návštěvy lékaře či absolvování 
lékařského ošetření a nebo k přerušení či 
zastavení probíhající léčby. Neslibuji 
vyléčení, nestanovuji diagnózy a 
nedoporučuji žádná léčiva (to platí i pro 
homeopatika, Bachovy kapky či čaje). 
Nepředepisuji masáže ani diety. Zdržuji 
se jakýchkoli doporučení vysadit léčiva 
nebo používat jiná, než byla předepsána 
lékařem, a neprovádím žádný druh 
zákonem definované zdravotní služby 
(viz rámeček).
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Zdravotními službami české zákonodárství rozumí 
„poskytování zdravotní péče podle zákona č. 
372/2011 Sb. zdravotnickými pracovníky a dále 
činnosti vykonávané jinými odbornými pracovníky, 
jsou-li tyto činnosti vykonávány v přímé souvislosti 
s poskytováním zdravotní péče a také konzultační 
služby, jejichž účelem je posouzení individuálního 
léčebného postupu, popřípadě navržení jeho 
změny nebo doplnění, a další konzultace 
podporující rozhodování pacienta ve věci 
poskytnutí zdravotních služeb”. 

Zdravotní péčí se rozumí „soubor činností a 
opatření prováděných u fyzických osob za účelem 
předcházení, odhalení a odstranění nemoci, vady 
nebo zdravotního stavu, udržení, obnovení nebo 
zlepšení zdravotního a funkčního stavu, udržení a 
prodloužení života a zmírnění utrpení, pomoci při 
reprodukci a porodu a posuzování zdravotního 
stavu a dále preventivní, diagnostické, léčebné, 
léčebně rehabilitační, ošetřovatelské nebo jiné 
zdravotní výkony prováděné zdravotnickými 
pracovníky”.

Zdravotničtí pracovníci a jiní odborní pracovníci 
jsou osoby, které splňují podmínky zákona č. 
95/2004 Sb. ( O podmínkách získávání a uznávání 
odborné způsobilosti a specializované způsobilosti 
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního 
lékaře a farmaceuta) a zákona č. 96/2004 Sb. (O 
podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k 
výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k 
výkonu činností souvisejících s poskytováním 
zdravotní péče).



• Informuji klienta o tom, že moje činnost spočívá v aktivování jeho vlastní sebeuzdravující síly a 
nenahrazuje činnost lékaře či nelékařského zdravotního pracovníka. Na tuto skutečnost 
upozorňuji pomocí prohlášení, které je viditelně vyvěšeno na mém pracovišti a klienta nechám 
před sezením podepsat písemné upozornění na tuto skutečnost. Dodržování tohoto pravidla je 
ochranou i pro mě. Chrání mne před právními důsledky vyplývajícími ze současných zákonů 
platných v České republice.

• Soukromoprávní aspekty přírodního léčitelství a občanskoprávní odpovědnost léčitele, včetně 
závazkových práv a povinností, jsou upraveny v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. 
účinném od roku 2014, a to v části čtvrté, díle 9 – Péče o zdraví, tedy u smluvních závazků, a to 
§2636 a násl.). 

• Moje činnost je řádně daňově ohlášena (živnostenský list a nahlášení u finančního úřadu).

Chráním osoby, které se na mě s důvěrou obrátily s žádostí o pomoc. 

• Dobrovolně na sebe beru závazek naprosté mlčenlivosti stran veškerých informací, které o 
klientovi obdržím.

• Pracuji pouze s výslovným svolením klienta a na jeho vlastní přání.

• Nepůsobím v případech, kde jsem emocionálně předpojatý (například v případech blízkých 
rodinných příslušníků, přátel atd.) 
                

• Jsem si vědom/a toho, že vlastní zodpovědnost jednotlivce je nedotknutelná a musí zůstat za 
všech okolností zachována. Pokud mne tedy o to klient výslovně nepožádá, nepředávám mu 
žádné rady ani nesděluji jakékoli pokyny - bez ohledu na původ těchto informací.  

• Dobrovolně se průběžně vzdělávám ve zdravotnických otázkách, abych dokázal/a rozpoznat a 
porozumět důležitým symptomům, které vyžadují přímé odborné zdravotní  vyšetření nebo péči. 
V zájmu bezpečnosti klienta takovéto případy okamžitě odmítám.

• V rámci svého jednání s klientem se vědomě vyhýbám všemu, co by mohlo způsobit závislost 
na mně samotném nebo na mnou zastupovaném učení. Ba naopak zdůrazňuji to, že schopnosti, 
které jsem nabyl/a, může rozvinout každý. Činím to však tak, abych při tom nemýtizoval/a sebe 
ani toto učení.

• Nesvazuji klienta prostřednictvím předem pevně daného počtu sezení.

• Výjimkou je pročištění čakry lůna v rámci devíti sezení, které je dle Šrí Káléšvarova učení třeba 
provést během devíti samostatných setkání. Během vysvětlení této techniky je třeba si s 
klientem vyjasnit, že skrze změnu „průvodce” nedojde k žádné škodě.

• Pracuji v hygienicky bezchybných podmínkách.
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• Nevyužívám sezení s klientem k dalším komerčním aktivitám jiného druhu (prodej zboží, 
nabízení jiných služeb atd.).

• Moje ochota pomoci nezávisí na klientových finančních možnostech.

• V zásadě však po mně není požadováno, abych pracoval/a pouze bezplatně. Je třeba dbát i na 
princip energetického vyrovnání. Transparentnost při stanovování honoráře a ohleduplnost vůči 
sociálně slabším klientům jsou samozřejmostí.

• Za poskytnuté služby vystavím řádný účet.
                

Chovám se k druhým tak, jak bych chtěl/a, aby se druzí chovali ke mně 

• V rámci své práce se snažím klienta motivovat a inspirovat.

• Vystupuji vždy přátelsky a přiměřeně a dávám stranou své ryze osobní pocity, sympatie a 
stanoviska - plně se zaměřuji na pomoc klientovi s jeho osobním procesem.

• Neprezentuji své pracovní metody a přesvědčení jako jediné „správné” a funkční a stejně tak se 
nesnažím klienta získat pro toto učení. Vedu osobní rozhovor a sezení tak, aby i v případě, že 
klient přeruší kontakt, nevznikly žádné dodatečné negativní následky. Středobodem mé práce je 
snaha jednat s klientem s trpělivostí, chápavostí a účastí. Tento princip by měl být pro každého v 
této tradici samozřejmostí.

• V konfliktních situacích se angažuji jen se souhlasem všech zúčastněných. V ostatních situacích 
mlčím.

• Informuji  klienta o původu svých znalostí i svých etických východisek, aby s nimi mohl v případě 
zájmu pracovat.

• Jsem klientovi dostupný/á i po ukončení sezení.

• Respektuji všechny kolegy, kteří zastávají stejné zásady, ale vychází z jiného přesvědčení, než 
je mé (jiné metody, jiný pohled na svět nebo jiná duchovní tradice). V žádném případě je nebudu 
kvůli rozdílným názorům hanobit nebo poškozovat jejich pověst. Právo na můj vlastní názor tím 
však zůstává nedotčeno. Vlastní přesvědčení však vyslovuji pouze věcně bez osobních urážek.
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Jsem si vědom/a své zodpovědnosti vůči duchovní tradici,  
kterou Šrí Káléšvara zastupuje 

• Mantry, které při práci s klienty používám, jsem tak, jak to odpovídá našim vzdělávacím 
standardům, sám/sama nabil/a, učinil/a jsem vlastní zkušenost s jejich energií a jsem s touto 
energií vnitřně propojen/a. Pro mantru jsem byl/a iniciován/a Šrí Káléšvarou nebo pro ni 
certifikovaným učitelem ve Šrí Káléšvarově tradici.

• Dávám-li klientovi techniky pro jeho individuální práci na sobě (například mantru, se kterou 
může meditovat), zavazuji se k tomu, že budu jednotlivé techniky a s nimi spojenou díkšu 
(pravidla) uchovávat v původní čistotě - tak, jak ji učil Šrí Káléšvara. Nebudu k nim nic přidávat, 
ani nic vypouštět. Během osobní konzultace předávám pouze  techniky, které mám náležitě 
zažity (např. pouze mantru, kterou mám nabitou a mám s ní zkušenosti). Šrí Káléšvarovy výroky 
nevykládám po svém, ani je nevytrhávám z kontextu.

• Vnímám sebe sama jako nástroj pro božskou energii.

• Se schopnostmi, které jsem díky Šrí Káléšvarovi a používání jeho učení rozvinul/a, zacházím 
zodpovědně a mantry a jednotlivé techniky používám výhradně podle Šrí Káléšvarových 
vlastních slov - publikovaných ve skriptech a knihách (např. Sai Shakti, 108 Healing techniques 
of Sri Kaleshwar nebo The Real Life and Teachings of Jesus Christus) - a v podobě, ve které 
jsou zde uvedeny.

• V rámci své práce používám znalosti, které s námi Šrí Káléšvara sdílel a názorně demonstroval 
svým vlastním životem. Jako dobrý posluchač jsem schopen/a vnímat, co ode mne klient 
potřebuje a v prvé řadě jej podporuji v tom, aby  sám pro sebe našel nejlepší řešení. 
Nevycházím při tom ze své vlastní reality, ale z reality klienta. Neustále vnímám klientův pohled 
na věc. Nevnucuji mu svůj vlastní ani se mu jej nesnažím předkládat jako něco absolutního (viz 
Šrí Káléšvarova přednáška ze Šivarátri 2007).

• Slovník, na který jsem zvyklý/á od Šrí Káléšvary, používám s vědomím, že jde o na Západě 
poměrně neznámé výrazy. Jejich obsah klientovi zprostředkovávám jemu srozumitelnými slovy. 
Neměním však přitom nic na významu, čistotě a obsahu učení, které jsem od Šrí Káléšvary 
získal/a.

• Chápu sám/sama sebe jako součást společenství osob pracujících s technikami vycházejícími 
ze Šrí Káléšvarovy tradice.

• Znamená to, že mezi námi probíhá vzájemná výměna např. zkušeností a informací a případně 
mohu klienta doporučit k jinému kolegovi. Společně se snažíme rozvíjet mezi sebou toleranci a 
porozumění a vytvářet pokojnou atmosféru. Chováme se k sobě se vzájemným  respektem a 
úctou a soustředíme se na to, co nás spojuje. Rozdílnosti tak prožíváme s radostí a jako zdroj 
inspirace. 
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Dbám na svou vlastní energetickou rovnováhu 

• Dbám na to, abych měl/a dostatečný prostor pro vlastní regeneraci. Pravidelně medituji a 
pravidelně se vybíjím.

• Za své sociální prostředí a prožívanou duchovnost nesu vlastní zodpovědnost.

• Nepracuji s klienty, pokud sám prožívám vážnou krizi.

• Neobětuji se.

• Mým cílem je podporovat druhé v jejich vlastním všestranném osobním rozvoji.
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