
- 4
1 -

Víte, co je  
bioenergetická 
stimulace 
torzních polí? 
Jestli ne, je 
tenhle příběh 
Ondřeje 
Suchopára 
přesně pro vás. 

LUCIE HRDLIČKOVÁ

LIBOR FOJTÍK

FO
RB

ES
 N

E
X

T
O

N
D

Ř
E

J
 S

U
C

H
O

P
Á

R
 M

OZ
EK

TRANSFORMACE
UČITEL

řed tímhle čtením zkuste potrénovat hlavu 
podobně, jako radíme na dalších strán-
kách. Vypněte předsudky, zapomeňte 
na všechny svoje dosavadní zkušenosti 
a pokuste se jen vnímat něco nového, 
nebo snad jiného. Ondřej Suchopár nás 
zkusí přesvědčit o tom, že člověk dokáže 
prostě „přepnout“ svůj mozek a být někým 

novým. Má to v popisu práce. 
Bývalý manažer firem Alcatel nebo Nokia působí 

už několik let v nové pracovní pozici. Poslední čtyři 
roky si říká učitel či kouč transformace a taky osob-
ní průvodce a učí lidi, jak pracovat s vlastními ener-
giemi. Není ani psycholog, ani léčitel. Je vystudova-
ný ekonom, který si v jeden moment řekl, že musí 
žít a přemýšlet jinak, nebo sám sebe zničí. Když se 
mu povedla vlastní přeměna, začal to učit jiné. 

Dvaačtyřicetiletý Suchopár přistupuje k lidem se 
dvěma předpoklady. Podle něj je člověk mechanic-
ký stroj, od přírody dobrý, ovšem plný emočních 
nánosů, které velmi často způsobují to, že se prostě 
zadrhneme. Předpokládá taky, že žijeme ve světě 
jakési kauzality a karmických sil, a tím pádem 
nemůžeme spoustu věcí naplánovat. Můžeme je 
jenom ovlivnit. 

„Máme v těle zapsaný software, který jde přepro-
gramovat,“ tvrdí Suchopár a vzpomíná na situaci, 
která to podle něj má potvrdit. To když se na něj po-
díval učitel v indickém ášramu a podle data a času 
narození na něm záhy poznal, že ho ve 12 letech 
opustila matka. Tenhle fakt nezmiňuje náhodou. 
Každou podobně traumatickou zkušenost si podle 
Suchopára ukládáme v sobě spolu se vzorcem 
chování, kterým jsme na ni reagovali. Celoživotně ji 
pak máme tendenci replikovat v nových životních 
situacích. Ve vztazích, v práci i v banalitách. 

Jednou to ale prostě přestane fungovat a přijde 
krize. „To se nás síla vesmíru snaží dotlačit do toho, 
abychom si vše dořešili a prošli vědomou transfor-
mací,“ říká k tomu Suchopár. 

JEHO PŘÍBĚH hodně lidí zná. Možná mu úplně 
nevěří, ale nezesměšňují ho. Například zakladatel 
online lékárny Pilulka.cz Petr Kasa si ho dobře pa-
matuje ještě ze společnosti Nokia, kdy mu šéfoval. 

Ondřej Suchopár platil za jednoho z nejlepších 
prodejců telefonů. Po škole začal jako specialista 
prodeje u firmy Panasonic. Pak působil v pozici 
obchodního ředitele mobilní divize společnosti Al-
catel pro Česko a Slovensko, měl příjemně placené 
místo, pěkný služební vůz a firemní kreditku na 
obědy s klienty. A často dost fofroval. „Byla období, 
kdy jsem pendloval mezi Prahou a Bratislavou 
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během jediného dne,“ vzpomíná. Sotva ve třiceti se 
ocitl na prahu vyhoření. A tak vzal klidnější práci ve 
zmíněné Nokii, kde vydržel, než firmu v roce 2013 
koupil Microsoft.

Jeho korporátní život doprovázely bujaré večírky 
plné různých výstřelků. Alkohol, káva, běhání. 
Říká, že byl manažer na útěku, který chtěl všechno 
stihnout a dokázat, že je dost dobrý.

Několikrát mu během téměř dvacetileté etapy 
bouřlivého života přišla různá varování. Jejich 
„poselství“ si ale prý uvědomil až po letech, když ze 
světa velkého byznysu definitivně odcházel. 

Tak třeba. Šel na plánovanou operaci ruky a o pár 
dní později se mu ve střevech udělal píštěl, který 
mu lékaři za minutu dvanáct odoperovali. Dne  
6. 6. 2006 mu v londýnském hostelu Wake Up  
spadl na hlavu kus stropu. Dodnes má na čele vel-
kou jizvu, která tuhle událost připomíná. 

Většina lidí by o těchto událostech řekla, že to 
byly nešťastné náhody. Ondřej Suchopár to ale 
připisuje tomu, že se nechoval dobře a jeho vyšší já 
mu radilo začít se chovat jinak. Tehdy v Londýně 
se chystal strávit noc s náhodnou známostí, ačkoli 
na něj doma čekala přítelkyně. Časem na nehodu 
zapomněl. Než se v roce 2009 vrátil z prvního očist-
ného pobytu v Indii a v e-mailu našel zprávu, že mu 
londýnský hostel posílá 12 tisíc liber odškodnění. 

„Úplně to do sebe zapadlo, vrátil jsem se z Indie, 
kde jsem nepil, stal jsem se vegetariánem, cvičil 
jsem a zažil paranormální zážitky, a najednou přišel 
tenhle e-mail,“ říká dnes Suchopár a věří tomu, že 
to nebyla náhoda. Žije s přesvědčením, že když si 
člověk něco intenzivně přeje, splní se mu to, ale 
musí se podle toho chovat. „Dlouho mě samotného 
trápil nedostatek sebeúcty a sebehodnoty,“ vypráví. 
„Taky mám vyzkoušené, že nemůžu dělat nic špat-
ně, že se mi to okamžitě vrací.“

V roce 2014 udělal tečku za Microsoftem a celou 
předchozí kariérou a začal žít jinak. („Zlatá klec 
není všechno.“) Vyjel znovu do ášramů, do Mexika, 
do Thajska, kde se pustil do šamanských a jiných 
kurzů. Osvojil si několik metod, které se odvolávají 
k vědě, moderní kvantové fyzice a ke známým jmé-
nům, jako jsou Albert Einstein nebo Nikola Tesla, 
a v základech stojí na práci s energiemi a kmitočty. 

Dnes Ondřeje Suchopára najdete ve vlastní pra-
covně ve Zdibech u Prahy, jeho transformační kurzy 
jsou podle nabídky dostupné na webu naplněné. 
„Mými klienty transformačního koučinku jsou běžní 
lidé, ale i hodně advokátů či manažerů a majitelé 
realitních firem,“ tvrdí.

Většina z technik, které používá při své práci, má 
podle něj reálné vědecké základy. Hlavní v nich je 

metoda takzvané bioenergetické stimulace torzních 
polí. Základem této metody je pohled na člověka 
jako na seskupení energetických oblastí, přičemž 
každá z nich má takzvané torzní pole, kterým ener-
gie proudí. Tok je znemožněn ve chvíli, kdy je pole 
zanesené emocemi. To se může navenek projevit 
tak, že nás bolí rameno či koleno.

A teď co s tím? Když člověk za Suchopárem při-
jde, sezení začne netradičním měřením. „V podsta-
tě nejdříve prozkoumám, na kolik a kde daný člověk 
energeticky funguje, tedy jak mu proudí energie 
v těle,“ vysvětluje. Pak už následuje podobná práce 
jako u psychologa – Suchopár tenhle proces připo-
dobňuje k loupání cibule, kdy z člověka mluvením 
a popisováním zážitků sloupává další a další vrstvy 
emočních nánosů a vzorců. 

Jakou roli v celém procesu hraje mozek? Tohle 
celé probíhá vědomě s koncentrací na minulost 
a vlastní problémy a na to, že svoje návyky chceme 
do budoucna změnit. Proces přeměny člověka vy-
chází podle Ondřeje Suchopára z hlavy. Jádro všeho 
ale tkví v srdci. „Jednoduše ode mě třeba vycházejí 
klienti, které trápila bolest na hrudi a v krku, proto-
že se báli něco říct v práci nebo svojí ženě. Nakonec 
to začali cíleně dělat a odblokovali se,“ popisuje ty 
jednodušší případy. 

A pak vyslovuje něco, s čím by asi většina lékařů, 
jimž medicína káže, že mozek je centrální orgán, 
který vše řídí, měla problém. „Srdce má mnohem 
větší elektromagnetické pole než mozek,“ tvrdí. 
„Chci tím říct, že z hlediska jednání a komunikace je 
to mnohem silnější hráč.“ Opírá se přitom o výzku-
my z kraje 90. let, které praví, že i srdce komunikuje 
skrze elektrické a magnetické pole s dalšími orgány. 

Na papír v tu chvíli nakreslí kolečko, které má 
symbolizovat mozek a taky nekonečné kolečko 
chyb. Udělá do něj malou výseč s tečkami, jež mají 
být naučenými vzorci chování. „Přesně k těmhle 
stopám já se pak snažím dostat a stimulací je kulti-
vovat a přepisovat,“ opakuje Suchopár podstatu své 
metody. A doplňuje, že buď můžeme pokračovat 
v tomhle kolečku, nebo se na situace můžeme dívat 
z úplně nové perspektivy.

A než se stihnete více zahloubat nebo zapochy-
bovat, zakončí to skvostným zjednodušením svého 
vlastního příběhu: „Je to vlastně úplně triviální. I já 
jsem si v jednu chvíli uvědomil, že můžu žít temnou 
sílu, nebo světlou sílu. Jako ve Star Wars.“ 

Proměnu, kterou Ondřej Suchopár prošel, sle-
dovala řada lidí. Bývalí kolegové, kteří nechtějí být 
jmenováni, vzpomínají, že nové cestě zcela propadl. 
A ať už jsou okolnosti jakékoli, povedlo se mu to, co 
slibuje jiným – začal žít nový život.  
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