
 1 

ŠIJO JOGA 

______________________________________________ 

               

            

______________________________________________ 

 

 

 

C   E   S   T   A 
 

                               

……………………………………………… 

 

 

V                   P 

H                   R 

L        A       A 

E                   X 

D                   E 
               

_______________________________________       

               

_______________________________________ 

                



 2 

               
C E S T A  -  V H L E D  -  P R A X E 

A N E B  - 

            

 

ČTYŘI  KLÍČE  KU  PRAVDĚ 

 

 

 

Ú V O D 

 

 

 Absolutní  -  konečná Pravda je jen jedna  -  tvoří 

jediný celek. 

Tento se skládá z mnohostí. Je mnoho nejrůznějších směrů a 

duchovních praktik, které mohou vést člověka na začátku 

cesty spíše k pocitu bezradnosti, mohou se mu zdát příliš 

sloţité, protichůdné nebo si vzájemně odporují. 

 

 Rozčlenění celku, jakoby do čtyř směrů ( 4 klíčů),je 

tedy nutné ke snazšímu pochopení a uvědomění pro konečný 

komplexní Vhled. Je to hledajícímu jistým vodítkem nebo 

majákem, aby mohl dále budovat na svých pojmech a hlavně 

činech. Uvědomění tohoto Vhledu vede k cíli nebo spáse duše, 

podle záměru jednotlivce. 

 

 Velmi záleţí na cíli jednotlivce, musí sám posoudit, 

který způsob klíče mu nejvíce vyhovuje. Z toho je patrné, ţe 

není nevyhnutelné poznat všechny 4 klíče, ale pokud je to 

moţné a dovolují to vlastnosti jednice, rozhodně se snaţit 

zvládnout všechny čtyři. 

 

 Snaţíme se pouţívat česká slova a přesnější 

terminologii s doplňky v dosud známých pojmech, neboť na 

přesnosti Slova závisí Uvědomění a správná činnost Vědomé a 
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Závědomé mysli. Upozorňujeme s důrazem, ţe toto roztřídění 

je myšleno z pohledu prvního klíče, to znamená  -  jak se to 

bude jevit našemu vědomému Já v jakékoliv úrovni 

projeveného Bytí. 

 

 

Přeji, aby se to kaţdému podařilo tak, jak si to sám ve svém 

srdci přeje a nezapomíná na to, ţe v hlubinách jednoduchosti 

je ta Pravá a Jediná Pravda, která můţe učinit člověka 

šťastným a svobodným. 
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Světlo poznání JÁ – EGA 

 

 

Toto pojednání vzniklo spontánně za účelem uvést pravé 

světlo o vědomí JÁ nebo EGA.V tomto pojení existuje mnoho 

závaţných nedorozumění a protichůdných výkladů, kde je tato 

problematika zatíţená minulostí různých škol. Je tedy nutné 

vnést do tohoto problému jediný názor, který JE. 

Pouţijeme k tomu symboliku, která nám tyto pojmy lépe 

osvětlí. Toto téma je nejzákladnější a nejdůleţitější k tomu, 

abychom lépe poznali a uskutečnili „4 klíče“. 

Musíme si uvědomit, ţe tento úzce vyhraněný přídavek 

budeme řešit podle 1. klíče. Jestliţe někdo nezná problematiku 

4 klíčů, získá zde výrazné vědění o svém JÁ a postupem času 

ho tyto myšlenky zákonitě přivedou ke 4 klíčům. 

 

Vyskytují se nám zde další velmi závaţné otázky: 

„Co je Mysl?“ 

„Co je rozum vyšší a niţší?“ 

„Jaký vztah má Ego k charakteru člověka?“ 

„Jakým způsobem toto svoje Já a Ego řešit?“ 

„Jak nám v tom pomůţe autosugesce?“ 

„Jak dalece nás ovlivňují Guny, Tatvy, nemoci a události?“ 

Nebudeme tedy do detailů rozebírat člověka ve všech jeho 

formách, ale osvětlíme si a rozebereme slovo Ego, Já, Mysl, 

Duše, Duch, coţ je největší slovní problém 

Nejprve začneme obšírně roztříděním člověka jako základ pro 

naše uvědomění si tohoto dění. 
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Máme jednu Duši, která se nám projevuje ve dvou zvláštních 

odlišeních.Pokud se Duše nachází sama v sobě (v 6. stavu 

vnoru), její činnost se neuplatňuje. Jakmile se stává činná, 

nazýváme ji Myslí. 

Mysl je tedy Duše promítnutá do Projevu ve všech 

mohutnostech.  

 

A zde se právě začíná dělit podle povahy její činnost na Mysl 

– část vědomou 

A Mysl – část závědomou. 

 

Tu první, plně vědomou,známe z bdělé zkušenosti, kdeţto ta 

druhá se nám jeví z našeho pohledu jako nevědomá. Je to jen 

proto, ţe naše Já toto nedokáţe vzít do svého sebeuvědomění. 

Přitom nevědomost se tu nebere jako skutečná nevědomost o 

ničem, nýbrţ jako veliká sbírka informací, které naše vědomé 

Já nemá schopnost obsáhnout. 

Naše Já si můţe vše uvědomit pouze postupně, vjemy 

jdoucími za sebou, tj. v jednotlivém pořadí. 

Naproti tomu druhá část naší Mysli – závědomá část, si 

všechny jevy uvědomuje souběţně, coţ je pro naše Já 

nepředstavitelné. Jak vidíme, je zde jisté vědomí, zcela 

protikladné k našemu bdělému vědomí. 

 

Vědomá mysl zahrnuje relativně velmi malé pole činnosti a 

působení. Je to ostré vědomí a podtrhujeme hlavně 

Sebeuvědomění. Tato naše část můţe pracovat a vnímat pouze 

informace a energie jdoucí postupně za sebou. 

V této vědomé sloţce vzniká naše Já – Ego a rozum Vyšší a 

Niţší. 

Rozum vyšší obnáší vhled 4 klíčů bez citového zaujetí. 

Rozum niţší – citový, má největší působnost na Já – Ego a 

negativní reflexní část závědomé Mysli.  
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Konečně se dostáváme k jádru problému JÁ – EGO. 

Ve všeobecném povědomí lidstva je Já známé jenom jako 

dobré – kultivované, morální a pozitivně činné, zatímco Ego 

se povaţuje za opak, tj. špatné – nedobré a nekultivované, 

nemorální a negativně činné.  

 Z toho vyplývá dojem, jako kdybychom měli JÁ dvě, coţ je 

hrubý omyl. 

Já je jenom jedno a záleţí na něm, jaké přebírá informace a 

jak je konfrontuje s nejbliţší vstupní závědomou fází, která 

tyto informace můţe velmi silně zkreslit a učinit je tak 

negativními. Tato konfrontace se děje stále spontánně – 

automaticky, ať uţ o tom Vědomí ví, nebo neví. Kdyţ se říká, 

ţe vyspělý jogín nemá Ego, můţeme my nyní říci, ţe on 

přijímá informace ze světa, jaké opravdu jsou, ale jeho 

závědomá část Mysli tyto informace nezkresluje. Vývojem 

jógy je negativní činnost závědomé Mysli rozpuštěna a 

převládají zde jiţ jen informace a činnost jen v kladném 

smyslu. 

Pro někoho, kdo nedosáhl vysokého vědění, se i tento jogín 

můţe jevit jako egoistický. To je právě tím, ţe vše je relativní 

a závislé na vztazích. 

Jedině „4 klíče“rozlišují, co je v daném okamţiku dobré, nebo 

špatné. Jsou ale skutky nebo děje absolutně negativní, ale u 

jogína se neuplatňují, neboť patří do říše negativního Ega, 

které on má rozpuštěné. 

V tomto vstupním zvědomí má kaţdý zakódovanou negativní 

činnost, která pramení z genů lidstva nebo z minulých ţivotů. 

Navíc mohou tuto vstupní závědomou činnost čeřit Tatvy, 

Guny a další vesmírné síly a zákony. Je tedy vidět, jak těţký 

boj nastává mezi Já a vstupním závědomím. 

V ţivotě se to děje velmi pomalu, ale proces jógy toto 

urychluje. Pokud nedosáhneme určitého vrcholu, musíme 

vynaloţit velké úsilí k odhalení této vstupní závědomé 

činnosti. 
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Čím více vstoupáme na ţebříčku vyššího vývoje, tím více 

ostré negativní sloţky vypadávají ze hry Duše. Je to skutečně 

těţké a dlouhodobé snaţení, ale je dobrovolné. Jedině, kdyţ 

vyčistíme vstupní závědomou část od skvrn minulosti a skvrn 

získaných z přítomnosti, jedině tehdy máme moţnost silně 

urychlit svůj duševní a duchovní vývoj.  

 

Shrneme nyní ještě jednou nejzákladnější prvky stavebního 

pilíře našeho Já – Ega. 

Nejprve si musíme uvědomit, ţe Duše je v našem pojetí Duch, 

který má svoji osobnost a je sám o sobě a v sobě ponořený. 
Proţívá svoje jisté vědomí – uvědomění, ale bez jakékoliv 

činnosti vyzařující ze sebe do Projevu. 

Jakmile nastane v Duši činnost směřující do projeveného 

Vesmíru nebo Světa, zveme tuto činnost Myslí.  

Mysl má dvě mohutnosti. 

Jedna je vědomá, jak jsme jiţ naznačili a druhá závědomá. 

Touto závědomou částí se nemyslí, ţe je něco „za“, ale ţe se 

to prolíná s vědomou částí.  

Důleţité je si uvědomit, ţe obě části Mysli si stále mezi sebou 

vyměňují informace, a tím se vzájemně ovlivňují.  

Závědomá část je stále v činnosti, nikdy nespí a nepociťuje 

únavu. 

Vědomá část Mysli je ale vţdy prioritní. 
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První kapitola :  DUCH – DUŠE – MYSL 

 

Neţ přistoupíme k dalšímu hlubokému studiu, je nutné si 

jednoznačně osvojit některá závazná slova pro náš daný 

námět. 

 

 Duch je Velké Absolutní Vědomí samo o sobě. 

Relativně prostupuje celým projeveným Vesmírem, kdyţ je 

v činnosti. Má tedy dvě mohutnosti. 

Jedna je tvořivá a druhá proţívá sama sebe ve svém 

Ponoření. 

Jeho aktivní projev ve Vesmíru řeší 1. a 2. klíč a spočinutí 

sama v sobě řeší 3. klíč. Duch je tedy z našeho hlediska 7. stav 

vědomí, coţ se rovná Nirváně. 

 Duše je v našem pojetí Duch, který ale má  svoji 

osobnost. Proţívá své uvědomění  bez jakékoliv činnosti 

vyzařující ze sebe do Projevu. 

Tuto její činnost proţijeme v 6. stavu vědomí. 

Mysl je činnost Duše, která jiţ směřuje do Projeveného 

Světa.  

Má dvě mohutnosti. Jedna je Vědomá a druhá Závědomá. 

Vědomou mysl dobře známe z bdělé zkušenosti, kdeţto druhá 

– Závědomá se nám jeví z našeho pohledu jako nevědomá. Je 

to jen proto, ţe naše Já toto nedokáţe vzít do svého 

Sebeuvědomění. Přitom nevědomost se zde nebere jako 

skutečná nevědomost o ničem, nýbrţ jako velká sbírka 

informací k doplnění vědomostí bdělého Já. 

Vědomá mysl zahrnuje malé pole činnosti a působení.  

Závědomá mysl oproti tomu pouţívá veliké rozměrné pole 

působnosti souběţně s informacemi a energiemi zároveň.. 

Důleţité je si uvědomit, ţe obě části Mysli si stále mezi sebou 

vyměňují informace a tím se navzájem ovlivňují. 
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Hrubý přehled vlastností Čtyř klíčů : 
 

 

1. klíč  -  nese v sobě Poznání, ţe Vědomému Já se  jeví svět  

               v protikladech. 

               Toto vnímání má vţdy iluzorní charakter. To  

               znamená, ţe na co je naše Já zapnuto, to se stává 

               pro něho realitou. 

 

2. klíč  -  nese v sobě Poznání, jak je to doopravdy s realitou  

               Ducha i Hmoty v  protikladech. Tento vhled je  

               nejobtíţnější, protoţe z jeho hlediska                                

               protiklady neexistují. 

 

3. klíč  -  nese v sobě Poznání nejdůleţitější, bez kterého se  

               nelze osvobodit od  protikladů. Kdyţ protiklady 

               zmizí, zůstane ONO, jistým způsobem    

               nevyjádřitelné. 

 

4. klíč  -  nese v sobě Poznání činnosti předchozích Třech  

               klíčů do světa  protikladů dle idey Vhledu. 

 

 

Vracíme se ke 3. klíči, protoţe má největší souvztaţnosti 

s Duší a Duchem. Plně jej lze zaţít v 6. stavu Vědomí. Jeví se 

jako dokonale Prázdný, ačkoliv je tam nejvyšší Plnost bez 

Činnosti. 

Je obtíţné hovořit o Něčem, co se nám jeví jako Velké NIC. 

Zaţíváme tam Sílu a Ideu…Zatajte dech a Teď je tu Třetí 

klíč…. 
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Jemný způsob vyjádření Klíčů 
 

První klíč :  Znovu se vracíme k tomuto 1. klíči a 

zdůrazňujeme přes jeho jednoduchost velkou závaţnost. Je 

nutné zde pochopit smysl a  způsob relativního vnímání pro 

vědomé Já, kterému se dostává jisté iluze. Promítaný děj se 

mu vţdy zdá reálný. Vţdy a ve všech úrovních bude proţívat 

realitu Ducha a Hmoty, coţ z některých jiných hledisek se 

můţe jevit jako neskutečnost. Je-li vědomé Já v kterémkoliv 

stavu vnoru (to se myslí aţ do 5. stavu vědomí), vţdy se bude 

jevit v protikladech, podobně jako v normálním bdělém stavu, 

ať uţ je vědomí ostré, bdělé nebo sníţené – aţ snové. 

Z toho vyplývá, ţe nemůţeme poznat pravou Podstatu a 

Skutečnost věcí a jevů. Proto je nutné si uvědomit, ţe i kdyţ 

zaţíváme ve vyšších stavech vědomí vysoké a krásné vize, je 

to stále jistým způsobem iluzorní a neříká to Pravdu samu o 

sobě. A to si mnozí z těch, kteří k tomu došli myslí a podléhají 

iluzi, ţe jsou spaseni a vědí vše. 

Pokud na to není člověk předem upozorněn a vytříben, je to 

pak pro něho veliký psychický šok, ţe to tak není. 

Jistě -  ţe nejsme proti těmto vznešeným vizím  -  je to krásné 

a povzbuzující, jistým způsobem ukazatelem cesty, ale z ostré 

Pravé Skutečnosti je to opět pouze jev, který ač krásný, neřeší 

pravou Pravdu. 

Můţe se to jevit i jako zkouška pro Duši, zda-li je opravdu 

jejím cílem holá Pravda a Skutečnost, nebo jenom krásné 

pocitové vize a tím i zmiňovaná iluze. Proto je třeba si to 

velmi uvědomit a vnitřně pochopit.  

Pro správné pochopení ještě jednou shrneme tento 1. klíč a 

budeme se snaţit najít pravou hloubku. Tento klíč, jak jsme 

poznali, neřeší Podstatu, nebo tvorbu Ducha a Hmoty (to je 

záleţitost dalších klíčů), ale jeho Projev. 
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Jde nám o to uvědomit si, ţe v kterémkoliv stavu vědomí 

budeme vnímat jevy v obrazech a v prostoru, jako hmota, 

světlo, záření, pole i velmi zvláštní citové úkazy. 

Vţdy to bude jako reálná věc, kterou známe z běţného ţivota. 

Tento projev se můţe doplňovat i o další obrazy z vyšších fází 

vědomí, ale tím se na tom nic nemění. 

Důleţité je, ţe vţdy to bude jen projev v protikladech Ducha i 

Hmoty. 

 

Heslo zní : Cokoliv vnímáme z 1. do 5. stavu vědomí je 

pravdivé pro osobní vědomí Já a nepravdivé 

pro Pravou Pravdu. 
  

          Uvedeme nyní názorně a přibliţně jistým způsobem příklad 

Vhledu 1. klíče. 

  

Dejte velmi dobrý pozor a zapněte svůj duševní psychický 

postřeh, neboť ten vám stačí k tomu, abyste dobře pochopili. 

 

 Díváte se nyní na tuto popsanou stránku. Jeví se vám, 

ať chcete nebo ne jako bílý kus papíru popsaný slovy a 

hmatem cítíte jeho povrch i sílu hmoty. Takto drze vám to 

předkládá 1. klíč, jako souhrn vjemů v protikladech. Jisté je, 

ţe pro normální způsob běţného ţivota a to i pro duchovní 

vývoj jedince je toto vnímání nutné. 

Chceme-li ale pochopit, nebo si uvědomit jak opravdu je to 

s tímto papírem nebo hmotou, musíme vzít jiné hledisko. 

Pouţijeme nyní hledisko atomové nukleární fyziky, i kdyţ 

není konečné. Ta nám jednoznačně říká, ţe tato hmota papíru 

je skoro prázdný prostor, kde kmitá jen pár elektronů a 

protonů a několik silokřivek. 

A nyní si uvědomte, ţe i kdyţ rozumově víte, ţe je to skoro 

prázdný prostor s několika silovými poli, tak přesto tento 

skoro prázdný  stav hmoty nezaţíváte pocitem, nýbrţ vnímáte 
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plnost hmoty. Jedině jiný stav vědomí, vhled a vědění vám 

umoţní zaţít tento skoro prázdný prostor.  

Tím poznáte, jak je to s tou hmotou doopravdy, čili snaţte se 

zde pochopit tuto jistou iluzornost vjemu hmoty. Vy víte, ţe je 

to skoro prázdný prostor a přesto tento papír skutečně je. 

Z toho vyplývá, ţe 1. klíč vám předkládá vţdy hotovou věc 

jako tento papír a tím uţ neřeší, jak je to s ním doopravdy. 

 Toto lze analogicky převést na všechny jevy hmoty a 

to i nehmoty v podobě astrálního  světa. Jisté je, ţe běţný 

způsob ţivota zde, ani tyto omezené jevy v protikladech 

nepodceňujeme.  

1. klíč vás tedy nutí si uvědomit tuto iluzornost hmoty a 

projevu, která je všude aţ do 5. stavu vědomí.  
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Druhý klíč: Je relativně nejtěţší a je to výdobytek současné 

doby. V minulosti nebyl moţný řešit. Záleţí tady na cíli 

jedince. Jak  jiţ   bylo zmíněno nemusí ho kaţdý řešit, ale 

vývoj lidstva a Vesmíru tomu napomáhá.  

Jak jsme viděli v 1. klíči, je to s hmotou a jevy velmi sloţité a 

přesto 2. klíč principálně, jedním konem řeší tuto nesourodost 

protikladů. 

Jedině Einstein hledal jeho unitární pole, které vše sjednocuje. 

Ultranukleární fyzika se tomu přibliţuje, ale tento kýţený cíl jí 

stále uniká. Zde je úţasné, ţe člověk má schopnost předhonit 

fyziku a v tomto poli získat vědomosti a poznatky o tom, jak 

se chová. 

To lze zaţít jenom v nejvyšších stavech vědomí. 

Člověk ale tomu musí jít naproti, jak filozoficky tak i 

meditačně se k tomuto problému přiblíţit a pak, jakoby  

zázrakem vyplyne toto vědění – Vhled, ale jen pokud umí 5. a 

6. stav vědomí i zaţít. 

 

I zde si vezmeme za příklad list papíru: 

 

Kdyţ bychom měli moţnost se na něho dívat z 2. klíče, viděli 

bychom, ţe předchozí chaos prostoru a částic v něm zmizel. 

Viděli bychom, ţe zde nastoupila jediná energie – síla, která 

všechno toto kreslí a všechny ostatní jevy, nukleární i fyzické, 

druhotně vstupují v akci. 

Je paradoxní, ţe bychom zde tento list papíru viděli z 2. klíče 

zrovna tak, jako z 1. klíče. 

Rozdíl by byl v tom, ţe by ho prozařovala a dokreslovala tato 

jednotná energie. Podle přání bychom mohli vidět i nukleární, 

chaoticky prázdný prostorový list, ale uţ bychom věděli, ţe je 

to druhotná akce této jednotné energie. Je to naprosto 

rozumově nepochopitelné, ale po získání vhledu 2. klíče je to 

jediná  pravá a dokonalá realita. 
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Třetí klíč : Bereme relativně za nejdůleţitější a to,  

jak získání jeho vhledu, tak i jeho praktické Uskutečnění v 6.  

fázi vědomí. V minulosti naprosto dostačoval a ještě dnes  

dostačuje mnohým lidem na cestě hledání. 

 Zde se řeší, co je to za sílu  sama o sobě beze vztahu 

k tvoření. 

Je paradoxní, ţe můţe nabývat  dvou stavů, kdy v jednom  

se nám jeví v projevu jako 2. klíč. 

Nás ale zajímá vztah ke klidu sama v sobě. Ač se to jeví 

 dokonale Prázdné, je tam nejvyšší Plnost bez Činnosti. 

Jak uţ víme, existuje tam 7. stav Vědomí a na kaţdém z nás  

záleţí obohatit ho o další činitele, či poznatky. Je to těţké  

hovořit o Něčem, co se nám jeví z 1. klíče jako velké NIC, ale 

 přesto je tam jistý způsob projevu ţivota. 

Jiné nauky či systémy tvrdí, ţe tam není ţádná činnost, i kdyţ 

existuje, ale pro člověka v Projevu z pohledu 1. klíče je to 

zcela nepochopitelné – antilogické a nepředstavitelné. 

Pokud jsme si vzali z předešlých klíčů přirovnání list papíru, 

tak zde neřešíme papír, jeho tvar ani hmotnost, ale pouze 

energii, nebo - li Sílu a Ideu. 

Spíš musíme řešit, co tato Síla, nebo Něco není, neţ co je, tím 

se snadněji přiblíţíme Vhledu. Toto se vztahuje na vše v celém 

Vesmíru i ve Světě, ať je to ţivé či neţivé. 

Kdo dosáhl tohoto Poznání – Vhledu a jeho zaţití  - 

Uskutečnění, stává se v pravdě plně svobodným a uniká 

koloběhům ţivotů a protikladů. 

O tomto 3. klíči je nejvíce psáno ve všech filozofických,  

jogických knihách a básních – výrazně je to v Bhagavad Gítě. 

I kdyţ to kaţdý pojmenovává jinak, můţe to být studujícímu 

tohoto Vhledu dobrým vodítkem, má mnoho moţností, kde je 

tento klíč skrytě obsaţen. Nejlepším podnětem pro hledajícího, 

pokud k tomu nemá averzi, je Bhagavad Gíta, v minulosti,v 

současnosti je to Bruntonova „Světová Mysl“. 
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V křesťanství je to také uvedeno v Kristově podání, ale ve 

velmi skryté podobě, coţ vyţaduje vysokou inteligenci a 

dlouhodobé studium. 

Záleţí také na tom, k čemu má  kdo větší vztah. Zenoví mistři 

to např. řeší velmi radikálně a v dnešním způsobu ţivota je to 

vhodné jen pro pár jedinců, kteří k tomu mají vrozené, nebo 

získané schopnosti. 

V dodatku uvedeme techniky i filozofii Zenu pro poučení a 

pro ty, kteří k tomu mají dispozice. 

V básních o tom všem krásně píše R. Thákur.  

A nyní se dostáváme ke zvláštnímu bodu, a to, ţe zde popsaný 

projev cesty je míněn aktivním způsobem, tzn., ţe jedinec se 

snaţí dojít k těmto klíčům a stavům výrazně aktivně. 

Připomínáme, ţe je ještě pasivní – druhý způsob, kterému se 

říká pravá Mystika, která právě tak, a moţná ještě více 

vyţaduje hluboké vztahy v člověku, coţ je rozhodující. Je to 

velmi náročné, ale má to také své krásné kouzlo.  

Více se o tom chceme zabývat a vrátit k tomu v dodatcích. Zde 

na to pouze upozorňujeme, ţe o tom víme a ţe tato cesta 

existuje. Jisté je, ţe u tohoto mystika klíče i stavy vznikají 

spontánně, hlavně z Vyšší Vůle. Vhled je zde většinou 

nahrazen Vírou, extatickým viděním a citovým proţitkem. 

Víra, pokud je správná, je rovnocenná Vhledu a Vhled 

zastupuje. Docházíme k tomu, ţe aktivní a pasivní cesta si je 

rovnocenná, rozhodující je  vztah jedince. 

 

 

                                                                        

 

 

 

„Zatajte dech a Teď je tu Třetí klíč“ 
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Čtvrtý klíč : Má mnoho obměn. Záleţí jakých klíčů bylo  

dosaţeno, záleţí i na cíli jedince. Výrazně se mění 4. klíč po 

 dosaţení 2. klíče. 

Můţeme to popsat asi tak, ţe bez 2. klíče je aktivita ve 4. klíči  

pasivní, tzn., ţe probíhající děje a jevy pozorovatel jen  

zaznamenává a řadí je na správné místo, ale jiţ je neovlivňuje. 

 Po dosaţení 2 .klíče toto pozorování  a roztřídění zůstává, ale 

 nyní se snaţí Odpoutaně Aktivně jevy zušlechtit a silně  

aktivně napomoci, podle moţných vztahů k nejvyšší dobré 

 Realitě. 

Takţe z tohoto úhlu se jeví proces klíče silně aktivní. Nyní  

docházíme k tomu, ţe 4. klíč vlastně řeší činnost člověka po  

dosaţení ostatních klíčů, prostřednictvím které  se snaţí  

uplatnit svůj Vhled.  

Je to velmi obtíţné a je to záleţitost celého ţivota, neboť jevy 

a protiklady působí stále a on je musí bystře zaznamenávat a  

rozlišovat. V tomto ohledu se tímto způsobem zušlechťuje  

jeho vědomý charakter, ale je to také zkouška pevnosti jeho 

 Vhledu. 

Mnoho jedinců na tento klíč zapomíná, neboť mu nevěnuje 

patřičnou pozornost. Je to zvlášť důleţité pro toho, jak jsme se 

jiţ zmínili pro toho, kdo uţ získal 2. klíč a chce pomoci Světu 

a Vesmíru v jeho nejvyšším Uskutečnění. 

Důleţité je pochopit  myšlenku odpoutaně aktivně, která, 

pokud jsou klíče v člověku zhmotněny, je naprosto bez 

námahy přirozená. Ten, kdo ještě nedošel kýţeného konce, má 

se tomu vědomě a v boji se svým EGEM co nejvíce přiblíţit a 

bojovat o uskutečnění této formy projevu. 

Odpoutaně aktivně – tím se myslí, ţe kaţdý, pokud vytváří 

aktivní způsob činnosti, je k ní vnitřně naprosto neosobní. 

Nesmí lpět na výsledku svého snaţení, a ať se jiţ projev zdaří, 

či ne, je k tomu indiferentní. Důleţitý je jeho osobní vnitřní 

postoj a myšlenka  a dobře ví, ţe je to jiţ záleţitost 

Karmy, Osudu a fyzikálních Zákonů. V této relativitě si 

uvědomuje, ţe je těţko říci, co je dobré a co špatné, takţe on 
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na to pohlíţí s klidem. Naprosto neuskutečňuje absolutní zlo a 

snaţí se sníţit výsledky toho, co jiţ vzniklo jinou negativní 

činností. 

Toto je opravdu těţký problém ukázat, kde je relativní a kde 

absolutní hranice. 

Můţe to vyřešit jedině správný Vhled, nebo částečně i vyšší 

rozum člověka. 

Vezmeme-li opět, jako přirovnání list papíru, 4. klíč je to, co 

mysl pomocí pera píše na tento papír a jaký se tím tomu 

dodává charakter, či informaci – myšlenku. Je to tedy 

činnost – psaní, samo o sobě řízené Vhledem píšícího.        
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Druhá kapitola : DUŠE – MYSL vědomá a závědomá 

 

 Duše jak jiţ víme, se nám v aktivní fázi projevuje jako 

Mysl, která má dvě části – vědomou a závědomou. 

 

Vědomá mysl ve svém úzkém poli činnosti má ostré vědomí a 

hlavně podtrhujeme Sebeuvědomění. 

Tato naše vědomá část můţe pracovat a vnímat pouze 

informace a energie jdoucí postupně za sebou. V této vědomé 

sloţce vzniká Já – Ego a rozum Vyšší a Niţší. 

Rozum Vyšší obnáší vhled Čtyř klíčů bez citového zaujetí.

        

Rozum Niţší má největší působnost na Já – Ego a negativní 

reflexní část závědomé mysli. 

 

Závědomá mysl  pouţívá veliké rozměrné pole své působnosti 

a hlavní je, ţe tato část mysli pracuje souběţně s informacemi 

a energiemi zároveň. Má zde své jisté Vědomí, jenţ je pro nás 

naprosto nepochopitelné, ale nemá ostré sebeuvědomění. 

V její vstupní části nás silně determinuje a ovlivňuje přes 

reflexní a citový rozum. 

Abychom této trojici lépe porozuměli, zvolíme si symbolický 

názorný příklad pomocí elektrické baterky. 

Baterka, jak víme se skládá ze zdroje energie, z elektrického 

článku, ţhavícího vlákna ţárovky a skleněné destičky nebo 

čočky, která toto světlo  formuje. Nakonec se vytváří svítící 

kuţel, který se promítá do prostoru. Nyní k tomu přidáme naše 

pojmy : 

Zdrojem  energie je baterie, jenţ můţeme přirovnat ke 3. klíči, 

k 6. stavu Vědomí, jinak utajené Energii. 

Ţhavící vlákno ţárovky představuje, či symbolizuje  naše 

vědomé Já v sebeuvědomění a naši osobnost v holé, naprosto 

ničím nezkalené, spontánní nahotě a dokonale Čisté. 

Za ním  nacházející se optika – sklíčko představuje naši 

Závědomou mysl. Pokud má v sobě negativní sloţky, je 
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sklíčko zanesené nečistotou. Výsledný světelný kuţel se 

patřičně zakřivuje a rozptyluje. Na konci světelného kuţele. 

Teprve ZDE a TEĎ, naše vědomé Já vnímá tento Svět a 

Vesmír. 

Pokud máme ostré vědomí a základní bdělý stav, zdroj energie 

je nám dodáván plnou hodnotou. Pokud začíná této energie 

jistým způsobem ubývat, nastávají dvě moţnosti :  

Buď se naše Já stává snové aţ bezvědomé, nebo  v druhém 

případě se začíná propadat do hlubších vrstev závědomí, které 

se nám jeví jako jiné stavy vědomí. 

Aţ docílíme,ţe vlákno ţárovky ţhne a do okolí nevysílá ţádný 

světelný paprsek, tehdy se to rovná dokonalému čistému Já 

bez EGA. 

Pokud zcela uzavřeme zdroj energie, jedině v tuto chvíli se 

tyto Dvě části Duše – Mysli vzájemně prolnou a nastane 

nezvratné Absolutní Velké Vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

Třetí kapotila : MYSL vědomá – JÁ 

 

Vědomá mysl Já má tyto mohutnosti : 

 

Vyšší a Niţší rozum a jiné stavy vědomí. 
 

Probereme si obě tyto části.  

Z hlediska psychologického rozeznáváme rozum vyšší, který 

je souborem myšlenek a informací, jeţ se zakládají na čisté 

Pravdě.To si plně uvědomujeme, ale necítíme. 

Rozum niţší, jeţ zveme citový, se naopak k nám dere Reflexně 

za silného vzniku CITU. Tento cit nám můţe zkreslit danou 

skutečnost podle vytříbení jedince. 

 

Vhled našich klíčů je tedy obsaţen ve vyšším rozumu. 

Abychom si mohli tyto klíče ověřit a zaţít, je třeba získat jiné 

stavy vědomí.  

Jejich základní charakteristika následuje :  

 

1.Stav vědomí  -  je naše ostré bdělé Vědomí, naše Já ve  

svém sebeuvědomění.Zdůrazňujeme, ţe ve vyšších stavech                       

vědomí, tj. 4., 5. a 6.stav, musí trvat ostré Vědomí jeţ činí 

předpoklad správného vnoru rozlišení a poznání bez zkreslení. 

 

2. Stav vědomí  -  nazýváme  snové, kde je jiţ značně sníţené    

 sebeuvědomění. Jakmile procitneme, ihned poznáme 

  rozdílnost uvědomění  Bdělého stavu. 

 

3. Stav vědomí  -  v podstatě známe, ale nemůţeme jej proţít,   

protoţe je zde dokonalé bezvědomí. V tomto bodě nastává 

jistým způsobem moţnost docílit dalších stavů vědomí. 

 

4. Stav vědomí  -  je nejzákladnější a nejdůleţitější. Podaří - li  

se překonat 3.stav vědomí, nastane opětné  oţivení bdělého Já, 

ale jiţ v novém stavu vědomí. 
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5. Stav vědomí  -  je jiţ na vysoké úrovni za 4. stavem s velkou 

moţností získání 3. i  2. klíče. Zde nás jiţ  zaplavuje Boţská 

blaţenost, kterou  musíme překonat do dalšího stavu vědomí. 

 

6. Stav vědomí -  je zaţití  plné PRAVDY…ONOHO, beze 

vztahu k projevenému Vesmíru. Zde zmizí  protiklady a je 

jenom  Nyní  a TEĎ.    

        

7. Stav vědomí  -  se rovná 6. stavu vědomí, ovšem bez   

návratu ke zpětnému ţivotu v protikladech. Je zde ukončen 

vývoj jedince. Nadále  existuje  -  jistým způsobem nám 

nepředstavitelným a to i pro člověka, který  dosáhl 5. stavu 

vědomí.   
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Čtvrtá kapitola :  MYSL Závědomá 

 

 Závědomá část Mysli se skládá ze tří částí, kdy kaţdá 

pracuje svým způsobem a vzájemně si vyměňují informace. 

Kaţdá část obhospodařuje své tělo a následně prostor či 

dimenzi mimo sebe. 

 

Neklidná závědomá část  -  ta je k nám nejblíţe a rovná se  to 

vstupnímu podvědomí, jeţ ovládá zářivé  polární tělo, čili naši 

magnetickou AURU. 

Tato neklidná fáze mysli nerozlišuje mezi dobrem a zlem, 

proto zde musí nastoupit vyšší vědomá rozumová část, která 

jednoznačně rozhodne s čím souhlasí, nebo nesouhlasí. 

V tomto stupni závědomí má kaţdý zakódovanou negativní  

činnost, která pramení z genů lidstva, nebo z minulých ţivotů. 

Navíc mohou tuto vstupní závědomou činnost čeřit Tatvy, 

Guny a další vesmírné síly a zákony. Pokud nedosáhneme 

určitého vrcholu, musíme vynaloţit velké úsilí o odhalení této 

vstupní  závědomé činnosti.  

Čím více stoupáme na ţebříčku vyššího vývoje, tím ostré 

negativní sloţky vypadávají ze hry duše. Je to skutečně těţké a 

dlouhodobé snaţení , ale dobrovolné. 

Jedině, kdyţ vyčistíme vstupní závědomou část od skvrn 

minulosti a také získanou z přítomnosti, máme moţnost silně 

urychlit svůj duševní a duchovní vývoj. 

Neklidná fáze má vysoké tvořivé moţnosti ve snech. Přestoţe 

se nám sny jeví někdy velmi chaotické a nelogické, je v tom 

jistý řád a princip, který nám můţe hodně napovědět. Snové 

kódy je velmi obtíţné rozluštit, vyţaduje to dlouhodobé 

pozorování a psychologii věcí. Pokud jsou sny jemné je vidět, 

ţe tato neklidná fáze je přiměřeně aktivní  -  pomáhá tímto 

způsobem udrţovat zdraví a výkonnost člověka. 

Jsou-li sny velmi ţivé a opakující se, je to znamení, ţe v těle  

či mysli člověka je něco v nepořádku. Můţe to být skrytá i 

vědomá nemoc, nebo stres v mysli a tímto výrazným 
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způsobem se vyreagovávají obranné reflexy, aby se osobnost 

nebo tělo a zdraví zklidnilo. 

Vyjímku tvoří sny jogínů a mysticky zaloţených jedinců. U 

nich jsou sny velmi ţivé a symbolizují jisté mystické stavy. Je 

při tom zajímavé, ţe u kaţdého se to jeví velmi podobně, 

neboť závědomá mysl zde pouţívá archetypické a mytologické 

symboly a souvztahy. 

Praktické ovlivňování samotné závědomé mysli lze učinit 

pomocí autosugesce, psychoanalytickým rozborem, nebo 

všeobecnou sugescí. 

V oblasti charakteru víme, co bychom chtěli zlepšit a které 

mentální neduhy sníţit, či zcela zrušit. Stanovíme si přesný cíl 

našeho charakteru a jakými prostředky ho chceme dosáhnout. 

V některých případech nám v tom můţe pomoci vize v jiných 

stavech vědomí, nebo ţivé sny. 

 

Klidná závědomá část  -  rovná se čistému podvědomí, jeţ 

ovládá tělo nepolární  -  astrální. 

U normálního jedince prakticky jenom řídí zdravotní činnost 

těla.U vyspělého jedince se ve vývoji naskytuje moţnost 

zušlechtění, nebo reanimace tohoto nepolárního těla, aby 

slouţilo vyšším cílům Duše a Ducha. Jen vzácní lidé – léčitelé 

mají s touto fází tunelové spojení a pouţívají energii nepoláru 

k posile pacientova těla. 

 

Záklidná závědomá část  -  rovná se čistému nadvědomí, jeţ 

ovládá zápolární tělo – hadí energii, která svojí jemnou 

polarizací rozhoduje o délce našeho ţivota. 

Vzácní léčitelé s touto energií opět mohou léčebně působit, ale 

vyţaduje to u nich reanimaci této zářivé bodové energie. 

Z této nadvědomé části můţeme jedině čerpat správné názory 

a informace pro naše Já, neboť zde neexistuje EGO. Tyto 

informace nám mohou dojít z hlubší meditace, nebo přímým 5. 

stavem vědomí posílit naše Já. 
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Pátá kapitola :  FYZICKÉ TĚLO 

 

Na fyzické tělo se můţeme dívat dvěmi způsoby a to, jak 

z hlediska fyziologického, nebo nukleárního. Vše tvoří 

Jednotu. 

 

Fyziologii v celku známe, my se vrátíme k lidské Buňce. 

Nejprve popíšeme její charakteristiku.  

Víme, ţe Buňku tvoří obal protoplasmy a jádra buňky, které 

jsou odděleny mezi sebou Membránami, na kterých velmi visí 

Ţivot. 

Mají jednoznačně polaritu kladnou, nebo zápornou a 

vzhledem k ní propustí dovnitř buňky správné IONTY.  

Pokud je polarita špatná, mohou se do buňky dostat i ionty 

nesprávné. Také, kdyţ je podán lék, nemusí se vůbec touto 

elektrostatickou zábranou do buňky dostat. 

 

Léčitel můţe správně napolarizovat buňku a tím obnovit 

zdraví. Nás ještě zajímá, ţe relativně Protoplasma buněk 

vysílá záření poláru a jádra buněk nepolár. 

Různé fyzikální jevy, jako např. magnetoterapie, 

vysokofrekvenční pulsní statické pole a radiace mohou  tyto 

poměry v buňce změnit. 

Nukleární pohled řeší úrovně HMOTY a nám se jeví, jako 

kdyby měla svá hmotná PATRA a vzájemně si dle okolnosti 

vyměňovala energie, částice či  vlny. 

 

První patro hmoty  -  dobře známe, neboť všemi smysly jej  

 jako konečný výsledek vnímáme. Zde má  právě největší 

doménu chirurgie. 

 

  Druhé patro hmoty - se nám začíná drolit do molekulární 

 úrovně,  která je jiţ běţnou doménou  Vědy a Techniky. 

 

  Třetí patro hmoty   - se nám jeví jako různě početné   
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elektronové shluky, které jednoznačně  mění charakter Hmoty. I 

zde jiţ nastupuje   moderní technika v podobě LASERU,  RTG 

 apod. 

 

Čtvrté patro hmoty  - je rájem nukleárních fyziků, kde jiţ  

 mění strukturu Hmoty velmi výrazně a získává atomovou 

energii. 

 

Páté patro hmoty  -    je poslední Kvarkový a Kvantový 

výsledek Vědy, který se jiţ vymyká  představám normálních 

lidí a hmota jim   doslova mizí pod rukama. 

 

Šesté patro hmoty  -  je Prvotní energie o které sní mnoho 

fyziků a úkolem dohledna je, se k ní  dopátrat.   
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Šestá kapitola :  ZÁŘIVÁ TĚLA 

 

 

 Zářivá těla jsou prostředníkem mezi Duší a Fyzickým 

tělem . Jistým způsobem je to jen jiné jemnější seskupení 

Hmoty. 

Všeobecně se jim říká AURA, ale to je nedokonalé roztřídění. 

Pro naše účely a vědění máme přesnější označení : 

 

 

Polární tělo  -  magnetické vyzařuje z protoplasmy buněk a 

 ovládá ho naše neklidná závědomá fáze. Obsahuje 

v sobě polarizaci a směs   všech nukleárních částic. Jeho 

spektrum je velmi velké a co do kvant hrubé aţ jemné. 

Dá se částečně ovládat z bdělého stavu a také se v něm 

silně odráţí náš psychický a tělesný stav. Je doménou 

většiny léčitelů. Zhruba má mít dvaceticentimetrové pole 

kolem fyzického těla a je-li to méně, snadno se dostavuje 

nemoc. 
 

Nepolární tělo – astrální, vyzařuje z jader buněk a ovládá ho 

 naše klidná  závědomá fáze. Nemá v sobě polarizaci a sestává 

z vln a částic    podobným neutrinu. Nedá se ovládat z bdělého 

stavu aţ na malé vyjímky, kdy se řídí tunelovým spojením. 

Slouţí hlavně ke zdraví a ţivotu fyzického těla. Mimořádně se 

můţe stát, ţe nastane jeho vymístění do prostoru, jak známe 

při operacích v narkóze a trvale při smrti fyzického těla. 

Někteří léčitelé dovedou vymístit své nepolární ruce a 

oţivovat fyzické tělo, obdobně, jak to provádějí praví 

Filipínci, bez divadelní červené scény. 

 

Zápolární tělo – hadí energie, vyzařuje bodově z konce páteře  

a rozlévá se do celého fyzického těla v podobě lidské 

 radioaktivity. Určuje časovou míru délky ţivota lidského těla. 

 Velmi vzácní léčitelé, jeţ pracují silou Ducha s ním pracují, 
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 aniţ To většinou vědí. Ovládá ho naše záklidná závědomá 

 fáze, jeţ ho pouţívá k reanimaci, to je  maximální oţivení  

všech těl a jejich tvořivých schopností.    
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DESATERO  PROTIKLADŮ 
 

 

 

 

     1.    Protiklady se projevují jen v kinetické činnosti 

       AKCE -  REAKCE 

 

 

2. V klidovém stavu jsou zhmotněny, ale nelze je rozlišit. 

 

     3.   Činnost dává moţnost protiklady oddělit. Kladný pól 

           nazýváme AKCE, záporný pól REAKCE. 

 

     4.   Začne-li AKCE, vybudí se vţdy REAKCE. 

     

     5.  AKCE není kvantově ani energeticky úměrná REAKCI .  

6. REAKCE je vţdy kvantově silnější a přebírá energii 

prostředí. 

 

7. Jestliţe chybí prostředník energie REAKCE, AKCE se 

rozdělí a vytvoří REAKCI. 

 

8. Zákony protikladů nelze změnit, ale myslící intelekt 

můţe tyto hodnoty převrátit. 

 

9. Poznej nejprve PRINCIPY a FILOZOFII protikladů a 

teprve potom dosazuj do DETAILU. 

 

10. Přesuň své CENTRUM za protiklady a je uskutečněn 

4. klíč ! 
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Úvod a hlubší rozbor desatera protikladů 

 

 

 V úvodu chceme zdůraznit, ţe toto snaţení vede 

k naplnění 1. klíče. 

 

1. klíč je relativně více sloţitý a proto zde rozepisujeme tyto 

jeho dílčí formy projevu. Chce to hluboký rozklad pozorování, 

aţ se nám 1. klíč objeví. Zůstatek snaţení a vědění nám silně 

prospěje na splnění 4. klíče.  

          Pro snazší pochopení 1. klíče si tento můţeme rozdělit 

na tři jeho dílčí dominantní formy projevu. 

První nazveme DETAILY protikladů, 

druhý nazveme PRINCIPY protikladů, 

třetí nazveme IDEA principu, která tvoří jádro 1.klíče. 

Je to hlavní jednotný princip, který všechny principy a detaily 

sjednocuje. 

Toto je hlavní podstata 1. klíče. 

DETAILY a PRINCIPY protikladů nás mají hlavně 

vyreagovat k uvědomění a navíc výrazně pomohou na vhled 4. 

klíče. Někdy se nám to můţe jevit tak, ţe tyto tři projevy spolu 

nesouvisí, ale to jen do té doby, neţ vznikne vhled 1. klíče.  

To je , jak jsme jiţ uvedli IDEA – jednotný princip, jenţ se 

prolíná všemi ideami – principy. 

Znázorníme si tyto fáze příkladem : 

Za příklad si zvolíme letadlo, auto a loď a nastíníme tyto 

jevy.  

Začneme s principy protikladů. 

V tomto mentálním obraze se nám letadlo jeví jen obrysově 

tzn., ţe vidíme tvar, šířku a výšku, čili základní skicu. V tomto 

vhledu nás tedy zajímá jedině obrys letadla, auta apod. 

Pokud chceme tuto ideu protikladů zhmotnit, musíme to 

převést do detailů a to jiţ velmi přesně. 

Příkladně u konstrukce letadla máme na výběr různé druhy 

materiálů, z kovu, dřeva, různé druhy vybavení, motoru atd. 
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Máme v tom, do jistých mezí velkou moţnost výběru -  volby 

detailů. Z toho nám plyne několik poučení. 

Vidíme, ţe detaily jsou téměř nekonečné, střídavé, měnící se a 

tím nás nemohou dovést k filozofii Pravdy, ale jsou důleţité 

pro normální tvořivý ţivot a samoţití v něm. 

Dále zde vidíme, ţe máme svobodné rozhodování, jak a které 

detaily pouţít. V tom je naše svobodná vůle. Jenom idea 

letadla nás svazuje na konečný výsledek. Snaţte se to 

pochopit! 

 Vrátíme se opět od detailů k našim protikladům, kde 

jsme si vytvořili v obraze letadlo, auto i loď a vidíme, ţe se od 

sebe ostře odlišují. 

Letadlo je pánem vzduchu, auto je pánem země a loď pánem 

vody. V této chvíli máme před sebou ten úţasně těţce 

řešitelný koán, který splňuje 1. klíč ve své nejzazší ideji  -  

principu : 

„Co nyní spojuje tyto tři různé formy projevu v jediný celek 

ideje, která je obsaţena ve všech třech dopravních 

prostředcích ?!“ 
 

Toto naše pojednání nesmíte brát doslova, je to dáno 

symbolicky jako náznak, jakým způsobem postupovat. Kaţdý 

si můţe nalézt své formy projevu, ale u některých je to více či 

méně zjevné. 

Jako nezjevný příklad, kde je obtíţnější rozeznat tyto zásady 

projevu si můţeme vzít jízdní kolo. Nadzvedneme přední část 

a roztočíme přední kolo, které se po jisté době zastaví. Máme 

moţnost jej roztočit jemně, nebo větší silou a výsledek bude 

po kaţdé jiný. Je těţké tyto naše ideje- principy přesně určit, je 

to jiţ pro pokročilé. 

 

 Věříme, ţe detaily pochopí kaţdý a proto se nyní více 

soustředíme na protiklady, které nám pomohou k filozofii a 

zároveň určují přesné chování detailů v činnosti. Tady se nám 
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jiţ budou protiklady a detaily prolínat, coţ je důleţité 

z praktického hlediska a opakujeme i pro 4. klíč. 

Cenný je filozofický výtaţek těchto protikladů, který nám 

přímo nebo nepřímo můţe indukovat hlavní sjednocující 

princip – ideu 1. klíče. 
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Filozofie  protikladů 

 

 

 DESATERO  protikladů   jsme si přečetli  a nyní se 

jej pokusíme více rozšířit. Začneme zákonem č. l : 

 

„Protiklady se projevují jen v kinetické činnosti, akce – 

reakce“. 
Je to nový způsob vhledu na protiklady,trochu odlišný od 

klasického čínského Jin – Jangu, jenţ je relativně ve statickém 

reţimu. Naše pojetí se právě liší tím, ţe je naopak v projevu 

kinetickém, kdy se varujeme názvů kladný, či záporný  -  JIN, 

nebo JANG, jelikoţ se protiklad teprve vţdy projeví 

v kinetické činnosti. Z tohoto hlediska  pouţíváme slova : 

AKCE – REAKCE. 

V souhrnu to tedy znamená, ţe jedině v kinetické činnosti se 

projeví pár protikladů akce – reakce. 

Toto uvědomení nám pomůţe k naplnění 1. klíče a prospěje 

k uskutečnění 4. klíče. 

Pokud si někdo chce k tomu dosadit své pojmy, tedy akce = 

JANG a má znaménko +, reakce JIN se znaménkem -. 

 

Tento poznatek jediného dokonalého projevu protikladů 

v činnosti je velmi přesný, neboť v reţimu  statickém se 

můţeme a jistě se silně mýlíme. 

Nelze pouţívat ve statickém reţimu  označení, ţe je něco 

červené, modré, zelené, nebo je to kyselina či zásada, aniţ 

bychom se vyvarovali chyb. 

 

 Nyní budeme řešit tyto protiklady z fyzikálního 

hlediska, ale právě tak se později přesuneme na mentální 

hledisko, abychom poznali, jak se to projevuje v závědomí. 

Ještě jedno rozlišení od čínského způsobu je třeba zdůraznit, 

ţe v našem případě vznikne vţdy pár protikladů, akce – 

reakce,Jin – Jang souběţně. 



 33 

V souhrnu to tedy znamená, ţe jedině v kinetické činnosti se 

projeví pár protikladů v akci – reakci. 

 Abychom mohli lépe přiblíţit naše pojetí, vezmeme si 

za příklad známý fyzikální jev. Motivem, jenţ vystihuje tyto 

naše protiklady je start a let rakety a v jednodušší formě 

pouhé zapálení sirky. 

K tomuto tématu vţdy dodáme v zákonech Desatera další 

detaily. 

U rakety je ale jedna rozhodující veličina projevu protikladů. 

Záleţí, zda letí v naší vzdušné atmosféře, nebo ve vakuu – 

vzduchoprázdnu. V těchto dvou reţimech se výrazně mění 

protiklady. V budoucnu to bude mít důrazné výsledky, jak 

v technických řešení věcí, tak i v medicíně a to hlavně ve dvou 

extrémech ţivota  -  zrod  nového  člověka a ukončení ţivota. 

Zápalka nám to zjednodušuje, protoţe všechny děje probíhají 

v atmosféře Země (dle zákonů Desatera), ale neřeší tak 

dokonale problém ţivota a smrti. 

 

Vrátíme se k raketě. Jak víme, její činnost je vyloţeně závislá 

na reakci, jako např.trysková i reaktivní letadla. Na raketě nás 

zajímá v principu to, ţe tryskající plyny běţí směrem k Zemi, 

ale vlastní pohyb rakety je opačný, letí k nebi. 

Stále mějte na paměti symboliku, která nám říká, ţe akce je 

zapálení hořící směsi a reakce výsledný let rakety. Tak jako u 

zápalky vidíme akci v zapálení hlavičky a reakci v hoření 

plamene. Záleţí na tom, abyste si toto ostře uvědomili!   
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P R A X E – základní popis 

 

Důleţité je, zklidnit fyzické tělo a vstupní neklidné závědomí, 

které s tímto tělem silně koresponduje a brání mu jít do jiných 

stavů vědomí.  

 

Rozdělíme si to na tři etapy:  

1. etapa – Zklidnění těla a  Mysli. 

 

2.etapa – Čistě mentální  soustředění 

 

 3.etapa – Energetická, Pole -  Čakry. 

 

Je mnoho technik, které o toto usilují, ale my zde naznačíme 

jen to podstatné.. 

Hlavní se tu jeví klidná a dokonalá Pranajáma, která nesmí 

přejít do extrému, jak to jinde pouţívají.  

Nesmí se překysličit či naopak nedokysličit mozek. Je to velmi 

nebezpečné – vede to k zúţenému vědomí, a tím to nesplňuje 

naše poţadavky – absolutně ostrého bdělého vědomí.  

Pranajáma má čistě slouţit jen k oţivení a nabití fyzického těla 

a aurického těla, které se tímto zklidní a umoţní pak lepší 

soustředění.  

 

Začneme Pránou. 

Prána z našeho hlediska je prostorová Energie, která vzniká 

současně skladem a rozkladem formy prostoru a hmoty. 

Ze 4. stavu vědomí se jeví fyziologickým očím jako tisíce 

bělostříbrných teček v prostoru, které nás obklopují jako 

zářivá mlha tak, ţe je skrze ní obtíţné hledět.  

Pokud ale sledujeme jedince v normálním stavu, tak tuto 

energii nasává jen velmi málo a to pouze na udrţení ţivota. 

Tato prostorová energie je silně závislá na mentálním stavu a 

myšlení člověka, který ji můţe daleko více do sebe nasávat. 

Má neutrální polaritu a člověk ji svojí koncentrací můţe 
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dodat plusovou nebo minusovou polaritu – Jin, nebo Jang a 

rozvést na příslušná potřebná místa v těle. 

Nyní se ptáme: 

„Jak je moţné, ţe myšlenka dokáţe takto urychlit vstřebávání 

této prostorové energie – Prány?“ 

Je to tím, ţe naším mentálním stavem a správnou představou 

myšlenky se patřičně polarizuje naše aura a tímto jevem silně 

napomáhá příjmu této energie – Prány.  

Jelikoţ aurické tělo reaguje u kaţdého jedince i v bdělém – 

normálním – stavu, nabízí se pak dokonalá moţnost pro 

kaţdého si takto pomoci na cestě soustředění. Jak jsme se uţ 

seznámili, máme dech rozdělen na tři sloţky: 

 

- Nádech 

 

- Zastavení dechu  

 

- Výdech 

 

 

 

 

Probereme si nyní, jak tento proces probíhá ve 

správném,čistém a dokonalém průběhu. Ještě zdůrazňujeme, 

ţe energie Prány se vstřebává do fyzického a aurického těla – 

Poláru, kde nejvyšší část zachycuje ţivotní fáze závědomí  a to 

přednostně pomáhá ve zdraví, zbytek se potom ukládá do aury 

člověka, kde ještě mnoho hodin vyrovnává rozdíly potenciálu 

a tím umoţňuje zklidnění. Při výdechu se nám potom jeví jako 

tmavofialová pára.Pokud jogíni, nebo i jiní vidí tuto Pránu a 

Auru v barvách, upozorňujeme, ţe to je jiţ vlastní tvořivá 

forma jejich podvědomí a kaţdý tento jedinec můţe mít na 

jakýkoliv stav naprosto jinou barvu. My to zde řešíme tak, 

 jak to je, bez ohledu na zkreslené podvědomím. 

 



 36 

A  nyní přejdeme k praxi: 

 

1. Etapa - Čistě Prána 

 

Nádech provedeme klidně a pomalu s představou, pokud s ní 

umíme pracovat, ţe z okolního prostoru tuto stříbřitě bílou 

Pránu nasáváme nosem nebo ústy, jak je komu příjemnější a 

v duchu ji vedeme k solár-plexu – Manipuře. Pokud nemáme 

představu, pouţijeme - svoji mantru. Nadechujeme jen tolik, 

kolik je nám to příjemné (nepočítáme), nesmí se dostavit pocit 

omámenosti, dušnosti apod. 

Následuje druhá etapa – zadrţení dechu, kdy máme moţnost 

téměř nemyslet a v tuto chvíli pracuje nejvíce ţivotní a tvořivé 

závědomí, kdy induktivně, obalem aury stále nasává okolní 

Pránu a ukládá ji tam, kde je potřeba. 

Toto se děje zcela automaticky. Opět zadrţujeme dech pouze 

na tu dobu, jak je nám to příjemné. 

Při výdechu ústy nebo nosem si představujeme odchod 

spotřebované tmavofialové Prány z těla do prostoru, kde ihned 

ţivou Pranou zaniká. Toto opakujeme asi 20x a mělo by to 

stačit pro normální stav člověka. Nejlépe je začít pomalu 

nacvičovat kratším dechem a bez představy – holým 

tréninkem. 

 

 

 

2. Etapa - Soustředení na zastavení myšlenek. 

 

Je relativně nejjednodušší, ale v praxi nejtěţší. Musíme přijít 

na to, jak být pouhým pozorovatelem svých myšlenek, které 

necháme plynout na vlně vědomí tak, jak přicházejí a nesmíme 

se do nich ani na chvilku prosazovat citem. Kdyţ přijdeme na 

to, jak to provádět  a začne se nám to dařit, myšlenky se 

začnou zpomalovat a jakoby kouzlem nastane bezmyšlenkový 

stav, který pokud trvá nejméně 30 sekund, nastává vstup do 



 37 

jiného stavu vědomí, při jisté polostrnulosti těla. Je to 

zákonité, zvyšuje to dojem vnoru tím, ţe nastává sníţení 

citlivosti fyzického těla. Tento stav odchází pomaleji.Indukce. 

 

 

 

 

 

 

Druhá Etapa – soustředění na Jednu myšlenku – bod. 

 

Pouţijeme k tomu symbol „DOKA“ nebo jiný sugestivní vzor. 

Kaţdá fáze Ducha – Mysli – má své kořeny, to je dokonalé 

vyrovnání protikladů. Závědomá mysl, má čtyři kořeny, tři 

 relativní – jeţ jsou vázány na relativní protiklady a 

časoprostor. Čtvrtý kořen je absolutní, kde protiklady 

neexistují, ale latentně zde mají svůj zrod. Pokud, a to je 

cílem, nastane stav čtvrtého kořene, rovná se to 6.stavu vnoru, 

kde současně vznikne vzhled 1 a 3. klíče. 

Postupně má kaţdý moţnost rezonovat s těmito kořeny, které 

výrazně oţivují a podporují ducha – mysl i ţivotní fázi – tělo. 

Při této technice na jeden bod, vznikají sloţité souvztaţnosti, 

 které přesahují rámec – jednoduchého vysvětlení. 

Soustředění na bod-jednu myšlenku: 

Pouţijeme symbol „Doka“ a zrakem se soustředíme na jeho 

tvar. Začnou – li pálit oči, zavřeme je a koncentrujeme se na 

obrácený  reflex. Po odpočinku očí, opět hledíme na symbol 

doka. V tomto stavu setrváme asi 10 minut. Pak je dobré dělat  

soustředění bez bodu, jak v druhé etapě. 

Nakonec relaxace, kdy můţe naskočit vnor, nebo hlubší 

vědomí. 
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Symbol Doka. 
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 Doko II. Doke III 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sip Čakry 
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3.etapa – energetické pole – Čakry 
 

Nutno znáti pro další postup. 

Popis základní. 

 

Sip – čakry – vztahy 

 

Mají souvztahy, jak se závědomím mysli, tak s fází ţivotní a 

tvořivou, kde se prolínají v jednom celku. Rozeznáváme dvě 

hlediska rozlišení. 

A: zdravotní – fyziologické 

B: mentální – psychické 

SIP – svadhišthána 

A: pole dolní časti těla, jako rozmnoţovací orgány, játra, 

střeva, slezina 

B: zušlechtění pudů 

SIŢ – manipura 

A: ţaludek 

B: centrum ţivotní fáze – celkový zásah. 

SIZ – anahata 

A: plíce, srdce 

B: oţivuje vyšší fázi mysli 

SIT višudha 

A: hrdlo, řeč 

B: centrum tvořivé fázi mysli 

SIN – adţná 

A: oči, nos, migréna 

B: oţivuje vstupní neklidnou fázi mysli 

SIK – karnešvara 

A: mozek 

B: oţivuje klidnou fázi mysli 

 

 

 

 



 42 

„Šijo“ – bliţší rozbor částí. 

 

ŠO 

 – je střední kanál dušuji v míšním vedení, kdy supravodivost 

umoţňuje zápolární energii. Kundalini vyzařovat aţ do 

vrcholku lebeční části, kde uniká do aury poláru. Je zdrojem 

lidské radioaktivity a čakry – silová pole jí difúzně nasávají a 

pomocí nervových pletení rozvádějí na příslušné orgány – 

buňky. Joga dokáţe toto vyţarování zvýšit a tím umoţní 

chemicko-alchymické přeměny, reanimaci.. 

IJ, OJ 

 – ida, pinkala jsou vodivostní kanály kolem páteře, jeţ 

pomáhají stabilizovat šo a správným překlenutím umoţňují 

šijo. Polarita u nich není, ale uplatňuje se tam Einstainův 

zakřivený prostor, kdy kratší větev na straně fyziologického 

srdce určuje Iju – Idu. 

SIP 

 – silová pole, čakry jsou energetická pole vázaná na nervové 

pleteně, jeţ difúzně přijímají zápolit a téţ korespondují 

s fázemi mysli – duše. Věrně sledují dech, kdy se prostorově 

rozširují a zuţují. Pranajama je jejich králem. 
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„Šijo“ joga praxe 

 

Ida-pingala – Ruka tvoří jehlu a vertikální zonové provazy, jeţ 

šitím přemosťujeme v horizontální poloze čaker – sipu. Volba 

ruky, dle dominanty – pravák…levák. 

Pokročilí mohou pouţít obě ruce současně. Ruka – jehla je 

tvořena roztaţením palce od ukazováku ve formě písmene A, 

ostatní prsty jsou přiloţeny k ukazováčku. Toto gesto ruky 

přikládáme horizontálně na přední část těla, v úrovních SIPU 

– čaker, kdy sip se nachází v  hrotu áčka. Dech – pranajama, 

je motorem oţivení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technika šijo: 

 

 Usedneme do pozice jógy, nebo do egyptské pozice. Zvolíme 

si model činění místo sipu – čaker. 

Uděláme gesto ruky a přemostíme centrum sipu. 

Provedeme vědomou dechovou pranajamu, jeţ slouţí 

aktivaci…nádech, zadrţení a výdech…dle vlastních 

fyziologických moţností, alespoň desetkrát, bez ohledu na to, 

kterou nosní dírkou nadechujeme. Pranajama je tu pouze 

motorem snaţení a hlavně aktivátorem tvořivé fáze mysli. 

 Následuje minutový klid a potom je moţné celý cyklus 

opakovat i s jiným sipem. 

 

Doporučujeme desetiminutovou relaxaci meditační 

koncentraci. 

Na závěr uzavřít auru. 
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Technika uzavírání aury. 

 

Ve stoji spatném sepneme ruce nad hlavu do stříšky a vnitřním 

hlasem si řekneme „uzavírám se“, coţ si opakujeme po celou 

dobu procesu. 

Ruce vedeme zadem dolů, kde je překříţíme do písmene X. 

Odtud je vedeme před sebe kříţem do písmene X. 

Z překříţení přejdeme rukama podél těla a sevřeme je 

v pěst.Vnitřním hlasem si řekneme „jsem uzavřený(á)“ a 

uvolníme pěsti. 

 

Kdyţ to nejde rukama, vytvoříme si to alespoň mentálně 

v představě. 

Neprovádět půl hodiny před spaním! 
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 Š I N O H  

 

Šijo pomocí nohou na oţivení plosek nohou s citlivostí na 

zem. 

Pouţíváme gesta ruky, jako při klasické šijo – joze. 

Důleţitý je tlak chodidel a dechový motor!  

Je to jediné cvičení, kde se oţivují paralelně tři silové pole – 

čakry: sipoj, siţoj a základní zdroj energie – zápolár! 

 

Technika: 

 

V sedě, nohy u sebe opřené chodidly o pevnou podloţku, 

nejlépe o zeď tak, aby po celou dobu cvičení byl vytvářen 

stálý tlak.Ruce přiloţíme na kolena kříţem a 20x nádech a 

výdech. Lze cvičit i ve stoje, s chodidly opřenými o zem a 

zády o zeď. V předklonu poloţit ruce kříţem na kolena. 

Relaxace 10 minut. 

 

Poznámka:      Kdo nemůţe dát ruce na kolena kříţem, lze 

cvičit s rukama souběţně, bez      překříţení.   

Účinek cvičení je i v případě, ţe ruce 

nemůţeme pouţít.  

 

 

Průběh šinohu závisí hlavně na dvou činitelích. První je 

elektromyografický efekt, který nastoluje potenciály, jeţ 

dráţdí zóny na plosce nohou. Druhým efektem je chemizace. 

Nastupuje čištění vodního hospodářství a lymfy v těle. 

Spojením vzniká výsledek rozšíření silových polí, coţ je velký 

zásah na duchu i na ţivotní hmotě.  

Tento způsob byl v širém dávnověku znám. Tehdy jej hlídaly 

nejvyšší kasty duchovna a v dějinách času se ztratil aţ do 

dnešního dne, kdy v jiné formě činí totéţ. 

Doporučujeme cvičit ob den a po šinohu nechat šesti-

hodinovou pauzu, neţ začneme dělat opět energetická cvičení. 
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Kinetická ryba joga 

 

Systém techniky pranajámy pomoci kinetiky.Očistný a 

oţivovací proces s následnou relaxací. 

Prana-stříbrná prostorová energie Země, která vzniká 

skladem a rozkladem Vesmíru. 

 

Začínáme ve stoji spatném,ruce připaţeny u těla. 

1.etapa – Nádech ústy,pranu vedeme do solárního 

plexu,současně upaţením vzpaţit,dlaně vpřed,spojit. 

 

2.etapa- Zadrţení dechu,zároveň upaţením zapaţit a 

opakovaně kmitat paţemi k sobě nad páteří(jako ploutve které 

nahání pranu na páteř).Zastavit myšlení!!! 

 

3.etapa- Připaţit,výdech prány ústy. 

 

Opakovat cca 15x. 

 

4.etapa- Relaxace vsedě nebo vleţe. 
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VIDMO Joga 

 

 Velmi zvláštní technika jogy, která vyuţívá citlivosti 

spodní části konečků prstů při nasávání prostorové energie, 

prany, a její polarizace barvy vidma, vzruchem do mozku, 

který se chová jako transfer, převodník, pro mysl a převádí 

tento vjem pomocí nervových reflexů biochemických zpráv na 

určité zákonité místo v těle. Z tohoto hlediska se jeví náš 

mozek, téţ jako zesilovač. 

Dávní Číňané by to nazvali Alchymickou vnitřní pilulkou, bez 

potřeby další vnější energie a řešili to svým způsobem. Je to 

nejčistší proces vázaný jen na svoje vnitřní a energetické 

vztahy v podpoře na další jogické techniky. Zásluhu na 

objevení má osoba se zvýšenou koţní vnímavostí a vhled 

pozorovatele. Technika má mnoho způsobů pouţití a zde 

popíšeme její základní varianty. Pro začátek je dobré míti 

informační pomůcku nazvanou trigram (viz dále). Pouţívat ji 

jen pro sebe z hlediska ódického záření. 

 Základní univerzální technika, 

 jeţ oţivuje mozek, mysl a tělo dle přirozených souvztahů. 

Vezmeme trigram, prsty poloţíme na oranţovou barvu,palec 

zespodu   drţí destičku. 

Nádech - vysávání induktivně prany přes barvu do středu 

mozku. Zadrţení dechu mysl klidu, bez myšlení, sání 

pokračuje automaticky aţ do určitého náboje. Výdech -  ústy 

s představou vypouštění spálené tmavofialové prany -  mlhy. 

Opakovat třikrát, pauza asi c 30 vteřin a celý cyklus cvičit 

maximálně pětkrát! Dech nechat normálně plynout a při 

náznaku závrati ihned ukončit. Byl by to signál obrany 

podvědomí. Postupovat pomalu, aby se vše řádně oţivilo. 

Nakonec udělat relaxaci. 
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Pro ty, kdo tento základ mají oţivený a citově proţitý, 

následují další moţnosti. 

Trigram – červené barvy. 

Postup jako v případě oranţ jen prsty přejdou na červenou 

barvu. Tento systém je jiţ cílený a oţivuje ono místo, kam 

určíme vnitřním hlasem nebo dotekem druhé volné ruky na 

místo určení. Můţe to být nemocná část těla jako kloub, 

ţaludek, noha atd. V případě jogy silová pole čakry. Tato 

barva se pouţívá jen na tyto stimulace. 

Trigram – zelené barvy. 

Obdobně jako oranţ. Slouţí vyloţeně na uklidnění těla i mysli 

a ve vysoké podpoře na koncentraci a vzniku, dle okolností, 

vnoru samadhi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

                                                                                

                                                                 

 

 

 

Dotykové plochy jsou kruţnice při obvodu trojúhelníku 

Vybarvit příslušnými barvami 
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Doplňky pro praxi 

   

 

 

Geruk 

 

 

Geruk je hemeticky oţivená ruka pomocí gesta a kovového rit 

nástroje. 

Souvztahy jsou velmi sloţité a vyuţívají prostorové Pole ruky 

a prstů, jeţ jsou anténami Prany – Energie a kov umoţňuje a 

zesiluje propojení silových polí. 

 

Prsty mají tyto činitele: 

Palec ovládá vědomou mysl 

Malíček závědomou mysl 

Prostředník tlumí a zjemňuje kamu 

Ukazovák bystří Vhled Tří Klíčů 

Prsteník zjemňuje lásku,Sympatie 

 

Praxe GERUKU: 

 

Nástroj Geruku poloţíme horizontálně na levou dlaň hrotem 

k palci a sevřeme v Pěst. Zdvihneme dle souvztahů do pravého 

úhlu prst činitele.Setrváme cca 2 minuty. 

Následuje ukončení a tichá meditace Pozorovatele. 
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Technika TOJO: 

 

Pro Tojo je potřeba nástroj, kterým je silný provázek o 

průměru cca 1cm, na který navlékneme větší kuličku, 

například umělý florbalový míč, s kterým bychom mohli 

vertikálně točit a potom napnout, takţe na provázku vznikají 

vibrace. Kulička nesmí být kovová, působila by omezeně. 

 

Praxe pro osobní cestu: 

 

Zvolíme si  příslušné silové pole -  čakru, dotkneme se 

kuličkou tohoto pole( čakry) a v jeho prostoru kuličku na 

provázku vertikálně roztočíme a pak napneme. Čas by se měl 

pohybovat asi kolem 30 vteřin s opakováním 5 aţ 10 krát.  

Poté má následovat relaxace, kdy indukcí můţeme zachytit 

reakci pole -  čakry. Čas do 20 minut. Nakonec doporučujeme 

uzavřít Auru Polár. 

 

Praxe pro léčení sebe i jiných: 

 

Uchopíme provázek Tojo a točíme nad příslušnou čakrou -

silovým polem, která má vztah s patřičným orgánem, nebo 

přímo nad nemocným místem. Čas a vše ostatní je stejné jako 

u osobní cesty. Relaxace není nutná, ale doporučuje se. Toto 

vše se týká i pro léčení mimo sebe -  jiných. 

 

Dodatek: 

 

Pro duchovno a mystiku je vhodná čakra - pole: Anahata-vyšší 

fáze duše. 

Pro aktivní cestu je to: Kamešvara – klidná fáze. 

 



 63 

Poznámka: Pokud nechceme točit z různých důvodů, 

přemostíme rukou (palec – ukazováček) silové pole - čakru a 

provedeme Dechový motor.Dále následuje relaxace. 
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Pro uvědomění: 

 

Neklidná fáze člověka a její Činnost. 

 

Ţivotní síla je v počátku zrození naprogramována. Je to 

Ţivotnost a délka ţivota. Tento nejjemnější a zároveň 

nejsilnější náboj v člověku -  Hadí síla -  se stále uvolňuje a 

sniţuje postupně celý ţivot. Je daná energie Max a Min. 

Maximum energie Duše bere za rezervu. Minimum je 

stáří.Člověk si můţe výrazně zkrátit, nebo narušit svoji sílu a 

délku ţivota stresem a vzruchy. Ve stáří se jakákoliv činnost 

odráţí na čáre ţivota. Minimum energie uţ nestačí na vzruchy 

jako obrana. I pozitivní silný náboj jako velká radost, ničí 

člověka. Je paradox, ţe hadí síla má energie nekonečně 

mnoho, ale programem ţivota je u kaţdého sníţená na 

minimum. 

V horním pásu ( lince) se zaznamenává přesný děj ( okolnosti 

) ve fyzikální úrovni a v příslušném čase. Je to paměť s jejími 

zákonitostmi. Karmu nelze zrušit, jedině lze zrušit naši reakci 

na ni ve spodním pásu (lince), kde se zaznamenává právě naše 

Reakce na děj v horním pásu. Čas v horním pásu je lineární, 

stále jdoucí dopředu a informace v něm se nedají vymazat ani 

vrátit. Čas v dolním pásu je vysoce pohyblivý vpřed i vzad a 

dá se vymazat uvědoměním. Pokud nastane Silná 

emocionální reakce na probíhající děj a vzruch dosáhne 

kmitočtu a amplitudy aţ do pole horního pásma, nastává stres 

a emocionální výboje. To se děje vţdy na základě sympatie – 

nesympatie a obdobnosti. Důleţitý je motiv myšlenkového 

náboje, podmíněného vztahem člověka k tomuto ţivotu. Čím 

větší souvztah se situací, tím větší napětí a strach. Proto je 

třeba  si dávat pozor na Citový rozum, který je vázán na 

nervové energetické reflexní spoje v neklidné fázi duše a je 

induktorem stresu. Vnitřní ostny jako nejistota, napětí, strach 

a nevědomost, určují sílu energetického náboje.  
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Vnitřní situaci člověka také zhoršuje okolní prostorová energie 

-  negativní vnější okolnosti,např:aura jiných lidí,geopatogenní 

zóny atd. jeţ aktivují citový rozum bez kontroly 

 Rozumu. 

Vrchol energetického náboje, jeţ způsobuje u člověka neklid 

lze uvolnit činností, nebo sám vyprchá. 

Např. nejistota v nějaké situaci se uvolní při objasnění  

problému.  

Kladný myšlenkový  náboj, nápad, je třeba podpořit 

 v činnosti. 

Napětí vzniká v činnosti a nutí člověka být připraven k nějaké 

změně i v zátěţí zvenčí. Člověk musí být ostraţitý v činnosti 

při tvoření plíţivých negativních nábojů, nad kterými lze 

zvítězit jen nepřímo vytvořením v činnosti opačného silnějšího 

pozitivního náboje. Je k tomu třeba sebeovládání. Udrţovat 

vzruchy v rovnováze středu pomáhá uvědomění. Techniky 

mentální jógy sniţují reakci, vyrovnávají amplitudu do středu, 

kde se má ţít. 
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Pro potěšení 

 

 

Jednodenní průřez činnosti mnichů Rubu a Líce. 

 

I. Mnich rub  

Ráno se I.mnich probudí aţ co z něj opadne útlumové 

omámení mozku. 

Mytí:     I.mnich dojde ke dţberu vody, kterou celou noc 

ozařuje svit měsíce a ţínkou se celý opláchne. 

Po osušení zasednou za svůj meditační stůl. 

I.mnich čeká na došlé zprávy, nebo které se mu samovolně 

vybavují v mysli. 

Nyní si dají 30 minut meditace. 

I.mnich se vţívá do toho, co proţil minulý den a vyhodnocuje 

výsledek podle svých hledisek. Po zbytek času zpomaluje 

myšlení do bodu NIC-TEĎ. 

Skončí a nastupuje práce, jako starost o zahrádku, zvířata, 

nákup atd. 

I.mnich dělá všechnu činnost od mytí podlahy aţ po dojení 

krav poctivě, odpoutaně aktivně.Uţ to má v sobě velmi vryté. 

 

II.Mnich líc 

Ráno má II.mnich přesně načasovaného budíka na vstávání, 

ale jemu to většinou není zapotřebí, protoţe se probouzí sám 

vlivem autosugesce. 

Mytí:      II.mnich vyskočí a běţí k prudce tekoucí vodě a celý 

se bouřlivě omývá. 

Po osušení zasednou za svůj meditační stůl. 

II.mnich studuje došlou poštu a sestavuje v mysli přesný plán 

činnosti na tento den. 

Nyní si dají 30 minut meditace. 

II.mnich jemně ale radikálně začne cvičit některou z technik 

jógy, jako úvodní rozběh. To znamená jemnou pranajamu, 

diko, runu, tarot apod. 
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Skončí a nastupuje práce, jako starost o zahrádku, zvířata, 

nákup atd. 

II.mnich zápasí těţce s odpoutanou aktivitou. Nemá to tak 

upevněné a ztěţuje mu to hromada vnějších vzruchů, o které je 

první mnich „ochuzen“. Ale snaţí se a dovede si přiznat 

pravdu, ţe chybil a příště se ji snaţí napravit a nečiní si 

výčitky, protoţe ví, ţe je to přirozený běh ţivota a on to činí 

z vlastní svobodné vůle. 

I. mnich je toho náhledu, ţe rozhodí semínka do určité plochy 

a dle souvztahů to roste, jak má být. II.mnich se mu směje, ţe 

toho moc nezíská, ale zaráţí ho, ţe i kdyţ toho vyroste málo, 

tak to má velmi jakostní chuť. Uznává, ţe i kdyţ se nedře 

obděláváním políčka, tak ţe mu to k obţivě stačí. A nyní 

pozvali svého přítele jogína k obědu. Jako hlavní chod si 

zvolili vařenou rýţi, kaţdý po svém způsobu. 

I.mnich řekl jogínovi ať si vytrhá, co se mu ze zahrádky líbí. 

II.mnich mu striktně řekl, co si musí vybrat z jeho zahrádky. 

Pak se pustili do přípravy oběda. (Kdyţ si všichni 

uvědomovali, ţe jedí, aby ţili, ale neţijí, aby jedli.) V tomto 

směru byli uţ odpoutaní. 

Na krásné lavici rozprostřeli hotovou misku rýţe. Jogín 

ukusoval chvíli z té a chvíli z té rýţe. Jisté je, ţe mu chutnali 

obě, protoţe mezi nimi bylo pravé přátelství, coţ je vzácné 

mezi různými povahami. A která rýţe jogínovi relativně 

chutnala nejlépe? Jasně vyhrála rýţe I.mnicha, ze které se dala 

vycítit prostá jednoduchost, v níţ se Bůh zračí nejraději. Po 

dobrém oběde se dohodli tři přátelé, ţe není vhodné hned ostře 

meditovat, protoţe síly jsou více soustředěny na trávení jídla. 

Rozhodli se, ţe půjdou štípat dřevo. Teď byl zajímavý postoj 

mnichů k této činnosti. 

I.mnich vzal jeden pařez, vţdy mu poděkoval, ţe ho musí 

rozbít, jinak by neplnil svoji vnitřní povinnost ke světu i 

k sobě. Váţil si toho, ţe v budoucnu ho bude hřát i umoţňovat 

vařit jídlo. 
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II.mnich na toto ani nepomyslel, automaticky bral kus za 

kusem a rozbíjel je. Měl potěšení z toho, ţe mu roste kupa, 

která mu v budoucnosti udělá sluţbu, jako I.mnichovi. 

A teď se do toho pustil třetí. Jogín říká: „ Vidím, jak vám to 

jde od ruky, ale přesto máte mezi tím hodně nevyuţitého času 

a prostoru na lehké přemýšlení a meditaci.“ Jak vím a jsem si 

naprosto jist, ţe zvládáte různé klíče vědění a  to mě zajímá 

nejvíce. To je moje druhá Dţanna  (kroměBbhakti) -  jóga 

Vědění.  

I.mnich se podrbal na bradce a říká, ţe se mu toto bude těţko 

vysvětlovat, neboť u něj klíče vědění vznikají samovolně, 

samostatně, naprosto bez úsilí svého já a palivem tohoto je 

denní i mentální zkušenost a činnost mnicha. U něj, jak on věří 

a cítí, toto vědění I.klíče naskočí v pravý čas, kdy jednoznačně 

splní svůj úkol. Za to, aby se tak stalo, se denně modlí. 

Jogín se v duchu usmál, skoro jako Mona Lisa a dal najevo, ţe 

to co řekl a neřekl I.mnich je holá pravda, coţ on cítí a ví. Dal 

by za to vše na světě. „ A co nám na to řekne II.mnich?!“ 

II.mnich se posadil na pařez, hluboce se mu zamračilo čelo a 

řekl, ţe tento klíč je pro něho vědomá největší dřina tohoto 

světa. Ví, dobře ví, ţe I.mnich má absolutní pravdu, ale on je 

jiného raţení ducha a musí si to těţce vydobýt ze svého 

vědění, koncentrace, postřehu a nejlepší je, kdyby to přišlo 

samo, jak naznačil I.mnich, protoţe by to bylo jedině správné, 

bez omylů a jednoznačně hotové. 

Jogín se nyní podrbal za uchem a říká, ţe z obou má velkou 

radost, neboť v tom se zračí úţasné protiklady světa a vesmíru, 

které je třeba prohlédnout do nejzazších jednoduchostí. 

Poklepal jim v duchu na ramena a byl na výsost spokojen. 

Začalo se pomalu stmívat, a kdyţ uţ se tito tři takto vzácně 

sešli, coţ jistě nebyla náhoda, rozhodli se, ţe učiní společně 

rituální meditaci, kde kaţdý přispěje svým dílem i  vývojem 

svého Ducha -  mysli. Jisté je, ţe tato pravá rituální meditace, 

pokud to tak v dnešní době nazveme, se má konat občas a 

bude zajímavé, jak to tito tři budou řešit. I kdyţ to vypadá, ţe 
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je to věc velmi jednoduchá, není to pravda. Její zákonitost, 

krása a hloubka, vyţaduje vysoké vědění, uvědomění a dosti 

daleký vývoj na cestě Ducha. Pak se všichni tři ponořili do 

přípravy rituálu. Promluvil Bhaktijogín, protoţe on byl k tomu 

nejlépe uvědoměn a připraven, spontánně vzhledem k jeho 

cestě Lásky. Řekl: „ Rituál byl dokonalý a první mnich 

pouţíval zkušenosti přítomnosti i dávnověku aţ starověku, kde 

se vše dělo stejným způsobem a proto rituál byl zaţehnut bez 

ohledu na osobnost I.mnicha.“ 

II.mnich do toho vnesl svoje nejzazší poznatky a vědění naší 

doby. Mohlo by se říci, ţe to obohatil nejnovějšími svatými 

informacemi a jeho osobnost v tom hrála největší roli a 

zastupovala vlastně I.mnicha. 

A tak celá tato akce skončila pro všechny stejně jedním 

slovem, nejvyšší je absolutní DOBRO! 

 

Poznámka: I.mnich dával rituál do pohybu z Makrosvěta, 

II.mnich to podpořil svojí silou a zkušenostmi ze současnosti 

pokaţdé jinak  z Mikrosvěta a Bhaktijogín tyto dva protiklady 

spojuje, ale má blíţe k tomu I.mnichu, kde to jde samo. 
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MNIŠI  II. 

Setkání u Bhaktijogína a Vhled ţivlů. 

Jogi pozval své přátele mnichy k sobě na ašram a podělil je 

velkým čtyřdílným koláčem, dle charakteru ţivlů: Oheň, 

Vzduch,Voda,Země. Rozdělili si koláč kříţem na čtyři díly a 

začali Meditovat. Jogi byl jejich zpovědníkem. 

První díl: Oheň. 

I.mnich rub: Pro mne oheň znamená pevné rozhodnutí 

nastoupit Rubovou cestu, Zenového charakteru šiluru a získat 

absolutní vhled satori a jeho upevnění. Většinou se děje 

vteřinově a Vědomá mysl je si tím naprosto jistá. 

II.mnich líc: Pro mne oheň znamená spuštění -  Třesk 

Alchymické cesty, kdy Aktivátorem je  Záklidná fáze 

Duše,nebo vyšší inteligence. Vţdy musí na nebi nastat správné 

postavení hvězd, neboť se jedná o akci makro a jelikoţ vesmír 

pracuje obdobně jako alchy. Po zapálení následuje částečné 

zastavení -  útlum veškeré činnosti, jeţ pozvolna přechází 

v činnost. Zápolární energie, trvalé zvyšuje svoji mohutnost, 

bez ohledu na jakoukoliv činnost osobnosti,mysli, duše. Vše se 

děje v rovině šiluru -  líce. 

Druhý díl: Vzduch 

I.mnich. My cvičíme techniku „rušil“, jeţ provane všechny 

čakry a hlavně se soustředí na Tunelový vnor  šestého stupně, 

kde je vysoká moţnost vzniku Vhledu satori, neboť zde se 

plně zaţívá.Koanem je: Zastavte stojícího koně. 

II.mnich. Alchy běţí spontánně sama a zde se vyrovnávají síly 

polarity plus-minus, či jin - jangu. Proces je velmi silný a 

náročný, neboť jde ode zdi ke zdi, nakonec po vyrovnání a 

zklidnění, nastane zlom u „nepoláru“, který je teď časově 

neomezený, i v jiném vědomí. 

Třetí díl: Voda. 

I.mnich. Zde tento díl nám říká ţít Odpoutaně aktivně, jak 

nám sdělil Budha a to jak plyne proud vody v řece, bez ohledu 

na zákony a karmu země a uskutečnit vizi „Teď “. 
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II.mnich. Zde pomalu a jistě nastupuje sloučení Čaker polí 

v jednu a jeden Stav, jeţ přáním umoţňuje všechny minulé 

psychotronické kombinace. Je to Par Excelent. 

Čtvrtý díl: Země. 

I.mnich. Uskutečněno a upevněno.Vhled, satori a čeká se jen 

na vyvanutí  - nirvánu, můţe se jí taky vzdát a pomáhat ke 

spáse  jinde a  jiným. 

II.mnich. Zde čeká na Svatého nejtěţší etapa, sloučení  jádra a 

protoplasmy buněk v jednu celistvou buňku. Zatím se to 

nikomu nepodařilo, pro krátký věk člověka. Snad příště, spíše 

na lepší planetě. Pokud se to podaří, nastává časově 

neomezený ţivot, všech těl, dá se říci nesmrtelnost. 

Bhaktijogín, poděkoval za jejich hluboký vhled, který naznačil 

skutečné proţití a nebo náhled do budoucna. Těší se, aţ se 

sejdeme a zvolíme další nový námět, pro zbystření ducha 

mysli. 

Mniši III. 

Rozmluva, láska, vhled, guny, tatvy. 

Jogi dţana, pozval své přátele mnichy, na setkání o vhledu 

lásky. Tentokrát bude hovořit i on. Usedli na zahradě pod 

košatý strom, lehce se najedli a začali hovořit. První začal 

Jogi. Nejdřív je ještě jednou přivítal a zdůraznil těţký motiv 

rozpravy. Láska má pro mne dominantní postavení, vím ţe je 

na úrovni víry a chybí ji jen vhled vědění. Proto jsem musel 

svůj systém doplnit. Láska a víra umoţní dojít skoro, na konec 

cesty, ale na nirvánu nestačí. Umoţní jen lepší příští vtělení, 

kde snáze dojde ke vhledu. Láska a víra patří spíš do mystiky, 

která se projevuje spontánně. I kdyţ se to zdá snadné, je to 

velmi těţké a vyţaduje to velké sebeuschopnění. Je to vlastně 

nejvyšší dobro. Druhý začal I.mnich rubu. Pro mne láska se 

snoubí se vhledem. Vhled je pro mne ale dominantní. Je těţké 

udrţet stav vhledu a lásky, neb na nás silně útočí guny. Guny 

jsou emocionální stav mysli těla, jeţ se pořád točí dokola 

kolem.Máme jak víte tři guny, kdy radţas ohnivá, nejvíc 

evokuje prudké jednání, jeţ je v  rozporu s naším myšlením, 
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kdy snadno vznikne citový rozum, náš nepřítel. Satva je 

ideální, kde vše jde snadno a není zapotřebí vůle a námahy. 

Zato tamas, má velkou sílu a nejdelší trvání a zde je nutno býti 

na pozoru, pokud jde o normální ţivot. Pro cvičení vnoru je do 

jistý síly přiznivá, nesmí spadnout do hloubek, pak je 

destruktivní.  

Třetí začal II.mnich líc. Pro mne láska je velký problém, neb 

můţe jít jak o lásku kosmickou a pak lidskou. Obě hrají pro 

mne velkou roli a musím si je dobře uvědomit. Kosmická, to je 

jasné, o tom jste správně povídali vy. Lidská, je na tom hůře, 

kaţdý se ji vyhýbá, neb někdo to můţe chápat špatně a 

vzniknou u toho nepříjemné anomálie. Pokud by u mne byla, 

musí být na nejvyšší úrovni, kdy rezonuje ve všech fázích duše 

a mysli. Pro normální lidi  se většinou projevuje v neklidné 

fázi, která nemá trvání a můţe být velmi bolestivá. Toho se 

musí Jogi varovat. Ještě slovo ke gunám, tatvy je výrazně 

krmí, jsou velmi krátké co do trvání, jogi je ale dovede ve své 

auře časově prodlouţit a i do prostoru. Na gunách jistě hlavně 

záleţí při fysiologii těla a nemocech. Vše se pak skloubí v  

jedno a otravuje to duši -  mysl. 

Po této rozpravě, nastal dlouhý klid, kdy kaţdý vstřebal do své 

mysli, co mohl. Jogi všem ze srdce a pravé lásky poděkoval a 

teší se na další setkání. 
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Hlavní mnemotechnický slovník. 

 

Základní soupis. 

 

Rušil  - základní rubová cesta, více mystická ,  

                            zenová. Cíl 6-7 stav mysli – duše. 

 

Šilur   - sloţitá cílová cesta, obsahující vnory, vhledy 

                            a stavy. Cíl 4 klíč a alchy. 

 

Závědomí  - podvědomá - nevědomá fáze mysli, vstupní 

                            neklidná, čistá klidná, nevědomá                         

     záklidná  

Polár   - aura polární, magnetismus, ovládá vědomá 

                            fáze mysli. 

 

Nepolár  - dvojník, astrám - nemá polaritu, ovládá jej 

                            klidná fáze mysli. 

 

Zápolár  - hadí síla, energie na konci páteře, ovládá jej 

                            záklidná fáze. 

 

Šijo Joga  - je šicí joga, jeţ pomoci idy a  pingaly, šijeme 

                             a tvoříme sama sebe. Její hlavní  mantra – 

                             slova jsou :   

                              Ijo  - muladhara, centrum zápoláru, hadí 

                               

                              Sip  - svadhišthana, pudová a reflexní fáze 

                                          neklidné  mysli. 

 

                              Siţ  - manipura, ţivotní fáze mysl -  solár 

 

     Sim -  mezistav, neznámé pole. 
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Siz - anahata, záklidná fáze mysli. 

 

Sit - višudha, tvořivá fáze mysli. 

 

Sin - adţná, neklidná fáze mysli. 

 

Sik - kamešvára, klidná fáze     

               mysli. 

 

 Oj  - pingala Ij - ida   Šo – sušumna  

 

Šinoh  - aktivace zón, pomocí chodidel 

 

Toči jóga - aktivace čaker – polí - sip, pomocí provázku 

                             a kuličky. 

 

Trilex  - aktivace spouštění manter – slov. 

 

Tridex  - aktivace mantrajogi pomoci dechu. 

 

Doko - diko - provázkové propojení zon - čaker, za účelem  

                            oţivení, tvoření a získaní středu polarity 

                            mysli – duše. 

 

La - joga - mantrajoga pomoci dechu – tridexu. 

 

Geruk - propojení silových polí a oţivení čaker. 
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Doslov 

 

Na závěr předkládáme čisté asymetrické Ýčko, jehoţ pole 

 podmiňují Jin – Jang, klad – zápor. Uchazeči na cestě  

umoţňuje dosadit své myšlenky, vjemy, vhledy a praxe cesty.  

Slouţí to k bystření správného uvědomění, které je  

nejhlavnějším milníkem na cestě. Dohlíţitelem na cestě a 

 správnosti ýčka je mu jeho vyšší nadvědomá fáze záklidná a  

zkušenosti všech věků a filozofů, téţ nečekané obrázky,  

náhledy, intuice, nebo překvapivé události, které potvrzují 

 správný vhled. Je zapotřebí být v klidném bystrém pozoru a 

 vyšší projev si vţdy najde cestu k potvrzení správného  

vhledu.  Jak jinak končit, neţ koánem. Koánem jsou 

neřešitelné protiklady, jeţ mají vyburcovat vědomou fázi 

 mysli do krizového stavu, kde pak můţe bleskově nastoupit 

vhled do skutečnosti. Tak se děje v Zenu. Naše koány jsou 

řešitelné, jistě s velkým úsilím, ale snáze uskutečnitelné, 

v různosti osobních vhledů. Proto uvaţujte: 

 

 

„Slunce je měsíc a měsíc je slunce“ 

Kdyţ je tma, je v nás světlo 

Kdyţ je světlo, jste doma 

 

Kolektiv cesty, přeje brzkého docílení vhledu a jeho proţití. 

 

 

Šelosen 

 

 

 

 

 


