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Úvod 
 

Uspořádání psychiky 
 
Začněme naši diskusi, kterou bychom mohli pojmenovat "Intuice." Nejdříve musíme začít od 
základu: lidské bytosti. Odkud jsme přišli? Kam jdeme? Jaký je důvod naší existence? Nač 
jsme tady? Proč existujeme? Hle, máme tu spoustu otázek, které musíme objasnit a vyřešit. 
 
Dítě se narodí a jako samozřejmost mu je zdarma dáno fyzické tělo, to je zřejmé. Toto 
fyzické tělo je úžasné. Nachází se v něm asi 15.000 x milión neuronů, které jsou ve službách 
dítěte, a to ho nic nestálo. 
 

Smyslová mysl 
 
Během růstu dítěte, jeho smyslová mysl se otevírá kousek po kousku. Tato smyslová mysl 
jako taková, dává dítěti informace prostřednictvím vnějších smyslových vjemů, a právě s 
informacemi poskytovanými prostřednictvím těchto vjemů, smyslová mysl vždy vypracovává 
obsah svých pojmů. Díky tomu, naše současná mysl nemůže nikdy nic vědět o realitě. Její 
procesy uvažování jsou subjektivní, pohybující se v začarovaném kruhu: kruhu vnějších 
smyslových vjemů, to je zřejmé. 
 
Nyní možná sami trochu jasněji pochopíte, co je subjektivní uvažování jako takové. No my 
musíme udělat úplné rozlišení mezi subjektivním uvažováním a objektivním uvažováním. 
 
Je zřejmé, že dítě musí projít všemi vzdělávacími procesy: mateřská škola, základní škola, 
střední škola a univerzita. Subjektivní uvažování je vyživováno všemi daty, která tyto 
rozdílné akademické instituce předkládají. Ale opravdu žádná výchovná instituce nemůže dát 
dítěti, mládeži nebo teenagerům existující údaje o tom, co se netýká času, o tom, co je 
Realita. 
 
Skutečně, spekulace subjektivního uvažování nás vždy dovedou k intelektualismu, do 
absurdní oblasti utopie nebo v nejlepším případě, k jednoduchým názorům subjektivního 
typu, ale nikdy ke zkušenosti pravdy, nikdy k tomu, abychom mohli zažít to, co se nachází 
mimo čas. 
 
Na druhou stranu, k objektivnímu uvažování nejsou žádné instrukce, protože neexistuje 
žádná škola, která by to učila, co je opravdu hanbou a tím zůstává tato oblast neprobádanou. 
Nepochybně, objektivní procesy uvažování nás samozřejmě vedou k přesným a dokonalým 
postulátům. 
 
Dítěti se všude vždy dostává subjektivního vzdělání, pro něj neexistuje žádná forma vyšší 
výuky. Veškeré údaje, všechny akademické záležitosti, všechny rodinné záležitosti, atd., 
které se skrze smysly dostávají do subjektivní mysli teenagera, jsou pouze empirické a 
subjektivní, a to je žalostné. 
 
V raném věku dítě ještě neztratilo schopnost úžasu. Je zřejmé, že dítě se na všechny jevy dívá 
s úžasem: tento úžas v něm například probudí krásná hračka, se kterou se dítě pak hraje. Tato 
schopnost údivu postupně mizí, jak dítě roste, jak jeho smyslová mysl přijímá data z různých 



škol. A nakonec, přijde okamžik, ve kterém se dítě stává mladistvým a kdy zcela ztrácí tuto 
schopnost údivu. 
 
Bohužel, údaje, které se mu dostanou ze střední školy, základní školy a z různých 
vzdělávacích center, slouží pouze pro výživu smyslové mysli, a nic jiného. Tímto způsobem, 
tímto vzdělávacím systémem škol, akademií a univerzit, jediná věc, kterou můžeme opravdu 
dosáhnout, je vybudovat si umělou osobnost. 
 
Abych vám o tomto mohl podat pravdivou výpověď, tak vám řeknu, že skutečně, znalosti, 
které lidstvo studuje, nebudou nikdy sloužit k vytvoření Psychologické lidské bytosti. Ve 
jménu pravdy, musíme jasně říci, že témata, která jsou v současné době studována na 
vzdělávacích institucích, nemají žádný skutečný vztah s odlišnými částmi našeho Bytí. Z 
tohoto důvodu tato témata slouží pouze pro: 
 
Za prvé: falzifikace znalosti pěti center organického stroje. 
 
Za druhé: odebrání nám schopnosti úžasu. 
 
Za třetí: rozvinutí smyslové mysli. 
 
Za čtvrté: vybudování u nás falešné osobnosti. 
 
Proto by mělo být jasné, že smyslová mysl v žádném případě nedokáže u nás udělat žádnou 
radikální transformaci. Je opravdu dobré si uvědomit, že smyslová mysl nás nikdy nemůže 
osvobodit od automatičnosti a mechaničnosti, ve které najdeme lidí na celém světě, i když se 
někteří mohou jevit jako lidé velmi vzdělané mysli. 
 
Jedna věc je být zvířecím lidskou bytostí, intelektuálním zvířetem, ale rozhodně zcela jinou 
věcí je být skutečným Psychologickým člověkem. Samozřejmě, když používám slovo 
"člověk," tak myslím muže i ženu. Ale to musí být jasné. 
 

Psychologický muž a žena 
 
Narodili jsme se s nádherným fyzickým tělem, ale ve skutečnosti potřebujeme udělat něco 
víc. Vytvoření fyzického těla není obtížné, protože ho dostáváme dědičně, ale vytvořit 
Psychologického člověka, to je opravdu náročné. Vytvoření fyzického těla nevyžaduje, 
abychom potřebovali pracovat sami na sobě. No je zcela zřejmé, že k vytvoření 
Psychologického člověka, musíme pracovat sami na sobě. 
 
Skutečnost se má tak, že abychom mohli vytvořit Psychologického člověka, který je 
skutečným Člověkem v nejúplnějším slova smyslu, tak musíme uspořádat psychiku, která je 
neuspořádaná. 
 



 
 
Mistr Gurdžijev řekl, že organický stroj nemá psychologii. V této věci s ním musím rozhodně 
nesouhlasit. Psychologie skutečně existuje v každém organickém stroji, který mylně 
nazýváme "člověkem." Faktem je, že tento stroj je velmi neuspořádaný. Pokud je pravdou, že 
chceme vytvořit skutečného Člověka, tj. Psychologického člověka, pak je naléhavé a 
neodkladné, abychom uspořádali psychologii v tomto intelektuálním zvířeti. 
 
Podívejme se tedy na rozdíl mezi intelektuálním zvířetem, mylně zvaný Člověk a skutečným, 
autentickým Psychologickým člověkem. Pokud chceme takového Člověka vytvořit uvnitř, 
pak musíme pracovat sami na sobě. Nicméně, uvnitř nás je boj, protože smyslová mysl je 
úhlavním nepřítelem vyšší mysli. 
 
Smyslová mysl se ztotožňuje s jakoukoli okolností. Například, když se náhle ocitneme na 
bohaté hostině s množstvím jídla a s tímto jídlem se ztotožníme, tak se proměníme na 
nenasyty, nebo pokud se ztotožníme s vínem, tak skončíme opilý. Pokud máme před sebou 
osobu opačného pohlaví, která je fascinující a zajímavá, tak se s ní samozřejmě ztotožníme a 
skončíme smilněním, nebo se prostě proměníme na cizoložníky. Vytvořit Psychologického 
člověka za těchto okolností, tímto způsobem, je nemožné. 
 
Pokud nějakým způsobem máme začít pracovat na vytvoření Psychologického člověka, tak to 
bude z pravé, opravdové práce na sobě, aniž jsme se kdy ztotožnili s jakoukoli situací, 
přičemž se od okamžiku k okamžiku, od momentu k momentu neustále pozorujeme. 
 
Existují někteří lidé, kteří mají mylnou představu o duchovní cestě. Existují spolky, školy, 
řády, lóže, náboženství, sekty, které předstírají, že uspořádávají lidskou psychiku 



prostřednictvím některých zlatých zásad. Některé komunity předstírají, že prostřednictvím 
těchto zásad dosáhli něco, co nazývají "očištění" nebo "svatost." Je naléhavé, abychom 
všechno toto analyzovali. 
 
Je zřejmé, že jakýkoliv druh etické nebo náboženské zásady, nikdy nemůže sloužit jako vzor 
pro různé životní události. Například výrok, který je sestaven vynikající logikou, jako 
například logika Ouspenského, nikdy skutečně nevytvoří nový vesmír, ani novou přírodu. 
Přísně se podřídit určitému výroku za účelem uspořádání naší psychiky by bylo absurdní. 
Samozřejmě to by znamenalo, že se proměníme na otroky. 
 
Proto je vhodné, abychom opravdu zvážily mnoha etických katalogů a morálních kodexů, 
které se berou jako zlaté výroky. 
 
Kromě toho, máme toho ještě hodně, co je třeba analyzovat před vstupem do činnosti 
organizace psychiky. Například otevřený, veřejný výrok, i když velmi moudrý a dokonalý, 
může být stále nepochybně nepravdivý, nebo ještě hůře, záměrně nepravdivý. 
 
Proto, aby bylo možné očekávat transformaci uvnitř sebe samého, musíme se stát trochu více 
individualistický. Neříkám, abychom se stali sobeckými: tento výrok musíme pochopit. 
Musíme se naučit lépe myslet, nezávislejším a dokonalejším způsobem, jiným, než 
prostřednictvím mnoha zlatých výroků, a jak již bylo zmíněno, přes aforismy, které celý svět 
považuje za dokonalé. Tyto výroky nebudou nikdy sloužit, jako vzory pomocí kterých 
dosáhneme autentické transformace a uspořádanosti psychiky v sobě samém. 
 
Skutečnost je taková, že abychom se dostali k jádru věci, jak uspořádat vnitřní psychiku, tak 
za sebou musíme nechat všechen subjektivní racionalismus. Konfrontovat naše vlastní chyby 
tak, jak jsou, bez toho, abychom je omlouvali, neznamená, že musíme před nimi utíkat. 
Nepokoušejte se je omlouvat. Je třeba, abychom se stali vážnějšími v analýze. Musíme být 
rozvážnější, ucelenější. 
 
Pokud opravdu nebudeme hledat nějakou únikovou cestičku, pak můžeme pracovat na sobě, 
abychom dosáhli uspořádání Psychologického člověka a přestaly být intelektuální zvířata, 
jako jsme nyní. 
 
Základem je psychologické sebepozorování. Skutečně, je nezbytné, abychom se pozorovali 
od okamžiku k okamžiku, ze sekundy na sekundu. 
 
Jaký účel mě sebepozorování? Objevení našich různých typů psychických poruch/defektů. 
No tyto defekty musí být objeveny při činu, tím, že je budeme přímo a uvážlivě pozorovat, 
bez vytáček, bez ospravedlňování, bez jakéhokoliv typu úniku. 
 
Když objevíme defekt, tehdy a jen tehdy, ho můžeme pochopit. A když se ho pokoušíme 
pochopit, tak znovu opakuji, že musíme být na sebe přísný. Mnozí, když se pokoušejí 
pochopit chybu, tak ji odůvodňují nebo se jí vyhýbají, nebo se ji snaží před sebou skrýt. To je 
absurdní. 
 
Někteří malí gnostičtí bratři a sestry, při objevení tohoto nebo tamtoho defektu, začínají ve 
své mysli, jak se říká, ve své teoretické mysli vytvářet spekulace. To je velmi vážné, protože - 
jak už jsem řekl a v tomto okamžiku znovu opakuji - spekulace jednoduché subjektivní mysli 
končí v oblasti utopie, to je zřejmé. 



 
Z tohoto důvodu, pokud chceme pochopit určitou chybu, pak jednoduché subjektivní 
spekulace musí být odstraněny, a na to, abychom je mohli odstranit, je třeba, abychom tuto 
chybu přímo pozorovali. Jen takto, prostřednictvím správného pozorování, je možné napravit 
tendenci spekulace. 
 
Jakmile jsme zcela pochopili jakýkoli psychický defekt, ve všech úrovních mysli, pak si 
můžeme dopřát luxusu, že ho rozbijeme a zlikvidujeme, zredukujeme ho na prach, na 
kosmický prach. Nicméně nesmíme zapomínat, že mysl sama o sobě nemůže radikálně 
změnit vůbec žádný defekt. Mysl sama o sobě může jakýkoliv defekt označit s různými 
názvy, přesunout ho z jedné úrovně do druhé, ukrýt ho před sebou nebo ho ukrýt před 
ostatními defekty, ale nikdy ho nemůže rozdrtit. 
 
Mnohokrát jsem vysvětloval, že potřebujeme vyšší sílu než je mysl, sílu, která skutečně 
dokáže jakýkoliv psychický defekt zredukovat na prach. Naštěstí, tato síla existuje v hloubce 
naší psychiky. Jasně mám na mysli Stellu Maris, Pannu moře, variaci našeho vlastního Bytí. 
Ona je derivát našeho Bytí. Pokud se soustředíme na tuto sílu, která existuje v naší psychice, 
tu sílu, kterou některé civilizace pojmenovali jako Eset/Isis, jiní Tonantzin, jiní Diana, atd., 
pak nám bude poskytnuta pomoc a konkrétní defekt může být zredukován na kosmický 
prach. 
 
Když je zlikvidován jakýkoliv psychický agregát, živé ztělesnění té či oné chyby, pak se něco 
osvobodí: to je to, co se nazývá Esence. Je zřejmé, že v každé z těchto lahví, které jsou známé 
jako "psychické agregáty," existuje uvězněná Esence nebo vědomí. Takže když rozbijeme tu 
nebo tamtu chybu/láhev, procento Esence, které se tam nacházelo nebo které bylo v této láhvi 
uvězněno, je osvobozeno. 
 
Pokaždé, když je procento buddhistické Esence osvobozeno, jako fakt se zvyšuje procento 
vědomí. Stejně tak, když rozbíjíme tyto psychické agregáty, procento probuzeného vědomí se 
násobí. A pokud zcela zredukujeme na prach všechny psychické agregáty, podobně i vědomí 
se probudí ve své úplnosti. 
 
Pokud se nám podaří rozbít padesát procent nelidských nežádoucích prvků, pak samozřejmě 
budeme mít padesát procent objektivního, probuzeného vědomí. Ale pokud dosáhneme 
zničení sto procent našich nežádoucích prvků, pak = jako fakt, a vlastním právem - 
dosáhneme sto procent objektivního vědomí. Tedy na základě neustálého násobení, naše 
vědomí bude zářit vždy více a více, což je zřejmé. 
 
To, co chceme, je absolutní probuzení, a to je možné, pokud budeme kráčet po správné cestě. 
Pokud uděláme opak, pak to není možné dosáhnout. To je jasné. 
 
V každém případě, a to stejným způsobem, jakým zmenšujeme nežádoucí psychické prvky, 
které nosíme v našem nitru, odlišné siddhi nebo světelné schopnosti budou rozkvétat v naší 
psychice. A když dosáhneme buddhistického vyhlazení, skutečně až potom dosáhneme 
nejúplnějšího Osvícení. 
 
Toto slovo "buddhistické vyhlazení," velmi vadí mnohým pseudo-esoterickým, pseudo-
okultním organizacím. Pro nás, namísto toho, aby v nás toto slovo vyvolávalo odpor, tak nás 
naopak skutečně těší, protože to, po čem toužíme, je dosažení stoprocentního vědomí. 
 



Existuje mnoho lidí, kteří by chtěli dosáhnout osvícení, existuje mnoho, kteří se cítí být 
zahořklí, kteří trpí v temnotě, kteří trpí skrze trpké okolnosti života. 
 
Osvícení je něco, po čem toužíme, ale osvícení musí mít důvod, důvodem pro osvícení, je 
Dharmadatu. Toto slovo sanskrtského původu zní velmi divně pro uši lidí, kteří jsou zde 
momentálně přítomni. Dharmadatu pochází z kořene slova "Dharma." 
 

Tři faktory 
 
Někdo může zničit nežádoucí psychické prvky, které nosíme v našem nitru, ale přesto, na 
základě pouze tohoto, nemůže dosáhnout radikálního osvícení, protože tu, do hry vstupuje 
něco jiného: Třetí faktor pro revoluci vědomí: oběť pro lidstvo. 
 
Pokud se neobětujeme pro lidstvo, tak dosažení absolutního osvícení bude nemožné, protože 
opakuji, důvodem pro osvícení je Dharmadatu. 
 
Je zřejmé, že pokud rozdrtíme ego, tak nám bude zaplaceno. Je pravda, skutečně pravda, že 
pokud vytvoříme vyšší, existenční těla Bytí, tak nám zaplatí. Nemůžeme popřít, že když se 
obětujeme pro naše bližní, tak nám bude opět zaplaceno. To vše je nepochybné. 
 
Proto, pokud chceme dosáhnout absolutního osvícení, tak musíme pracovat s třemi faktory 
pro revoluci vědomí: 
 

NARODIT SE: co znamená vytvoření existenčních, vyšších vozidel Bytí 
 

ZEMŘÍT: co znamená totálně rozdrcení ega 
 

a OBĚTOVAT SE pro lidstvo. 
 
Hle, tři faktory revoluce vědomí. 
 
Každopádně, jak jsem vám říkal, musíme vědět, jak pracovat sami na sobě. V každém z nás 
musíme uspořádat Psychologického muže. Předtím, než dosáhneme absolutního osvícení, 
Psychologický člověk se musí narodit v každém z nás. A on se v nás narodí, když je 
uspořádána psychika. Je třeba, abychom v nás uspořádali psychiku tady a teď. 
 

Energie a vytvoření vyšších těl 
 
Pokud budeme pracovat správně, tak uspořádáme psychiku. Například, pokud nebudeme 
plýtvat energií emocionálního centra, pokud nebudeme plýtvat energií mysli, nebo energiemi 
motoricko-instinktivního-sexuálního mozku, pak je zřejmé, že s těmito úsporami těchto 
energií vytvoříme nebo vybudujeme, dáme formu, druhému psychologickému tělu: jedná se o 
tělo emocí, také nazývané Eidolon [Solární astrální tělo]. 
 
Nepochybně, pokud se osvobodíme od smyslové mysli, pak ve skutečnosti ušetříme 
intelektuální energii. S takovou energií můžeme živit třetí psychologické tělo nebo 
individuální mysl [Solární mentální tělo]. 
 



Když se vyjadřuji proti smyslové mysli, tak chci, aby bratři a sestry jasně pochopili, že to 
není, že bych nebral v úvahu užitečnost smyslové mysli. Musíme žít v dokonalé rovnováze, 
tj. vědět, jak řídit vyšší mysl a zároveň vědět, jak řídit smyslovou mysl. Pokud někdo neví, 
jak řídit smyslovou mysl, pak zapomene, že je třeba platit nájem, potřebu se najíst, abychom 
mohli existovat, jeden zapomene, že je třeba se obléci a ne se bezcílně flákat ulicemi, s tím, 
že si neplní své povinnosti v životě. Proto smyslová mysl je nutná, ale je třeba vědět, jak ji 
inteligentně řídit v rovnováze, což znamená: vyšší mysl a smyslová mysl, musí být v životě 
vyvážené. 
 
Někteří lidé se zabývají pouze smyslovou myslí. Jiní, jako například někteří poustevníci, kteří 
žijí v jeskyních na Himalájích, zase zapomínají, že tuto smyslovou mysl vůbec mají. 
Jednoduše ji prohlížet jen tak, to je absurdní. Je potřeba, aby smyslová mysl fungovala v 
rovnováze, abychom mohli vykonávat své povinnosti života. 
 

Ztotožnění 
 
Zápas mezi vyšší myslí a smyslovou myslí je strašný. Vzpomeňme si na Krista, když se postil 
na poušti. Démon se před ním objevil a řekl mu: "Všechna království světa ti budou dána, 
pokud si přede mnou klekneš a budeš mě uctívat." Jinými slovy, ten, kdo ho pokouší, je 
smyslová mysl. 
 
Vyšší mysl odpovídá, takto: "Satan, Satan, je napsáno, musíš poslouchat a uctívat Hospodina, 
svého Boha." 
 
Ježíš nikdy nenechal smyslovou mysl, aby ho ovládala, ale smysl toho není, že smyslová 
mysl je k ničemu, prostě je třeba mít ji pod kontrolou. Musí pochodovat v dokonalé 
rovnováze s vyšší myslí. 
 
Při snaze o uspořádání Psychologického člověka, očividně nastane strašný boj mezi dvěma 
myslemi, mezi vyšší, což je psychologická mysl a smyslovou. Smyslová mysl nechce mít nic 
společného s tím, co souvisí s vyšší myslí. Smyslová mysl má radost, když je ztotožněna s 
chlípnou scénou nebo když je ztotožněna s nějakou nepříjemnou událostí na ulici nebo když 
je ztotožněna s pohárkem vína, atd., a psychologická mysl je silně proti ní. Budu ilustrovat na 
příkladu: 
 
Šel jsem autem, ale ne jako řidič. Jeli jsme v levém jízdním pruhu a v pravém pruhu byla 
dáma, která řídila jiné auto: náhle změnila směr se záměrem, že jde do supermarketu, který 
byl na levé straně ulice. Je zřejmé, že jelikož byla v pravém pruhu, tak měla zabočit trochu 
jinak, aby se dostala do supermarketu. Pokud by byl supermarket na pravé straně, pak by jí 
bez problémů stačilo pouze zahnout doprava. Aniž se tato dáma byť jen přinejmenším 
zabývala situací, prostě to stočila doleva: to samozřejmě skončilo tím, že narazila do auta, ve 
kterém jsme se vezli. 
 
Škody na jejím autě nebyly natolik závažné, byly minimální. Ale tady přichází zajímavá část 
příběhu: auto, ve kterém se nacházela moje bezvýznamná osoba, řídil někdo jiný, kdo uznal, 
že to nebyla jeho chyba, a popravdě řečeno to opravdu nebyla jeho chyba. Nenesl vinu na 
tom, že narazil do vozidla, které se náhle před ním objevilo. Přirozeně, že toto tvrzení 
předložil dotyčné dámě. Ale tato dáma trvala na tom, že má pravdu. Samozřejmě, že to bylo 
zjevně absurdní, jakýkoliv dopravní policista by její tvrzení okamžitě vyloučil. 
 



Nicméně, ona trvala na tom, že bude volat pojišťovnu za účelem sjednání problému. Přesto, 
že už prošlo několik hodin, pojišťovna stále nepřicházela, a tato paní trvala na tom, že by se jí 
mělo vyplatit 300 pesos (pesos je měna v Mexiku), což bylo víceméně náklady na opravy 
jejího vozidla, které ona sama zničila. 
 
Spolucestující s nimiž jsem byl v autě a řidič, byly skutečně pěkně rozčilení. I když 
kterýkoliv z nich by jí mohl zaplatit, rozhodně nikdo z nich se k tomu nechystal. Všichni byli 
hrozně rozčilení. Já jsem se naopak rozhodl, že se s touto okolností nebudu ztotožňovat, 
protože naše psychologická disciplína, naše psychologické judo, nás učí, že v takových 
případech je nutné neztotožňovat se. Je jasné, že jsem zůstal klidný v souladu s naším 
psychologickým judem. 
 
Nicméně, čas plynul, dvě hodiny, možná mnohem více. Čekali jsme, protože pojistný agent 
se neukazoval. Konečně, tato dáma - velmi slušně - ke mně popošla, protože viděla, že jsem 
byl jediný, kdo byl klidný, zbytek cestujících byl velmi hlučný, a řekla: "Pane, kdybyste mi 
mohl dát alespoň 300 pesos, pak bychom mohli celou tuto záležitost ukončit, protože tu 
ztrácím čas - vlastně všichni tady ztrácíme čas." 
 
"Ale pokud se podíváte na postavení těchto dvou aut, tak uvidíte, že jste přišli z pravého 
pruhu a pokud jste chtěli odbočit doleva, měli jste být v levém jízdním pruhu, avšak vy jste 
chtěla vejít do supermarketu z pravého jízdního pruhu, přičemž levý pruh byl již obsazen. 
Takhle se přece nedá dostat do supermarketu. Každý dopravní policista by vás 
diskvalifikoval." 
 
"Ale pane, co děláme tím, že ztrácíme čas, protože pojišťovací agent nepřichází." 
 
"OK, vezměte si 300 pesos a odejděte v božím klidu, už nemáme žádný problém. Jděte si po 
svém." 
 
Je zřejmé, že to u ostatních vyvolalo všeobecný protest, byli velmi pobouřeni nejen vůči této 
dámě, ale i vůči mně. Tedy v takovém byly stavu a nemohli dělat nic jiného než protestovat. 
Byli úplně ztotožněni s událostí a samozřejmě soudili mě za blázna, atd., atd., atd., a dalšími 
různými jmény. Samozřejmě, že jeden z cestujících přímo přišel k těmto dámám s úmyslem 
je urážet, protože tam jich bylo víc, ta, co řídila to auto a její kamarádky. Já jsem přešel k této 
dámě a řekl: "Jen jděte, odejděte v božím klidu a nevěnujte pozornost jeho urážkám." 
 
A tak, tato žena odešla velmi šťastná a z dálky mi naposledy zamávala, a pak se auto ztratilo 
v ulicích města. Mohli jsme čekat další tři, čtyři nebo šest hodin, možná i celé odpoledne, a 
dost možná až do noci, dokud by konečně dorazil pojišťovací agent, a došlo by k nějak 
hloupé dohodě. 
 
Skutečně nešlo o vážný problém. Škody na jejím autě byly minimální. I když moji 
spolucestující měli peníze, v žádném případě jí nebyli ochotni zaplatit. Tak byli s tou scénou 
ztotožněni, že nebyl samozřejmě žádný způsob, jakým by se dali přesvědčit. Jistě jsem je 
ušetřil před velkým množstvím problémů a nepříjemných detailů. Možná jsem dokonce 
zamezil tomu, aby je předvolali před soud. Odvrátil jsem je od padesát-tisíc pošetilých a 
rozvášněných skutků a argumentů. Ale oni byli tak ztotožněni s touto událostí, že si 
neuvědomili, že jsem pro ně udělal dobře. Takový jsou prostě lidé. 
 



Proto moji milí přátelé, skutečně musíte pochopit, že ztotožňovat se s okolnostmi vždy 
přináší problémy. Je absurdní ztotožňovat se s okolnostmi, absolutně absurdní, protože se 
spotřebovávají energie. S jakými energiemi zorganizujeme Astrální tělo, pokud se necháme 
ovládat výbuchy hněvu, výbuchy strašlivé zuřivosti, a všemi těmi podrážděními, které nemají 
důvod existovat? A to všechno proto, že se ztotožňujeme s okolnostmi. 
 
S jakými silami si můžeme dopřát luxusu vytvoření individuální mysli, pokud mrháme 
intelektuálními energiemi, pokud jimi mrháme na hlouposti, jako ta událost o které jsem 
mluvil? 
 
Vytvoření druhého těla vyžaduje, abychom šetřili emocionálními energiemi, a vytvoření 
třetího těla (které lze nazvat intelektuální tělo nebo individuální mysl) tedy vyžaduje, 
abychom šetřili našimi mentálními energiemi. 
 
Takže, pokud se opravdu nenaučíme ponechat stranou mechanické antipatie, pokud jsme 
vždy plní nenávisti vůči svým bližním, s jakými energiemi vytvoříme čtvrté psychologické 
tělo, Tělo vědomé vůle (Příčinné tělo)? 
 

 
 
Je nutné vytvořit všechny tyto výše vozidla/těla, pokud skutečně chceme v sobě vytvořit nebo 
dát formu nebo vybudovat Psychologického člověka. 
 
Víme dobře, že někdo, kdo má fyzické tělo, druhé emocionální tělo, třetí mentální tělo nebo 
tělo individuální mysli, a konečně čtvrté tělo vědomé vůle, si může dopřát luxusu přijetí 
žijících principů s cílem přeměnit sám sebe na Člověka, to je nepochybné. No pokud někdo 
mrhá svými motorickými, vitálními, emocionálními, mentálními a energiemi vůle tím, že se 
ztotožňuje se všemi okolnostmi života, pak je zřejmé, že se mu nikdy nepodaří uspořádat 
psychologické těla, která jsou nezbytná, aby se v každém z nich mohl objevit Člověk. 



 
Proto, když mluvím o uspořádání psychiky, je třeba chápat, že musíme vědět, jak zacházet a 
využívat tyto energie. Neměli bychom se ztotožňovat ani se zapomínat, aby nedošlo k 
hloupému plýtvání energií. Když se zapomeneme, pak se ztotožníme, a když se ztotožníme, 
pak nemůžeme zformovat psychiku: nemůžeme v sobě inteligentně zformovat psychiku, 
protože hloupě plýtváme energií. Drazí bratři a sestry je nutné, abychom to pochopili. 
 
Proto, skutečný Člověk je ten, který ušetřil své energie a s kterými pak vybudoval vyšší 
existenční těla Bytí. Skutečný Člověk je ten, který přijal své žijící a duchovní principy. 
Dokonalý Člověk je ten, který rozdrtil všechny psychické nelidské prvky. Skutečný Člověk je 
ten, kdo v sobě vytvořil vnitřního Člověka, namísto nežádoucích prvků (ego). 
 
Proto to, co se počítá, je vnitřní Člověk. Tento vnitřní Člověk dostane svou platbu: Velký 
Zákon ho vyplatí, protože tento vnitřní Člověk je probuzen a protože rozdrtil ego. Toto je 
skutečný, pravý Člověk, který se obětuje pro své bližní. Je jasné, že toto je způsob, jakým 
dosáhne osvícení. 
 
Takže vytvořit Člověka je začátek, to je to, co je zásadní, a to je dosaženo tím, že uspořádáme 
psychiku. Ale mnozí věnují pozornost výhradně rozvoji nadpřirozených schopností nebo 
nižších Siddhis, místo toho, aby se věnovali uspořádání své vlastní intimní psychiky, a to je 
opravdu absurdní. Kde začneme? S uspořádáním psychiky nebo s rozvojem nižších 
nadpřirozených sil? Co tedy chceme? Musíme být uvážlivý v analýze, uvážlivý ve svých 
touhách. Pokud to, co hledáme, jsou nadpřirozené síly, tak jen mizerně ztrácíme čas. Věřím, 
že to, co je zásadní, je uspořádání své psychiky, to je základ. 
 
Pokud jste toto v sobě pochopili a budete na sobě pracovat, pak budete moci zformovat 
psychiku a takto se ve vás zrodí skutečný Člověk, pravý Člověk. 
 

Intuice 
 
Musíte pochopit, že místo honěním se za podřadnými Siddhis nebo podřadnými 
nadpřirozenými silami, jak jsme již řekli, je lepší zformovat psychiku. 
 
Existují nadpřirozené síly, které se zrodí v každé lidské bytosti, která skutečně na sobě 
pracovala. Chci zdůraznit, že mluvím o intuici a vzpomínám to proto, abyste přestali 
prahnout po nadpřirozených silách. Ale co je to za schopnost? Bylo nám řečeno, že tato 
schopnost se vztahuje k epifýze, to nepopírám. Ale co je důležité vysvětlit, je to, jak funguje. 
 
Jak budeme definovat intuici? Je to přímé vnímání pravdy, bez depresivního procesu 
možností. No, to je dobrá definice, ale pro mě je velmi neúplná. Tato definice je používána 
všemi malými pseudo-esoterickými a pseudo-okultními školami, které jsou v okolí. Analýza 
nás vyzývá, abychom do této věci šly mnohem hlouběji. 
 
Co je intuice? Je to schopnost interpretace. Možná Hegel s jeho dialektikou se pokusil o její 
definici na základě čínské filozofii žluté rasy. 
 
Čínská císařovna nerozuměla této záležitosti intuice velmi dobře. Jeden moudrý člověk jí 
vysvětlil, že se jedná o schopnost interpretace. Tato definice je správná, ale ona jí 
nerozuměla. Pak jí tento moudrý muž přinesl zapálenou svíčku a položil ji do středu sálu a 
kolem ní postavil deset zrcadel. Je zřejmé, že plamen této svíčky se odrážel v jednom zrcadle, 



tento plamen zase promítal plamen na další zrcadlo, a toto další zrcadlo ho promítalo na další, 
a toto další zase na další. Tak si všimli, že těchto deset zrcadel vzájemně promítalo světlo 
jeden do druhého. Vznikla úžasná hra světel, hra s interpretací. Pak císařovna pochopila. Hle, 
schopnost intuice. 
 
Pokud někdo dosáhne buddhistické vyhlazení, pokud někdo vybudoval vyšší existenční těla 
Bytí, pokud je skutečným Člověkem v nejtranscendentálnějším slova smyslu, pak tato 
schopnost interpretace, bude v něm jako fakt. 
 
Vezměme v úvahu, že jsme obsaženi v kosmu. Řekl jsem, že jeden je součástí celku. Hodně 
toho existuje uvnitř mikrokosmické člověka, avšak celek člověka není nic, pouze jedna část 
celku. 
 

Už víme například, že v Ajokosmu, což znamená 
Nekonečno, je obsažen Makrokosmos. V Makrokosmu, tj. 
Mléčné dráze je obsažen Deuterokosmos, tj. sluneční 
soustava. V Deuterokosmu je obsaženo kosmické slunce, a 
v tomto kosmickém slunci, je obsažen vesmír Země, 
Mesokosmos. Stejně tak v Mesokosmu je obsažen 
mikrokosmické člověk, a uvnitř mikrokosmické člověka je 
obsažen život nekonečně malého, tj. Tritokosmos. 
 
Uvnitř jednoho vesmíru, se nachází jiný vesmír, a v tomto 
jiném vesmíru se nachází další, a spolu máme sedm 
vesmírů. Tyto vesmíry jsou obsaženy jeden v druhém. Proto 
v našem nitru najdeme podřadný/nižší vesmír (je zřejmé, že 
se jedná o Tritokosmos) a nadřazený/vyšší vesmír (a nyní je 
jasné, že se jedná o Mesokosmos). Nacházíme se mezi 
vyšším a nižších vesmírem. Také velmi souvisíme s našimi 
rodiči, jelikož nám dali život, stejně tak od nás přijdou na 
svět naše děti a vnoučata. Všichni se navzájem 
interpretujeme. 
 
Nepochybně, moji milí přátelé, celá existence, to znamená, 
že její zrození, její vývoj, její smrt se odráží i v pravém 
Člověku, který dosáhl buddhistického vyhlazení. Proto 
takový člověk může říci: "Znám historii této planety." Celá 
Mahá-manvantara se může odrážet v nehtu autentického 
Člověka a bude se odrážet s takovou přesností, že takový 
Buddha bude vědět o všem. 
 

Vše, co by se mohlo stát v rámci celého národa, se dokáže odrážet v psychice Muže nebo 
Ženy, který prošel buddhistickým vyhlazením: odráželo by se to s takovou přesností, takovou 
precizností, že takovému Člověku by neunikla ani nejbezvýznamnější událost. 
 
Proto si vyvoďte a udělejte úsudek z toho, jak jsem definoval intuici: schopnost interpretace. 
 
Pokud v sobě dosáhneme odraz historie této Galaxie, můžeme přehlédnout něco, co s ní 
souvisí? Samozřejmě, že ne. Galaxie se všemi svými procesy se může odrážet v naší psychice 



tak přirozeně, drazí bratři a sestry, jako svíčka v příběhu o císařovně, který jsem vám 
vyprávěl. 
 
Všechny okolnosti mohou být odrážena v psychice Buddhy rozjímání, protože tento již nemá 
žádné nelidské psychické agregáty, aby rozdrtil, pak takový Buddha dosáhne, jako fakt, a to 
prostřednictvím intuice to, co bychom mohli definovat jako vědomí. 
 
Dosáhnout Osvícení je možné, ale nezapomeňte, moji milí přátelé, že osvícení má své 
zákony. Důvodem pro osvícení je Dharmadatu, jinými slovy: Dharma. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kapitola 1 
 

Kundabuffer orgán 
 
Mnoho milionů let uplynulo od děsivé noci z minulosti, ve které jsme se začali pomalu 
vyvíjet a degenerovat. Přesto, člověk stále neví, kdo je, odkud pochází, ani kam směřuje. 
 
Letargie mnohých století visí nad starověkými mystériemi, a Sloveso/Slovo stále čeká na dně 
Archy k okamžiku své realizace. 
 
Za příběhem o Edenu/Ráji, stojí ohromná kosmická nutnost a svaté chyby, které straší a děsí. 
 
Bohové také dělají chyby. 
 
A tak dnes, jako i po všechny věky, jsme konfrontováni s vlastním osudem. Čelíme 
psychologickému dilematu: Být, či nebýt? 
 
Mnohé již bylo řečeno o posvátném hadovi [editor: kundaliní], ale nyní budeme jasně hovořit 
o subjektu s názvem Kundabuffer. 

 
Všechny snahy proroků, avatárů a bohů s cílem ukončit 
škodlivé důsledky kundabuffer orgánu byly nazmar. 
 
Je třeba vědět, že kundabuffer orgán je negativní vývoj 
ohně. Jedná se o sestupujícího hada, který směřuje od 
kostrče dolů, směrem k atomovým peklům lidské 
bytosti. 
 
Kundabuffer orgán je děsivý ocas Satana, který 
můžeme vidět v "těle tužeb" intelektuálního zvířete, 
který je v dnešní době nesprávně nazýván "člověk." 
 
Co je nejhorší, co bolí duši nejvíce, je vědět, že ti, kdo 
dali kundabuffer orgán tomuto lidstvu, byly určité svaté 
osoby. 
 
Starověké tradice uvádějí, že v průběhu Lemurské 
epochy, někteří svatí jedinci přišli na Zemi v kosmické 
astro-lodi. 

 
Tito jedinci byli členy velmi vysoké posvátné Komise, která byla pověřena studiem 
vyvíjejících se a degenerujúcich problémů Země a její lidstva. 
 
Archanděl Sakaki a Hlavní-vesmírný-vědec-chemik Anděl Loisos byly dvě hlavní osoby z 
této svaté božské Komise. 
 
Tato posvátná Komise nepopsatelných bytosti stojí za celým dramatem Edenu/Ráje. Přišli s 
těly z masa a kostí, jejich loď přistála v Lemurii. Během této dávné doby, lidský instinkt se 
začal vyvíjet do objektivního uvažování. 
 



Tato velmi vysoká Komise si mohla do sytosti ověřit, že Edenský člověk už začal tušit důvod 
pro jeho vytvoření. 
 
Lemurská původní rasa začala odhadovat skutečné motivy své vlastní existence, mizerný 
život jen s mechanickými motivy. 
 
Každá lidská bytost je malý stroj, který zachycuje a přeměňuje kosmické energie, pak 
nevědomky přizpůsobí tyto energie do vnitřních vrstev půdy. Proto jsme lidské stroje… nic 
jiného. Co by byl tento svět bez lidských strojů? 
 
Bez tohoto těsnění, bez této fyziognomie, která je dodávána tímto lidstvem, planeta by byla 
bez účelu. Proto vše, co je bez účelu, přestane existovat. 
 
Lidstvo jako celek je orgán z přírody. Tento orgán shromažďuje a vstřebává kosmické 
energie, které jsou nezbytné pro rozvoj tohoto planetárního organismu. Být stroj není příliš 
příjemné, je to ostuda, ale to je to, co tento tzv. "Člověk" je… je to stroj… to je to, co je… 
ano, to a nic jiného. 
 
Když rebel stoupá se svými zbraněmi proti přírodě, když chce přestat být stroj, pak temné 
síly začnou proti němu vést boj na život a na smrt. 
 
Lidské bytosti, které jsou schopny bojovat s temnými silami, bojovat proti přírodě, proti 
vesmíru, atd., jsou velmi vzácné. Běžně tyto typy rebelů kapitulují. 
 
Mnozí jsou povoláni, ale málo vyvolených. Jen několik jedinců dosáhne vítězství nad 
přírodou a dosáhne právo sedět na trůnu moci, aby jí mohli vládnout. 
 
Lemuřané již toto všechno tušili. Instinktivně chápali, že lidské bytosti poté, co nabídli své 
služby jako stroje přírodě, se stávaly zvrácenými. 
 
Všude, ve všech rozích Lemurie, už celou tuto tragédii instinktivně tušili. Přesto se tato 
tragédie chystala objevit v Lemursksém objektivním uvažování. 
 
Proto tato posvátná Komise po klidném prostudování tohoto problému, se rozhodla přijmout 
drastická kosmické opatření, aby se zabránilo úplnému zničení lidského druhu, ba dokonce i 
hromadné sebevraždě. 
 
Za příběhem Adama a Evy stojí ohromná kosmická nezbytnost. Tato posvátná Komise je to, 
co se skrývá za tímto dramatem a edenským scénářem. A tak, po splnění patřičných kroků, 
člověk dostal to prokleté stigma, kundabuffer orgán. 
 
V průběhu času, což mohlo trvat až několik století, tato svatá Komise se vrátila. Tentokrát 
pod velením Hlavního serafína Sevohtartru, vzhledem k tomu, že Archanděl Sakaki se 
proměnil na jednoho ze čtyř udržovatelů vesmíru. 
 
Tradice tvrdí, že se vrátili přesně o tři roky později. Nicméně, tyto tři roky jsou vždy 
symbolické. 
 



Po vážném přezkoumání situace, hlavní fyzik a chemik Anděl Loisos, odstranil kundabuffer 
orgán z lidské rasy, protože lidská rasa ho už nepotřebovala. Lidská bytost upustila od všech 
svých podezření, protože ji okouzlily krásy tohoto světa. 
 
Bohové zachránili lidskou bytost od velké krize. Dosáhli toho, že lidská bytost se okouzlila 
tímto světem, aby v něm mohla žít jako každý občan planety. No před hroznými důsledky 
kundabuffer orgánu ji už nedokázali ochránit. 
 
Skutečně, tyto hrozné důsledky tohoto orgánu, se proměnily na chybné návyky a zvyky, které 
vstoupily do hlubin naší psychiky, a přetvořili se do podvědomí. 
 
To znamená, že ego nebo psychické "já," je stejné podvědomí, které má své kořeny v 
hrozných následcích kundabuffer orgánu. 
 
Nejsvětější Ashiata Shiemash velmi tvrdě bojoval, aby tyto hrozné následky kundabuffer 
orgánu odstranil. 
 
Svatí lámové Tibetu, taktéž velmi trpěli, aby zachránili lidstvo před hroznými důsledky 
tohoto fatálního orgánu. 
 
Buddha, Ježíš, Mojžíš a další mistři si také velmi vytrpěli, aby osvobodili lidstvo před 
katastrofálními důsledky kundabuffer orgánu. 
 
Proto posvátná Komise nepopsatelných bytostí na svá bedra uvalila hroznou kosmickou 
karmu. Tuto karmu zaplatí v budoucí manvantaře. 
 
Poslouchejte mě, gnostičtí bratři a sestry: 
 
Musíte pochopit, že tyto hrozné následky kundabuffer orgánu lze ukončit pouze s třemi 
faktory revoluce vědomí. 
 
Tyto tři faktory jsou: 
 
a) Smrt psychického "já" 
 
b) Narození Bytí v našem nitru 
 
c) Obětovat se pro lidstvo 
 
Pouze na základě důkladného tvůrčího pochopení toto "já" umírá. Bytí se v nás rodí díky 
maithuně (sexuální magii). Obětovat se pro lidstvo je charita a velmi dobře pochopen pojem 
láska. 
 
Školy, které učí ejakulaci semene, i když to dělají velmi mystickým způsobem, jsou opravdu 
černé školy, protože kundabuffer orgán se vyvíjí právě takovými praktikami. 
 
Školy, které učí spojení lingam-jóni bez ejakulace semene, jsou bílé školy, protože to je 
způsob, jakým kundaliní stoupá dřeňovým kanálkem. 
 



Školy, které učí, jak posílit psychické "já," jsou černé školy, protože hrozné následky 
kundabuffer orgánu jsou tímto postupem zesílené. 
 
Školy, které učí rozdrcení "já" (mystická smrt), jsou bílé školy, protože ničí hrozné důsledky 
kundabuffer orgánu. 
 
Kundabuffer orgán je Satanův ocas. Jedná se o sexuální oheň sestupující od kostrče dolů, 
směrem k atomovým peklům lidské bytosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kapitola 2 
 

Ens Seminis 
 
Milovaní gnostičtí bratři a sestry, 
 
Tyto Vánoce je nutné, abyste hluboce pochopili evoluční a devoluční procesy, kterými 
prochází Ens Seminis (semeno), protože s nekonečnou trpělivostí zjistíte, že se v něm nachází 
Ens Virtutis element ohně. 
 
Esoterické tradice uvádějí, že po zmizení kontinentu Atlantidy, určité znalosti týkající se 
původu a významu Ens Seminis se zachovaly. 
 
Starověké tradice také uvádějí, že tyto znalosti týkající se Ens Seminis mohli opravdu přežít 
ponoření Atlantidy. Nicméně, po třiceti pěti staletí neustálých válek, všechno toto poznání se 
ztratilo. 
 
Starověcí kněží říkají, že ze všech původních moudrosti spojené s Ens Seminis, zůstaly jen 
tradice, které výslovně potvrzují, že možnost intimní Seberealizace existuje pomocí 
Exiohehary, semene nebo spermiemi. 
 
Některé fragmenty informací, které jsou rozptýleny v různých místech, nám často naznačují 
metody, jakými je možné pracovat s Ens Seminis. Původní Árijci, potomci Atlanťanů, 
unavení tolika válkami, začali pátrat a získávat znalosti o esoterizme Ens Seminis. 
 
Hledači, kteří toužili po světle, díky tradici velmi dobře věděli, že individuální 
Sebezdokonalování se dosahuje pomocí Ens Seminis. Avšak o tantrickém klíči maithuny 
neměli ani ponětí. A tak trpěli, zatímco se ho marně pokoušeli najít. 
 
Opravdu, jen staroegyptští, hindustánští atd. hierofanti, kteří byli potomci staré Atlantské 
společnosti s názvem Akaldan, měli v rukou úplnou tantrickou vědu s tajným klíčem 
maithuny. 
 
Přijetí do starých škol mystérií bylo něco velmi těžké, protože zkoušky byly opravdu hrozné. 
Proto pouze několika lidem se přes ně podařilo projít s úspěchem. 
 
Velké množství lidí, kteří toužili po světle, nevědělo o maithuně nic, ale díky tradici, 
pochopili, že Sebezdokonalování bylo dosaženo díky moudře transmutovanému Ens Seminis. 
 
Neznalí vždy postupují s nevědomostí. To je důvod, proč mnozí věřili, že jen s obyčejnou 
sexuální abstinencí, problém jejich Seberealizace byl vyřešen. 
 
Na základě tohoto chybného konceptu vzniklo mnoho komunit abstinenčních mnichů, kteří 
byli organizováni do sekt a náboženství, které ignorovaly maithunu. 
 
Tito neznalí lidé věřili, že problém na dosažení jejich sebezdokonalování byl pro ně vyřešen 
sexuální abstinencí. Takhle to s neznalostí vždy bylo a bude. 
 



Co je v této věci opravdu tragické, že ještě v 
dnešní době existuje, a to nejen mniši, ale také 
mnoho pseudo-okultistů a pseudo-esoteriků, 
kteří jsou přesvědčeni, že pouze díky sexuální 
abstinenci je jejich problém s intimní 
Seberealizaci vyřešen. 
 
V spermiích se odehrává impozantní evoluce a 
devoluce. Například, přirozený proces vývoje 
spermií je vývoj sám o sobě, protože spermie 
jsou konečným výsledkem toho, co jíme a 
pijeme. 
 
Je také třeba vědět, že evoluce spermií podléhá základnímu posvátnému kosmickému Zákonu 
Heptaparaparšinok, což je Zákon Svaté sedmičky neboli Zákon sedmi. 
 
Když Ens Seminis, sperma, dokončí svůj sedmý-dílný vývoj, pak musí dostat externí impuls 
a pokračovat v přeměně pomocí maithuny, jinak toto Ens Seminis vstupuje do procesu 
devoluce nebo rozkladu, a tím proměňující jedince na degenerovaného infrasexuála. 
 
Devoluce spermií (Ens Seminis) způsobuje, kromě mnoha jiných zhoubných látek, jednu, 
která je obzvláště zhoubná. Má vlastnost, která vyvolává dva typy činností ve všeobecném 
fungování fyzického organismu. První typ činnosti se skládá ze spuštění zásoby 
nadbytečného tuku v organismu. Druhý typ činnosti má za následek vyvolání v lidské bytosti 
maligní vibrace, které jsou v esoterizme známé jako Poisonioonoskirian vibrace. 
 
První typ má za následek lidské prasata, to znamená, hrozně, obézních lidí, kteří jsou plní 
tuku. 
 
Druhý typ má za následek vyhublých, vyzáblých lidí, kteří jsou intenzivně nabití zvrácenými 
Poisonioonoskirian vibracemi. 
 
Tyto typy Poisonioonoskirian vibrací se projevují dualistickým způsobem: 
 

1. Vysoká míra fanatismu 
2. Obratný cynismus  

 
Toto jsou v syntéze dualistické projevy těchto temných vibrací. 
 
Fanatismus má tendenci být externí, zatímco cynismus je vnitřní. Hle, zde jsou dvě strany 
téže mince: líc a rub. 
 
Co je nejzávažnější v této věci absurdní sexuální abstinence, že temné Poisonioonoskirian 
vibrace nejen posilují hrozné následky kundabuffer orgánu, ale navíc ho tyto vibrace mohou 
skutečně i rozvinout. 
 
Pokud vezmeme v úvahu skutečnost, že opačné věci, se navzájem doplňují a obsahují (např. 
ve světle se nachází tma a naopak, v ctnosti spočívá hřích apod.), pak musíme do hloubky 
pochopit slovo kundaliní. 
 



Slovo kunda, nám připomíná kundabuffer orgán a 
liní znamená "konec" ve starověkém jazyce 
Atlantidy. 
 
Proto význam slova kundaliní je: "Konec 
(eliminace) kundabuffer orgánu." 
 
Hlubokou analýzou této záležitosti, dojdeme k 
logickému závěru, že potřebujeme maithunu, 
abychom proměnili Ens Seminis a odstranili nejen 
kundabuffer orgán, ale i jeho přetrvávající hrozné 
následky. 
 
Úplně poslední pozůstatky kundabuffer orgánu 
jsou odstraněny, pokud je zlikvidováno "já" a had 
ohně stoupá dřeňovým kanálkem vzhůru. 

 
To je důvod, proč tento posvátný oheň můžeme nazvat kundaliní, protože tento název 
znamená: "Konec (eliminace) kundabuffer orgánu." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kapitola 3 
 

Sedm vesmírů 
 
Kabala říká, že existují dva vesmíry: makrokosmos a mikrokosmos. 
 

První z nich představuje nekonečně velké. Druhý 
představuje nekonečně malé. 
 
Toto kabalistické učení o dvou vesmírech je neúplné, 
protože to je jen útržkové učení. 
 
Existuje sedm vesmírů a ne dva, jak se někteří kabalisté 
mylně domnívají. 
 
Absolutno samo o sobě, jak je vysvětleno v kabale, má tři 
aspekty, kterými jsou: 
 

1. Ein Sof Ór 
2. Ein Sof 
3. Ein  

 
Ein Sof Ór je vnější kruh.  
 
Ein Sof je střední kruh. 
 
Ein je ve skutečnosti, Sat, Neprojevené Absolutno. 
 
První vesmír nemůže existovat v Neprojeveném Ein, ani v 
Ein Sof. První vesmír může existovat pouze v Ein Sof Ór. 
 
První vesmír je vyroben z úplného duchovna. Jeho jméno je 
Protokosmos. 
 

Druhým je Ajokosmos nebo Megalokosmos, to znamená, Nekonečný Kosmos nebo všechna 
Slunce, všechny světy nekonečného prostoru. 
 
Třetí vesmír je Makrokosmos, o kterém se zmiňují kabalisté ve svých spisech. Tento vesmír 
je tvořen Mléčnou dráhou, s jejími osmnáct milionů sluncí, které táhnou kolem centrálního 
slunce Sírius. 
 
Čtvrtý vesmír je Deuterokosmos, který je tvořen Sluncem naší sluneční soustavy a všemi jeho 
zákony. 
 
Pátý je Mesokosmos, naše planeta Země. 
 
Šestý je Mikrokosmos, Člověk. 
 
Sedmý je Tritokosmos, také Aviči, Propast, nekonečně malé, jako jsou atomy, molekuly, 
hmyz, mikroby, elektrony, atd. 



 
Mesokosmos a Deuterokosmos existují mezi Mikrokosmem, Člověkem a Makrokosmem. 
Proto fráze, která uvádí: "Člověk (lidská bytost) je mikrokosmos makrokosmu," se stává 
trochu vrtkavá. 
 
Každý ze sedmi vesmírů má své vlastní zákony. Gnostický zasvěcenec musí studovat zákony, 
kterými se řídí každý z těchto sedmi vesmírů s cílem znát místo, které zaujímá v životě, a to, 
co musí udělat, aby dosáhl Konečného Osvobození. 
 

Paprsek Stvoření 
 
Mistr G. uvádí, že Paprsek stvoření začíná svůj vývoj od Absolutna 
a končí v měsíci. Chyba Mistra G. spočívá v přesvědčení, že Měsíc 
je oddělen úlomek ze Země. 
 
Měsíc je mnohem starší, než je Země. Je to už mrtvý svět, planeta, 
která patřila do jiného Paprsku Stvoření. 
 
Ve skutečnosti, náš vlastní Paprsek stvoření začal v Absolutnu a 
skončil v pekle, Inferno, Avitči, řecký Tartarus, římské Averno nebo 
ponořené minerální království, což je fatálním příbytkem pod-
měsíčních temných entit. 
 
Správné uspořádání Paprsku Stvoření je následující: 
 

1. Absolutno - Protokosmos 
2. Všechny světy ze všech shluků galaxií - Ajokosmos 
3. Galaxie nebo skupina Sluncí - Makrokosmos 
4. Slunce, Sluneční soustava - Deuterokosmos 
5. Zem nebo jakákoli jiná planeta - Mesokosmos 
6. Filozofická Zem, Člověk - Mikrokosmos 
7. Propast, Peklo - Tritokosmos  

 
Bratři gnostického hnutí musí hluboce pochopit esoterické znalosti, 
které dáváme v tomto vánočním poselství, aby přesně znali místo, které zaujímají v Paprsku 
Stvoření. 
 
Potřebujeme znát cestu do hloubky, s cílem dosáhnout Zrození Páně v našem srdci a 
Konečného osvobození. 
 
Paprsek Stvoření začíná Protokosmem v Absolutnu. 
 
Všechny světy v Paprsku Stvoření odpovídají Ajokosmu. 
 
Všechny slunce této Mléčné dráhy (Galaxie) odpovídají Makrokosmu v Paprsku Stvoření. 
 
Deuterokosmos v Paprsku Stvoření je Slunce (Solární systém). 
 
Každý Mesokosmos uvnitř Paprsku stvoření se skládá z planety jakékoliv sluneční soustavy. 
Naše planeta Země je jednou z nich. 



 
Mikrokosmos je člověk v Paprsku Stvoření. 
 
Tritokosmos je atom a Propast. 
 
V prvním vesmíru existuje jedinečný zákon, Zákon Absolutna. 
 
Ve druhém vesmíru se zákon prvního vesmíru přeměňuje na tři zákony. Proto druhý vesmír 
je řízen třemi zákony. 
 

 
 
Ve třetím vesmíru jsou tyto tři zákony převedeny do šesti zákonů. 
 

 
 
Ve čtvrtém vesmíru je šest zákonů převedeno do dvanácti zákonů. 
 

 
 
V pátém vesmíru je dvanáct zákonů převedeno do čtyřiadvaceti zákonů. 
 

 



 
V šestém vesmíru je čtyřiadvacet zákonů převedeno do čtyřiceti osm zákonů. 
 

 
 
V sedmém vesmíru je osmačtyřicet zákonů převedeno do devadesáti šest zákonů. 
 

 
 
Proto, vůle Absolutna, jedinečného zákona, je prováděna v Protokosmu. 
 
Tento ohromný zákon je v druhém vesmíru převeden do tří, což je Otec, Syn a Duch svatý 
nebo pozitivní síla, negativní síla a neutrální síla. 
 
Ve třetím vesmíru začíná mechaničnost, protože tyto tři prvotní zákony se rozdělují, aby se 
staly šesti zákony. 
 
Ve čtvrtém vesmíru se život stává mnohem mechanističtější, protože již není řízen šesti 
zákony, ale dvanácti zákony. 
 
V pátém vesmíru se život stává ještě mechanističtější, a s vůlí Absolutna nemá téměř nic 
společného, protože s dvanácti zákonů se stalo dvacet čtyři zákonů. 
 
V šestém vesmíru se život stává tak nesmírně materialistickým a mechanickým, že o 
existenci vůle Absolutna už nemůže být ani řeči. 
 
Žijeme v mechanickém světě osmačtyřiceti zákonů, ve světě, kde se vůle Absolutna vůbec 
nedělá, místě ve velmi odlehlém koutě vesmíru, v strašně tmavém a bolestivém místě. 
 
Místo, které zaujímáme v Paprsku Stvoření je žalostné, protože v našem světě se vůle 
Absolutna neplní, ne ani vůle tří božských osob, zvaných též Otec, Syn a Duch svatý. 
 
Čtyřicet osm hrozných, mechanických zákonů nás řídí a ovládá. Jsme opravdoví ubožáci, 
vyhnáni, kteří žijí v tomto údolí hořkosti. Pod námi, v souladu s Paprskem Stvoření, existují 
pouze hanebné duše propasti, které jsou řízeny hrůzostrašným mechanismem devadesáti šesti 
zákonů. 
 



Musíme se osvobodit od osmačtyřiceti zákonů, abychom se mohli dostat do pátého vesmíru 
(ten, který je řízen dvaceti čtyřmi zákony). 
 
Pak se musíme osvobodit od pátého vesmíru, abychom mohli projít do čtvrtého vesmíru (ten, 
který je řízen dvanácti zákony). 
 
Poté, naše práce ke Konečnému osvobození pokračuje přechodem ze čtvrtého vesmíru do 
třetího, a potom do druhého vesmíru, abychom nakonec mohli dosáhnout Absolutna. 
 
Všechny látky ze všech sedmi vesmírů se nacházejí v našem nitru. 
 

Ve svém myslícím mozku (hlava), máme látku Protokosmu. 
 
Látka Ajokosmu se nachází v našem myslícím systému nebo 
motorickém mozku (distribuovaný v míše). 
 
Ve vědomém mozku, který se skládá ze všech specifických 
nervových center lidského organismu, máme látku Makrokosmu a 
tak dále. 
 
Takže potřebné materiály pro Velké Dílo se nacházejí v lidském 
organismu. Pokud dosáhneme vytvoření Vyšších existenčních těl 
Bytí, pak jako fakt, dosáhneme osvobození od všech vesmírů, včetně 
sedmého, abychom nakonec mohli vstoupit do neprojeveného 
Absolutna, Sat, Ein. 
 
Zárodky semínka pro tvorbu všech existenčních vyšších těl Bytí se 
nacházejí uložené v semeni. 
 
Vývoj těchto zárodků semínka je nutný a to je možné pouze s 
maithunou (sexuální magii). 

 
O existenčních vyšších tělech Bytí jsme již hovořili v našich předchozích publikacích a 
poselstvích. Takže naši gnostičtí studenti jsou již o tomto tématu informováni. 
 
Víme, že astrální tělo (nepleťte si ho s měsíčním tělem), je řízeno dvaceti čtyřmi zákony a že 
fyzické tělo je řízeno čtyřiceti osmi zákony. 
 
Pokud vytvoříme astrální tělo, pak je jasné, že se osvobodíme od tragického světa 
osmačtyřiceti zákonů. A tím se proměníme na obyvatele světa dvaceti čtyř zákonů. 
 
Pokud vytvoříme mentální tělo, pak se osvobodíme od světa dvaceti čtyř zákonů. A tak 
vstoupíme do světa dvanácti zákonů. Připomeňme si, že duševní/mentální svět se řídí 
dvanácti zákony. 
 
Pokud vytvoříme příčinné tělo nebo tělo vědomé vůle, pak vstoupíme do světa šesti zákonů. 
A tím se staneme obyvateli tohoto světa, protože tělo vědomé vůle (příčinné tělo) se řídí šesti 
zákony. 
 



Práce s maithunou a rozdrcení "já," plus obětování se pro lidstvo, nám umožní v sobě 
vytvořit nové výtvory, abychom se mohli osvobodit od světa šesti zákonů, a tudíž se dostat až 
za Ajokosmos a nepopsatelný Protokosmos. 
 
Je nutné, aby letošní Vánoce všichni naši gnostičtí studenti pochopili, že Konečného 
osvobození lze dosáhnout tím, že vytvoříme vyšší existenční těla Bytí, oslavováním smrti 
svého "já," a oslavováním Narození Páně ve svých srdcích. 
 
Bytí může vstoupit pouze do toho, kdo vytvořil vyšší existenční těla. 
 
Narození Páně v srdci, může opravdu oslavovat pouze ten, kdo vytvořil vyšší existenční těla 
Bytí. 
 
Složení intelektuálního zvířete, mylně nazývaného "člověk," je následující: 
 

1. Fyzické tělo 
2. Vitální tělo 
3. Lunární tělo tužeb 
4. Lunární mentální tělo 
5. Mnohočetné "já" 
6. Buddhata  

 
Tři aspekty Átman-Budhi-Manas, Božský duch, Duch života nebo Lidský duch, se ještě 
neinkarnovali do člověka, protože stále nemá Solární těla, to znamená, vyšší existenční těla 
Bytí. 
 
Celá naše snaha je zaměřena na osvobození se od měsíce, který hanebně nosíme ve svých 
lunárních tělech. 
 
Vytvořením Solárních těl se od tohoto měsíčního vlivu osvobodíme. 
 
Luxus vytvoření Solárních těl lze dosáhnout pouze s maithunou (sexuální magii), protože 
zárodky semínka těchto těl se nacházejí v semeni. 
 
Lunární těla nás drží ve světě osmačtyřiceti zákonů, v tomto údolí hořkosti. 
 
Lunární těla jsou ženské. To je důvod, proč muži z tohoto světa jsou ve vnitřních světech (po 
smrti), jako nevědomé, studené, fantasmagorické ženy. 
 
Je velmi žalostné, že teozofisti, pseudo-rosikruciánští spisovatelé, apod., nebyli schopni 
pochopit, že současné vnitřní vozidla/těla lidské bytosti, jsou lunární těla, které, poté, co 
vytvoříme Solární těla, musíme rozdrtit. 
 
Osvobodit se od světa osmačtyřiceti zákonů, aniž jsme vytvořili Vyšší existenční těla Bytí je 
nemožné. 
 
 
 
 
 



Kapitola 4 
 

Psychické "já" 
 
Pseudo-okultisté a pseudo-esoterici rozdělují ego na dvě části, vyšší "já" a nižší "já." 
 
Vyšší a nižší, je rozdělení jednoho a toho samého organismu. 
 
Vyšší "já" a nižší "já," jsou obě "já," jedná se o celé ego, rozděleno na dvě části. 
 
Nejvnitřnější, skutečné Bytí, není "já." Nejvnitřnější přesahuje jakýkoliv typ "já." On je 
mimo jakéhokoliv typu "já." 
 
Nejvnitřnější je Bytí. Bytí je realita. On je to, co není časové, On je Boží. 
 
"Já" má počátek a nevyhnutelně bude mít konec, protože všechno, co má začátek, bude mít 
konec. 
 
Bytí, Nejvnitřnější, neměl počátek, a tak nebude mít konec. On je tím, čím je. On je to, co 
vždy bylo a co bude. 
 
"Já" pokračuje i po smrti. "Já" se vrátí do tohoto údolí slz za účelem opakování události, aby 
si uspokojilo své vášně a zaplatilo karmu. 
 
Bytí nepokračuje, protože Ono nemělo počátek. Jen to, co patří času, je to, co pokračuje, to 
co mělo počátek. 

 
Bytí nepatří do času. 
 
To, co pokračuje, je podřízeno 
zchátralosti, degeneraci, bolesti a utrpení. 
Náš současný život je efekt našeho 
minulého života, je to pokračování našeho 
minulého života, je to následek minulé 
příčiny. 
 
Každá příčina má svůj následek, každý 
následek má svou příčinu. Každá příčina 
se přeměňuje na následek, každý následek 
se přeměňuje na příčinu. 
 
Náš současný život je příčinou našeho 
budoucího života. Příčinou našeho 
budoucího života bude tento současný 
život se všemi jeho chybami a utrpením. 
 
Pokračovat znamená oddálit své chyby a 
bolest. Proto to, co musíme udělat, je 
zemřít od okamžiku na okamžik, 
abychom už nemuseli pokračovat. Je lepší 



"být," než pokračovat. 
 
"Já" je původ chyby a jejím důsledku, co je bolest. Tedy, dokud bude existovat "já," bolest a 
chyba budou existovat i nadále. 
 
Narodit se je bolestivé, zemřít je bolestivé, žít je bolestivé. Bolest existuje v dětství, 
dospívání, mládí, dospělosti, stáří, protože všechno na tomto světě bolí. 
 
Bolest zmizí, když přestáváme existovat ve všech úrovních mysli. Pouze rozdrcením 
psychického "já," přestaneme radikálně existovat. 
 
Kundabuffer orgán je původ "já." "Já" je tvořeno všemi hroznými následky kundabuffer 
orgánu. 
 
"Já" je shlukem vášní, tužeb, strachu, nenávisti, sobectví, závisti, pýchy, obžerství, lenosti, 
hněvu, připoutanosti, apetitu, morbidní sentimentality, dědictví, rodiny, rasy, národa, atd. 
 
"Já" je mnohočetné, "já," není individuální. "Já" existuje v mnohočetném stavu a pokračuje v 
mnohočetném stavu, a proto se vrací ve svém mnohočetném stavu. 
 
Proto tak, jak se voda skládá z mnoha kapek, jak se plamen skládá z mnoha ohnivých částic, 
stejně i "já" se skládá z mnoha "já." 
 
"Já," ego, je tvořeno tisíci malých "já," které pokračují po smrti a které se vracejí do tohoto 
údolí slz za účelem uspokojení svých tužeb a aby zaplatili karmu. 
 
Jako film po sobě jdoucích událostí, "já," se postupně míjí na obrazovce života, s cílem 
reprezentovat svou vlastní roli v bolestné dramatu života. 
 
Každé "já" tohoto tragického filmu života, má svou vlastní mysl, vlastní nápady a kritéria, 
protože jedna věc, která potěší jedno "já," se nelíbí dalšímu "já." 
 
"Já", které dnes přísahá věrnost před gnostickým oltářem, je později odsunuto druhým "já," 
které nenávidí gnózi. 
 
"Já" osoby, které dnes přísahá věčnou lásku milované, je později odsunuto druhým "já," které 
nemá nic společného s tou osobou nebo přísahou. 
 
Intelektuální zvíře, mylně nazývané "člověk," nemá žádnou individualitu, protože nemá Stále 
těžiště. On má pouze mnohočetné "já." 
 
Proto není nic divného, že mnoho lidí vstoupí do gnostických institucí, a později, se stávají 
jejich nepřátelé. 
 
Dnes s gnózí a zítra proti gnózi. Dnes v jedné škole, zítra v jiné škole. Dnes s jednou ženou, 
zítra s jinou ženou. Dnes je přítel, zítra nepřítel, atd. 
 
 
 
 



Kapitola 5 
 

Návrat a reinkarnace 
 
Návrat a reinkarnace jsou dva různé zákony. Přísná analýza nás vede k závěru, že existuje 
rozdíl mezi vracením se a reinkarnováním se. 
 
"Já" není jednotlivé, protože je tvořeno mnoha "já." A tak, každé "já," i když má něco z 
našeho podvědomí, se těší určité vlastní nezávislosti. 
 
"Já" je legie démonů, proto tvrdit, že tato legie se reinkarnuje, je nesmysl. 
 
Tvrdit, že jedinec se reinkarnuje, je přesné, ale není přesné tvrdit, že legie "já" se reinkarnuje. 
 
V tomto světě existuje miliony lidí, ale je velmi obtížné najít jednotlivce. 
 
Jednotlivcem se staneme pouze vytvořením Vyšších existenčních těl Bytí, rozdrcením "já," a 
tím, že inkarnujeme Bytí. 
 
Posvátní jednotlivci se reinkarnují, avšak "já" se pouze vrací do nové dělohy s cílem, aby se 
obléklo nebo lépe, když řekneme, znovu se obléklo do nového obleku z masa a kostí. 
 
"Já," pokračuje v našich přímých či nepřímých potomcích. "Já" je rasa, chyby a bolest, které 
pokračují. 
 
Někteří pseudo-okultní ignoranti mylně předpokládají, že osobnost se reinkarnuje, proto často 
zaměňují osobnost s "já." 
 
Osobnost není "já," osobnost se nereinkarnuje. Osobnost je dcerou své doby, a proto umírá ve 
své době. 
 
Osobnost není fyzické tělo. Osobnost není vitální tělo. Osobnost není "já." Osobnost není 
duše. Osobnost není Duch. 
 
Osobnost je energická, jemná, atomová a je tvořena během prvních sedmi let našeho dětství, 
na základě dědičnosti, zvyků, příkladů atd. Posiluje se s časem a zkušenostmi. 
 
Tři věci jdou do hrobu nebo na hřbitov: 
 

1. Fyzické tělo 
2. Vitální tělo 
3. Osobnost  

 
Fyzické a Vitální tělo se souběžně krůček po krůčku rozloží. Nicméně, osobnost se toulá 
kolem hřbitova nebo pomníku, a pouze skrze různá století se nakonec rozpadne. 
 
Mnohočetné "já" je to, co pokračuje, to, co se na hřbitově nerozloží. To znamená, že legie 
"já" pokračuje v běžném těle (lunární tělo). Takové tělo není astrální tělo, jako mnoho lidí 
předpokládá. 
 



Tělo, které legie "já," využívá, je lunární tělo nebo molekulární tělo. Je nezbytné, aby si 
gnostičtí studenti nepletli toto lunární tělo se Solárním tělem. 
 
Solární tělo je astrální tělo. 
 
Opravdu, jen ti, kteří pracovali s maithunou po mnoho let, mohou mít astrální tělo. 
 
Malé "já," které přebývají v lunárním těle, se projektují do všech oblastí kosmické mysli. 
Potom se vrátí do svého běžného těla (lunárního těla). 
 
To znamená, že "já" oblečené do lunárního těla, se vrací do nové dělohy, aby se znovu 
obléklo do obleku z masa a kostí a zopakovalo stejné tragédie a hořkosti v tomto údolí slz. 
 
Proto jen ti, kteří v sobě mají Bytí, se mohou reinkarnovat. Ti, kteří nemají v sobě Bytí, se jen 
vracejí. 
 
Reinkarnovat se, znamená nutnost mít v sobě Bytí. Nemít v sobě Bytí, je nezbytností pro 
návrat. 
 
Reinkarnovat se je oběť, vrátit se je nezdar. To znamená, že pouze posvátní jednotlivci se 
reinkarnují, aby zachránili svět. No hlupáci se pouze vracejí, aby trápily svět. 
 
V Tibetu se vždy takové posvátné reinkarnace slavili s velkými náboženskými slavnostmi. 
 
Ježíš z Nazaretu byl reinkarnací. Ježíšovo narození bylo největší událostí tohoto světa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kapitola 6 
 

Rozdrcení "já" 
 
Moji bratři a sestry: 
 
Tyto Vánoce, je nutné, abyste hluboce pochopili nutnost rozdrcení "já." 
 
Největší nebezpečí, které existuje v životě, je nebezpečí přeměny na hasnamusse. 
 
Každý, kdo nepracuje na rozdrcení "já," se v každé existenci postupně stále více a více 
degeneruje. Nakonec nedostane žádné další fyzické tělo, protože se proměnil na 
nebezpečného hasnamusse. 
 
Existují čtyři druhy hasnamusse: 
 

1. hasnamuss kreténského typu, velmi zchátralý, hloupý a zdegenerovaný 
2. hasnamuss, kteří jsou silní, šikovní í a zvrácení 
3. hasnamuss s dvojitým těžištěm, ale bez Astrálního těla, mají jenom lunární tělo 
4. hasnamuss s dvojitým těžištěm a s Astrálním tělem 

 
Hasnamuss prvního typu, jsou opravdoví kreténi, idioti a zdegenerovaní lidé. Jsou extrémně 
zvrácení, ale nemají ani sílu, aby byli zvrácení. Tento typ se po smrti svého fyzického těla 
rapidně rozpadá. 
 
Hasnamuss druhého typu, se neustále do tohoto světa vrací v tělech živočišné říši. 
 
Hasnamuss třetího typu, byli zasvěcenci bílé magie, kteří získali mnoho nadpřirozených sil. 
No díky tomu, že nerozdrtili své "já," sešli z cesty a upadli do černé magie. Tento typ 
hasnamusse je jako dvě hlavy mince, líc a rub. Mají dvě vnitřní osobnosti, jedna je bílá a 
druhá černá. Každá z těchto osobností má svou vlastní nezávislost a nadpřirozené síly. 
 
Hasnamuss čtvrtého typu, jsou opravdoví padlí Bódhisattvové, kteří se dopustili chyby 
posílení "já." Tito hasnamussové mají dvojí těžiště. Jedno je ďábelské a druhé božské. 
 
Co je nejstrašnější ve čtvrtém typu, že mají astrální tělo. Příkladem tohoto typu je 
Andramelek. Tento hasnamuss mate nezkušené zaklínače, protože jsou dva Andramelekové, 
jeden bílý a druhý černý. Oba jsou adepti, přesto jsou protiklady. I přes to, jsou jeden. Oba 
jsou opravdoví mistři, jeden je mistr Bílé Lóže, a druhý Černé Lóže. 
 
Mnozí zasvěcenci dosáhli vytvoření vyšších existenčních těl Bytí, přesto selhaly, protože 
nerozdrtili psychické "já." 
 
Takový zasvěcenci nemohou slavit Narození Páně ve svých srdcích, nemohou dosáhnout 
inkarnaci svého Bytí přesto, že mají vyšší existenční těla. A tak se přemění na hasnamusse s 
dvojitým těžištěm. 
 
Pokud skutečně chceme hlubokou Seberealizaci, pak je nutné pochopit, že je třeba pracovat s 
třemi faktory revoluce vědomí. 
 



Pokud kterýkoli z těchto tří faktorů revoluce vědomí, je vyloučen, pak výsledek je neúspěch. 
 
Hle, tři faktory revoluce vědomí: Narodit se, zemřít a obětovat se pro lidstvo. 
 
Sexuální magie, rozdrcení "já," charita: Toto je trojitá cesta uspořádaného života. 
 
Někteří gnostičtí studenti nám psali, s žádostí o didaktiku na rozdrcení "já." 
 
Nejlepší didaktika na rozdrcení "já," se nachází v praktickém životě, který intenzivně žijeme. 
 
Společenskost je úžasné velké zrcadlo, kde můžeme v plném rozsahu pozorovat různé "já." 
 
Chyby, které jsou skryty v hloubce podvědomí, vycházejí spontánně na povrch, když jsme ve 
vztahu se svými bližními. Chyby z nás jen tak vyletí, protože naše podvědomí nás zradí, a 
pokud jsme ve stavu ostražitosti vnímání, pak je spatříme, tak, jak jsou. 
 
Největší radostí gnostika, je oslavovat objev některého z jeho chyb. 
 
Objevena chyba se stane mrtvou chybou. Když objevíme jakoukoli chybu, pak bychom ji 
měli vidět v akci, jako když se člověk dívá na film, ale bez toho, abychom ji soudili nebo 
odsuzovali. 
 
Intelektuální pochopit zjištěnou chybu nestačí. Je třeba, abychom se ponořili do hluboké 
vnitřní meditace, abychom ji mohli pochopit v dalších úrovních mysli. 
 
Mysl má mnoho úrovní a hloubek. Pokud jsme nepochopili chybu ve všech úrovních mysli, 
pak jsme neudělali nic, protože chyba i nadále existuje jako lákavý démon na dně našeho 
vlastního podvědomí. 
 
Pokud je chyba celistvě pochopena ve všech úrovních mysli, pak je rozložená spolu s malými 
"já," který ji charakterizují. Takto je chyba zredukována na kosmický prach v nadsmyslových 
světech. 
 
To je, jak umíráme od okamžiku k okamžiku. To je způsob, jak v sobě vytvoříme Trvalé 
centrum vědomí, Stále těžiště. 
 
V každé lidské bytosti, která není v extrémním stavu degenerace, existuje Buddhata, vnitřní 
buddhistický princip, psychický materiál nebo původní hmota s cílem vytvořit to, co se 
nazývá duší. 
 
Mnohočetné "já" hloupě mrhá takovým psychickým materiálem v absurdních atomových 
výbuších závisti, chamtivosti, nenávisti, smilstva, připoutanosti, marnosti apod. 
 
Tento psychický materiál se v nás od momentu k momentu hromadí, v souladu se smrtí 
mnohočetného "já." Takto dosáhneme Trvalého centrum vědomí. 
 
To je způsob, jakým se krůček po krůčku zindividualizujeme. Když se zbavíme ega, pak se 
zindividualizujeme. 
 



Nicméně, objasňujeme, že individualita není všechno, protože při prožívání události Betlému, 
musíme projít do Vyšší-individuality. 
 
Práce na rozdrcení "já" je něco velmi vážného. Musíme se hluboce studovat ve všech 
úrovních mysli, protože "já" je kniha mnoha svazků. 
 
Musíme studovat naše myšlenky, emoce a činnosti v každém okamžiku, a to bez toho, 
abychom je odůvodňovali nebo je odsuzovali. Každý jeden náš defekt musíme v celku 
pochopit ve všech hloubkách mysli. 
 
Mnohočetné "já" je podvědomí. Když rozdrtíme "já," podvědomí je transformováno do 
vědomí. 
 
Musíme proměnit podvědomí do vědomí, a to je možné pouze dosažením zničení "já." 
 
Nepřetržité probuzené vědomí vzniká, když naše vědomí zajímá místo podvědomí. 
 
Každý, kdo má nepřetržité vědomí, žije úplně každý okamžik vědomě, a to nejen ve fyzickém 
světě, ale i ve vyšších světech. 
 
Současné lidstvo je devadesát sedm procent v podvědomí. A proto během spánku fyzického 
těla, stejně jako po smrti, hluboce spí nejen v tomto fyzickém světě, ale i v nadsmyslových 
světech. 
 
Potřebujeme smrt našeho "já." Musíme zemřít od okamžiku k okamžiku, tady a teď, a to 
nejen v tomto fyzickém světě, ale i ve všech rovinách Kosmické mysli. 
 
Musíme být vůči sobě nemilosrdní, abychom mohli s obrovským skalpelem sebekritiky toto 
"já" rozpitvat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kapitola 7 
 

Zápas protikladů 
 
Velký mistr jednou řekl: "Hledejte osvícení, a všechno ostatní vám bude přidáno." 
 
Největším nepřítelem osvícení je "já." Je třeba vědět, že "já" je uzel v toku existence, fatální 
obstrukce v toku života, svobodného ve svém pohybu. 
 
Mistr dostal otázku: "Co je cesta?" 

 
"Jaká nádherná hora!" odpověděl s odkazem na 
horu, kde měl své nebe. 
 
"Já se vás neptám na horu, místo toho se vás ptám 
na cestu." 
 
"Dokud nebudeš schopný jít za hranice hory, 
nenajdeš cestu," odpověděl mistr. 
 
Další mnich položil stejnou otázku témuž mistru. 

 
"Tady je, máš ji přímou před očima," odpověděl mistr. 
 
"Proč ji nevidím?" 
 
"Protože máš egoistické myšlenky." 
 
"Mistře, budu ji moci vidět?" 
 
"Tak dlouho, jak budeš mít dualistický pohled a budeš říkat:" Nemůžu "a tak dále, tvé oči 
budou zaslepeny tímto relativním pohledem." 
 
"Pokud neexistuje žádné" já "nebo ty, dá se to vidět?" 
 
"Pokud neexistuje žádné" já "nebo ty, kdo to chce vidět?" 
 
Základem "já" je dualismus mysli. "Já" je udržováno při životě zápasem protikladů. 
 
Všechno myšlení je založeno na boji protikladů. Pokud řekneme, že tato osoba je vysoká, 
chceme říci, že není malá. Pokud řekneme, že vstupujeme, chceme říci, že neodcházíme. 
Pokud řekneme, že jsme šťastný, s tímto výrokem tvrdíme, že nejsme smutní, atd. 
 
Problémy života nejsou ničím jiným než mentální formy s dvěma póly: jedna pozitivní a 
druhá negativní. Problémy jsou udržovány myslí a mysl je také vytváří. Když přestaneme 
přemýšlet o problému, nutně tento problém končí. 
 
Štěstí a smutek, radost a bolest, dobro a zlo, vítězství a porážka, tito představují bitvu 
protikladů, na které je "já" založené. 
 



Celý náš ubohý život žijeme tím, že jdeme z jednoho extrému do druhého: vítězství, porážka, 
líbí, nelíbí, rozkoš, bolest, selhání, úspěch, toto, tamto, atd. 
 
Musíme se osvobodit od tyranie protikladů. To je možné jen tím, že se naučíme jak žít v 
každém okamžiku bez jakýchkoliv abstraktních úvah, bez jakýchkoliv snů a fantazií. 
 
Pozoroval jsi, jako jsou kameny na cestě světlé a čisté po přívalových deštích? Člověk si 
může jen s obdivem povzdechnout "Ach!" Toto "Ach!" musíme pochopit bez toho, abychom 
toto božské svolání deformovaly bitvou protikladů. 
 
Joshu se zeptal mistra Nansena, "Co je TAO?" 
 
"Obyčejný život," odpověděl Nansen. 
 
"Co má člověk udělat, aby podle toho mohl žít?" 
 
"Pokud se podle toho budeš snažit žít, pak to od tebe uteče, nesnaž se zpívat tu písničku, 
nechej, ať se zpívá sama. Nepřichází obyčejné škytání samo od sebe?" 
 
Zapamatujte si tuto frázi: "Gnóze žije fakty, chřadne v abstrakcích, a je těžké ji najít i v 
nejvznešenějších myšlenkách." 
 

Ptali se mistra Bokujo: "Máme se oblékat a jíst každý 
den? Jak bychom mohli z tohoto uniknout?" 
 
Mistr odpověděl: "Jíme, oblékáme se." 
 
"Nechápu," řekl žák. 
 
"Pak se obleč a jez," řekl mistr. 
 
To je přesně činnost bez protikladů: Jíme, oblékáme 
se? Proč z toho dělat problém? Proč přemýšlet o 
jiných věcech, zatímco jíme a oblékáme se? 
 
Pokud jíte, jezte, pokud se oblékáte, oblékejte se, a 
když kráčíte po ulici, kráčejte, kráčejte, kráčejte, ale 
nemyslete na nic jiného. Dělat jen to, co děláte. 
Neutíkejte od faktů, neplňte je s tolika významy, 
symboly, kázáními a varováními. Žijte je bez alegorií, 
žijte je s vnímavou myslí od okamžiku k okamžiku. 

 
Pochopte, že k vám mluvím o cestě činu, bez bolestivého boje protikladů. 
 
Vyprávím vám o činnosti bez rozptylování, bez úniků, bez fantazií, bez jakéhokoliv druhu 
abstrakcí. 
 
Změňte svůj charakter, milovaní, změňte ho prostřednictvím inteligentní činnosti, bez boje 
protikladů. 
 



Když jsou dveře fantazie zavřené, probudí se orgán intuice. 
 
Činnost, bez boje protikladů, je intuitivní činnost, úplná činnost, protože tam, kde je úplnost, 
chybí "já." 
 
Intuitivní činnost nás vede za ruku směrem k probuzení vědomí. 
 
Pojďme s radostí pracovat a odpočívat, nechme se unášet chodem života. Vyčerpejme 
zakalené a shnilé vody notorického myšlení. Takto do prázdnoty vteče gnóze a spolu s ní, 
štěstí života. 
 
Tato inteligentní činnost, bez boje protikladů, nás povznese až k hranici únosnosti. 
 
Když vše probíhá jak má, pevná střecha myšlení se rozbije. Pak světlo a síla Vnitřního Bytí 
zaplaví mysl, která přestala snít. 
 
Pak ve fyzickém světě i mimo něj, přičemž hmotné tělo spí, žijeme zcela při vědomí a 
osvícení, těšící se z radosti života ve vyšších světech. 
 
Tato disciplína, nás dovede k probuzení vědomí. 
 
Pokud jíme a přemýšlíme o podnikání, je jasné, že sníme. Pokud řídíme auto a přemýšlíme o 
naší snoubence/i, je logické, že nejsme vzhůru, sníme. Pokud si při práci vzpomínáme na 
kmotra nebo kmotru nebo našeho kamaráda nebo bratra, atd., tak je jasné, že sníme. 
 
Lidé, kteří žijí sněním ve fyzickém světě, žijí sněním i ve vnitřních světech (během hodin, ve 
kterých fyzické tělo spí). 
 
Musíme přestat snít ve vnitřních světech. Když přestaneme snít ve fyzickém světě, tak se 
probudíme tady a teď a toto probuzení se objeví ve vnitřních světech. 
 
Nejdříve hledejte osvícení a všechno ostatní vám bude přidáno. 
 
Každý, kdo je osvícený vidí cestu. Každý, kdo není osvícený, nevidí cestu, a proto může být 
snadno z této cesty sveden a padnout do propasti. 
 
Obrovské je úsilí a bdělost, která je potřebná ze sekundy na sekundu, od momentu k 
momentu, abychom neupadli do iluzí. Jedna minuta nevědomí je vše, co mysl potřebuje, aby 
už snila o něčem jiném, a takto nás rozptylovala od práce nebo úlohy, kterou v ten okamžik 
provádíme. 
 
Když jsme ve fyzickém světě, musíme se naučit být vzhůru od okamžiku k okamžiku. Pak ve 
vnitřních světech, ať už během hodin spánku fyzického těla nebo po smrti, budeme také žít 
od okamžiku k okamžiku probuzeným a sebe-uvědomělým způsobem. 
 
Je bolestné vědět, že vědomí všech lidských bytostí hluboce spí a sní nejen během hodin 
odpočinku fyzického těla, ale i při tom stavu, který ironicky nazýváme bdělým stavem. 
 
Činnost bez mentálního dualismu vyvolává probuzení vědomí. 
 



Kapitola 8 
 

Technika meditace 
 
Technika meditace nám umožňuje dospět k výšinám osvícení. 
 
Měli bychom rozlišovat mezi myslí, která je tichá a myslí, která byla umlčená silou. 
 
Měli bychom rozlišovat mezi myslí, která je v tichosti a myslí, která je násilně umlčena. 
 
Když je mysl umlčená silou, tak ve skutečnosti není tichá. Je umlčena násilím a v hlubších 
úrovních porozumění existuje úplná bouře. 
 
Když je mysl násilně umlčena, tak opravdu není v tichu. Hluboko uvnitř protestuje, vykřikuje 
a zoufá. 
 
Je nutné, abychom během meditace skoncovali s modifikacemi myšlení. Když myšlení 
zůstává pod naší kontrolou, osvícení k nám přichází spontánně. 
 
Kontrola mentálních procesů nám umožňuje zničit pouta vytvořené myslí. Chcete-li 
dosáhnout klid a ticho mysli, je třeba vědět, jak žít z okamžiku na okamžik, vědět, jak využít 
každého okamžiku a nežít ho v dávkách. 
 
Z každého okamžiku vezměte vše, co se dá, protože každý okamžik je dítětem gnóze, každý 
okamžik je absolutní, živý a významný. Okamihovost je zvláštní charakteristika gnostiků. 
Milujeme filozofii okamihovosti. 
 
Mistr Ummom řekl svým učedníkům: "Jestliže kráčíte, kráčejte, pokud sedíte, seďte, ale 
nebuďte nerozhodní." 
 
Začít se studiem techniky meditace, je vstoupit do předsíně božského klidu, který převyšuje 
všechno poznání. 
 
Nejvznešenější formou myšlení, je nemyšlení. Když člověk dosáhne klid a ticho mysli, tak 
"já" se všemi svými vášněmi, brlohy, touhami, obavami, náklonnostmi, atd., jednoduše zmizí. 
 
Pouze v nepřítomnosti "já," v nepřítomnosti mysli, se Buddhata může probudit, aby se spojila 
s Vnitřním Bytím a vzala nás do extáze. 
 
Škola černé magie Subub uvádí, že Monád nebo Velká Realita pronikne do toho, kdo nemá 
existenční těla Bytí. Toto vyjádření je nepravdivé. 
 
Co vstupuje do těch temných fanatiků Subub, jsou špatné entity, které se prostřednictvím 
těchto lidí vyjadřují gesty, činy, bestiálními a absurdními slovy. Takoví lidé jsou posedlí 
temnými silami. 
 
Klid a ticho mysli, má jediný cíl: osvobodit esenci z mysli, takže pak když splyne s Monádem 
nebo Vnitřním Bytím, může zažít to, co nazýváme Pravda. 
 



Esence během extáze a v nepřítomnosti "já," může žít svobodně ve světě mlze ohně a zažívat 
Pravdu. 
 
Když je mysl v pasivním a vnímavém stavu, absolutně klidná a v tichu, esence nebo 
Buddhata je osvobozena od mysli a přichází extáze. 
 
Esence je vždy uvězněna v boji protikladů, ale když zápas končí a dostaví se absolutní ticho, 
pak esence zůstává volná a láhev je rozbitá na kusy. 
 
Když praktikujeme meditaci, naše mysl je napadána velkým množstvím vzpomínek, tužeb, 
vášní, starostí, atd. 
 
Měli bychom se vyhnout konfliktu mezi pozorností a rozptýlením. Konflikt mezi pozorností a 
rozptýlením nastává, když s takovými útočníky mysli bojujeme. "Já," je promítacím 
přístrojem takových mentálních útočníků. Tam, kde je konflikt, klid a ticho nemůže existovat. 
 
Tento projektor bychom měli zrušit prostřednictvím sebepozorování a pochopení. 
Prohlédněte si každý obraz, každou vzpomínku, každou myšlenku, která přijde na mysl. 
Nezapomeňte, že každá myšlenka má dva póly: pozitivní a negativní. 
 
Vcházení a vycházení jsou dva aspekty téže věci. Jídelna a umývárna, vysoký a nízký, 
příjemné a nepříjemné, atd., jsou vždy dva póly téže věci. 
 
Prozkoumejte oba póly každé mentální formy, která přijde na mysl. Pamatujte si, že pouze 
prostřednictvím studia těchto polarit lze dospět k syntéze. 
 
Každá mentální forma může být odstraněna pomocí její syntézy. Příklad: zaútočí na nás 
vzpomínka snoubenky/ce. Je krásná/y? Zamysleme se, že krása je opakem ošklivosti, a pokud 
v mládí je krásná, ve starém věku bude ošklivá. Syntéza: Nemá cenu o ní přemýšlet, je jen 
iluzí, květinou, která nevyhnutelně uvadne. 
 
V Indii se toto sebepozorování a studium vlastní psychiky vhodně nazývá Pratjáhára. 
 
Ptáčku podobné myšlenky, musí projít prostorem naší vlastní mysli po sobě jdoucím 
průvodu, ale aniž by zanechaly jakoukoli stopu. 
 
Nekonečný průvod myšlenek, které "já" neustále promítá, je na konci vyčerpaný, a pak mysl 
zůstává v klidu a tichu. 
 
Velký Sebe-uvědomený Mistr řekl: "Pouze v nepřítomnosti projektoru, jinými slovy," já, 
"přichází ticho, které není produktem mysli. Toto ticho je nevyčerpatelné, nemá nic 
společného s časem a je nezměřitelné. Pouze tehdy přijde TO, co je." 
 
Celá tato technika je shrnuta do dvou principů: 
 

1. Hluboká reflexe 
2. Obrovský klid  

 
Tato technika meditace, což je nemyšlení, spustí nejcentrálněji část mysli, tu, která způsobuje 
extázi. 



 
Pamatujte si, že centrální část mysli je to, co se nazývá Buddhata, esence, vědomí. 
 
Když se probudí Buddhata, jsme osvícení. Musíme probudit Buddhatu, vědomí. 
 
Gnostický student může meditovat vsedě v západním nebo orientálním stylu. 
 
Je vhodné mít zavřené oči, aby se předešlo rozptylování vnějším světem. 
 
Je také vhodné, abychom důkladně uvolnili tělo, abychom předešli napětí jakéhokoliv svalu. 
 
Buddhata, esence, je psychický materiál, vnitřní buddhistický princip, duchovní materiál 
nebo hlavní hmota, se kterou dáme tvar duši. 
 
Hlubokou vnitřní meditací probudíme to nejlepší, co máme uvnitř, tj. Buddhatu. 
 
Buddhata je opravdu jediný prvek, který ubohé intelektuální zvíře vlastní a který mu umožní 
zažít to, co nazýváme Pravdou. 
 
Jediná věc, kterou intelektuální zvíře může udělat, protože je neschopné inkarnovat Bytí 
(vzhledem k tomu, že stále nemá k dispozici vyšší existenční těla), je meditovat, probudit 
Buddhatu a poznat Pravdu. 
 
Ježíš božský Mistr, jehož zrození letos slavíme (1964), řekl: 
 
Poznáte pravdu, a pravda vás vysvobodí. - Ján 8:32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kapitola 9 
 

Extáze 
 
Isan poslal mistrovi Koysenovi zrcadlo, který ho ukázal svým mnichům a řekl: "Je toto 
zrcadlo Isanovo nebo moje? Pokud řeknete, že patří Isanovi, jak je možné, že je v mých 
rukou? Pokud řeknete, že je moje, snad jsem ho nedostal z Isanových rukou? Mluvte, mluvte, 
jinak ho rozbiju na kusy." 
 
Mniši nebyli schopni projít mezi těmito dvěma protiklady a mistr rozbil zrcadlo na kusy. 
 
Extáze je nemožná, dokud je esence uvězněná v protikladech. 
 
V dobách Babylonu, přišel na svět velký Avatár, bódhisattva nejsvětějšího Ashiatu 
Shiemasha. 
 
Tento bódhisattva nebyl padlý, a jako každý bódhisattva, své vyšší existenční těla Bytí měl 
normálně vyvinuté. 
 
Když dovršil odpovědného věku, dorazil k Veziniánské hoře a vstoupil do jeskyně. 
 
Tradice vypráví, že tam provedl tři obrovské půsty o čtyřiceti dnech, každý doprovázen 
úmyslným a dobrovolným utrpením. 
 
První půst zasvětil modlitbě a rozjímání. 
 
Druhý půst byl zasvěcen prozkoumání celého svého života a svých minulých životů. 
 
Třetí půst byl definitivní. Byl zasvěcen skoncovat s mechanickými asociacemi mysli. Nejedl, 
pil jen vodu, a každou půlhodinu si z hrudi vytrhl dva chlupy. 
 
Existují dva typy mechanických asociací, které jsou základem protikladů: 
 

a. Mechanické asociace prostřednictvím myšlenek, slov, frází, atd. 
b. Mechanické asociace obrazů, tvarů, věcí, osob, atd.  

 
Myšlenka se spojuje s jinou, slovo s jiným, fráze s jinou, a následuje bitva protikladů. 
 
Jedna osoba se spojuje s druhou, jedna věc s jinou. Obraz se spojuje s dalším, forma s jinou, a 
bitva protikladů pokračuje. 
 
Bódhisattva Avatára Ashiatu Shiemasha nevýslovně trpěl. Čtyřicet dní půstu, odříkání se, 
ponořený v hluboké vnitřní meditaci, nakonec dosáhl oddělení se od mentálního 
mechanismu, a jeho mysl zůstala působivě klidná a v impozantním tichu. 
 
Výsledkem byla extáze, s inkarnací svého skutečného Bytí. 
 
Ashiata Shiemash odvedl v Asii skvělou práci. Všude založil kláštery a určil panovníků s 
probuzeným vědomím. 
 



Tento bódhisattva byl schopen inkarnovat své skutečné Bytí během meditace, protože už měl 
vyšší existenční těla Bytí. 
 
Ti, kteří nemají vyšší existenční těla Bytí, nemohou dosáhnout, že se do nich Božstvo nebo 
Bytí inkarnuje. Přesto jsou schopni osvobodit svou esenci, aby se mohla sloučit s jejich 
Bytím a podílet se na Jeho extázi. 
 
Ve stavu extáze, můžeme studovat velké tajemství života a smrti. 
 
Musíme studovat rituál života a smrti, dokud nepřijde Bytí. 
 
Pouze v nepřítomnosti "já," můžeme zažít blaženost Bytí. Pouze v nepřítomnosti "já," může 
být dosaženo extáze. 
 
Když dosáhneme rozpuštění mentálního mechanismu, pak přijde to, co orientální rasa nazývá 
"roztržení pytle," erupce prázdnoty. Pak je tu výkřik radosti, protože esence (Buddhata) 
unikla z bitvy protikladů, a nyní se podílí na splynutí se svatými. 
 
Jen díky zkušenostem extáze můžeme poznat to, co je Pravda a život. Pouze v nepřítomnosti 
"já" se můžeme těšit extáze života v jeho pohybu. 
 
Pouze ve stavu extáze můžeme objevit hluboký význam Narození Páně, který vždy 
každoročně slavíme s radostí v našich srdcích. 
 
Ve stavu extáze studujeme život Krista. Pak zjistíme, že velký fragment tohoto vesmírného 
dramatu zastoupenou Pánem, zůstává nenapsaný. 
 
Gnostickou meditaci musíme praktikovat denně. Můžeme ji provádět samostatně nebo ve 
skupině. 
 
Tato technika meditace, prezentovaná v této knize, musí být zřízena ve všech gnostických 
lumisiálech (školách) jako povinnost, a tím se přemění tyto lumisiály na centra meditace. 
 
Všichni gnostičtí bratři se musí shromáždit, sedět a meditovat jako skupina. 
 
Každá gnostická skupina musí praktikovat tuto techniku meditace před nebo po setkání 
Druhé komory. 
 
Tato technika meditace také může a musí být realizována každý den v našich domovech. Ti, 
kteří mohou jít do lesa, na venkov, tak musí učinit, aby mohli meditovat v tichu lesa. 
 
V pořádku gnostických lumisiálů je nutné zahrnout techniku meditace, na základě poselství a 
učení této knihy. Proto předáváme tuto unikátní techniku meditace, která musí být přijata ve 
všech lumisiálech. 
 
Je chybou prohlašovat, že Velká realita může pracovat uvnitř jedince, který nemá existenční 
těla Bytí. 
 



Je hloupé tvrdit, že Velký realita může proniknout dovnitř kohokoli (jak to tvrdí temní 
přívrženci Subub), aby (prý) vyhnali ze sebe instinktivní, ponořené zvířecí entity, které tvoří 
mnohočetné "já." 
 
Opakujeme: Velká realita nemůže proniknout dovnitř těch, kteří nemají vyšší existenční těla 
Bytí. Vyšší existenční těla Bytí, můžeme vytvořit pouze s maithunou (sexuální magie). 
 
Velký Avatár Ashiata Shiemash se mohl inkarnovat do svého bódhisattvy, když mysl tohoto 
bódhisattvy byla v absolutním klidu a tichu. Toto bylo díky konkrétní skutečnosti, že tento 
bódhisattva již vlastnil vyšší existenční těla Bytí z předchozích reinkarnací. 
 
Rovněž je třeba vyjasnit, že po extázi, a navzdory získání obrovského množství energie, "já" 
není rozdrcené, jak se mnozí studenti okultismu mylně domnívají. 
 
Rozdrcení "já" je možné jen díky hlubokému pochopení a skrze neustálou každodenní práci 
na sobě, od okamžiku k okamžiku. 
 
Všechno toto vysvětlujeme proto, abychom si nepletli gnostickou meditaci s temnými 
praktikami Subub, a mnoha jinými školami černé magie. 
 
Když mystik dosáhne extázi a vrátí se do svého fyzického těla, pak cítí naléhavou nutnost 
vytvoření vyšších existenčních těl Bytí a nepopsatelnou touhu rozdrtit "já." 
 
Extáze není nějaký mlhavý stav, ale transcendentální stav údivu, který je spojen s dokonalou 
duševní jasností. 
 
Moji bratři a sestry: Přeji vám veselé Vánoce a úspěšný nový rok. 
 
Ať betlémská hvězda září na vaší cestě. 
 
 
Inverenciální Klid, 
 
 
Samael Aun Weor 
 
 
 

Konec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O autorovi:  
 

"My, bódhisattvové soucitu, kteří nesmírně milujeme lidstvo, říkáme: Dokud 
bude existovat byť jen jediná slza v lidském oku, dokud bude existovat byť jen 
jedno trpící srdce, tak odmítáme přijmout štěstí nirvány. Musíme hledat 
prostředky, abychom byli ještě více užiteční pro toto ubohé, trpící lidstvo" 
(Samael Aun Weor, Velké Záhady)  

Samael Aun Weor napsal více než 60 knih, dal tisíce přednášek a založil 
světové Gnostické Hnutí, jehož číslo členů je v milionech. I když tyto 

úspěchy jsou určitě působivé, jsou pouze bledým odrazem práce, kterou vykonal vnitřně, 
duchovně. A přece navzdory jeho moudrosti a velkorysost vůči lidstvu, řekl: 
 
„Nenásledujte mě. Jsem pouze ukazatel. Dosáhněte svou vlastní Seberealizaci.” 
 
Jeho celoživotní mise byla doručit lidstvu kompletní a přesnou vědu na vytvoření úplné 
lidské bytosti (skutečného člověka). Tu záhadnou a starodávnou moudrost, dlouho ukrytou v 
každém velkém náboženství. 
 
"Pokud opravdu milujeme svých bližních, tak je nutné, abychom studovali vlastní "já." Je 
nezbytné pochopit, že jen tím, že ukončíme faktory sobectví a krutosti (které má každý z nás v 
sobě), můžeme vytvořit lepší svět, svět bez hladu a strachu. Společnost je jednotlivec. Svět je 
jednotlivec. A proto, pokud se jednotlivec zásadně změní, tak svět se nutně změní také. 
Vědomí je v kritickém ohrožení, a pouze tím, že se radikálně změníme jako jednotlivci, 
můžeme zachránit sami sebe a lidstvo.“ (Samael Aun Weor, Revoluce Dialektiky)  

 
 
 
 
Tento překlad byl možný díky dobrovolníkům, kteří usilují o rozšíření Gnostického učení v 
České a Slovenské republice. Pro více informací navštivte naši webovou stránku 
www.gnoza.cz . Pro českou verzi, stačí kliknout na panel: Úvod - a vybrat si českou verzi 
stránky.  
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