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Pancatattva rituál 
 
Z pohledu gnóze, vlastně, v každé skutečné duchovní tradici, rozumíme, že všechno, co existuje, 
má svůj původ v lůně Matky Boží. Toto lůno je rozlehlost, prázdnota, kterou nazýváme Akáš 
neboli Ákáše. Jedná se o prvotní substanci, která také není substancí. Dalo by se říci, že se jedná 
o "nerozlišenou hmotu," no ono je to ještě před hmotou. Nazývá se to Mulaprakriti, což je velké 
lůno Matky Boží prostoru, a z tohoto lůna vzniká vše, co existuje, vše, co se projevuje. Takže v 
syntéze, říkáme, že všechny atomy, veškerá hmota, veškerá energie ve svém jádru, pochází z 
tohoto lůna. 
 
Lůno Matky Boží prostoru je symbolizováno v knize Genesis jako prvotní vody. Stejně tak v 
mnoha jiných tradicích máme velký oceán nebo velké vody, z nichž vzniká život. Tuto tradici 
můžeme najít v hinduismu a v různých tradicích Střední a Jižní Ameriky. 
 
Tyto vody jsou ženské a jsou surovinou nebo surovým základem všeho projevu. 
 
V lůně se nachází semínko. Semínko je neposkvrněné vytvoření nebo neposkvrněné početí, z 
něhož vzniká život, a toto semínko je oplodněno nebo impregnováno mocí tří základních sil, 
nebo tím, co nazýváme Trojice. V křesťanství jim říkáme Otec, Syn a Duch svatý. Jedná se o 
Svaté Potvrzení, Svaté Popírání a Svaté Usmíření. Jedná se o tři základní síly, které jsou nutné 
pro všechny úrovně tvoření ve všech úrovních existence. Říkáme tomu zákon Tří a tento zákon 
je zásadní ve všech úrovních přírody. Takže na úplném začátku, předtím než se cokoli projeví, 
vidíme, že už je tam zákon tří, který modifikuje samotný proces tvoření nebo toho, co nazýváme 
"genezis (původ, zrod)", plodit, tvořit. 
 
První impregnaci dělá Logos. "Logos" je řecké slovo, které znamená "slovo." 
 
Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a Bůh byl to Slovo. Toto (Slovo) bylo na počátku u 
Boha. Jím povstalo všechno a bez Něho nepovstalo nic, co jest. - Ján 1:1-3. 
 
V Gnózi tuto trojici nazýváme, První, Druhý a Třetí Logos, kteří spolu dohromady tvoří Solární 
Logos. Tato trojice je tří-jednota: tři v jednom. 
 

 
 
Impregnace Božské Matky způsobuje kondenzaci nebo zhmotnění těchto sil do formy, a toto 
bylo ve starověku symbolizováno Matkou Boží s dítětem v náručí. Toto je počátek kondenzace 



nebo zhmotnění Božské Matky do formy a tato forma je dítě. Toto dítě známe pod názvem 
Kristus, který se také nazývá Hór, Avalókitéšvara, Quetzalcoatl a mnoho dalších jmen. 
 
Dítě se rodí, aby bylo ukřižované. Dítě se rodí, aby se obětovalo. Tato prvotní energie se 
projevuje, aby se odevzdala pro existenci, aby ta mohla existovat. Aby existence mohla 
existovat, tak tato síla se musí objevit a obětovat sama sebe. 
 
Takže v samém počátku vzniku jakékoli úrovni hmoty a energie, máme tři síly, máme Božskou 
Matku a máme Krista. Jedním z hlavních symbolů Krista je kříž. Kříž má mnoho úrovní 
významu a je mnohem starší než křesťanství. Je to jeden z nejstarších známých symbolů lidstva. 
 
Toto světlo, tento Kristus, který je Solární Logos, toto světlo nebo energie, která se projevuje z 
lůna Matky Boží, je symbolizováno ve starověkých náboženstvích jako Slunce, Ra, Bůh Slunce 
nebo jako sluneční hrdina, který se objeví, aby se obětoval, aby dal vznik novému stvoření. 
Říkáme, že Kristus je světlo, ale duchovní světlo. Toto je Paprsek Stvoření. Tento Paprsek je ve 
skutečnosti tři v jednom, protože samotný Paprsek, Kristus, Solární Logos, je opravdu trojice tří 
sil vyjadřující se jako jeden celek. Takže to je důvod, proč říkáme, že se jedná o troj-jednotu. 
Jsou to tři síly, které když jsou jednotné a vyvážené, tak vytvářejí a tvoří. 
 
Tyto tři síly mají své vlastní faktory a vlivy, které uplatňují a které my chápeme jako pozitivní, 
negativní a vyrovnávající. Symbolicky můžeme říci, že Otec je první síla, esence nebo původ 
moudrosti, a že Syn je opravdu původ nebo esence lásky, a že Duch svatý je třetí síla, jedná se o 
oplodňující oheň nebo inteligenci. Takže toto Sluneční Světlo, tento Slunečný Logos, když 
vzniká a projevuje se, aby mohl tvořit, tak v sobě obsahuje tyto tři aspekty. 
 
V samotném základě hmoty a energie, aspekt třetího Logu, Duch svatý, vytváří v celém stvoření 
polaritu/dualitu, kterou my známe jako protiklady a právě prostřednictvím této duality nebo 
tohoto vlivu může nastat stvoření. Vidíme to v samotném základě hmoty. Abychom mohli 
vyprodukovat světlo, tak musíme mít interakci atomů vodíku s atomy uhlíku, a toto jsou 
doplňkové látky, které při vzájemné interakci, vytvářejí světlo. Toto stvoření je funkce Ducha 
svatého, který impregnuje Přírodu, hmotu a energii se základní dualitou a v této základní dualitě 
vzniká příležitost pro vznik nových látek. Toto je symbolizováno v samotném Kříži, který se 
skládá ze dvou čar, které se navzájem ovlivňují, které se vzájemně překřižují, vzájemně se 
doplňují, a tyto dvě čáry symbolizují pozitivní a negativní nebo mužské a ženské síly, které při 
sjednocení vytvářejí něco nového. 
 
Když se podíváme na to, jak vzniká hmota z pohledu gnostického učení, tak chápeme, že 
základem samotné hmoty je světlo, světlo Solárního Logu. Pokud bychom si to měli představit, 
tak si nejdříve představíme univerzálního ducha života, což je ta rozlehlost nediferencované 
hmoty nebo ne-existence. Pod tím, oddělené od toho, máme říše hmoty, což jsou všechny ty 
různé dimenze, které známe, které jsou odděleny od nulté nebo sedmé dimenze. Mezi těmito 
říšemi univerzálního ducha života a hmoty je most, a tento most je opravdu prvním projevem 
hmoty, který se nachází mezi těmito dvěma světy a to se v gnóze nazývá, "vodík," (v angl. 
hydrogen). Vodík je prvním prvkem nebo prvním vznikem hmoty. Slovo "hydrogen" (vodík) se 
skládá z "hydro", co znamená voda a "gen", což se vztahuje na vytváření/generování nebo 
geneze/vznik. Přirozeně, že toto nám připomíná prvotní vody v knize Genesis. 



 
Vodík je z vědeckého hlediska nejjednodušší prvek v periodické tabulce chemických prvků, a to 
se shoduje s tím, co učí gnóze o vlastnosti hmoty. Skrze modifikace této jedné formy, existuje 
veškerá hmota. Každý atom, každá struktura, je ve skutečnosti pouze kombinace různých forem 
vodíku. Vodík je modifikovaný podle počtu protonů, neutronů a elektronů, které má v sobě, na 
základě čehož vznikají nové prvky. Variace vodíku se spojují za účelem vytvoření více a více 
složitějších forem hmoty. Každý z těchto prvků je sexuálně přitahován ke svému doplňku. Takže 
například najdeme to, že sodík je sexuálně přitahován ke chloru, který v kombinaci, vytváří sůl. 
Takže tato kombinace doplňujících se prvků spočívá v samotném kořeni atomových struktur a od 
této úrovně až k vytvoření galaxií a vesmírů je tento proces neměnný. 
 
Všechny úrovně stvoření se spoléhají na sexuální přitažlivost od atomové úrovně po univerzální 
úroveň, a to je základný princip, na němž spočívá celá struktura existence. Toto je 
symbolizováno v Kříži. Opět platí, že kříž nám ukazuje dvě překřížené příčky, které na sebe 
vzájemně působí, a když je táto interakce aktivní, tak kříž jev pohybu. Točící se kříž nebo kříž v 
plamenech je to, co nazýváme svastikou. Svastika je vlastně velmi starověký symbol, který je 
přítomen v tradicích po celém světě. Bohužel v minulém století ho někteří lidé v Evropě zneužili, 
ale tento symbol je mnohem starší než ti lidé a jedná se o svatý symbol. 
 

 
 
Když rozebereme kříž, tak zjistíme, že se skládá se čtyř částí. Čtyři oddělené ruce, které 
vycházejí z centrálního bodu. Tyto čtyři body symbolizují základní čtyři prvky, které známe jako 
- vzduch, země, voda a oheň, ale také se vztahují k tomuto slovu "Tetragrammaton." 
Tetragrammaton v řečtině jednoduše znamená "slovo skládající se ze čtyř slov" nebo "slovo se 
čtyřmi částmi," a to se odkazuje na svaté jméno Boha, יהוה Iod Hei Vav Hei. 
 

 
 



Jedná se o čtyři hebrejská písmena a každé hebrejské písmeno je symbolické. Písmeno י Iod je 
mužské a symbolizuje mužský pohlavní orgán nebo falus. Písmeno ה Hei je ženské a 
symbolizuje dělohu. Písmeno ו Vav je také mužské a symbolizuje muže a také páteř, a písmeno ה 
Hei je opět ženské, které v tomto případě symbolizuje ženu. Takže kříž, při analýze z hlediska 
Tetragrammatonu skutečně ukazuje, sexuální vztah, který existuje ve všech úrovních přírody. 
 
Na tomto kříži je ukřižován Kristus, sluneční světlo. Symbolicky vždy vidíme Kristifikované 
hrdiny nebo Slunečné hrdiny, jako jsou ukřižováni, což je symbolem samotného účelu existence 
pro toto Světlo. Kristus existuje, aby se obětoval ve prospěch vzniku a existence. Stejně tak se 
obětují i všichni Sluneční hrdinové a Sluneční Bohové a Bódhisattvové pro dobro všech 
ostatních tvorů. Toto je pravý účel existence lidské bytosti: naučit se obětovat ve prospěch 
ostatních. 
 
K dispozici máme i další čtyři písmena vztahující se ke kříži: INRI, což je symbolický termín, 
který skrývá různé úrovně významu. Jedním z velmi důležitých významů je Ignis Natura 
Renovatur Integra, což je latinsky. Přeloženo to znamená "oheň neustále obnovuje přírodu," a 
tento oheň, samozřejmě, je oheň nebo sluneční světlo Krista. Je to oheň Ducha svatého, který 
neustále obnovuje přírodu díky obětování sebe sama, a samozřejmě toto máme symbolizováno v 
kříži. Takže když vidíme kříž s těmito písmeny INRI, tak jsme svědky symbolu samotné 
struktury existence: Kristus se nachází v každém atomu, v každé formě hmoty a energie, kde 
obětuje vlastní síly, aby se hmota mohla projevit. 
 
Teď, abychom tomu trochu lépe porozuměli, tak se na to podíváme z jiného úhlu. Ta energie, ten 
zdroj energie nebo to světlo, které kmitá v nekonečnu, se v sanskrtu nazývá, Prána. Tato energie 
ve svém procesu projevení vydává záření nebo zvuk, produkuje vibrace, přičemž každá vibrace 
je vibrací zvuku i světla. 
 
Vibrace této Prány, této energie, se začnou kondenzovat do Akáše, což je další nejhustší úrovní v 
pořadí. Akáše se dále kondenzuje do éteru a éter se pak začne odlišovat a rozvíjet do toho, co my 
nazýváme Tattvama. 
 
My se nyní budeme zabývat čtyřmi základními tattvama (ve skutečnosti je jich sedm). Jedná se o 
Váju, Apas, Tejas a Prithvi. Tattva znamená "jsoucno" (?) nebo "esenci," takže chápeme, že 
tattva je modifikace éteru. Éter je zase jen kondenzací jemnějších forem světla nebo energie, a to 
Akáše a Prány. 
 
Tyto čtyři tattvy se dále kondenzují a stávají se tím, co známe jako čtyři elementy fyzické hmoty. 
Váju je vzduch, Apas je voda, Tejas je oheň a Prithvi je Země. Tyto čtyři prvky krystalizují ve 
fyzickém světě a tvoří samotný základ pro všechny formy hmoty, které známe fyzicky. To je 
důvod, proč, když se podíváte na filozofii starověkých Řeků, tak oni se vždy odvolávají na čtyři 
elementy, a co se týče alchymistů západních tradic, tak oni se také odvolávají na čtyři elementy. 
Oni chápali, i když to zrovna nemuseli zapsat, že čtyři elementy, jsou jednoduše modifikacemi 
tattev, které jsou odvozeny z éteru, které jsou odvozeny z Akáše, které jsou odvozeny z Prány. 
Toto se stává důležitým, protože všechny tyto různé úrovně, jsou ve skutečnosti formy energie a 
světla, které pohánějí řádné fungování stvoření.  
 



První materiál, první konkrétní prvek, který se krystalizuje z Prány, je vodík, a to je první 
krystalizace světla. Vodík je, jak jsme již řekli, nejjednodušší prvek a je základem vší existující 
hmoty a energie. V alchymistické vědě nazýváme všechny formy hmoty "vodík," ale my jim 
přiřazujeme různá čísla podle jejich relativní hustoty. Důvod, proč tak činíme je takový, 
abychom pochopili, jak se hmota liší ne tak obsahem svých atomů, ale své relativní hustoty nebo 
hmotnosti. 
 
Tři prvotní síly krystalizují na vodík a z toho pocházejí všechny ostatní prvky a tyto primární 
prvky, jsou samozřejmě samotnou podstatou našeho blahobytu. Všechny prvky, které existují, 
jsou výsledkem transformace vodíku, různých forem nebo kombinací vodíků. 
 
Ve všem, s čím my, jako fyzický organismus přicházíme do kontaktu, se nachází Kristus. Toto 
sluneční světlo, udržuje naživu všechno, co existuje, no táto energie je vždy modifikována podle 
procesů, kterými prochází. Tak, například, naše fyzické tělo vyžaduje určité prvky, aby bylo 
naživu. Stejně tak, naše psychika, naše vědomí, vyžaduje určité prvky, aby bylo naživu. 
 
Potřebujeme jídlo, potřebujeme vzduch, potřebujeme vodu. Této prvky potřebujeme, abychom 
mohli pohánět naši pokračující existenci. Jedná se o výměnu nebo přeměnu energie, která je 
potřebná, abychom se i nadále mohli projevovat na této úrovni přírody. Velmi dobře víme, že 
pokud přestaneme jíst, tak se přestaneme projevovat na této úrovni přírody. Velmi dobře víme, 
že pokud přestaneme pít vodu, tak přestaneme existovat na této úrovni přírody a totéž platí i o 
vzduchu. To, co zkoumáme v gnóze, je přesně to, jak toto celé ovlivňuje účel a smysl naší 
existence. 
 

Zákon oktávy 
 
Abychom mohli zůstat naživu, tak musíme přijímat potravu. Potrava má v gnózi přiřazenou 
hodnotu vodíku DO 768. DO je nota. DO je první nota na oktávě sedmi not. 
 
Zákon Sedmi, je základní zákon stvoření, který organizuje vše, co zákon Tří vytváří. Máme 
světlo, ale toto světlo je modifikované zákonem sedmi. Máme zvuk, ale tento zvuk je 
modifikovaný zákonem sedmi, zákonem oktávy. To je důvod, proč vždy mluvíme o sedmi 
čakrách, sedmi tělech a sedmi notách. Existuje mnoho úrovní, ve kterých se zákon sedmi 
projevuje. 
 
Když se podíváme na stupnici DO RE MI FA SO LA SI, tak můžeme zkoumat, jak je energie 
řízena zákonem sedmi v našem vlastním organismu. První nota je DO. Když jíme jídlo, abychom 
udrželi naživu naše fyzické tělo, tak bereme jídlo a tomuto jídlo je přiřazena relativní hodnota 
nebo hustota DO 768. Číslo 768 odkazuje na relativní hmotnost nebo hustotu toho jídla nebo té 
látky ve vztahu k Práně. Pokud Prána je nejjednodušší forma látky, která se projevuje jako vodík 
- vodík má hodnotu 1 - pak 768, je 768 krát dále v modifikaci nebo relativní hustotě a hmotnosti. 
Dalo by se to také jinak říct, 768 bychom mohli popsat jako řady zákonů nebo modifikujících 
faktorů. V syntéze můžeme říci, že vodík DO 768 je velmi složitý, je velmi hustý, a to je důvod, 
proč naše tělo potřebuje trávit potraviny. To je důvod, proč máme trávicí systém. 
 



Trávicí systém máme na to, aby bylo možné rozložit složené prvky a vytěžit z nich prvky, které 
potřebujeme k udržení fyzického těla. Celý náš trávicí systém je fyziologický proces řízený 
inteligencí Bytí prostřednictvím našeho instinktivního mozku. Tato energie se soustřeďuje na ten 
vodík s cílem jej rozložit, aby extrahovala důležité prvky a vyhodila ty, které nejsou potřeba. 
 
Prostřednictvím procesu trávení, je vodíkům, které tělo zpracovává přiřazena nota RE, což je 
druhá nota, a která má relativní hustotu 384. To znamená, že jídlo se rozkládá, zjednodušuje, do 
další čistší formy energie. 
 
Pokud přijímáme škodlivé potraviny nebo potraviny, které nejsou opravdovými potravinami, 
jako například rychlé občerstvení nebo coca cola nebo alkohol, tyto prvky neobsahují atomy 
čisté energie ze Solárního Logu, protože se nejedná o opravdové jídlo nebo jsou spíše otravné, 
takže z nich nic užitečného neextrahujeme. Ve skutečnosti, můžeme přijímat škodliviny z těchto 
látek, stejným způsobem, jako když dýcháme vzduch, který není čistý, nebo když kouříme. 
Dáváme do sebe prvky, které nejsou prospěšné pro organismus, které jsou ve skutečnosti 
škodlivé. Takže proces získávání čistých atomů pro blaho našeho organismu je ustrnut a zkažený 
samotnými prvky, které bereme dovnitř. Všichni velmi dobře víme, že jsme tím, co jíme, a tato 
pravda, vám bude stále jasnější. 
 
Pokud se nám však podaří jíst nějaké dobré jídlo a dýchat čistý vzduch, pak tyto extrahované 
prvky přecházejí na jiný systém, který známe jako oběhový systém. 
 
Srdce v kombinaci s plícemi čistí krev. Čistí prvky, které jsou zpracovány prostřednictvím 
oběhového systému, aby s těmito prvky mohlo nakrmit organismus. Vzduch a kyslík, který 
vdechujeme do plic, se spojuje a přidává do krevního oběhu v těle. V krvi máme prvky, které již 
extrahoval trávicí systém, a tak, atomy vodíku, s nimiž tělo pracuje, aby je proměnilo, se v této 
fázi nacházejí na notě MI, s relativní hmotností 192. 
 
Syntéza nebo konečná extrakce z procesu čištění v oběhovém systému, je jakýsi druh potravy 
nebo energie, která je pak předána dále do mozku. Transformace energií, které se odehrávají 
v mozku, souvisí s notou FA a relativní hodnotou 96. Takže můžete vidět v pouze 4 krocích, jak 
rychle hmotnost vodíků klesla. Zabýváme se s čím dál jemnějšími a čistějšími formami energie. 
 
Energie, které vyživují mozek a udržují jej zdravým, jsou získány z oběhového systému, z 
dýchacího ústrojí a z potravin, které přijímáme. To znamená, že cokoliv, co zpracovává srdce, 
má přímý vliv na zdraví mozku. Naše srdce je úzce spjato s našimi emocemi, a náš mozek je 
úzce spjat s našimi myšlenkami, takže na základě tohoto pak můžeme pochopit, jak důležité je 
mít dobrý přehled o tom, co se děje v naší psychice. Jednoduše znát a mít kontrolu nad našimi 
vlastními pocity a našimi vlastními myšlenkami. Velmi dobře víme, že lidé, kteří jsou nemocní 
ve svém srdci, skončí tak, že onemocní nejen v těle, ale i v mysli. 
 
Mozek je nástrojem/prostředkem mentálního těla. Mozek je nástrojem/prostředkem myšlení. 
Mozek není samotnou myslí, je to orgán, který mysl používá. Mozek samozřejmě úzce souvisí s 
centrálním nervovým systémem a tento nervový systém je procesorem energie, transformátor 
energie. 
 



Prostřednictvím centrálního nervového systému a mozku se k nám dostávají vjemy života. 
Vjemy života k nám vnikají skrze pět smyslů, jak se odvíjí život. Tyto vjemy jsou přijímány 
nervovým systémem jako energie, vibrace, zvuk, světlo. 
 
Vjemy, které dostáváme od života, ovlivňují nejen zdraví našeho těla a mysli, ale i to, jak se 
energie transformuje v našem organismu. Tělo transformuje energie z potravin, ze vzduchu, z 
vody, pak je všechny pročistí a odešle, aby nakrmilo mozek. Tyto pročištěné prvky se kombinují 
s energií, kterou přijímáme prostřednictvím vjemů, které dostáváme od života. 
 
Je jasné, že pokud přijímáme vjemy, které jsou plné chtíče, plné násilí, nenávisti nebo jakékoliv 
ohavnosti, tak nejenže to má silný dopad na naši psychiku, ale i na kvalitu transformace energie 
prováděnou našim tělem. 
 
Pokud se díváme se scény násilí nebo pornografie nebo se krmíme s negativními emocemi, 
negativním myšlením, poraženeckými myšlenkami nebo kritickým, skeptickým myšlením nebo 
obviňujeme jiných, tak tato energie přímo ovlivňuje a impregnuje transformaci vodíku uvnitř 
organismu. 
 
V mnoha případech jsou lidé tak ztotožněni s rozumem a tak závislí na negativních vjemech, že 
tam prostě není dostatek čisté energie, aby přešlo na druhou notu. 
 
Nicméně pokud bychom poslouchali krásnou hudbu, obklopili se krásnými obrazy a zvuky a 
vyváženě a klidně žili, pak vjemy, které by se k nám dostali, by byly velmi vysoké kvality. To by 
zase na oplátku do značné míry podnítilo transformaci vodíku. 
 

 
 
Výsledkem transformace, která se odehrává na této úrovni, je pročištění jakékoliv energie a její 
následné odeslání na další úroveň, kde pak sestupuje přes páteř. Tato transformace souvisí s 
notou SOL a má relativní hodnotu 48. 
 



Páteř se vztahuje k našim motorickým procesům. Také úzce souvisí se sympatickým nervovým 
systémem a tento systém je v přímém vztahu s naší emoční pohodou a astrálním tělem. Většina z 
nás vlastně nemá solární astrální tělo. My máme lunární astrální tělo, které se také nazývá Kama 
Rupa. Kama Rupa je sanskrtský název pro tělo touhy. Pokud se radujeme z vlivů, které 
vyvolávají naše vlastní touhy, které jsou spravovány prostřednictvím naší zvířecí povahy týkající 
se páteře a skrze touhy, které vznikají v našem srdci, pak energie těchto tužeb budou mít vliv na 
transformaci vodíků v našem organismu. To znamená, že pokud jsme se identifikovali s naším 
hněvem nebo naší závistí, pak energie těch pocitů poškodí transformaci vodíků. Negativní emoce 
poškozují transformaci energie. 
 
Takže, ať už je na této úrovni získaná jakákoliv čistá energie, dále je pak předána na endokrinní 
systém, který úzce souvisí s vitálním tělem nebo tělem energie. Endokrinní systém je místem, 
kde se vyrábějí hormony a toto je notou LA s hodnotou 24, takže zde se již jedná o velmi 
přečištěnou energii. 
 
Víme, že náš systém hormonů, endokrinní systém je v našem organismu velmi silnou a účinnou 
energií. Endokrinní systém je místo, kde najdeme všechny hormony a síly, které ovlivňují a 
vytvářejí mnoho typů chování a forem tvoření v našem organismu. 
 
Tato úroveň naší psychiky se týká snů a zdraví našeho vitálního těla. Vitální tělo, které je vyšším 
aspektem fyzického těla, je tělo energie, nástrojem, jehož prostřednictvím jsou umožněny 
všechny metabolické a chemické procesy ve fyzickém těle. Když fyzické tělo spí, vitální tělo se 
nabíjí slunečním světlem skrze čakry. 
 
Energie, které vyživují vitální tělo, slouží k obnovení fyzického těla a jsou kombinovány s 
energiemi, které jsme vytvořili a transformovali prostřednictvím procesů, které jsme již popsali, 
jako stravování, dýchání, oběhový systém, atd. Takže na této úrovni LA 24, kde máme tuto 
kombinaci energií, která je výsledkem ze všech trávicích, dýchacích a oběhových procesů 
prostřednictvím páteře a mozku v kombinaci s energiemi, které nasává vitální tělo, je veškerá 
tato energie velmi pročištěna, velmi silná, velmi účinná. Kdybychom to měli srovnat s palivem, 
které používáme k pohonu motorových vozidel, tak bychom řekli, že se jedná již o velmi 
vysokooktanový, velmi účinný, velmi silný, velmi prchavý druh energie. 
 
Tato úroveň energie, nota LA, se vztahuje se k našemu parasympatickému systému, který je 
instinktivní nervový systém, který samozřejmě řídí všechny předchozí procesy, o kterých jsme 
diskutovali. Tento systém řídí motoricko/instinktivní procesy v těle pod inteligenci vitálního těla 
a je v přímém vztahu k Duchu svatému. 
 
Všimněte si, že v note FA, SOL a LA, máme tři nervové systémy našeho organismus. Tři síly 
Otce, Syna a Ducha svatého a mentální, astrální a vitální těla. Zákon tří je zde velmi účinně 
navrstven, a co tento zákon tří využívá prostřednictvím těchto různých prostředků/nástrojů, jsou 
všechny ty energie, které jsme přijímali a transformovali jako organismus, a to jak fyzicky, tak i 
na jemnějších úrovních. Jaký to má celé smysl? Veškerá ta energie, všechna ta práce, celý ten 
mechanický proces, což nám bylo dáno jako dar, má za svůj účel vytvoření další nejsilnější 
úrovně, nejjemnějšího prvku, nejúčinnějšího prvku, který je notou SI. Vodík SI 12 je sexuální 
energie. 



 
Sexuální energie je konečný výsledek všech transformačních procesů, které existují v našem 
organismu. Když dohromady spojíme a analyzujeme trávicí systém, oběhový systém, dýchací 
soustavu a všechny tři nervové systémy (což znamená: veškerý přísun z myšlení, fyzického i 
emočního cítění a vůle), tak všechno tohle se spojuje a vytváří v nás naši vlastní, osobní sexuální 
sílu. Čistota, účinnost a hodnota této sexuální síly je odvozena z našeho chování. 
 
Čistota a síla naší sexuální energie je přímým důsledkem potravin, které jíme, vzduchu, který 
dýcháme, myšlenek, které si myslíme, pocitů, které máme a toho, jak se chováme. 
 
Když jíme cokoliv, fyzické tělo prostřednictvím svých různých procesů si z toho jídla extrahuje 
to nejlepší a konečným výsledkem je sexuální energie. 
 
Stejný proces probíhá, když dýcháme. 
 
Stejný proces probíhá, když pijeme vodu. 
 
Nicméně když začneme do rovnice přidávat naši vlastní vůli, tak začneme měnit přirozené 
funkce organismu. Naše vůle, která je projevená prostřednictvím činu, je klíčovým faktorem. 
 



 
 
Celý tento transformační proces je alchymistický. 
 
Alchymie je složené slovo. První část se skládá z "Al", která se vztahuje k arabskému slovu, 
Bůh, Alláh nebo Duch a toto samozřejmě úzce souvisí s hebrejským výrazem "El," což znamená 
Bůh. "Chem" je odvozen z řeckého slova "kimia," což znamená "sloučit nebo odlít kov." 
Alchymie znamená "sloučit náš kov s Bohem." Nejdůležitější kov, který máme uvnitř, je 
Merkur, symbol sexuální energie. 
 
Náš vlastní Merkur je kámen, na kterém je postaven chrám. Chrám je duše. Pokud je Merkur 
nečistý, tak chrám nemůže stát. Merkur, kámen, musí být čistý a silný, abychom mohli vytvořit 
dům pro Pána. 
 
Čistota a kvalita našeho Merkuru, je konečným výsledkem našeho vlastního chování. Pokud jíme 
nečisté jídlo, pokud pijeme nečisté tekutiny, jako je alkohol nebo chemické potraviny, jako je 
Coca Cola, limonády a všechny tyto "výhodné" potraviny, které jsou pro nás vyráběny, pak jaké 
prvky shromažďujeme pro stavbu našeho chrámu? 
 



Tyto věci nemají žádnou výživnou hodnotu. Nemají žádné Sluneční světlo, protože jsou to 
sterilní chemické látky, které mají velmi těžkou hustotou, které neobsahují žádné Sluneční 
světlo. Tyto potraviny nejsou z přírody, jsou vyrobeny vědci, kteří nevědí nic o stvoření duše. 
Když přijímáme tyto druhy potravin, tak se vlastně krmíme ničím. To je důvod, proč, když lidé 
jedí a pijí tyto látky, tak onemocní. Fyzické tělo začne chátrat, onemocní a mysl degeneruje. 
 
Pokud prozkoumáte historii tohoto lidstva, tak si všimnete, že od té doby, co jsme začali jíst silně 
zpracované, chemicky pozměněny potraviny, psychika lidstva se radikálně změnila. Jaký je 
výsledek? Ztratili jsme zdrženlivost. Ztratili jsme smysl pro to, co je slušné a co se patří. Velmi 
jsme se zdegenerovali. Ztloustli jsme, stali jsme se hrubými, sarkastickými, násilnými a hrozně 
urážející v myšlenkách, slovem i skutkem. 
 
V Gnózi rozumíme, že je naší povinností, abychom se pokusili dávat do sebe zdravé jídlo, čistou 
vodu a čistý vzduch. Tyto elementy slouží jako dobrý základ pro produkování lepší energie, 
zdravějšího těla a zdravější mysli, ale co je ještě důležitější, je pracovat s psychikou, umět ji 
ovládat, protože energie, které dostáváme a transformujeme skrze vjemy života, které se k nám 
dostávají z externích zdrojů a skrze dojmy, které v sobě vytváříme, jsou jemnější, jsou silnější, 
než energie získané z jídla, ze vzduchu a vody. Tyto energie a dojmy mají přímý vliv na kvalitu 
transformace našich sexuálních sil. Pokud se tedy na toto podrobně podíváme, tak pochopíme, že 
to, co opravdu potřebujeme, je pochopit, jak transformovat energie vyváženým a zdravým 
způsobem. 
 
V hinduistické tantře se nachází učení, které se nazývá Panchatattva rituál. 
 

Pancatattva rituál 
 
"Panca" je sanskrtské slovo, které znamená "pět" a "tattva" je sanskrtské slovo, které znamená 
"pravda", "podstata," "pravé bytí." Chápeme, že "tattva" je vibrace éteru, éter je transformace 
nebo vibrace Prány nebo Slunečního světla. Takže Pancatattva odkazuje na pět vibrací nebo pět 
druhů energií. 
 
Rituál, je samozřejmě každá věda, která transformuje energii. Katolická mše, buddhistický rituál, 
aztécký rituál, jsou formou vědy, která existuje, za účelem přeměny Slunečního světla, přeměny 
Prány, aby udržely něco důležité. V tomto případě mluvíme o rituálech, které transformují 
Sluneční světlo, Pránu, energii Krista na druh potravy nebo pohonné látky, která bude živit 
vědomí a živit duši. Existují i další typy rituálů, které přeměňují tyto energie škodlivým 
způsobem, ale my o těchto věcech nemluvíme ani je neučíme. 
 
Pancatattva rituál je věda, která transformuje energii, aby nakrmila duši. Tento rituál se odkazuje 
na to, co se nazývá "pět M." První z nich se v sanskrtu nazývá "Madya". Madya znamená "víno," 
ale v tomto případě, když mluvíme o víně, tak se jedná o hrozny. Hrozny a víno jsou v mnoha 
tradicích velmi symbolické. Víno je symbolem krve Krista, symbol ohně nebo energie, kterou 
potřebujeme, abychom mohli být naživu. Z hlediska Madya, tohoto sanskrtského výrazu, to, o 
čem tady mluvíme, je vibrace slunečního světla, které se projevuje skrze tatru Vayu, kterou 
známe jako vzduch. Takže alchymista nebo tantrik požívá hrozny nebo hroznovou šťávu s cílem 
získat ty nejčistší a nejúčinnější vodíky týkající se tattvy Vayu. Tato čistá energie je 



spotřebována jako součást procesu transformace energie organismu, k vytvoření nejčistší a 
nejúčinnější sexuální energie, která se stane základním stavebním kamenem chrámu duše. 
 
Další "M" je "Mamsa," což znamená "maso." Maso se vztahuje k tattva Tejas, což je oheň. Takže 
alchymista nebo tantrik konzumuje červené maso, hovězí, jehněčí, kozí, tento typ zvířecího 
masa, který obsahuje oheň tattvy Tejas. 
 

 
 
Dále máme "Matsya," která se vztahuje na ryby a to je tattva Apas, která souvisí s vodami. Ryby 
obsahují vodíky, které náš organismus potřebuje, aby bylo možné vyrobit nejčistší a 
nejdokonalejší sexuální energii. 
 
Další "M" je "Mudra," která se vztahuje na zrna Země, a to samozřejmě je Prithvi nebo element 
Země. Takže tato Mudra se týká obilí, zeleniny a ovoce. 
 
Tyto čtyři "M," Madya, Mamsa, Matsya a Mudra se vztahují na čtyři druhy fyzických jídel, z 
nichž každé obsahuje vodíky týkající se čtyř hlavních tattev. Tyto atomy vodíku jsou velmi čisté 
energie, které mohou pomoci při vytváření a zpracování sexuální síly, kterou máme v našem 
organismu. Tyto čtyři jsou kombinovány s pátým "M," které je "Maithuna." Maithuna znamená 
pohlavní styk nebo sexualita. Toto je místo, kde se odehrává transmutace samotného éteru. 
 
Těchto pět M je kondenzace Akáše, Prány, Slunečního světla. Konzumací těchto pět modifikací 
Akáše absorbujeme celou škálu vibrací slunečního světla ve hmotě, protože celá hmota je 
odvozena z těchto čtyř prvků, těchto čtyř tattev, a v kombinaci s éterem, pak do organismu 
dáváme základní vodíky samotné hmoty. Toto je způsob, jakým vybudujeme vyrovnaný vliv. 
Vyvážené energie jsou kompletním souborem energií, které potřebujeme v našem organismu k 
přeměně sexuální energie. 
 
Tímto způsobem je alchymista nebo tantrik, schopný si uvědomit samotný účel svého života. 
Našim důvodem pro existenci, je splnit poslání Slunečního světla. Sluneční světlo nebo Kristus, 
obětoval sám sebe a vytvořil stvoření s cílem vytvořit Solární lidstvo. Slunečný muž nebo 



Sluneční žena je ztělesněním této Kristické síly, samotným odrazem této Kristické síly. My, jak 
jsme nyní, jsme Měsíčním projevem, to znamená, že jsme mechanickými, patříme k procesům 
Měsíce nebo přírody, nepodmanili jsme přírodu. Jsme otroci přírody a kvůli tomuto intenzivně 
trpíme. 
 
Abychom mohli dobýt prvky přírody, abychom měli moc nad tvory a zvířaty a nad procesy a 
funkcemi Ohně, Vody, Vzduchu a Země, tak nejdříve musíme těmto prvkům velet v sobě. Tuto 
moc, tuto inteligenci získáme konzumací těchto sil a tím, že budeme instruováni Kristem skrze 
své posly, jak těmto prvkům přírody velet. Pokud nepracujeme s obilím, jak můžeme velet obilí? 
Pokud nepracujeme s vodami, jak jim můžeme velet? Musíme s nimi pracovat, pochopit je, 
strávit je, podrobit si je, abychom mohli být tím, čím nás nazvala Bible, tj. Králem a Královnou 
přírody. 
 
Cesta Slunečního světla od nediferencovaného Absolutna přes všechny různé úrovně a dimenze, 
končí sexuální energií v našem organismu. Lidské fyzické tělo, je nejvyšším stvořením 
mechanické přírody. Měsíční mechanická příroda, dosahuje vrcholu v lidském organismu, ale to 
není vrchol existence, to není vrchol všeho stvoření. Za hranicemi lidského organismus máme 
mnoho úrovní existence, ale do těchto úrovní je možné vstoupit pouze tehdy, pokud zvítězíme 
nad měsíční mechanickou přírodou a přesáhneme tyto zákony. Toho je dosaženo tím, že 
dokážeme velet a ovládat přírodu v sobě. A samozřejmě tato práce je poháněna nejmocnější a 
nejsilnější energií, kterou máme k dispozici, což je přirozeně sexuální síla. 
 
Když pracujeme se silou Kříže, tak využíváme síly Ducha svatého, tj. ohně, který se projevuje 
přitažlivostí protikladů, když pracujeme se silou mezi mužem a ženou. Když jsou muž a žena 
spojení, tak aktivují a rozněcují Kříž, který se stane živoucí, rozpálenou svastikou (hákový kříž), 
a to je původ stvoření. 
 
Pokud muž a žena v sobě pracovali na zdokonalení tělesné tvorby sexuální energie, což 
znamená, že se správně stravovali, správně transformovali vněmy, které k nim přicházely, od 
okamžiku k okamžiku pracovali se svým vědomím a transformovali a transmutovali svou 
sexuální sílu, pak takto zkombinovaná mužská a ženská sexuální energie vstupuje do nové 
oktávy. 
 
První oktáva, kterou jsme popsali od DO do SI, je oktávou mechanické přírody. Pokud rozlijeme 
sexuální energii, což znamená, že zažijeme orgasmus, tak tuto čistou energii z těla extrahujeme a 
ztratíme ji. Dále s ní už nemůžeme pracovat, je pryč, a jako takoví zůstáváme na úrovni, na které 
se právě nacházíme. Nadále jsme otroky sil, které nás v současnosti ovládají, čili síly přírody. 
 
Pokud však tuto energii ušetříme, transformujeme a transmutujeme, pak tato energie může 
vstoupit do nové oktávy a uskutečnit nové výtvory. Tyto výtvory se nazývají sluneční astrální 
tělo, sluneční mentální tělo a sluneční kauzální/příčinné tělo. 
 
To je způsob, jakým se člověk znovu narodí. "To, co se narodí z těla, je tělo." Co znamená, 
fyzické tělo. "To, co se narodí z Ducha, (Duch svatý), je Duch," neboli Duše. 
 



Takže, syntéza je, že se musíme naučit, jak pracovat s pěti "M". Když konzumujeme potraviny, 
týkající se těchto čtyř základních Tattev, tak to musíme dělat vědomě, s vědomou pozorností, což 
znamená, že jsme přítomni, že si uvědomujeme to, co děláme, protože vědomí je naše jediné 
spojení s naším vlastním vnitřním božstvím. 
 
Pokud si nejsme vědomi sebe, pokud nejsme přítomni, nepozorujeme se a nepamatujeme si sami 
sebe, tak spíme. 
 
Tím, že přinášíme sílu vědomí, přinášíme energii, která ovlivňuje všechny transformace, které 
musíme dosáhnout. Když jsme si plně vědomi a přítomni, a pozorujeme naše tři mozky, tak 
přinášíme vliv Bytí do transformace vodíků. 
 
Snahou gnostického studenta, je dělat vše s plným vědomím. Když jíme, tak konzumujeme tyto 
prvky, co musíme samozřejmě dělat s aktivním vědomím, a to nám umožňuje mít čistší a 
efektivnější transformaci těchto vodíků. Tuto vědomou pozornost spojujeme s mantrou: 
KRIIIIM. Tato mantra pomáhá těm silám (síle vědomí, energie přítomného okamžiku) aby se 
soustředily na transformaci těchto prvků. 
 
Alchymista nebo tantrik, jí, pije a dýchá touto mantrou. Tuto mantru vyslovujeme uvnitř 
(mentálně) přitom jak jíme potraviny, při konzumaci masa, ryb a obilovin, přičemž s tímto 
zvukem vibrujeme s cílem ovlivnit transformaci těchto prvků. Podobně, tuto mantru KRIIIIM 
používáme v maithuně při naší sexuální transmutaci. Tato mantra má velkou sílu. To je obzvláště 
dobré pro likvidování nežádoucích prvků a extrakci žádoucích. Jinými slovy, pokud chcete 
transformovat jídlo a vzít z něj, co je dobré, tak použijte mantru KRIIIIM. Pokud chcete zničit 
ego a extrahovat vědomí, použijte mantru KRIIIIM. 
 
Pomocí tohoto rituálu Pancatattva, pět "M," ve skutečnosti uctíváme Boží matku. To je důvod, 
proč je zobrazena ve středu obrázku. Pokud si přečtete jakoukoliv hinduistickou tantru, tak vám 
řeknou, že rituál Pancatattva, je za účelem uctívání Déví, Božské matky, a teď budete rozumět, 
proč. Řádnou transformací a přijímáním všech prvků, tj. atomů vodíku souvisejících s tattvama, 
používáme dar Matky Boží správným způsobem. Přijímáme ho vědomě, s radostí a s 
uvědoměním si oběti, kterou ona a její Syn, Kristus pro nás udělali. Pokud budeme v životě 
pokračovat tak, jak jsme, spící, tak si tento dar neuvědomíme, a proto ho nebudeme schopni plně 
využít. Takže Pancatattva rituál nám ve své syntéze ukazuje, jak využít energie v přírodě a v nás 
samých, aby se mohli přeměnit na něco víc. 
 

Otázky a odpovědi 
 
Posluchači: Co můžete říci o tattvickém rozvrhu? 
 
Instruktor: Někteří spisovatelé popsali okultní nebo tattvický rozvrh, což je způsob, jak 
kodifikovat či zakreslit do diagramu projevy Tattev v přírodě kolem nás během dne. Ve 
skutečnosti, Samael Aun Weor v jedné se svých knih popsal tattvický rozvrh. No později od toho 
upustil a napsal, že nejlepší tattvický rozvrh je prostě pozorovat přírodu. Protože když prší, tak 
tattva, která se projevuje, je voda, Apas. Když je venku horko, máme Tejas. Takže on to 



zjednodušil, řekl, že nepotřebujeme složité rozvrhy, aby bylo možné vypočítat, která tattva 
nejvíce převládá. 
 
Posluchači: Takže říkáte, že abychom měli dobrou kvalitu energie, tak musíme konzumovat 
všechny tattvy? 
 
Instruktor: Správně. Abychom využili mechanické povahy, kterou máme, tak ji musíme krmit 
nejlepšími možnými prvky. Takže, pokud chcete něco vytvořit, tak se musíte ujistit, že máte ty 
nejlepší dostupné díly, jinak konečný výsledek nebude silný, nebude robustní. Sexuální energie 
je nejdokonalejší rafinací Slunečního světla v mechanické přírodě. Tato energie je výsledkem 
kondenzace nebo zhmotnění Akáše, Prány a Tattev. Takže když vezmeme tyto různé modifikace 
Prány a spojíme je zpět, za účelem vytvoření jednoho dokonalého tvaru, pak vytváříme 
nejsilnější možný konečný výsledek. 
 
Posluchači: Když energie vstupuje do nové oktávy, rozkládá se vodík T12 dále na 6 nebo 3, 
když ho transmutujete? 
 
Instruktor: Energie se transformuje do nové oktávy, takže noty a hodnoty se změní. 
 
Posluchači: A co vegetariáni? 
 
Instruktor: Vegetariáni jedí všechny prvky, snad s výjimkou ryb a masa. Konečným výsledkem 
je, že jejich sexuální síla nemá stejnou účinnost. Samozřejmě, že stále produkují pohlavní 
energii. Prostě jen nemá stejnou hodnotu jako sexuální energie, do které byly začleněny vodíky 
masa a ryb. To znamená, že vegetarián nebude mít tolik síly, nebude mít tolik paliva, tolik 
energie. Vegetariánství je široce obdivováno u mnohých duchovních a náboženských tradic. Ve 
skutečnosti, sám Samael Aun Weor byl po určitou dobu vegetariánem, ale později zjistil, že pro 
něj, aby mohl udělat ve své práci dobrý pokrok, tak potřeboval Oheň. Samotná práce je založena 
na Ohni a pro něj, aby dokázal plně využít a projevit tento Oheň, tak potřeboval tento prvek, tuto 
tattvu, takže jedl maso. Na podobný způsob, Jeho Svatost dalajlama, uvedl více či méně stejný 
výrok. Řekl, že obdivuje vegetariánství, protože na etickém základě, je to dobrá myšlenka, ale 
prakticky vzato, on sám není vegetariánem, protože potřebuje palivo masa. 
 
Posluchači: Tvoří se Sluneční těla automaticky, když jsou energie správně transformovány? 
 
Instruktor: Ne, mechanická příroda se zastaví na úrovni lidského organismu. Tvoření za hranice 
této úrovně vyžaduje inteligenci Ducha svatého, který není mechanický. Je to božská inteligence, 
je to Bůh. Bůh se neprojevuje prostřednictvím žádného mechanismu nebo mechanického 
procesu. ON má Svou vůli. Sluneční Těla jsou vytvářeny moudrostí a inteligencí Krista skrze 
Bytí a prostřednictvím síly Ducha svatého. Takové stvoření, je stvoření, které je založeno na 
vědomé práci a dobrovolnému utrpení nebo oběti v příkladu Krista. To znamená, že jeden může 
transmutovat, jeden může používat Pancatattva rituál, ale pokud nesplňuje požadavky, morální 
požadavky, etické požadavky, zasvěcovací požadavky samotného Krista, tak tyto výtvory 
nemohou být nikdy zrealizovány. 
 
Posluchači: Jaké jsou ty testy? 



 
Instruktor: Vytváření těl přímo souvisí s tím, co nazýváme Čtyři zkoušky. 
 
Posluchači: Co je to? 
 
Instruktor: Později o nich budeme podrobněji diskutovat, ale obecně můžeme říci, že Čtyři 
zkoušky jsou druhy testů, týkajících se Čtyřech elementů, a samozřejmě, že tyto prvky jsou 
základem tvoření, základem hmoty. Takže když se snažíme vytvořit těla nebo entity v jemnějších 
úrovních přírody, tak je také zakládáme na rovnováze těchto Čtyřech elementů. Ale v tomto 
případě, je to psychologické, později se k tomu dostaneme podrobněji. 
 
Posluchači: Měli bychom mít všechny tattvy na místě v každém jídle nebo si můžeme dát 
snídani Země a Vzduchu a potom večeři Ohně a Vody? 
 
Instruktor: Způsob, jakým budete kombinovat prvky je opravdu jen na vás. Existují 
kodifikované verze Pancatattva rituálu, kde vlastně v tomto rituálu používáte zástupce každé 
tattvy jako symbol, ale pokud jde o vaše každodenní požadavky na výživu, je to na vás. Jen se 
ujistěte, že jednou týdně nebo každý druhý týden, konzumujete rozmanitost těchto potravin v 
rovnováze. 
 
Posluchači: Jak víme, kdy jsou prvky transformovány? 
 
Instruktor: Když jste hladový, tak máte hlad na více prvků, ne? Takže, když jíte jídlo, o několik 
hodin později, budete mít hlad, což znamená, že tyto prvky byly spotřebovány. Totéž platí pro 
vytvoření sexuální energie a vyšších těl, neustále musíme nabírat energii. 
 
Posluchači: Mistr Samael uvedl, že nejlepší čas k jídlu je během tattvy Prithvi, upustil od toho? 
 
Instruktor: Pokud je mi známo, nejlepší čas k jídlu je, když máte hlad. 
 
Posluchači: V některých z jeho spisů, Samael Aun Weor říká, že maso by se nemělo jíst každý 
den. Platí to při dodržování Pancatattva rituálu? 
 
Instruktor: Maso je něco, co musí být řízeno s uvážlivostí. Důvodem je to, že obsahuje oheň, 
který je velmi silný prvek. Pokud je někdo začátečník v cvičeních transmutace, tak je pro ně 
moudré, aby dávali pozor na to, kolik masa konzumují, protože jíst příliš mnoho masa jim může 
dát příliš mnoho Ohně a způsobit jim, že selžou a budou mít problémy. Na druhou stranu, někdo, 
kdo má zkušenosti s transmutací a naučil se, kde má své vlastní psychologické hranice, je 
schopen konzumovat více Ohně. Takže, to je opravdu věc individuální zkušenosti. 
 
Posluchači: A co vepřové? 
 
Instruktor: Vepřové maso, je maso degenerovaného zvířete, což znamená, že je to zvíře, které 
sestupuje po sestupné straně přírody. Obecně řečeno, v gnózi rozumíme, že prasata jsou těla, 
které používají duše, které byly donedávna člověkem, ale ztratili možnost pokračovat v 
humanoidním těle. Takže z tohoto důvodu je tato duše velmi špinavá, velmi smyslná. Prasata 



smilní bez přestání. Maso z prasat obsahuje vodíky týkající se psychologických prvků 
obsažených v tomto tvoru. Proto, konzumace této energie je pro alchymistu nebo tantrika, který 
se chce Sebe-uvědomit velmi škodlivá. Je skutečně rozumné, abychom se vepřovému pokud je to 
možné vyhnuli, protože ten vodík nebo ty síly, nám zkomplikují zdokonalování našich vlastních 
sexuálních sil. 
 
Posluchači: V knize Úvod do gnóze se uvádí, že existují další dvě tattvy nazývané Adhi a 
Samádhi. Můžete mi vysvětlit, kde tyto zapadají do grafu? 
 
Instruktor: Ano, Adhi a Samádhi tattva, jsou dvě vyšší formy tattev. Jsou to vyšší modifikace 
éteru, které se vztahují k vyšším centrům, které máme uvnitř a o kterých budeme diskutovat v 
další přednášce. 
 
Posluchači: Kde patří kuře? 
 
Instruktor: Kuřecí maso je jen jídlo, jako mnohé jiné, které všichni jíme. Mistr, pokud vím, 
nemluvil o tom, že by mělo nějakou zvláštní hodnotu nad rámec pouhé výživy. Pokud jde o 
tattvy, když mluvíme o mase, tak máme na mysli červené maso. Takže Mistr jedl kuře, ale pokud 
jde o jeho tattvické hodnoty, nemám ponětí. 
  



Práce s Merkurem 
 
Chápeme, že v základě celého stvoření je lůno Matky Boží. To se v sanskrtu nazývá Prakriti. 
Toto lůno ze sebe projevuje světlo, což je světlo Kristovo nebo Paprsek Stvoření. A tento 
paprsek je energie anebo "vyražení vpřed" tvůrčího impulsu, který je příčinou vzniku všech 
existujících jevů. Toto základní "jsoucno" nebo základní projev, který vede ke vzniku, je v gnóze 
známý jako Slunečný Logos. Slunečný, protože souvisí se sluncem nebo se zdrojem života a 
světla. A Logos, což v řečtině znamená "slovo" nebo "sloveso." My používáme termín Logos, 
protože slovo, které říkáme je výrazem nebo projevem myšlenky. Ta myšlenka je neprojevený 
impuls. Když se tento impuls projeví, tak se stává Logos. Řeč je Logos myšlenky. Takže pokud 
jde o kořen stvoření, tak vidíme stejný jev. 
 
Prakriti obsahuje tento impuls, který se projevuje jako Logos nebo slovo. A to je důvod, proč v 
evangeliích v knize Jana se píše: "Na počátku bylo slovo." Podobně jako v knize Genesis, knize 
stvoření, slyšíme, že Bůh stvořil, když mluvil. 
 

Tři tvořící síly 
 
Toto je důležitý aspekt, kterému musíme rozumět, protože v základě celého stvoření je tento 
Slunečný Logos nebo jinými slovy, Kosmický Kristus. Tato síla, tato energie, je tři v jednom. 
Jedná se o horní trojúhelník Stromu Života, také známý jako Kabala. Tento nadpozemský 
trojúhelník se skládá ze tří koulí ve tvaru trojúhelníku. Tyto tři koule, jsou Nejsvětější Trojicí 
nebo troj-jednotou, což jsou tři aspekty jedné věci. V kabale nebo v hebrejštině, je známe jako 
Keter, Chokmah a Binah. V křesťanství se jim říká Otec, Syn a Duch svatý. A v hinduismu se 
jedná o Brahma, Višnu a Šiva. 
 

 
 
Tato trojice symbolizuje síly stvoření. Tyto síly jsou vyrovnávací silou nebo silou třech v 
rovnováze, ve vyváženém stavu. Tyto tři jsou: pozitivní síla nebo impuls k vytvoření, přijímající 
nebo negativní síla a vyrovnávající nebo urovnávající síla. 
 
Tyto tři faktory nebo tři síly, jsou v základě všech forem stvoření, ve všech úrovních přírody. 
Tyto tři v jednom, je Kristus, jsou ohněm. Kristus je oheň, je to energie, je to světlo. Je to síla, 
která dává život a bez níž by žádný život nemohl existovat. Kristus je základem stvoření a 
kořenem existence. V srdci každého atomu je plamen nebo oheň Kristické síly. Tento základní 



oheň se nachází v srdci každého slunce, každé planety, každé rostliny, každého nerostu, každého 
organismu. 
 
Z předchozích přednášek rozumíme, že tento Kristický oheň máme i v našem vlastním fyzickém 
organismu. Nachází se v nás v různých úrovních. V prvé řadě se jedná o ten oheň, který osvětluje 
a dává aktivitu a energii všem buňkám, molekulám a atomům, které máme uvnitř. No pak tu 
máme ještě vyšší aspekt tohoto ohně, který nazýváme sexuální energií. Sexuální energie je 
výsledek celého procesu všech mechanických funkcí našeho fyzického organismu, které berou a 
přijímají energii v různých úrovních, z potravin, ze vzduchu, z dojmů/vjemů. Všechna ta síla, 
všechno to světlo, které nazýváme vodík, všechna ta energie je pročištěna a syntetizovaná 
různými procesy našeho organismu ve spolupráci s čakrami a vitálním tělem. Konečnou 
syntézou této energie, všech těchto procesů je sexuální energie. Tento proces 
zdokonalování/pročišťování je univerzální. Vyskytuje se v každém organismu, který existuje, ať 
už se jedná o rostlinu, zvíře nebo nerost. Každý organismus přijímá, přetváří/transformuje a 
zjemňuje/pročišťuje energii. A konečnou syntézou tohoto zdokonalení je vždy sexuální energie. 
 

Merkur, Hermes 
 

 
 
Pro hlubší pochopení se musíme podívat do symboliky a mytologie, které obsahují a ukrývají 
hlubší pravdy týkající se tohoto tématu. Pokud se podíváme do řecké mytologie, tak najdeme 
velmi zajímavou postavu, která úzce souvisí se sluncem nebo s Kristem. V řecké mytologii je 
nazýván Hermes. V římské mytologii je nazýván Merkur. 
 
Hermes má prastarou tradici. On je poslem slunce. On je nejbližší společník slunce. A 
samozřejmě víme, že planeta Merkur je nejbližší planetou v naší sluneční soustavě ke slunci, a 
má velmi rychlou oběžnou dráhu. V mytologii se mu říká přímluvce nebo posel, který pracuje ve 
jménu slunce nebo Krista. 
 



Když studujeme Hermese či Merkura, tak chápeme, že on byl vždy považován za boha 
plodnosti. A jako bůh plodnosti, byl uctíván symbolicky hromadou kamenů, které byly umístěny 
na křižovatkách. A to obsahuje velmi silný symbolismus. Víme, že v jakýkoli esoterické tradici, 
cestující je symbolem někoho, který kráčí po cestě zasvěcení. Toto souvisí s devátým Arkánem 
knihy Tarotu. Víme také, že křižovatka je také velmi významným symbolem, protože má tvar 
kříže. A Řekové, v dávných dobách brali kameny a na křižovatce je hromadily na kopu. Kámen 
je také velmi důležitým symbolem ve všech náboženstvích a mystických tradicích. Máme kámen 
mudrců a základní kámen, což jsou klíčové prvky. Ale tyto hromady kamenů se nazývaly Herm, 
Herma, takže na křižovatce byste se setkali s Hermem. A každý herm byl zdobený symbolem 
mužského falu (pohlavní úd). Postupně jak řecká civilizace časem pokročila v propracovanosti, 
tyto hromady kamenů se nakonec stali hranatými pilíři s falem, kterých na vrcholu zdobila hlava 
Merkuru či Herma. Je tedy zřejmé, že sjednocení kříže, falu a symbol Merkura obsahuje velmi 
silný symbolismus. 
 

 
 
Chápeme, že Hermes nebo Merkur, symbolizuje základní síly a základní energie v našem 
vlastním organismu. Když se podíváme na základní energie nebo nejsilnější síly, které máme 
uvnitř, tak se samozřejmě musíme podívat na sexuální energii. A to je to, co naznačuje herm. 
Herm nebo ten sloup zdobený falem, který se umisťoval na křižovatkách, říká, že Bůh Merkur se 
nachází v sexu. Merkur je klíčem k práci s křížem, abychom mohli být úspěšným cestovatelem v 
mnoha způsobech a cestách života. 
 
Sexuální síla, jak víme, je konečným vyjádřením mechanické povahy, v našem organismu. Tato 
sexuální síla obsahuje zákon třech. Což je samo o sobě vyjádřením tohoto Kosmického Krista, 
tohoto ohně, který dává všem život. Z naší vlastní zkušeností a naší vlastní znalosti víme, že na 
to abychom mohli něco vytvořit, tak musíme spojit síly. Tak například, abychom mohli vytvořit 
fyzické tělo, dítě, tak potřebujeme pozitivní sílu, kterou je muž, potřebujeme přijímající sílu, což 
je žena, a pak potřebujeme sílu, která tyto dvě síly uvede do rovnováhy nebo která je spojí, a to 
je samozřejmě sex, což je Duch svatý. Když se tyto tři síly spojí, tak můžeme tvořit. Fyzicky 
vzato, samozřejmě, můžeme vytvořit dítě. Ale je tu jiný způsob, vyšší způsob, jak používat tyto 
tři stejné síly. 



 
V každém z nás, se nachází konečná destilace této mechanické povahy. Proces transformace 
všech energií, které přijímáme, má za následek tvorbu sexuální energie. Ve starověké tradici 
alchymie, je sexuální energie známá jako surová hmota. Jedná se o základní sílu, se kterou musí 
alchymista pracovat. Samozřejmě, že alchymie, má také velmi starou historii. Víme, že alchymie 
je derivát pár slov, které jsou dány dohromady: Al, což souvisí s Alláhem nebo duchem, taktéž 
se vztahuje ke slovu El, což v hebrejštině znamená "Bůh," a Khem nebo chemie, což je řecky a 
znamená "spojit nebo odlít kov. " Takže spojit se nebo se odlít/slít s Bohem, je věda alchymie. 
Alchymie byla známá pod jiným názvem, což je spagirism. Toto slovo, spagirism, je kombinací 
dvou řeckých slov: spam, což znamená "extrahovat" a agirus, což znamená "znovu spojit." 
 
Proces alchymie, je vzít surovou hmotu nebo olovo, základní kov a extrahovat z něj to, co je 
čisté. A potom sebrat tyto čisté prvky a vytvořit něco ušlechtilejšího. Všichni jsme slyšeli, že 
alchymista pracuje na extrahování zlata z olova. Tato surová hmota v nás, je Merkur, což je naše 
vlastní sexuální energie. Alchymisté nazývali sexuální energii Merkur, protože Merkur je 
vozidlem/nádobou slunce. Jinými slovy, je to vozidlo/nástroj tvůrčích sil kosmického Krista. 
Merkur, jako posel či přímluvce, je nástrojem, jehož prostřednictvím tyto tři síly mohou v nás 
pracovat. 
 
Ve starověkém Rosikruciánském dokumentu, je Merkur nazýván "sophic hydrolith." Sophic je 
odvozen ze Sofie, což je "moudrost." Hydro souvisí s "vodou" a Lith je "kámen." Takže sophic 
hydrolith, Merkur, je "vodní kámen moudrosti." Fyzická hmota Merkura nebo rtuti, je obojí, 
kámen i kapalina, která je velmi těžká. Je to velmi mocný kov. Staří alchymisté používali 
Merkur, vodní kámen moudrosti, jako symbol tvůrčích sil naší vlastní sexuální energie. V té 
alchymistické tradici je Merkur jedním z nejdůležitějších prvků, které používali jako symbol 
jejich práce. Skutečný alchymista pracoval na opětovném sjednocení s jeho vlastním vnitřním 
Kristem. Snažil se, aby ze sebe odstranil vše, co je nečisté za účelem získání čistoty, a aby tuto 
čistotu mohl spojit s Bohem. 
 
 
Merkur, jako symbol sexuální energie nebo sexuální síly, je také symbolem vod. V mnoha 
alchymistických obrazech a kreseb uvidíme Merkur ve vodách, stojícího ve vodách nebo 
stoupajícího z vod. A to je symbolem našich vlastních sexuálních vod. 
 
Máme také sůl, která se vztahuje k elementu země, k tělu a k lidské bytosti. 
 
A máme síru. síra je symbol ohně. 
 
Tyto tři prvky, sůl, síra a Merkur/rtuť, samozřejmě představují tři síly. Symbolizují zákon třech 
nebo zákon trojúhelníku, který umožňuje tvoření. 
 
Tyto tři prvky, sůl, síra a Merkur/rtuť, každý v sobě obsahuje ostatní tři. Uvnitř Merkuru, v naší 
vlastní sexuální energii, máme sůl a máme síru, což znamená, že máme zem a máme oheň. Naše 
vlastní sexuální vody Merkuru obsahují oheň a také zem i sůl. Stejným způsobem v samotném 
ohni, v síře, najdeme sůl a Merkur. Toto je analogické k základní trojici nadpozemského 



trojúhelníku. V Synovi máme Otce a Ducha svatého, a uvnitř Ducha svatého máme Syna a Otce. 
Tyto prvky najdeme v našem surovém Merkuru, což je konečnou syntézou mechanické přírody. 
 
Z předcházející přednášky o rituálu pancatattva rozumíme, že mechanická příroda v našem 
vlastním organismu upravuje a syntetizuje energii na výrobu sexuální energie nebo toho, co my 
nazýváme vodík SI-12. Tento vodík je nejvyšším výtvorem mechanické přírody. Mechanická 
příroda v nás nemůže jít dál. Toto je konečná syntéza této energie z hlediska mechanických 
procesů. 
 
V alchymistické tradici, je energie plynoucí z procesů mechanické přírody také nazývána Ens 
Seminis, což znamená, entita spermií /semene. A semeno v Gnózi znamená sexuální energii, ať 
už mužskou nebo ženskou. Nejedná se o výhradně mužskou energii. 
 
V naší vlastní ens seminis, v naší vlastní sexuální síle, máme zákon třech. Máme sůl, síru a 
Merkur. Vajíčko a spermie jsou samy o sobě sůl, související s naším vlastním tělem. Uvnitř 
tohoto vajíčka a spermie máme oheň, což je ten tvůrčí potenciál Krista, což je síra, oheň. Takže, 
sexuální vody, které máme uvnitř, mají sůl a mají oheň. Tyto prvky jsou velmi důležité, oni jsou 
tím zákonem třech v našem nitru. 
 
Stejný zákon třech vidíme, když se podíváme jen na samotné fyzické tělo. Co se týče varlat a 
vaječníků, jeden z nich je pozitivní a druhý z nich je negativní. Nebo jinými slovy, týkající se 
dvou, první dvě síly této trojice. Třetí vyrovnávající sílu máme v kostrči, ve spodní části páteře. 
Takže uvnitř našeho vlastního organismu máme tento zákon třech. 
 
V tomto ens seminis, v tomto surovém Merkuru, což je netransmutovaný, hrubý Merkur, surová 
hmota, existuje další síla, která se nazývá "ens virtutis." Toto v latině znamená "ctnost" nebo 
skutečnou sílu a moc, která je obsažena v této sexuální síle. Virtutis souvisí s ctností a mužností. 
Jedná se o světlo, teplo a oheň bytí. 
 

 
 



Alchymisté nám říkají, že musíme umístit surový Merkur do tavícího kelímku. V alchymistické 
tradici je kelímek nádoba. Název kelímek (crucible v angl.) úzce souvisí s křížem (cross v anlg.) 
nebo crux, což je velmi posvátný symbol. Kelímek je pohár, který obsahuje a v němž držíme 
sexuální sílu. Z toho poháru, z této sexuální síly, můžeme tvořit. No existují různé způsoby, jak s 
touto energií tvořit. 
 
V evangeliích, pan Ježíš nám říká: 
 
Amen, amen, říkám ti: Jestliže se někdo nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího 
království. - Ján 3-5 
 
Co pod tímto rozumíme? Rozumíme, že voda je Merkur. Voda je naše sexuální síla. Duch je ens 
virtutis. Je to síla Bytí, Nejvnitřnějšího, našeho vlastního vnitřního Boha, stejně tak Ducha 
svatého, který je tím ohněm obsaženém v ens seminis. A pán Ježíš pokračuje a říká: 
 
Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z Ducha, je duch. 
 
Co nám to říká, je, že existují dva základní způsoby, jak využít sexuální sílu. Můžeme vytvořit 
fyzicky, což znamená, že vytváříme sexuálně, a něco se rodí z těla. A co se narodilo z těla, je 
tělo, a samozřejmě v tomto případě se jedná o dítě. Každý zná postup, jak stvořit dítě. Ale Ježíš 
říká, že existuje i jiný způsob, a to, jak vytvořit z vody a ducha. A to znamená, vytvořit něco 
duchovně. Něco, co se vztahuje k duchu, k našemu vlastnímu vnitřnímu procesu, k našemu 
vlastnímu vnitřnímu božstvu. Takže muž, co je mužská síla, v kombinaci se ženou, což je 
měsíční síla, přijímající síla a síly Ducha svatého nebo sexuality, který tyto dvě síly uvede do 
rovnováhy, mají moc tvořit, ale otázkou je, zda vytvořit z těla nebo z ducha . Toto jsou dvě různé 
věci. 
 
Studovali jsme, jak tato sexuální energie v nás vzniká, a jak tyto vody, které máme, hydro, vodík 
(hydrogen), je generující síla nebo tvořivá síla. V sexuální vodě je oheň. Sexuální vody obsahují 
oheň Ducha svatého a tento oheň musí jednat. Všichni velmi dobře víme, jaká mocná je v nás 
síla sexuální energie. Sexuální energie nás úplně podněcuje k jednání, aniž bychom jí byli 
schopni skutečně odolat. Je velmi silná. Je to těžiště veškeré lidské činnosti. Pokud se podíváte 
na podstatu jakéhokoli lidského konání, tak objevíte, že hlavním faktorem je sex. Tato energie, 
tento oheň, který je jádrem procesu každého atomu, každé molekuly a každé buňky, je také 
kořenem našeho vlastního chování. Bohužel nevíme, jak ji používat správným způsobem. Tento 
oheň, který nás nutí jednat a použít jej, nás nutí jednat v souladu s tím, jak je formována naše 
vlastní psychika. 
 

Zákon 
 
V předchozích přednáškách jsme diskutovali, jak jsme my jako organismus, přišli na svět. Náš 
vlastní duch, náš vlastní Monad, tato božská jiskra, se projektuje do hmoty. A my jako duše nebo 
jako zárodek duše, se v přírodě postupně rozvíjíme skrze po sobě jdoucí království/říše. Jinými 
slovy, jako organismus se vyvíjíme z minerální říše, do rostlinné říše, do živočišné říše. A 
prostřednictvím této cesty si budujeme mysl. Stáváme se sofistikovanějším typem stvoření. 
 



 
 
Poté, co se dostaneme do živočišné/zvířecí říše, máme zvířecí mysl, která je řízena instinktem. V 
živočišné říši vidíme, jak je sex instinktivním procesem a jako zvířata svůj instinkt bez námitek 
následují. To je proto, že nemají uvažování. Jsou poháněny instinktivními silami a jednají na 
základě energií, které se v nich projevují, aniž by je zpochybnili. Zvířata však, které jsou bez 
našeho vlivu, poslouchají tyto instinktivní síly v souladu s přírodními zákony. Takže na jaře, kdy 
se Slunce pohybuje vysoko na obloze, tak sexuální síla stoupá a požaduje, aby jednala. Zvířata se 
páří s cílem rozšířit produkci vlastního druhu. Poté, co uspěli v tomto aktu, tyto síly ustoupí do 
dalšího cyklu. Zvířata poslouchají. Ony používají sexualitu v souladu se zákony, kterými jsou 
podrobeny. Ony neporušují zákon. Výjimku tvoří zvířata, která byla infikována našim chováním, 
což je jiný příběh. 
 
Když tyto embrya duše absolvují živočišnou říši a vstoupí do humanoidní říše, tam jim je dán 
nový nástroj, který nazýváme uvažování nebo intelekt. My jsme intelektuální zvířata. Máme 
stejnou zvířecí mysl, která je instinktivní myslí. Jediný rozdíl mezi námi a jakýmkoli zvířetem je, 
že my můžeme racionalizovat. Můžeme uvažovat. Můžeme odůvodňovat. Takže my, kteří máme 
tuto zvířecí mysl, jsme skutečně řízení instinktem. Přesto to nedokážeme vidět, protože své 
instinktivní chování omlouváme. Omlouváme své touhy, své vášně. Intelektuální zvíře je jediné 
zvíře, které používá sex pro potěšení. Intelektuální zvíře je jediné zvíře, které ničí své přirozené 
prostředí, jediné zvíře, které ničí životní prostor ostatních, jen tak, bez udání důvodu. To je proto, 
že naše psychika je velmi zkažená, zkažená touhou a přitažlivostí k pocitu. 
 
V přírodě existuje zákon, který se nazývá zákon kyvadla. V přírodě máme mnoho typů pocitů. 
Máme pocity, které bychom mohli nazvat příjemné nebo dobré, a máme pocity které bychom 
mohli nazvat negativní, nepříjemné nebo špatné. Tvory živočišné říše zažívají všechny tyto 
druhy pocitů a vědí, co je bolest a vědí, co je radost. Avšak lidské intelektuální zvíře 
racionalizuje a uvažuje a stává se závislým na pocitu. Ochutnáme nebo zažijeme určitý pocit, 



který se nám líbí, a chceme jej znovu pocítit, takže tento pocit vyhledáváme a chceme ho 
zopakovat. Takže stejně je to is nepříjemnými nebo negativními pocity, chceme se jim vyhnout a 
držet se od nich dál. Ale zákon kyvadla je zákon, který spravuje energii. A jak sami dobře víte, 
pokud vezmete kyvadlo, což je určité závaží, které visí na niti nebo na řetízku a zatlačíte ho 
jedním směrem, tak přirozeně se bude muset vrátit druhým směrem, aby dosáhlo rovnováhy, 
která je uprostřed. No před dosažením této rovnováhy se vždy přehoupne na druhou stranu a zase 
zpátky. 
 

 
 
Když my jako mysl, neustále tlačíme směrem k radosti, k příjemnému pocitu, tak v přírodě 
nastavujeme přirozenou odezvu, kde se toto kyvadlo musí přehoupnout zpět opačným směrem, 
aby se vyvážilo. Vidíte tu tři síly? Vidíme pozitivní nebo impulzivní sílu, která tlačí. Pak máme 
negativní či přijímající sílu, která musí reagovat. A pak máte sílu rovnováhy, která je uprostřed. 
Ale my jako psychika nebo mysl jsme tak připoutáni k tomuto pozitivnímu nebo příjemnému 
pocitu nebo síle, že další dvě prostě ignorujeme. My si neuvědomujeme, že když prožíváme něco 
příjemného, tak přirozeně a velmi rychle zažijeme opak. Radost a bolest jsou dvě strany téže 
zkušenosti. Nemůžete mít jedno bez druhého. To je nemožné. Je to zákon přírody. 
 
Ten, kdo se snaží ponořit do radosti se nastavuje, že bude ponořen do bolesti. Toto je základní 
pravda v učení Buddhy, který učil, že jediná cesta, je střední cesta, což je rovnováha mezi 
extrémy dobrého a zlého. 
 
Učení Buddhy, učení Tao a učení Kosmického Krista ve všech jeho podobách vyjadřují tuto 
pravdu: buďte lhostejní, všechny jevy berte stejně. Ať už v radosti nebo v bolesti, buďte stejní. 
Nebuďte připoutáni k extrémům. Toto je cesta, vyrovnaného člověka, čtvrtá cesta, cesta Tao. 
Potřebujeme vědět, jak řídit extrémy kyvadla a být ve středu. To je způsob, jak vyvážit váhy 
života. Musíme se naučit, jak přijímat příjemné i nepříjemné pocity se stejnou základní reakcí, 
která je v skutku lhostejností. 
 
Uprostřed tohoto všeho máme v sobě sexuální oheň, který musí jednat. Ale my, jako vědomí, 
jako duše, jsme uvězněni v této zvířecí mysli, která je hnána instinktivní touhou po příjemném 
pocitu. Naše instinktivní touha v nás vyvolává použití ohně nesprávným způsobem a intelekt 
používáme na odůvodnění a ospravedlnění svého chování. 
 



Takovým hrubým příkladem by mohl být alkohol. Velmi dobře víme, že alkohol je pro náš 
organismus destruktivní. Velmi dobře víme, že alkohol ničí mozkové buňky, poškozuje procesy 
naší mysli, vytváří závislost v našem instinktu, a přesto se snažíme podat logické vysvětlení, 
proč ho užíváme. "No, já piji pouze společensky." "No, je to oslava narozenin" nebo "Je to 
svatba." "No, líbí se mi to a nemůžu to ovládat." To je pýcha. Sexuální žádostivost. Obžerství. 
Snažíme se omluvit svou závislost na pocitu a snažíme se ji odůvodnit. Sexuální sílu používáme 
pro potěšení, a snažíme se omluvit. 
 
Ignorujeme zákony, které ustanovil kosmický Kristus v každé tradici. O jaký základní zákon se 
jedná? 
 
Nesesmilníš 
 
A přesto to děláme, a stejným písmem se to snažíme omluvit. My říkáme: "No, Bůh řekl, že se 
musíme plodit a množit se." Ale my ignorujeme význam tohoto Písma, což znamená, že se 
máme plodit z Ducha, abychom ho poznali. 
 
Ve stejném písmu On sám velmi přímo říká, že mít výron semene znamená stát se nečistým. No 
my přesto svůj výron nebo vypuštění sexuální energie omlouváme. Touha po sexuálním pocitu je 
velmi silná, a když se skombinuje s naší zvířecí myslí a našim intelektuálním odůvodňováním, 
tak jediné co nás zajímá je použití tohoto ohně na uspokojení naší touhy po pocitu. Co však 
nevidíme je zákon kyvadla. 
 

Touha 
 
Pokud máte požár, který zuří ve vašem domě, co se stane, když na něj vylijete benzín? Bude to 
ještě horší. A přesto pokaždé, když prožíváme a cítíme touhu po pocitu, to je přesně to, co 
děláme. Krmíme tu touhu. 
 
Cítíme touhu dát si čokoládový dort, což samo o sobě nemusí být škodlivé. Ale co když tato 
touha po cukru je u člověka, který trpí cukrovkou, který má zdravotní problémy. Co se stane, 
když ho sní? Pouze si pohorší svůj vlastní problém. A to je přesně to, co děláme. My 
ospravedlňujme své touhy. "Ale vždyť je to jen malý dortík. Budu cvičit, budu běhat a pak to 
bude v pořádku." Toto je způsob, jak omlouváme své vlastní zločiny proti sobě. A totéž děláme 
se sexuální energií. "Ale je to jen na jednu noc. Oba rozumíme, že je to jen teď." Namísto toho, 
abychom se snažili najít "Toho Pravého" nebo "Tu Pravou," tak máme "Toho Pravého Právě Teď 
" nebo "Tu Pravou Právě Teď." Není tam závazek. Nikdo nechápe tomu, co si sami sobě a jeden 
druhému skutečně děláme. My používáme sexuální sílu, která je vyjádřením Kosmického Krista, 
svatou sílu a energii pro naše vlastní zvířecí potěšení. To je zločin proti Duchu svatému. 
 
Namísto toho, abychom tento oheň mírnili a ovládali, tak my ho krmíme. Cítíme touhu zažít 
pocity sexuality, která nás pohání masturbovat nebo najít partnera, abychom se do těchto pocitů 
mohli ponořit, ale přitom si neuvědomujeme, že tímto pouze tu touhu krmíme a posilujeme její 
kontrolu nad námi. Naše zvířecí mysl je zuřící bestie, která chce být krmena pocity. Když ji 
těmito pocity nakrmíme, tak tato zvěř se stává silnější. 
 



Co je nejhorší, my zapomínáme, že sexuální oheň tvoří. Merkur obsahuje tři síly, které vytvářejí. 
Víme, že když pohlavním aktem spojíme muže a ženu, tak fyzicky vytvoříme děti. Takže, pokud 
praktikujeme sexuální akt v domě touhy, v domě vášně nebo pokud se dopustíme trestného činu 
masturbace, tak tuto sexuální sílu využíváme na tvoření, ale na tvoření čeho? 
 
Sexuální oheň musí tvořit, protože to je jeho samotný účel existence. Sexuální oheň existuje 
pouze na to, aby tvořil. Ale pokud tvoří pod vlivem touhy, tak jediné co může vytvořit, je větší 
touha. Tak co tedy vytváří? Pokud je tato sexuální energie ovládaná chtíčem, tak vytváří chtíč. 
Když je tento sexuální oheň chycen v procesech našeho hněvu, tak tento oheň vytváří větší hněv. 
Když používáme představivost pro vizualizaci a představujeme si scény sexuality a přitom 
masturbujeme nebo máme pohlavní styk, tak tento oheň vytváří mentální formace chtíče uvnitř 
naší vlastní mysli. Toto je způsob, jakým vytváříme ego. 
 
V alchymii se tomu říká Suchý Merkur. Suchý Merkur, protože nemá čisté energie Ducha 
svatého. Je to poškozený Merkur. Jedná se o síly slunce, které jsou obrácené a které tvoří v 
pekle. 
 
Toto zase kazí naši vlastní síru a vytváří v nás to, co je v alchymii známé jako arzénová síra. 
Arzénová síra je otrávený oheň. V gnosticismu se tomu říká kundabuffer. Jedná se o starodávný 
název, který se vztahuje k tomuto sestupující ohni, který je symbolizován satanovým ocasem. 
Jedná se o negativní polarizovaný oheň, sexuální oheň, který sestupuje z kostrče dolů. 
 
Závislost na pocitu v kombinaci se špatným využitím sexuální energie vede k vytvoření ega. Ego 
je pýcha, hněv, obžerství, závist, strach, vztek, sebeláska, sebenenávist, lenost, všechny tyto 
aspekty naší psychiky, o kterých si myslíme, že se jedná o "nás samých." Toto je "vášeň," číslo 
patnáct v knize Tarotu, což je ďábel. Ďábel je ta svůdná síla sestupujícího hada. Ďábel není nic 
jiného, než kundabuffer, negativní had sexuality, který nás pokouší, abychom ho krmili přes 
identifikaci s pocity. Ďábel je v nás. 
 
Když touha zotročí naše uvažování, když podlehneme pokušení, když ji i nadále krmíme přes 
nesprávné činy, skrze nesprávné myšlení, skrze nesprávné pocity, tak krmíme ďábla. Dáváme ten 
oheň ďáblu a tímto ho posilujeme. To je způsob, jakým postupně upadáme, degenerujeme. 
Generovat znamená tvořit pozitivně, degenerovat znamená ničit. Sexuální energie je polarita. Je 
to oheň nebo síla, která musí jednat. Ale jako polarita, může buď tvořit, nebo ničit. Pokud je 
využívána touhou a vlastní vůlí, tak ničí mysl. Sexuální energie ničí tím, že vytváří destruktivní 
prvky, které známe jako agregáty nebo ega. V okamžiku, kdy my jako lidský organismus nebo 
intelektuální zvíře, začneme jednat tímto způsobem, je okamžik, kdy se začínáme degenerovat. 
To je smysl příběhu Adama a Evy a Kaina a Ábela. Když podlehneme pokušení, když se 
ztotožníme s pocity, tak přehoupneme zákon kyvadla, vytváříme ego. Začneme ničit vlastní 
psychiku. Jsme vyhnáni z ráje a naše touha zabíjí duši. 
 
S každým egem, které vytvoříme, každou mentální formací, uvězňujeme svého vlastního ducha. 
Když jsou ens seminis, tyto tvůrčí vody využívané touhou, tak vytvářejí skořápku, vytvářejí 
formaci. A v ní se uvězní oheň nebo toto ens virtuti, toto ens seminis, tato voda. Duch, vědomí, 
je uvězněno v této skořápce. Když prostřednictvím masturbace a sexuality krmíme své mentální 
útvary/formace související s chtíčem, pak tyto formace berou na sebe určitou formu života, 



falešného života, stávají se osoby nebo zvířata uvnitř naší vlastní mysli. V latině se jedná o tzv. 
inkubus a sukubus. Onanista, který si představuje sexuálního partnera a který svou sexuální 
energii nasměruje k této touze, krmí svou tvořivou silou mentální formaci/výtvor, která vytváří 
falešného elementála/prvek nebo falešného tvora v přírodě, který chce být krmen. A tato 
mentální formace, ať už se jedná o inkubus nebo sukubus, patří k této osobě, je dítětem této 
osoby, které chce být krmeno, a chce být krmeno tím, čím bylo vytvořeno, což je sexuální 
energie. To je důvod, proč se tyto touhy stávají silnějšími, čím více je krmíme. Jediné co chtějí, 
je více jídla. A když je přestaneme krmit, když se snažíme uchovat svou vlastní sexuální sílu, tak 
se rozzuří, a my zůstaneme velmi nešťastný, protože tento oheň hoří a chce být použit. To je také 
důvod, proč jsme stále více nespokojený se sexem a potřebujeme čím dál více extrémnější a 
intenzivnější pocity. 
 
Chovat se tímto způsobem, a být zotročen těmito touhami degeneruje mysl. Přestaneme se 
vyvíjet a začneme degenerovat. Evoluce sama o sobě nemůže nikoho zdokonalit, protože evoluce 
je jen jedna strana mince. Evoluce a devoluce jsou dvě strany téhož kola. Abychom se mohli 
opravdu změnit, abychom se mohli stát tím, čím bychom měli být, tak se musíme osvobodit z 
kyvadla evoluce a devoluce. Jediný způsob, jak to udělat, je skrze revoluci: vystoupit z kola ven. 
Vystoupit z kola evoluce a devoluce znamená, že musíme jít střední cestou. To vyžaduje, 
abychom se vzdali závislosti na pocitech a odporu. Obojí touha i odpor musí být překonány. 
Jestli se chcete ustálit v Tao, ve středu, tak musíte začít správně používat sexuální energii. 
 
Musíme si uvědomit, že naše ego, tato mysl, kterou jsme vytvořili, nemůže vstoupit do nebe. 
Bůh se nemůže smíchat s naší pýchou, s naším chtíčem, s naší závistí. My, tak jako jsme nyní, 
nemůžeme vstoupit do těchto oblastí, protože ego, které máme, nemá nic společného s Bohem. 
To je náš výtvor. To je důvod, proč pan Ježíš řekl: 
 
"Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec." 
 
My nejsme dokonalí, my jsme zkažení. Jsme zkažení vlastními touhami a svou ďábelskou vůlí. 
Musíme se změnit. A pokud nahlédneme do tradice alchymie, tak způsob, jakým to uskutečnit je, 
že musíme vzít síru, oheň a oplodnit Merkur, abychom mohli regenerovat sůl.To znamená, že 
pro sůl nebo tělo - pro nás - abychom se mohli regenerovat, aby mohlo dojít k regeneraci, k 
opětovnému stvoření, k sebeuvědomění, tak musíme oplodnit Merkur nebo impregnovat Merkur, 
sexuální vody s ohněm. Musíme vzít oheň Ducha svatého a zdokonalit vlastní Merkur. 
 

Regenerace 
 
Regenerujeme se tím, že využijme tvůrčí síly sexu. Tvůrčí síly jsou použity k vytvoření vyššího 
vozidla/prostředku, nového zrození, které překračuje omezení fyzické hmoty. Stejné sexuální 
síly jsou také používány ke zničení nečisté hmoty, olovo ega. 
 



 
 
Cesta k regeneraci začíná, když se naučíme, jak osvobodit duši Merkura. Duše Merkura je ens 
virtutis. Je to ten oheň nebo světlo Bytí, které je v našich sexuálních vodách. Jak máme 
osvobodit ens virtutis, světlo nebo oheň Bytí z ens seminis nebo našich vlastních sexuálních vod, 
pokud jej nemáme? Pokud vypouštíme sexuální vody z našeho vlastního organismu, jak máme 
extrahovat ens virtutis nebo to světlo, ten oheň? Nemůžeme. Pokud ve sklenici není voda, tak z 
něj nemůžeme pít. Abychom mohli extrahovat kovovou duši z Merkuru, abychom mohli 
regenerovat lidskou bytost, tak musíme naplnit sklenici s vodou. A to je důvod, proč kelímek v 
alchymii nebo jinými slovy, svatý grál je vždy zobrazen naplněný touto posvátnou tekutinou. 
Toto se nazývá "Merkur moudrých." Tato kapalina, ens seminis, obsahuje ens virtutis, což je ta 
kovová duše, která musí být získána/extrahována. V alchymistické terminologii se jedná o 
provedení sublimace. Sublimovat znamená "transformovat pevné do plynu." Musíme 
transformovat sexuální vody na něco jemnější. Mechanická příroda to udělat nemůže. 
Mechanická příroda vám může poskytnout jen surovou hmotu na práci, ale získat/extrahovat ens 
virtutis je dílem vůle - ovládnout a udržet tento oheň, tyto vody a extrahovat ens virtutis nebo 
kovovou duši. 
 
Někteří lidé si to pletou s pojmem "celibát." Musíme si uvědomit, že celibát je běžně definován 
špatným způsobem. Pouze zadržovat sexuální vody uvnitř je nemožné, protože oheň, který je ve 
vodě musí jednat. To je důvod, proč kněží, mniši a jeptišky, kteří se snaží přimět k celibátu, 
degenerují svou vlastní mysl. To je důvod, proč v těchto dnech máme kněží, kteří zneužívají děti, 
a kteří mají sex tajně ve svých klášterech a kostelech, a to prostřednictvím masturbace, 
prostřednictvím homosexuality a jiných forem zneužívání. Zapomněli nebo nikdy se neučili 
správnou metodu, jak transformovat tuto energii. 
 
Někdo, kdo je svobodný, kdo nemá manžela/ku, se potřebuje naučit techniky na transformaci 
této zadržované energie. V opačném případě je tento oheň, který je ve vodě spálí. Kněží 
středověku, kněží inkvizice, byli zkažení vlastními vodami, ohněm v této vodě. Stali se z nich 
fanatici a začali zabíjet a mučit, přičemž věřili, že jednají dobře. To bylo přímým důsledkem 
nesprávného použití sexuální energie. Podobně, jakýkoliv druh nevhodného sexuálního chování 
má za následek špatné chování v jiných způsobech, psychologicky. Fanatismus, násilí a to jak 
vnitřní, tak vnější, lze vystopovat k nesprávnému použití sexuální energie. V dnešní době 
existuje mnoho lidí, kteří věří, že dělají dobře a slouží Bohu, když zabíjejí lidi. A to proto, že 
jejich vlastní sexuální oheň směřuje opačným směrem. 



 
Jeden ze symbolů Merkuru je Merkurova hůl/žezlo. Tento symbol nám ukazuje dva propletené 
hady, tvořící svatou osmičku. V hinduismu, jsou tyto dva hadi pojmenované Idá a Pingalá. Jsou 
to slunečné a lunární hady. Jeden z nich je slunečný a druhý je lunární. To znamená, jeden je 
pozitivní a jeden negativní, pokud jde o polarizaci. Tyto dva hadi symbolizují jemnější kanálky 
nebo trubky, které vystupují od kostrče směrem k mozku. Po obou stranách se táhnou páteří a 
spojují se s nozdrami našeho organismu. Tyto dva kanálky nebo trubky jsou cesty, aby jimi 
mohla protékat energie. Ale v obyčejném člověku, je negativní nebo měsíční had padlý. 
 

 
 
V esoterickém křesťanství se ženský nebo negativní had volá Eva a v sanskrtu se nazývá Idá. 
Jedná se o sílu nebo vliv v psychice, která nás nutí k plození. Nutí nás plodit, vytvářet děti. A 
tím, že jsme ztotožněni s tímto pokušením, vyléváme svou vlastní sexuální sílu a vytváříme v 
sobě ego. 
 
Když se naučíme, jak tuto sexuální energii udržet, transformovat ji pomocí technik vyučovaných 
v tantře a esoterické alchymii, tak se vlastně naučíme, jak tuto sexuální vodu vzít, jak ji držet ve 
sklenici pohlavních orgánů a sublimovat ji, přeměnit ji na plyn. Tento plyn nebo tyto výpary 
stoupají těmito dvěma kanálky, Idá a Pingalá. Je to akt vůle. Učíme se, jak tuto energii udržet, 
jak využít vlastní vůli k sublimaci této vody na plyn. To úzce souvisí s dechem, s tím, jak 
dýcháme, s pránou, s energií. 
 
V řecké mytologii, v příběhu o Merkuru, Merkur najde dva hady, jak mezi sebou bojují. Tyto 
dva hadi jsou Idá a Pingalá. Solární had, Pingalá, Adam, který stoupá směrem k bytí, souvisí s 
vědomím, s našim vlastním duchem. Negativní had Eva je klesající a nutí nás k plození. Tyto 
dva hadi, mezi sebou bojují v naší psychice. Merkur je vidí, jak bojují. Přichází se žezlem, s holí, 
což je symbolem vůle, kralování a symbolem páteře. Mezi oba hadi umístí svou hůl, což způsobí, 
že se usmíří. Rovnováha je dosažena skrze střední cestu, silou vůle. To je to, co tvoří slavný 
symbol Merkurové hole. A když je tato hůl umístěna, tak v horní části hole se rozsvítí koule a 
zrodí se křídla ducha. Toto je slavný symbol Merkurové hole. 
 
Je jasné, že symbol obsahuje kompletní učení alchymie a cestu k regeneraci. Když se naučíme, 
jak využívat kovovou duši Merkuru, tuto páru, tak ji vyzvedneme skrze hadů Idá a Pingalá. A 
když jsou tyto hady obnoveny a když se setkají, tak dosáhneme rovnováhu, vyvážení. 
 



 
 
Pár, muž a žena, kteří společně pracují na křížení Merkuru vlastních těl, vytvářejí něco nového. 
Vytvářejí něco duchovní spíše jako tělesné, z těla. Tento surový Merkur, který se zkříží mezi 
mužem a ženou má za následek vytvoření nové síly, tzv. kundaliní. Toto je oheň Letnice. Tento 
oheň je vysvobozen ze spodní části páteře a může stoupat po páteři a začít uvolňovat ducha z 
klece, čili z ega. Samozřejmě o tomto procesu se obšírně diskutuje v hinduismu a buddhismu, ale 
na Západě je to jen velmi slabě pochopeno. 
 

Kundaliní 
 
Proces uvolňování této energie začíná probouzet schopnosti, které máme uvnitř, které jsou nyní 
spící. Svobodný člověk, který se tuto rovnováhu snaží obnovit pouze sám u sebe, bez spolupráce 
s partnerem, se snaží přinést jiskry světla nebo ohně skrze Idá a Pingalá a může osvětlit ty 
magnetické centra, které jsou umístěny podél páteře, které nazýváme čakry, kostely. Tyto jiskry 
světla mohou vyvolat vize, mohou vyvolat zážitky, pochopení. Ale opravdu probudit tento oheň 
kundaliní vyžaduje spolupráci mezi manželem a manželkou, mužským a ženským principem. 
Tyto polarity, pozitivní i negativní, musí být zkombinované s usmiřovací silou Ducha svatého. 
To je způsob, jak zákon třech vytváří něco nového, správným způsobem. 
 
Když se oheň kundaliní probudí, tak začne stoupat vzhůru po páteři, po třiatřiceti obratlích v 
souladu se zásluhami srdce. Oheň, který je tam probuzen, je živou inteligencí Boha. To nemá nic 
společného s mechanickou přírodou. Tento oheň se probouzí pod vedením vašeho vlastního Bytí 
a ne z vaší vlastní vůle. Svobodný člověk, který pracuje na vlastní pěst, nemůže probudit 
kundaliní, protože nemá k tomu potřebné síly/energie. Manželé, kteří pracují společně v 
cudnosti, což znamená, že zadržují sexuální energii, neplýtvají ji, nerozlévají ji, začnou 
extrahovat kovovou duši spermií. Tato pára pak může oplodnit Merkur. To je to, co alchymisté 
měli na mysli, když řekli, že síra, oheň musí oplodnit Merkur, aby se mohla zregenerovat sůl. 
Oheň nebo síra může oplodnit Merkur pouze mezi manželem a manželkou. 
 
Když oheň stoupá po páteři, tak v různých stupních probouzí čakry. Ve spodní části páteře máme 
čakru Múládhára, která souvisí s církví Efezu v knize Zjevení. Múladhára je kořenem nebo 



základem. Když oheň prochází tímto kořenem, tak dále stoupá až k církvi Smyrna, což je čakra 
Svadhišthána, která souvisí s vodou. Poté vystoupáme až k Manipuře, která se vztahuje k ohni a 
k církvi Pergamus. Potom oheň dosáhne úroveň srdce, týkající se čakry Anáhata, související s 
církvi Thyatira v knize Zjevení. Pak dosáhneme úroveň hrdla, spojené s církvi Sárd a čakrou 
Višúddha, což znamená čistotu. Na úrovni hypofýzy mezi obočím, máme čakru Adžňá, která 
souvisí s církvi Filadelfie, a to se týká síly a moci a odvahy. A na vrcholu hlavy, církev 
Laodicea, což je čakra Sahasrára, čakra tisíc lístků, také známá jako svatozář svatých, koruna 
svatých. Těchto sedm čaker, které souvisejí s magnetickými sedmi centry a které souvisejí s 
kabalistickým světem Assiah a páteří, jsou ty síly, které souvisejí se sedmi vědomími, které 
musíme probudit. 
 
Tím, že proměňujeme sexuální energii, nasycujeme sedm církví a sedm čaker a začneme 
probouzet ostatní smysly. Máme pět smyslů, které známe velmi dobře. Se stoupající kundaliní, 
probudíme dalších sedm. To nám dává dvanáct smyslů nebo dvanáct plodů Stromu života, které 
jsou zmíněny v knize Zjevení. A mezi ně patří: intuitivní jasnovidectví, schopnost astrálního 
cestování, pamatování si minulé životy, mít jasnoslyšení, jasnovidectví atd. 
 
Oheň kundaliní, oheň Ducha svatého, stoupá v centrálním sloupci páteře, který obsahuje velmi 
jemné nervové vlákno, které se sv sanskrtu nazývá Sušumnou. Tyto nervová vlákna nebo nádí, 
Idá, Pingalá a Sušumná jsou polo-fyzické. Nemůžete je najít fyzicky, pokud se je pokusíte najít 
se skalpelem, tak neuspějete. Úzce souvisí s naší vnitřní fyziologií. 
 
Když vložíme muže a ženu do kelímku, tj. alchymistické nádoby, s cílem vytvořit dítě, fyzicky, 
vytvořit něco z těla, stejným způsobem vložíme muže a ženu do kelímku s cílem vytvořit z 
ducha. Když jsou muž a žena, kteří neplýtvají a zadržují vody z Merkura umístění v nádobě, a 
když na tuto nádobu aplikujeme teplo nebo sexuální oheň, tak se vytvoří pára. Pára je kovová 
duše spermií, která je extrahována. Tato pára, skrze kombinaci muže a ženy, oplodňuje samotný 
Merkur, což způsobuje výstup kundaliní. Oplodněný Merkur je to, co vytváří duši. Oplodněný 
Merkur nebo Merkur, který byl dokonale sloučen se sírou a s ohněm, je to, co vytváří vnitřní 
těla: sluneční astrální tělo, sluneční mentální tělo a sluneční příčinné tělo. To je způsob, jak se 
člověk znovu narodí = kombinací vody a Ducha, v souladu s pokyny vydanými Mistrem 
Ježíšem. 
 
Stejným způsobem, jako vytváříme fyzické tělo ve fyzické rovině (světě), vytváříme vnitřní těla 
ve vnitřních rovinách (světech). Ale na vytvoření těchto vnitřních těl, musíme uchovávat 
sexuální síly, používat je správným způsobem. 
 
To je to, co měl apoštol Pavel z Tarsu na mysli, když psal, že se má sílu abstinence. To znamená, 
že osvobozuje duši Merkuru, aby ho mohl oplodnit. Také říká: 
 
"Ti, kteří nemají tuto možnost, a nechtějí se spálit, se musí oženit/vdát." 
 
Říká, že být ženatý, znamená, že člověk musí být v manželském svazku, aby mohl pracovat 
společně se svým partnerem, aby se nespálil, aby použil tuto energii správným způsobem. Ale 
dále říká: 
 



"Když jste ženatí/vdané, musíte se chovat tak, jako když jste byli svobodní/é." 
 
To znamená, že buďte ženatý, buďte spojený s manželem/kou, ale nemrhejte sexuální silou. 
Nekřižte surový Merkur s cílem vytvořit fyzicky. Krížte surový Merkur s cílem vytvořit 
duchovně, vnitřně. To je důvod, proč je pro nás nemožné mít druhé zrození, být znovu narozený, 
pokud rozléváme sexuální síly, pokud jimi plýtváme. 
 
Oplodnění tohoto ohně, oplodněný Merkur, což je výsledek křížení muže a ženy, vyvolává 
vzestup kundaliní v páteři fyzického těla. Přebytek této energie jde dále s cílem vztyčit hady 
každého vnitřního těla: vitálního, astrálního, mentálního, příčinného, atd. Každá následující 
oktáva vytváří nové výtvory vztahující se k duši, a toto je způsob, jak se znovu narodit. 
 

 
 
"Merkur je kovová duše exiohehari, kovová duše posvátných spermií, které musí přijmout oheň, 
aby mohli stoupat vzhůru. Sirný Merkur je ten, který stoupá dřeňový páteřním kanálkem a 
otevírá čakry, magnetické centra člověka. Přebytek sirného Merkuru krystalizuje v astrálním 
těle. Astrálnímu tělu dává život. Pak krystalizuje v mentálním těle a nakonec krystalizuje v 
příčinném těle nebo těle vědomé vůle. Každý, kdo má fyzické, astrální, mentální a příčinné tělo, 
získá duchovní principy a stává se skutečným člověkem. Předtím než jeden vytvoří tato těla, je 
pouze intelektuální zvíře nesprávně nazývaný lidskou bytostí. "- Samael Aun Weor, Kabala 
mayských mystérií. 
 
Tento oplodněný oheň způsobuje změny v psychice toho, kdo s ním pracuje. Probuzení tohoto 
ohně nazýváme Příchod ohně, a jedná se o nejdůležitější událost v životě každého intelektuálního 
zvířete. Oheň se probudí a přináší se sebou šest mystických zážitků. 
 



První z nich se v sanskrtu nazývá Ánanda, což znamená blaženost, co se týče takového 
duchovního štěstí, které není závislé na jakémkoli pocitu. Jedná se o přirozenou a spontánní 
radost, která vzniká v psychice, čistě z důvodu, že jeden má tento oheň uvnitř, a to nemá nic 
společného s jakýmkoliv druhem externích jevů či utrpením. 
 
Kampan je elektrická a magnetická, duchovní hyper-citlivost. 
 
Utan je zvýšená schopnost sebeuvědomování, astrální projekce, mystických zážitků. 
 
Gurnee je velmi silná duchovní touha. 
 
Murch je spontánní uvolnění, zejména v souvislosti s meditací. 
 
A Nidra, což je velmi specifický způsob, jak zkombinovat ospalost s pozorností, za účelem 
meditace a zkušenosti toho, co známe jako Tao nebo Brahma. 
 
Těchto šest mystických zážitků se vyskytuje ve stupních týkajících se stupňů probuzení 
kundaliní. Takže, když kundaliní stoupá fyzickým tělem, tak zažíváme těchto šest mystických 
zkušenosti v této úrovni. A když je kundaliní zvednuta ve vitálním těle, tak těchto šest zážitků 
zažíváme ve větší míře. A takto postupně dál, jak vyzdvihujeme sedm těl duše. Ten oheň, který 
je vytváří je Jehovův oheň, oheň lásky, Svatodušní oheň, který je nad hlavami apoštolů v knize 
Skutků. Jedná se o základní/prvotní oheň, který osvětluje svatozář, kterou vidíme nad hlavami 
všech svatých, ať už na východě nebo na západě. Tyto ohne jsou ohne Krista. Chokmah, 
moudrost, sophia, oheň, který nám dává moudrost. Oheň v nás stoupá podle zásluh našeho srdce. 
Jinými slovy, se svatostí, s psychologickou čistotou. 
 
Velmi dobře víme, že ego není možné míchat s Bohem. Kundaliní, oheň Ducha svatého se v nás 
může probudit pouze tehdy, pokud jsme se psychologicky zdokonalili. Toto je způsob, jak v nás 
tento oheň krůček po krůčku stoupá = tím, že proměníme své špatné skutky na správné jednání. 
Měníme se v závislosti na tom, jak chápeme a rozumíme naší vlastní mysli, jak rozumíme 
zákonu kyvadla, který je v nás, a jak rozumíme tomu ohni, který nás nutí jednat. Tím, že 
začneme používat svou vůli, začneme kontrolovat energii, která stojí za našim každým aktem, ať 
už se jedná o fyzický akt, emocionální nebo duševní. To je důvod, proč musíme pracovat se 
srdcem, abychom se očistili od nečisté motivace nebo ega. To je způsob, jak se znovu narodíme: 
skrze svatosti mysli, skrze cudnosti sexuální síly a skrze obětování pro druhé. 
 
Když spojíme muže, (který je ztělesněním sluneční nebo pozitivní síly, který má tyto tři síly ve 
fyzickém těle, pozitivní a negativní ve varlatech a vyrovnávající v kostrči) a ženu, (která je 
ztělesněním přijímající síly, která má pozitivní a negativní sílu ve vaječnících a vyrovnávající v 
kostrči) se zákonem rovnováhy, Tao, Ducha svatého, tak tyto dva trojúhelníky vytvoří 
Šalomounovu pečeť, která je nejdokonalejším symbolem centrálního slunce Krista. Mistr Samael 
Aun Weor napsal, že pokaždé, když nesmrtelný architekt zaměří svou pozornost na jeden bod v 
prostoru, tak z tohoto bodu se vynořuje nádherná hvězda, která oznamuje zrození nového stavu 
vědomí, archetyp bytí, světa, hvězdy nebo slunce. A tato nádherná hvězda je Šalomounova 
pečeť, která je dokonalým symbolem Kristického slunce. Tato práce je realizována tím, že 
pracujeme s Merkurem v souladu se zákony danými kosmickým Kristem. 



 
Kombinace těchto dvou trojúhelníků nastává skrze kříž. Takže do středu umístíme kříž a máme 
dokonalý symbol. 
 

Otázky a odpovědi 
 
Posluchači: Je to škodlivé nebo nakažlivé, jestliže pouze jeden z partnerů to praktikuje? 
 
Instruktor: Myslíte tím, že jeden z partnerů přeměňuje svou sexuální energii a druhý ne? Je to 
těžké, ale je to možné. 
 
Posluchači: Je to škodlivé? 
 
Instruktor: Samael Aun Weor uvedl, že pokud je někdo v manželském svazku a pouze jeden z 
tohoto manželství chce vykonávat alchymii a přeměňovat své sexuální síly, nechť tedy tak dělají 
a stále ještě mohou postoupit ve své vlastní práci. 
 
Posluchači: Takže můžete vytvořit astrální tělo? 
 
Instruktor: Ano, je to takto možné. 
 
Posluchači: Ale já jsem myslel, že jsou zapotřebí obě síly. 
 
Instruktor: To ano, mužská a ženská síla se tam protínají. Ten, kdo nedělá práci nevytvoří 
vnitřní těla. 
 
Posluchači: Tato osoba vlastně smilní? 
 
Instruktor: Ano. Takoví lidé žádné vnitřní těla nevytvoří. 
 
Posluchači: Nemá to vliv na druhou osobu? 
 
Instruktor: Nemá to vliv na toho, kdo přeměňuje svou energii. Protože toto tvoření, které se 
odehrává ve vás, se odehrává ve vás, a jako muž máte sluneční sílu. Co potřebujete k uzavření 
vašeho vnitřního obvodu, je ženská síla. Nebude to sice tak silné, jako kdyby i ona pracovala 
stejným způsobem, ale stále budete tvořit. 
 
Posluchači: To je to, co Pavel říká v Bibli: pokud váš/e manžel/ka nevěří, neodmítejte ho/ji. 
 
Instruktor: Správně. V Bibli to Pavel naznačuje. Pokud váš/e manžel/ka nesouhlasí a nevěří v 
to, tak byste ho/ji neměli odmítnout. Protože možná časem nebo vašim příkladem ho/ji budete 
moci zachránit také. 
 
Posluchači: Římané nazývají Paula Merkurem. 
 
Instruktor: O, to je zajímavé, protože on je ten, kdo vypráví o využití sexuální síly. 



 
Posluchači: Jsou čakry a církve přesně totéž nebo spolu jen úzce souvisí? 
 
Instruktor: Navzájem spolu souvisejí. Způsob, jakým to můžete chápat, je takto: Církev je jako 
květináč a čakra je květina. 
 
Posluchači: Když jste řekl, že mícha je spojena s nosními dírkami, je spojena skrze vrchol hlavy 
nebo jen protíná lebku? 
 
Instruktor: Nádí, Idá a Pingalá jsou propojeny mezi pohlavními orgány a nozdrami. 
 
Posluchači: Ale jak přesně jsou propojeny? 
 
Instruktor: Jen energicky. Jsou to energetické kanálky. 
 
Posluchači: Takže to není fyzicky? 
 
Instruktor: Ne, není to fyzicky. Je to prostřednictvím energetických kanálů. Tělo je zaplněné 
miliony kanálů. Fyzicky to samozřejmě víme, ale platí to i energeticky. Tělo na fyzické úrovni 
má elektřinu, ale tato stejná organizace energie existuje ve vitálním těle, kde máme miliony 
energetických kanálů, ale primárně, ty jsou spojeny s páteří. Sušumná, Idá a Pingalá, souvisejí s 
kundaliní a v páteři tvoří ten zákon třech, ale všechny souvisí s dechem. Dech je místo, kde 
nasáváme sluneční světlo a pránu. Toto zkombinujeme s výpary Merkuru, abychom osvětlili 
naše vlastní vědomí. 
 
Posluchači: Ptal jsem se, protože jsem chtěl vědět, jak si to mám představit, když dělám tohle 
cvičení. 
 
Instruktor: Ano, můžete si představit spojení nebo vztah mezi energiemi, které stoupají z vašich 
pohlavních orgánů a jsou kombinovány s energiemi, které vdechujete skrze vzduch. A tato 
kombinace se děje v této plynné sublimaci vody, ať už jste svobodný nebo pracujete jako pár, 
děje se tam stejná kombinace prvků. Takže podobný proces vidíme už jen v mechanické přírodě, 
o kterém jsme mluvili v pancatattva rituálu, kde můžeme vidět, jak tělo přijímá určité prvky a 
kombinuje je s ostatními za účelem jejich zdokonalení/rafinace. Takže toto je mechanický 
proces, ale když k tomu aplikujete svou vůli, ať už prostřednictvím pránájámy nebo 
prostřednictvím Bílé Tantry (což je technika mezi manželským párem, kde zadržujete energii), 
pak děláte to, čemu se říká vědomá práce. Pracujete s vědomými zákony, nikoliv mechanickými. 
Není to mechanický proces. Neděje se to jen tak samo od sebe. Děje se to tím, že jednáte vědomě 
v souladu s vůlí vašeho vlastního Bytí. A právě On, vůle vašeho vlastního Bytí, Jeho energie a 
Jeho inteligence může nastartovat a umožnit vzestup těchto sil. Takže je to analogické s 
mechanickým procesem, ale je to zcela vědomý proces, což znamená, že se to nestane samo o 
sobě. 
 
Posluchači: Ano, ale chcete zachovat mechanický proces, i když to budete přerušení je neustále 
v mysli, budete chtít, aby dělal hluboký dech ... 
 



Instruktor: Musíte neustále přinášet vědomou vůli do těchto procesů i do mechanických, to je 
důvod, proč v pancatattva rituálu se učíme používat mantru krim, což znamená, přinést naši 
vědomou vůli do tohoto mechanického procesu, abychom ho mohli dále zdokonalit. Samozřejmě 
.. Ano? 
 
Posluchači: Co znamená arkánum? V této přednášce jste mluvili o arkánum A.Z.F. 
 
Instruktor: Arkánum je starodávné slovo. Má několik různých významů. Obyčejně ho chápeme 
jako tajemství nebo něco, co je známo pouze zasvěcencům. Arkana naznačuje esoterické 
znalosti/poznání nebo esoterické pravdy. Arkánum ve skutečnosti souvisí se zákonem. Máme 
dvacet dva arcana (což je množné číslo) tarotu, máme velké Arkánum (jednotné číslo), což je 
tajemství alchymie nebo bílé tantry, takže to znamená, že tyto arkany jsou pravdy nebo 
esoterické zákony, které tvoří základ skutečného náboženství. A to je symbolizováno a skryto v 
arše smlouvy. Arkánum smlouvy. A také v Noemovy arše nebo arkánum, což je ta esoterická 
pravda. A Archaea Řeků, co je to oplodňujícím nebo tvůrčí pole nebo chaos energie, ze kterého 
se rodí solární těla. 
 
Posluchači: A co je A.Z.F.? 
 
Instruktor: A.Z.F. se vztahuje k zákonu třech. Jedná se o tři základní síly, které se vztahují k 
soli, síře a Merkuru. Vztahující se k azoth, k fuego nebo k ohni a k aqua nebo vodě. Existuje 
mnoho významů, které se skrývají za A.Z.F., jedná se o alchymistický symbol. 
 
Posluchači: Když si během transmutace pro svobodné představujeme energii, jak stoupá přes 
kanály, měli bychom si představit, jak se tyto kanály navzájem kříží? Kříží se pouze jednou? 
 
Instruktor: Mistr Samael Aun Weor vysvětluje, že kanály Idá a Pingalá se navzájem překřižují a 
tvoří tři osmičky. Takže si představte tři osmičky naskládané na sebe a jak přes tyto kanály 
prochází energie. Vizualizace je efektivní a pomáhá s koncentrací a s prohlubováním vlastní 
meditace a porozumění. Ale někteří lidé mají s vizualizací problémy. Hlavní věc je, uvolnit se, 
provádět pránájámu, dýchat a modlit se. 
 
Posluchači: Můžete nechat dech, aby táhl energii nahoru a získat stejný efekt? 
 
Instruktor: Proces dýchání, když je spojen s vědomou vůlí, když se to dělá vědomě a pozorně, 
může být použit jako jednoduchá transmutace. Můžete se vydat na procházku, a když jste vědom 
a pozorný, tak dýcháním transmutujete. Můžete zpívat a zároveň přitom transmutovat. Ale to 
musí být něco, čeho jste si vědom, že provádíte. Důvodem je, že u nás je již dech polarizovaný 
negativně. Vdechujeme a vydechujeme, ne? Ale způsob, jakým jsou v nás tyto energie 
polarizované, je opakem toho, jak by to mělo být, díky charakteru naší psychiky. Takže proto 
používáme mantru s názvem Ham Sah, což je druh pránájámy. Když se nadechujeme, tak 
vyslovujeme mantru Ham a to je vlastně opakem způsobu, jakým normálně dýcháme. Když 
normálně dýcháme, tak při nádechu vdechujeme Sah. Takže tohle chceme obrátit. Mnoho škol v 
dnešní době učí tuto pránájámu jako Sah Ham. Takže vás učí, že při vdechování máte vyslovovat 
mantru Sah, ale my to už děláme. Je to negativní a rozhodně nám to nepomáhá se regenerovat. 



Takže to je důvod, proč v gnóze chápeme, že při nádechu musíme vyslovovat Ham a výdechu 
Sah. Prostě musíme obrátit proces a to je jen otázka vědomé vůle. 
 
Posluchači: Ó, není náhodou Ham Sah labuť? 
 
Instruktor: Ano. To je jeden z významů mantry. Tato Kalahamsah labuť je starobylý 
hinduistický symbol Ducha svatého. Je to čistá bílá labuť, která se vznáší nad vodami. Vody jsou 
samozřejmě symbolem sexuálních vod. Tato labuť je stejným symbolem, jako je v křesťanství 
holubice, Duch svatý, který se vznáší nad těmito vodami. Toto se vztahuje k Ruach Elohim z 
knihy Genesis, což je ten duch, který plave na vodách, který tvoří. 
 
Posluchači: Mělo by se sah vyslovovat jako šepot? 
 
Instruktor: Ano, při výdechu sah je [zašeptané] "sah." Je to tiché. 
  



Tantra - Kontinuum 
 
V gnóze, studujeme přírodu jako komplexní celek. Činíme tak z důvodu, abychom měli naprosto 
kompletní a velmi syntetické chápání zákonů, které řídí naši existenci. Gnóze je velmi rozsáhlá a 
komplexní ve svém rozsahu. Mít rozsáhlé pochopení je velmi důležité, abychom rozuměli 
samému sebe a svému místu ve vesmíru. 
 
Život není tak jednoduchý, jak se může zdát skrze pět smyslů. Materialistická věda to už začíná 
chápat a to zejména ti, kteří zkoumají mechaniku velmi malých částic, jako kvanta a mechaniku 
atomů. Tito badatelé objevují zákony a funkce energie a hmoty, které rozhodně přesahují 
chápání vědy před 10, 20 nebo 50 lety. Chování energie a hmoty v jejím samotném základu je 
pro intelekt velmi těžké pochopit a současní vědci to začínají vidět- jejich věda je stále blíže k 
mysticismu, než byla věda Newtona, věda minulého století. 
 

 
 
Gnostici zkoumají stejný jev, ale z jiného úhlu pohledu. My zkoumáme podstatu jevů v našem 
vlastním vědomí a v zrcadle, které máme v naší vlastní psychice. Toto zrcadlo, když je čisté, je 
schopné odrážet celý vesmír a prokázat duši a vědomí skutečný účel a projevy energie a hmoty. 
V gnózi, studujeme tuto obrovskou existenci pomocí piktogramu, mapy nebo symbolu, který 



nazýváme Strom života. V současné době je obecně známý jako Kabala, no bohužel dopracovat 
se ke skutečnému pochopení této mapy je velmi obtížné. 
 
Když se na tuto kabalu nebo Strom života dobře podíváte, tak uvidíte, že na samém vrcholu 
začíná Absolutní abstraktní prostor, který je obrovský, prvotní potenciál. Tento potenciál nebo 
lůno, je rozlohou potenciální existence. Mohli bychom říci, že v určitém smyslu se jedná o 
oplodněnou hmotu nebo žádnou-hmotu, která tvoří základ samotné hmoty. My se to snažíme 
vysvětlit v symbolech, abychom to dokázali pochopit, ale skutečné pochopení nelze získat myslí, 
rozumem, to se musí zažít vědomím, což je něco jiného. 
 
Z tohoto obrovského potenciálu se objevují první záblesky existence, co je to, co nazýváme 
nekonečno. Tradicemi po celém světě je nekonečno velmi často symbolizováno kruhem. V 
tradičním gnosticismu vidíme symbol hada, jak požírá svůj vlastní ocas. Tento symbol 
představuje mnoho věcí, hlavně úzce souvisí s kruhem Zen, což je narychlo nakreslený kruh, 
který představuje kontinuum přírody, kontinuum energie. Tento kruh je nula nebo samotné lůno. 
 
Když tento nulový bod, toto nekonečno, něco projeví, tak v tomto kruhu uvidíme tečku nebo 
bod, a to je první vznik něčeho. Tato tečka symbolizuje to, co nazýváme Monád nebo náš 
Nejniternější, náš vlastní Božský Duch. No aby se tento Monád, tento Duch nebo tato inteligence 
mohla vyjádřit, tak se musí rozdělit na dvě části. Představte si kruh s tečkou uprostřed, pak si 
představte, že ta tečka se rozšíří směrem nahoru a dolů, aby vytvořila čáru, a tato čára rozděluje 
kruh na dvě části. 
 
Tento proces rozdělení symbolizuje základní pohyby, které se vyskytují v kořeni veškeré hmoty 
a energie. Rozdělení do dvou je základní východisko, ze kterého pochází všechno stvoření. 
 
Na Stromu života, když se toto lůno rozdělí na dvě části, tak se objevuje to, co nazýváme יהוה 
Iod-Havah nebo Iod-Heveh, co znamená: 
 

 י Iod, mužský princip 
 הוה Heveh nebo Eva, je ženský princip 

 
Tato stejná dualita mužského a ženského principu je obsažena v hebrejském slově Elohim. 
Elohim znamená také mnohost. El je jednotné číslo pro Boha a Elohim je jednotné číslo pro 
Bohyni. Elohim je množné číslo pro bohy a bohyň. 
 
Když se ten bod nebo tečka v lůně rozšíří směrem ven a kruh je rozdělen na dvě části, tak vidíme 
spojení základní duality a toto spojení samo o sobě tvoří třetí princip nebo třetí faktor. Takže zde 
vidíme tři síly: 
 

 jedna a dva, muž a žena 
 jejich spojení, což je třetí síla  

 
Toto je Zákon tří. Gnostický termín je Triamazicamno. Zákon tří je univerzální zákon, který se 
nachází v každém náboženství, každé mystické tradici, každém duchovním učení. Zákon tří je 
Trojice, nebo Tří-Jednota, Tri-V-Jednom, zákon tří je základem veškeré hmoty. Tři síly vyjadřují 



energii, aby bylo možné tvořit a když se tyto tři síly zhmotní, tak sestoupí do hmoty, a hmota se 
zhmotňuje prostřednictvím čtyř elementů. O tomto jsme diskutovali v předchozích přednáškách, 
takže já to jen opakuji, abychom zřídili určité parametry pro dnešní rozhovor. 
 
Čtyři prvky jsou známé ve všech různých tradicích, a v Bibli, jsou symbolizované v knihách 
Ezechiela a v knize Zjevení čtyřmi Cherubíny nebo čtyřmi Elohim, kteří drží čtyři větry Země. 
Tito čtyři andělé nebo čtyři prvky, symbolizují energii, symbolizují inteligenci. 
 

 
 
Pravděpodobně jste si všimli, že jsme se právě přesunuli z nuly do jedné, do dvou, do tří, a nyní 
do čtyř. Čísla jsou základem všeho. Kabala je věda o číslech a jakýkoli tradiční, světský, 
materialistický matematik vám řekne totéž: vše je zredukováno na čísla, dokonce i lidská bytost. 
Takže, studium čísel v tomto smyslu je opravdu studium základních zákonů. 
 
Tyto čtyři inteligence, které jsou projevem Zákona tří, jsou základem všech atomů, vodíků, 
částic, molekul, buněk, všech organismů, které existují od nejmenších po největší. Každá 
existující forma může být zredukována do těchto čtyř prvků a může být zredukována do 
nejjednodušších forem hmoty, což v gnóze nazýváme "vodík." 
 

 
 
V přírodě existuje obrovská hierarchie, mnoho úrovní stvoření a mnoho úrovní existence, ale 
skrze celou tuto hierarchii, vidíme základní zákony, které zůstávají neměnné- jedním z nich je 
Zákon tří. Zákon tří je nutný na všech úrovních existence, aby mohlo dojít ke stvoření. V tomto 



kurzu jsme se často zmiňovali o tom, že co se týká našeho vlastního druhu, tak je to zřejmé. Za 
účelem vytvoření nového člověka, potřebujeme tři síly: potřebujeme muže, ženu a sexualitu, což 
je ta spojující síla, která tyto dva dvojité prvky přitahuje dohromady. 
 
Zákon tří se nachází v každém atomu, v každé buňce, v každé částici hmoty, která existuje. V 
sobě, uvnitř naší psychiky, funguje stejný zákon. Tento Zákon tří se nachází v mnoha aspektech 
sebe. Co se týče psychiky, tak v první řadě studujeme tři mozky nebo tři rozdělení naší vlastní 
psychické činnosti: 
 

 intelekt 
 emoce 
 tělesnost/fyzický aspekt (motorický / instinktivní / sexuální)  

 
Tři mozky jsou transformátory energie, která pochází z jakéhokoli zdroje, který je krmí. 
 
Jedním takovým zdrojem je božský zdroj energie, který může krmit naše tři mozky. V 
křesťanství se tento zdroj nazývá Otec, Syn a Duch svatý. Tyto tři aspekty Božské Tří-jednoty, 
jsou tři dechy, tři větry nebo síly, které sestupují z Absolutna a které dokážou dodat energii 
našim vlastním třem mozkem: 
 

 Otec se nachází v hlavě, co souvisí s mozkem 
 Syn se nachází v našich srdcích, co souvisí s emočním centrem 
 Duch Svatý se nachází v našem nervovém systému, v našem sexuálním centru, což 

souvisí se silou a potencí, silou tvořit.  
 
Mluvili jsme o transformaci energie v přírodě. Mluvili jsme o rituálu Pancatattva, který se týká 
toho, jak energie sestupuje do tattev, které se pak stávají prvky, a jak jednotlivec může využít 
těchto prvků tím, jak se chová, co je a co pije. Dále jsme povídali o tom, jak pracovat s 
Merkurem, který je sexuální energií v každém tvoru. V dnešní přednášce to všechno spojíme 
dohromady. 
 
Prvořadý a nejhlavnější bod, na který se musíme podívat, když se podíváme na průběh toho 
kurzu, je základní axiom nebo funkce, která je přítomna v každé přednášce, v každém aspektu 
gnóze: jedna věc je mechanická příroda a další věc je vědoma vůle. Mezi těmito dvěma musíte 
rozlišovat. Během našeho života, si musíme uvědomit rozdíl mezi působením a vlivem 
mechanické přírody a mezi působením a vlivem naší vlastní vůle. Bez jasného pochopení rozdílu 
mezi nimi, nemůžeme pochopit o čem vlastně gnóze je. 
 

Síla vůle 
 
Náš fyzický organismus, mechanicky řečeno, je jen vozidlo, je to stroj. Fyzické tělo je 
nejdokonalejší technologie, která existuje na této planetě. Tomuto vozidlu, které obýváme a 
používáme na dennodenní bázi, vůbec nechápeme, a je to k naší vlastní škodě, protože v tomto 
vozidle, v tomto nádherném, neuvěřitelném, fyzickém těle, jsou nástroje, energie a síly, které 
potřebujeme k dosažení samotného účelu naší existence. Je smutné, že lidstvo to ignoruje, lidstvo 



nemá ani tušení. Ale aby bylo možné využít možnosti fyzického organismu, tak musíme 
pochopit rozdíl mezi mechanickou povahou a vědomou vůlí. 
 
Skutečnou otázkou je, co je vůle? Jaká je naše vůle? Opravdu víme, co to znamená? Impulzivně, 
všichni řekneme: "Samozřejmě, že vím! Mám svou vůli, dělám, co chci, dělám to, co se mi 
zachce." Ale to vlastně není pravda. Pokud jsme opravdu upřímní, pokud se podíváme na to, jak 
vedeme život, tak uvidíme, že drtivou většinu času vůči životu pouze reagujeme. Pouze 
reagujeme na okolnosti a situace, nad kterými nemáme žádnou kontrolu. Většina našich 
rozhodnutí jsou rozhodnutí učiněná z kouta, do kterého jsme zatlačeni, a kde máme jednu nebo 
dvě možnosti, pokud vůbec tolik. 
 
Ve skutečnosti máme jen velmi málo prostoru pro vyjádření čisté vůli. Důvodem je příčina a 
následek, v sanskrtu známé jako karma. V sobě jsme si vytvořili psychologii, která vytvořila 
cyklus opakujících se situací v našich životech, a která nás staví do pozice, kdy jen velmi zřídka, 
jsme schopni jednat svobodně, s totální vůlí. Pokud se na to podíváme, a vrátíme se trochu zpět, 
a podíváme se na průběh lidské evoluce na větším měřítku, tak vidíme spoustu děsivých věcí. 
Naše společnost se vyvíjí takovým způsobem, že nikdo ve skutečnosti nemá žádnou jasnou 
představu o tom, co se děje, a přesto každý z nás přispívá k chaosu. 
 
Z pohledu gnóze, když studujeme vývoj lidského druhu, tak vidíme, že naše vlastní Božská 
jiskra, esence nebo vědomí, které máme, je vloženo do přírody, a je mu dána příležitost k růstu. 
K tomuto růstu dochází skrze rozvoj prostřednictvím hierarchií inteligencí, které jsme popsali 
výše. Tyto hierarchie jsou seřazeny od základny, přes minerální království, nahoru k rostlinné a 
živočišné říši a konečně ke království lidského organismu, což je vrchol, což je nejvyšší úrovní, 
kterou může mechanická příroda poskytnout pro naše evoluční potřeby. 
 
Dostat se dál za stav, ve kterém se v současnosti nacházíme, je nemožné tak dlouho, dokud se 
budeme spoléhat na mechanickou přírodu, a důkazy jsou všude kolem nás. Zem odpovídá 
útokem. Ničíme se navzájem, ničíme naši planetu. Celá naše společnost trpí masivními kolapsy 
na každé úrovni. Naše komunity jsou roztříštěné, naše rodiny se rozdělují, naše rodinné struktury 
jsou úplně rozbité. Nyní je těžké najít rodinu, která zůstane pohromadě, myslím tím, manžel a 
manželka-to je nyní vzácností. Pokud studujete sociologii, tak víte, že rodinná jednotka je 
základem civilizace, protože rodinná jednotka je to, co vytváří komunity, společnosti a kultury, 
jestliže se tato rodinná jednotka rozpadne, tak civilizace se rozpadne také. 
 
Takže, v celosvětovém měřítku, vidíme psychologické důkazy, sociální důkazy, sexuální důkazy, 
že naše kultura a naše komunita nejenže se nevyvíjí dopředu, ale místo toho je to čím dál horší. 
 
Prostřednictvím procesu naší evoluce jako jednotlivec, když vstoupíme do toho království 
lidského organismu, tak nám je dána nová schopnost. V předchozích královstvích jsme vyvinuli 
mysl, ale jen do úrovně zvířete. V lidském organismu, nám je dáno uvažování, schopnost 
porovnávat a rozhodovat se na základě individuální vůli. To je nová schopnost, která vzniká se 
získáním lidského organismu. S touto schopností máme na výběr, jak se budeme dále rozvíjet. 
Musíme bojovat, abychom překonali svou zvířecí povahu, kterou jsme zdědili, a udělali další 
krok v našem vývoji, který je vědomý a založen na vůli. Jinak zůstaneme jako zvíře, protože 
naše mysl je stále mysl zvířete, ale se schopností uvažování. 



 
Pokud se podíváme na naši kulturu, televizi, filmy, knihy, časopisy, hudbu, tak uvidíme, že 
drtivá většina lidstva má zájem zůstat jako zvířata, vedená pudem a touhou. Lidé prostě chtějí žít 
jako zvířata, jídlo, spánek, sex, boj a následování instinktivní touhy. 
 
Lidstvo, je po pravdě řečeno lůno. Lidstvo je obrovské lůno, ve kterém jsou nošeny tvory. Každý 
lidský organismus je lůno, v němž je semínko, embryo. 
 
Z lůna lidstva se rodí dva druhy tvorů, v závislosti na tom, jak je semínko nošeno. V 
náboženských termínech, nazýváme bytosti, které se z tohoto lůna vynoří, buď andělé, nebo 
démoni. Existuje mnoho dalších jmen v závislosti na tradici, kterou zkoumáme. Anděl je 
zdokonalená duše, duše, která překročila svou mechanickou povahu a stala se skutečným 
člověkem. Démon, je otrokem mechanické povahy a je odtržen od Ducha. Anděl vyzařuje 
čistotu, cudnost, ctnost. Démon vyzařuje chtíč, hněv, pýchu, závist apod. 
 
Lidstvo jako lůno, vyrábí v masovém měřítku, ale co se z tohoto lůna vynořuje. 
 
Rozdíl mezi gestací anděla a démona je vůle. Vytvoření jednoho nebo druhého závisí na našem 
použití vůle, ale tato vůle má různou polaritu. Vůle anděla je odrazem Boží vůli, vůli Slunce-
Ducha. Vůle démona je ego, pýcha, chtíč, hněv. 
 
Vůle je definována tím, jak jeden pracuje s energií. 
 
Energie je neustále v pohybu. V každém okamžiku na každém místě, máme energii a pohyb. 
Máme energii, která se stává hmotou a hmotu, která se stává energií a konstantní a neustále se 
měnící kolísání mezi těmito dvěma. Síla vůle je to, jak se k této transformaci stavíme, jak s ní 
pracujeme. 
 
Nic, co existuje, je stále. Nic, co je projevené, je zcela klidné. Ve všem existuje pohyb, a to, jak s 
touto energií pracujeme, je založeno na kvalitě naší mysli. Pokud je naše mysl plná obrazů a 
myšlenek nenávisti, pomsty, žárlivosti, tak se budeme vzájemně propojovat s energiemi přírody 
a života v souladu s těmito individuálními vůlemi žárlivosti. Totéž platí o hněvu, nenávisti a 
pýše. Tato interakce produkuje výsledky, protože jak víme, každý čin vytváří následek. 
 

Tantra 
 
Toto kontinuum energie, tento neustálý tok energie jako příčiny a následku, se v sanskrtu 
nazývá: Tantra. Slovo tantra znamená "smyčka, tok, kontinuum." Je to neustálý pohyb energie a 
hmoty. Slovo tantra má velkou moc, protože odkazuje na kořenový pohyb energie ve všech 
úrovních existence. 
 
Slovo tantra má v gnózi dvě základní aplikace: 
 

 Tantra jako kontinuum energie 
 Tantra jako cvičení a techniky, které řídí a používají tuto energii  

 



Toto slovo tantra je bohužel hrubě zneužíváno lidstvem, to bude jasné později v tomto rozhovoru 
proč. 
 
Tantra je jednou z nejstarších věd, která existuje. Povaha a věda tantry je přítomna v každém 
náboženství a to bez výjimky, neboť bez učení a znalosti tantry, nemůže existovat žádné 
náboženství. Tantra nebo náboženství má mnoho podtypů, mnoho forem, mnoho různých podob. 
To, co lidé běžně nazývají tantra, je jen jedním aspektem něčeho většího. 
 
Tradičně, v každém náboženství, školy mysticismu nebo esoterické vědy, povaha tantry byla 
před začátečníky vždy zadržovaná. Tantra byla odhalena až kvalifikovanými instruktory pro 
studenty, kteří byli velmi dobře připraveni. Co to znamená je to, že studenti museli zasvětit 
mnoho let studiu a meditaci, a vypěstovat si v sobě velmi sofistikovaný smysl pro porozumění, a 
co je nejdůležitější, bylo od nich požadováno, aby měli velmi čistou mysl. Kvůli čemu si myslíte, 
že to bylo? Tantra je kontinuum energie, ale pokud tuto energii dáme do spojitosti s naší kvalitou 
mysli, bude to mít nevyhnutelně následky. Pokud máme velmi špinavou, zmatenou, nemocnou a 
nevyrovnanou mysl, tak i toto spojení s touto energií bude navázáno nesprávným způsobem, což 
samozřejmě vyprodukuje výsledky, karmu. To je to, co se nyní děje na této planetě. Ve většině 
škol, které tvrdí, že učí tantru, studenti jsou seznámeni s poznáním, které nemohou pochopit, 
protože jejich mysl je velmi chaotická a plná tužeb. Navíc, vědomosti, které jsou jim podávány, 
jsou jim podávány nesprávným způsobem, a to vytváří karmické následky, které způsobují 
utrpení. 
 
Tantra je přítomna v učení hinduismu, buddhismu v taoismu, to je dobře známé. Co není 
všeobecně známo, je to, že celé aztécké a mayské náboženství bylo založeno na tantře, stejně 
jako je skutečné křesťanství. Bible je plná tantrických zobrazení [i Archa smlouvy je tantrickým 
symbolem], a to víme s určitostí, protože i samotný Ježíš to řekl, když řekl svým učedníkům: 
 
"Nebo vám dáno jest znáti tajemství království nebeského, ale jim není dáno. - Matouš 13:11 
 
Uvedl, velmi jasně, že pouze ti, kteří jsou připraveni, kteří jsou kvalifikovaní, mohou získat 
úplné učení křesťanství. Toto učení se ztratilo v konvenčních církvích. 
 
Aby bylo možné pochopit a správně porozumět tantře, musíme pochopit něco o vůli. Existují dva 
základní typy vůle: 
 

 Vůle, která se řídí zákony Krista 
 Vlastní vůle nebo jinými slovy, ego  

 
První typ vůle, Kristická vůle, je přesně popsána v Mahájána buddhismu. Mahájána znamená 
"větší vozidlo," jedná se o formu buddhismu, který vyjadřuje ideál bódhisattvy. Bódhisattva, 
podle Mahájána buddhismu, je někdo, kdo se oddává téměř výhradně ve prospěch druhých- 
taková oddanost je dokonalým vyjádřením Kristické vůle. Zákon Krista je obětování se. 
 
První dalajlama napsal: 
 



Nikdy nedoufal pouze ve svůj prospěch, slibujeme, že se budeme více o více angažovat výhradně 
ve prospěch ostatních. Ať se nám rychle a snadno podaří dosáhnout stadia Buddhy, abychom 
neustále mohli splňovat potřeby bytostí. 
 
Toto je čistý Mahájána buddhismus a čistá Kristická vůle: absence vlastní identity, absence sebe 
ztotožnění, absence hrdosti. Dokonalá a čistá Kristova vůle nemá žádnou hrdost, žádnou vlastní 
zainteresovanost- jedná se o čistý a úplný soucit. Tento ideál soucitu je ztělesněný v sanskrtském 
termínu bódhičitta. Bódhičitta znamená "probuzená mysl" nebo "mysl moudrosti," a tato mysl 
moudrosti je mysl Chokmah. Chokmah je hebrejsky moudrost, což je druhá sefira na Stromu 
života a která souvisí s Kristem. Bódhičitta je Kristova mysl, Kristova vůle, dokonalý soucit. 
Gnóze je Mahájána buddhismus. Přesto, gnóze jde za hranice mahájány, a učí více než tradiční 
Mahájána buddhismus. Gnóze je Tantrajána. 
 
Tantra je věda, jak využít všechny vnitřně procházející a transformační energie, které existují v 
našem nitru. Tyto energie jsou příčinou skutečnosti lidské existence. Pochopit podstatu naší 
vlastní energie, je pochopit podstatu života, mysli a utrpení. 
 
Využití této energie vyžaduje specifické vědecké postupy a procesy. Toto v materialistické vědě 
známe velmi dobře. Na dodání elektřiny, na vyrobení energie, potřebujeme přesné postupy a 
nástroje. Tantra je stejná, ale zabývá se jemnějšími druhy energie. K těmto energiím se nelze 
dostat prostřednictvím přesvědčení nebo teorie, ale pouze pomocí přesných metod. 
 
Některé z nástrojů a postupů, jak se dostat k této energii jsou známé pod názvem "rituál." Tantra 
je věda o rituálu, metoda aplikovat vědecké chápání, vědecké postupy, za účelem získání 
kontroly nad energií. Každý rituál je způsob, jak soustředit vůli. Například katolická mše je 
magický rituál. Nazývá se to "náboženství," protože je to schváleno úředními činiteli, ale přesto 
se jedná o magický rituál, velmi podobný jakémukoliv rituálu, který se odehrává u tibetských 
buddhistů, u starověkých aztéckých kněží, u šamanů, u hinduistických tantriků apod. 
 
Každý rituál je forma magie, kde se soustřeďuje vůle. To, jak používáme naši vůli, určuje, kdo 
jsme a čím se staneme. V gnóze velmi dobře víme - ze studia příčiny a následku, zákonu karmy - 
že to, co jsme nyní, v této chvíli, je výsledkem našich činů. Faktem je, že jakýkoli atom, 
jakákoliv částečka vašeho fyzického organismu, je taková, jaká je, jako přímý důsledek vašich 
činů v minulosti. Tělo, které máte, barva vlasů, barva očí, způsob, jakým kráčíte, to, jak mluvíte, 
slova, která vybíráte, kvalita vaší mysli, jsou kompletně a stoprocentně váš vlastní výtvor, 
protože jsou výsledkem vašich minulých činů. Vašim fyzickým smyslem to nemusí být zrovna 
zřejmé, protože pokud chcete vidět příčiny hmoty, tak musíte být schopni vidět za hmotu. 
 
Také velmi dobře víme, že to, jak se právě chováme, určuje, kým se staneme. Každý čin, který 
právě provádíme, jsou příčiny, které mají následky. To je nezbytné a nevyhnutelné, a to je 
základem tantry. 
 
Tantra je věda o působení v myšlení, slovem, skutkem. Jednat s čistou vědomou vůlí, znamená 
pracovat s kontinuem energie, aby se dosáhlo dobrých výsledků. Jednat nesprávně, chovat se 
neslušně, jednat z pýchy, z hněvu, ze strachu ze zlosti, znamená jednat s kontinuem energie 



nesprávným způsobem a vytvářet utrpení. Tento rozdíl musí být ve vaší mysli zcela jasný, 
protože každý okamžik vašeho jednání je to, co vytváří vaše utrpení nebo štěstí. 
 
Když pochopíme, že všechny atomy našeho těla, celá struktura našeho těla je výsledkem našeho 
předchozího jednání, pak budeme lépe připraveni pochopit něco, co se v běžné biologii učí velmi 
otevřeně, a to je podstata našich pohlavních znaků. 
 

Pohlavní znaky 
 
Tradičně, konvenční věda učí, že existují tři primární pohlavní znaky. V jakékoli škole, kde se 
studuje biologie, vám řeknou, že primární pohlavní znaky lidského organismu jsou pohlavní 
orgány. V gnóze a v tradiční vědě, jasně rozlišujeme mezi mužskými a ženskými primárními 
pohlavními znaky. Jedná se o odlišné pohlavní orgány a jejich fungování je jiné. Tento 
funkcionalismus produkuje výsledky, stejně jako při jakékoliv formě činnosti, na jakékoliv 
úrovni přírody. To znamená, že to, jak budeme používat pohlavní orgány, bude vytvářet 
výsledky, příčiny a následku. Výsledkem používání pohlavních orgánů jsou sekundární pohlavní 
znaky. 
 
V tradiční vědě je všeobecně známo, že sekundární pohlavní znaky jsou fyzikální vlastnosti, 
které se vyvíjejí během puberty a které dále zvýrazňují anatomický rozdíl mezi muži a ženami. V 
dnešní době tento rozdíl není až tak jasný. V gnózi řekneme trochu více, jdeme hlouběji. 
Sekundární pohlavní znaky jsou karmou za používání našich pohlavních orgánů. Příklady jsou 
vidět v mužském vzezření žen a v zženštilém vzezření mužů. Další příklad můžeme vidět u 
kněží, mnichů a jeptišek, kteří se fyzicky a psychicky změnily, protože zneužívali své sexuální 
síly. Dobrým příkladem je španělská inkvizice, kdy kněží a mniši věřili, že jednají velmi dobře. 
Snažili se odvést tok svých sexuálních sil bez vědecké cudnosti a tím nejenže poškozovali svou 
vlastní sexuální energii, ale i svou mysl. Výsledkem byla fyzická změna, obvykle byli extrémně 
hubení nebo velmi tlustí, a psychická změna, jejich mysl se stala velmi nevyrovnanou, proto 
začali mučit a zabíjet, přičemž věřili, že jednají správně. 
 
Stejný případ vidíme v současné době v moderních církvích. Nesprávné používání sexuálních sil 
má za následek vážné zločiny proti lidskosti, a přesto tito kněží své zločiny omlouvají a ukrývají. 
 
Sekundární pohlavní znaky jsou dále modifikovány tím, co materialistická věda nazývá terciární 
nebo třetí povahy. Terciární znaky jsou psychické vlastnosti, které jsou získávány 
prostřednictvím kultury. 
 
V současné době je chápání sexuality na této planetě hluboce zkorumpované. Touha tak nakazila 
lidskou psychiku, že jsme sexuálně zmateni. Lidé míchají síly, které by se neměly míchat a to 
vytváří utrpení. O tomto existuje dostatek důkazů, které jsou všude snadno viditelné. 
 
Mechanická příroda rozvíjí naše sexuální znaky v závislosti na povaze naší psychiky, a to 
stejným způsobem, jako určité dramata dětství mění vývoj lidského organismu a způsobují určité 
chování, které se objeví později. Například dítě, které je sexuálně zneužíváno, bude mít jako 
dospělý traumata, což bude mít následky. Ty traumata vyvolají další činy, které vyvolají další 
důsledky, a takový člověk degeneruje, obecně řečeno bude ještě horší. Pokud budou reagovat na 



tyto traumata, tak reagují na ty touhy, co pouze zhorší jejich vlastní utrpení, které budou šířit 
mezi ostatní. A to je tragédie. Takové sexuální zneužívání způsobuje trauma, způsobuje změny v 
psychice a fyziologii, které se přenášejí z existence do existence. 
 
Materialistická psychologie a sexuologie studují, podle svých nejlepších schopností povahu 
sexuálního traumatu, no nedokážou začlenit růst těchto problémů z existence do existence, jako 
energie pokračuje od života k životu, a jak se psychika vyvíjí v závislosti na své povaze, tím jak 
prochází přírodou. V gnózi víme, že člověk musí probudit vědomí, aby se mohl dostat ke kořeni 
těchto problémů. Protože současní psychologové ignorují tuto jednoduchou skutečnost, tak se 
nikdy nedostanou ke kořenům problému. 
 
Upozorňujeme na to, protože v dnešní době existuje mnoho lidí, kteří jsou odklonění od 
přirozené sexuality lidského organismu a kteří se účastní činností, které jsou proti přírodě. Přesto 
se omlouvají tím, že říkají, že "takto se narodili." Co si neuvědomují, je to, že pokud se "tak 
narodili," je to proto, že vytvořili příčiny v jejich předchozích životech. Tyto sklony jsou 
výsledky předchozích činů, a to je všechno. Mluvím o tom proto, že existuje mnoho lidí, kteří 
říkají, že příroda je "prostě taková," a tak bychom se s tím měli smířit a podpořit je. To je stejné 
jako říct, že bychom měli akceptovat a podporovat alkoholika, protože jeho tělo chce alkohol. 
Sexuální závislosti a sexuální degenerace jsou škodlivé pro každého. Nikdy by neměly být 
akceptovány a podporovány. 
 
Musíme pochopit, že v těle se vyvíjíme v závislosti na tom, jak používáme sexuální energii. Naše 
budoucnost je dána tím, jak používáme sexuální energii. To, jak používáme sexuální sílu, určuje, 
kým se staneme. Pokud se podíváme na primární a sekundární vlastnosti jakékoli osoby, tak 
můžeme hodně vidět o psychologii a karmě této osoby. 
 
Existují základní způsoby využití sexuální energie. Musíme si uvědomit, že sex je základem 
života. Bez sexu by nebyl žádný život. Bez sexu by nebyla žádná rodina, žádná společnost, 
neexistoval by žádný svět, neexistoval by žádný vesmír, protože vesmír je postaven na sexuální 
energii. 
 

Použití sexuální energie 
 
Sexuální energie je síla třetího Logu, Ducha svatého, která se vyjadřuje třemi způsoby: 
 

 rozmnožování druhu 
 evoluce lidské rasy 
 duchovní vývoj  

 
První z nich žene rozmnožování našeho přírodního druhu. 
 
Druhý určuje vývoj lidské rasy. Musíme si uvědomit, že náš vývoj se řídí použitím sexuální síly. 
Je zřejmé, že podle toho, jak se páříme, se naše rasa vyvíjí nebo degeneruje. No v těchto časech, 
čelíme vážné krizi. V dnešní době malé děti, velmi malé děti, se stávají sexuálně aktivní. 
Najdeme malé děti, které již sexuálně zneužívají jiné děti. To není normální, to není přirozené, to 



není dobré. No stává se to stále běžnějším jevem, přičemž každou generací se toto sexuální 
zneužívání šíří jako lesní požár. 
 
Touhy zdegenerované lidské psychiky po sexuálním experimentování jsou stále více a více 
prominentní a zkorumpované. Namísto toho, aby se sexuální degenerace stávala těžší pro 
sexuální devianty, tak se stává jednodušší, protože stále více zemí legalizuje nepřirozené 
sexuální chování. Takzvané "civilizované" země legalizují a podporují deviantní sexuální 
chování. Používáme termín "deviantní" v tom smyslu, že takové chování je manipulace sexuální 
energie, které se odchyluje (angl. deviate) od fungování zdravého vývoje organizmu a rasy. 
 
Zmíníme chování, jako je… no, je lepší, když je nevzpomenu. Všichni velmi dobře víme, jaké 
typy věcí se dějí. To se neděje jen v jiných zemích, to se děje v sousedním domě, a naše kultura a 
naše společnost to podporuje, možná ne na povrchu, ale nenápadně, jako když dovolíme v našem 
domě pornografii nebo když ignorujeme, že naše děti se vyžívají v pornografii, ve škodlivé 
televizi a v jiných škodlivých vjemech. 
 
I když máme velmi rádi naši údajnou "sexuální svobodu," ta je ve skutečnosti příčinou rozpadu 
našich rodinných struktur. Existuje přímý vztah mezi naším údajným "sexuálním vyjádřením," a 
mírou rozvodovosti a rozpadu rodiny. Tyto rodinné struktury poskytují zdravý domov pro 
rostoucí děti, no tyto struktury neexistují. Děti jsou nyní zaplaveny obrazy pornografie, zločinu a 
degenerace, a to je to, co napodobují, a my všichni to dovolujeme. 
 
Sexuální touha způsobuje rozpad rodin, protože muži a ženy hledají nové sexuální pocity. Díky 
zneužívání sexuální energie se naše civilizace rozpadá. 
 
To znamená, že lidstvo se nevyvíjí, ale degeneruje, selhává. 
 
Neváhejte se podívat na jakoukoliv sociální strukturu, která existuje na povrchu země, a uvidíte 
to. Uvidíte zhoršování problémů, větší komplikace, větší potíže, méně odpovědí a více 
odůvodňování. 
 
Takže vývoj lidstva je řízen právě použitím sexuální síly. 
 
Třetí aspekt nebo třetí způsob vyjadřování, je duchovní vývoj. 
 
Mechanická příroda sem nemůže vůbec vstoupit. Mechanická příroda může ovlivnit reprodukci a 
do jisté míry ovlivnit vývoj, ale na duchovní vývoj za hranice humanoidního organismu to nemá 
žádný vliv. Vidíme to snadno: lidstvo jako celek, neví, co je Bůh. Víme, co je fanatismus, víme, 
jak se navzájem zabíjet a říkat že to děláme "pro Boha," ale to nemá nic společného s Bohem, to 
nemá nic společného s náboženstvím, to má co do činění s degenerovanou myslí. To vše je 
důsledkem zneužití sexuální energie. 
 
Pokud se naučíme, jak používat sexuální sílu správným způsobem, tak v každém z těchto případů 
tří způsobů využití sexuální energie, můžeme měnit, můžeme změnit vývoj naší rasy, naší 
kultury a můžeme změnit své vlastní duchovní vyhlídky. K tomu musíme pochopit, že existují tři 
druhy sexuality. 



 
 normální sexualita 
 infra-sexualita 
 supra-sexualita  

 
Normální sexualita je definována v esoterickém učení každého náboženství a je ztělesněná u 
těch, kteří nemají sexuální konflikty žádného druhu. To znamená, že nikdo ze současného lidstva 
nemá normální sexualitu, protože všichni mají sexuální konflikty. Osvobodit se ze sexuálního 
konfliktu, znamená překonat náš aktuální stav člověka. Mít normální sexualitu, znamená být na 
úrovni lidstva, které je symbolizováno jako muž a žena v ráji. 
 
Abychom tomu mohli lépe porozumět, tak musíme vědět, že sexuální energie jako taková, je 
také rozdělena do tří odlišných typů. 
 

 sexuální energie týkající se těla, rozmnožování, a našeho zdraví 
 sexuální energie týkající se sfér myšlení, cítění a vůle 
 sexuální energie týkající se Božského Ducha  

 
Sexuální energie je bezpochyby nejjemnější a nejsilnější energie běžně vyráběná a přepravována 
přes náš organismus. Vše, co jsme, je výsledkem modifikace sexuální energie. Kontrolovat a 
řídit tuto energii s vědomou vůlí je velmi obtížné. 
 
Kromě toho, její přítomnost představuje zdroj obrovské síly. Když je tato síla zneužita, tak to 
vytváří katastrofu. V organismu, jsou kanály, které mohou směřovat a vést tuto energii, aby ji 
bylo možné šířit zdravým způsobem, ale pokud tato energie pronikne do jiných oblastí našeho 
organismu, výsledkem je destrukce. 
 
Jako názorný příklad si vezměme kněží, mnichů a jeptišky, kteří dodržují to, co nazývají 
"cudnost," no oni netransmutují svou sexuální energii, výsledkem čehož je, že se stanou fanatiky 
nebo se stanou duševně nevyrovnanými nebo se stanou velmi cyničtí nebo se stanou 
homosexuály nebo budou masturbovat, což vyčerpává z organismu vitalitu, vytváří 
psychologickou závislost, a vytváří škodlivé psychické látky, které neustále pohlcují život jejich 
tvůrce. Jeden z těchto výsledků nastane, protože sexuální energie musí jednat. Tyto modifikace 
se dějí, protože tito lidé nevědí o vědě vědecké cudnosti (tantra), což je způsob, jak využít tuto 
energii a nasměrovat ji pozitivním směrem. 
 
Každý negativní mentální postoj vede přímo nebo nepřímo k destruktivnímu využití sexuální 
energie. 
 
Normální sexualita nám dává moc vytvářet zdravé děti, tvořit ve světě umění a ve světě vědy. 
Sexuální energie využita vyrovnanou myslí, může vyprodukovat skutečnou revoluci. Právě toto 
dělali všechny velké osobnosti z naší historie: Mozart, Beethoven, Platón, Pythagoras a mnoho 
dalších skvělých historických osobností. Lidstvo nemůže pochopit, jak dokázali to, co dokázali, 
jak mohli uskutečnit taková díla. Oni věděli, jak pozitivně pracovat se sexuální energií, kterou 
řídili s vědomou Kristickou vůlí. 
 



Nicméně, negativní mentální přístup nutí sexuální energii obíhat nesprávně, což se stává 
smrtelným úrazem, způsobuje to ničení, což je zcela zjevné ve většině nynějších výtvorů lidstva. 
V těchto dobách jen velmi zřídka můžete najít tvorbu opravdu krásných děl, ale najít 
zdegenerované, temné, cynické, sarkastické výtvory to je jednoduché. Důvodem je povaha naší 
psychiky a to, jak používáme sexuální energii. 
 
Muž a žena, kteří se sexuálně sjednotí, pracují s touto silou. Mohou ji použít k vytvoření velmi 
pozitivním způsobem, ale pokud je tato energie místo toho používaná na krmení touhy, pak se 
stává destruktivní. 
 
To krásné světlo, které dává páru tolik tvůrčí síly, když je uvolněna přes orgasmus, tak se stává 
luciferskou, stává se destruktivní. To způsobí, že kouzlo lásky se vytratí. Touha je velmi rychle 
nespokojená a chce novou stimulaci, nové partnery, nové experimenty. Takovým způsobem je 
nemožné dosáhnout spokojenosti. 
 
Sexuální síla je čistá a tvořivá síla Boha. Kristus je láska. Když naše zvířecí mysl pošpiní 
sexuální akt s touhou zvířete, tak zvíře se chce v této energii vyžívat a učinit ji zvířecí. Když je 
energie vypuzena skrze takovéto ztotožnění, tak láska (Kristus) odejde. To je v dnešní době 
evidentní u mnoha párů, kteří se setkají, jeden skrze druhého se ženou za touhou a vyčerpají ji, a 
nakonec se začnou nenávidět, páchat cizoložství, dopouštět se trestných činů, protože láska je 
pryč. Pokud by tento pár věděl, jak pracovat se svou sexuální energií pozitivně, tak jejich láska 
by rostla, mohli by vytvořit nejkrásnější stvoření, jaké si je možné představit. 
 
Normální sexualita znamená zadržet a udržet sexuální energii. Toto je v gnózi považováno za 
normální, protože to bylo pravidlo, které bylo v rajské zahradě dáno lidu. Toto pravidlo je psáno 
v Bibli a v každé jiné posvátné knize. V Bibli, ve Starém zákoně najdeme tento citát, 
 
Kdo měl výtok semene, omyje si celé tělo a je nečistý až do večera. - Levitikus 15-16 
 
Další citát, 
 
Eunuch, který má rozbité nebo odstraněny varlata, nebo odříznut pohlavní úd, nesmí vejít do 
Hospodinova shromáždění. - Kniha Deuteronomium kapitola 23-1 
 
Tyto a mnohé ony citace ukazují, že správné užívání sexuální síly je příčinou duchovního 
vývoje. Tato věda, která využívá tuto sexuální sílu správným způsobem, se nazývá Bílá Tantra. 
Bílá se nazývá proto, že je čistá. 
 
Je tragédií, že muž vypustí šest nebo sedm milionů spermií, když jen jedna je potřebná na 
stvoření dítěte. Všechny tyto organismy obsahují sílu, potenci, sílu muže. Když je muž vypustí, 
tak tato síla a potence odejde, což samozřejmě muž pociťuje. Muž, který ztrácí sexuální energii, 
se cítí vyčerpaný. Jeden starý citát říká, 
 
Omne animal post coitum triste: Všechna zvířata jsou po ejakulaci smutná. 
 
Je to pravda, protože v hloubi duše cítíme ztrátu něčeho posvátného. 



 
Pokud lidský organismus obnoví sexuální systém, jaký byl v Ráji, tak sexuální energie může být 
uložena, udržena a lidský organismus může proměnit v něco víc. Toto je velké tajemství skryté v 
každém náboženství. 
 
Nicméně, lidstvo preferuje sexuální systém Lucifera, což je naprosto abnormální systém a je 
nazýván smilstvo. Smilnit znamená použít sexuální energii na zesílení touhy. Fyzicky smilníme, 
když vypudíme sexuální energii skrze orgasmus. No také smilníme citově v astrálním světě a 
mentálně skrze mysl v mentálním světě. Vědecká cudnost nebo bílá Tantra, je prostředkem k 
zadržení a zvládnutí sexuální energie ve všech sférách lidského organismu, v srdci, v mysli a dál. 
 
Ti, kteří se zapojují do chlípných rozhovorů, kteří si prohlížejí pornografické časopisy, kteří 
sledují erotické filmy, plýtvají ohromným množstvím energie v mysli a v srdci. Duchovně 
řečeno, stanou se z nich velmi chudí lidé, kteří si přivodí psycho-sexuální impotenci. V dnešní 
době je velmi dobře známo, že impotence je zuřící problém, a to je důvod, proč vědci vymýšlejí 
pilulky, které poškozují endokrinní systém a které vyvádějí tělo z rovnováhy - ničí naši 
fyziologii a poškozují mysl. V Tomášově evangeliu čteme citát, který říká, 
 
Pokud přinesete ven to, co je ve vás, tak to, co je ve vás, vás zachrání, ale pokud nepřinesete ven 
to, co je ve vás, tak to, co je ve vás, vás zničí. - Evangelium podle Tomáše 
 
Toto jasně odkazuje na sexuální energii. Pokud své sexuální síly, svou sexuální energii, 
přineseme ven, pokud ji použijeme s vědomou Kristickou vůlí, se soucitem vůči lidstvu, bez 
pýchy a žádostivosti, pak můžeme být uchráněni od utrpení, od naší vlastní karmy. Nicméně 
pokud ji nepřineseme ven, tak nás tato energie zničí, jako je tomu nyní s lidstvem. 
 
Pro muže a ženy se v dnešní době stává zcela přirozené, že trpí sexuální dysfunkcí a 
materialističtí vědci si neuvědomují, že sexuální dysfunkce je karmickým výsledkem použití 
sexu u té osoby. Pokud by se takový jedinec naučil vědecké cudnosti, naučit se, jak proměnit své 
sexuální síly, tehdy by mohl zvrátit průběh vlastního degenerativního procesu. Ale, bohužel, lidé 
dávají přednost sexuální fantazii, která ničí mysl a která ničí přirozené funkce sexuální energie. 
Infra-sexualita je výsledek tohoto zneužití. 
 
Osoba, která je ztotožněna se sexuální touhou, která se oddává sexuální fantazii, se transformuje 
na infra-sexuála. Infra znamená "pod" nebo podřadné, a infra-sexuál, je otrokem touhy. Infra-
sexuál, je každá osoba, která se stala otrokem svého vlastního sexuálního traumatu. Tyto typy 
osob neustále masturbují, převádějí sexuální experimenty, které nejsou přirozené pro lidský 
organismus, a v důsledku toho dále poškozují vlastní psychiku, a dále se poškozují. 
 
Je to jen zřídka diskutována skutečnost, že duševní instituce jsou plné onanistů. Masturbace je 
obrovský problém, který způsobuje duševní nerovnováhu. Bohužel, naše kultura to podporuje a 
považuje to za přirozené, přičemž je to pro mysl vlastně velmi destruktivní. 
 
Podobně homosexuální neřesti, psycho-sexuální neřesti a všechny formy sexuální fantazie 
způsobují poškození v mysli a fyziologii. 
 



Nicméně, existuje mnoho takových, dokonce miliony, kteří přijímají infra-sexualitu a aplikují ji 
na Tantru. Ve skutečnosti, můžete jít do jakéhokoliv knihkupectví, vzít jakoukoliv knihu o 
tantře, a je 99% šance, že to bude kniha infra-sexuality nebo jinými slovy, černá tantra. Najít 
knihu bílé tantry je velmi vzácné. Důvodem je: Černí tantrikové nechtějí, abyste ji našli. 
 

Typy Tantry 
 
Černá tantra je způsob, jak aplikovat vědecké postupy, jak využít sexuální energii, ale pod 
vedením touhy, pod vedením pýchy, pod vlivem chtíče, závisti, žárlivosti. Říkáme tomu "černá," 
protože je začerněná chtíčem, pýchou, lstivostí, podvodem a všemi druhy touhy. 
 
Obvykle černá tantra podporuje touhu, orgasmus, cizoložství. Přesto v mnoha případech rozdíl 
mezi bílou a černou tantrou není tak snadno postřehnutelný. Mnoho škol vypadá, že učí čistě bílý 
tantrismus, ale tajně, učí černý tantrismus a v některých případech je velmi těžké říct rozdíl. Ti, 
kteří praktikují tyto typy tantry, se nemusí nazývat tantrikové, mohou se nazývat jakkoliv. V 
současné době je velmi populární hinduistická tantra, buddhistická tantra, čínská tantra nebo to, 
co mu říkají taoistická alchymie a všechno toto učení se dováží na západ a rychle se šíří. 
Nicméně, něco musíme zvážit: Proč? S jakým cílem, s jakým záměrem? Jaké jsou plody těchto 
škol? Jaké jsou plody těchto učení? Co vytvářejí? To je něco, co stojí za prozkoumání. 
 
Pravé, skutečné a čisté duchovní učení bylo vždy zdarma, nabízené ve prospěch lidstva, aby bylo 
zmírněno utrpení lidstva. Účtovat si 5.000 dolarů za víkend tantry by vám mělo něco říci o 
záměrech učitele. Slibovat velké uspokojení a sexuální vzrušení by vám mělo něco říci o 
záměrech učitele. Nabízet orgie a sexuální experimentování by vám mělo něco říct o učiteli. 
 
Bohužel, lidstvo je tak naivní, že uvěříme čemukoliv, co nám řeknou, tak dlouho, dokud to 
odpovídá našim touhám. A právě to je háček. 
 
Nechceme pochopit, že touha je příčinou utrpení. Krmit touhu, stimulovat touhu, znamená nárůst 
utrpení. 
 
Je to velmi jednoduché: jakákoli forma tantry, která slibuje zvýšení touhy, zvýšení sexuálního 
uspokojení by měla být zpochybněna. Touha nemůže být odstraněna, pokud je krmena, a pokud 
touha není odstraněna, utrpení bude přetrvávat. 
 
Mezi těmito dvěma formami černé a bílé tantry, existuje ještě jedna, která se nazývá šedá tantra. 
Šedá tantra učí, že jedinec by měl uchovat svou sexuální energii po krátkou dobu, možná na 
týden, možná na měsíc. Ti, kteří praktikují tento typ tantry, se nemusí nazývat tantrikové, mají 
mnoho jmen, ale hlavní rozlišovací faktor u nich je ten, že smilní nebo rozlévají sexuální energii 
jednou týdně nebo jednou za měsíc. Tato forma tantry nevyhnutelně vede k černé tantře, protože 
touha není odstraněna, ale roste. Touha je velmi šikovná ve své schopnosti oklamat nás. 
 
Bílá tantra vždy učí tři faktory: 
 

 Zrození duše 
 Smrt všech tužeb 



 Obětovat se pro ostatní  
 
V šedé a černé tantře můžete najít prvky, které vypadají jako tyto tři faktory. Můžete najít mnoho 
lidí, kteří mluví o karma józe, nutnosti sloužit lidstvu s láskou. Mluví o moudrosti, mluví o 
soucitu, ale ve svých postupech a rituálech rozlévají svoji sexuální energii, takže ze svého 
organismu odstraňují entitu Krista (bódhičitta nebo tigle). 
 
Třetí Logos rozvádí sexuální energii ve všech prvcích. V přírodě existují tři druhy přírody, 
týkající se těchto tří sil: energie Otce, Syna a Ducha svatého. Síla Ducha svatého se musí vrátit 
dovnitř a nahoru, tyto síly, sexuální síly, musí být vyzvednuty nahoru, aby se mohli smíchat se 
silami Syna, který je v srdci. Jen ten, kdo dosáhne kompletního vývoje této sexuální energie, se 
může stát kristifikovaným nebo se může stát jedním s touto Kristickou vůlí, s tou Kristickou 
energií. A jen ten, kdo je kristifikovaný, se může stát jedním s Otcem, Bohem. Syn je jedno s 
Otcem a Otec je jedno se Synem a nikdo nedosáhne Otce jinak, než skrze Syna. Chcete-li 
dosáhnout Syna, tak musíte pracovat se silami Ducha svatého. 
 
Sexuální jóga, bílá tantra, je druhem supra-sexuálního fungování. Supra znamená za hranice 
nebo vyšší. Vstoupit do supra-sexuality znamená překonat normální sexualitu a samozřejmě 
normální, máme na mysli transmutaci. Rozlévání sexuální energie prostřednictvím orgasmu je 
abnormální. Vstoupit do supra-sexuality znamená vstoupit do rozvoje a vytváření super-člověka, 
supra-člověka nebo nad-duši, nad-člověka, jak se tomu v některých systémech říká. To je 
ztělesnění Krista. 
 
Supra-sexualita produkuje nové, sekundární pohlavní znaky. Na východě, se nazývají znamení 
Buddhy. Existuje třicet dva základních znaků, které identifikují zasvěcence jako Buddhu, a tyto 
znaky jsou pěstovány a rozvíjeny správným používáním sexuální energie. 
 
Správným využitím sil a energií, které jsou v našich vlastních hormonech, se změníme na něco 
vyššího, než je oběť mechanického života. Hormony obsahují všechnu potenci a sílu, která má na 
starosti hlavně rozvoj těla. Tím že tyto hormony, které se nacházejí v sexuálních silách, 
uchováme a využijeme prostřednictvím vědecké cudnosti, tím svůj organismus posílíme a 
nabijeme energií. Organismus se revitalizuje a ozdraví. Přirozeně, že tato energie také regeneruje 
mysl. 
 
Pomocí vůle ovládat tuto energii pozitivním způsobem, tantrik rozvíjí schopnost manipulovat 
síly přírody. Sexuální energie je tattvy, prvky, které se nacházejí všude v přírodě. Ovládat tyto 
prvky v sobě, má za následek, že je můžeme ovládat v přírodě. Toto je symbolizováno ve Sfinze. 
 



 
 
Čtyři zvířata, čtyři Elohim nebo čtyři svaté bytosti, jsou člověk, orel, býk a lev. Ve Sfinze, 
vidíme tytéž bytosti, které představují čtyři živly. 
 
Sfinga je kompletní syntéza lidské bytosti. 
 

 Fyzické síly jsou symbolizované býkem 
 ctnost a mravnost lvem 
 intelektuálnost orlem 
 Božská inteligence lidskou hlavou  

 
Vytvoření Sfingy v nás, je výsledkem využití sexuální energie v souladu s kristickou vůlí. Každý 
z těchto čtyř tvorů, v nás psychicky i energeticky představuje čtyři elementy. 
 

 Býk představuje Zem 
 Lev představuje oheň 
 Orel představuje vzduch 
 Člověk představuje vůli, která je rozvíjena, tím že pracujeme se silami vody (Merkur).  

 
Tyto čtyři elementy jsou syntetizovány jako kříž. Kříž je alchymistický symbol, který 
představuje křížení muže a ženy za účelem tvoření. Když je tento kříž oživován ohněm Ducha, 
tak se točí a tvoří svastiku. 
 

 Prvky ohně jako psychologický vliv jsou řízeny zodiakální znamením Lva, Berana a 
Střelce. Tento ohnivý element vytváří energickou nebo dokonce až násilnou psychiku. 

 Vzduch přináší inteligenci a přemýšlivost a ty jsou ve znamení Blíženců, Vah a Vodnáře. 
 Voda dělá člověka citlivého a vnímavého, což je ve znameních Raka, Štíra a Ryb. 
 Zem dělá člověka aktivním, což má na starosti Býk, Panna a Kozoroh.  

 



Tyto prvky odpovídají morálním kvalitám člověka, čtyřem zvířatům Sfingy, čtyřem zvířatům z 
knihy Zjevení a samozřejmě Kříži. 
 
Tyto čtyři jsou v Bibli představované čtyřmi evangelií: 
 

 Marek se týká lva a prvku ohně, a také astrálního těla 
 Lukáš představuje býka, Zemi a fyzické tělo 
 Matouš představuje mladého člověka, vodu, éterické tělo 
 Jan se vztahuje k orlovi, ke vzduchu pokud mentálnímu tělu  

 
Toto jsou klasické symboly křesťanství, které představují a demonstrují nutnost, jak tyto čtyři 
prvky využít, a to prostřednictvím naší vůle a způsobu, jakým používáme sexuální energii. 
 
Současný Dalajlama řekl, že z pohledu tantry, tělesné vitální energie jsou vozidla/prostředky 
mysli. Když jsou tyto vitální energie čisté a jemné, stejným způsobem bude ovlivněn i stav 
mysli, a transformací těchto tělesných energií, změníme stav vědomí. Tantra, jak se učí v 
tibetském buddhismu je stejná, jak se učí v gnosticismu, pouze s povrchními rozdíly. Podstatou 
tantry je toto: člověk má schopnost transformovat sama sebe. Tato transformace je určena vůlí. 
 
Tato vůle je definována buď: nesobeckou kristickou vůlí nebo vůlí touhy? Je to vůle pod 
kontrolou touhy po pocitu, pýchou, sexuální žádostivostí, hněvem, závistí nebo je to vůle řízena 
kristickou silou, obětí, soucitem? 
 
Zrealizovat cíl bílé tantry vyžaduje smrt ega, sebe, falešného já. Pouze tato smrt, odstranění 
touhy, odstranění sobeckého hlediska, může dovolit síle Bytí, síle Krista, aby se projevila a 
pracovala skrze nás. To je možné pouze prostřednictvím sexuální transmutace. 
 
Energie Krista je sexuální energie. Pokud tuto energii uvnitř nemáme, tak nemůžeme pracovat se 
silami Krista. Můžeme věřit tomu, co chceme, můžeme si myslet, co chceme, ale zrození na 
všech úrovních je sexuální úkolem. 
 
Klíč k veškeré moci se nachází ve spojení muže a ženy. Co je důležité je to, aby se pár naučil, 
jak nedosáhnout orgasmus, aby se vzdali touhy a aby transmutovali energii v souladu s 
Kristickou vůlí. 
 
Semeno, sexuální síla, nemůže být nikdy v žádném případě, žádným způsobem vypuštěna. To je 
základní pravidlo pro vstup do bílé tantry. 
 
Lidský život sám o sobě, takový jaký je, nemá žádný význam. Narodit se, žít a zemřít, trpět, jako 
červ v blátě pod žárem slunce, nemá žádný smysl. Rozmnožovat se jako zvíře a pak po dlouhém 
období utrpení zemřít, je tragédie. Pokud to je život, pak to nestojí za to žít. Naštěstí to není 
jediný způsob. Existuje možnost, jak změnit sebe a život, tím, že budeme pracovat se silami 
Krista. Tím, že překonáme svou přirozenou zvířecí povahu, tím, že překonáme vlastní špatné 
návyky, tím, že změníme povahu vlastní mysli, a aktem vůle využívat energie, které v nás 
přirozeně vznikají správným způsobem. A samozřejmě, že jako výsledek z toho musí přijít dobré 
věci, protože to je zákon. 



 

Otázky a odpovědi 
 
Posluchači: Jak se dá v této době obětovat pro ostatní? 
 
Instruktor: Oběť je dosažena v úrovních. Je zřejmé, že nejvyšší obětí je odevzdat sám sebe ve 
prospěch druhých, jakýmkoliv způsobem jste schopni. To může začít tak jednoduše, jak 
nedovolit sobě, abyste způsobovaly utrpení. Například, můžete být opravdu na někoho naštvaný, 
ale pokud se ho rozhodnete ušetřit od náporu vašeho hněvu, to je oběť, protože se vzdáváte vůle 
tohoto hněvu vyjádřit a způsobit druhé osobě bolest. 
 
Posluchači: Je to opravdu utrpení? 
 
Instruktor: Když je někdo na vás naštvaný, netrpíte? Ano, trpíme. Nebo když někdo na vás 
nadává nebo když vás někdo obviňuje a zlobit se, znamená trpět. Takže ovládnout v sobě takové 
chování, je akt oběti, na této úrovni. 
 
Pracovat na vlastním egu, změnit způsob, jakým chceme jednat z touhy, z vlastního zájmu, je 
forma sebeobětování. Větší obětí, je dát příležitost ostatním, aby učinili totéž, výukou gnóze a to 
jakýmkoliv způsobem, jakým jste schopný. Takže existují úrovně. 
 
Klíčem k úspěchu je nutnost pracovat s třemi faktory, každý den, v každém okamžiku. Vůbec v 
žádném okamžiku nesmíme dovolit, aby se v nás projevily negativní emoce. Negativní emoce v 
nás mohou vyvolávat "dobrý pocit." Negativní emoce nebo pocity jakéhokoliv ega se mohou 
zdát dobré nebo normální, to však neznamená, že jsou dobré nebo normální. Vyjádřit negativní 
emoce je zločin. 
 
Zamezit takovým touhám v projevu, znamená přestat je krmit v srdci, mysli a v jednání. Zadržet 
hněv, pýchu nebo závist, nedovolit jim ovládat vaše chování, spustí proces smrti tohoto ega. 
 
Současně musíme vytvářet pozitivní kroky, jednat ctnostným způsobem. Takže pokud například 
někdo nám dělá něco škodlivého a my zamezíme impulzivní egoistické reakci, tím zahájíme 
proces smrti té touhy v mysli, ale pak musíme jít dál a na oplátku musíme odpovědět ctnostným 
jednáním, které může být přímé nebo nepřímé. Důležité je vůči této osobě pěstovat lásku. 
 
Posluchači: V sobě samém nebo vůči druhým (navenek)? 
 
Instruktor: To záleží. Určitě musíte pěstovat lásku k druhým v sobě, což nemusí být vždy 
viditelné přímo, fyzicky, ale přinejmenším, musíte pěstovat lásku k této osobě v sobě samém, to 
je začátek narození: kultivovat ctnost, pochopit ctnost, tyto dvě jsou zcela spojeny, život a smrt 
ve vlastním srdci, ve vlastní mysli a v činech. A pak třetí je, musíme se obětovat. Tyto dvě 
mohou být syntetizovány v našem jednání, jako oběť. Takže, pokud nám někdo ubližuje, dělají 
něco špatného a my na to neodpovíme, tak vytváříme lásku, což je samo o sobě oběť, protože 
přijímáme jejich jednání vůči nám a nereagujeme na to negativně. 
 
Posluchači: Tak, to nestačí jen ignorovat? 



 
Instruktor: Ne, nemůžete to ignorovat, nemůžete to potlačovat, musíte to pochopit a to je velmi 
těžké, vyžaduje to hodně vůle, vyžaduje to Kristickou vůli, a to je bílá tantra. 
 
Důležitým bodem o tantře je, že je to činnost v každém okamžiku. Ano, tantra nepochybně 
odkazuje na určité metody a postupy, ale ve skutečnosti, tantra je kontinuum: je to psychologický 
proces probíhající od okamžiku k okamžiku. Použít vědu bílé tantry ve vlastním životě, není 
něco, co děláte jen jednou za den, je to něco, co musíte dělat neustále, s kontinuitou. To je 
samozřejmě v modifikaci našeho chování. Pokud to děláme správně, pak se obětováváme, 
obětováváme své vlastní ego, naše vlastní zájmy, naše vlastní touhy, ve prospěch druhých. To 
neznamená, že musíme dát všechny peníze na charitu, důležitější je, abychom se vzdali svých 
vlastních zájmů, našeho společenského postavení, vzdát se zájmu, že nás budou respektovat nebo 
milovat, a místo toho se zaměřit na to, abychom my milovali a respektovali ostatních. 
 
Posluchači: Mohli byste uvést příklad nádechu a výdechu při cvičení pránájámy? 
 
Instruktor: V gnóze se vyučují různé pránájámy [transmutační cvičení využívající dech]. 
Rytmus a načasování pránájámy by měl být přirozený, týkající se stavu uvolnění, ve kterém se 
právě nacházíte. Sílit délku dechu může být škodlivé. Je lepší se uvolnit a přirozeně dýchat, 
krátce zadržet dech, vydechnout, nadechnout, zadržet, vydechnout. Nemělo by to být děláno na 
sílu. Nemělo by to být striktní a rigidní, mělo by to být uvolněné. Pokud děláme dechová cvičení 
a jsme stále napětí, tak kráčíme špatným směrem. 
 
Cvičení pránájámy přeměňuje sexuální energii za účelem ovlivnění mysli, pomáhá vyjasnit mysl. 
Pránájáma je jako sací čerpadlo, které čistí nečistoty z mysli s cílem ji uklidnit. Pokud jsme 
během cvičení stále napětí, rozrušení a strnulí, tak odporujeme účelu tohoto cvičení. 
 
Posluchači: Je lepší dělat mantry na posílení nervového systému? 
 
Instruktor: Ano, mantry můžete také použít. Můžete použít mantry, pránájámy a můžete je 
zkombinovat. Existuje mnoho variací cvičení. Co popisuji, je základním cílem, který má uvolnit 
mysl a tělo. Takže musíte dělat pránájámu s uvolněním. 
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