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Pancatattva rituál
Z pohľadu gnózy, vlastne, v každej skutočnej duchovnej tradícii, rozumieme, že všetko, čo
existuje, má svoj pôvod v lone Matky Božej . Toto lono je rozľahlosť, prázdnota, ktorú
nazývame Akáš alebo Akáša. Jedná sa o prvotnú substanciu, ktorá tiež nie je substanciou. Dalo
by sa povedať, že sa jedná o "nerozlíšenú hmotu," no ono je to ešte pred hmotou. Nazýva sa to
Mulaprakriti, čo je veľké lono Matky Božej priestoru, a z tohto lona vzniká všetko, čo existuje,
všetko, čo sa prejavuje. Takže v syntéze, hovoríme, že všetky atómy, všetka hmota, všetka
energia vo svojom jadre, pochádza z tohto lona.
Lono Matky Božej priestoru je symbolizované v knihe Genezis ako prvotné vody. Rovnako tak v
mnohých iných tradíciách máme veľký oceán alebo veľké vody, z ktorých vzniká život. Túto
tradíciu môžeme nájsť v hinduizme a v rôznych tradíciách Strednej a Južnej Ameriky.
Tieto vody sú ženské a sú surovinou alebo surovým základom všetkého prejavu.
V lone sa nachádza semiačko. Semiačko je nepoškvrnené vytvorenie alebo nepoškvrnené
počatie, z ktorého vzniká život, a toto semiačko je oplodnené alebo impregnované mocou troch
základných síl, alebo tým, čo nazývame Trojica. V kresťanstve im hovoríme Otec, Syn a Duch
Svätý. Jedná sa o Sväté Potvrdenie, Sväté Popieranie a Sväté Zmierenie. Jedná sa o tri základné
sily, ktoré sú nutné pre všetky úrovne tvorenia vo všetkých úrovniach existencie. Hovoríme tomu
zákon Troch a tento zákon je zásadný vo všetkých úrovniach prírody. Takže na úplnom začiatku,
predtým než sa čokoľvek prejaví, vidíme, že už je tam zákon troch, ktorí modifikuje samotný
proces tvorenia alebo toho, čo nazývame "genezis (pôvod, zrod)", plodiť, tvoriť.
Prvú impregnáciu robí Logos. "Logos" je grécke slovo, ktoré znamená "slovo."
Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. Toto (Slovo) bolo na počiatku u
Boha. Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo. - Ján 1:1-3.
V Gnóze túto trojicu nazývame, Prvý, Druhý a Tretí Logos, ktorí spolu dohromady tvoria
Solárny Logos. Táto trojica je troj-jednota: tri v jednom.

Impregnácia Božskej Matky spôsobuje kondenzáciu alebo zhmotnenie týchto síl do formy, a toto
bolo v staroveku symbolizované Matkou Božou s dieťaťom v náručí. Toto je počiatok

kondenzácie alebo zhmotnenia Božskej Matky do formy a táto forma je dieťa. Toto dieťa
poznáme pod názvom Kristus , ktorý sa tiež nazýva Hór, Avalókitéšvara, Quetzalcoatl a mnoho
ďalších mien.
Dieťa sa rodí, aby bolo ukrižované. Dieťa sa rodí, aby sa obetovalo. Táto prvotná energia sa
prejavuje, aby sa odovzdala pre existenciu, aby tá mohla existovať. Aby existencia mohla
existovať, tak táto sila sa musí objaviť a obetovať samú seba.
Takže v samom počiatku vzniku akejkoľvek úrovni hmoty a energie, máme tri sily, máme
Božskú Matku a máme Krista. Jedným z hlavných symbolov Krista je kríž. Kríž má mnoho
úrovní významu a je oveľa starší než kresťanstvo. Je to jeden z najstarších známych symbolov
ľudstva.
Toto svetlo, tento Kristus, ktorý je Solárny Logos, toto svetlo alebo energia, ktorá sa prejavuje z
lona Matky Božej, je symbolizované v starovekých náboženstvách ako Slnko, Ra, Boh Slnka
alebo ako slnečný hrdina, ktorý sa objaví, aby sa obetoval, aby dal vznik novému stvoreniu.
Hovoríme, že Kristus je svetlo, ale duchovné svetlo. Toto je Lúč Stvorenia. Tento Lúč je v
skutočnosti tri v jednom, pretože samotný Lúč, Kristus, Solárny Logos, je naozaj trojica troch síl
vyjadrujúca sa ako jeden celok. Takže to je dôvod, prečo hovoríme, že sa jedná o troj-jednotu. Sú
to tri sily, ktoré keď sú jednotné a vyvážené, tak vytvárajú a tvoria.
Tieto tri sily majú svoje vlastné faktory a vplyvy, ktoré uplatňujú a ktoré my chápeme ako
pozitívne, negatívne a vyrovnávajúce. Symbolicky môžeme povedať, že Otec je prvá sila,
esencia alebo pôvod múdrosti, a že Syn je naozaj pôvod alebo esencia lásky, a že Duch Svätý je
tretia sila, jedná sa o oplodňujúci oheň alebo inteligenciu. Takže toto Slnečné Svetlo, tento
Slnečný Logos, keď vzniká a prejavuje sa, aby mohol tvoriť, tak v sebe obsahuje tieto tri
aspekty.
V samotnom základe hmoty a energie, aspekt tretieho Logosu, Duch Svätý, vytvára v celom
stvorení polaritu/dualitu, ktorú my poznáme ako protiklady a práve prostredníctvom tejto duality
alebo tohto vplyvu môže nastať stvorenie. Vidíme to v samotnom základe hmoty. Aby sme
mohli vyprodukovať svetlo, tak musíme mať interakciu atómov vodíka s atómami uhlíka, a toto
sú doplnkové látky, ktoré pri vzájomnej interakcii, vytvárajú svetlo. Toto stvorenie je funkcia
Ducha Svätého, ktorý impregnuje Prírodu, hmotu a energiu so základnou dualitou a v tejto
základnej dualite vzniká príležitosť pre vznik nových látok. Toto je symbolizované v samotnom
Kríži, ktorý sa skladá z dvoch čiar, ktoré sa navzájom ovplyvňujú, ktoré sa vzájomne prekrižujú,
vzájomne sa dopĺňajú, a tieto dve čiary symbolizujú pozitívne a negatívne alebo mužské a
ženské sily, ktoré pri zjednotení vytvárajú niečo nové.
Keď sa pozrieme na to, ako vzniká hmota z pohľadu gnostického učenia, tak chápeme, že
základom samotnej hmoty je svetlo, svetlo Solárneho Logosu. Ak by sme si to mali predstaviť,
tak si najskôr predstavíme univerzálneho ducha života, čo je tá rozľahlosť nediferencovanej
hmoty alebo ne-existencie. Pod tým, oddelené od toho, máme ríše hmoty, čo sú všetky tie rôzne
dimenzie, ktoré poznáme, ktoré sú oddelené od nultej alebo siedmej dimenzie. Medzi týmito
ríšami univerzálneho ducha života a hmoty je most, a tento most je naozaj prvým prejavom
hmoty, ktorý sa nachádza medzi týmito dvoma svetmi a to sa v gnóze nazýva, "vodík," (v angl.

hydrogen).Vodík je prvým prvkom alebo prvým vznikom hmoty. Slovo "hydrogen" (vodík) sa
skladá z "hydro", čo znamená voda a "gen", čo sa vzťahuje na vytváranie/generovanie alebo
genéza/vznik. Prirodzene, že toto nám pripomína prvotné vody v knihe Genezis.
Vodík je z vedeckého hľadiska najjednoduchší prvok v periodickej tabuľke chemických prvkov,
a to sa zhoduje s tým, čo učí gnóza o vlastnosti hmoty. Skrze modifikácie tejto jednej formy,
existuje všetka hmota. Každý atóm, každá štruktúra, je v skutočnosti iba kombinácia rôznych
foriem vodíka. Vodík je modifikovaný podľa počtu protónov,neutrónov a elektrónov, ktoré má
v sebe, na základe čoho vznikajú nové prvky. Variácie vodíka sa spájajú za účelom vytvorenia
viac a viac zložitejších foriem hmoty. Každý z týchto prvkov je sexuálne priťahovaný k svojmu
doplnku. Takže napríklad nájdeme to, že sodík je sexuálne priťahovaný ku chlóru, ktorý v
kombinácii, vytvára soľ. Takže táto kombinácia dopĺňajúcich sa prvkov spočíva v samotnom
koreni atómových štruktúr a od tejto úrovne až k vytvoreniu galaxií a vesmírov je tento proces
nemenný.
Všetky úrovne stvorenia sa spoliehajú na sexuálnu príťažlivosť od atómovej úrovne po
univerzálnu úroveň, a to je základný princíp, na ktorom spočíva celá štruktúra existencie. Toto je
symbolizované v Kríži. Opäť platí, že kríž nám ukazuje dve prekrížené priečky, ktoré na seba
vzájomne pôsobia, a keď jetáto interakcia aktívna, tak kríž je v pohybe. Točiaci sa kríž alebo kríž
v plameňoch je to, čo nazývame svastikou. Svastika je vlastne veľmi staroveký symbol, ktorý je
prítomný v tradíciách po celom svete. Bohužiaľ v minulom storočí ho niektorí ľudia v Európe
zneužili, no tento symbol je oveľa starší než tí ľudia a jedná sa o svätý symbol.

Keď rozoberieme kríž, tak zistíme, že sa skladá so štyroch častí. Štyri oddelené ruky, ktoré
vychádzajú z centrálneho bodu. Tieto štyri body symbolizujú základné štyri prvky, ktoré
poznáme ako - vzduch, zem, voda a oheň, ale tiež sa vzťahujú k tomuto slovu
"Tetragrammaton." Tetragrammaton v gréčtine jednoducho znamená "slovo skladajúce sa so
štyroch slov" alebo "slovo so štyrmi časťami," a to sa odkazuje na sväté meno Boha,  יהוהIod Hei
Vav Hei.

Jedná sa o štyri hebrejské písmená a každé hebrejské písmeno je symbolické. Písmeno  יIod je
mužské a symbolizuje mužský pohlavný orgán alebo falus. Písmeno  הHei je ženské a
symbolizuje maternicu. Písmeno  וVav je tiež mužské a symbolizuje muža a tiež chrbticu, a
písmeno  הHei je opäť ženské, ktoré v tomto prípade symbolizuje ženu. Takže kríž, pri analýze z
hľadiska Tetragrammatonu skutočne ukazuje, sexuálny vzťah, ktorý existuje vo všetkých
úrovniach prírody.
Na tomto kríži je ukrižovaný Kristus, slnečné svetlo. Symbolicky vždy vidíme Kristifikovaných
hrdinov alebo Slnečných hrdinov, ako sú ukrižovaní, čo je symbolom samotného účelu
existencie pre toto Svetlo. Kristus existuje, aby sa obetoval v prospech vzniku a existencie.
Rovnako tak sa obetujú i všetci Slneční hrdinovia a Slneční Bohovia a Bódhisattvovia pre dobro
všetkých ostatných tvorov. Toto je pravý účel existencie ľudskej bytosti: naučiť sa obetovať v
prospech ostatných.
K dispozícii máme i ďalšie štyri písmená vzťahujúce sa ku krížu: INRI, čo je symbolický termín,
ktorý skrýva rôzne úrovne významu. Jedným z veľmi dôležitých významov je Ignis Natura
Renovatur Integra, čo je latinsky. Preložené to znamená "oheň neustále obnovuje prírodu," a
tento oheň, samozrejme, je oheň alebo slnečné svetlo Krista. Je to oheň Ducha Svätého, ktorý
neustále obnovuje prírodu vďaka obetovaniu seba sama, a samozrejme toto máme
symbolizované v kríži. Takže keď vidíme kríž s týmito písmenami INRI, tak sme svedkami
symbolu samotnej štruktúry existencie: Kristus sa nachádza v každom atóme, v každej forme
hmoty a energie, kde obetuje vlastné sily, aby sa hmota mohla prejaviť.
Teraz, aby sme tomu trochu lepšie porozumeli, tak sa na to pozrieme z iného uhla. Tá energia,
ten zdroj energie alebo to svetlo, ktoré kmitá v nekonečne, sa v sanskrte nazýva, Prána. Táto
energia vo svojom procese prejavenia vydáva žiarenie alebo zvuk, produkuje vibrácie, pričom
každá vibrácia je vibráciou zvuku i svetla.
Vibrácie tejto Prány, tejto energie, sa začnú kondenzovať do Akáše, čo je ďalšou najhustejšou
úrovňou v poradí. Akáša sa ďalej kondenzuje do éteru a éter sa potom začne odlišovať a rozvíjať
do toho, čo my nazývame Tattvami.
My sa teraz budeme zaoberať štyrmi základnými tattvami (v skutočnosti je ich sedem). Jedná sa
o Váju, Apas, Tejas a Prithvi. Tattva znamená "súcno" (?) alebo "esenciu," takže chápeme, že
tattva je modifikácia éteru. Éter je zase len kondenzáciou jemnejších foriem svetla alebo energie,
a to Akáše a Prány.

Tieto štyri Tattvy sa ďalej kondenzujú a stávajú sa tým, čo poznáme ako štyri elementy fyzickej
hmoty. Váju je vzduch, Apas je voda, Tejas je oheň a Prithvi je Zem. Tieto štyri prvky
kryštalizujú vo fyzickom svete a tvoria samotný základ pre všetky formy hmoty, ktoré poznáme
fyzicky. To je dôvod, prečo, keď si prezriete filozofiu starovekých Grékov, tak oni sa vždy
odvolávajú na štyri elementy, a čo sa týka alchymistov západných tradícií, tak oni sa tiež
odvolávajú na štyri elementy. Oni chápali, i keď to práve nemuseli zapísať, že štyri elementy, sú
jednoducho modifikáciami tattiev, ktoré sú odvodené z éteru, ktoré sú odvodené z Akáše, ktoré
sú odvodené z Prány. Toto sa stáva dôležitým, pretože všetky tieto rôzne úrovne, sú v
skutočnosti formy energie a svetla, ktoré poháňajú riadne fungovanie stvorenia.
Prvý materiál, prvý konkrétny prvok, ktorý sa kryštalizuje z Prány, je vodík, a to je prvá
kryštalizácia svetla. Vodík je, ako sme už povedali, najjednoduchší prvok a je základom všetkej
existujúcej hmoty a energie. V alchymistickej vede nazývame všetky formy hmoty "vodík," ale
my im priraďujeme rôzne čísla podľa ich relatívnej hustoty. Dôvod, prečo tak robíme je taký,
aby sme pochopili, ako sa hmota líši nie tak obsahom svojich atómov, ale svojej relatívnej
hustoty alebo hmotnosti.
Tri prvotné sily sa kryštalizujú na vodík a z toho pochádzajú všetky ostatné prvky a tieto
primárne prvky, sú samozrejme samotnou podstatou nášho blahobytu. Všetky prvky, ktoré
existujú, sú výsledkom transformácie vodíka, rôznych foriem alebo kombinácií vodíkov.
Vo všetkom, s čím my, ako fyzický organizmus prichádzame do kontaktu, sa nachádza Kristus.
Toto slnečné svetlo, udržuje nažive všetko, čo existuje, no táto energia je vždy modifikovaná
podľa procesov, ktorými prechádza. Tak, napríklad, naše fyzické telo vyžaduje určité prvky, aby
bolo nažive. Rovnako tak, naša psychika, naše vedomie, vyžaduje určité prvky, aby bolo nažive.
Potrebujeme jedlo, potrebujeme vzduch, potrebujeme vodu. Tieto prvky potrebujeme, aby sme
mohli poháňať našu pokračujúcu existenciu. Jedná sa o výmenu alebo premenu energie, ktorá je
potrebná, aby sme sa aj naďalej mohli prejavovať na tejto úrovni prírody. Veľmi dobre vieme, že
ak prestaneme jesť, tak sa prestaneme prejavovať na tejto úrovni prírody. Veľmi dobre vieme, že
ak prestaneme piť vodu, tak prestaneme existovať na tejto úrovni prírody a to isté platí aj o
vzduchu. To, čo skúmame v gnóze, je presne to, ako toto celé ovplyvňuje účel a zmysel našej
existencie.

Zákon oktávy
Aby sme mohli zostať nažive, tak musíme prijímať potravu. Potrava má v gnóze priradenú
hodnotu vodíka DO 768. DO je nota. DO je prvá nota na oktáve siedmich nôt.
Zákon Siedmich, je základný zákon stvorenia, ktorý organizuje všetko, čo zákon Troch vytvára.
Máme svetlo, no toto svetlo je modifikované zákonom siedmich. Máme zvuk, no tento zvuk je
modifikovaný zákonom siedmich, zákonom oktávy. To je dôvod, prečo vždy hovoríme
o siedmich čakrách, siedmich telách a siedmich notách. Existuje mnoho úrovní, v ktorých sa
zákon siedmych prejavuje.

Keď sa pozrieme na stupnicu DO RE MI FA SO LA SI, tak môžeme skúmať, ako je energia
riadená zákonom siedmich v našom vlastnom organizme. Prvá nota je DO. Keď jeme jedlo, aby
sme udržali nažive naše fyzické telo, tak berieme jedlo a tomuto jedlo je priradená relatívna
hodnota alebo hustota DO 768. Číslo 768 odkazuje na relatívnu hmotnosť alebo hustotu toho
jedla alebo tej látky vo vzťahu k Práne. Ak Prána je najjednoduchšia forma látky, ktorá sa
prejavuje ako vodík - vodík má hodnotu 1 - potom 768, je 768 krát ďalej v modifikácii alebo
relatívnej hustote a hmotnosti. Dalo by sa to tiež inak povedať, 768 by sme mohli opísať ako
radu zákonov alebo modifikujúcich faktorov. V syntéze môžeme povedať, že vodík DO 768 je
veľmi zložitý, je veľmi hustý, a to je dôvod, prečo naše telo potrebuje tráviť potraviny. To je
dôvod, prečo máme tráviaci systém.
Tráviaci systém máme na to, aby bolo možné rozložiť zložené prvky a vyťažiť z nich prvky,
ktoré potrebujeme k udržaniu fyzického tela. Celý náš tráviaci systém je fyziologický proces
riadený inteligenciou Bytia prostredníctvom nášho inštinktívneho mozgu. Táto energia sa
sústreďuje na ten vodík s cieľom ho rozložiť, aby extrahovala dôležité prvky a vyhodila tie, ktoré
nie sú potrebné.
Prostredníctvom procesu trávenia, je vodíkom, ktoré telo spracováva priradená nota RE, čo je
druhá nota, a ktorá má relatívnu hustotu 384. To znamená, že jedlo sa rozkladá, zjednodušuje, do
ďalšej čistejšej formy energie.
Ak prijímame škodlivé potraviny alebo potraviny, ktoré nie sú ozajstnými potravinami, ako
napríklad rýchle občerstvenie alebo coca cola alebo alkohol, tieto prvky neobsahujú atómy čistej
energie zo Solárneho Logosu, pretože sa nejedná o ozajstné jedlo alebo sú skôr otravné, takže z
nich nič užitočného neextrahujeme. V skutočnosti, môžeme prijímať škodliviny z týchto látok,
rovnakým spôsobom, ako keď dýchame vzduch, ktorý nie je čistý, alebo keď fajčíme. Dávame
do seba prvky, ktoré nie sú prospešné pre organizmus, ktoré sú v skutočnosti škodlivé. Takže
proces získavania čistých atómov pre blaho nášho organizmu je ustrnutý a skazený samotnými
prvkami, ktoré berieme dovnútra. Všetci veľmi dobre vieme, že sme tým, čo jeme, a táto pravda,
vám bude čoraz jasnejšia.
Ak sa nám však podarí jesť dajaké dobré jedlo a dýchať čistý vzduch, potom tieto extrahované
prvky prechádzajú na iný systém, ktorý poznáme ako obehový systém.
Srdce v kombinácii s pľúcami čistí krv. Čistí prvky, ktoré sú spracované prostredníctvom
obehového systému, aby s týmito prvkami mohlo nakŕmiť organizmus. Vzduch a kyslík, ktorý
vdychujeme do pľúc, sa spája a pridáva do krvného obehu v tele. V krvi máme prvky, ktoré už
extrahoval tráviaci systém, a tak, atómy vodíka, s ktorými telo pracuje, aby ich premenilo, sa v
tejto fáze nachádzajú na note MI, s relatívnou hmotnosťou 192.
Syntéza alebo konečná extrakcia z procesu čistenia v obehovom systéme, je akýsi druh potravy
alebo energie, ktorá je potom odovzdaná ďalej do mozgu. Transformácia energií, ktoré sa
odohrávajú v mozgu, súvisia s notou FA a relatívnou hodnotou 96. Takže môžete vidieť v iba 4
krokoch, ako rýchlo hmotnosť vodíkov klesla. Zaoberáme sa s čoraz jemnejšími a čistejšími
formami energie.

Energie, ktoré vyživujú mozog a udržiavajú ho zdravým, sú získané z obehového systému, z
dýchacieho ústrojenstva a z potravín, ktoré prijímame. To znamená, že čokoľvek, čo spracováva
srdce, má priamy vplyv na zdravie mozgu. Naše srdce je úzko späté s našimi emóciami, a náš
mozog je úzko spätý s našimi myšlienkami, takže na základe tohto potom môžeme pochopiť, ako
dôležité je mať dobrý prehľad o tom, čo sa deje v našej psychike. Jednoducho poznať a mať
kontrolu nad našimi vlastnými pocitmi a našimi vlastnými myšlienkami. Veľmi dobre vieme, že
ľudia, ktorí sú chorí vo svojom srdci, skončia tak, že ochorejú nielen v tele, ale i v mysli.
Mozog je nástrojom/prostriedkom mentálneho tela. Mozog je nástrojom/prostriedkom myslenia.
Mozog nie je samotnou mysľou, je to orgán, ktorý myseľ používa. Mozog samozrejme úzko
súvisí s centrálnym nervovým systémom a tento nervový systém je procesorom energie,
transformátor energie.
Prostredníctvom centrálneho nervového systému a mozgu sa k nám dostávajú vnemy života.
Vnemy života k nám vnikajú skrze päť zmyslov, ako sa odvíja život. Tieto vnemy sú prijímané
nervovým systémom ako energie, vibrácie, zvuk, svetlo.
Vnemy, ktoré dostávame od života, ovplyvňujú nielen zdravie nášho tela a mysle, ale i to, ako sa
energia transformuje v našom organizme. Telo transformuje energie z potravín, zo vzduchu, z
vody, potom ich všetky prečistí a odošle, aby nakŕmilo mozog. Tieto prečistené prvky sa
kombinujú s energiou, ktorú prijímame prostredníctvom vnemov, ktoré dostávame od života.
Je jasné, že ak prijímame vnemy, ktoré sú plné sexuálnej žiadostivosti, plné násilia, nenávisti
alebo akejkoľvek hnusoby, tak nielenže to má silný dopad na našu psychiku, ale i na kvalitu
transformácie energie vykonávanú našim telom.
Ak sa pozeráme sa scény násilia alebo pornografie alebo sa kŕmime s negatívnymi emóciami,
negatívnym myslením, porazeneckými myšlienkami alebo kritickým, skeptickým myslením
alebo obviňujeme iných, tak táto energia priamo ovplyvňuje a impregnuje transformáciu vodíka
vnútri organizmu.
V mnohých prípadoch sú ľudia tak stotožnení s rozumom a tak závislí na negatívnych vnemoch,
že tam jednoducho nie je dostatok čistej energie, aby prešlo na druhú notu.
Avšak, ak by sme počúvali krásnu hudbu, obklopili sa krásnymi obrazmi a zvukmi a vyvážene a
pokojne žili, potom vnemy, ktoré by sa k nám dostali, by boli veľmi vysokej kvality. Toto by
zase na oplátku do značnej miery podnietilo transformáciu vodíka.

Výsledkom transformácie, ktorá sa odohráva na tejto úrovni, je prečistenie akejkoľvek energie
a jej následné odoslanie na ďalšiu úroveň, kde potom zostupuje cez chrbticu. Táto transformácia
súvisí s notou SOL a má relatívnu hodnotu 48.
Chrbtica sa vzťahuje k našim motorickým procesom. Taktiež úzko súvisí so sympatickým
nervovým systémom a tento systém je v priamom vzťahu s našou emočnou pohodou a astrálnym
telom. Väčšina z nás vlastne nemá solárne astrálne telo. My máme lunárne astrálne telo, ktoré sa
tiež nazýva Kama Rupa. Kama Rupa je sanskritský názov pre telo túžby. Ak sa radujeme
z vplyvov, ktoré vyvolávajú naše vlastné túžby, ktoré sú spravované prostredníctvom našej
zvieracej povahy týkajúcej sa chrbtice a skrze túžby, ktoré vznikajú v našom srdci, potom
energie týchto túžob budú mať vplyv na transformáciu vodíkov v našom organizme. To
znamená, že ak sme sa identifikovali s naším hnevom alebo našou závisťou, potom energia tých
pocitov poškodí transformáciu vodíkov. Negatívne emócie poškodzujú transformáciu energie.
Takže, nech už je na tejto úrovni získaná akákoľvek čistá energia, ďalej je potom odovzdaná na
endokrinný systém, ktorý úzko súvisí s vitálnym telom alebo telom energie. Endokrinný systém
je miestom, kde sa vyrábajú hormóny a toto je notou LA s hodnotou 24, takže tu sa už jedná
o veľmi prečistenú energiu.
Vieme, že náš systém hormónov, endokrinný systém je v našom organizme veľmi silnou a
účinnou energiou. Endokrinný systém je miesto, kde nájdeme všetky hormóny a sily, ktoré
ovplyvňujú a vytvárajú mnoho typov správania a foriem tvorenia v našom organizme.
Táto úroveň našej psychiky sa týka snov a zdravia nášho vitálneho tela. Vitálne telo, ktoré je
vyšším aspektom fyzického tela, je telo energie, nástrojom, prostredníctvom ktorého sú

umožnené všetky metabolické a chemické procesy vo fyzickom tele. Keď fyzické telo spí,
vitálne telo sa nabíja slnečným svetlom skrze čakry.
Energie, ktoré vyživujú vitálne telo, slúžia na obnovenie fyzického tela a sú kombinované s
energiami, ktoré sme vytvorili a transformovali prostredníctvom procesov, ktoré sme už popísali,
ako stravovanie, dýchanie, obehový systém, atď. Takže na tejto úrovni LA 24, kde máme túto
kombináciu energií, ktorá je výsledkom zo všetkých tráviacich, dýchacích a obehových procesov
prostredníctvom chrbtice a mozgu v kombinácii s energiami, ktoré nasáva vitálne telo, je všetka
táto energia veľmi prečistená, veľmi silná, veľmi účinná. Keby sme to mali porovnať s palivom,
ktoré používame na pohon motorových vozidiel, tak by sme povedali, že sa jedná už o veľmi
vysokooktánový, veľmi účinný, veľmi silný, veľmi prchavý druh energie.
Táto úroveň energie, nota LA, sa vzťahuje sa k nášmu parasympatickému nervovému systému,
ktorý je inštinktívny nervový systém, ktorý samozrejme riadi všetky predchádzajúce procesy,
o ktorých sme diskutovali. Tento systém riadi motoricko/inštinktívne procesy v tele pod
inteligenciu vitálneho tela a je v priamom vzťahu k Duchu Svätému.
Všimnite si, že v note FA, SOL a LA, máme tri nervové systémy nášho organizmus. Tri sily
Otca, Syna a Ducha Svätého a mentálne, astrálne a vitálne telá. Zákon troch je tu veľmi účinne
navrstvený, a čo tento zákon troch využíva prostredníctvom týchto rôznych
prostriedkov/nástrojov, sú všetky tie energie, ktoré sme prijímali a transformovali ako
organizmus, a to ako fyzicky, tak i na jemnejších úrovniach. Aký to má celé zmysel? Všetka tá
energia, všetka tá práca, celý ten mechanický proces, čo nám bolo dané ako dar, má za svoj účel
vytvorenie ďalšej najsilnejšej úrovne, najjemnejšieho prvku, najúčinnejšieho prvku, ktorý je
notou SI. Vodík SI 12 je sexuálna energia.
Sexuálna energia je konečný výsledok všetkých transformačných procesov, ktoré existujú v
našom organizme. Keď dohromady spojíme a analyzujeme tráviaci systém, obehový systém,
dýchaciu sústavu a všetky tri nervové systémy (čo znamená: všetok prísun z myslenia, fyzického
i emočného cítenia a vôle), tak všetko toto sa spája a vytvára v nás našu vlastnú, osobnú
sexuálnu silu. Čistota, účinnosť a hodnota tejto sexuálnej sily je odvodená z nášho správania.
Čistota a sila našej sexuálnej energie je priamym dôsledkom potravín, ktoré jeme, vzduchu, ktorý
dýchame, myšlienok, ktoré si myslíme, pocitov, ktoré máme a toho, ako sa správame.
Keď jeme čokoľvek, fyzické telo prostredníctvom svojich rôznych procesov si z toho jedla
extrahuje to najlepšie a konečným výsledkom je sexuálna energia.
Rovnaký proces prebieha, keď dýchame.
Rovnaký proces prebieha, keď pijeme vodu.
Avšak, keď začneme do rovnice pridávať našu vlastnú vôľu, tak začneme meniť prirodzené
funkcie organizmu. Naša vôľa, ktorá je prejavená prostredníctvom činu, je kľúčovým faktorom.

Celý tento transformačný proces je alchymistický.
Alchýmia je zložené slovo. Prvá časť sa skladá z "Al", ktorá sa vzťahuje k arabskému slovu,
Boh, Alah alebo Duch a toto samozrejme úzko súvisí s hebrejským výrazom "El," čo znamená
Boh. "Chem" je odvodený z gréckeho slova "kimia," čo znamená "zlúčiť alebo odliať kov."
Alchýmia znamená "zlúčiť náš kov s Bohom." Najdôležitejší kov, ktorý máme vo vnútri, je
Merkúr, symbol sexuálnej energie.
Náš vlastný Merkúr je kameň, na ktorom je postavený chrám. Chrám je duša. Ak je Merkúr
nečistý, tak chrám nemôže stáť. Merkúr, kameň, musí byť čistý a silný, aby sme mohli vytvoriť
dom pre Pána.
Čistota a kvalita nášho Merkúru, je konečným výsledkom nášho vlastného správania. Ak jeme
nečisté jedlo, ak pijeme nečisté tekutiny, ako je alkohol alebo chemické potraviny, ako je Coca
Cola, limonády a všetky tieto "výhodné" potraviny, ktoré sú pre nás vyrábané, potom aké prvky
zhromažďujeme pre stavbu nášho chrámu?

Tieto veci nemajú žiadnu výživnú hodnotu. Nemajú žiadne Slnečné svetlo, pretože sú to sterilné
chemické látky, ktoré majú veľmi ťažkú hustotou, ktoré neobsahujú žiadne Slnečné svetlo. Tieto
potraviny nie sú z prírody, sú vyrobené vedcami, ktorí nevedia nič o stvorení duše. Keď
prijímame tieto druhy potravín, tak sa vlastne kŕmime ničím. To je dôvod, prečo, keď ľudia jedia
a pijú tieto látky, tak ochorejú. Fyzické telo začne chátrať, ochorie a myseľ degeneruje.
Ak preskúmate históriu tohto ľudstva, tak si všimnete, že od tej doby, čo sme začali jesť silne
spracované, chemicky pozmenené potraviny, psychika ľudstva sa radikálne zmenila. Aký je
výsledok? Stratili sme zdržanlivosť. Stratili sme zmysel pre to, čo je slušné a čo sa patrí. Veľmi
sme sa zdegenerovali. Stučneli sme, stali sme sa surovými, sarkastickými, násilnými a hrozne
urážajúci v myšlienkach, slovom i skutkom.
V Gnóze rozumieme, že je našou povinnosťou, aby sme sa pokúsili dávať do seba zdravé jedlo,
čistú vodu a čistý vzduch. Tieto elementy slúžia, ako dobrý základ na produkovanie lepšej
energie, zdravšieho tela a zdravšej mysle, ale čo je ešte dôležitejšie, je pracovať s psychikou,
vedieť ju ovládať, pretože energie, ktoré dostávame a transformujeme skrze vnemy života, ktoré
sa k nám dostávajú z externých zdrojov a skrze dojmy, ktoré v sebe vytvárame, sú jemnejšie, sú
silnejšie, než energie získané z jedla, zo vzduchu a vody. Tieto energie a dojmy majú priamy
vplyv na kvalitu transformácie našich sexuálnych síl. Ak sa teda na toto podrobne pozrieme, tak
pochopíme, že to, čo naozaj potrebujeme, je pochopiť, ako transformovať energie vyváženým a
zdravým spôsobom.
V hinduistickej tantre sa nachádza učenie, ktoré sa nazýva Panchatattva rituál.

Pancatattva rituál
"Pancha" je sanskritské slovo, ktoré znamená "päť" a "tattva" je sanskritské slovo, ktoré
znamená "pravda," "podstata," "pravé bytie." Chápeme, že "tattva" je vibrácia éteru, éter je
transformácia alebo vibrácia Prány alebo Slnečného svetla. Takže Panchatattva odkazuje na päť
vibrácií alebo päť druhov energií.
Rituál, je samozrejme každá veda, ktorá transformuje energiu. Katolícka omša, budhistický
rituál, aztécky rituál, sú formou vedy, ktorá existuje, za účelom transformovania Slnečného
svetla, transformovania Prány, aby udržali niečo dôležité. V tomto prípade hovoríme o rituáloch,
ktoré transformujú Slnečné svetlo, Pránu, energiu Krista na druh potravy alebo pohonnej látky,
ktorá bude živiť vedomie a živiť dušu. Existujú aj ďalšie typy rituálov, ktoré premieňajú tieto
energie škodlivým spôsobom, ale my o týchto veciach nehovoríme ani ich neučíme.
Pancatattva rituál je veda, ktorá transformuje energiu, aby nakŕmila dušu. Tento rituál sa
odvoláva na to, čo sa nazýva "päť M." Prvý z nich sa v sanskrite nazýva "Madya". Madya
znamená "víno," no v tomto prípade, keď hovoríme o víne, tak sa jedná o hrozno. Hrozno a víno
sú v mnohých tradíciách veľmi symbolické. Víno je symbolom krvi Krista, symbol ohňa alebo
energie, ktorú potrebujeme, aby sme mohli byť nažive. Z hľadiska madya, tohto sanskritského
výrazu, to, o čom tu hovoríme, je vibrácia slnečného svetla, ktoré sa prejavuje skrze tattvu Vayu,
ktorú poznáme ako vzduch. Takže alchymista alebo tantrik požíva hrozno alebo hroznovú šťavu

s cieľom získať tie najčistejšie a najúčinnejšie vodíky týkajúce sa tattvy Vayu. Táto čistá energia
je spotrebovaná ako súčasť procesu transformácie energie organizmu, na vytvorenie najčistejšej
a najúčinnejšej sexuálnej energie, ktorá sa stane základným stavebným kameňom chrámu duše.
Ďalšie "M" je "Mamsa," čo znamená "mäso." Mäso sa vzťahuje k tattve Tejas, čo je oheň. Takže
alchymista alebo tantrik konzumuje červené mäso, hovädzie, jahňacie, kozie, tento typ
zvieracieho mäsa, ktorý obsahuje oheň tattvy Tejas.

Ďalej máme "Matsya," ktorá sa vzťahuje na ryby a to je tattva Apas, ktorá súvisí s vodami. Ryby
obsahujú vodíky, ktoré náš organizmus potrebuje, aby bolo možné vyrobiť najčistejšiu a
najdokonalejšiu sexuálnu energiu.
Ďalšie "M" je "Mudra," ktorá sa vzťahuje na zrná Zeme, a to samozrejme je Prithvi alebo
element Zeme. Takže táto Mudra sa týka obilia, zeleniny a ovocia.
Tieto štyri "M," Madya, Mamsa, Matsya a Mudra sa vzťahujú na štyri druhy fyzických jedál, z
ktorých každé obsahuje vodíky týkajúce sa štyroch hlavných tattiev. Tieto atómy vodíka sú
veľmi čisté energie, ktoré môžu pomôcť pri vytváraní a spracovaní sexuálnej sily, ktorú máme v
našom organizme. Tieto štyri sú kombinované s piatym "M," ktoré je "Maithuna." Maithuna
znamená pohlavný styk alebo sexualita. Toto je miesto, kde sa odohráva transmutácia samotného
éteru.
Týchto päť M je kondenzácia Akáše, Prány, Slnečného svetla. Konzumáciou týchto päť
modifikácií Akáše absorbujeme celú škálu vibrácií slnečného svetla v hmote, pretože celá hmota
je odvodená z týchto štyroch prvkov, týchto štyroch tattiev, a v kombinácii s éterom, potom do
organizmu dávame základné vodíky samotnej hmoty. Toto je spôsob, akým vybudujeme
vyrovnaný vplyv. Vyvážené energie sú kompletným súborom energií, ktoré potrebujeme v
našom organizme na transformovanie sexuálnej energie.

Týmto spôsobom je alchymista alebo tantrik, schopný si uvedomiť samotný účel svojho života.
Našim dôvodom pre existenciu, je splniť poslanie Slnečného svetla. Slnečné svetlo alebo
Kristus, obetoval sám seba a vytvoril stvorenie s cieľom vytvoriť Solárne ľudstvo. Slnečný muž
alebo Slnečná žena je stelesnením tejto Kristickej sily, samotným odrazom tejto Kristickej sily.
My, ako sme teraz, sme Mesačným prejavom, to znamená, že sme mechanickými, patríme k
procesom Mesiaca alebo prírody, nepodmanili sme prírodu. Sme otroci prírody a kvôli tomuto
intenzívne trpíme.
Aby sme mohli dobyť prvky prírody, aby sme mali moc nad tvormi a zvieratami a nad procesmi
a funkciami Ohňa, Vody, Vzduchu a Zeme, tak najskôr musíme týmto prvkom veliť v sebe.
Túto moc, túto inteligenciu získame konzumáciou týchto síl a tým, že budeme inštruovaní
Kristom skrze svojich poslov, ako týmto prvkom prírody veliť. Ak nepracujeme s obilím, ako
môžeme veliť obiliu? Ak nepracujeme s vodami, ako im môžeme veliť? Musíme s nimi
pracovať, pochopiť ich, stráviť ich, podrobiť si ich, aby sme mohli byť tým, čím nás nazvala
Biblia, t.j. Kráľmi a Kráľovnami prírody.
Cesta Slnečného svetla od nediferencovaného Absolútna cez všetky rôzne úrovne a dimenzie,
končí sexuálnou energiou v našom organizme. Ľudské fyzické telo, je najvyšším stvorením
mechanickej prírody. Mesačná mechanická príroda, dosahuje vrchol v ľudskom organizme, ale
to nie je vrchol existencie, to nie je vrchol všetkého stvorenia. Za hranicami ľudského
organizmus máme mnoho úrovní existencie, no do týchto úrovní je možné vstúpiť iba vtedy, ak
zvíťazíme nad mesačnou mechanickou prírodou a presiahneme tieto zákony. Toto je dosiahnuté
tým, že dokážeme veliť a ovládať prírodu v sebe. A samozrejme táto práca je poháňaná
najmocnejšou a najsilnejšou energiou, ktorú máme k dispozícii, čo je prirodzene sexuálna sila.
Keď pracujeme so silou Kríža, tak využívame sily Ducha Svätého, t.j. ohňa, ktorý sa prejavuje
príťažlivosťou protikladov, keď pracujeme so silou medzi mužom a ženou. Keď sú muž a žena
spojení, tak aktivujú a roznecujú Kríž, ktorý sa stane žijúcou, rozpálenou svastikou (hákový
kríž), a to je pôvod stvorenia.
Ak muž a žena v sebe pracovali na zdokonalení telesnej tvorby sexuálnej energie, čo znamená,
že sa správne stravovali, správne transformovali vnemy, ktoré k nim prichádzali, od okamihu k
okamihu pracovali so svojim vedomím a transformovali a transmutovali svoju sexuálnu silu,
potom takto skombinovaná mužská a ženská sexuálna energia vstupuje do novej oktávy.
Prvá oktáva, ktorú sme popísali od DO do SI, je oktávou mechanickej prírody. Ak rozlejeme
sexuálnu energiu, čo znamená, že zažijeme orgazmus, tak túto čistú energiu z tela extrahujeme a
stratíme ju. Ďalej s ňou už nemôžeme pracovať, je preč, a ako takí zostávame na úrovni, na
ktorej sa práve nachádzame. Naďalej sme otrokmi síl, ktoré nás v súčasnosti ovládajú, čiže sily
prírody.
Ak však túto energiu ušetríme, transformujeme a transmutujeme, potom táto energia môže
vstúpiť do novej oktávy a uskutočniť nové výtvory. Tieto výtvory sa nazývajú slnečné astrálne
telo, slnečné mentálne telo a slnečné kauzálne/príčinné telo.

To je spôsob, akým sa človek znova narodí. "To, čo sa narodí z tela, je telo." Čo znamená,
fyzické telo. "To, čo sa narodí z Ducha, (Duch Svätý), je Duch," čiže Duša.
Takže, syntéza je, že sa musíme naučiť, ako pracovať s piatimi "M". Keď konzumujeme
potraviny, týkajúce sa týchto štyroch základných Tattiev, tak to musíme robiť vedome, s
vedomou pozornosťou, čo znamená, že sme prítomní, že si uvedomujeme to, čo robíme, pretože
vedomie je naše jediné spojenie s naším vlastným vnútorným božstvom.
Pokiaľ si nie sme vedomí seba, pokiaľ nie sme prítomní, nepozorujeme sa a nepamätáme si sami
seba, tak spíme.
Tým, že prinášame silu vedomia, prinášame energiu, ktorá ovplyvňuje všetky transformácie,
ktoré musíme dosiahnuť. Keď sme si plne vedomí a prítomní, a pozorujeme naše tri mozgy, tak
prinášame vplyv Bytia do transformácie vodíkov.
Snahou gnostického študenta, je robiť všetko s plným vedomím. Keď jeme, tak konzumujeme
tieto prvky, čo musíme samozrejme robiť s aktívnym vedomím, a to nám umožňuje mať
čistejšiu a efektívnejšiu transformáciu týchto vodíkov. Túto vedomú pozornosť spájame s
mantrou: KRIIIIM. Táto mantra pomáha tým silám (sile vedomia, energia prítomného okamihu)
aby sa sústredili na transformáciu týchto prvkov.
Alchymista alebo tantrik, je, pije a dýcha touto mantrou. Túto mantru vyslovujeme vo vnútri
(mentálne) popritom ako jeme potraviny, pri jedení mäsa, rýb a obilnín, pričom s týmto zvukom
vibrujeme s cieľom ovplyvniť transformáciu týchto prvkov. Podobne, túto mantru KRIIIM
používame v maithune pri našej sexuálnej transmutácii. Táto mantra má veľkú silu. To je
obzvlášť dobré pre likvidovanie nežiaducich prvkov a extrakciu žiaducich. Inými slovami, ak
chcete transformovať jedlo a vziať z neho, čo je dobré, tak použite mantru KRIIIM. Ak chcete
zničiť ego a extrahovať vedomie, použite mantru KRIIIM.
Pomocou tohto rituálu Pancatattva, päť "M," v skutočnosti uctievame Božiu matku. To je dôvod,
prečo je zobrazená v strede obrázku. Ak si prečítate akúkoľvek hinduistickú tantru, tak vám
povedia, že rituál Pancatattva, je za účelom uctievania Dévi, Božskej matky, a teraz budete
rozumieť, prečo. Riadnou transformáciou a prijímaním všetkých prvkov, t.j. atómov vodíka
súvisiacich s Tattvami, používame dar Matky Božej správnym spôsobom. Prijímame ho vedome,
s radosťou a s uvedomením si obete, ktorú ona a jej Syn, Kristus pre nás urobili. Ak budeme
v živote pokračovať tak, ako sme, spiaci, tak si tento dar neuvedomíme, a preto ho nebudeme
schopní plne využiť. Takže Pancatattva rituál nám vo svojej syntéze ukazuje, ako využiť energie
v prírode a v nás samých, aby sa mohli premeniť na niečo viac.

Otázky a odpovede
Poslucháči: Čo môžete povedať o tattvickom rozvrhu?
Inštruktor: Určití spisovatelia popísali okultný alebo tattvický rozvrh, čo je spôsob, ako
kodifikovať alebo zakresliť do diagramu prejavy Tattiev v prírode okolo nás počas dňa. V
skutočnosti, Samael Aun Weor v jednej so svojich kníh opísal tattvický rozvrh. No neskôr od

toho upustil a napísal, že najlepší tattvický rozvrh je jednoducho pozorovať prírodu. Pretože keď
prší, tak tattva, ktorá sa prejavuje, je voda, Apas. Keď je vonku horúco, máme Tejas. Takže on to
zjednodušil, povedal, že nepotrebujeme zložité rozvrhy, aby bolo možné vypočítať, ktorá tattva
najviac prevláda.
Poslucháči: Takže hovoríte, že aby sme mali dobrú kvalitu energie, tak musíme konzumovať
všetky tattvy?
Inštruktor: Správne. Aby sme využili mechanickej povahy, ktorú máme, tak ju musíme kŕmiť
najlepšími možnými prvkami. Takže, ak chcete niečo vytvoriť, tak sa musíte uistiť, že máte tie
najlepšie dostupné diely, inak konečný výsledok nebude silný, nebude robustný. Sexuálna
energia je najdokonalejšou rafináciou Slnečného svetla v mechanickej prírode. Táto energia je
výsledkom kondenzácie alebo zhmotnenia Akáše, Prány a Tattiev. Takže keď vezmeme tieto
rôzne modifikácie Prány a spojíme ich späť, za účelom vytvorenia jedného dokonalého tvaru,
potom vytvárame najsilnejší možný konečný výsledok.
Poslucháči: Keď energia vstupuje do novej oktávy, rozkladá sa vodík T12 ďalej na 6 alebo 3,
keď ho transmutujete?
Inštruktor: Energia sa transformuje do novej oktávy, takže noty a hodnoty sa zmenia.
Poslucháči: A čo vegetariáni?
Inštruktor: Vegetariáni jedia všetky prvky, snáď s výnimkou rýb a mäsa. Konečným výsledkom
je, že ich sexuálna sila nemá rovnakú účinnosť. Samozrejme, že stále produkujú pohlavnú
energiu. Jednoducho iba nemá rovnakú hodnotu ako sexuálna energia, do ktorej boli začlenené
vodíky mäsa a rýb. To znamená, že vegetarián nebude mať toľko sily, nebude mať toľko paliva,
toľko energie. Vegetariánstvo je široko obdivované u mnohých duchovných a náboženských
tradícií. V skutočnosti, sám Samael Aun Weor bol po určitú dobu vegetariánom, ale neskôr zistil,
že pre neho, aby mohol urobiť vo svojej práci dobrý pokrok, tak potreboval Oheň. Samotná
práca je založená na Ohni a pre neho, aby dokázal naplno využiť a prejaviť tento Oheň, tak
potreboval tento prvok, túto tattvu, takže jedol mäso. Na podobný spôsob, Jeho Svätosť
dalajláma, uviedol viac či menej rovnaký výrok. Povedal, že obdivuje vegetariánstvo, pretože na
etickom základe, je to dobrá myšlienka, ale prakticky vzaté, on sám nie je vegetariánom, pretože
potrebuje palivo mäsa.
Poslucháči: Tvoria sa Slnečné telá automaticky, keď sú energie správne transformované?
Inštruktor: Nie, mechanická príroda sa zastaví na úrovni ľudského organizmu. Tvorenie za
hranice tejto úrovne si vyžaduje inteligenciu Ducha Svätého, ktorý nie je mechanický. Je to
božská inteligencia, je to Boh. Boh sa neprejavuje prostredníctvom žiadneho mechanizmu alebo
mechanického procesu. ON má Svoju vôľu. Slnečné Telá sú vytvárané múdrosťou a
inteligenciou Krista skrze Bytie a prostredníctvom sily Ducha Svätého. Takéto stvorenie, je
stvorenie, ktoré je založené na vedomej práci a dobrovoľnému trápeniu alebo obete v príklade
Krista. To znamená, že jeden môže transmutovať, jeden môže používať Pancatattva rituál, ale ak

nespĺňa požiadavky, morálne požiadavky, etické požiadavky, zasväcovacie požiadavky
samotného Krista, tak tieto výtvory nemôžu byť nikdy zrealizované.
Poslucháči: Aké sú tie testy?
Inštruktor: Vytváranie tiel priamo súvisí s tým, čo nazývame Štyri skúšky.
Poslucháči: Čo je to?
Inštruktor: Neskôr o nich budeme podrobnejšie diskutovať, ale všeobecne môžeme povedať, že
Štyri skúšky sú druhy testov týkajúcich sa Štyroch elementov, a samozrejme, že tieto prvky sú
základom tvorenia, základom hmoty. Takže keď sa snažíme vytvoriť telá alebo entity v
jemnejších úrovniach prírody, tak ich taktiež zakladáme na rovnováhe týchto Štyroch elementov.
Ale v tomto prípade, je to psychologické, neskoršie sa k tomu dostaneme podrobnejšie.
Poslucháči: Mali by sme mať všetky tattvy na mieste v každom jedle alebo si môžeme dať
raňajky Zeme a Vzduchu a potom večeru Ohňa a Vody?
Inštruktor: Spôsob, akým budete kombinovať prvky je naozaj len na vás. Existujú kodifikované
verzie Pancatattva rituálu, kde vlastne v tomto rituálu používate zástupcu každej tattvy ako
symbol, ale pokiaľ ide o vaše každodenné požiadavky na výživu, je to na vás. Len sa uistite, že
raz týždenne alebo každý druhý týždeň, konzumujete rozmanitosť týchto potravín v rovnováhe.
Poslucháči: Ako vieme, kedy sú prvky transformované?
Inštruktor: Keď ste hladný, tak máte hlad na viac prvkov, nie? Takže, keď jete jedlo, o
niekoľko hodín neskôr, budete mať hlad, čo znamená, že tieto prvky boli spotrebované. To isté
platí pre vytvorenie sexuálnej energie a vyšších tiel, neustále musíme naberať energiu.
Poslucháči: Majster Samael uviedol, že najlepší čas k jedlu je počas tattvy Prithvi, upustil od
toho?
Inštruktor: Pokiaľ je mi známe, najlepší čas k jedlu je, keď máte hlad.
Poslucháči: V niektorých z jeho spisov, Samael Aun Weor hovorí, že mäso by sa nemalo jesť
každý deň. Platí to pri dodržovaní Pancatattva rituálu?
Inštruktor: Mäso je niečo, čo musí byť riadené s uvážlivosťou. Dôvodom je to, že obsahuje
oheň, ktorý je veľmi silný prvok. Ak je niekto začiatočník v cvičeniach transmutácie, tak je pre
nich múdre, aby dávali pozor na to, koľko mäsa konzumujú, pretože jesť príliš veľa mäsa im
môže dať príliš veľa Ohňa a spôsobiť im, že zlyhajú a budú mať problémy. Na druhú stranu,
niekto, kto má skúsenosti s transmutáciou a naučil sa, kde má svoje vlastné psychologické
hranice, je schopný konzumovať viac Ohňa. Takže, to je naozaj vec individuálnej skúsenosti.
Poslucháči: A čo bravčové?

Inštruktor: Bravčové mäso, je mäso degenerovaného zvieraťa, čo znamená, že je to zviera,
ktoré zostupuje po zostupnej strane prírody. Všeobecne povedané, v gnóze rozumieme, že
prasatá sú telá, ktoré používajú duše, ktoré boli donedávna človekom, ale stratili možnosť
pokračovať v humanoidnom tele. Takže z tohto dôvodu je táto duša veľmi špinavá, veľmi
zmyselná. Prasatá smilnia bez prestania. Mäso z prasiat obsahuje vodíky týkajúce sa
psychologických prvkov obsiahnutých v tomto tvorovi. Preto, konzumácia tejto energie je pre
alchymistu alebo tantrika, ktorý sa chce Seba-uvedomiť veľmi škodlivá. Je skutočne rozumné,
aby sme sa bravčovému pokiaľ je to možné vyhli, pretože ten vodík alebo tie sily, nám
skomplikujú zdokonaľovanie našich vlastných sexuálnych síl.
Poslucháči: V knihe Úvod do gnózy sa uvádza, že existujú ďalšie dve tattvy nazývané Adhi a
Samádhi. Môžete mi vysvetliť, kde tieto zapadajú do grafu?
Inštruktor: Áno, Adhi a Samádhi tattva, sú dve vyššie formy tattiev. Sú to vyššie modifikácie
éteru, ktoré sa vzťahujú k vyšším centrám, ktoré máme vo vnútri a o ktorých budeme diskutovať
v ďalšej prednáške.
Poslucháči: Kde patrí kurča?
Inštruktor: Kuracie mäso je len jedlo, ako mnohé iné, ktoré všetci jedávame. Majster, pokiaľ
viem, nehovoril o tom, že by malo nejakú zvláštnu hodnotu nad rámec jednoduchej výživy.
Pokiaľ ide o tattvy, keď hovoríme o mäse, tak máme na mysli červené mäso. Takže Majster jedol
kura, ale pokiaľ ide o jeho tattvické hodnoty, nemám potuchy.

Práca s Merkúrom
Chápeme, že v základe celého stvorenia je lono Matky Božej. To sa v sanskrte nazýva Prakriti.
Toto lono zo seba prejavuje svetlo, čo je svetlo Kristovo alebo Lúč Stvorenia. A tento lúč je
energia či "vyrazenie dopredu" tvorivého impulzu, ktorý je príčinou vzniku všetkých
existujúcich javov. Toto základné "súcno" alebo základný prejav, ktorý vedie k vzniku, je
v gnóze známy ako Slnečný Logos. Slnečný, pretože súvisí so slnkom alebo so zdrojom života a
svetla. A Logos, čo v gréčtine znamená "slovo" alebo "sloveso." My používame termín Logos,
pretože slovo, ktoré hovoríme je výrazom alebo prejavom myšlienky. Tá myšlienka je
neprejavený impulz. Keď sa tento impulz prejaví, tak sa stáva Logos. Reč je Logos myšlienky.
Takže pokiaľ ide o koreň stvorenia, tak vidíme rovnaký jav.
Prakriti obsahuje tento impulz, ktorý sa prejavuje ako Logos alebo slovo. A to je dôvod, prečo
v evanjeliách v knihe Jána sa píše: "Na počiatku bolo slovo." Podobne ako v knihe Genesis,
knihe stvorenia, počujeme, že Boh stvoril, keď hovoril.

Tri tvoriace sily
Toto je dôležitý aspekt, ktorému musíme rozumieť, pretože v základe celého stvorenia je tento
Slnečný Logos alebo inými slovami, Kozmický Kristus. Táto sila, táto energia, je tri v jednom.
Jedná sa o horný trojuholník Stromu Života, tiež známy ako Kabala. Tento nadpozemský
trojuholník sa skladá z troch gúľ v tvare trojuholníka. Tieto tri gule, sú Najsvätejšou Trojicou
alebo troj-jednotou, čo sú tri aspekty jednej veci. V kabale alebo v hebrejčine, ich poznáme ako
Keter, Chokmah a Binah. V kresťanstve sa im hovorí Otec, Syn a Duch Svätý. A v hinduizme sa
jedná o Brahma, Višnu a Šiva.

Táto trojica symbolizuje sily stvorenia. Tieto sily sú vyrovnávajúcou silou alebo silou troch v
rovnováhe, vo vyváženom stave. Tieto tri sú: pozitívna sila alebo impulz na vytvorenie,
prijímajúca alebo negatívna sila a vyrovnávajúca alebo urovnávajúca sila.
Tieto tri faktory alebo tri sily, sú v základe všetkých foriem stvorenia, vo všetkých úrovniach
prírody. Tieto tri v jednom, je Kristus, sú ohňom. Kristus je oheň, je to energia, je to svetlo. Je to
sila, ktorá dáva život a bez ktorej by žiaden život nemohol existovať. Kristus je základom
stvorenia a koreňom existencie. V srdci každého atómu je plameň alebo oheň Kristickej sily.

Tento základný oheň sa nachádza v srdci každého slnka, každej planéty, každej rastliny, každého
nerastu, každého organizmu.
Z predchádzajúcich prednášok rozumieme, že tento Kristický oheň máme i v našom vlastnom
fyzickom organizme. Nachádza sa v nás v rôznych úrovniach. V prvom rade sa jedná o ten oheň,
ktorý osvetľuje a dáva aktivitu a energiu všetkým bunkám, molekulám a atómom, ktoré máme
vo vnútri. No potom tu máme ešte vyšší aspekt tohto ohňa, ktorý nazývame sexuálnou energiou.
Sexuálna energia je výsledok celého procesu všetkých mechanických funkcií nášho fyzického
organizmu, ktoré berú a prijímajú energiu v rôznych úrovniach, z potravín, zo vzduchu,
z dojmov/vnemov. Všetka tá sila, všetko to svetlo, ktoré nazývame vodík, všetka tá energia je
prečistená a syntetizovaná rôznymi procesmi nášho organizmu v spolupráci s čakrami a vitálnym
telom. Konečnou syntézou tejto energie, všetkých týchto procesov je sexuálna energia. Tento
proces zdokonaľovania/prečisťovania je univerzálny. Vyskytuje sa v každom organizme, ktorý
existuje, či už sa jedná o rastlinu, zviera alebo nerast. Každý organizmus prijíma,
pretvára/transformuje a zjemňuje/prečisťuje energiu. A konečnou syntézou tohto zdokonalenia je
vždy sexuálna energia.

Merkúr, Hermes

Pre hlbšie pochopenie sa musíme pozrieť do symboliky a mytológie, ktoré obsahujú a ukrývajú
hlbšie pravdy týkajúce sa tejto témy. Ak sa pozrieme do gréckej mytológie, tak nájdeme veľmi
zaujímavú postavu, ktorá úzko súvisí so slnkom alebo s Kristom. V gréckej mytológii je
nazývaný Hermes. V rímskej mytológii je nazývaný Merkúr.
Hermes má prastarú tradíciu. On je poslom slnka. On je najbližší spoločník slnka. A samozrejme
vieme, že planéta Merkúr je najbližšou planétou v našej slnečnej sústave k slnku, a má veľmi
rýchlu obežnú dráhu. V mytológii sa mu hovorí orodovník alebo posol, ktorý pracuje v mene
slnka alebo Krista.

Keď študujeme Hermesa či Merkúra, tak chápeme, že on bol vždy považovaný za boha
plodnosti. A ako boh plodnosti, bol uctievaný symbolicky hromadou kameňov, ktoré boli
umiestnené na križovatkách. A to obsahuje veľmi silný symbolizmus. Vieme, že v hocijakej
ezoterickej tradícii, cestujúci je symbolom niekoho, ktorý kráča po ceste zasvätenia. Toto súvisí
s deviatym Arkánom knihy Tarotu. Vieme tiež, že križovatka je tiež veľmi významným
symbolom, pretože má tvar kríža. A Gréci, v dávnych dobách brali kamene a na križovatke ich
hromadili na kopu. Kameň je tiež veľmi dôležitým symbolom vo všetkých náboženstvách a
mystických tradíciách. Máme kameň mudrcov a základný kameň, čo sú kľúčové prvky. Ale tieto
hromady kameňov sa nazývali Herm, H-E-R-M, takže na križovatke by ste sa stretli s hermom.
A každý herm bol zdobený symbolom mužského falusu (pohlavný úd). Postupne ako grécka
civilizácia časom pokročila v sofistikovanosti, tieto hromady kameňov sa nakoniec stali
hranatými piliermi s falusom, ktorých na vrchole zdobila hlava Merkúru či Hermesa. Je teda
zrejmé, že zjednotenie kríža, falusu a symbol Merkúra obsahuje veľmi silný symbolizmus.

Chápeme, že Hermes alebo Merkúr, symbolizuje základné sily a základné energie v našom
vlastnom organizme. Keď sa pozrieme na základné energie alebo najsilnejšie sily, ktoré máme
vo vnútri, tak sa samozrejme musíme pozrieť na sexuálnu energiu. A to je to, čo naznačuje herm.
Herm alebo ten stĺp zdobený falusom, ktorý sa umiestňoval na križovatkách, hovorí, že Boh
Merkúr sa nachádza v sexe. Merkúr je kľúčom k práci s krížom, aby sme mohli byť úspešným
cestovateľom v mnohých spôsoboch a cestách života.
Sexuálna sila, ako vieme, je konečným vyjadrením mechanickej povahy, v našom organizme.
Táto sexuálna sila obsahuje zákon troch. Čo je samo o sebe vyjadrením tohto Kozmického
Krista, tohto ohňa, ktorý dáva všetkým život. Z našej vlastnej skúseností a našej vlastnej znalosti
vieme, že na to aby sme mohli niečo vytvoriť, tak musíme spojiť sily. Tak napríklad, aby sme
mohli vytvoriť fyzické telo, dieťa, tak potrebujeme pozitívnu silu, ktorou je muž, potrebujeme
prijímajúcu silu, čo je žena, a potom potrebujeme silu, ktorá tieto dve sily uvedie do rovnováhy
alebo ktorá ich spojí, a to je samozrejme sex, čo je Duch Svätý. Keď sa tieto tri sily spoja, tak
môžeme tvoriť. Fyzicky vzaté, samozrejme, môžeme vytvoriť dieťa. Ale je tu iný spôsob, vyšší
spôsob, ako používať tieto tri rovnaké sily.
V každom z nás, sa nachádza konečná destilácia tejto mechanickej povahy. Proces transformácie
všetkých energií, ktoré prijímame, má za následok tvorbu sexuálnej energie. V starovekej tradícii
alchýmie, je sexuálna energia známa ako surová hmota. Jedná sa o základnú silu, s ktorou musí

alchymista pracovať. Samozrejme, že alchýmia, má taktiež veľmi starú históriu. Vieme, že
alchýmia je derivát pár slov, ktoré sú dané dokopy: Al, čo súvisí s Alahom alebo duchom, taktiež
sa vzťahuje k slovu El, čo v hebrejčine znamená "Boh," a khem alebo chemia, čo je grécky a
znamená "spojiť alebo odliať kov." Takže spojiť sa alebo sa odliať/zliať s Bohom, je veda
alchýmie. Alchýmia bola známa pod iným názvom, čo je spagirism. Toto slovo, spagirism, je
kombináciou dvoch gréckych slov: spam, čo znamená "extrahovať" a agirus, čo znamená
"opätovne spojiť."
Proces alchýmie, je vziať surovú hmotu alebo olovo, základný kov a extrahovať z neho to, čo je
čisté. A potom zobrať tieto čisté prvky a vytvoriť niečo ušľachtilejšieho. Všetci sme počuli, že
alchymista pracuje na extrahovaní zlata z olova. Táto surová hmota v nás, je Merkúr, čo je naša
vlastná sexuálna energia. Alchymisti nazývali sexuálnu energiu Merkúr, pretože Merkúr je
vozidlom/nádobou slnka. Inými slovami, je to vozidlo/nástroj tvorivých síl kozmického Krista.
Merkúr, ako posol či orodovník, je nástrojom, prostredníctvom ktorého tieto tri sily môžu v nás
pracovať.
V starovekom Rozekruciánskom dokumente, je Merkúr nazývaný "sophic hydrolith." Sophic je
odvodený zo Sofie, čo je "múdrosť." Hydro súvisí s "vodou" a Lith je "kameň." Takže sophic
hydrolith, Merkúr, je "vodný kameň múdrosti." Fyzická hmota Merkúra alebo ortuti, je oboje,
kameň i kvapalina, ktorá je veľmi ťažká. Je to veľmi mocný kov. Starí alchymisti používali
Merkúr, vodný kameň múdrosti, ako symbol tvorivých síl našej vlastnej sexuálnej energie. V tej
alchymistickej tradícii je Merkúr jedným z najdôležitejších prvkov, ktoré používali ako symbol
ich práce. Skutočný alchymista pracoval na opätovnom zjednotení s jeho vlastným vnútorným
Kristom. Snažil sa, aby zo seba odstránil všetko, čo je nečisté za účelom získania čistoty, a aby
túto čistotu mohol spojiť s Bohom.
Merkúr, ako symbol sexuálnej energie alebo sexuálnej sily, je tiež symbolom vôd. V mnohých
alchymistických obrazov a kresieb uvidíme Merkúr vo vodách, stojacieho vo vodách alebo
stúpajúceho z vôd. A to je symbolom našich vlastných sexuálnych vôd.
Máme tiež soľ, ktorá sa vzťahuje k elementu zeme, k telu a k ľudskej bytosti.
A máme síru. síra je symbol ohňa.
Tieto tri prvky, soľ, síra a Merkúr/ortuť, samozrejme predstavujú tri sily. Symbolizujú zákon
troch alebo zákon trojuholníka, ktorý umožňuje tvorenie.
Tieto tri prvky, soľ, síra a Merkúr/ortuť, každý v sebe obsahuje ostatné tri. Vnútri Merkúru, v
našej vlastnej sexuálnej energii, máme soľ a máme síru, čo znamená, že máme zem a máme
oheň. Naše vlastné sexuálne vody Merkúru obsahujú oheň a tiež zem i soľ. Rovnakým spôsobom
v samotnom ohni, v síre, nájdeme soľ a Merkúr. Toto je analogické k základnej trojici
nadpozemského trojuholníka. V Synovi máme Otca a Ducha Svätého, a vnútri Ducha Svätého
máme Syna a Otca. Tieto prvky nájdeme v našom surovom Merkúre, čo je konečnou syntézou
mechanickej prírody.

Z predchádzajúcej prednášky o rituálu pancatattva rozumieme, že mechanická príroda v našom
vlastnom organizme upravuje a syntetizuje energiu na výrobu sexuálnej energie alebo toho, čo
my nazývame vodík SI-12. Tento vodík je najvyšším výtvorom mechanickej prírody.
Mechanická príroda v nás nemôže ísť ďalej. Toto je konečná syntéza tejto energie z hľadiska
mechanických procesov.
V alchymistickej tradícii, je energia plynúca z procesov mechanickej prírody tiež nazývaná Ens
Seminis, čo znamená, entita spermií/semena. A semeno v Gnóze znamená sexuálnu energiu, či
už mužskú alebo ženskú. Nejedná sa o výhradne mužskú energiu.
V našej vlastnej ens seminis, v našej vlastnej sexuálnej sile, máme zákon troch. Máme soľ, síru a
Merkúr. Vajíčko a spermie sú samy o sebe soľ, súvisiace s naším vlastným telom. Vnútri tohto
vajíčka a spermie máme oheň, čo je ten tvorivý potenciál Krista, čo je síra, oheň. Takže,
sexuálne vody, ktoré máme vo vnútri, majú soľ a majú oheň. Tieto prvky sú veľmi dôležité, oni
sú tým zákonom troch v našom vnútri.
Rovnaký zákon troch vidíme, keď sa pozrieme len na samotné fyzické telo. Čo sa týka
semenníkov a vaječníkov, jeden z nich je pozitívny a druhý z nich je negatívny. Alebo inými
slovami, týkajúce sa dvoch, prvé dve sily tejto trojice. Tretiu vyrovnávajúcu silu máme v kostrči,
v spodnej časti chrbtice. Takže vnútri nášho vlastného organizmu máme tento zákon troch.
V tomto ens seminis, v tomto surovom Merkúre, čo je netransmutovaný, hrubý Merkúr, surová
hmota, existuje ďalšia sila, ktorá sa nazýva "ens virtutis." Toto v latinčine znamená "cnosť"
alebo skutočnú silu a moc, ktorá je obsiahnutá v tejto sexuálnej sile. Virtutis súvisí s cnosťou a
mužnosťou. Jedná sa o svetlo, teplo a oheň bytia.

Alchymisti nám hovoria, že musíme umiestniť surový Merkúr do tégliku. V alchymistickej
tradícii je téglik nádoba. Názov teglík (crucible v angl.) úzko súvisí s krížom (cross v anlg.)
alebo crux, čo je veľmi posvätný symbol. Teglík je pohár, ktorý obsahuje a v ktorom držíme
sexuálnu silu. Z toho pohára, z tejto sexuálnej sily, môžeme tvoriť. No existujú rôzne spôsoby,
ako s touto energiou tvoriť.
V evanjeliách, pán Ježiš nám hovorí:
Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho
kráľovstva. - Ján 3-5
Čo pod týmto rozumieme? Rozumieme, že voda je Merkúr. Voda je naša sexuálna sila. Duch je
ens virtutis. Je to sila Bytia, Najvnútornejšieho, nášho vlastného vnútorného Boha, rovnako tak
Ducha Svätého, ktorý je tým ohňom obsiahnutom v ens seminis. A pán Ježiš pokračuje a hovorí:
Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch.
Čo nám to hovorí, je, že existujú dva základné spôsoby, ako využiť sexuálnu silu. Môžeme
vytvoriť fyzicky, čo znamená, že vytvárame sexuálne, a niečo sa rodí z tela. A čo sa narodilo z
tela, je telo, a samozrejme v tomto prípade sa jedná o dieťa. Každý pozná postup, ako stvoriť
dieťa. Ale Ježiš hovorí, že existuje i iný spôsob, a to, ako vytvoriť z vody a ducha. A to znamená,
vytvoriť niečo duchovne. Niečo, čo sa vzťahuje k duchu, k nášmu vlastnému vnútornému
procesu, k nášmu vlastnému vnútornému božstvu. Takže muž, čo je mužská sila, v kombinácii so

ženou, čo je mesačná sila, prijímajúca sila a sily Ducha Svätého alebo sexuality, ktorý tieto dve
sily uvedie do rovnováhy, majú moc tvoriť, ale otázkou je, či vytvoriť z tela alebo z ducha. Toto
sú dve rôzne veci.
Študovali sme, ako táto sexuálna energia v nás vzniká, a ako tieto vody, ktoré máme, hydro,
vodík (hydrogen), je generujúca sila alebo tvorivá sila. V sexuálnej vode je oheň. Sexuálne vody
obsahujú oheň Ducha Svätého a tento oheň musí konať. Všetci veľmi dobre vieme, aká mocná je
v nás sila sexuálnej energie. Sexuálna energia nás úplne podnecuje ku konaniu, bez toho aby sme
jej boli schopní skutočne odolať. Je veľmi silná. Je to ťažisko všetkej ľudskej činnosti. Ak sa
pozriete na podstatu akéhokoľvek ľudského konania, tak objavíte, že hlavným faktorom je sex.
Táto energia, tento oheň, ktorý je jadrom procesu každého atómu, každej molekuly a každej
bunky, je tiež koreňom nášho vlastného správania. Bohužiaľ nevieme, ako ju používať správnym
spôsobom. Tento oheň, ktorý nás núti konať a použiť ho, nás núti konať v súlade s tým, ako je
formovaná naša vlastná psychika.

Zákon
V predchádzajúcich prednáškach sme diskutovali, ako sme my ako organizmus, prišli na svet.
Náš vlastný duch, náš vlastný monad, táto božská iskra, sa projektuje do hmoty. A my ako duša
alebo ako zárodok duše, sa v prírode postupne rozvíjame skrze po sebe idúce kráľovstva/ríše.
Inými slovami, ako organizmus sa vyvíjame z minerálnej ríše, do rastlinnej ríše, do živočíšnej
ríše. A prostredníctvom tejto cesty si budujeme myseľ. Stávame sa sofistikovanejším typom
stvorenia.

Potom, čo sa dostaneme do živočíšnej/zvieracej ríše, máme zvieraciu myseľ, ktorá je riadená
inštinktom. V živočíšnej ríši vidíme, ako je sex inštinktívnym procesom a ako zvieratá svoj
inštinkt bez námietok nasledujú. To je preto, že nemajú uvažovanie. Sú poháňané inštinktívnymi
silami a konajú na základe energií, ktoré sa v nich prejavujú, bez toho, aby ich spochybnili.
Zvieratá však, ktoré sú bez nášho vplyvu, počúvajú tieto inštinktívne sily v súlade s prírodnými
zákonmi. Takže na jar, keď sa Slnko pohybuje vysoko na oblohe, tak sexuálna sila stúpa a
požaduje, aby konala. Zvieratá sa pária s cieľom rozšíriť produkciu vlastného druhu. Potom, čo
uspeli v tomto akte, tieto sily ustúpia do ďalšieho cyklu. Zvieratá poslúchajú. Ony používajú
sexualitu v súlade so zákonmi, ktorými sú podrobené. Ony neporušujú zákon. Výnimku tvoria
zvieratá, ktoré boli infikované našim správaním, čo je iný príbeh.
Keď tieto embryá duše absolvujú živočíšnu ríšu a vstúpia do humanoidnej ríše, tam im je daný
nový nástroj, ktorý nazývame uvažovanie alebo intelekt. My sme intelektuálne zvieratá. Máme
rovnakú zvieraciu myseľ, ktorá je inštinktívnou mysľou. Jediný rozdiel medzi nami a
akýmkoľvek zvieraťom je, že my môžeme racionalizovať. Môžeme uvažovať. Môžeme
odôvodňovať. Takže my, ktorí mame túto zvieraciu myseľ, sme skutočne riadení inštinktom.
Napriek tomu to nedokážeme vidieť, pretože svoje inštinktívne správanie ospravedlňujeme.
Ospravedlňujeme svoje túžby, svoje vášne. Intelektuálne zviera je jediné zviera, ktoré používa
sex pre potešenie. Intelektuálne zviera je jediné zviera, ktoré ničí svoje prirodzené prostredie,
jediné zviera, ktoré ničí životný priestor ostatných, len tak, bez udania dôvodu. To je preto, že
naša psychika je veľmi skazená, skazená túžbou a príťažlivosťou k pocitu.
V prírode existuje zákon, ktorý sa nazýva zákon kyvadla. V prírode máme mnoho typov pocitov.
Máme pocity, ktoré by sme mohli nazvať príjemné alebo dobré, a máme pocity ktoré by sme
mohli nazvať negatívne, nepríjemné alebo zlé. Tvory živočíšnej ríše zažívajú všetky tieto druhy
pocitov a vedia, čo je bolesť a vedia, čo je radosť. Avšak ľudské intelektuálne zviera
racionalizuje a uvažuje a stáva sa závislým na pocite. Ochutnáme alebo zažijeme určitý pocit,
ktorý sa nám páči, a chceme ho znovu pocítiť, takže tento pocit vyhľadávame a chceme ho
zopakovať. Takže rovnako je to i s nepríjemnými alebo negatívnymi pocitmi, chceme sa im
vyhnúť a držať sa od nich ďalej. Ale zákon kyvadla je zákon, ktorý spravuje energiu. A ako sami
dobre viete, ak vezmete kyvadlo, čo je určité závažie, ktoré visí na niti alebo na retiazke
a zatlačíte ho jedným smerom, tak prirodzene sa bude musieť vrátiť druhým smerom, aby
dosiahlo rovnováhy, ktorá je uprostred. No pred dosiahnutím tejto rovnováhy sa vždy prehupne
na druhú stranu a zase späť.

Keď my ako myseľ, neustále tlačíme smerom k radosti, k príjemnému pocitu, tak v prírode
nastavujeme prirodzenú odozvu, kde sa toto kyvadlo musí prehupnúť späť opačným smerom,
aby sa vyvážilo. Vidíte tu tri sily? Vidíme pozitívnu alebo impulzívnu silu, ktorá tlačí. Potom
máme negatívnu alebo prijímajúcu silu, ktorá musí reagovať. A potom máte silu rovnováhy,
ktorá je uprostred. Ale my ako psychika alebo myseľ sme tak pripútaní k tomuto pozitívnemu
alebo príjemnému pocitu alebo sile, že ďalšie dve jednoducho ignorujeme. My si
neuvedomujeme, že keď prežívame niečo príjemného, tak prirodzene a veľmi rýchlo zažijeme
opak. Radosť a bolesť sú dve strany tej istej skúsenosti. Nemôžete mať jedno bez druhého. To je
nemožné. Je to zákon prírody.
Ten, kto sa snaží ponoriť do radosti sa nadstavuje, že bude ponorený do bolesti. Toto je základná
pravda v učení Budhu, ktorý učil, že jediná cesta, je stredná cesta, čo je rovnováha medzi
extrémami dobrého a zlého.
Učenie Budhu, učenie Tao a učenie Kozmického Krista vo všetkých jeho podobách vyjadrujú
túto pravdu: buďte ľahostajní, všetky javy berte rovnako. Či už v radosti alebo v bolesti, buďte
rovnakí. Nebuďte pripútaní k extrémom. Toto je cesta, vyrovnaného človeka, štvrtá cesta, cesta
Tao. Potrebujeme vedieť, ako riadiť extrémy kyvadla a byť v strede. To je spôsob, ako vyvážiť
váhy života. Musíme sa naučiť, ako prijímať príjemné i nepríjemné pocity s rovnakou základnou
reakciou, ktorá je v skutku ľahostajnosťou.
Uprostred tohto všetkého máme v sebe sexuálny oheň, ktorý musí konať. Ale my, ako vedomie,
ako duša, sme uväznený v tejto zvieracej mysle, ktorá je hnaná inštinktívnou túžbou po
príjemnom pocite. Naša inštinktívna túžba v nás vyvoláva použitie ohňa nesprávnym spôsobom
a intelekt používame na odôvodnenie a ospravedlnenie svojho správania.
Takým hrubým príkladom by mohol byť alkohol. Veľmi dobre vieme, že alkohol je pre náš
organizmus deštruktívny. Veľmi dobre vieme, že alkohol ničí mozgové bunky, poškodzuje
procesy našej mysli, vytvára závislosť v našom inštinkte, a napriek tomu sa snažíme podať
logické vysvetlenie, prečo ho užívame. "No, ja pijem iba spoločensky." "No, je to oslava
narodenín" alebo "Je to svadba." "No, páči sa mi to a nemôžem to ovládať." To je pýcha.
Sexuálna žiadostivosť. Obžerstvo. Snažíme sa ospravedlniť svoju závislosť na pocite a snažíme
sa ju odôvodniť. Sexuálnu silu používame pre potešenie, a snažíme sa ospravedlniť.
Ignorujeme zákony, ktoré ustanovil kozmický Kristus v každej tradícii. O aký základný zákon sa
jedná?
Nezosmilníš
A napriek tomu to robíme, a rovnakým písmom sa to snažíme ospravedlniť. My hovoríme: "No,
Boh povedal, že sa musíme plodiť a množiť sa." Ale my ignorujeme význam tohto Písma, čo
znamená, že sa máme plodiť z Ducha, aby sme ho spoznali.
V rovnakom písme On sám veľmi priamo hovorí, že mať výron semena znamená stať sa
nečistým. No my napriek tomu svoj výron alebo vypustenie sexuálnej energie ospravedlňujeme.

Túžba po sexuálnom pocite je veľmi silná, a keď sa skombinuje s našou zvieracou mysľou a
našim intelektuálnym odôvodňovaním, tak jediné čo nás zaujíma je použitie tohto ohňa na
uspokojenie našej túžby po pocite. Čo však nevidíme je zákon kyvadla.

Túžba
Ak máte požiar, ktorý zúri vo vašom dome, čo sa stane, keď naňho vylejete benzín? Bude to ešte
horšie. A napriek tomu zakaždým, keď prežívame a cítime túžbu po pocite, to je presne to, čo
robíme. Kŕmime tú túžbu.
Cítime túžbu dať si čokoládovú tortu, čo samo o sebe nemusí byť škodlivé. Ale čo ak táto túžba
po cukre je u človeka, ktorý trpí cukrovkou, ktorý má zdravotné problémy. Čo sa stane, keď ju
zje? Iba si pohorší svoj vlastný problém. A to je presne to, čo robíme. My ospravedlňujme svoje
túžby. "Ale veď je to len malá tortička. Budem cvičiť, budem behať a potom to bude v
poriadku." Toto je spôsob, ako ospravedlňujeme svoje vlastné zločiny proti sebe. A to isté
robíme so sexuálnou energiou. "Ale je to len na jednu noc. Obaja rozumieme, že je to iba teraz."
Namiesto toho, aby sme sa snažili nájsť "Toho Pravého" alebo "Tú Pravú," tak máme "Toho
Pravého Práve Teraz" alebo "Tú Pravú Práve Teraz." Nie je tam záväzok. Nikto nechápe tomu,
čo si sami sebe a jeden druhému skutočne robíme. My používame sexuálnu silu, ktorá je
vyjadrením Kozmického Krista, svätú silu a energiu pre naše vlastné zvieracie potešenie. To je
zločin proti Duchu Svätému.
Namiesto toho, aby sme tento oheň miernili a ovládali, tak my ho kŕmime. Cítime túžbu zažiť
pocity sexuality, ktorá nás poháňa masturbovať alebo nájsť partnera, aby sme sa do týchto
pocitov mohli ponoriť, no pritom si neuvedomujeme, že týmto iba tú túžbu kŕmime a
posilňujeme jej kontrolu nad nami. Naša zvieracia myseľ je zúriaca beštia, ktorá chce byť
kŕmená pocitmi. Keď ju týmito pocitmi nakŕmime, tak táto zver sa stáva silnejšou.
Čo je najhoršie, my zabúdame, že sexuálny oheň tvorí. Merkúr obsahuje tri sily, ktoré vytvárajú.
Vieme, že keď pohlavným aktom spojíme muža a ženu, tak fyzicky vytvoríme deti. Takže, ak
praktizujeme sexuálny akt v dome túžby, v dome vášne alebo ak sa dopustíme trestného činu
masturbácie, tak túto sexuálnu silu využívame na tvorenie, ale na tvorenie čoho?
Sexuálny oheň musí tvoriť, pretože to je jeho samotný účel existencie. Sexuálny oheň existuje
iba na to, aby tvoril. Ale pokiaľ tvorí pod vplyvom túžby, tak jediné čo môže vytvoriť, je väčšia
túžba. Tak čo teda vytvára? Pokiaľ je táto sexuálna energia ovládaná sexuálnou žiadostivosťou,
tak vytvára sexuálnu žiadostivosť. Keď je tento sexuálny oheň chytený v procesoch nášho hnevu,
tak tento oheň vytvára väčší hnev. Keď používame predstavivosť pre vizualizáciu
a predstavujeme si scény sexuality a pritom masturbujeme alebo máme pohlavný styk, tak tento
oheň vytvára mentálne formácie sexuálnej žiadostivosti vnútri našej vlastnej mysli. Toto je
spôsob, akým vytvárame ego.
V alchýmii sa tomu hovorí Suchý Merkúr. Suchý Merkúr, pretože nemá čisté energie Ducha
Svätého. Je to poškodený Merkúr. Jedná sa o sily slnka, ktoré sú obrátené a ktoré tvoria v pekle.

Toto zase kazí našu vlastnú síru a vytvára v nás to, čo je v alchýmii známe ako arzénová síra.
Arzénová síra je otrávený oheň. V gnosticizme sa tomu hovorí kundabuffer. Jedná sa
o starodávny názov, ktorý sa vzťahuje k tomuto zostupujúcemu ohňu, ktorý je symbolizovaný
satanovým chvostom. Jedná sa o negatívne polarizovaný oheň, sexuálny oheň, ktorý zostupuje z
kostrče dole.
Závislosť na pocite v kombinácii so zlým využitím sexuálnej energie vedie k vytvoreniu ega.
Ego je pýcha, hnev, obžerstvo, závisť, strach, zlosť, sebaláska, sebanenávisť, lenivosť, všetky
tieto aspekty našej psychiky, o ktorých si myslíme, že sa jedná o "nás samých." Toto je "vášeň,"
číslo pätnásť v knihe Tarotu, čo je diabol. Diabol je tá zvodná sila zostupujúceho hada. Diabol
nie je nič iného, než kundabuffer, negatívny had sexuality, ktorý nás pokúša, aby sme ho kŕmili
cez identifikáciu s pocitmi. Diabol je v nás.
Keď túžba zotročí naše uvažovanie, keď podľahneme pokušeniu, keď ju i naďalej kŕmime cez
nesprávne činy, skrze nesprávne myslenie, skrze nesprávne pocity, tak kŕmime diabla. Dávame
ten oheň diablovi a týmto ho posilňujeme. To je spôsob, akým postupne upadáme,
degenerujeme. Generovať znamená tvoriť pozitívne, degenerovať znamená ničiť. Sexuálna
energia je polarita. Je to oheň alebo sila, ktorá musí konať. Ale ako polarita, môže buď tvoriť,
alebo ničiť. Ak je využívaná túžbou a vlastnou vôľou, tak ničí myseľ. Sexuálna energia ničí tým,
že vytvára deštruktívne prvky, ktoré poznáme ako agregáty alebo egá. V okamihu, kedy my ako
ľudský organizmus alebo intelektuálne zviera, začneme konať týmto spôsobom, je okamih, kedy
sa začíname degenerovať. To je zmysel príbehu Adama a Evy a Kaina a Ábela. Keď
podľahneme pokušeniu, keď sa stotožníme s pocitmi, tak prehupneme zákon kyvadla, vytvárame
ego. Začneme ničiť vlastnú psychiku. Sme vyhnaní z raja a naša túžba zabíja dušu.
S každým egom, ktoré vytvoríme, každou mentálnou formáciou, uväzňujeme svojho vlastného
ducha. Keď sú ens seminis, tieto tvorivé vody využívané túžbou, tak vytvárajú škrupinu,
vytvárajú formáciu. A v nej sa uväzní oheň alebo toto ens virtutis, toto ens seminis, táto voda.
Duch, vedomie, je uväznené v tejto škrupine. Keď prostredníctvom masturbácie a sexuality
kŕmime svoje mentálne útvary/formácie súvisiace so sexuálnou žiadostivosťou, potom tieto
formácie berú na seba určitú formu života, falošného života, stávajú sa osoby alebo zvieratá
vnútri našej vlastnej mysli. V latinčine sa jedná o tzv. inkubus a sukubus. Masturbátor/onanista,
ktorý si predstavuje sexuálneho partnera a ktorý svoju sexuálnu energiu nasmeruje k tejto túžbe,
kŕmi svojou tvorivou silou mentálnu formáciu/výtvor, ktorá vytvára falošného elementála/prvok
alebo falošného tvora v prírode, ktorý chce byť kŕmený. A táto mentálna formácia, či už sa jedná
o inkubus alebo sukubus, patrí k tejto osobe, je dieťaťom tejto osoby, ktoré chce byť kŕmené, a
chce byť kŕmené tým, čím bolo vytvorené, čo je sexuálna energia. To je dôvod, prečo sa tieto
túžby stávajú silnejšími, čím viac ich kŕmime. Jediné čo chcú, je viac jedla. A keď ich
prestaneme kŕmiť, keď sa snažíme uchovať svoju vlastnú sexuálnu silu, tak sa rozzúria, a my
zostaneme veľmi nešťastný, pretože tento oheň horí a chce byť použitý. To je tiež dôvod, prečo
sme stále viac nespokojný so sexom a potrebujeme čím ďalej viac extrémnejšie a intenzívnejšie
pocity.
Správať sa týmto spôsobom, a byť zotročený týmito túžbami degeneruje myseľ. Prestaneme sa
vyvíjať a začneme degenerovať. Evolúcia sama o sebe nemôže nikoho zdokonaliť, pretože
evolúcia je len jedna strana mince. Evolúcia a devolúcia sú dve strany toho istého kolesa. Aby

sme sa mohli naozaj zmeniť, aby sme sa mohli stať tým, čím by sme mali byť, tak sa musíme
oslobodiť z kyvadla evolúcie a devolúcie. Jediný spôsob, ako to urobiť, je skrze revolúciu:
vystúpiť z kolesa von. Vystúpiť z kolesa evolúcie a devolúcie znamená, že musíme ísť strednou
cestou. To si vyžaduje, aby sme sa vzdali závislosti na pocitoch a odporu. Oboje túžba i odpor
musia byť prekonané. Ak sa chcete ustáliť v Tao, v strede, tak musíte začať správne používať
sexuálnu energiu.
Musíme si uvedomiť, že naše ego, táto myseľ, ktorú sme vytvorili, nemôže vstúpiť do neba. Boh
sa nemôže zmiešať s našou pýchou, s našou sexuálnou žiadostivosťou, s našou závisťou. My,
ako sme teraz, nemôžeme vstúpiť do týchto oblastí, pretože ego, ktoré máme, nemá nič spoločné
s Bohom. To je náš výtvor. To je dôvod, prečo pán Ježiš povedal:
"Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec."
My nie sme dokonalí, my sme skazení. Sme skazení vlastnými túžbami a svojou diabolskou
vôľou. Musíme sa zmeniť. A ak nahliadneme do tradície alchýmie, tak spôsob, akým to
uskutočniť je, že musíme vziať síru, oheň a oplodniť Merkúr, aby sme mohli regenerovať soľ. To
znamená, že pre soľ alebo telo – pre nás – aby sme sa mohli regenerovať, aby mohlo dôjsť k
regenerácii, k opätovnému stvoreniu, k Sebauvedomeniu, tak musíme oplodniť Merkúr alebo
impregnovať Merkúr, sexuálne vody s ohňom. Musíme vziať oheň Ducha Svätého a zdokonaliť
vlastný Merkúr.

Regenerácia
Regenerujeme sa tým, že využime tvorivé sily sexu. Tvorivé sily sú použité na vytvorenie
vyššieho vozidla/prostriedku, nového zrodenia, ktoré prekračuje obmedzenie fyzickej hmoty.
Rovnaké sexuálnej sily sú tiež používané na zničenie nečistej hmoty, olovo ega.

Cesta k regenerácii začína, keď sa naučíme, ako oslobodiť dušu Merkúra. Duša Merkúra je ens
virtutis. Je to ten oheň alebo svetlo Bytia, ktoré je v našich sexuálnych vodách. Ako máme
oslobodiť ens virtutis, svetlo alebo oheň Bytia z ens seminis alebo našich vlastných sexuálnych
vôd, ak ho nemáme? Ak vypúšťame sexuálne vody z nášho vlastného organizmu, ako máme
extrahovať ens virtutis alebo to svetlo, ten oheň? Nemôžeme. Ak v pohári nie je voda, tak z neho
nemôžeme piť. Aby sme mohli extrahovať kovovú dušu z Merkúru, aby sme mohli regenerovať
ľudskú bytosť, tak musíme naplniť pohár s vodou. A to je dôvod, prečo téglik v alchýmii alebo
inými slovami, svätý grál je vždy zobrazený naplnený touto posvätnou tekutinou. Toto sa nazýva

"Merkúr múdrych." Táto kvapalina, ens seminis, obsahuje ens virtutis, čo je tá kovová duša,
ktorá musí byť získaná/extrahovaná. V alchymistickej terminológii sa jedná o vykonanie
sublimácie. Sublimovať znamená "transformovať pevné do plynu." Musíme transformovať
sexuálne vody na niečo jemnejšie. Mechanická príroda to urobiť nemôže. Mechanická príroda
vám môže poskytnúť len surovú hmotu na prácu, ale získať/extrahovať ens virtutis je dielom
vôle - ovládnuť a udržať tento oheň, tieto vody a extrahovať ens virtutis alebo kovovú dušu.
Niektorí ľudia si to pletú s pojmom "celibát." Musíme si uvedomiť, že celibát je bežne
definovaný zlým spôsobom. Iba zadržiavať sexuálne vody vo vnútri je nemožné, pretože oheň,
ktorý je vo vode musí konať. To je dôvod, prečo kňazi, mnísi a mníšky, ktorí sa snažia prinútiť
k celibátu, degenerujú svoju vlastnú myseľ. To je dôvod, prečo v týchto dňoch máme kňazov,
ktorí zneužívajú deti, a ktorí majú sex tajne vo svojich kláštorov a kostolov, a to prostredníctvom
masturbácie, prostredníctvom homosexuality a iných foriem zneužívania. Zabudli alebo nikdy sa
neučili správnu metódu, ako transformovať túto energiu.
Niekto, kto je slobodný, kto nemá manžela/ku, sa potrebuje naučiť techniky na transformáciu
tejto zadržiavanej energie. V opačnom prípade ich tento oheň, ktorý je vo vode spáli. Kňazi
stredoveku, kňazi inkvizície, boli skazení vlastnými vodami, ohňom v tejto vode. Stali sa z nich
fanatici a začali zabíjať a mučiť, pričom verili, že konajú dobre. To bolo priamym dôsledkom
nesprávneho použitia sexuálnej energie. Podobne, akýkoľvek druh nevhodného sexuálneho
správania má za následok zlé správanie v iných spôsoboch, psychologicky. Fanatizmus, násilie a
to ako vnútorné, tak vonkajšie, možno vystopovať k nesprávnemu použitiu sexuálnej energie. V
dnešnej dobe existuje mnoho ľudí, ktorí veria, že robia dobre a slúžia Bohu, keď zabíjajú ľudí. A
to preto, že ich vlastný sexuálny oheň smeruje opačným smerom.
Jeden zo symbolov Merkúru je Merkúrova palica/žezlo. Tento symbol nám ukazuje dva
prepletené hady, tvoriace svätú osmičku. V hinduizme, sú tieto dva hady pomenované Idá a
Pingalá. Sú to slnečné a lunárne hady. Jeden z nich je slnečný a druhý je lunárny. To znamená,
jeden je pozitívny a jeden negatívny, pokiaľ ide o polarizáciu. Tieto dva hady symbolizujú
jemnejšie kanáliky alebo rúrky, ktoré vystupujú od kostrče smerom k mozgu. Po oboch stranách
sa tiahnu chrbticou a spájajú sa s nozdrami nášho organizmu. Tieto dva kanáliky alebo rúrky sú
cesty, aby nimi mohla pretekať energia. Ale v obyčajnom človeku, je negatívny alebo mesačný
had padnutý.

V ezoterickom kresťanstve sa ženský alebo negatívny had volá Eva a v sanskrte sa nazýva Idá.
Jedná sa o silu alebo vplyv v psychike, ktorá nás núti k plodeniu. Núti nás plodiť, vytvárať deti.
A tým, že sme stotožnení s týmto pokušením, vylievame svoju vlastnú sexuálnu silu a vytvárame
v sebe ego.
Keď sa naučíme, ako túto sexuálnu energiu udržať, transformovať ju pomocou techník
vyučovaných v tantre a ezoterickej alchýmii, tak sa vlastne naučíme, ako túto sexuálnu vodu
vziať, ako ju držať v pohári pohlavných orgánov a sublimovať ju, premeniť ju na plyn. Tento
plyn alebo tieto výpary stúpajú týmito dvoma kanálikmi, Idá a Pingalá. Je to akt vôle. Učíme sa,
ako túto energiu udržať, ako využiť vlastnú vôľu na sublimovanie tejto vody na plyn. To úzko
súvisí s dychom, s tým, ako dýchame, s pránou, s energiou.
V gréckej mytológii, v príbehu o Merkúrovi, Merkúr nájde dva hady, ako medzi sebou bojujú.
Tieto dva hady sú Idá a Pingalá. Solárny had, Pingalá, Adam, ktorý stúpa smerom k Bytiu, súvisí
s vedomím, s našim vlastným duchom. Negatívny had Eva je klesajúci a núti nás k plodeniu.
Tieto dva hady, medzi sebou bojujú v našej psychike. Merkúr ich vidí, ako bojujú. Prichádza so
žezlom, s palicou, čo je symbolom vôle, kraľovania a symbolom chrbtice. Medzi oba hady
umiestni svoju palicu, čo spôsobí, že sa uzmieria. Rovnováha je dosiahnutá skrze strednú cestu,
silou vôle. To je to, čo tvorí slávny symbol Merkúrovej palice. A keď je táto palica umiestnená,
tak v hornej časti palice sa rozsvieti guľa a zrodia sa krídla ducha. Toto je slávny symbol
Merkúrovej palice.
Je jasné, že symbol obsahuje kompletné učenie alchýmie a cestu k regenerácii. Keď sa naučíme,
ako využívať kovovú dušu Merkúru, túto paru, tak ju vyzdvihneme skrze hadov Idá a Pingalá. A
keď sú tieto hady obnovené a keď sa stretnú, tak dosiahneme rovnováhu, vyváženie.

Pár, muž a žena, ktorí spoločne pracujú na skrížení Merkúru vlastných tiel, vytvárajú niečo nové.
Vytvárajú niečo duchovné skôr ako telesné, z tela. Tento surový Merkúr, ktorý sa skríži medzi
mužom a ženou má za následok vytvorenie novej sily, tzv. kundaliní . Toto je oheň Turíce. Tento
oheň je vyslobodený zo spodnej časti chrbtice a môže stúpať po chrbtici a začať uvoľňovať

ducha z klietky, čiže z ega. Samozrejme o tomto procese sa obšírne diskutuje v hinduizme a
budhizme, no na Západe je to len veľmi slabo pochopené.

Kundaliní
Proces uvoľňovania tejto energie začína prebúdzať schopnosti, ktoré máme vo vnútri, ktoré sú
teraz spiace. Slobodný človek, ktorý sa túto rovnováhu snaží obnoviť iba sám u seba, bez
spolupráce s partnerom, sa snaží priniesť iskry svetla alebo ohňa skrze Idá a Pingalá a môže
osvetliť tie magnetické centrá, ktoré sú umiestnené pozdĺž chrbtice, ktoré voláme čakry, kostoly.
Tieto iskry svetla môžu vyvolať vízie, môžu vyvolať zážitky, pochopenie. Ale naozaj prebudiť
tento oheň kundaliní si vyžaduje spoluprácu medzi manželom a manželkou, mužským a ženským
princípom. Tieto polarity, pozitívne aj negatívne, musia byť skombinované s uzmierovanou silou
Ducha Svätého. To je spôsob, ako zákon troch vytvára niečo nové, správnym spôsobom.
Keď sa oheň kundaliní prebudí, tak začne stúpať hore po chrbtici, po tridsiatich troch stavcov v
súlade so zásluhami srdca. Oheň, ktorý je tam prebudený, je živou inteligenciou Boha. To nemá
nič spoločné s mechanickou prírodou. Tento oheň sa prebúdza pod vedením vášho vlastného
Bytia a nie z vašej vlastnej vôle. Slobodný človek, ktorý pracuje na vlastnú päsť, nemôže
prebudiť kundaliní, pretože nemá na to potrebné sily/energie. Manželia, ktorí pracujú spoločne v
cudnosti, čo znamená, že zadržujú sexuálnu energiu, nemrhajú ňou, nerozlievajú ju, začnú
extrahovať kovovú dušu spermií. Táto para potom môže oplodniť Merkúr. To je to, čo alchymisti
mali na mysli, keď povedali, že síra, oheň musí oplodniť Merkúr, aby sa mohla zregenerovať
soľ. Oheň alebo síra môže oplodniť Merkúr iba medzi manželom a manželkou.
Keď oheň stúpa po chrbtici, tak v rôznych stupňoch prebúdza čakry. V spodnej časti chrbtice
máme čakru múladhára, ktorá súvisí s cirkvou Efezu v knihe Zjavenia. Múladhára je koreňom
alebo základom. Keď oheň prechádza týmto koreňom, tak ďalej stúpa až k cirkvi Smyrna, čo je
čakra Svadhišthána, ktorá súvisí s vodou. Potom vystúpime až k manipure, ktorá sa vzťahuje k
ohňu a k cirkvi Pergamus. Potom oheň dosiahne úroveň srdca, týkajúci sa čakry anáhata,
súvisiacej s cirkvou Tyatira v knihe Zjavenia. Potom dosiahneme úroveň hrdla , spojené s
cirkvou Sárd a čakrou višuddha, čo znamená čistotu. Na úrovni hypofýzy medzi obočím, máme
čakru ajna, ktorá súvisí s cirkvou Filadelfie, a to sa týka sily a moci a odvahy. A na vrchole
hlavy, cirkev Laodicea, čo je čakra sahasrára, čakra tisíc lístkov, tiež známa ako svätožiara
svätých, koruna svätých. Týchto sedem čakier, ktoré súvisia s magnetickými siedmimi centrami
a ktoré súvisia s kabalistickým svetom Assiah a chrbticou, sú tie sily, ktoré súvisia so siedmimi
vedomiami, ktoré musíme prebudiť.
Tým, že premieňame sexuálnu energiu, nasycujeme sedem cirkví a sedem čakier a začneme
prebúdzať ostatné zmysly. Máme päť zmyslov, ktoré poznáme veľmi dobre. So stúpajúcou
kundaliní, prebudíme ďalších sedem. To nám dáva dvanásť zmyslov alebo dvanásť plodov
Stromu života, ktoré sú zmienené v knihe Zjavenia. A medzi ne patrí: intuitívne jasnovidectvo,
schopnosť astrálneho cestovania, pamätanie si minulé životy, mať jasnopočuteľnosť,
jasnovidectvo atď.
Oheň kundaliní, oheň Ducha Svätého, stúpa v centrálnom stĺpci chrbtice, ktorý obsahuje veľmi
jemné nervové vlákno, ktoré sa s v sanskrte nazýva Sušumná. Tieto nervové vlákna alebo nádí,

idá, pingalá a sušumná sú polo-fyzické. Nemôžete ich nájsť fyzicky, ak sa ich pokúsite nájsť so
skalpelom, tak neuspejete. Úzko súvisia s našou vnútornou fyziológiou.
Keď vložíme muža a ženu do téglika, t.j. alchymistickej nádoby, s cieľom vytvoriť dieťa,
fyzicky, vytvoriť niečo z tela, rovnakým spôsobom vložíme muža a ženu do téglika s cieľom
vytvoriť z ducha. Keď sú muž a žena, ktorí neplytvajú a zadržujú vody z Merkúra umiestnení v
nádobe, a keď na túto nádobu aplikujeme teplo alebo sexuálny oheň, tak sa vytvorí para. Para je
kovová duša spermií, ktorá je extrahovaná. Táto para, skrze kombináciu muža a ženy, oplodňuje
samotný Merkúr, čo spôsobuje výstup kundaliní. Oplodnený Merkúr je to, čo vytvára dušu.
Oplodnený Merkúr alebo Merkúr, ktorý bol dokonale zlúčený so sírou a s ohňom, je to, čo
vytvára vnútorné telá: slnečné astrálne telo, slnečné mentálne telo a slnečné príčinné telo. To je
spôsob, ako sa človek znova narodí = kombináciou vody a Ducha, v súlade s pokynmi vydanými
Majstrom Ježišom.
Rovnakým spôsobom, ako vytvárame fyzické telo vo fyzickej rovine(svete), vytvárame vnútorné
telá vo vnútorných rovinách(svetoch). Ale na vytvorenie týchto vnútorných tiel, musíme
uchovávať sexuálnej sily, používať ich správnym spôsobom.
To je to, čo mal apoštol Pavol z Tarzu na mysli, keď písal, že sa má silu abstinencie. To
znamená, že oslobodzuje dušu Merkúru, aby ho mohol oplodniť. Tiež hovorí:
"Tí, ktorí nemajú túto možnosť, a nechcú sa spáliť, sa musia oženiť/vydať."
Hovorí, že byť ženatý, znamená, že človek musí byť v manželskom zväzku, aby mohol spoločne
pracovať so svojim partnerom, aby sa nespálili, aby použili túto energiu správnym spôsobom.
Ale ďalej hovorí:
"Keď ste ženatí/vydaté, musíte sa chovať tak, ako keď ste boli slobodní/é."
To znamená, že buďte ženatý, buďte spojený s manželom/kou, ale nemrhajte sexuálnou silou.
Nekrížte surový Merkúr s cieľom vytvoriť fyzicky. Krížte surový Merkúr s cieľom vytvoriť
duchovne, vnútorne. To je dôvod, prečo je pre nás nemožné mať druhé zrodenie, byť znova
narodený, ak rozlievame sexuálne sily, ak nimi plytváme.
Oplodnenie tohto ohňa, oplodnený Merkúr, čo je výsledok kríženia muža a ženy, vyvoláva
vzostup kundaliní v chrbtici fyzického tela. Prebytok tejto energie ide ďalej s cieľom vztýčiť
hadov každého vnútorného tela: vitálneho, astrálneho, mentálneho, príčinného, atď. Každá
nasledujúca oktáva vytvára nové výtvory vzťahujúce sa k duši, a toto je spôsob, ako sa znova
narodiť.

"Merkúr je kovová duša exiohehari, kovová duša posvätných spermií, ktoré musia prijať oheň,
aby mohli stúpať hore. Sírny Merkúr je ten, ktorý stúpa dreňovým chrbticovým kanálikom a
otvára čakry, magnetické centrá človeka. Prebytok sírneho Merkúru kryštalizuje v astrálnom
tele. Astrálnemu telu dáva život. Potom kryštalizuje v mentálnom tele a nakoniec kryštalizuje v
príčinnom tele alebo tele vedomej vôle. Každý, kto má fyzické , astrálne, mentálne a príčinné
telo, získa duchovné princípy a stáva sa skutočným človekom. Predtým ako jeden vytvorí tieto
telá, je iba intelektuálne zviera nesprávne nazývaný ľudskou bytosťou. " - Samael Aun Weor,
Kabala mayských mystérií.
Tento oplodnený oheň spôsobuje zmeny v psychike toho, kto s ním pracuje. Prebudenie tohto
ohňa nazývame Príchod ohňa, a jedná sa o najdôležitejšiu udalosť v živote každého
intelektuálneho zvieraťa. Oheň sa prebudí a prináša so sebou šesť mystických zážitkov.
Prvý z nich sa v sanskrte nazýva Ánanda, čo znamená blaženosť, čo sa týka takého duchovného
šťastia, ktoré nie je závislé na akomkoľvek pocite. Jedná sa o prirodzenú a spontánnu radosť,
ktorá vzniká v psychike, čisto z dôvodu, že jeden má tento oheň vo vnútri, a to nemá nič
spoločné s akýmkoľvek druhom externých javov či utrpením.
Kampan je elektrická a magnetická, duchovná hyper-citlivosť.
Utan je zvýšená schopnosť sebauvedomovania, astrálnej projekcie, mystických zážitkov.
Gurnee je veľmi silná duchovná túžba.
Murch je spontánne uvoľnenie, najmä v súvislosti s meditáciou.

A Nidra, čo je veľmi špecifický spôsob, ako skombinovať ospalosť s pozornosťou, za účelom
meditácie a skúsenosti toho, čo poznáme ako Tao alebo Brahma.
Týchto šesť mystických zážitkov sa vyskytuje v stupňoch týkajúcich sa stupňov prebudenia
kundaliní. Takže, keď kundaliní stúpa fyzickým telom, tak zažívame týchto šesť mystických
skúsenosti v tejto úrovni. A keď je kundaliní zdvihnutá vo vitálnom tele, tak týchto šesť zážitkov
zažívame vo väčšej miere. A takto postupne ďalej, ako vydvihujeme sedem tiel duše. Ten oheň,
ktorý ich vytvára je Jehovov oheň, oheň lásky, Svätodušný oheň, ktorý je nad hlavami apoštolov
v knihe Skutkov. Jedná sa o základný/prvotný oheň, ktorý osvetľuje svätožiaru, ktorú vidíme nad
hlavami všetkých svätých, či už na východe alebo na západe. Tieto ohne sú ohne Krista.
Chokmah, múdrosť, sophia, oheň, ktorý nám dáva múdrosť. Oheň v nás stúpa podľa zásluh
nášho srdca. Inými slovami, so svätosťou, s psychologickou čistotou.
Veľmi dobre vieme, že ego nie je možné miešať s Bohom. Kundaliní, oheň Ducha Svätého sa
v nás môže prebudiť len vtedy, ak sme sa psychologicky zdokonalili. Toto je spôsob, ako v nás
tento oheň krôčik po krôčiku stúpa = tým, že premeníme svoje zlé skutky na správne konanie.
Meníme sa v závislosti na tom, ako chápeme a rozumieme našej vlastnej mysli, ako rozumieme
zákonu kyvadla, ktorý je v nás, a ako rozumieme tomu ohňu, ktorý nás núti konať. Tým, že
začneme používať svoju vôľu, začneme kontrolovať energiu, ktorá stojí za našim každým aktom,
či už sa jedná o fyzický akt, emocionálny alebo duševný. To je dôvod, prečo musíme pracovať so
srdcom, aby sme sa očistili od nečistej motivácie alebo ega. To je spôsob, ako sa znovu
narodíme: skrze svätosti mysli, skrze cudnosti sexuálnej sily a skrze obetovania pre druhých.
Keď spojíme muža, (ktorý je stelesnením slnečnej alebo pozitívnej sily, ktorý má tieto tri sily vo
fyzickom tele, pozitívnu a negatívnu v semenníkoch a vyrovnávajúcu v kostrči) a ženu, (ktorá je
stelesnením prijímajúcej sily, ktorá má pozitívnu a negatívnu silu vo vaječníkoch
a vyrovnávajúcu v kostrči) so zákonom rovnováhy, Tao, Ducha Svätého, tak tieto dva
trojuholníky vytvoria Šalamúnovu pečať, ktorá je najdokonalejším symbolom centrálneho slnka
Krista. Majster Samael Aun Weor napísal, že zakaždým, keď nesmrteľný architekt upriami svoju
pozornosť na jeden bod v priestore, tak z tohto bodu sa vynára nádherná hviezda, ktorá oznamuje
zrodenie nového stavu vedomia, archetyp bytia, sveta, hviezdy alebo slnka. A táto nádherná
hviezda je Šalamúnova pečať, ktorá je dokonalým symbolom Kristického slnka. Táto práca je
realizovaná tým, že pracujeme s Merkúrom v súlade so zákonmi danými kozmickým Kristom.
Kombinácia týchto dvoch trojuholníkov nastáva skrze kríž. Takže do stredu umiestnime kríž a
máme dokonalý symbol.

Otázky a odpovede
Poslucháči: Je to škodlivé alebo nákazlivé, ak iba jeden z partnerov to praktizuje?
Inštruktor: Myslíte tým, že jeden z partnerov premieňa svoju sexuálnu energiu a druhý nie? Je
to ťažké, ale je to možné.
Poslucháči: Je to škodlivé?

Inštruktor: Samael Aun Weor uviedol, že ak je niekto v manželskom zväzku a iba jeden z tohto
manželstva chce vykonávať alchýmiu a premieňať svoje sexuálne sily, nech teda tak robia a stále
ešte môžu postúpiť vo svojej vlastnej práci.
Poslucháči: Takže môžete vytvoriť astrálne telo?
Inštruktor: Áno, je to takto možné.
Poslucháči: Ale ja som myslel, že sú potrebné obe sily.
Inštruktor: To áno, mužská a ženská sila sa tam pretínajú. Ten, kto nerobí prácu nevytvorí
vnútorné telá.
Poslucháči: Táto osoba vlastne smilní?
Inštruktor: Áno. Takíto ľudia žiadne vnútorné telá nevytvoria.
Poslucháči: Nemá to vplyv na druhú osobu?
Inštruktor: Nemá to vplyv na toho, kto premieňa svoju energiu. Pretože toto tvorenie, ktoré sa
odohráva vo vás, sa odohráva vo vás, a ako muž máte slnečné silu. Čo potrebujete na uzavretie
vášho vnútorného obvodu, je ženská sila. Nebude to síce tak silné, ako keby i ona pracovala
rovnakým spôsobom, no stále budete tvoriť.
Poslucháči: To je to, čo Pavol hovorí v Biblii: ak váš/a manžel/ka neverí, neodmietajte ho/ju.
Inštruktor: Správne. V Biblii to Pavol naznačuje. Ak váš/a manžel/ka nesúhlasí a neverí v to,
tak by ste ho/ju nemali odmietnuť. Pretože možno časom alebo vašim príkladom ho/ju budete
môcť zachrániť tiež.
Poslucháči: Rimania nazývajú Paula Merkúrom.
Inštruktor: O, to je zaujímavé, pretože on je ten, kto rozpráva o využití sexuálnej sily.
Poslucháči: Sú čakry a kostoly presne to isté alebo spolu len úzko súvisia?
Inštruktor: Navzájom spolu súvisia. Spôsob, akým to môžete chápať, je takto: Kostol je ako
kvetináč a čakra je kvetina.
Poslucháči: Keď ste povedal, že miecha je spojená s nosnými dierkami, je spojená skrze vrchol
hlavy alebo len pretína lebku?
Inštruktor: Nádí, idá a pingalá sú prepojené medzi pohlavnými orgánmi a nozdrami.
Poslucháči: Ale ako presne sú prepojené?

Inštruktor: Len energicky. Sú to energetické kanáliky.
Poslucháči: Takže to nie je fyzicky?
Inštruktor: Nie, nie je to fyzicky. Je to prostredníctvom energetických kanálov. Telo je zaplnené
miliónmi kanálov. Fyzicky to samozrejme vieme, no isté platí aj energeticky. Telo na fyzickej
úrovni má elektrinu, ale táto rovnaká organizácia energie existuje vo vitálnom tele, kde máme
milióny energetických kanálov, ale primárne, tie sú spojené s chrbticou. Šušumná, idá a pingalá,
súvisia s kundaliní a v chrbtici tvoria ten zákon troch, no všetky súvisia s dychom. Dych je
miesto, kde nasávame slnečné svetlo a pránu. Toto skombinujeme s výparmi Merkúru, aby sme
osvetlili naše vlastné vedomie.
Poslucháči: Pýtal som sa, lebo som chcel vedieť, ako si to mám predstaviť, keď robím toto
cvičenie.
Inštruktor: Áno, môžete si predstaviť spojenie alebo vzťah medzi energiami, ktoré stúpajú z
vašich pohlavných orgánov a sú kombinované s energiami, ktoré vdychujete skrze vzduch. A
táto kombinácia sa deje v tejto plynnej sublimácii vody, či už ste slobodný alebo pracujete ako
pár, deje sa tam rovnaká kombinácia prvkov. Takže podobný proces vidíme už len
v mechanickej prírode, o ktorom sme hovorili v pancatattva rituálu, kde môžeme vidieť, ako telo
prijíma určité prvky a kombinuje ich s ostatnými za účelom ich zdokonalenia/rafinácie. Takže
toto je mechanický proces, ale keď k tomu aplikujete svoju vôľu, či už prostredníctvom
pránájámy alebo prostredníctvom Bielej Tantry (čo je technika medzi manželským párom, kde
zadržujete energiu), potom robíte to, čomu sa hovorí vedomá práca. Pracujete s vedomými
zákonmi, nie mechanickými. Nie je to mechanický proces. Nedeje sa to len tak samo od seba.
Deje sa to tým, že konáte vedome v súlade s vôľou vášho vlastného Bytia. A práve On, vôľa
vášho vlastného Bytia, Jeho energia a Jeho inteligencia môže naštartovať a umožniť vzostup
týchto síl. Takže je to analogické s mechanickým procesom, ale je to úplne vedomý proces, čo
znamená, že sa to nestane samo o sebe.
Poslucháči: Áno, ale chcete zachovať mechanický proces, aj keď to budete prerušenie je
neustále v mysli, budete chcieť, aby robil hlboký dych ...
Inštruktor: Musíte neustále prinášať vedomú vôľu do týchto procesov aj do mechanických, to je
dôvod, prečo v pancatattva rituálu sa učíme používať mantru krim, čo znamená, priniesť našu
vedomú vôľu do tohto mechanického procesu, aby sme ho mohli ďalej zdokonaliť. Samozrejme
.. Áno?
Poslucháči: Čo znamená arkánum? V tejto prednáške ste hovorili o arkánum A.Z.F.
Inštruktor: Arkánum je starodávne slovo. Má niekoľko rôznych významov. Obyčajne ho
chápeme ako tajomstvo alebo niečo, čo je známe iba zasvätencom. Arkana naznačuje ezoterické
znalosti/poznanie alebo ezoterické pravdy. Arkánum v skutočnosti súvisí so zákonom. Máme
dvadsať dva arcana (čo je množné číslo) tarotu, máme veľké Arkánum (jednotné číslo), čo je
tajomstvo alchýmie alebo bielej tantry, takže to znamená, že tieto arkany sú pravdy alebo
ezoterické zákony, ktoré tvoria základ skutočného náboženstva. A to je symbolizované a skryté v

arche zmluvy. Arkánum zmluvy. A tiež v Noemovej arche alebo arkánum, čo je tá ezoterická
pravda. A Archaea Grékov, čo je to oplodňujúce alebo tvorivé pole alebo chaos energie, z
ktorého sa rodia solárne tela.
Poslucháči: A čo je A.Z.F.?
Inštruktor: A.Z.F. sa vzťahuje k zákonu troch. Jedná sa o tri základné sily, ktoré sa vzťahujú k
soli, síry a Merkúru. Vzťahujúce sa k azoth, k fuego alebo k ohňu a k aqua alebo vode. Existuje
mnoho významov, ktoré sa skrývajú za A.Z.F., jedná sa o alchymistický symbol.
Poslucháči: Keď si počas transmutácie pre slobodných predstavujeme energiu, ako stúpa cez
kanály, mali by sme si predstaviť, ako sa tieto kanály navzájom krížia? Krížia sa iba raz?
Inštruktor: Majster Samael Aun Weor vysvetľuje, že kanály idá a pingalá sa navzájom
prekrižujú a tvoria tri osmičky. Takže si predstavte tri osmičky naskladané na seba a ako cez
tieto kanály prechádza energia. Vizualizácia je efektívna a pomáha s koncentráciou a s
prehlbovaním vlastnej meditácie a porozumenia. Ale niektorí ľudia majú s vizualizáciou
problémy. Hlavná vec je, uvoľniť sa, vykonávať pránájámu, dýchať a modliť sa.
Poslucháči: Môžete nechať dych, aby ťahal energiu hore a získať rovnaký efekt?
Inštruktor: Proces dýchania, keď je spojený s vedomou vôľou, keď sa to robí vedome a
pozorne, môže byť použitý ako jednoduchá transmutácia. Môžete sa vydať na prechádzku, a keď
ste vedomý a pozorný, tak dýchaním transmutujete. Môžete spievať a zároveň pritom
transmutovať. Ale to musí byť niečo, čoho ste si vedomý, že vykonávate. Dôvodom je, že u nás
je už dych polarizovaný negatívne. Vdychujeme a vydychujeme, nie? Ale spôsob, akým sú v nás
tieto energie polarizované, je opakom toho, ako by to malo byť, vďaka charakteru našej
psychiky. Takže preto používame mantru s názvom Ham Sah, čo je druh pránájámy. Keď sa
nadychujeme, tak vyslovujeme mantru Ham a to je vlastne opakom spôsobu, akým normálne
dýchame. Keď normálne dýchame, tak pri nádychu vdychujeme Sah. Takže toto chceme obrátiť.
Mnoho škôl v dnešnej dobe učí túto pránájámu ako Sah Ham. Takže vás učia, že pri vdychovaní
máte vyslovovať mantru Sah, ale my to už robíme. Je to negatívne a rozhodne nám to nepomáha
sa regenerovať. Takže to je dôvod, prečo v gnóze chápeme, že pri nádychu musíme vyslovovať
Ham a výdychu Sah. Jednoducho musíme obrátiť proces a to je len otázka vedomej vôle.
Poslucháči: Ó, nie je náhodou Ham Sah labuť?
Inštruktor: Áno. To je jeden z významov mantry. Táto Kalahamsah labuť je starobylý
hinduistický symbol Ducha Svätého. Je to čistá biela labuť, ktorá sa vznáša nad vodami. Vody sú
samozrejme symbolom sexuálnych vôd. Táto labuť je rovnakým symbolom, ako je v kresťanstve
holubica, Duch Svätý, ktorý sa vznáša nad týmito vodami. Toto sa vzťahuje k Ruach Elohim z
knihy Genesis, čo je ten duch, ktorý pláva na vodách, ktorý tvorí.
Poslucháči: Malo by sa sah vyslovovať ako šepot?
Inštruktor: Áno, pri výdychu sah je [zašepkané] "sah." Je to tiché.

Tantra - Kontinuum
V gnóze, študujeme prírodu ako komplexný celok. Robíme tak z dôvodu, aby sme mali úplne
kompletné a veľmi syntetické chápanie zákonov, ktoré riadia našu existenciu. Gnóza je veľmi
rozsiahla a komplexná vo svojom rozsahu. Mať rozsiahle pochopenie je veľmi dôležité, aby sme
rozumeli samému seba a svojmu miestu vo vesmíre.
Život nie je tak jednoduchý, ako sa môže zdať skrze päť zmyslov. Materialistická veda to už
začína chápať a to najmä tí, ktorí skúmajú mechaniku veľmi malých častíc, ako kvantá a
mechaniku atómov. Títo bádatelia objavujú zákony a funkcie energie a hmoty, ktoré rozhodne
presahujú chápanie vedy pred 10, 20 alebo 50 rokmi. Správanie energie a hmoty v jej samotnom
základe je pre intelekt veľmi ťažké pochopiť a súčasní vedci to začínajú vidieť- ich veda je stále
bližšie k mysticizmu, než bola veda Newtona, veda minulého storočia.
Gnostici skúmajú rovnaký jav, ale z iného uhla pohľadu. My skúmame podstatu javov v našom
vlastnom vedomí a v zrkadle, ktoré máme v našej vlastnej psychike. Toto zrkadlo, keď je čisté,
je schopné odrážať celý vesmír a preukázať duši a vedomiu skutočný účel a prejavy energie a
hmoty. V Gnóze, študujeme túto obrovskú existenciu pomocou piktogramu, mapy alebo
symbolu, ktorý nazývame Strom života. V súčasnej dobe je všeobecne známy ako kabala, no
bohužiaľ dopracovať sa ku skutočnému pochopeniu tejto mapy je veľmi ťažké.

Keď si túto kabalu alebo Strom života dobre prezriete, tak uvidíte, že na samom vrchole začína
Absolútny abstraktný priestor, ktorý je obrovský, prvotný potenciál. Tento potenciál alebo lono,
je rozlohou potenciálnej existencie. Mohli by sme povedať, že v určitom zmysle sa jedná
o oplodnenú hmotu alebo žiadnu-hmotu, ktorá tvorí základ samotnej hmoty. My sa to snažíme
vysvetliť v symboloch, aby sme to dokázali pochopiť, no skutočné pochopenie nemožno získať
mysľou, rozumom, to sa musí zažiť vedomím, čo je niečo iné.
Z tohto obrovského potenciálu sa objavujú prvé záblesky existencie, čo je to, čo nazývame
nekonečno. Tradíciami po celom svete je nekonečno veľmi často symbolizované kruhom. V
tradičnom gnosticizme vidíme symbol hada, ako požiera svoj vlastný chvost. Tento symbol
predstavuje veľa vecí, hlavne úzko súvisí s kruhom Zen, čo je narýchlo nakreslený kruh, ktorý
predstavuje kontinuum prírody, kontinuum energie. Tento kruh je nula alebo samotné lono.
Keď tento nulový bod, toto nekonečno, niečo prejaví, tak v tomto kruhu uvidíme bodku alebo
bod, a to je prvý vznik niečoho. Táto bodka symbolizuje to, čo nazývame Monad alebo náš
Najvnútornejší, náš vlastný Božský Duch. No aby sa tento Monad, tento Duch alebo táto
inteligencia mohla vyjadriť, tak sa musí rozdeliť na dve časti. Predstavte si kruh s bodkou
uprostred, potom si predstavte, že tá bodka sa rozšíri smerom hore a dole, aby vytvorila čiaru,
a táto čiara rozdeľuje kruh na dve časti.
Tento proces rozdelenia symbolizuje základné pohyby, ktoré sa vyskytujú v koreni všetkej
hmoty a energie. Rozdelenie do dvoch je základné východisko, z ktorého pochádza všetko
stvorenie.
Na Strome života, keď sa toto lono rozdelí na dve časti, tak sa objavuje to, čo nazývame  יהוהIodHavah alebo Iod-Heveh, čo znamená:



 יIod, mužský princíp
 הוהHeveh alebo Eva, je ženský princíp

Táto rovnaká dualita mužského a ženského princípu je obsiahnutá v hebrejskom slove Elohim.
Elohim znamená tiež mnohosť. El je jednotné číslo pre Boha a Eloha je jednotné číslo pre
Bohyňu. Elohim je množné číslo pre bohov a bohýň.
Keď sa ten bod alebo bodka v lone rozšíri smerom von a kruh je rozdelený na dve časti, tak
vidíme spojenie základnej duality a toto spojenie samo osebe tvorí tretí princíp alebo tretí faktor.
Takže tu vidíme tri sily:



jedna a dva, muž a žena
ich spojenie, čo je tretia sila

Toto je Zákon troch. Gnostický termín je Triamazicamno. Zákon troch je univerzálny zákon,
ktorý sa nachádza v každom náboženstve, každej mystickej tradícii, každom duchovnom učení.
Zákon troch je Trojica, alebo Troj-Jednota, Tri-V-Jednom, zákon troch je základom všetkej
hmoty. Tri sily vyjadrujú energiu, aby bolo možné tvoriť a keď sa tieto tri sily zhmotnia, tak
zostúpia do hmoty, a hmota sa zhmotňuje prostredníctvom štyroch elementov. O tomto sme

diskutovali v predchádzajúcich prednáškach, takže ja to len opakujem, aby sme zriadili určité
parametre pre dnešný rozhovor.
Štyri prvky sú známe vo všetkých rôznych tradíciách, a v Biblii, sú symbolizované v knihách
Ezechiela a v knihe Zjavenia štyrmi Cherubínmi alebo štyrmi Elohim, ktorí držia štyri vetry
Zeme. Títo štyri anjeli alebo štyri prvky, symbolizujú energiu, symbolizujú inteligenciu.

Pravdepodobne ste si všimli, že sme sa práve presunuli z nuly do jednej, do dvoch, do troch, a
teraz do štyroch. Čísla sú základom všetkého. Kabala je veda o číslach a akýkoľvek tradičný,
svetský, materialistický matematik vám povie to isté: všetko je zredukované na čísla, dokonca aj
ľudská bytosť. Takže, štúdium čísel v tomto zmysle je naozaj štúdium základných zákonov.
Tieto štyri inteligencie, ktoré sú prejavom Zákona troch, sú základom všetkých atómov, vodíkov,
častíc, molekúl, buniek, všetkých organizmov, ktoré existujú od najmenších po najväčšie. Každá
existujúca forma môže byť zredukovaná do týchto štyroch prvkov a môže byť zredukovaná do
najjednoduchších foriem hmoty, čo v gnóze nazývame "vodík."

V prírode existuje obrovská hierarchia, mnoho úrovní stvorenia a mnoho úrovní existencie, no
skrze celú túto hierarchiu, vidíme základné zákony, ktoré zostávajú nemenné - jedným z nich je
Zákon troch. Zákon troch je nutný na všetkých úrovniach existencie, aby mohlo dôjsť k

stvoreniu. V tomto kurze sme sa často zmieňovali o tom, že čo sa týka nášho vlastného druhu,
tak je to zrejmé. Za účelom vytvorenia nového človeka, potrebujeme tri sily: potrebujeme muža,
ženu a sexualitu, čo je tá spájajúca sila, ktorá tieto dva dvojité prvky priťahuje dohromady.
Zákon troch sa nachádza v každom atóme, v každej bunke, v každej častici hmoty, ktorá existuje.
V sebe, vo vnútri našej psychiky, funguje rovnaký zákon. Tento Zákon troch sa nachádza v
mnohých aspektoch seba. Čo sa týka psychiky, tak v prvom rade študujeme tri mozgy alebo tri
rozdelenia našej vlastnej psychickej činnosti:




intelekt
emócie
telesnosť/fyzický aspekt (motorický / inštinktívny / sexuálny)

Tri mozgy sú transformátory energie, ktorá pochádza z akéhokoľvek zdroja, ktorý ich kŕmi.
Jedným takýmto zdrojom je božský zdroj energie, ktorý môže kŕmiť naše tri mozgy. V
kresťanstve sa tento zdroj nazýva Otec, Syn a Duch Svätý. Tieto tri aspekty Božskej Trojjednoty, sú tri dychy, tri vetry alebo sily, ktoré zostupujú z Absolútna a ktoré dokážu dodať
energiu našim vlastným trom mozgom:




Otec sa nachádza v hlave, čo súvisí s mozgom
Syn sa nachádza v našich srdciach, čo súvisí s emočným centrom
Duch Svätý sa nachádza v našom nervovom systéme, v našom sexuálnom centre, čo
súvisí so silou a potenciou, silou tvoriť.

Hovorili sme o transformácii energie v prírode. Hovorili sme o rituálu Pancatattva, ktorý sa týka
toho, ako energia zostupuje do tattiev, ktoré sa potom stávajú prvky, a ako jednotlivec môže
využiť týchto prvkov tým, ako sa správa, čo je a čo pije. Ďalej sme rozprávali o tom, ako
pracovať s Merkúrom, ktorý je sexuálnou energiou v každom tvorovi. V dnešnej prednáške to
všetko spojíme dohromady.
Prvoradý a najhlavnejší bod, na ktorý sa musíme pozrieť, keď sa pozrieme na priebeh toho
kurzu, je základná axióma alebo funkcia, ktorá je prítomná v každej prednáške, v každom
aspekte gnózy: jedna vec je mechanická príroda a ďalšia vec je vedomá vôľa. Medzi týmito
dvoma musíte rozlišovať. Počas nášho života, si musíme uvedomiť rozdiel medzi pôsobením a
vplyvom mechanickej prírody a medzi pôsobením a vplyvom našej vlastnej vôle. Bez jasného
pochopenia rozdielu medzi nimi, nemôžeme pochopiť o čom vlastne gnóza je.

Sila vôle
Náš fyzický organizmus, mechanicky povedané, je len vozidlo, je to stroj. Fyzické telo je
najdokonalejšia technológia, ktorá existuje na tejto planéte. Tomuto vozidlu, ktoré obývame
a používame na dennodennej báze, vôbec nechápeme, a je to k našej vlastnej škode, pretože v
tomto vozidle, v tomto nádhernom, neuveriteľnom, fyzickom tele, sú nástroje, energie a sily,
ktoré potrebujeme na dosiahnutie samotného účelu našej existencie. Je smutné, že ľudstvo to

ignoruje, ľudstvo nemá ani tušenie. Ale aby bolo možné využiť možnosti fyzického organizmu,
tak musíme pochopiť rozdiel medzi mechanickou povahou a vedomou vôľou.
Skutočnou otázkou je, čo je vôľa? Aká je naša vôľa? Naozaj vieme, čo to znamená? Impulzívne,
všetci povieme: "Samozrejme, že viem! Mám svoju vôľu, robím, čo chcem, robím to, čo sa mi
zachce. "Ale to vlastne nie je pravda. Ak sme naozaj úprimní, ak sa pozrieme na to, ako vedieme
život, tak uvidíme, že drvivú väčšinu času voči životu iba reagujeme. Iba reagujeme na okolnosti
a situácie, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu. Väčšina našich rozhodnutí sú rozhodnutia
urobené z kúta, do ktorého sme zatlačení, a kde máme jednu alebo dve možnosti, ak vôbec toľko.
V skutočnosti máme len veľmi málo priestoru pre vyjadrenie čistej vôli. Dôvodom je príčina a
následok, v sanskrite známe ako karma. V sebe sme si vytvorili psychológiu, ktorá vytvorila
cyklus opakujúcich sa situácií v našich životoch, a ktorá nás stavia do pozície, kedy iba veľmi
zriedka, sme schopní konať slobodne, s totálnou vôľou. Ak sa na to pozrieme, a vrátime sa
trochu späť, a pozrieme sa na priebeh ľudskej evolúcie na väčšom meradle, tak vidíme veľa
desivých vecí. Naša spoločnosť sa vyvíja takým spôsobom, že nikto v skutočnosti nemá žiadnu
jasnú predstavu o tom, čo sa deje, a napriek tomu každý z nás prispieva k chaosu.
Z pohľadu gnózy, keď študujeme vývoj ľudského druhu, tak vidíme, že naša vlastná Božská
iskra, esencia alebo vedomie, ktoré máme, je vložené do prírody, a je mu daná príležitosť k rastu.
K tomuto rastu dochádza skrze rozvoj prostredníctvom hierarchií inteligencií, ktoré sme popísali
vyššie. Tieto hierarchie sú zoradené od základne, cez minerálne kráľovstvo, hore k rastlinnej a
živočíšnej ríši a konečne ku kráľovstvu ľudského organizmu, čo je vrchol, čo je najvyššou
úrovňou, ktorú môže mechanická príroda poskytnúť pre naše evolučné potreby.
Dostať sa ďalej za stav, v ktorom sa v súčasnosti nachádzame, je nemožné tak dlho, kým sa
budeme spoliehať na mechanickú prírodu, a dôkazy sú všade okolo nás. Zem odpovedá útokom.
Ničíme sa navzájom, ničíme našu planétu. Celá naša spoločnosť trpí masívnymi kolapsami na
každej úrovni. Naše komunity sú roztrieštené, naše rodiny sa rozdeľujú, naše rodinné štruktúry
sú úplne rozbité. Teraz je ťažké nájsť rodinu, ktorá zostane pohromade, myslím tým, manžel
a manželka- to je teraz vzácnosťou. Ak študujete sociológiu, tak viete, že rodinná jednotka je
základom civilizácie, pretože rodinná jednotka je to, čo vytvára komunity, spoločnosti a kultúry,
ak sa táto rodinná jednotka rozpadne, tak civilizácia sa rozpadne tiež.
Takže, v celosvetovom meradle, vidíme psychologické dôkazy, sociálne dôkazy, sexuálne
dôkazy, že naša kultúra a naša komunita nielenže sa nevyvíja dopredu, ale miesto toho je to čím
ďalej horšie.
Prostredníctvom procesu našej evolúcie ako jednotlivec, keď vstúpime do toho kráľovstva
ľudského organizmu, tak nám je daná nová schopnosť. V predchádzajúcich kráľovstvách sme
vyvinuli myseľ, ale len do úrovne zvieraťa. V ľudskom organizme, nám je dané uvažovanie,
schopnosť porovnávať a rozhodovať sa na základe individuálnej vôli. To je nová schopnosť,
ktorá vzniká so získaním ľudského organizmu. S touto schopnosťou máme na výber, ako sa
budeme ďalej rozvíjať. Musíme bojovať, aby sme prekonali svoju zvieraciu povahu, ktorú sme
zdedili, a urobili ďalší krok v našom vývoji, ktorý je vedomý a založený na vôli. Inak zostaneme
ako zviera, pretože naša myseľ je stále myseľ zvieraťa, ale so schopnosťou uvažovania.

Ak sa pozrieme na našu kultúru, televíziu, filmy, knihy, časopisy, hudbu, tak uvidíme, že drvivá
väčšina ľudstva má záujem zostať ako zvieratá, vedená pudom a túžbou. Ľudia jednoducho chcú
žiť ako zvieratá, jedlo, spánok, sex, boj a nasledovanie inštinktívnej túžby.
Ľudstvo, je po pravde povedané lono. Ľudstvo je obrovské lono, v ktorom sú nosené tvory.
Každý ľudský organizmus je lono, v ktorom je semienko, embryo.
Z lona ľudstva sa rodia dva druhy tvorov, v závislosti na tom, ako je semienko nosené. V
náboženských termínoch, nazývame bytosti, ktoré sa z tohto lona vynoria, buď anjeli, alebo
démoni. Existuje mnoho ďalších mien v závislosti na tradíciu, ktorú skúmame. Anjel je
zdokonalená duša, duša, ktorá prekročila svoju mechanickú povahu a stala sa skutočným
človekom. Démon, je otrokom mechanickej povahy a je odtrhnutý od Ducha. Anjel vyžaruje
čistotu, cudnosť, cnosť. Démon vyžaruje sexuálnu žiadostivosť, hnev, pýchu, závisť apod.
Ľudstvo ako lono, vyrába v masovom meradle, ale čo sa z tohto lona vynára.
Rozdiel medzi gestáciou anjela a démona je vôľa. Vytvorenie jedného alebo druhého závisí na
našom použití vôle, no táto vôľa má rôznu polaritu. Vôľa anjela je odrazom Božej vôli, vôli
Slnka-Ducha. Vôľa démona je ego, pýcha, sexuálna žiadostivosť, hnev.
Vôľa je definovaná tým, ako jeden pracuje s energiou.
Energia je neustále v pohybe. V každom okamihu na každom mieste, máme energiu a pohyb.
Máme energiu, ktorá sa stáva hmotou a hmotu, ktorá sa stáva energiou a konštantné a neustále sa
meniace kolísanie medzi týmito dvoma. Sila vôle je to, ako sa k tejto transformácii staviame, ako
s ňou pracujeme.
Nič, čo existuje, je stále. Nič, čo je prejavené, je úplne pokojné. Vo všetkom existuje pohyb, a to,
ako s touto energiou pracujeme, je založené na kvalite našej mysli. Ak je naša myseľ plná
obrazov a myšlienok nenávisti, pomsty, žiarlivosti, tak sa budeme vzájomne prepájať s energiami
prírody a života v súlade s týmito individuálnymi vôľami žiarlivosti. To isté platí o hnevu,
nenávisti a pýche. Táto interakcia produkuje výsledky, pretože ako vieme, každý čin vytvára
následok.

Tantra
Toto kontinuum energie, tento neustály tok energie ako príčiny a následku, sa v sanskrte nazýva:
Tantra. Slovo tantra znamená "slučka, tok, kontinuum." Je to neustály pohyb energie a hmoty.
Slovo tantra má veľkú moc, pretože odkazuje na koreňový pohyb energie vo všetkých úrovniach
existencie.
Slovo tantra má v gnóze dve základné aplikácie:



Tantra ako kontinuum energie
Tantra ako cvičenia a techniky, ktoré riadia a používajú túto energiu

Toto slovo tantra je bohužiaľ hrubo zneužívané ľudstvom, to bude jasné neskôr v tomto
rozhovore prečo.
Tantra je jednou z najstarších vied, ktorá existuje. Povaha a veda tantry je prítomná v každom
náboženstve a to bez výnimky, pretože bez učenia a znalosti tantry, nemôže existovať žiadne
náboženstvo. Tantra alebo náboženstvo má mnoho podtypov, mnoho foriem, mnoho rôznych
podôb. To, čo ľudia bežne nazývajú tantra, je len jedným aspektom niečoho väčšieho.
Tradične, v každom náboženstve, školy mysticizmu alebo ezoterickej vedy, povaha tantry bola
pred začiatočníkmi vždy zadržiavaná. Tantra bola odhalená až kvalifikovanými inštruktormi pre
študentov, ktorí boli veľmi dobre pripravení. Čo to znamená je to, že študenti museli zasvätiť
mnoho rokov štúdiu a meditácii, a vypestovať si v sebe veľmi sofistikovaný zmysel pre
porozumenie, a čo je najdôležitejšie, bolo od nich požadované, aby mali veľmi čistú myseľ.
Kvôli čomu si myslíte, že to bolo? Tantra je kontinuum energie, no ak túto energiu dáme do
spojitosti s našou kvalitou mysle, bude to mať nevyhnutne následky. Ak máme veľmi špinavú,
zmätenú, chorú a nevyrovnanú myseľ, tak aj toto spojenie s touto energiou bude nadviazané
nesprávnym spôsobom, čo samozrejme vyprodukuje výsledky, karmu. To je to, čo sa teraz deje
na tejto planéte. Vo väčšine škôl, ktoré tvrdia, že učia tantru, študenti sú oboznámení s
poznaním, ktoré nemôžu pochopiť, pretože ich myseľ je veľmi chaotická a plná túžob. Navyše,
vedomosti, ktoré sú im podávané, sú im podávané nesprávnym spôsobom, a to vytvára karmické
následky, ktoré spôsobujú utrpenie.
Tantra je prítomná v učení hinduizmu, budhizmu v taoizmu, to je dobre známe. Čo nie je
všeobecne známe, je to, že celé aztécke a mayské náboženstvo bolo založené na tantre, rovnako
ako je skutočné kresťanstvo. Biblia je plná tantrických zobrazení [i Archa zmluvy je tantrickým
symbolom], a to vieme s určitosťou, pretože i samotný Ježiš to povedal, keď povedal svojim
učeníkom:
"Preto, že vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. - Matúš 13:11
Uviedol, veľmi jasne, že iba tí, ktorí sú pripravení, ktorí sú kvalifikovaní, môžu získať úplné
učenie kresťanstva. Toto učenie sa stratilo v konvenčných cirkvách.
Aby bolo možné pochopiť a správne porozumieť tantre, musíme pochopiť niečo o vôli. Existujú
dva základné typy vôle:



Vôľa, ktorá sa riadi zákonmi Krista
Vlastná vôľa alebo inými slovami, ego

Prvý typ vôle, Kristická vôľa, je presne popísaná v Mahájána budhizme. Mahájána znamená
"väčšie vozidlo," jedná sa o formu budhizmu, ktorý vyjadruje ideál bódhisattvu. Bódhisattva,
podľa Mahájána budhizmu, je niekto, kto sa oddáva takmer výhradne v prospech druhých- takáto
oddanosť je dokonalým vyjadrením Kristickej vôle. Zákon Krista je obetovanie sa.
Prvý dalajláma napísal:

Nikdy nedúfať iba vo svoj prospech, sľubujeme, že sa budeme viac o viac angažovať výhradne v
prospech ostatných. Nech sa nám rýchlo a ľahko podarí dosiahnuť štádia Budhu, aby sme
neustále mohli spĺňať potreby bytostí.
Toto je čistý Mahájána budhizmus a čistá Kristická vôľa: absencia vlastnej identity, absencia
seba stotožnenie sa, absencia hrdosti. Dokonalá a čistá Kristova vôľa nemá žiadnu hrdosť, žiadnu
vlastnú zainteresovanosť- jedná sa o čistý a úplný súcit. Tento ideál súcitu je stelesnený
v sanskritskom termíne bódhičitta. Bódhičitta znamená "prebudená myseľ" alebo "myseľ
múdrosti," a táto myseľ múdrosti je myseľ Chokmah. Chokmah je hebrejsky múdrosť, čo je
druhá sefira na Strome života a ktorá súvisí s Kristom. Bódhičitta je Kristova myseľ, Kristova
vôľa, dokonalý súcit. Gnóza je Mahájána budhizmus. Napriek tomu, gnóza ide za hranice
mahájány, a učí viac než tradičný Mahájána budhizmus. Gnóza je Tantrajána.
Tantra je veda, ako využiť všetky vnútorne prechádzajúce a transformačné energie, ktoré
existujú v našom vnútri. Tieto energie sú príčinou skutočnosti ľudskej existencie. Pochopiť
podstatu našej vlastnej energie, je pochopiť podstatu života, mysle a utrpenia.
Využitie tejto energie si vyžaduje špecifické vedecké postupy a procesy. Toto v materialistickej
vede poznáme veľmi dobre. Na dodanie elektriny, na vyrobenie energie, potrebujeme presné
postupy a nástroje. Tantra je rovnaká, ale zaoberá sa jemnejšími druhmi energie. K týmto
energiám sa nemožno dostať prostredníctvom presvedčenia alebo teórie, ale iba pomocou
presných metód.
Niektoré z nástrojov a postupov, ako sa dostať k tejto energii sú známe pod názvom "rituál."
Tantra je veda o rituálu, metóda aplikovať vedecké chápanie, vedecké postupy, za účelom
získania kontroly nad energiou. Každý rituál je spôsob, ako sústrediť vôľu. Napríklad katolícka
omša je magický rituál. Nazýva sa to "náboženstvo," pretože je to schválené úradnými činiteľmi,
no napriek tomu sa jedná o magický rituál, veľmi podobný akémukoľvek rituálu, ktorý sa
odohráva u tibetských budhistov, u starovekých aztéckych kňazov, u šamanov, u hinduistických
tantrikov apod.
Každý rituál je forma mágie, kde sa sústreďuje vôľa. To, ako používame našu vôľu, určuje, kto
sme a čím sa staneme. V gnóze veľmi dobre vieme - zo štúdia príčiny a následku, zákonu karmy
- že to, čo sme teraz, v tejto chvíli, je výsledkom našich činov. Faktom je, že akýkoľvek atóm,
akákoľvek čiastočka vášho fyzického organizmu, je taká, aká je, ako priamy dôsledok vašich
činov v minulosti. Telo, ktoré máte, farba vlasov, farba očí, spôsob, akým kráčate, to, ako
hovoríte, slová, ktoré vyberáte, kvalita vašej mysle, sú kompletne a stopercentne váš vlastný
výtvor, pretože sú výsledkom vašich minulých činov. Vašim fyzickým zmyslom to nemusí byť
práve zrejmé, pretože ak chcete vidieť príčiny hmoty, tak musíte byť schopní vidieť za hmotu.
Taktiež veľmi dobre vieme, že to, ako sa práve správame, určuje, kým sa staneme. Každý čin,
ktorý práve vykonávame, sú príčiny, ktoré majú následky. To je nevyhnutné a neodvratné, a to je
základom tantry.

Tantra je veda o pôsobení v myslení, slovom, skutkom. Jednať s čistou vedomou vôľou,
znamená pracovať s kontinuom energie, aby sa dosiahli dobré výsledky. Konať nesprávne,
správať sa neslušne, konať z pýchy, z hnevu, zo strachu zo zlosti, znamená konať s kontinuum
energie nesprávnym spôsobom a vytvárať utrpenie. Tento rozdiel musí byť vo vašej mysli úplne
jasný, pretože každý okamih vášho jednania je to, čo vytvára vaše utrpenie alebo šťastie.
Keď pochopíme, že všetky atómy nášho tela, celá štruktúra nášho tela je výsledkom nášho
predchádzajúceho jednania, potom budeme lepšie pripravení pochopiť niečo, čo sa v bežnej
biológii učí veľmi otvorene, a to je podstata našich pohlavných znakov.

Pohlavné znaky
Tradične, konvenčná veda učí, že existujú tri primárne pohlavné znaky. V akejkoľvek škole, kde
sa študuje biológia, vám povedia, že primárne pohlavné znaky ľudského organizmu sú pohlavné
orgány. V gnóze a v tradičnej vede, jasne rozlišujeme medzi mužskými a ženskými primárnymi
pohlavnými znakmi. Jedná sa o odlišné pohlavné orgány a ich fungovanie je iné. Tento
funkcionalizmus produkuje výsledky, rovnako ako pri akékoľvek forme činnosti, na akejkoľvek
úrovni prírody. To znamená, že to, ako budeme používať pohlavné orgány, bude vytvárať
výsledky, príčiny a následku. Výsledkom používania pohlavných orgánov sú sekundárne
pohlavné znaky.
V tradičnej vede je všeobecne známe, že sekundárne pohlavné znaky sú fyzikálne vlastnosti,
ktoré sa vyvíjajú počas puberty a ktoré ďalej zvýrazňujú anatomický rozdiel medzi mužmi a
ženami. V dnešnej dobe tento rozdiel nie je až tak jasný. V gnóze povieme trochu viac, ideme
hlbšie. Sekundárne pohlavné znaky sú karmou za používanie našich pohlavných orgánov.
Príklady sú vidieť v mužskom výzore žien a v zženštilom výzore mužov. Ďalší príklad môžeme
vidieť u kňazov, mníchov a mníšok, ktorí sa fyzicky a psychicky zmenili, pretože zneužívali
svoje sexuálne sily. Dobrým príkladom je španielska inkvizícia, kedy kňazi a mnísi verili, že
konajú veľmi dobre. Snažili sa odviesť tok svojich sexuálnych síl bez vedeckej cudnosti a tým
nielenže poškodzovali svoju vlastnú sexuálnu energiu, ale i svoju myseľ. Výsledkom bola
fyzická zmena, zvyčajne boli extrémne chudí alebo veľmi tuční, a psychická zmena, ich myseľ
sa stala veľmi nevyrovnanou, preto začali mučiť a zabíjať, pričom verili, že konajú správne.
Rovnaký prípad vidíme v súčasnej dobe v moderných cirkvách. Nesprávne používanie
sexuálnych síl má za následok vážne zločiny proti ľudskosti, a napriek tomu títo kňazi svoje
zločiny ospravedlňujú a ukrývajú.
Sekundárne pohlavné znaky sú ďalej modifikované tým, čo materialistická veda nazýva terciárne
alebo tretej povahy. Terciárne znaky sú psychické vlastnosti, ktoré sú získavané prostredníctvom
kultúry.
V súčasnej dobe je chápanie sexuality na tejto planéte hlboko skorumpované. Túžba tak nakazila
ľudskú psychiku, že sme sexuálne zmätení. Ľudia miešajú sily, ktoré by sa nemali miešať a to
vytvára utrpenie. O tomto existuje dostatok dôkazov, ktoré sú všade ľahko viditeľné.

Mechanická príroda rozvíja naše sexuálne znaky v závislosti na povahe našej psychiky, a to
rovnakým spôsobom, ako určité drámy detstva menia vývoj ľudského organizmu a spôsobujú
určité správanie, ktoré sa objaví neskôr. Napríklad dieťa, ktoré je sexuálne zneužívané, bude
mať ako dospelý traumy, čo bude mať následky. Tie traumy vyvolajú ďalšie činy, ktoré vyvolajú
ďalšie dôsledky, a takýto človek degeneruje, všeobecne povedané bude ešte horší. Pokiaľ budú
reagovať na tieto traumy, tak reagujú na tie túžby, čo iba zhorší ich vlastné utrpenie, ktoré budú
šíriť medzi ostatných. A to je tragédia. Takéto sexuálne zneužívanie spôsobuje traumu,
spôsobuje zmeny v psychike a fyziológii, ktoré sa prenášajú z existencie do existencie.
Materialistická psychológia a sexuológia študujú, podľa svojich najlepších schopností povahu
sexuálnej traumy, no nedokážu začleniť rast týchto problémov z existencie do existencie, ako
energia pokračuje od života k životu, a ako sa psychika vyvíja v závislosti na svojej povahe, tým
ako prechádza prírodou. V gnóze vieme, že človek musí prebudiť vedomie, aby sa mohol dostať
ku koreňu týchto problémov. Pretože súčasní psychológovia ignorujú túto jednoduchú
skutočnosť, tak sa nikdy nedostanú ku koreňom problému.
Upozorňujeme na to, pretože v dnešnej dobe existuje veľa ľudí, ktorí sú odklonení od
prirodzenej sexuality ľudského organizmu a ktorí sa zúčastňujú činností, ktoré sú proti prírode.
No napriek tomu sa ospravedlňujú tým, že hovoria, že "takto sa narodili." Čo si neuvedomujú, je
to, že ak sa "tak narodili," je to preto, že vytvorili príčiny v ich predchádzajúcich životoch. Tieto
sklony sú výsledky predošlých činov, a to je všetko. Hovorím o tom preto, že existuje veľa ľudí,
ktorí hovoria, že príroda je "proste taká," a tak by sme sa s tým mali zmieriť a podporiť ich. To je
rovnaké ako povedať, že by sme mali akceptovať a podporovať alkoholika, pretože jeho telo
chce alkohol. Sexuálne závislosti a sexuálne degenerácie sú škodlivé pre každého. Nikdy by
nemali byť akceptované a podporované.
Musíme pochopiť, že v tele sa vyvíjame v závislosti na tom, ako používame sexuálnu energiu.
Naša budúcnosť je daná tým, ako používame sexuálnu energiu. To, ako používame sexuálnu silu,
určuje, kým sa staneme. Ak sa pozrieme na primárne a sekundárne vlastnosti akejkoľvek osoby,
tak môžeme veľa vidieť o psychológii a karme tejto osoby.
Existujú základné spôsoby využitia sexuálnej energie. Musíme si uvedomiť, že sex je základom
života. Bez sexu by nebol žiadny život. Bez sexu by nebola žiadna rodina, žiadna spoločnosť,
neexistoval by žiadny svet, neexistoval by žiadny vesmír, pretože vesmír je postavený na
sexuálnej energii.

Použitie sexuálnej energie
Sexuálna energia je sila tretieho Logosu, Ducha Svätého, ktorá sa vyjadruje tromi spôsobmi:
1. rozmnožovanie druhu
2. evolúcie ľudskej rasy
3. duchovný vývoj
Prvý z nich ženie rozmnožovanie nášho prírodného druhu.

Druhý určuje vývoj ľudskej rasy. Musíme si uvedomiť, že náš vývoj sa riadi použitím sexuálnej
sily. Je zrejmé, že podľa toho, ako sa párime, sa naša rasa vyvíja alebo degeneruje. No v týchto
časoch, čelíme vážnej kríze. V dnešnej dobe malé deti, veľmi malé deti, sa stávajú sexuálne
aktívne. Nájdeme malé deti, ktoré už sexuálne zneužívajú iné deti. To nie je normálne, to nie je
prirodzené, to nie je dobré. No stáva sa to čoraz bežnejším javom, pričom každou generáciou sa
toto sexuálne zneužívanie šíri ako lesný požiar.
Túžby zdegenerovanej ľudskej psychiky po sexuálnom experimentovaní sú stále viac a viac
prominentné a skorumpované. Namiesto toho, aby sa sexuálna degenerácia stávala ťažšou pre
sexuálnych deviantov, tak sa stáva jednoduchšou, keďže stále viac krajín legalizuje neprirodzené
sexuálne správanie. Takzvané "civilizované" krajiny legalizujú a podporujú deviantné sexuálne
správanie. Používame termín "deviantné" v tom zmysle, že takéto správanie je manipulácia
sexuálnej energie, ktoré sa odchyľuje (angl. deviate) od fungovania zdravého vývoja organizmu
a rasy.
Spomenieme správanie, ako je... no, je lepšie, keď ich nespomenieme. Všetci veľmi dobre
vieme, aké typy vecí sa dejú. To sa nedeje len v iných krajinách, to sa deje v susednom dome, a
naša kultúra a naša spoločnosť to podporuje, možno nie na povrchu, ale nenápadne, ako keď
dovolíme v našom dome pornografiu alebo keď ignorujeme, že naše deti sa vyžívajú v
pornografii, v škodlivej televízii a v iných škodlivých vnemoch.
Aj keď máme veľmi radi našu údajnú "sexuálnu slobodu," tá je v skutočnosti príčinou rozpadu
našich rodinných štruktúr. Existuje priamy vzťah medzi našim údajným "sexuálnym
vyjadrením," a mierou rozvodovosti a rozpadu rodiny. Tieto rodinné štruktúry poskytujú zdravý
domov pre rastúce deti, no tieto štruktúry neexistujú. Deti sú teraz zaplavené obrazmi
pornografie, zločinu a degenerácie, a to je to, čo napodobňujú, a my všetci to dovoľujeme.
Sexuálna túžba spôsobuje rozpad rodín, keďže muži a ženy hľadajú nové sexuálne pocity. Vďaka
zneužívaniu sexuálnej energie sa naša civilizácia rozpadá.
To znamená, že ľudstvo sa nevyvíja, ale degeneruje, zlyháva.
Neváhajte sa pozrieť na akúkoľvek sociálnu štruktúru, ktorá existuje na povrchu zeme, a uvidíte
to. Uvidíte zhoršovanie problémov, väčšie komplikácie, väčšie ťažkosti, menej odpovedí a viacej
odôvodňovaní.
Takže vývoj ľudstva je riadený práve použitím sexuálnej sily.
Tretí aspekt alebo tretí spôsob vyjadrovania, je duchovný vývoj.
Mechanická príroda sem nemôže vôbec vstúpiť. Mechanická príroda môže ovplyvniť
reprodukciu a do istej miery ovplyvniť vývoj, ale na duchovný vývoj za hranice humanoidného
organizmu to nemá žiadny vplyv. Vidíme to ľahko: ľudstvo ako celok, nevie, čo je Boh. Vieme,
čo je fanatizmus, vieme, ako sa navzájom zabíjať a hovoriť že to robíme "pre Boha," ale to nemá
nič spoločné s Bohom, to nemá nič spoločné s náboženstvom, to má čo do činenia
s degenerovanou mysľou. To všetko je dôsledkom zneužitia sexuálnej energie.

Ak sa naučíme, ako používať sexuálnu silu správnym spôsobom, tak v každom z týchto prípadov
troch spôsobov využitia sexuálnej energie, môžeme meniť, môžeme zmeniť vývoj našej rasy,
našej kultúry a môžeme zmeniť svoje vlastné duchovné vyhliadky. K tomu musíme pochopiť, že
existujú tri druhy sexuality.




normálna sexualita
infra-sexualita
supra-sexualita

Normálna sexualita je definovaná v ezoterickom učení každého náboženstva a je stelesnená u
tých, ktorí nemajú sexuálne konflikty žiadneho druhu. To znamená, že nikto zo súčasného
ľudstva nemá normálnu sexualitu, pretože všetci majú sexuálne konflikty. Oslobodiť sa zo
sexuálneho konfliktu, znamená prekonať náš aktuálny stav človeka. Mať normálnu sexualitu,
znamená byť na úrovni ľudstva, ktoré je symbolizované ako muž a žena v raji.
Aby sme tomu mohli lepšie porozumieť, tak musíme vedieť, že sexuálna energia ako taká, je tiež
rozdelená do troch odlišných typov.




sexuálna energia týkajúca sa tela, rozmnožovania, a nášho zdravia
sexuálna energia týkajúca sa sfér myslenia, cítenia a vôle
sexuálna energia týkajúca sa Božského Ducha

Sexuálna energia je bezpochyby najjemnejšia a najsilnejšia energia bežne vyrábaná a
prepravovaná cez náš organizmus. Všetko, čo sme, je výsledkom modifikácie sexuálnej energie.
Kontrolovať a riadiť túto energiu s vedomou vôľou je veľmi ťažké.
Okrem toho, jej prítomnosť predstavuje zdroj obrovskej sily. Keď je táto sila zneužitá, tak to
vytvára katastrofu. V organizme, sú kanály, ktoré môžu smerovať a viesť túto energiu, aby ju
bolo možné šíriť zdravým spôsobom, ale ak táto energia prenikne do iných oblasti nášho
organizmu, výsledkom je deštrukcia.
Ako názorný príklad si vezmime kňazov, mníchov a mníšky, ktorí dodržiavajú to, čo nazývajú
"cudnosť," no oni netransmutujú svoju sexuálnu energiu, výsledkom čoho je, že sa stanú
fanatikmi alebo sa stanú duševne nevyrovnanými alebo sa stanú veľmi cynickí alebo sa stanú
homosexuálmi alebo budú masturbovať, čo vyčerpáva z organizmu vitalitu, vytvára
psychologickú závislosť, a vytvára škodlivé psychické látky, ktoré neustále pohlcujú život ich
tvorcu. Jeden z týchto výsledkov nastane, pretože sexuálna energia musí konať. Tieto
modifikácie sa dejú, pretože títo ľudia nevedia o vede vedeckej cudnosti (tantra), čo je spôsob,
ako využiť túto energiu a nasmerovať ju pozitívnym smerom.
Každý negatívny mentálny postoj vedie priamo alebo nepriamo k deštruktívnemu využitiu
sexuálnej energie.
Normálna sexualita nám dáva moc vytvárať zdravé deti, tvoriť vo svete umenia a vo svete vedy.
Sexuálna energia využitá vyrovnanou mysľou, môže vyprodukovať skutočnú revolúciu. Práve

toto robili všetky veľké osobnosti z našej histórie: Mozart, Beethoven, Platón, Pytagoras a
mnoho ďalších skvelých historických osobností. Ľudstvo nemôže pochopiť, ako dokázali to, čo
dokázali, ako mohli uskutočniť také diela. Oni vedeli, ako pozitívne pracovať so sexuálnou
energiou, ktorú riadili s vedomou Kristickou vôľou.
Avšak, negatívny mentálny prístup núti sexuálnu energiu obiehať nesprávne, čo sa stáva
smrteľným úrazom, spôsobuje to ničenie, čo je úplne zjavné vo väčšine terajších výtvorov
ľudstva. V týchto časoch len veľmi zriedka môžete nájsť tvorbu naozaj krásnych diel, ale nájsť
zdegenerované, temné, cynické, sarkastické výtvory to je jednoduché. Dôvodom je povaha našej
psychiky a to, ako používame sexuálnu energiu.
Muž a žena, ktorí sa sexuálne zjednotia, pracujú s touto silou. Môžu ju použiť na vytvorenie
veľmi pozitívnym spôsobom, ale ak, je táto energia miesto toho používaná na kŕmenie túžby,
potom sa stáva deštruktívnou.
To krásne svetlo, ktoré dáva páru toľko tvorivej sily, keď je uvoľnená cez orgazmus, tak sa stáva
Luciferskou, stáva sa deštruktívnou. To spôsobí, že kúzlo lásky sa vytratí. Túžba je veľmi rýchlo
nespokojná a chce novú stimuláciu, nových partnerov, nové experimenty. Takýmto spôsobom je
nemožné dosiahnuť spokojnosť.
Sexuálna sila je čistá a tvorivá sila Boha. Kristus je láska. Keď naša zvieracia myseľ pošpiní
sexuálny akt s túžbou zvieraťa, tak zviera sa chce v tejto energii vyžívať a urobiť ju zvieraciu.
Keď je energia vypudená skrze takéto stotožnenie, tak láska (Kristus) odíde. To je v dnešnej
dobe evidentné u mnohých párov, ktorí sa stretnú, jeden skrze druhého sa ženú za túžbou a
vyčerpajú ju, a nakoniec sa začnú nenávidieť, páchať cudzoložstvo, dopúšťať sa trestných činov,
pretože láska je preč. Ak by tento pár vedel, ako pracovať so svojou sexuálnou energiou
pozitívne, tak ich láska by rástla, mohli by vytvoriť najkrajšie stvorenie, aké si je možné
predstaviť.
Normálna sexualita znamená zadržať a udržať sexuálnu energiu. Toto je v gnóze považované za
normálne, pretože to bolo pravidlo, ktoré bolo v rajskej záhrade dané ľudu. Toto pravidlo je
napísané v Biblii a v každej inej posvätnej knihe. V Biblii, v Starom zákone nájdeme tento citát,
Kto mal výtok semena, okúpe si celé telo a je až do večera nečistý. – Levitikus 15-16
Ďalší citát,
Eunuch, ktorý má rozmliaždené alebo odstránené semenníky, alebo odrezaný pohlavný úd,
nesmie vojsť do Pánovho zhromaždenia. - Kniha Deuteronómium kapitola 23-1
Tieto a mnohé oné citácie ukazujú, že správne užívanie sexuálnej sily je príčinou duchovného
vývoja. Táto veda, ktorá využíva túto sexuálnu silu správnym spôsobom, sa nazýva Biela Tantra.
Biela sa nazýva preto, lebo je čistá.
Je tragédiou, že muž vypustí šesť alebo sedem miliónov spermií, keď iba jedna je potrebná na
stvorenie dieťaťa. Všetky tieto organizmy obsahujú silu, potenciu, silu muža. Keď ich muž

vypustí, tak táto sila a potencia odíde, čo samozrejme muž pociťuje. Muž, ktorý stráca sexuálnu
energiu, sa cíti vyčerpaný. Jeden starý citát hovorí,
Omne animal post coitum triste: Všetky zvieratá sú po ejakulácii smutné.
Je to pravda, pretože v hĺbke duše cítime stratu niečoho posvätného.
Ak ľudský organizmus obnoví sexuálny systém, aký bol v Raji, tak sexuálna energia môže byť
uložená, udržaná a ľudský organizmus môže premeniť v niečo viac. Toto je veľké tajomstvo
skryté v každom náboženstve.
Avšak, ľudstvo preferuje sexuálny systém Lucifera, čo je úplne abnormálny systém a je
nazývaný smilstvo. Smilniť znamená použiť sexuálnu energiu na zosilnenie túžby. Fyzicky
smilníme, keď vypudíme sexuálnu energiu skrze orgazmus. No taktiež smilníme citovo v
astrálnom svete a mentálne skrze myseľ v mentálnom svete. Vedecká cudnosť alebo biela
Tantra, je prostriedkom na zadržanie a zvládnutie sexuálnej energie vo všetkých sférach
ľudského organizmu, v srdci, v mysli a ďalej.
Tí, ktorí sa zapájajú do chlipných rozhovorov, ktorí si prehliadajú pornografické časopisy, ktorí
sledujú erotické filmy, plytvajú ohromným množstvom energie v mysli a v srdci. Duchovne
povedané, stanú sa z nich veľmi chudobní ľudia, ktorí si privodia psycho-sexuálnu impotenciu.
V dnešnej dobe je veľmi dobre známe, že impotencia je zúriaci problém, a to je dôvod, prečo
vedci vymýšľajú pilulky, ktoré poškodzujú endokrinný systém a ktoré vyvádzajú telo
z rovnováhy - ničia našu fyziológiu a poškodzujú myseľ. V Tomášovom evanjeliu čítame citát,
ktorý hovorí,
Ak prinesiete von to, čo je vo vás, tak to, čo je vo vás, vás zachráni, ale ak neprinesiete von to, čo
je vo vás, tak to, čo je vo vás, vás zničí. - evanjelium podľa Tomáša
Toto jasne odkazuje na sexuálnu energiu. Ak svoje sexuálnej sily, svoju sexuálnu energiu,
prinesieme von, ak ju použijeme s vedomou Kristickou vôľou, so súcitom voči ľudstvu, bez
pýchy a žiadostivosti, potom môžeme byť uchránení od utrpenia, od našej vlastnej karmy. Avšak
ak ju neprinesieme von, tak nás táto energia zničí, ako je tomu teraz s ľudstvom.
Pre mužov a ženy sa v dnešnej dobe stáva úplne prirodzené, že trpia sexuálnou dysfunkciou a
materialistickí vedci si neuvedomujú, že sexuálna dysfunkcia je karmickým výsledkom použitia
sexu u tej osoby. Ak by sa takýto jedinec naučil vedeckej cudnosti, naučiť sa, ako premeniť svoje
sexuálne sily, vtedy by mohol zvrátiť priebeh vlastného degeneratívneho procesu. Ale, bohužiaľ,
ľudia dávajú prednosť sexuálnej fantázii, ktorá ničí myseľ a ktorá ničí prirodzené funkcie
sexuálnej energie. Infra-sexualita je výsledok tohto zneužitia.
Osoba, ktorá je stotožnená so sexuálnou túžbou, ktorá sa oddáva sexuálnej fantázii, sa
transformuje na infra-sexuála. Infra znamená "pod," alebo podradné, a infra-sexuál, je otrokom
túžby. Infra-sexuál, je každá osoba, ktorá sa stala otrokom svojej vlastnej sexuálnej traumy.
Tieto typy osôb neustále masturbujú, prevádzajú sexuálne experimenty, ktoré nie sú prirodzené

pre ľudský organizmus, a v dôsledku toho, ďalej poškodzujú vlastnú psychiku, a ďalej sa
poškodzujú.
Je to len zriedka diskutovaná skutočnosť, že duševné inštitúcie sú plné onanistov. Masturbácia je
obrovský problém, ktorý spôsobuje duševnú nerovnováhu. Bohužiaľ, naša kultúra to podporuje a
považuje to za prirodzené, pričom je to pre myseľ vlastne veľmi deštruktívne.
Podobne homosexuálne neresti, psycho-sexuálne neresti a všetky formy sexuálnej fantázie
spôsobujú poškodenie v mysli a fyziológii.
Avšak, existuje veľa takých, dokonca milióny, ktorí prijímajú infra-sexualitu a aplikujú ju na
Tantru. V skutočnosti, môžete ísť do akéhokoľvek kníhkupectva, vziať akúkoľvek knihu o tantre,
a je 99% šanca, že to bude kniha infra-sexuality alebo inými slovami, čierna tantra. Nájsť knihu
bielej tantry je veľmi zriedkavé. Dôvodom je: Čierni tantrici nechcú, aby ste ju našli.

Typy Tantry
Čierna tantra je spôsob, ako aplikovať vedecké postupy, ako využiť sexuálnu energiu, ale pod
vedením túžby, pod vedením pýchy, pod vplyvom sexuálnej žiadostivosti, závisti, žiarlivosti.
Hovoríme tomu "čierna," pretože je začiernená sexuálnou žiadostivosťou, pýchou, ľstivosťou,
podvodom a všetkými druhmi túžby.
Obvykle čierna tantra podporuje túžbu, orgazmus, cudzoložstvo. Napriek tomu v mnohých
prípadoch rozdiel medzi bielou a čiernou tantrou nie je tak ľahko postrehnuteľný . Mnoho škôl
vyzerá, že učia čisto biely tantrizmus, ale tajne, učia čierny tantrizmus a v niektorých prípadoch
je veľmi ťažké povedať rozdiel. Tí, ktorí praktizujú tieto typy tantry, sa nemusia nazývať tantrici,
môžu sa nazývať akokoľvek. V súčasnej dobe je veľmi populárna hinduistická tantra,
budhistická tantra, čínska tantra alebo to, čo mu hovoria taoistická alchýmia a všetko toto učenie
sa dováža na západ a rýchlo sa šíri. Avšak, niečo musíme zvážiť: Prečo? S akým cieľom, s akým
zámerom? Aké sú plody týchto škôl? Aké sú plody týchto učení? Čo vytvárajú? To je niečo, čo
stojí za preskúmanie.
Pravé, skutočné a čisté duchovné učenie bolo vždy zadarmo, ponúkané v prospech ľudstva, aby
bolo zmiernené utrpenie ľudstva. Účtovať si 5.000 dolárov za víkend tantry by vám malo niečo
povedať o zámeroch učiteľa. Sľubovať veľké uspokojenie a sexuálne vzrušenie by vám malo
niečo povedať o zámeroch učiteľa. Ponúkať orgie a sexuálne experimentovanie by vám malo
niečo povedať o učiteľovi.
Bohužiaľ, ľudstvo je tak naivné, že uveríme čomukoľvek, čo nám povedia, tak dlho, pokiaľ to
zodpovedá našim túžbam. A práve to je háčik.
Nechceme pochopiť, že túžba je príčinou utrpenia. Kŕmiť túžbu, stimulovať túžbu, znamená
nárast utrpenia.

Je to veľmi jednoduché: akákoľvek forma tantry, ktorá sľubuje zvýšenie túžby, zvýšenie
sexuálneho uspokojenia by mala byť spochybnená. Túžba nemôže byť odstránená, pokiaľ je
kŕmená, a ak túžba nie je odstránená, utrpenie bude pretrvávať.
Medzi týmito dvoma formami čiernej a bielej tantry, existuje ešte jedna, ktorá sa nazýva šedá
tantra. Šedá tantra učí, že jedinec by mal uchovať svoju sexuálnu energiu po krátku dobu, možno
na týždeň, možno na mesiac. Tí, ktorí praktizujú tento typ tantry, sa nemusia nazývať tantrici,
majú mnoho mien, no hlavný rozlišovací faktor u nich je ten, že smilnia alebo rozlievajú
sexuálnu energiu raz týždenne alebo raz za mesiac. Táto forma tantry nevyhnutne vedie k čiernej
tantre, pretože túžba nie je odstránená, ale rastie. Túžba je veľmi šikovná vo svojej schopnosti
oklamať nás.
Biela tantra vždy učí tri faktory:




Zrodenie duše
Smrť všetkých túžob
Obetovať sa pre ostatných

V šedej a čiernej tantre môžete nájsť prvky, ktoré vyzerajú ako tieto tri faktory. Môžete nájsť
veľa ľudí, ktorí hovoria o karma joge, nutnosti slúžiť ľudstvu s láskou. Hovoria o múdrosti,
hovoria o súcite, ale vo svojich postupov a rituálov rozlievajú svoju sexuálnu energiu, takže zo
svojho organizmu odstraňujú entitu Krista (bódhičitta alebo tigle).
Tretí Logos rozvádza sexuálnu energiu vo všetkých prvkoch. V prírode existujú tri druhy
prírody, týkajúce sa týchto troch síl: energia Otca, Syna a Ducha Svätého. Sila Ducha Svätého sa
musí vrátiť dovnútra a hore, tieto sily, sexuálne sily, musia byť vyzdvihnuté hore, aby sa mohli
zmiešať so silami Syna, ktorý je v srdci. Len ten, kto dosiahne kompletného vývoja tejto
sexuálnej energie, sa môže stať kristifikovaným alebo sa môže stať jedným s touto Kristickou
vôľou, s tou Kristickou energiou. A len ten, kto je kristifikovaný, sa môže stať jedným s Otcom,
Bohom. Syn je jedno s Otcom a Otec je jedno so Synom a nikto nedosiahne Otca inak, než skrze
Syna. Ak chcete dosiahnuť Syna, tak musíte pracovať so silami Ducha Svätého.
Sexuálna joga, biela tantra, je druhom supra-sexuálneho fungovania. Supra znamená za hranice
alebo vyššie. Vstúpiť do supra-sexuality znamená prekonať normálnu sexualitu a samozrejme
normálnou, máme na mysli transmutáciu. Rozlievanie sexuálnej energie prostredníctvom
orgazmu je abnormálne. Vstúpiť do supra-sexuality znamená vstúpiť do rozvoja a vytvárania
super-človeka, supra-človeka alebo nad-dušu, nad-človeka, ako sa tomu v určitých systémoch
hovorí. To je stelesnenie Krista.
Supra-sexualita produkuje nové, sekundárne pohlavné znaky. Na východe, sa nazývajú znamenia
Budhu. Existuje tridsať dva základných znakov, ktoré identifikujú zasvätenca ako Budhu, a tieto
znaky sú pestované a rozvíjané správnym používaním sexuálnej energie.
Správnym využitím síl a energií, ktoré sú v našich vlastných hormónoch, sa zmeníme na niečo
vyššieho, než je obeť mechanického života. Hormóny obsahujú všetku potenciu a silu, ktorá ma
na starosti hlavne rozvoj tela. Tým že tieto hormóny, ktoré sa nachádzajú v sexuálnych silách,

uchováme a využijeme prostredníctvom vedeckej cudnosti, tým svoj organizmus zvitalizujeme
a nabijeme energiou. Organizmus sa revitalizuje a ozdraví. Prirodzene, že táto energia tiež
regeneruje myseľ.
Pomocou vôle ovládať túto energiu pozitívnym spôsobom, tantrik rozvíja schopnosť
manipulovať sily prírody. Sexuálna energia je tattvy, prvky, ktoré sa nachádzajú všade v prírode.
Ovládať tieto prvky v sebe, má za následok, že ich môžeme ovládať v prírode. Toto je
symbolizované v Sfinge.

Štyri zvieratá, štyri Elohim alebo štyri sväté bytosti, sú človek, orol, býk a lev. V Sfinge, vidíme
tie isté bytosti, ktoré predstavujú štyri živly.
Sfinga je kompletná syntéza ľudskej bytosti.





Fyzické sily sú symbolizované býkom
cnosť a mravnosť levom
intelektuálnosť orlom
Božská inteligencia ľudskou hlavou

Vytvorenie Sfingy v nás, je výsledkom využitia sexuálnej energie v súlade s kristickou vôľou.
Každý z týchto štyroch tvorov, v nás psychicky aj energeticky predstavuje štyri elementy.



Býk predstavuje Zem
Lev predstavuje oheň




Orol predstavuje vzduch
Človek predstavuje vôľu, ktorá je rozvíjaná, tým že pracujeme so silami vody (Merkúr).

Tieto štyri elementy sú syntetizované ako kríž. Kríž je alchymistický symbol, ktorý predstavuje
kríženie muža a ženy za účelom tvorenia. Keď je tento kríž oživovaný ohňom Ducha Svätého,
tak sa točí a tvorí svastiku.





Prvky ohňa ako psychologický vplyv sú riadené zodiakálnym znamením Leva, Barana a
Strelca. Tento ohnivý element vytvára energickú alebo dokonca až násilnú psychiku.
Vzduch prináša inteligenciu a premýšľavosť a tie sú v znamení Blížencov, Váh a
Vodnára.
Voda robí človeka citlivého a vnímavého, čo je v znameniach Raka, Škorpióna a Rýb.
Zem robí človeka aktívnym, čo má na starosti Býk, Panna a Kozorožec.

Tieto prvky zodpovedajú morálnym kvalitám človeka, štyrom zvieratám Sfingy, štyrom
zvieratám z knihy Zjavenia a samozrejme Krížu.
Tieto štyri sú v Biblii predstavované štyrmi evanjeliami:





Marek sa týka leva a prvku ohňa, a tiež astrálneho tela
Lukáš predstavuje býka, Zem a fyzické telo
Matúš predstavuje mladého človeka, vodu, éterické telo
Ján sa vzťahuje k orlovi, ku vzduchu a k mentálnemu telu

Toto sú klasické symboly kresťanstva, ktoré predstavujú a demonštrujú nutnosť, ako tieto štyri
prvky využiť, a to prostredníctvom našej vôle a spôsobu, akým používame sexuálnu energiu.
Súčasný Dalajláma povedal, že z pohľadu tantry, telesné vitálne energie sú vozidlá/prostriedky
mysle. Keď sú tieto vitálne energie čisté a jemné, rovnakým spôsobom bude ovplyvnený i stav
mysle, a transformáciou týchto telesných energií, zmeníme stav vedomia. Tantra, ako sa učí v
tibetskom budhizme je rovnaká, ako sa učí v gnosticizme, iba s povrchnými rozdielmi. Podstatou
tantry je toto: človek má schopnosť transformovať samého seba. Táto transformácia je určená
vôľou.
Táto vôľa je definovaná buď: nesebeckou kristickou vôľou alebo vôľou túžby? Je to vôľa pod
kontrolou túžby po pocite, pýchou, sexuálnou žiadostivosťou, hnevom, závisťou alebo je to vôľa
riadená kristickou silou, obeťou, súcitom?
Zrealizovať cieľ bielej tantry si vyžaduje smrť ega, seba, falošného ja. Iba táto smrť, odstránenie
túžby, odstránenie sebeckého hľadiska, môže dovoliť sile Bytia, sile Krista, aby sa prejavila a
pracovala skrze nás. To je možné iba prostredníctvom sexuálnej transmutácie.
Energia Krista je sexuálna energia. Pokiaľ túto energiu vnútri nemáme, tak nemôžeme pracovať
so silami Krista. Môžeme veriť tomu, čo chceme, môžeme si myslieť, čo chceme, ale zrodenie
na všetkých úrovniach je sexuálnou úlohou.

Kľúč k všetkej moci sa nachádza v spojení muža a ženy. Čo je dôležité je to, aby sa pár naučil,
ako nedosiahnuť orgazmus, aby sa vzdali túžby a aby transmutovali energiu v súlade s
Kristickou vôľou.
Semeno, sexuálna sila, nemôže byť nikdy v žiadnom prípade, žiadnym spôsobom vypustená. To
je základné pravidlo pre vstup do bielej tantry.
Ľudský život sám o sebe, taký aký je, nemá žiadny význam. Narodiť sa, žiť a zomrieť, trpieť,
ako červ v blate pod páľavou slnka, nemá žiadny zmysel. Rozmnožovať sa ako zviera a potom
po dlhom období utrpenia zomrieť, je tragédia. Ak to je život, potom to nestojí za to žiť.
Našťastie to nie je jediný spôsob. Existuje možnosť, ako zmeniť seba a život, tým, že budeme
pracovať so silami Krista. Tým, že prekonáme svoju prirodzenú zvieraciu povahu, tým, že
prekonáme vlastné zlé návyky, tým, že zmeníme povahu vlastnej mysle, a aktom vôle využívať
energie, ktoré v nás prirodzene vznikajú správnym spôsobom. A samozrejme, že ako výsledok
z toho musia prísť dobré veci, pretože to je zákon.

Otázky a odpovede
Poslucháči: Ako sa dá v tejto dobe obetovať pre ostatných?
Inštruktor: Obeť je dosiahnutá v úrovniach. Je zrejmé, že najvyššou obeťou je odovzdať sám
seba v prospech druhých, akýmkoľvek spôsobom ste schopní. To môže začať tak jednoducho,
ako nedovoliť sebe, aby ste spôsobovali utrpenie. Napríklad, môžete byť naozaj na niekoho
naštvaný, ale ak sa ho rozhodnete ušetriť od náporu vášho hnevu, to je obeť, pretože sa vzdávate
vôle tohto hnevu vyjadriť sa a spôsobiť druhej osobe bolesť.
Poslucháči: Je to naozaj utrpenie?
Inštruktor: Keď je niekto na vás naštvaný, netrpíte? Áno, trpíme. Alebo keď niekto na vás
nadáva alebo keď vás niekto obviňuje, a hnevať sa, znamená trpieť. Takže ovládnuť v sebe
takéto správanie, je akt obete, na tejto úrovni.
Pracovať na vlastnom egu, zmeniť spôsob, akým chceme konať z túžby, z vlastného záujmu, je
forma sebaobetovania. Väčšou obeťou, je dať príležitosť ostatným, aby urobili to isté, výučbou
gnózy a to akýmkoľvek spôsobom, akým ste schopný. Takže existujú úrovne.
Kľúčom k úspechu je nutnosť pracovať s tromi faktormi, každý deň, v každom okamihu. Vôbec
v nijakom okamihu nesmieme dovoliť, aby sa v nás prejavili negatívne emócie. Negatívne
emócie v nás môžu vyvolávať "dobrý pocit." Negatívne emócie alebo pocity akéhokoľvek ega sa
môžu zdať dobré alebo normálne, to však neznamená, že sú dobré alebo normálne. Vyjadriť
negatívne emócie je zločin.
Zamedziť takýmto túžbam v prejave, znamená prestať ich kŕmiť v srdci, mysli a v jednaní.
Zadržať hnev, pýchu alebo závisť, nedovoliť im ovládať vaše správanie, spustí proces smrti tohto
ega.

Súčasne musíme vytvárať pozitívne kroky, konať cnostným spôsobom. Takže ak napríklad
niekto nám robí niečo škodlivé a my zamedzíme impulzívnej egoistickej reakcii, tým zahájime
proces smrti tej túžby v mysli, ale potom musíme ísť ďalej a na oplátku musíme odpovedať
cnostným jednaním, ktoré môže byť priame alebo nepriame. Dôležité je voči tejto osobe
pestovať lásku.
Poslucháči: V sebe samom alebo voči druhým (navonok)?
Inštruktor: To záleží. Určite musíte pestovať lásku k druhým v sebe, čo nemusí byť vždy
viditeľné priamo, fyzicky, no prinajmenšom, musíte pestovať lásku k tejto osobe v sebe samom,
to je začiatok narodenia: kultivovať cnosť, pochopiť cnosť, tieto dve sú úplne spojené, život a
smrť vo vlastnom srdci, vo vlastnej mysli a v činoch. A potom tretie je, musíme sa obetovať.
Tieto dve môžu byť syntetizované v našom jednaní, ako obeť. Takže, ak nám niekto ubližuje,
robia niečo zlého a my na to neodpovieme, tak vytvárame lásku, čo je samo o sebe obeť, pretože
prijímame ich jednanie voči nám a nereagujeme na to negatívne.
Poslucháči: Tak, to nestačí len ignorovať?
Inštruktor: Nie, nemôžete to ignorovať, nemôžete to potláčať, musíte to pochopiť a to je veľmi
ťažké, vyžaduje to veľa vôle, vyžaduje to Kristickú vôľu, a to je biela tantra.
Dôležitým bodom o tantre je, že je to činnosť v každom okamihu. Áno, tantra nepochybne
odkazuje na určité metódy a postupy, ale v skutočnosti, tantra je kontinuum: je to psychologický
proces prebiehajúci od okamihu k okamihu. Použiť vedu bielej tantry vo vlastnom živote, nie je
niečo, čo robíte len raz za deň, je to niečo, čo musíte robiť neustále, s kontinuitou. To je
samozrejme v modifikácii nášho správania. Ak to robíme správne, potom sa obetovávame,
obetovávame svoje vlastné ego, naše vlastné záujmy, naše vlastné túžby, v prospech druhých. To
neznamená, že musíme dať všetky peniaze na charitu, dôležitejšie je, aby sme sa vzdali svojich
vlastných záujmom, nášho spoločenského postavenia, vzdať sa záujmu, že nás budú rešpektovať
alebo milovať, a namiesto toho sa zamerať na to, aby sme my milovali a rešpektovali ostatných.
Poslucháči: Mohli by ste uviesť príklad nádychu a výdychu pri cvičení pránájámy?
Inštruktor: V gnóze sa vyučujú rôzne pránájámy [transmutačné cvičenia využívajúce dych].
Rytmus a načasovanie pránájámy by malo byť prirodzené, týkajúce sa stavu uvoľnenia, v ktorom
sa práve nachádzate. Siliť dĺžku dychu môže byť škodlivé. Je lepšie sa uvoľniť a prirodzene
dýchať, na krátko zadržať dych, vydýchnuť, nadýchnuť, zadržať, vydýchnuť. Nemalo by to byť
robené na silu. Nemalo by to byť striktné a strnulé, malo by to byť uvoľnené. Ak robíme
dychové cvičenia a sme stále napätí, tak kráčame zlým smerom.
Cvičenie pránájámy premieňa sexuálnu energiu za účelom ovplyvnenia mysle, pomáha vyjasniť
myseľ. Pránájáma je ako sacie čerpadlo, ktoré čistí nečistoty z mysle s cieľom ju upokojiť. Ak
sme počas cvičenia stále napätí, rozrušení a strnulí, tak odporujeme účelu tohto cvičenia.
Poslucháči: Je lepšie robiť mantry na posilnenie nervového systému?

Inštruktor: Áno, mantry môžete takisto použiť. Môžete použiť mantry, pránájámy a môžete ich
skombinovať. Existuje mnoho variácií cvičenia. Čo popisujem, je základným cieľom, ktorý má
uvoľniť myseľ a telo. Takže musíte robiť pránájámu s uvoľnením.

Koniec

