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3. ČCHI-KUNG - Analogie východu a západu z pohledu vědce – 
Radek Kaňa - 3. díl - Živý prostor a stvoření 
https://youtu.be/kHjERKYwILQ 

• Číslo 5 – ŽIVOT, ŽIVÝ PROSTOR 

• Číslo 6 – TVOŘENÍ, NEBESA 
RK/ Dnes bych rád pokračoval v našem povídání o číslech, geometrii, spojitosti vědy a východních 
nauk a představil vám číslo pět, které jsem si sám pro sebe zadefinoval jako ŽIVOT, ŽIVÝ PROSTOR, 
a následně pokračoval k šestce, ta pro mě symbolizuje TVOŘENÍ, NEBESA.  

PROSTOR 
RK/ Na začátku bych se rád vrátil k tomu, jak jsme si minule povídali o prostoru. Pro prostor – 
trojrozměrný – potřebujeme tři body pro to, aby nám vznikl jednoduchý objekt prostoru (např. 
jehlan). Často v matematice a ve fyzice se však používá označení 1d, 2d, 3d, protože se mluví o tom, 
že máme 1 směr, 2 směry v rovině nebo 3 směry. To je trošičku rozdíl oproti tomu, o čem tady 
mluvím. 

NULA 
RK/ Dále je vidno, že v našich úvahách nebereme tolik na zřetel NULU, protože pro nás, nebo tak, 
jak to vnímám já, NULA je jenom nepřítomnost něčeho, to znamená jisté jednoty. NULA vlastně 
z faktických důvodů je nutná hlavně proto, abychom v desetinné soustavě mohli definovat prázdný 
prostor, ..., ale pro symboliku nemá až takový význam. 

ŽIVÝ PROSTOR 
RK/ Jak už jsem řekl minule, rád bych prostor zadefinoval jako ŽIVÝ. Proč živý? Protože v něm 
probíhají neustálé pohyby, má jistou kvalitu, a život sám se charakterizuje vývojem v prostoru. 

PENTAGRAM 
RK/ Jak tento vývoj, růst probíhá? Dost často se pro číslo pět, onen ŽIVÝ PROSTOR, používá symbol 
PENTAGRAMU. PENTAGRAM by se dal vzít jako symbol života. V PENTAGRAMU lze najít jistý krásný 
poměr; podíváte-li se na vzdálenost vrcholů a celé délky, tak jejich poměr se nazývá „ZLATÝ ŘEZ“. 
„ZLATÝ ŘEZ“ nám charakterizuje spoustu dalších poměrů - ve tváři, na rukou, mezi prsty, mezi dlaní 
a předloktím... Zároveň mají jakousi kvalitativní hodnotu. Malíři často vědomě či nevědomě malovali 
důležité figury ve vzdálenosti ZLATÉHO ŘEZU; v přírodě vidíme, že věci jsou dost často ve 
vzdálenostech, které jsou v poměrech „ZLATÉHO ŘEZU“.  

Vývoj 
RK/ Co nám vlastně tento ZLATÝ ŘEZ může definovat, když se chceme podívat na vývoj, na růst 
prostoru, na jeho živost? Jedna taková základní věc, o které můžeme mluvit, kam daný vývoj 
pokračuje? Takový ten klasický pohled, když něco roste, roste do nekonečna, to je hodně takový 
Západní pohled. Ale všichni ze svých životů známe, že nic neroste donekonečna, že každá křivka se 
nakonec zlomí a padá zpátky. Tam vzniká vždycky symbióza, zpětná vazba se tomu ve vědě říká, 
která věci vrací zpátky.  
 
JM/ Tyto cykly lze vysledovat také při pohybu planet. Pokud planety procházejí aktivními znameními, 
je vyžadována aktivita, ovšem v určitém okamžiku planety přejdou do znamení pasivního, 
které vyžaduje pasivitu... 
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ZLATÝ ŘEZ 
RK/ To znamená více, co je podobné realitě, není růst do nekonečna, ale je to růst, který je 
charakterizován jistým zaoblením. Ten dost často můžeme najít například ve spirále. A co je zajímavé, 
například taková Fibalačiho spirála je právě charakterizována poměrem ZLATÉHO ŘEZU... 

Co je ZLATÝ ŘEZ? 
RK/ Co to vlastně v jednoduchosti ZLATÝ ŘEZ je? Je to takový poměr, kdy součet jedničky 1, 
ze které začínáme, je zvětšen o 62% (proto 1,618), ale zároveň větší část je stejného poměru, 
tzn. cca 1,62 k celku.  

ZLATÝ ŘEZ = průměr x 1,618 celku 

RK/ To znamená, vidíte, že je tam jistý vývoj-od jedničky k něčemu malinko většímu a to malinko větší 
se opět vrací zpátky a je to ve stejném poměru jako k celku. To znamená je tam jistá uzavřenost okolo 
celku. 
 

 
 
RK/ A to můžeme znázornit kruhem, protože číslo 1,62 je o malinko větší než jednička, ale zároveň 
pokud vydělíme 1:1,62, dostaneme 0,62, ..., 1,622 je 2,618 ... Toto číslo (???) charakterizuje dynamiku 
v jednotě, dynamiku v prostoru. 
To už znali dávní Řekové, protože existuje tzv. pět Platónských těles, v jednoduchosti jsem je pro vás 
nakreslil, které nám definují ... pět živlů – 4 živly klasické + éter – trojúhelník-OHEŇ, kužel VZDUCH, 
kostka-ZEMĚ, kužel-VZDUCH, šestihran-VODA, nakonec ÉTER (pravo dole-diamant? Krystal?). 

 
RK/ A mezi nimi také existují jisté vlastnosti a staří Řekové říkali, že pomocí těchto elementárních 
tvarů lze definovat vlastnosti prostoru.  
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Číslo 5 
RK/ Nemáme asi tolik času, abychom šli přímo do detailů, ale jenom jsem chtěl ukázat vám tento 
přístup, že číslo pět samo o sobě nám dokáže popsat jistou kvalitu v prostoru a v jeho vývoji. 
Takže podobně se na to dívá i čínská metafyzika, TAOismus, protože máte pět fází proměny. To už 
jste slyšeli v jiných přednáškách, víte, že nám charakterizují ... dají se spojit s pěti orgány, 
charakterizují nám výměnu mezi JINovou a JANGovou ČCHI, máme tam fázi dřeva – v jednoduchosti 
jsem to nakreslil - která je spojena se 8.20 ???, OHEŇ, ZEM, KOV a VODA. A opět vidíte, že je to jistý 
vývoj, dynamika.  

 

PENTAGRAM 
RK/ Nechci se tady věnovat popisu a spojitosti s orgány, ale v čem pro mě samotného je tento 
PENTAGRAM zajímavý a přínosný pro život, je fakt, že popisuje jistým způsobem i vývoj a dynamiku 
v našich životech.  
 
JM/ To beze sporu, ovšem pouze v tom případě, že budeme schopnosti pochopit, jak se to všechno 
odráží v naší psychice, jak se jednotlivé pojmy a prvky projevují v našem životě... 
 
RK/ Vše začíná vždy něčím novým, skokem, fáze dřeva, velké vzplanutí, přestěhování se, začínáme 
něco nového, následuje entuziasmus-OHEŇ, vyzařování, nadšení pro novou věc, pro nové místo, 
následně dochází k jistému dělení, to může být fáze RODINY, fáze toho, že už nejsem jenom sám 
za sebe, ale i za ostatní, následuje pak fáze KOVU, smršťování, často je to také připravování se 
na zimu, protože je to spojeno s podzimem, následuje VODA, to je příprava na další cyklus a je to i ta 
rovnováha a čekání na vše nové.  
 
JM/ Z toho, co říká Radek, je patrné, že každý si těch pět prvků může v podstatě vysvětlit po svém, 
podle svých vlastních zkušeností, a tak přidám i já svůj pohled zase podle těch svých zkušeností... 
Pokud se to, co je zde uvedeno, vztahuje k jednotlivým měsícům v roce, pak to lze přiřadit k tomu, 
co dělá člověk pro to, aby přežil a pro lepší názornost si vše propojíme s obživou, a to v tomto duchu: 
DŘEVO – na samotném začátku si člověk musí připravit osivo, již někdy na začátku března vysévá 
semínka, která bude po vyklíčení dávat do země. Toto může podle mého názoru být přiřazeno k fázi 
DŘEVA 
OHEŇ – samotný začátek něčeho nového souvisí s prvním znamením zvěrokruhu s OHNIVOU kvalitou, 
a sice znamením Beran. Právě v době na přelomu března a dubna začínáme fyzicky pracovat 
na zahradě i na poli, abychom zaseli letošní úrodu 
ZEMĚ – po tom, co jsme zaseli, dochází k tomu, že v době, kdy je aktuální ZEMSKÉ znamení Býk, 
se rostlinky zakořeňují a vymezují si svůj vlastní prostor, pak se rozrůstají. Následuje PÉČE, při které se 
o rostlinky v zemi staráme, aby dobře rostly, je třeba je přinejmenším pečlivě zalévat, což bývá 
nejaktuálnější bezprostředně po vpravení do země a následně v době prázdnin, kdy už v druhé 
polovině prázdnin sklízíme, co jsme zaseli, což pokračuje až do konce srpna, kdy už začínáme 
připravovat záhonky na zimu.  
KOV – to, co jsme na zahradě či poli vyřadili jako nepotřebné, se na konci září a začátku října nachází 
na kompostech, kde to pomalu ztrácí na objemu a tleje to, aby z toho vzešlo hnojivo pro další použití, 
což, podle mého názoru, odpovídá v podzimních měsících fázi KOVU, která je patrná přes zimní 
měsíce. 
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VODA – fáze VODY by mohla, podle mého názoru, odpovídat znamení Ryby, kdy pouze PŘIJÍMÁME to, 
co přichází „necháváme pracovat Vesmír“. 
 
JM/ V podstatě to vidím tak, že všechny ty cykly zahrnutí všechny živlové kvality, a sice OHEŇ, ZEMĚ, 
VZDUCH a VODA, přičemž jsou mezi ně ještě nějakým způsobem začleněny prvky TAO (dřevo, kov), 
které se mohou stát jakýmsi spojovacím článkem...   
 
RK/ Pro mě je důležité, že když vidím tuto analogii PENTAGRAMU proto, abych věděl, že věci začínají 
(JM/znamení Beran a znamení Býk), mají svůj růst (JM/znamení Blíženci), růst může být 
i exponenciální, nakonec se usazují (JM/znamení Rak), vydáváme své plody (JM/znamení Lev), dělíme 
se (JM/znamení Panna a znamení Váhy) a pak dochází k oddělení (JM/znamení Štír), smršťování, stáří 
(???) či ukončování projektů (JM/znamení Kozoroh a znamení Vodnář – sdílíme stejné ideály s těmi, 
s nimiž jsme „na jedné vlně“) a čekáme (JM/znamení Ryby) na projekty nové (znamení Beran). 
 
RK/ Takže já sám bych vám rád nabídl tuto analogii, jak vidím PENTAGRAM a jakým způsobem se dá 
popsat dynamika živého prostoru, dynamika života člověka. 
 
RK/ Jak vidíte, popsali jsme si zde pětku jako živý prostor, je to jako život sám, je to i ta kvalita 
v prostoru na Zemi, země, na které stojíme.  
 
RK/ Pentagram popisuje dynamiku ve všech našich činnostech. Vše začíná velkým skokem ve fázi 
dřeva, začínáme něco nového. Oheň – vyzařování, země – fáze dělení  (JM/Panna-ANALYZOVÁNÍ), 
nejsem sám, jsem součástí většího celku (JM/ Váhy-VZTAHY), fáze kovu – smršťování, připravování se 
na zimu, souvisí to s podzimem (Váhy-spolupracujeme pouze s těmi, s nimiž se dokážeme doplňovat 
a navzájem si vycházet vstříc, tedy nespolupracujeme úplně se všemi, pouze s někým, proto to 
„smršťování“), následuje voda (to je Štír), je příprava na další cyklus a je to jistá rovnováha a čekání 
naše nové (Váhy a Štír), proto bychom měli být na podzim pasivní, kdo je moc aktivní, většinou 
onemocní (chřipkové epidemie). 

5 – pentagram – živý prostor, život sám, kvalita prostoru na Zemi 
JM/ Máme-li znázornit pentagram do zvěrokruhu, stačí vydělit číslo 360 číslem 5, čímž dostaneme 
číslo 72. Pentagram lze tedy jednoduše znázornit do zvěrokruhu tak, že spojíme body ve vzdálenosti 
72°, přičemž začneme v nejhornějším místě zvěrokruhu – na spojnici znamení Střelec (HLEDÁNÍ) 
a Kozoroh (BUDOVÁNÍ). Tím jsou nám zároveň připomenuty dvě z nejdůležitějších energií našeho 
duchovního rozvoje – HLEDÁNÍ společné cesty na duchovní rovině i pro budoucnost a BUDOVÁNÍ 
pevně daného PRAKTICKÉHO řádu, který pomůže to všechno uskutečnit a za který budeme ochotni 
převzít zodpovědnost. 
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Číslo 6 
RK/ Chceme-li postoupit dál, k NEBESŮM, za mne to nejlépe charakterizuje šestka. A zde opět vidíte, 
že nám funguje TAOistický pohled na naše působení v realitě, kdy vnímáme, že jsme součástí té 
TRIÁDY - ZEMĚ-ČLOVĚK-NEBESA a tato triáda se opakuje na různých úrovních. 

6 – HEXAGRAM 
RK/ Možná proto, že šestka se dá spojit s NEBESY, napadlo mě takové slovo, které ji nejvíc může 
charakterizovat, a to je slovo „TVOŘENÍ“. Je to jistá alchymie života, jak sami sebe skrze naše osudy 
my vkládáme do živého prostoru.  
RK/ Jak si můžeme popsat toto tvoření? My jsme si řekli, že MONÁDA – výměna mezi JIN a JANG - 
nám charakterizuje interakci mezi naší JINovou a JANGovou složkou. Podobně se dá popsat 
z alchymistického pohledu, že v sobě promícháváme naši VODU, naše TĚLO s OHNĚM našeho SRDCE. 
A když se na to podíváme, jakým způsobem lze tyto dva elementy zapsat? Jsou to dva obrácené 
trojúhelníky, které pokud propojíme do sebe, vznikne nám klasická šesticípá hvězda.  

 
RK/ A v tuto chvíli oproti pětce dostáváme novou kvalitu – čtyřka byl PROSTOR, krychle uzavřená, 
nad ní jsme vystoupili pětkou, udali jsme DYNAMIKU, roztočili jsme, ale přichází nový parametr, nový 
pohled výše – číslo 6 - NEBESA – to je něco, co k nám může přijít jako DAR z nebe, aniž bych to sám 
pro sebe nazval (13.30-???).  
RK/ A je to vidět na spoustě dalších spirituálních přístupů, v těchto přístupech dost často se lidé 
obraceli k šesti směrům – obraceli se k severu, jihu, východu a západu, kdy každý tento směr může 
být spojen s elementem – v tomto případě SEVER s VODOU, JIH s OHNĚM, ZÁPAD s KOVEM 
a VÝCHOD s elementem DŘEVA.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
RK/ Náš střed, to, kde se nacházíme mezi NEBESY a ZEMÍ, je zde a tam je náš STŘED, element ZEMĚ. 
Zároveň tam máme dva další směry, a to NAHORU a DOLŮ. To znamená i zde vidím jistou 
komplexnost, kdy se v úvahu berou věci pevné, to znamená čtyři (JM/světové strany), přidává se 
dynamika prostoru a zároveň do prostoru nám sestupuje vliv NEBES. A to tvoří náš život ve TVOŘENÍ. 
RK/ Takže jistý impulz musel být dán do nás a v nás ještě před tím, než jsme byli inkarnováni, jestli to 
takto berete, na tento svět?  
RK/ Co je pro mě zajímavé a co bych rád s vámi tady sdílel, je jistá analogie mezi Východem 
a Západem, kterou já vidím v číslu šest. Tato analogie je ve vodě. Voda je jeden z nejdůležitějších 
elementů jak z pohledu alchymistického, tak z pohledu fyzického, protože voda tvoří více než 70%  
našich těl. A nedávno bylo zjištěno, že voda nemá tři skupenství – led, kapalina, pára – ale že existuje 
ještě tzv. čtvrté skupenství vody a s překvapením bylo zjištěno, že toto čtvrté skupenství vody se 
patrně bude nacházet ve všech živých buňkách.  

SEVER SEVER 

ZÁPAD 

JIH 

VÝCHOD 
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RK/ Jak toto skupenství vzniká – jen pro zajímavost? Vzniká na povrchu membrán, které přitahují 
vodu, je to tzv. hydrofilní, a interakcí vody s těmito membránami pak vzniká speciální vrstva, 
která má tvar šestiúhelníku. Bylo zároveň ukázáno, že je zde jistá dynamika a tato vrstva, tzv. čtvrté 
skupenství vody, vzniká pouze v přítomnosti světla. Tzn. potřebuje určitou energii ke svému vzniku. 
RK/ Když jsem tento fakt zjistil, rád bych s vámi teď zasdílel analogii, kterou vidím v klasickém 
alchymistickém přístupu, kdy se snažíme alchymisticky propojit v našich tělech a životech to pevné 
zemské, vodu v nás s ohněm našeho srdce, kdy jsme napojeni na ducha, dejme tomu.  
RK/ Podobně i voda, která vzniká v našich tělech jako čtvrté skupenství, tzn. voda, která má 
charakteristiky vrstev, které jsou na sobě naskládány, vzniká, můžeme tak symbolicky říci, interakcí 
mezi našimi těly a ohněm našeho srdce.  
RK/ Je zajímavé, že tato struktura jednotlivých šestiúhelníků, které jsou poskládány vedle sebe, je 
jedna z nejstabilnějších, ale zároveň mimo této stability já tam vnímám i velkou pružnost. Je to 
taková síť našeho života, tzn. vznikají nám tam dvě kvality, něco, co nás drží ale zároveň nám to 
umožňuje vývoj.  
RK/ Proto rád bych vám tady zdůraznil přítomnost této živé sítě vody v našich buňkách, protože jak 
bych rád možná řekl v následujících lekcích, voda je pak následně propojena s fascilovými řetězci, 
které jsou drahami nebo místy, kde nám proudí naše energie ČCHI neboli ten náš potenciál.  
RK/ Můžeme si to představit, že voda vytváří v celých našich tělech jistou síť, která je předpřipravená 
k tomu, abychom mohli naplnit naše osudy. Je to moje subjektivní zkušenost, můžete to vyzkoušet za 
sebe, voda je jedna z nejdůležitějších věcí v našich životech a je dobré věnovat pozornost tomu co 
pijeme, protože to jistě sami znáte na základě experimentů, že podle toho, jak je s vodou zacházeno, 
takovým způsobem ona krystalizuje, takové ty klasické Emotovy experimenty.  
RK/ Takže ne nadarmo se říká „živá voda“ - „mrtvá voda“, tyto dva termíny asi v pohádkách ne 
nadarmo vznikly. 
RK/ Teorie čtvrtého skupenství vody vám dám kdyžtak odkaz do komentářů na video, kde by bylo více 
popsáno i autora této teorie, která stále není vůbec akceptována, ale myslím, že určitě stojí za to si o 
tom něco poslechnout.  
Toto je to, co mi nedávno přišlo o důležitosti vody pro naše životy. Proto, aby náš život v prostoru byl 
opravdu živoucí je potřeba dodat ESENCI ŽIVÉ VODY, která nám charakterizuje právě číslo šest podle 
mě.  
RK/ Děkuji za pozornost a těším se zase příště, kdy budeme hovořit o číslech od sedmičky do devítky. 
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JM/ Jak to vidím já? 

Číslo 5 - PENTAGRAM 
JM/ Když se podívám na PENTAGRAM, silně mi to připomene propojení určitých částí zvěrokruhu. 
Při Radkově přednášce mě napadlo, že by bylo dobré zjistit, jaké body zvěrokruhu jsou 
v PENTAGRAMU propojeny, protože tak by bylo možno určit poselství a tajemství PENTAGRAMU, 
a tak jsem si s PENTAGRAMEM trochu pohrála. Nejprve jsem zkoušela přijít na to, co je takto 
propojeno, v samotném zvěrokruhu, ale bylo to nesmírně náročné a nedařilo se mi to. A tak jsem si 
vzala k ruce zvěrokruh, který jsem vytvořila jako podklad ke hře „V jedné malé zemi“. A pak už to bylo 
naprosto jasné. 
 

 
 
JM/ Pentagram je možné si vysvětlovat několika způsoby, každý to udělá podle svých vlastních 
zkušeností. Nejprve si můžeme říci, že PENTAGRAM je zpracován tak, aby jej bylo možné nakreslit 
jedním tahem, záleží tedy na tom, kde začínáme a jak povedeme jednotlivé kroky-čáry. K tomu, 
jak to dělat, většinou vede člověka cit (ČCHI). Mně nejlépe vyhovuje dále uvedený výklad. 
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JM/Vše začíná v horní části PENTAGRAMU, kde se spojují energie na rozhraní HLEDÁNÍ společné cesty 
(znamení Střelec) a přebírání zodpovědnosti při BUDOVÁNÍ řádu (znamení Kozoroh). Toto jsou dvě 
znamení zvěrokruhu, které nám jednak připomínají nutnost DUCHOVNÍHO RŮSTU při HLEDÁNÍ 
společné cesty pro budoucnost a také plnění naší karmické VESMÍRNÉ ZKOUŠKY, 
se kterou připracujeme podmínky pro život sobě i budoucím generacím při BUDOVÁNÍ pevně daného 
řádu.  
KROK 1 
Odtud směřuje první šipka označená číslem 1 do znamení Býk, které představuje STABILIZOVÁNÍ 
životní situace – už na samotném začátku se nám tedy připomíná nutnost zachování toho, co je pevně 
dáno, což jsou přirozené přírodní mechanismy (znamení Býk je úzce spojeno s planetou Zemí). 
Znamení Býk nám připomíná nutnost znát svou vlastní hodnotu (znamení Býk vládne planeta Venuše) 
a uhájit si svůj vlastní prostor při sebevymezení.  
KROK 2 
Od znamení Býk směřuje druhá šipka označená číslem 2 do znamení Váhy, kde se nám připomíná 
nutnost spolupráce. I znamení Váhy vládne planeta Venuše a zde představuje rovnováhu ve vztazích 
při spolupráci ve vztazích, kde zná každý své vlastní schopnosti. V tomto znamení jde o diplomacii 
a docílení rovnováhy. 
KROK 3 
Od znamení Váhy směřuje další šipka označená číslem 3 do znamení Ryby. Znamení Ryby je 
představováno všeobjímající láskou, kdy jsme schopni pouze PŘIJÍMAT to, co se k nám vrací, 
aniž bychom do toho jakkoli zasahovali. Právě toto PŘIJÍMÁNÍ má souvislost s inspirací. 
KROK 4 
Od znamení Ryby směřuje šipka označená číslem 4 do znamení Lev, které představuje TVOŘENÍ. 
PŘIJÍMANOU inspiraci bychom tedy měli tvůrčím způsobem zpracovat, aby to zůstalo zachováno.  
KROK 5 
A pokud je vše zpracováno i tvůrčím způsobem, pak je čas na HLEDÁNÍ společné cesty pro budoucnost, 
za kterou můžeme převzít zodpovědnost při BUDOVÁNÍ nového, pevně daného řádu – to nám ukazuje 
šipka 5. 
Pokud se podíváme, jsou zde v podstatě spojeny všechny živly – znamení Býk-zemský živel, znamení 
Lev-ohnivý živel, znamení Váhy-vzdušný živel a znamení Ryby-vodní živel.  
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JM/ Znamení Střelec se svým ohnivým živlem a znamení Kozoroh jako zemský živel nám připomínají, 
že HLEDÁNÍ společné cesty musí mít praktický základ, který dá záruku pevnosti a trvání. Toto vše 
musíme brát v potaz, pokud něco vytváříme. A to, co vytváříme, by mělo mít svůj základ v inspiraci 
a vzájemné spolupráci, tak aby mohlo být vše dostatečně STABILIZOVÁNO. 
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JM/ Jak to vidím já? 

Číslo 6 - HEXAGRAM 
 
 

 
JM/ I u šesticípé hvězdy lze vysledovat podobnost se zvěrokruhem a původ toho všeho ve zvěrokruhu. 
Dva protilehlé trojúhelníky tak, jak je má znázorněny Radek, představují vzájemné propojení všech 
pasivních znamení zvěrokruhu, a to znamení se zemskou, praktickou hodnotou a s hodnotou vodní, 
tedy citlivou, které se mohou navzájem podporovat.  
JM/ Zatímco u PENTAGRAMU jsme s výjimkou prvního bodu na počátku znamení Kozoroh, 
který charakterizuje ukončení HLEDÁNÍ cesty a začátek BUDOVÁNÍ řádu, v dalších znameních 
přiřazovali body uprostřed jednotlivých znamení zvěrokruhu, které naznačovaly průběh daných 
energií, spojíme si nyní, u čísla 6, vždy počátky jednotlivých znamení, abychom si uvědomili, že tam 
jde o samotný začátek projevu následujícího znamení zvěrokruhu.  
JM/ Zatímco u PENTAGRAMU se prolínala pasivní a aktivní znamení zvěrokruhu, u HEXAGRAMU jsou 
propojeny počátky všech pasivních znamení zvěrokruhu. HEXAGRAM tedy naznačuje, že propojení 
s nebesy můžeme dosáhnout jedině tehdy, budeme-li pasivní, abychom se mohli na tyto energie 
naladit. 
JM/Začíná se opět v horní části šesticípé hvězdy, tedy na rozhraní znamení Střelec a Kozoroh. 
 V souvislosti s tím, s čím začínáme a pro co HLEDÁME společnou cestu pro dalekou budoucnost 
při citlivém a praktickém BUDOVÁNÍ nového řádu, se nám se zemskými znameními (počátky znamení 
Kozoroh, Býk a Panna – BUDOVÁNÍ, STABILIZOVÁNÍ, ANALYZOVÁNÍ) připomíná pasivní a citlivá 
praktičnost a s vodními znameními (počátky znamení Rak, Štír a Ryby) se nám připomíná pasivní 
citlivost.  
JM/ První trojúhelník začíná nahoře a představuje pasivní počátek PO HLEDÁNÍ cesty 
pro budoucnost. Druhý bod trojúhelníku PO aktivní ČINNOSTI je na počátku znamení Býk 
připomínající STABILIZOVÁNÍ, a třetí bod trojúhelníku je PO aktivním TVOŘENÍ při citlivém 
a praktickém ANALYZOVÁNÍ toho, co je BUDOVÁNO. 
JM/ Druhý trojúhelník začíná v protilehlém bodu a s počátkem znamení Rak představuje pasivní 
a citlivou PÉČI o to, co je přirozené, PO aktivní KOMUNIKACI. Další bod trojúhelníku na počátku 
znamení Štír představuje nutnost pasivní a citlivé vnitřní proměny PO spolupráci ve VZTAZÍCH 
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a poslední, třetí bod trojúhelníku na počátku znamení Ryby představuje pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ 
toho, co přichází, PO aktivním OSVOBOZOVÁNÍ. 
 
JM/ V šestiúhelníku jsou tedy zastoupeny všechny energie znamení zvěrokruhu pro náš život, 
šestiúhelník nás tedy spojuje s Nebesy tím, jak zvládneme všechny tyto energie. Lze říci, že pokud 
hovoříme o „propojení s NEBESY“, pak se jedná jednak o inspiraci a také o náhlé vhledy a vnuknutí, 
která k nám přicházejí, aniž bychom pro to cokoli dělali. Právě to je cesta k vytoužené SVOBODĚ tím, 
že začneme dělat něco jinak, začneme být originální... 
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