
Analogie východu a západu - 4. díl – Štěstí a spasení - Radek Kaňa – on-line přednáška 
Zpracovala: Jana Mašková, astroložka, www.astrojinak.cz www.inspiro-akademy.cz  

1/12 

4. Analogie východu a západu - 4. díl - Štěstí a spasení – číslo 7-9  
https://youtu.be/HWuSPW9HIJA 
 
RK/ Radek Kaňa 
JM/Jana Mašková 
 
RK/ Vítám vás u dnešního pokračování našich společných setkání na téma ČCHI-KUNG – Analogie 
Východu a Západu z pohledu vědce.  
RK/ Již dříve jsme si popsali a ukázali, že čísla jsou takovým pěkným a příjemným přístupem, jak 
popsat náš život, hmotu, a jak spojit naši materiální a duchovní část, protože staří Číňané se dívají 
na člověka jako tvora mezi Nebem a Zemí. 
RK/ Ukázali jsme si, že život, který jsem popsal pětkou, je skrze DYNAMICKÝ proces, změna, to je to 
základní. Ale je to jediný faktor, který tam můžeme najít a dnes bych vám rád ukázal, že pro naši 
pohodu, klid a štěstí v životě je možná potřeba i něco víc. 
RK/ Dnes bych se podíval na poslední tři čísla: 

• Číslo 7 - symbol ŠTĚSTÍ 

• Číslo 8 – SPASENÍ - novou úroveň existence člověka a vesmíru (JM/ já vidím osmičku jako 
nekonečno) 

• Číslo 9 - ŘÁD, ke kterému všichni směřujeme. 

Číslo 7 - ŠTĚSTÍ – Odkud se bere?  

 
 
RK/ První věc, která mě napadne, když se podívám na číslo 7-ŠTĚSTÍ, odkud se bere v našich životech? 
 Každý máme jisté DARY, které můžeme ve svém životě najít a pak sdílet s ostatními. Ale jak se dostat 
k těmto darům a najít tu cestu, která by nám dávala radost, štěstí?  
RK/ Jedna taková věc, to, co nám může přinést SPASENÍ - vyšší úroveň naší existence, je uvědomění si 
našeho propojení nejen s pozemskou a nebeskou sférou, ale i uvědomění si, že i ona nebeská sféra, 
pokud to do vašeho systému hodnot zapadá, má jisté kvality, ke kterým si můžeme obracet.  
RK/ Obracení k těmto kvalitám může být různé podle ... naturelu (modlitba, meditace, prosba) 
a každý z těchto přístupů náš život (číslo 5) převádí na vyšší úroveň bytí – SPASENÍ, když si to takto 
nazveme, kde se Nebesa a Země znovu propojí.  
RK/ A co k tomu potřebujeme? Zdá se, že potřebujeme mít ŠTĚSTÍ v životě, ŠTĚSTÍ je ovšem něco, 
co se nedá silou vytlačit a co k nám přijde a tento příchod se dá uspíšit, přivolat právě oněmi 
kontemplacemi – modlitbou, meditací ... něčím, co vyjadřuje jisté kvality naší existence, kvality 
našeho „já“, jisté ctnosti.  
RK/ A myslím, že ty ctnosti jsou důležité, protože nejde nám o to jen budovat ČCHI, ale jde také o 
jejich kvalitu. A existují různé techniky, například technika vděčnosti, praxe vděčnosti, pokory, 
samotné uvědomění. 
RK/ Když si zkusíte zavnímat v tuto chvíli pouhou vděčnost za to, co máte, je to jistý pocit, který 
můžete zavnímat v těle. Vděčnost za to, co se nám povedlo, naše blízké. A když ten pocit dokážeme 
rozšířit do celého těla, naše ČCHI, naše kvalita, to, co charakterizuje naši existenci mezi duchovním 
a materiálním světem, dostane JINou kvalitu. Dá se říct, že se tímto obracíme k tomu světlému, 
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k tomu lepšímu v nás, obracíme se ke hvězdám, protože když se podíváme ke hvězdám vidíme, 
jak jsme malincí a to nás zase přivádí k vděčnosti a pokoře za naši existenci zde.  
RK/ Podobně to viděli i staří Číňané, ti to často popisovali ve formě TRIÁD, viděli člověka jako součást 
nebo v interakci s nebem a Zemi – člověk, nebe, Zem, ale i ono Nebe – zde je označeno jako hvězda – 
má jisté další kvality nebo spíše můžeme zde nalézt TŘI KVALITY, a to je SLUNCE, MĚSÍC a HVĚZDY.  
RK/ A opět je zde analogie – SLUNCE to je JANGová část-NEBE, MĚSÍC JINová – stínová, odraz Slunce, 
a hvězdy to je analogie na ZEMI. My jsme vlastně takové hvězdy na Zemi.  
RK/ Ale staří Číňané a spousta dalších duchovních nauk šli ještě dál a viděli ve hvězdách podobné 
TRIÁDY, já jsem vám je sem napsal pro zajímavost – čínská metafyzika a různé praxe pracují s Velkým 
vozem, který byl považován, měl sedm jasných hvězd a dvě další temné, za jistou charakteristiku naší 
JANGové části, SÍRIUS je analogie nás na Zemi a PLEJÁDY.  
RK/ Jsou to takové analogie, které vám jenom přináším, abych ukázal, jak daleko ten popis může jít. 
Vidíte, že jsou do sebe opakují podobné vzorce, TRIÁDY, na různých úrovních existence. 
RK/ Ale o co nám jde, abychom to světlo z hvězd, na které se díváme, přinesli zpátky k sobě a možná 
si uvědomili to, že jsme jen hvězdný prach, což je ve skutečnosti pravda, když se na to podíváme 
z materiálního hlediska – všechny prvky postupně vznikaly transformací ve hvězdách, od vodíku, 
k héliu až po ony těžké prvky a ty pak se v nás promění v živý tvar - „TVOR, který tvoří“.  
RK/ Takže jsme vlastně hvězdný prach, který padá dolů, k Zemi, aby se zde něco naučil a skrze 
SVĚTLO ho můžeme pozvednout na SVĚTLO našich ctností či naší existence, opět můžeme 
pozvednout svět ke hvězdám. Takže opět zde vidíte tu dynamiku, člověk vstávající ze Země a vracející 
se opět ke hvězdám.  
RK/ Naším cílem je být spokojený, šťastný, sám za sebe i v komunitě, ve které žijeme, dosáhnout jisté 
úrovně SPASENÍ, pokud bychom to nazvali touto terminologií. To je takové zajímavé slovo, které už 
není mnoho používáno, ale asi dobře charakterizuje to, o co nám jde – být v souladu sám se sebou 
i s ostatními. 

Číslo 8. – ŠŤASTNÉ PROPOJENÍ 
RK/ Číslo osm vlastně vyjadřuje to šťastné propojení NÁS, naší pevné složky, s tím naším SVĚTLÝM, 
propojení temného se světlým opět na novou, vyšší úroveň, kde ani jedno není potlačováno, což je 
asi důležité.  

 
RK/ Toto číslo 8 nám také charakterizuje osm způsobů, jak tyto TRIÁDY lze kombinovat, tzv. 
TRIGRAMY – baqua, nebudeme se zde zabývat až do detailů touto naukou, jen pro jednoduchost, 
TRIÁDY se dají charakterizovat plnou čárou a přerušovanou, plná nám charakterizuje JANG, 
přerušovaná JIN, a je zde třeba hezky vidět, že člověk nebo jeho duše, pokud to zapadá do vašeho 
konceptu světa, než přichází na Zem, ty ideje všechny, než přichází na Zem, vystupují z NEBE, které je 
charakterizováno třemi plnými čarami, to je něco, co je velmi, velmi JANGové, tedy čistý JANG, 
a sestupují na Zem, což je čistý JIN. To, co PŘIJÍMÁ, takže ideje jsou přijímány na Zem.  
RK/ Ale pro člověka, žijícího ve hmotě, po porodu, kde to, co je pro nás důležité, přechod, analogie 
tzv. postnatální  baquy, přechod mezi ohněm a vodou, to už jsme zmínili několikrát, že je to ten 
alchymický proces naší transformace hvězdného prachu, zpátky ke hvězdám, ke světlu hvězd, 
tedy z něčeho temného, do něčeho světlého, s tím, že obojí je v naší existenci přijímáno.  
RK/ Často jste se mě ptali po minulé přednášce, co myslím onou zvláštní sítí vody v těle, a proto jsem 
se pokusil tady v krátkosti naznačit, co tím myslím, protože o co jde v našem životě, v naší 
transformaci? Přijmout obé, tzn. ono DYNAMICKÉ, ten OHEŇ v nás, ten záměr SRDCE, jen realitu, 
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VODU, takhle je to charakterizováno z hlediska čínské metafyziky. A pomocí naší ČCHI ji 
transformovat a předávat dál lidem ty naše DARY, které jsou pro nás specifické.  
RK/ Potom máme zde ingredience OHEŇ a VODU, jak jsme si řekli, VODA v živých organismech patrně 
existuje v tzv. speciální konformaci, která vytváří pětiúhelník, krystalickou strukturu, která se vrství 
jedna na druhou. A to by nám nestačilo.  
RK/ Když jsem mluvil o síti, měl jsem v tu chvíli na mysli, že existuje jistý ani ne tak orgán, ale jisté 
tkáně, které nám toto umožní, a jsou to tzv. pojivové tkáně. Tyto pojivové tkáně tvoří mezi 20-30% 
veškerého objemu našeho těla, protože obalují svaly, jednotlivé šlachy, samozřejmě i šlachy, jsou 
součástí vaziva, součástí této tkáně, a ty staré nauky ukázaly, že pokud pracujeme, je třeba kultivovat 
právě tuto část v nás.  
RK/ Co se totiž děje v našem těle, když začneme vědomě pracovat a cvičit dejme tomu, s naším 
tělem? Máme několik struktur v našem těle, máme svaly, které dost často používáme, svaly jsou 
zavěšené na kostech, svaly a šlachy jsou pak obaleny právě oněmi fasciemi, které tvoří řetězce, 
a důležité v naší praxi je uvědomit si ty dvě složky v nás - ono pevné–JANGové-kosti, ten záměr, 
že naše hlava směřuje nahoru a svaly volně se uvolňují podél kostí a právě díky této praxi dochází 
k tomu, že začínáme prociťovat nebo zavnímat právě ony části, které jsou kolem svalů, kolem šlach 
a tvoří jistou část uvnitř šlach ... a zdá se a bylo ukázáno, že ony fasciální řetězce, které vedou v celém 
našem těle, jsou propojeny a často zde existuje analogie mezi meridiány a oněmi fasciálními řetězci.  
Takže je tu jisté propojení, a tyto fasciální řetězce a fascie samy o sobě jsou vlastně složeny z buněk a 
vody.  
RK/ mám tady takový obrázek, abyste si udělali představu. Snad to bude aspoň malinko vidět...  
 

 
RK/ To jsou vlastně fasciální řetězce propojený v našem tělem, které máme všude, a můžete si 
představit, že tyto fasciální řetězce jsou tvořeny vodou a buňkami pojivové tkáně a díky cvičení 
nebo vědomému přístupu nakonec lze vytvořit tam jistý stav, kdy svaly jsou uvolněné a ony fascie 
jsou v tzv. přednapětí, můžeme si to představit jako soubor pružin, které jsou na sobě naskládány, 
a náš pohyb je skrze tuto propojenou pojivovou tkáň plynulý a jednoduchý.  
RK/ A právě zde já vidím to propojení mezi Západem a Východem, kdy ona síť, můžete si to zkusit 
procítit, existují na to i techniky, právě ona síť nám umožňuje potom pracovat VĚDOMĚ se svým 
tělem, s těmi jeho strukturami, a dokázat přejít k vyššímu stavu své existence, pokud máme ŠTĚSTÍ. 
RK/ Takže to byl takový krátký popis, co jsem myslel, když jsem mluvil o SÍTI VODY. Je to jistá 
struktura v našem těle, kterou lze možná při dlouhodobé snaze cvičením procítit, zavnímat, a dostat 
se ve svém poznání dále, protože často se říká, že naše cesta poznání může jít skrze nás  – poznej 
sebe a poznáš celý Vesmír. Možná celý Vesmír je ukrytý právě v těchto strukturách, v nás.  
RK/ A výsledkem může být řád. To je to poslední číslo, které jsem se pokusil zapsat a popsat v rámci 
našich setkání, je to číslo 9 
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Číslo 9 - ŘÁD 
 

 
 
RK/ ...  číslo devět. Můžete si ho takto krásně zapsat do kruhu, devět po sobě jdoucích čísel, a jak 
vidíte, dají se vytvořit ze třech rovnostranných trojúhelníků, které jsou otočeny vůči sobě. Takže jsou 
to vlastně tři TRIÁDY, které spolu KOMUNIKUJÍ.   
RK/ Dost často se číslo devět používá jako symbol devíti duchovních sfér, například je to něco, co nám 
dává finalizaci a podle starých Číňanů a podle spousty dalších nauk číslo devět je to poslední, 
které nám charakterizuje jistý ŘÁD ve VESMÍRU.  
RK/ Protože když se podíváte – číslo jedna ... až devět nám přechází v této terminologii zpět 
do jedničky. Na ostatní čísla se můžete dívat jako na jakousi vyšší formu toho samého od jedničky 
do devítky, ta čísla se zvětšují ve formě spirály, a ne nadarmo se tento přístup používá k tomu, 
když chceme určit jisté pravidelně se opakující děje, tak se používá, teď si nemohu vzpomenout na 
onen termín (JM/Je to numerologie?), ale můžeme si to představit ... například když sečteme 
víceciferná čísla, můžeme dostat opět číslo od jedné do devíti. To je ten přístup, který nám 
charakterizuje jisté KVALITY čísel. Teď nemluvím o KVANTITĚ, která se samozřejmě počítá jinak.  
RK/ Jeden takový zajímavý úkol, zkuste si sami, co se stane, když z toho kruhu, který má 360 stupňů, 
postupně začnete tento kruh půlit – 360 3+6=9, 180 1+8=9, 90=9, 45 4+5=9. Někomu by se mohlo 
stát, že je to náhoda, ovšem i spousta matematiků dnes ukazuje, že čísla od jedničky do devítky nám 
nejlépe charakterizují vnitřní strukturu Vesmíru, vnitřní strukturu naší existence.  
RK/ Je to jistá charakteristika, projekce geometrie a tato geometrie se pak může roztočit na základě 
„ZLATÉHO ŘEZU“, jak jsme si řekli v předchozích přednáškách, do forem, které vnímáme jako ŽIVOT, 
EXISTENCI a VĚDOMÍ. Proto během našich setkávání jsem se snažil popsat těchto devět základních 
čísel.  
RK/ A pokud bych měl zdůraznit v několika bodech celá tato čtyři setkávání, tak bych chtěl zdůraznit 
několik slov, a to je  

• ZMĚNA, která charakterizuje náš ŽIVOT, jediné, co je PEVNÉ, je ZMĚNA 

• PROSTOR, je před hmotou, PROSTOR má strukturu, strukturu posvátné geometrie, dnes jsem 
si vzal tričko květu života, který jistým způsobem zakódovává tuto strukturu Vesmíru, je to 
projekce z 3D do 2D.  

• FRAKTÁL, to je něco, co nám charakterizuje sebepodobnost různých struktur na různé úrovni, 
tzn. to je i to, o co se snaží například fyzika, snaží se propojit to nejmenší, kvantový svět 
s celým vesmírem, a ukazuje se, že k tomu, aby to mohlo být úspěšné tyto teorie, 
potřebujete například zapojit do těchto teorií číslo „ZLATÉHO ŘEZU“. 

 
RK/ No a nakonec bych zdůraznil něco, čeho jsme se malinko dotýkali během všech lekcí a to je 
tzv. struktura  TOROIDU, můžete si to představit, že to je do sebe se vracející struktura, která navíc 
zároveň ještě rotuje, na internetu jistě najdete příklady, a tato struktura jakýmsi způsobem 
charakterizuje vlastnosti každého bodu v prostoru, můžete najít toto schéma například kolem 
magnetického pole srdce, jak jsme si říkali, dosahuje velmi daleko, magnetické pole Země má 
podobný tvar, takže je to jistá vlastnost prostoru, která nám pomáhá pochopit, jak daný prostor je 
zakřiven a jak se chová ve své dynamické formě.  
RK/ Takže to byl takový souhrn toho, co bych byl rád, kdybyste si třeba přinesli, jsem moc rád, že 
jsme se spolu takto mohli setkávat a přeji vám hodně štěstí, ať vaše životy září jako jasné hvězdy 
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JM/ Jak to vidím já? - Číslo 7 - ŠTĚSTÍ – Odkud se bere?  

 
JM/ Pokud se podíváme na symbol znázorňující číslo 7, pak nevidíme žádnou souvislost se 
zvěrokruhem, ale číslo 7 ve mně evokovalo počet planet, které rozhodují o našem vlastním konání, 
což jsou tzv. planety osobní a planety duchovního rozvoje, a tak jsem si tak trochu matematicky 
pohrála i s tímto symbolem, protože jsem byla zvědavá, kam mě to zavede, zda to bude mít nějaký 
smysl a nějakou vypovídací hodnotu. Nyní tedy předkládám svůj poznatek i vám, čímž chci naznačit, 
že každý vidí v tom, s čím se setkává (například ve filozofii nebo i v matematice) to své. Toto je tedy 
můj pohled, ten váš může být zcela odlišný... Jde jen o to, jak dalece ty jednotlivé pohledy dávají smysl 
a posouvají člověka dále v hlubším poznání a pochopení života. 
JM/ S číslem 7 je, jak bylo řečeno, spojeno „štěstí“. Budu-li to posuzovat ze svého úhlu pohledu, 
pak „štěstí“ vidím v naplněném životě, kdy jsme si vědomi toho, že náš život má nějaký smysl 
a můžeme žít v harmonii se svým vlastním JÁ i s druhými lidmi i vším, co nás obklopuje. Každý však 
vidí pojem ŠTĚSTÍ v něčem jiném. 
JM/ Já jsem pojala číslo sedm tak, že ŠTĚSTÍ dosáhneme, pokud nalezneme své vlastní „Já“ tak, 
jak nám to naznačuje sedm vesmírných těles, které souvisí s naší osobní energií (tzv. „osobní planety) 
a také s duchovním rozvojem, což je pět planet Sluneční soustavy (bez Země) a Slunce s Měsícem.  
JM/ Abychom tomu dali nějaký řád, určíme si, že pod číslem 1 je Slunce představující nejen střed 
sluneční soustavy, ale také naše vlastní „Já“, naše EGO a odtud budeme postupovat podle toho, jak je 
naznačeno a přiřazovat další planety tak, jak jdou za sebou při oběhu kolem Slunce. 
ČÍSLO 1 – SLUNCE – Slunce představuje energii našeho ŽITÍ, je tedy jasné, že pro náš život, pro naše 
ŽITÍ, tedy abychom vyplnili prostor našeho ŽITÍ, je nutné uplatnit energii SLUNCE 
ČÍSLO 2 – MĚSÍC – Měsíc představuje náš vnitřní pocit BEZPEČÍ, kterým jsme propojeni s planetou 
Zemí. Máme-li se cítit dobře, je třeba dělat vše tak, aby to rezonovalo i s přirozenými zemskými 
mechanismy 
ČÍSLO 3 – MERKUR – Merkur představuje naše MYŠLENÍ, každý z nás rozhoduje o tom, 
čím zaměstnává svou MYSL a jak jeho MYSL ovlivňuje náš život, naše ŽITÍ 
ČÍSLO 4 – VENUŠE – Venuše představuje LÁSKU a SEBE-LÁSKU. Jedná se o energii spolupráce i vědomí 
vlastní hodnoty 
ČÍSLO 5 – MARS – Planeta Mars představuje ZÍSKÁVÁNÍ toho, co potřebujeme pro přežití. Jak vidíme, 
v symbolu je ČÍSLO 5 umístěno mezi čísly 1 a 2, což lze vysvětlit tak, že to, jak ZÍSKÁVÁME to, 
co potřebujeme pro přežití, ovlivňuje náš život, tedy naše ŽITÍ (číslo 1) i to, jak se cítíme, 
tedy jak dalece pociťujeme vnitřní pocit BEZPEČÍ (číslo 2) 
ČÍSLO 6 – JUPITER – Jupiter přestavuje DUCHOVNÍ RŮST, kdy se o to dobré, čeho se nám dostává 
v bohaté míře, dělíme s druhými lidmi. Jak vidíme, ČÍSLO 6 je umístěno mezi čísly 2 a 3, což si můžeme 
vysvětlit tak, že to, jak při DUCHOVNÍM RŮSTU dále šíříme to, s čím jsme začali při ZÍSKÁVÁNÍ toho, 
co potřebujeme k přežití, souvisí s tím, jak se cítíme, tedy jak dalece pociťujeme vnitřní pocit BEZPEČÍ 
(číslo 2) a také, a to hlavně, s tím, jak MYSLÍME (číslo 3). 
Číslo 7 – SATURN – Planeta Saturn představuje naši VESMÍRNOU ZKOUŠKU, tedy to, jak přebíráme 
zodpovědnost za své konání. Toto číslo je umístěno mezi čísly 3 a 4, což znamená, že to, jak si plníme 
svou VESMÍRNOU ZKOUŠKU, záleží jednak na tom, jak MYSLÍME (číslo 3) a také na tom, 
s kým spolupracujeme a jak dalece známe svou vlastní hodnotu, tedy jak projevujeme LÁSKU 
a SEBELÁSKU (číslo 4) 

Od ČÍSLA 7 vede spojnice zpět k ČÍSLU 1, což vypovídá o tom, že to, jak si plníme svou VESMÍRNOU 
ZKOUŠKU, se odráží v kvalitě dalšího života, tedy našeho ŽITÍ. 
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ČÍSLO 8 – Osmicípá hvězda – Znázornění 1 
 
 

 
JM/ Podíváme-li se na osmicípou hvězdu, pak jsou zde naznačeny dva čtverce. Z univerzálního 
hlediska jde o propojení energií se zcela rozdílnými energiemi, které při vzájemném propojení 
způsobují problémy. Pokud se nám však podaří si tyto problémy vyřešit, pokud pochopíme, o co jde, 
pak se můžeme ocitnout v onom samotném středu, který představuje TADY a TEĎ, a právě to může 
být onen „Šťastný okamžik“, ono „šťastné propojení“, kdy chápeme, co se děje a umíme si s tím 
poradit. 
JM/ Pokud se podíváme na pozici osmicípé hvězdy ve zvěrokruhu, pak pro docílení, řekněme, 
„správného tvaru“, jsme zakreslili osmicípou hvězdu s body částečně na počátku jednotlivých znamení 
a částečně ve středu znamení. Toto vše pojmeme tak, že body, které jsou na počátku znamení, 
představují onen začátek, kdy se pro něco rozhodujeme a něco začínáme, a body, které jsou uprostřed 
znamení, představují něco, co již probíhá TADY a TEĎ. 
JM/ Osmicípou hvězdu lze do zvěrokruhu zakreslit dvěma způsoby, záleží na tom, jak vše pojmeme. 
První způsob výše vychází z toho, že končí HLEDÁNÍ společné cesty pro budoucnost (znamení Střelec) 
a začínáme BUDOVAT pevně daný řád (horní bod je na rozhraní znamení Střelec a Kozoroh). Pokud to 
pojmeme takto, pak nám je připomínáno, že v takovém případě záleží na tom, s čím začínáme 
(spojnice směřuje na počátek znamení Beran), zda to respektuje to přirozené a PEČUJE o náš původ 
(spojnice směřuje na počátek znamení Rak) a s kým spolupracujeme (spojnice směřuje na počátek 
znamení Váhy). V tomto případě jde o začátek, který je doplňován ještě dalšími, již uskutečňovanými 
energiemi... V tomto případě jde o to, jak nás to všechno OSVOBOZUJE, a to TADY a TEĎ, protože zde 
je bod uprostřed znamení Vodnář, což naznačuje již probíhající proces. Dále záleží na tom, jak to 
všechno STABILIZUJE naši životní situaci, opět TADY a TEĎ (střed znamení Býk), jak dalece jsme TADY 
a TEĎ v tomto procesu TVŮRČÍ (znamení Lev) a v jakém smyslu to TADY a TEĎ napomáhá proměně, 
tedy transformaci (znamení Štír).  
JM/ Osmicípou hvězdu lze však zakreslit ještě jiným způsobem, u kterého bude výklad poněkud 
odlišný, bude však vycházet ze stejných pravidel. 
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ČÍSLO 8 – Osmicípá hvězda – Znázornění 2 
 

 
JM/ Druhý způsob vychází z toho, že TADY a TEĎ již probíhá BUDOVÁNÍ pevně daného řádu (horní bod 
je uprostřed znamení Kozoroh), přičemž se poukazuje na to, s čím se TADY a TEĎ začíná (spojnice 
směřuje do znamení Beran), jak to TADY a TEĎ respektuje to přirozené a PEČUJE to o náš původ 
(spojnice směřuje do znamení Rak) a jak TADY a TEĎ probíhá spolupráce (spojnice směřuje 
do znamení Váhy). V tomto případě jde tedy o probíhající proces TADY a TEĎ, který poukazuje na to, 
co souvisí s tím, co začíná a co je nutné v tom již probíhajícím procesu rovněž brát v potaz... 
 V tomto případě jde o to, co budeme při BUDOVÁNÍ nového řádu PŘIJÍMAT, tedy jak dalece nový řád 
umožní PŘIJÍMAT inspiraci (bod je na počátku znamení Ryby), jaké jsou přitom přijímány a předávány 
informace při KOMUNIKACI (spojnice vede na počátek znamení Blíženci), jak tyto informace 
ANALYZUJEME (spojnice vede na počátek znamení Panna) a jak HLEDÁME společnou cestu 
pro dalekou budoucnost na duchovní rovině i v souvislosti s cizinou (spojnice vede na počátek znamení 
Střelec). Čtverec se pak vrací opět od znamení Ryby s PŘIJÍMANOU inspirací, která je však možná 
pouze v případě, že předávané informace jsou pravdivé a vychází se z toho, co je přirozené. 
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ČÍSLO 9 – DEVÍTICÍPÁ HVĚZDA – Znázornění 1 

JM/ I u devíticípé hvězdy záleží na tom, jak ji zakreslíme. Použijeme tedy stejný systém jako u osmicípé 
hvězdy. 
JM/ Znázornění, které je výše, poukazuje počátečním bodem na počátku znamení Kozoroh opět 
na počátek BUDOVÁNÍ pevně daného řádu, přičemž poukazuje na to, že tento BUDOVANÝ řád musí 
umožňovat STABILIZACI života (počátek znamení Býk) tak, aby se člověk mohl cítit dobře (počátek 
znamení Panna), protože jedině tak bude schopen zpětně podporovat BUDOVANÝ systém (trojúhelník 
se uzavírá na počátku znamení Kozoroh). 
JM/ Tento proces probíhá na pozadí vnitřního OSVOBOZENÍ člověka TADY a TEĎ (bod uprostřed 
znamení Vodnář), za pomoci TADY a TEĎ předávaných informací při KOMUNIKACI (bod uprostřed 
znamení Blíženci) a spolupráci ve VZTAZÍCH TADY a TEĎ (bod uprostřed znamení Váhy) 
JM/ Tento proces pak napomáhá rovněž začátku něčeho nového aktivní fyzickou ČINNOSTÍ (bod 
na začátku znamení Beran) v TVŮRČÍM procesu (bod na začátku znamení Lev) při HLEDÁNÍ nové cesty 
pro budoucnost (bod na začátku znamení Střelec) 

Probíhající proces v praxi 
JM/ Číslo devět ve mně jasně evokovalo propojení tří trojúhelníků ve zvěrokruhu, v nichž se spojují tři 
živlové hodnoty... „To je jasné,“ řekla jsem si, ale pak zahlodal červík pochybností. „A o které živlové 
kvality se jedná?“ zkusila jsem tedy postupovat stejně jako v předcházejících případech, ale výsledek 
byl neuspokojivý, protože se objevovaly určité nepřesnosti ve vzdálenosti jednotlivých bodů (viz výše). 
Co s tím? Přemítala jsem, ale i tak jsem se nechtěla vzdát své „vesmírné“ teorie... Pozvala jsem 
na návštěvu svého souseda, kamaráda mého syna. Vláďa se zajímá o tyto věci „mezi nebem a Zemí“, 
a tak jsem mu nadšeně vyprávěla o svých poznatcích i o Radkových přednáškách. Začala jsem Vláďovi 
vysvětlovat, jak je všechno to, o čem Radek hovoří, propojeno se zvěrokruhem. Když jsem se dostala 
k číslu devět, Vláda prohlásil: „Něco ti přinesu.“ A za chvíli byl u mě s knihou. Kniha se jmenovala 
Enneagram a mně bylo na první pohled jasné, že u Enneagramu se svou teorií dvanácti znamení 
zvěrokruhu neuspěju. Číslo devět však ve mně okamžitě evokovalo devět vesmírných těles – planet 
sluneční soustavy, a tak jsem si říkala, že si i s Enneagramem zkusím v tomto ohledu trochu „pohrát“.  

 

TADY a TEĎ 
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Číslo 9 – Enneagram 
JM/ O Enneagramu jsem si našla informace na internetu, a protože to, co jsem se dověděla, se mnou 
vnitřně rezonovalo, postoupila jsem posléze dále. 
https://www.mirnost.cz/enneagram 

Co je Enneagram? 

Enneagram je metodika sebepoznání, kterou lze najít a odhalit vzorce našeho každodenního 

chování. V průběhu prenatálního vývoje a raného dětství jsme si všichni vytvořili určité 

návyky, které nás chrání před zraněními, způsobenými okolím (ať již vědomě či nevědomě). 

Tyto obranné vzorce našeho ega jsou pro nás v dospělosti natolik určující, že už je ani 

nevnímáme, a zcela jsme se s nimi ztotožnili. Právě proto je při snaze o osobnostní 

a duchovní růst důležité je pojmenovat a uvědomit si, že to je jenom naše chování a obranné 

mechanismy, které ego používá pro naše přežití. A že druzí nás mohou vidět úplně jinak a to, 

co nám je příjemné, jim může být krajně nepříjemné, a naopak. 

Základní význam slova Enneagram je kruh s devíti body, symbolizující devět základních 

Ennea typů. Některé body jsou propojeny s jinými body úsečkami, což určuje jejich vzájemné 

vazby. Při duchovním růstu se snažíme dostat z oblasti našeho Ennea typu vně kruhu (ego, 

falešné Já) do vnitřní oblasti Středu (Pravé Já, Selbst). Jak ví všichni, kteří se o duchovní růst 

snaží, jedná se o cestu hodně klikatou, složitou a rozhodně ne přímočarou. Díky Enneagramu 

si můžeme lépe uvědomit, jakým směrem se na této cestě vydat, když se zaměříme na návyky 

našeho typu. 

Každý Ennea typ má svoje slabé i silné stránky. Slabé stránky označujeme jako mentální 

a emoční fixace (neřesti) a silné stránky jako ctnosti. Nedá se říct, že by některý z typů byl 

vyloženě dobrý nebo zlý, každý jde prostě na řešení každodenních složitostí života jiným 

způsobem. Je třeba si uvědomit, že člověk není Ennea typem, ale spíš že Ennea typ je jakýmsi 

dopravním prostředkem, který člověk používá při cestě životem (proto je lepší se místo “Jaký 

jsem typ?” ptát “Jaký žiju typ?”). 
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JM/ Svou teorii jsem postavila na pořadí planet ve vzdálenosti od Slunce, přičemž Slunce a Měsíc/Lunu 
nebudeme vůbec uvažovat. Zajímalo mě, zda propojení bodů v Enneagramu bude dávat z tohoto 
hlediska nějaký smysl. Jednotlivá čísla z Enneagramu jsem tedy přiřadila k planetám Sluneční soustavy 
včetně Země a jejich energiím v takovém pořadí, jak jsou vzdáleny od Slunce 
 
1 – Merkur 
2 – Venuše 
3 – Země 
4 – Mars 
5 – Jupiter 
6 – Saturn 
7 – Uran 
8 – Neptun 
9 – Pluto 
 

Číslo 1 – Merkur - MYŠLENÍ 
Začneme u čísla 1 a planety Merkur. Tato planeta představuje MYŠLENÍ.  
V Enneagramu je číslo 1 propojeno s číslem 4 a 7. 

Číslo 2 – Venuše – LÁSKA, SEBELÁSKA 
Číslo 2 představuje planetu Venuše, která souvisí jednak s vědomím naší vlastní hodnoty – jak máme 
rádi sami sebe, což je prezentováno jako SEBELÁSKA, a také s tím, jak je u nás projevována LÁSKA 
k druhým lidem.  
V Enneagramu je číslo 2 propojeno s číslem 4 a 8. 

Číslo 3 – Země – JIN – MATKA ZEMĚ 
Číslo 3 představuje planetu Zemi, která je Matkou nás všech – my všichni jsme DĚTI planety Země, 
která nám poskytujeme vše, co potřebujeme k životu.  
Jak vidíme, od čísla 3 vedou spojnice k číslu 6 a číslu 9. 

Číslo 4 – Mars - ZÍSKÁVÁNÍ 
Číslo 4 je planeta Mars, která představuje ZÍSKÁVÁNÍ toho, co potřebujeme pro přežití.  
Číslo 4 je propojené s číslem 1 a číslem 2. Číslo 1 je planeta Merkur a číslo 2 je planeta Venuše. 
Toto spojení nám naznačuje, že při našich začátcích při ZÍSKÁVÁNÍ toho, co potřebujeme k přežití, 
záleží na tom, jak myslíme (Merkur) a jak projevujeme LÁSKU ve vztazích i jak dalece máme 
povědomí o své vlastní hodnotě, tedy jak projevujeme SEBE-LÁSKU (Venuše).  

Číslo 5 – Jupiter – DUCHOVNÍ RŮST 
Číslo 5 je planeta Jupiter, která představuje DUCHOVNÍ RŮST, kdy se o to dobré, čeho se nám 
dostává v bohaté míře, dělíme s druhými lidmi. 
Číslo 5 je propojené s číslem 7 a s číslem 8. 
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Číslo 6 – Saturn – VESMÍRNÁ ZKOUŠKA 
Číslo 6 je planeta Saturn, která představuje VESMÍRNOU ZKOUŠKU, tedy ZKOUŠKU, kterou si plníme 
v souvislosti s Vesmírem, protože Země je součástí Vesmíru a tudíž i každý z nás je součástí Vesmíru.  
Číslo 6 je propojené s číslem 3 a s číslem 9. 
Číslo 3 je planeta Země. Toto spojení nám naznačuje, že na planetě Zemi si všichni plníme svou 
ZKOUŠKU, abychom obstáli v celém VESMÍRU. Je tedy třeba si uvědomit, že je zde požadavek 
zodpovědnosti za to, co se na planetě Zemi děje a jak se to odráží v celém Vesmíru.  

Číslo 7 – Uran - PROBUZENÍ 
Číslo 7 je planeta Uran, která představuje PROBUZENÍ naší originality. 
Číslo 7 je spojeno s číslem 1 a s číslem 5. 
Číslo 1 představuje planetu Merkur a s ní naše MYŠLENÍ. Záleží na tom, jak dalece jsme schopni 
za pomoci MYŠLENÍ zpracovat své PROBUZENÉ originální vlohy a schopnosti. 
Číslo 5 představuje planetu Jupiter a s ní náš DUCHOVNÍ RŮST. Spojení planety Uran s planetou 
Jupiter poukazuje na to, že naše PROBUZENÉ vlohy a schopnosti bychom měli využít pro duchovní 
účely, tedy měli bychom se o ně podělit s druhými lidmi, přičemž přesáhneme své vlastní „Já“ a začíná 
nám více záležet na druhých lidech, k čemuž využíváme MYŠLENÍ (planeta Merkur). 

Číslo 8 – Neptun - SJEDNOCOVÁNÍ 
Číslo 8 je planeta Neptun, která představuje „všeobjímající lásku“, tedy lásku k Veškerenstvu. 
Číslo 8 je spojené s číslem 5 a s číslem 2. 
Číslo 5 je planeta Jupiter. Při SJEDNOCOVÁNÍ (planeta Neptun) se nám tak opět připomíná 
DUCHOVNÍ rozměr (planeta Jupiter). 
Číslo 2 s planetou Venuše představuje LÁSKU a SEBELÁSKU. Spojení Neptun a Venuše lze 
v přeneseném slova smyslu vysvětlit tak, že podobně jako se učíme milovat sami sebe (SEBELÁSKA) 
a druhé lidi (LÁSKA), měli bychom projevit i všeobjímající lásku ke všemu tomu, co nás obklopuje tím, 
že projevíme své „Božské Já“, tedy tu stránku své osobnosti, s níž jsme „součástí božího záměru“, 
protože právě tak můžeme docílit celkového SJEDNOCENÍ. 

Číslo 9 – Pluto - POSILOVÁNÍ 
Číslo 9 je planeta Pluto a s umístěním v nejvyšším bodě Enneagramu ji lze považovat za nejvyšší 
„vesmírnou instanci“. Planeta Pluto představuje energii, s níž může doslova POSÍLIT svou vlastní moc 
ovládat si svůj život.  
Číslo 9 je propojené s číslem 3 a s číslem 6 a jak je vidět, jsou to pouze tato tři čísla, která v celkovém 
obrazci představují trojúhelník. V tomto trojúhelníku se propojuje planeta Pluto s planetou Zemí 
a planetou Saturn. Toto spojení můžeme charakterizovat tak, že dění na Zemi je nejsilněji 
ovlivňováno planetou Pluto, a to z hlediska transformace a naprosté proměny a že s tím souvisí i to, 
za co přebíráme zodpovědnost a jak si v souvislosti s Vesmírem plníme svou VESMÍRNOU ZKOUŠKU. 
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Enneagram 
 
JM/ Enneagram si tedy s těmito poznatky můžeme znázornit takto 
 

 
Pokud si zobrazíme do Enneagramu všechny planety, pak se nám také jasně vyznačí hranice 
mezi planetami, které ovlivňují náš osobní projev (Merkur, Venuše, Země, Mars) a planetami, 
které souvisí s naším osobním (duchovním) rozvojem (Jupiter, Saturn, Uran, Neptun). Úplně nahoře 
pak stojí planeta Pluto, která se přikloní buď na stranu osobního projevu, pokud si nesplníme svou 
VESMÍRNOU ZKOUŠKU a musíme si pak řešit ještě svůj osobní projev, nebo na stranu osobního 
rozvoje, kdy všechny své úkoly zvládneme a můžeme se posunout ve svém osobním rozvoji dále, 
na vyšší – duchovní úroveň při transformaci. 
K tomu, abychom všechny tyto úkoly a energie zvládly, stačí mít povědomí o tom, jak to všechno 
funguje. A právě to vysvětluji v on-line hře „V jedné malé zemi“. 
 
JM/ Na závěr ještě přidávám Radkovo vyjádření k tomu, proč vlastně toto téma zpracoval. Je v něm 
totiž mnoho pravdivého... 

RK/ Chtěl bych propojit tyto dva světy, a "zvědomit" jak je vlastně "nevědomě 
materialistická" věda ... - (dodnes se člověk často bere jako stroj!). 

JM/ Už Edvard Beneš vnímal Čechy nebo lépe řečeno tehdejší Československo jako jakýsi most 
mezi Východem a Západem a v tomto duchu také vedl všechna státní jednání. My si teď musíme 
uvědomit, že pokud na světě existuje národ, skrze který se projevují všechny lidské dějiny, pak je to 
právě český národ se svou pozicí uprostřed Evropy a také svou nepatrnou rozlohou a přesto 
(nebo právě proto) s obrovským duchovním i duševním potenciálem. Toto si musíme teď uvědomit 
a pokračovat v duchovním i duševním dědictví našich předků, k čemuž mohou Radkovy přednášky 
bezesporu přispět v tom pozitivním smyslu. 
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