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V. Pjakin, Otázky a odpovědi - speciální díl o GP a struktuře elit 
(z 7.8.2014) 
JM/ Jen pro zajímavost – toto video mi přišlo jako reakce na dění v závěru roku 2021 
https://www.youtube.com/watch?v=tzFVEuZibes 
V.P./ Položili jste otázku, co je to globální prediktor, globální řízení, regionální elity... 
Poslední dobou lidé zabývající se tak či onak otázkou nadstátního řízení, v prvé řadě ti, kteří o sobě 
říkají, že jsou „geopolitiky“, (geopolitiku obecně přeskočíme, abychom neztráceli čas), no tak či onak 
u nich probleskuje pojem „globální elity“, a „regionální elity“. Pojmy jsou správné, ale jejich podstatu 
nikdo nevysvětluje. Proto se pojďme podívat, jak je obecně vybudována společnost. 
JM/Zde můžeme vysledovat určité propojení s tématem CASHFLOW KVADRANT a MASLOW. 

 
V.P./ Pokud si vezmeme libovolnou společnost, pak uvidíme, že ta společnost má v nejspodnějším 
pilíři národ a lid.  

 
Nad národem je „elita“. Pokud je o národu vše jasné, pak s elitou vzniká určitá neurčitost, 

„nerovnováha“. A koho považovat za elitu? Kdo je elita? A kde je její místo? My jsme hrdí na naše 
vědecko-technické úspěchy a říkáme – to je naše technická elita, naše vědecká elita...  

 
A může někdo kromě specialistů pojmenovat představitele té elity, takové, kteří existují nyní – ne 
z minulosti, ale v současnosti? Zpravidla většina nemůže. Tj., fakticky se jedná o nižší vrstvu elity – 
technická elita, vědecká elita, která je nám známá...  TECH  = Technická elita. ALE. Vidíme hodně jejich 
představitelů, že by z televizních obrazovek říkali, jak a co dělat? Nic podobného. 
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V.P./ A kdo nám dává výklad do života, jak chápat jednu událost, druhou událost...? Nám přece 
nějaká „elita“ takové výklady a hodnocení dává... Hovořit o všech událostech politiky, vědy, různých 
událostech my vidíme představitele jiné elity – to je tvůrčí elita. A my ji označíme TVOR (z ruského 
„tvorčestvo“=tvorba, pozn.). oni nám vykládají, jak chápat tu či onu událost, co ta událost znamená, 
oni směrují.  

 
V.P./ A je ještě vyšší elita, se kterou my vztahujeme každý svůj krok, každou svou činnost, je to 
finančně-ekonomická elita. My, jak v osobní rovině, zavázaní na výplaty, hypotéky, půjčky, vždy se 
nějak dostáváme do styku s bankami. Pokud se jedná o firmu/podnik, vždy vybírá, jakou banku, zda 
se nedostane pod sankce, a jak se ty sankce projeví atd. Tedy, finanční elita (FIN) představuje nejvyšší 
vrstvu „elity“, jejíž priorita se nezpochybňuje.  

 
JM/Z této elity se můžeme vymanit, pokud si uděláme jakýsi „malý finanční okruh“ mezi sebou 
a budeme si (za peníze či zdarma) vyměňovat důležité informace, které nás mohou navzájem 
obohatit. Všechno je to položené na tom, že pokud někdo má nějaké informace, které chce předat 
ostatním, může to udělat například ve formě videa a ti, které to téma zajímá, si mohou například 
koupit e-book. Takto si budeme navzájem vyměňovat zcela originální informace a zcela originální 
poznatky, s nimiž pak můžeme spolupracovat ve skupině na budování zcela nového řádu, aniž bychom 
byli závislí na současném systému a současných „elitách“. Bude to dost náročné, protože se to bude 
muset dělat tak, abychom „nevyčnívali z řady“, protože tím bychom na sebe mohli upoutat pozornost, 
což by mohlo vést k tomu, že by někdo jiný mohl začít vědomě odvádět pozornost či zamlžovat 
skutečnost, čímž se tříštilo to, na čem pracujeme. Takže jde o to, aby pracoval každý na osobní rovině 
za využití možností, které nám dává současný systém. 
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V.P./ To je tedy přibližná struktura (vrstvení) společnosti. Takovou strukturu společnosti my vidíme 
i v pracích sociologů, i v ... obecně, v obecných představách. Nic jiného neznáme. Na tom to končí... 
říkají nám – JE TO TAK, a vše, nic víc není. Ale jestli je člověk zvídavý, zvláště děti, které rády čtou 
westerny, nebo se dívá na ty filmy, podívá se – „V té pyramidě něco chybí“.  Tedy, pokud se dívám 
na nějaký western o indiánech, pak tam je poněkud jiná struktura společnosti. Tam je společnost 
vystavěna takovýmto způsobem: 
 

 
 

V.P./ Úplně dole je prostý národ, nad národem jsou vůdci - vojenský vůdce, vůdce přes zemědělství, 
lov, a nad všemi těmi vůdci se nachází ŽREČESTVO. My ho zakreslíme jako OKO (doufám, že je to 
poznat). Takže, díváme se na nějaký western a tam nějaký Vinnetou sedí, něco prosazuje, poroučí, 
hovoří, a stařešina mu řekne: „Posaď se a vystydni. Já rozhoduju, jak bude, co dělat a proč.“ 
Žrečestvo rozhoduje... Co tedy probíhá? ŽREČESTVO určuje pro kmen KONCEPCI života toho kmene. 
Strategii. Jaké budou vzájemné vztahy v té společnosti. Jak reagovat na ty či ony výzvy prostředí, 
co a jak dělat, a vůdci už realizují konkrétní svou činnost. Obrazně řečeno, vůdci – to je jako u nás 
ministři.  
V.P./ Ministr dopravy, ministr obrany, ministr zahraničních věcí – tím se zabývají vůdci. A národ to 
realizuje, uskutečňuje.  
V.P./ Na ŽREČESTVU spočívá ještě jeden úkol. Vypracování způsobu chování společnosti při vzniku 
(objevení se) nového faktoru prostředí, mající vliv na danou společnost. Například – řekněme takto. 
Všichni četli nebo viděli film „Srdce tří“ podle Jacka Londona. Vzpomínáte? „Ta, která sní.“ Vůdce říká 
„???“, národ nesouhlasí, jde za tou, která sní. Ona určí, co je to za jev, jaký vliv to bude mít 
na společnost, jak se k tomu je nutné postavit a co je třeba dělat. To znamená – ona realizuje 
konceptuální řízení společnosti.... 
V.P./ ŽREC určuje, zda je to pro společnost bezpečné nebo nebezpečné, jak to „vepsat“, a po míře své 
mravnosti, morálky to uskutečňuje. To znamená, že ŽREČESTVU leží funkce určení konceptuálních 
osnov fungování dané společnosti.  
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Něco tu v pyramidce chybí. Máme tu elitu, která realizuje praktické vedení veškeré činnosti 
společnosti. Ale KDO vytyčuje CÍLE, za kterými je dlužna jít daná společnost? Kdo určuje 
fundamentální konceptuální základy uspořádání té společnosti? Kdo určuje vztahy v té společnosti, 
jakou ta společnost bude?  

 
Vždyť podívejte se, pravoslavná společnost je jedna, muslimská společnosti je jiná. Muslimská 
společnost se dělí, muslimové v Sýrii, muslimové v Iráku, muslimové v Maghrebu, muslimové 
v Evropě, a u všech jsou různé stereotypy chování, které jsou určovány konkrétní matricí. Tak, 
kdo pro stát určuje – vidíme, že je nepřítomen velmi důležitý segment.  
 

  
 
V.P./ Je nepřítomno žrečestvo (představitelé konceptuální moci, pozn.), které to vše určuje. A je ještě 
jeden aspekt.  

 
 
 
 
V.P./ Pokud se podíváme na toto schéma, jak jsou vystavěny všechny takzvané „primitivní“ 
společnosti, kde je ŽREČESTVO, elita v podobě vůdců, a národ, neuvidíme tam jednu věc, která je 
na tomto schématu.  
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V.P./ A konkrétně – tvůrčí (kreativní) třídu, „elitu“. 

  
 
V.P./ Jsou v původních společnostech přítomní šaškové, baviči, komedianti? Jistě. Ale kde se nachází? 
Nachází se na samém spodku společnosti. To jsou lidé, kteří nebyli schopni se realizovat v nějaké 
profesi tak, aby přinášeli užitek celé společnosti.  

  
 
V.P./ A oni se zabývají tím, že jakoby ... snímají ze společnosti určité napětí. Obveselují společnost. 
A za to, za toto, je společnost vydržuje. Vždy, během celé historie lidstva, nebyla profese herce nikdy, 
do 20.století, do poloviny 20.století nebyla nikdy váženou. To vždy byla jedna z nejnižších kast, 
která, když lidé nebyli schopni osvojit si nějaké řemeslo, tj. vydělávat si na živobytí produktivní 
činností, oni se živili tím, že napodobovali, jak druzí pracují, řídí. Nu ano, je třeba se pobavit, je 
zajímavé se podívat, ale vy herci v tom nic ve skutečnosti nechápete, proto vaše rada nikdy není 
cenná... Proto svatba u herečky vždy znamenala jednoduše krach veškeré kariéry. A uzavření cesty 
dalšího pohybu vzhůru v postavení. Pokud tam nějaký princ-následník, v jakékoli zemi, se oženil 
s nějakou herečkou, KONEC. Možnost stát se králem pro něj byla uzavřená v principu.  

 
V.P./ A najednou, ve 20.století, se ta nejnižší vrstva ocitá ZDE... Hrát ve filmu Kateřinu Velikou, 
to neznamená myslet a chápat procesy řízení jako Kateřina Veliká. Zahrát ve filmu maršála Žukova, 
Stalina nebo ještě někoho, to neznamená chápat procesy řízení tak, jak je chápali oni. A tomu 
odpovídaje, oni nemohou nic vykládat (dávat hodnocení), oni hrají ty role podle napsaných scénářů. 
Proto, za Stalina – ano, profese potřebná pro společnost – herci. Potřebná. Spory nejsou. Proto, 
když se věc týká hereckého prostředí, interview se bere u herců. Když se týká horníků, bere se 
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u horníků. Když vojenské sféry, bere se v prvé řadě u vojáků. Ale každá ta sféra při smíšení ... 
řekněme takto, horník se vyjadřoval o vojenské sféře jen tam, kde se to týkalo jeho praktické 
činnosti. Voják se o hornících nebo hercích vyjadřoval jen v té rovině, kde se ty profese stýkaly 
v praktické činnosti.  
 
JM: A malý příklad z dneška– mladí lidé si například myslí, že skutečně „skalní“ komunisté a lidé, 
kteří prošli boji druhé světové války, kde nesmírně trpěli a v nichž ti, kteří jim skutečně pomáhali, byla 
sovětská armáda, v níž také padlo nejvíce vojáků, tak že tito lidé, kteří bojovali ve válce za to, 
abychom se my měli dobře a mohli jsme žít v míru, byli v dalších letech psychopati a k smíchu, 
protože tak jim to je předkládáno ve filmech, čímž si o dané době vytvoří svůj vlastní obrázek, 
aniž by zkoumali, jaká byla skutečnost, aniž by měli potřebu tu dobu pochopit. Vnímají ono sdělení 
od populárních herců, kteří v těch filmech hrají. To, co jim předvádí herci, jim stačí. Nechápou, že to, 
co vidí v televizi nebo na plátně, je zkušenost jednotlivce a je to součást scénáře, který mohl napsat 
také někdo, kdo tu dobu vůbec neprožil, takže to, co vidí ve filmu, se od skutečnosti zcela odlišuje. 
Mimoto jim uniká i realita té doby, proč se dělo to, co se dělo ... 
 
V.P./ Ale nikdo se ve velkém nevyjadřoval za druhé.  
 
JM/ Kdežto u nás pořád někdo rozhoduje za nás bez nás, jako bychom byli malé děti – o nás bez nás 
jako v Mnichově, ale my si to teď už nesmíme nechat líbit, nesmíme opakovat chybu našich předků 
a být apatičtí. Musíme začít jednat po svém a tak, abychom uhájili svou původ i zdravý rozum a stali 
se soběstačnými ve všech úrovních života.  
 
V.P./ Taková vyjádření vždy sloužila jako prostředek korekce v dané profesionální oblasti.  
 
JM/ Neboli aby se prokázala použitelnost toho, o čem je řeč, z hlediska dopadu na různé oblasti 
osobního i hospodářského života 
  
V.P./A najednou se objevuje vrstva, která soudí o všem. Podívejte se, co se děje na Ukrajině 
a nacházejí se tam všelijací ti ... nebudeme jmenovat, kteří se ve velkém vyjadřují, „mnoho různého“ 
prohlašují. A to způsobuje potoky krve. Každý jejich výrok způsobuje potok krve. A chápou oni, co se 
děje? Nic podobného.  

 
V.P./ Tato mezivrstva (TVOR) byla cíleně vytvořena těmi, kdo nastavuje dlouhodobé cíle rozvoje 
každé společnosti v každém státě, ... 
V.P./ Tj. tito (TVOR) je vrstva vytvořená proto, aby technické vědomosti a možnosti, které dávají, se 
nedostaly do styku s finančními a dalšími možnostmi jiných a aby se mezi sebou nedomluvili 
a nevytvořili svou strategii, svoje cíle rozvoje společnosti. Tak jak chápou technici a finančníci. Nedat 
jim spojit síly. Oni mají nutné zdroje. Tahle mezivrstva je proto, aby mezi sebou nemohli 
spolupracovat. A je („kreativce“) vytvořili právě oni, z každého televizoru... Ne finančníci. Oni jsou 
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jednoduše na Courcheveli (lyžařské středisko) nebo ještě kde, chápete... Ne, tihle (herci a „kreativci“)  
se reálně vyjadřují, co mají dělat tihle a tihle (ti lidi dole).  
V.P./ Takže. My chápeme, že libovolná společnost musí disponovat svou architekturou struktury. 
ŽREČESKÉ STRUKTURY, která bude určovat konceptuální osnovy praktické činnosti, země, společnosti, 
státu. V každé zemi to tak musí být. Ale ve skutečnosti vidíme, že v  ani jedné zemi nemůžeme 
takovou strukturu najít. Prostě není. Sociologové studují jenom toto (finance). 
V.P./ Ale pokud ve starých společenstvích, v primitivních kulturách se ta struktura zachovala, to 
znamená, že musí být, jinak plná funkce řízení nebude fungovat. Ona musí existovat, někdo musí nést 
funkci předpovědi.  
V.P./ Někdo musí nést funkci predikce, určovat, jaké vztahy ve společnosti budou, co se bude 
propagovat – homosexualizmus nebo heterosexuální vztahy ve společnosti. Na co bude orientována 
celá ta informační mašinérie.  Jaké vztahy se budou formovat, jaký typ rodin se bude formovat. Jaké 
vztahy se budou formovat mezi sousedy. Mezi zeměmi a státy. Jak se ty konflikty mají řešit.  
V.P./ Kde je přípustná síla a kde je nepřípustná? Kde je nutné se domlouvat? Kdo to všechno určuje? 
OKO 
V.P./ Jak se ta struktura objevila? A jaký má vztah k druhým? To znamená, je třeba chápat, že toto 
(herci, kreativci), o čem jsme celou dobu mluvili, je regionální (nacionální) elita... Ale. Dokud Byzance, 
Rusko a Japonsko navzájem o sobě nevěděli, oni mohli budovat své vztahy tak lépe řečeno, oni mohli 
žít tak, jak uznali jako společnost za vhodné. Ale jakmile ty (super)systémy se dozvěděli o sobě 
navzájem, objevil se úkol vzájemné interakce. Kde a jak kontaktovat? Kde využít zdroje sousedního 
systému a kde ochránit svoje, aby sousední systém je nevyužil? 
V.P./ Z toho vyplývá – na každé z těchto úrovní (technici-kreativci-finančníci) musí být nějací lidé, 
kteří budou realizovat vzájemné působení s těmi systémy, které jsou sousední ve vztahu k danému 
systému. Zapamatujme si to. Potom se k tomu dostaneme. To je první stupeň k chápání toho, co je to 
globální elita.  
V.P./ To znamená, v každém z těchto segmentů musí být elementy, které jsou v kontaktu se 
sousedními systémy. Tedy. Jak se stalo, že všechny země ... my v žádné zemi současného typu 
nemůžeme najít jediný stát ... všechny země na světě jsou právě takového typu (bez „vršku-OKA“). 
V.P./ Stalo se to dávno, v antickém Egyptě. Dívá se ŽREC z okna svého chrámu a vidí: Co vidí? Vidí Nil. 
Úzký pruh úrodné země, lidí mnoho, sociální konflikty, sociální napětí je velké, lidé se probojovávají 
lokty a hryžou se navzájem... pokud se v Rusku dva sousedé pohádali, rozešli se na jiná místa a 
navzájem o sobě neslyšeli roky. Odešel na samotu, poseděl týden, zlost přešla, poklepal si na čelo a 
zase se vrátil a vše bylo jako dřív. V Egyptě nebylo sociální napětí kam odvádět.  
V.P./ Dívá se žrec, který určuje dlouhodobou strategii rozvoje společnosti. A on chápe: země není 
nekonečná. Jednou bude lidí tolik, že celá planeta bude osídlená jako antický Egypt. Ale lidstvo žije, 
pro život potřebuje zdroje, starodávný Egypt má nedostatek zdrojů. A kromě toho, oni disponují 
znalostmi o předcházejících epochách a oni vědí, že na území Sahary kdysi byly kvetoucí zelené lesy.  
V.P./ Výsledkem lidské činnosti se tam objevila poušť. Z toho plyne, že někdo někde může vybudovat 
svou lidskou činnost tak, že kvetoucí kraj bude jednou proměněn v poušť bez života. A před 
žrečestvem stojí úkol: jak vzít pod kontrolu zdroje celé planety? A nedopustit spotřebování těch 
zdrojů bezcílně. Zachovat je do té doby, dokud žrečestvo a ti, kdo jsou potřeba, na planetě žijí. 
V.P./ Proto oni potřebují vypracovat strategii, jak ty zdroje uchvátit, a určit strategii, koncepci, jak ty 
zdroje využívat – kolik bude potřeba obyvatel pro podporu komfortní úrovně života – těch, kdo 
postavil ten úkol  - a aby to vydrželo co možná nejdéle. 
V.P./ Všechny strategie o „zlaté miliardě“, zlatých 500 milionech pramení právě odsud. Ale – pokud 
se jedna takováto společnost dostane do styku s druhou takovouto společností (strukturou stejnou) – 
pak vyvstane otázka. A co dělat? „Jak bychom mohli zachvátit jejich zdroje?“ to znamená, je třeba 
převzít řízení elitou a davem.  
V.P./ To znamená, funkce predikce, realizovaná žrečeskou strukturou druhé společnosti, musí být 
zlikvidována. Jak? A byl vypracován systém: je třeba zavést do této společnosti cizí prvek, který by byl 
schopen zlikvidovat žrečeskou strukturu dané země. Ale kam je možné zavést cizorodé těleso? 
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V žrečestvo? – ono samo zabezpečuje funkci hlídání bezpečnosti státu. V elitu? Ale jaká elita se jen tak 

uskromní a přijme mezi sebe někoho dalšího? Aby to přijala elita, je třeba aby tu novou elitu přijalo žrečestvo.  

V.P./ Zůstává jediná varianta – do davu. Ale i v davu je to podobné – řemeslníci a všechno další – kam to 

implantovat do davu? Je jen jedna varianta – je třeba to cizorodé těleso zavést tam, kde nebude považováno 
za nepřítele, nebude identifikováno jako nebezpečí, ale ono bude schopno realizovat ten vpád (agresi).  

  
V.P./ Musí být SEM (do davu) zavedeno něco, co dav, který je zde, nebude považovat za nebezpečí. 

Pro starověkou společnost byla tím „něco“ vždy jedna kategorie občanů. Byli to: OTROCI. Mluvící nástroje.  

V.P./ V roce 1274 před naším letopočtem se odehrála Bitva u Kadeše. Na znamení své porážky v té bitvě, 

egyptský faraon Ramses II. Nařídil postavit památník. Lidská pýcha – pokud by to neudělal, bylo by mnohem 
těžší identifikovat... ale on toužil blýsknout se, jaký je „borec“. A on postavil v Luxoru, v chrámu, památník, na 
kterém je nápis (je to obelisk): „Všichni si myslí, že v bitvě u Kadeše mě Chetité porazili, ale následující TŘI 
TISÍCE LET ukážou, že Chetity jsem porazil já“ Chtěl se pochlubit – JÁ jsem zvítězil.  
A tato situace, mimochodem, leží v kořenech tragédie (ruského) Bílého hnutí. K čemu vlastně došlo. A došlo 
k tomu, že Chetité v bitvě u Kadeše zajali velmi mnoho otroků. Oni zajali různé vojáky a další, jednoduše získali 
velmi mnoho otroků. A otroci to byli CHRÁMOVÍ.  
Mimochodem, analýza o formování nástroje agrese je „Sinajský pochod“ od Vnitřního prediktoru. Otroci to byli 
chrámoví. Co to znamená „chrámoví otroci“?  

  
 
V.P./U žrečestva se nachází na službě otroci, kteří už jen díky svému postavení disponují vyšší úrovní vzdělání 
a určitými návyky, metodami, znalostmi o řízení společnosti. Nu, oni vidí žrece při práci, něco vidí, odpozorují, 
jen faktem své přítomnosti. Pokud je navíc ještě vyškolili speciálním způsobem, což i bylo provedeno během 
tzv. sinajského „pochodu“, kdy vyvedli chrámové židy do sinajské pouště, kterou je možné na velbloudech 
překonat za 2 týdny, a vodili je tam dokola 42 let, za těch 42 let tam byly vzpoury a další věci,  
Co proběhlo? Co bylo uděláno? Během pochodu staří lidé zemřeli, takže dětem nebylo možné předat znalosti 
a rostoucí pokolení, tím spíše, že jim byla prováděna obřízka, každý den procházelo tím samým – přesun 
po poušti na místo, kde byla egyptskými žreci umístěna dávka „manny nebeské“, a tam večer ideologické 
školení (vymývání mozků) – „vy jste nejchytřejší, nejschopnější jste vyvolení...  váš úkol je ovládnout svět.“ 
Takovým způsobem jsou do cizí společnosti zavedeni otroci, kteří svou úrovní vzdělání výše než prostý lid dané 
společnosti, začínají svou činnost, oni se stávají potřebnými pro své majitele, získávají si důvěru, například jeden 
z nich vešel do důvěry královské rodiny Fláviů a stal se známým Jozefem Fláviem, který napsal díla „Židovské 
starožitnosti“ a „Židovská válka“.  
Oni se stávají potřebnými svým pánům, dostávají k dispozici mechanizmy realizace řízení.  
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V.P./A oni začínají zde, mezi DAVEM, dělat problémy tomu řízení, které provádí elita   

  
V.P./Nakonec se dostávají sem, přesněji řečeno, pronikají sem (VŮDCI).  

  
V.P./Probíhá revoluce, a revoluce smete žrečestvo.  

  
 
V.P./ A toto žrečestvo začíná na strukturní úrovni řídit tento stát. Židovstvo, podle své „specifikace“, vždy bylo 
tímto „úderným oddílem“. Ale není třeba se mýlit, že se jedná o Semity (antisemity), židovství je především 
IDEOLOGIE, ale v žádném případě etnická skupina. „Sabra“ jsou Semité, Aškenazi – to je na základě evropských 
etnik, Kaifeni jsou například Číňané. Falašové to jsou obecně černoši, Chazaři kteří povstali proti Svjatoslavovi – 
tak Chazaři nejsou Semité. V této rovině je třeba chápat, že se jedná o společenství na základě určité 
ideologické osnovy. Ale usilují vždy o co? O život v ghettech.  
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V.P./ Ghetto dovoluje ... Ghetto, to je systém kulturní izolace židů, který jim dovoluje dávat svým lidem vyšší 
úroveň vzdělání, budoucím kádrům revoluce, a dávat jim ZNALOSTI O ŘÍZENÍ. Na základě čehož oni se vždy 
dostávají na vrchol zde (úplně dole) a mohou konkurovat s těmito (uprostřed) znalostmi o řízení ... a co se týká 
profesionální specifikace, pak židé, to je a byla vždy produkce oděvů a obuvi, to je farmakologie, to je 
advokacie, produkce předmětů rozkoše – šperkovnictví, a to je finančnictví.  

  
V.P./ To znamená – všechny specializace, které poskytují přímý dostup zde, k elitě (VŮDCI). Ze začátku 
prostřednictvím profesionální činnosti, a později i prostřednictvím různých sňatků, a získání (jako Rothschildé 
např.) “původu“. Rothschild – žid, který získal sňatkem tituly a původ, dostal se do elity.  
V.P./ Tedy. Příčina rozpadu v Rusku začalo 23. ... prosince 1791, když imperátorka Kateřina II. podepsala první 
nařízení o tom, že se zavádí tzv. „zóna osídlení“ (Pale of Settlement, rusky „Črta osedlosti“, pozn.), kde mohou 
žít židé, kdy byla vytvořena zóna uvnitř Ruska. Přesně tehdy začala příprava k ruské revoluci.  
V.P./ Car Alexandr II. ... do roku 1880, zvláště nařízení roku 1880, dovolující prostým židům odcházet z občiny a 
žít odděleně, on fakticky neutralizoval tu „Črtu osedlosti“ (zónu osídlení). A za to ho odepsali, a v roce 1881 ho 
zavraždili. Organizátory jeho vraždy se ukázali být židé a většina jednotlivých účastníků byli také židé. Dnes, 
když si stěžují „nás tam zavírali, omezovali“ ... jde o to, že právě v tom kulturním prostředí bylo možné vychovat 
židy jako kádry pro revoluci.  
V.P./ Jakákoliv revoluce vyžaduje peníze na to, aby byla provedena revoluce, takzvané národní povstání 
ve Francii, v roce 1789, Angličané vložili (utratili) 24 milionů liber šterlinků, což bylo přímo oznámeno 
premiérem Pittem v britském parlamentu. Podle dobových měřítek to byla kolosální suma, ale stále nic ve 
srovnání s tím, pokud by bylo třeba Francouzské království, které se tehdy rozkládalo nejen v Evropě, 
ale i v Americe, nutné porazit vojenskou cestou. Náklady na vojenskou variantu by byly řádově vyšší. A vykonat 
revoluci, „národní povstání“, možné bylo. A proto vložili určitou sumu a svrhli. Kdo svrhl krále? Svrhla ho elita, 
která později zemřela v důsledku krvavé čistky.  
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V.P./ To samé v Rusku. Zavedli sem „črtu osedlosti“, která připravovala kádry-revolucionáře, kteří se vyhýbají 
kontaktu s místním obyvatelstvem, a jsou vždy kádrovou základnou revolucionářů, a i disponují potřebnými 
znalostmi, a když jsou třeba profesionální návyky, postupují do normálních škol a získávají je tam.  
V.P./ Disponuje finančními zdroji, oni konkurují elitě. Je třeba poznamenat následující. Každý nástroj má tu 
vlastnost, že se časem opotřebovává. Například sekera, sekáte, sekáte, pak je třeba naostřit. Podobně 
i s židovstvem. Jednou vytvořené, nemohlo nekonečně pracovat stejně efektivně na šíření politiky globalizace 
podle cílů globálního prediktora.  Jeho bylo třeba neustále „ostřit“. A co to znamená, proč se „tupilo?“ Jde o to, 
že lidé pracují mezi druhými lidmi, vidí, že oni jsou takoví obyčejní pracovníci (jako oni), nevidí konfrontaci 
s lidmi, a začínají se s těmi lidmi asimilovat. Protože, ještě jednou zopakuji, židovstvo je svou podstatou sekta, 
a ne národnost, proto byla udělána velká věc se státem Izrael, kdy nakonec židům dovolili stát se národem. 
ale to je zvláštní objemné téma.  
 
29.12.2021-7.13  
JM: Když už se bavíme o Izraeli, je zajímavé, že u nás se právě v těchto dnech začne vysílat izraelský seriál, 
kde se budou židé nejspíš prezentovat jako hodní lidé, kteří mají v sobě dost odvahy, aby revolucí bojovali 
za svou svobodu. Jak takový seriál asi ovlivní psychiku dnešních mladých lidí? 
 
V.P./ Co se týká Ruska, Alexandra II. Zavraždili za to, že se pokusil zrušit židovskou Zónu osídlení („Črta 
osedlosti“) a další byl Alexandr III., který 1.června 1887 podepsal „Výnos o kuchařčiných dětech“. 
Tento „Výnos o kuchařčiných dětech“ lze v plné míře nazvat „příkazem k organizaci revoluce roku 1917“.  
Nikdo jiný, a právě Alexandr III., který je považován za super-patriota, vytvořil osnovu té revoluce. 
Podle „nařízení o kuchařčiných dětech“ byl zaveden majetkový cenzus, který ohraničoval možnost získání ???? 
době adekvátního vzdělání nemajetným vrstvám.  
 
JM: A stejně tak dneska se hovoří o podpoře vzdělávání dětí z nemajetných rodin. Petr Kellner vytvořil se svou 
manželkou Nadaci Educa, která toto studium podporuje. Na internetu se o tom dočteme: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nadace_Educa 

Projekty  
Hlavním projektem od počátku nadace byla podpora studentů na gymnáziu Open Gate v Babicích. Na 
této škole přispívala nadace studentům až do výše 100% školného, které činí 470 tisíc Kč.[3][4] 

Univerzity[editovat | editovat zdroj] 

Nadace od roku 2008 začala mimo jiné podporovat studenty vysokých škol jak v České republice, tak 
v zahraničí. Od roku 2009 podporovala také absolventy gymnázia Open Gate, kteří byli přijati na 
vysoké školy ve Velké Británii, Spojených státech, či Itálii. Projekt Univerzity byl druhým největším 

projektem Nadace Educa.[5] 

O vzdělávání našich vojáků na Královské univerzitě v Anglii hovořil v roce 2018 také Aleš Opata, 
Generál Armády České republiky při rozhovoru s Lucií Výbornou na Radiožurnálu ... 

LV/ „Teorii řízení a použití bojových jednotek jste v 80.letech studoval ve Vyškově. 
Byl to dobrý základ?“ 

AO/ „Každá vojenská škola je pragmatickým základem pro každého důstojníka, že 
ten důstojník dostane určitý penzum informací, … něco se naučí a naučí se v … 
prostoru … odpovědnosti … důstojníka na těch základních velitelských funkcích 

četa, rota pracovat Lucie Výborná- Zvídavá moderátorka – Škola americké 
námořní pěchoty a Královská akademie obranných studií Takže když potom člověk 

studuje na Škole AMERICKÉ námořní pěchoty ve Spojených státech a potom na 
Královské akademii obranných studií v LONDÝNĚ, tak už jenom zvyšuje tu 
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nadstavbu, nedá se říct, že nějaká škola je lepší, horší, prostě máte nějaký základ 
a pak jdete nahoru.  

Ale vraťme se k V.Pjakinovi. 
 
V.P./ Tím se Ruská říše zbavila v jeden okamžik základny pro řídící kádry, přišla o národní kádrovou bázi. Co se 
týká zavedeného cizorodého tělesa, ono se činilo, mělo kategorickou převahu, ačkoliv se říká nemajetní atd., 
kupci první třídy ... jak se to řešilo? Velmi prostě. Leskov napsal povídku, jestli se nepletu, „Židovská 
kuvyrkkollegija“ (židovské kotrmelcové kolegium). A tam se uvádí historická anekdota. Anekdota ve starém 
smyslu slova – do 20.let 20.století „anekdota“ znamenala „reálná zábavná příhoda“, tj. reálná událost. A o čem 
se v dané povídce píše? Anekdota je následující: 
V.P./ Byl jeden hrabě, Martvinov, a car Nikolaj I. najednou uviděl, že všechny národnosti slouží v armádě, a židé 
ne. A on se rozhodl, že sloužit budou. Ale sloužit v armádě znamená rozrušit ghetta, židé to nemohli dopustit. 
A Nikolaj I. provádí státní radu a všichni hovoří, že není třeba, aby židé sloužili, a Martvinov říká – je třeba. 
A tehdy chudý příbuzný Martvinova přesvědčil „Přijmi židy, oni ti řeknou dvě židovská slova a ty nemusíš říkat 
nic.“ „A oni mi za zprostředkování dají peníze, vyřeším si své ekonomické problémy, a jaká levota může být 
z toho, že k tobě přijdou, řeknou dvě slova, a ty neřekneš nic.“ Nu, Martvinov souhlasil. Přišli za ním v určenou 
dobu židé, přinesli tři bečky zelí, postavili je před něj a řekli „Berte, mlčte.“ Otočili se a odešli. Podíval se a ty 
bečky se ukázaly naplněné ne zelím, ale zlatými mincemi. Všechny tři. Nu co. Graf Martvinov byl člověk čestný, 
přijel na následující státní poradu a všichni opět dokazují, že židé sloužit nemají. A Martvinov mlčí. Nikolaj I.se 
ho ptá – A co vy mlčíte, hrabě Martvinove? A on říká: „Prodal jsem se židům, že ani jedno slovo neřeknu.“ 
„Jakže? Nemůže být...“ „Přišli ke mně židé, postavili tři bečky se zlatem, řekli „berte, mlčte“, nu JM jsem vzal, 
tak teď mlčím...“ Tehdy Nikolaj I. řekl: „Pokud vám zaplatili za mlčení, pak kolik zaplatili všem ostatním, aby 
prosazovali, že židé sloužit nemají?“ A podepsal nařízení, podle kterého židé také musí sloužit v armádě. Kvůli 
čemu to říkám. 
V.P./ Nařízení o majetkovém omezení při vzdělání udeřil jen po prostému lidu Ruska. A zbavil carské Rusko své 
národní kádrové báze. Mnohonacionální kádrové báze. A židé řešili možnost získání profesí prostřednictvím 
peněz. Veškerou otázku uspokojivě řešili, a produkovali tolik svých kádrů, kolik bylo třeba. Přišel čas a v Rusku 
proběhla revoluce. Kdo ji provedl? Dokonce členové carské rodiny, „elita“ prováděla únorovou revoluci, právě 
ona zradila zájmy Ruska. Ona ukradla vítězství v 1.světové válce. Ne bolševici, jak se dnes tvrdí, ale tehdejší elita 
carského Ruska. Svrhla cara, dovedla zemi do občanské války, a tím shodila Rusko na kolena.  

  
V.P./ A k čemu v Rusku došlo? Bílé hnutí. Stala se následující věc: Odtud přišly kádry sem (viz červená šipka). 
Jsou připraveni, znající, byli cílevědomě připravováni na revoluci. Oni ovládli řídící místa a posty. Ale beznaděje 
je v jakékoli společnosti mnoho a dokud nebude dobrá organizace (JM: DOBRÁ ORGANIZACE JE DŮLEŽITÁ!!!), 
nebudou vloženy peníze, například jen vytisknout prostou proklamaci, rozprostranit – to jsou také peníze a je 
třeba vydržovat a platit kádrové revolucionáře, je třeba posunovat se v rovině uchopení moci, podplácet elity a 
všechno možné další...  
V.P./ To vyžaduje nemalé peníze. Ty peníze byly jen zde (židovstvo). Ostatní lidé, co měli? Národ v důsledku 
toho, že nepodpořil revoluci roku 1905, nepodpořil revolucionáře, a řekl elitě: ano, my jsme nespokojení 
s kvalitou vašeho řízení, ale dáme vám šanci to napravit – zlepšete kvalitu řízení a národ vás podpoří (JM: totéž 
by bylo možné říci i dneska u nás, ale u nás už to neplatí...). v roce 1905 se národ postavil za cara, revoluce 
neproběhla, ale skrz 12 let národ řekl: „Nesplnili jste společenskou objednávku a uvrhli jste zemi do války, 
kterou nepotřebujeme a dovedli jste zemi na kraj propasti.“ A proto národ, jakmile se objevila možnost, 
vstoupil spolu s nimi (židy) do revoluce... 
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V.P./ Ale velitelé byli oni (židé) – využili objektivně vzniklé okolnosti revoluce, aby uskutečnili průlom. 
Ale většinu formoval národ – většina (bolšinstvo) – bolševici, a vznikla určitá situace, kdy profesionální 
revolucionáři začali v rovině řízení (budoucnosti země) konkurovat s těmi, kdo vyšel z prostředí prostého lidu – 
s bolševiky.  
V.P./ Co viděla elita – viděli přítomnost těchto (židů), viděla JEJICH teror ve vztahu k sobě. A v bílém hnutí jich 
bylo velmi mnoho. Mimochodem, v občanské válce je velmi těžké zorientovat se v stranách, kam jít. Velkou roli 
hrají osobní vztahy. To, jak se mnoho lidí ocitá na špatné straně, velmi dobře ilustruje film „Věčné volání“, kde 
se dobrý člověk ocitl v bandě, pak poseděl ve vězení a teprve ve 2.světové válce se vyjasnilo, kdo je kdo. Kým je 
starší bratr, kým je mladší bratr, kdo je za vlast a za národ, kdo je člověk a kdo banderovec.  
V.P./ Tak tedy, Bílé hnutí. Čísla je třeba rozdělit přibližně následujícím způsobem – rozdělit zhruba na tři části, 
zhruba po 600.000 u Rudých, u Bílých a neutrálních. Přibližně 600 tisíc v každé skupině. Říct, že dobří se dali 
výhradně k Rudým – nelze. Ano, byl tam Brusilov, ale byl tam i Muravjov a mnozí další. Říct, že všichni špatní se 
dali k Bílým, také nelze. Byl tam Krasnov, ale byl tam i Děnikin, yli tam i další důstojníci, a dokonce generál 
Slaščov, který se stal předlohou pro generála Chlutova v románu „Útěk“ Bulgakova a ten, když si uvědomil, kdo 
je kdo, proti komu bojoval, proti vlasti, proti Rusu, nebo proti trockistům – těmhle, kteří usilovali o zničení 
Ruska, přešel nakonec k bolševikům a začal jim pomáhat připravovat důstojníky. Carská rodina – Alexandr 
Michailovič (Romanov, pozn.) – rok 1920 a on už podporuje bolševiky, prohlašuje, že dělají správné kroky a 
obnovují zemi.  
A vzpomeňte si na Velkou vlasteneckou válku – ti, kdo byli za vlast, dali se na stranu bolševiků, pokud mohli, a 
pokud nemohli, jako A.I.Děnikin, nemocný stařík nad hrobem, ale s Německem spolupracovat odmítl, protože 
miloval svou zemi. A všelijací Krasnovové a jim podobní se ochotně dali na stranu Německa, protože o co jim 
šlo? Zničit zemi, která si dovolila stát se Velkou bez nich, jim navzdory – dokázala, že „lůza“ se bez nich obejde a 
dokáže to, co oni ne, a proto jim šlo o likvidaci země v libovolné variantě. 
JM: A něco podobného se dělo a nejspíš stále ještě děje i u nás jen s tím rozdílem, že my jsme to dokázali jako 
podstatně menší zemička, která je jen jakýmsi „zrnkem písku“ v celosvětovém měřítku a přesto, ve spolupráci 
se Sovětským svazem, jsme byli například v 70.letech 20.století na prvních místech v průmyslu i zemědělství 
a byli jsme naprosto soběstační, zatímco nyní, po třiceti letech „kapitalismu“, jsme ... škoda mluvit... 
V.P./ Cokoliv, jakkoliv to bude potom, hlavně – zničit Rusko. Proto ... u nás vytvořili naprosto realitě 
neodpovídající romantiku „bílého hnutí“ a mnozí lidé to jednoduše nechápou – nechápou, jak byla uskutečněna 
revoluce, jak byla země setnuta a jak poté museli bolševici v čele se Stalinem pracovat na obnově suverenity. 
O tom bylo třeba říct, ale vše říct nelze, takže přejdeme k následujícímu.  

  
48.41 
Stalin, prováděje globální politiku, se setkal (konfrontoval) s politikou globálního prediktora.  

  
48.48 
Globální prediktor, který zlikvidoval žrečeské struktury ve všech zemích (v minulosti), řídil všechny země. Jak?  
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49.02 
V první řadě skrz formování koncepce řízení. Koncepce řízení, jako pravidlo, které dominuje ve všech zemích, 
a je přítomna buď přes silový element, nebo přes ideologický, je přítomna jako 
pseudokřesťanské/židokřesťanské náboženství. Starý zákon, jestli se vyjadřovat vojenským jazykem, obecně 
Tóra – je vojenským jazykem řečeno „kodex pro důstojníky“,  
JM:  A tady se připomíná Sunovo „O umění válečeném“, a tak mě napadá ještě jedna souvislost. Rok 1274  byl 
ve Věku Berana, nyní, ve 20.letech 21.století se završuje Věk Ryb. Znamení Beran (a tím i Věk Berana) souvisí se 
sebeprosazením a také s válkami. A právě o válkách je nyní řeč – války jsou jednoduše negativním projevem 
energie, s níž prosazujeme své vlastní „Já“, jak je o tom psáno v e-booku „Jak předcházet válkám?“. V tomto e-
booku je mj. uveden text z knihy Mistra Suna „O umění válečném“. Mistr Sun žil rovně v době, která byla 
součástí Věku Berana. Je skutečnost, že i ve 21.století ještě zuří války, náhoda nebo je to pozůstatek Věku 
Berana, který svědčí o tom, že po celý Věk Ryb lidé nepochopili vůbec nic (alespoň někteří)? Pojďme si přečíst, 
co je psáno v knize Mistra Suna „O umění válečném“. 
 

Mistr Sun - 544 př. n. l. – 496 př. n. l. 

Mistr Sun – čínský válečný stratég – kniha „O umění válečném“ 
• Největší umění spočívá v tom, zlomit protivníkův odpor mimo bitevní pole. Pouze na bitevním poli 
je nezbytná otevřená metoda vedení války; ale jenom nepřímá je s to přinést a zabezpečit skutečné 
vítězství. Nezbytné je zničit vše dobré v nepřítelově zemi.  
• Vtáhněte představitele vládnoucích skupin do zločinů, podkopejte také jejich postavení a názory; 
zostuďte je před jejich spoluobčany!  
• Využijte práce nejnižších a nejodpornějších lidí!  
• Narušujte všemi prostředky činnost vlád!  
• Rozšiřujte nejednotnost a spory mezi občany nepřátelské země!  
• Poštvěte mladé proti starým  
• Rozrušte všemi prostředky výzbroj, zásobování a pořádek v nepřátelských ozbrojených silách  
• Zbavte víry stará přesvědčení a božstva!  
• Buďte velkorysí ve slibech a darech, abyste koupili zprávy a získali komplice  
• Všude rozmisťujte tajné spolupracovníky  
• Nešetřte ani peníze ani sliby, neboť to vám přinese vysoké úroky“ 
 
JM/ Rozdíl je snad jen v tom, že to, o čem je řeč, provádí lidé vzdělaní...  
 
49.29 
A Nový zákon, kterým se řídí mimo jiné i pravoslavná církev, to je „kodex pro vojíny“. Proto porazit na základě 
Nového zákony Starý zákon se nepovede – protože v Novém zákoně je založeno všechno to, co je třeba 
pro vyplnění Starého zákona. Je nutné přehodnotit obecně koncepci řízení jako celek.  
 
JM/ Tady přidám ještě jeden svůj postřeh. Dnes je oblíbeným tématem kritika dění v naší zemi po 2.světové 
válce, konkrétně po roce 1948. Zde je důležité si ale uvědomit jednu věc – po 2. světové válce bylo hospodářství 
a průmysl v naší zemi zničené. Existují dobové záznamy z posledních dnů 2.světové války svědčící o spojeneckých 
náletech, které záměrně likvidovaly průmyslové objekty. 
DÁT ODKAZ  
Pokud se budeme ptát, co se dělo po 2.světové válce, pak se děly dvě věci – z obou stran, jak ze Západu, tak 
z Východu, přišla nabídnutá pomocná ruka. Rozdíl byl jen v tom, co bylo nabízeno. Pojďme se podívat 
DOPSAT ÚRYVEK, JAK RUSOVÉ NABÍDLI OBILÍ (Cestami života) A AMERIČANI ÚVĚR 
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Kdo tedy byl v tu chvíli skutečný přítel? Byl to ten, který nám jako národu dával v dané chvíli možnost přežít tím, 
že nám poskytl to, co jsme k přežití jako národ potřebovali – obilí, anebo to byl ten, který hodlal naši zemi na 
mnoho let zadlužit? Zde uvedu ještě jeden úryvek z jiné knihy, o co v té době skutečně šlo... 
ÚRYVEK Z KAM ZMIZEL ZLATÝ POKLAD REPUBLIKY? JAK JIM CHTĚLI DÁT ÚVĚR ZA VŠECHNO 
A nyní již jen připomenu to, co je uvedeno v Maslowově hierarchii potřeb 
A nyní zpět k V.Pjakinovi. 
 

    
49.29 
A Nový zákon, kterým se řídí mimo jiné i pravoslavná církev, to je „kodex pro vojíny“. Proto porazit na základě 
Nového zákony Starý zákon se nepovede – protože v Novém zákoně je založeno všechno to, co je třeba 
pro vyplnění Starého zákona. Je nutné přehodnotit obecně koncepci řízení jako celek.  

    
49.52 
Pokud jsme se tedy v regionálních elitách zorientovali, u globálního prediktora vzniká situace – jak řídit země a 
národy? Za tím účelem se vytváří určitá mezivrstva z nadstátních systémů řízení. Která se také nazývá 
„nadstátní (nadnárodní) systémy odsouhlasovávání rozhodnutí a řízení“. To jsou ony „bilderbergské kluby“, 
Komise 300, zednářské lóže, cokoliv co se hodí ... celé spektrum (ohledně struktury GP jsme měli celou lekci, 
kde to bylo rozebráno, vše říct krátce nejde). 

 
   

50.46 
 Ale! Kdo se účastní těch „komisí 300“ a podobných? Jsou tam představitelé těchto elit.  

 
   

50.50 
To znamená, podle konceptuálních osnov je nutné toto, a tato osnova se skládá z 358 rodin světa, které 
ovládají ½ veškerého majetku světa. Nyní už to jde k 60%. a nyní bylo zveřejněno, že 176 korporací kontroluje 
prakticky celou světovou ekonomiku.  
JM/ O tom, jak to bylo a je u nás, vypovídají knihy Jaroslava Kmenty (o jaké knihy se jedná?) 

 
   

51.09 
To pramení odtud, skrz další korporace. A oni skrz ty struktury vypracovávání dohod, kde například od nás se 
účastní Čubajs, tuším, že ten sedí v „Komisi 300“  
51.20 
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oni (GP) provádí zde (regionální elita) svou politiku. Za tím účelem, aby národní představitelé pracovali, jak 
mají, je tahají na různé Davosy a podobně,  
51.53 
kde jim dávají „školení“ – co je třeba dělat a kde a jak atd. A kdo jim to školení dává? – ty samé rodinné klanové 
nadstátní oligarchické struktury – 358 rodin světa potomci staroegyptského žrečestva, oni formují tu politiku. A 
jak ji formují? Velmi jednoduše.  
52.17 
Přijíždí například nějaký Čubajs „důležitý“, účastní se zasedání atd. A u něj pomocník – „technický specialista“ – 
který pochází odsud, z těch 358 rodin, mající korporativní zájem ve vztahu k němu. Ke globálnímu prediktoru, 
tam je ještě třeba chápat jak se formuje periferie GP, a celkově ta struktura – globální prediktor. Tedy: 
NADNÁRODNÍ ELITY jsou ZÁSTUPCI TĚCH 358 RODIN, a také lidé,  
pracující na jejich zájmy, implantovaní do systémů státního řízení.  
53.06 
Proto: státní instituce „Spojené státy“, velvyslanec USA Payett, na Ukrajině,  
53.15 
jemu State department USA, v jehož čele stojí vždy představitel nadnárodní globální elity 
53.32 
dává příkazy, on je plní. Ale v praktické činnosti nemá globální elita dostatek členů, aby v každé zemi obsadila 
všechny potřebné posty,  

 
   

53.43 
tím spíše, že je třeba je „vytahovat“, odsud sem je třeba vytahovat lidi, kteří budou v nadnárodních strukturách 
dostávat doporučení (příkazy).  
53.56 
Proto musí pracovat se všemi, a někoho přitom tlačit nahoru. A ten, řídíce se svými představami o národních 
zájmech, dá jako představitel národní elity Payettovi jiný příkaz.  
54.10 
A Payett ho opět vyplní. Protože přichází ze stále téhož State departmentu, od jeho přímých nadřízených. 
54.17 
Payett nemá právo ty příkazy nevyplnit. Odtud plyne tření, nelogičnosti. Payett dělá jedno, Payett dělá druhé – 
protože plní různé příkazy. 
54.31 
S nezasvěceným lidem se zdá, že je „podivný“, dělá si prostě, co si zamane apod. 
54.38 
Ve skutečnosti se jedná o projevy hlubokých  rozporů mezi zájmy globálních elit a zájmy národních elit. 
54.45 
A konkrétní lidé jsou jen představiteli. A „konce“, takové jako velvyslanci, musí plnit příkazy obou sil v pozadí. 
54.59 
V krátkosti, trochu zmateně, protože není dostatek času ... přesto, srozumitelné, nebo je zde třeba ještě něco 
vysvětlit? 
55.06 
V nadnárodních globálních elitách. Protože s národní elitou jsme udělali jasno: 
 

 
   

55.13 
Nic ve skutečnosti nerozhoduje, je řízena na úrovni koncepce, která je představena, řekněme, 
v pseudokřesťanství. 
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55.27 
Ona s ohledem na nadnárodní struktury souhlasování a řízení „vpisuje“ svou zemi do daných scénářů podle 
svého chápání a zájmů, v interakci s ostatními zeměmi. ALE – diktát pravidel probíhá odtud, od nadnárodních 
elit. A ty realizují zájmy globálního řízení, globálního prediktora. 
55.48 
Mimochodem, v této souvislosti bych chtěl říct. Existuje taková disciplína „konspirologie“. Konspirologie vždy 
hledá struktury. Ale v dané situaci je velmi, velmi těžké najít strukturu. Ale existuje jak strukturní spiknutí, tak 
bezstrukturní spiknutí 

JM/ A o to tu jde – o struktury. Budeme-li mít pevně dané struktury, v nichž budou mít možnost se lidé 
realizovat, pak to může pomoci celou situaci řešit. Lidé mají možnost volby, na jakou stranu se přidají. 
 
 

  
56.16 
Z momentu, kdy je SEM implantováno cizorodé těleso, které bude realizovat řekněme Říjnovou revoluci nebo 
Buržoazní revoluci,  
56.30 
ubíhají dokonce ani ne desetiletí, ale staletí. Bezstrukturní spiknutí existuje, ale strukturně se realizovalo jen 
v roce 1905, 1917. 
56.37 
O hnutí „Narodnaja volja“ už nemluvím, tam byla příprava, pilování struktury, jakou bude. To znamená, že 
hledat strukturu v nejposlednější moment už je neužitečné. 
56.58 
Zopakuji: pokud by Alexandr III nepodepsal onen „Úkaz o kucharčiných dětech“ v roce 1887, pak bylo možné 
vyhnout se revoluci, protože by se připravovaly národní kádry. Špatně nebo dobře, ale připravovaly by se. 
57.19 
A nebylo by neustálé zhoršování kvality řízení ze strany státního aparátu, ze strany státních elit, které 
ovlivňovali cestou úplatků (ala hrabě Martvino) – to provádět a to ne, atd. 
57.40 
Car Mikuláš II. píše expresní telegram Wittemu – nepodepisovat dohodu s Japonskem, nekapitulovat. Witte 
podepisuje a kapituluje. 
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57.46 
Mimochodem, Witte pochází odtud, za peníze získal potřebnou kvalifikaci pro státní službu zde, a dostal se 
k caru na úroveň státního zřízení 
58.00 
Car mu píše: „Nepodepisuj!“ a on kapituluje a dává Japonsku půl Sachalinu a vše další ... car ho trestá? Nikoliv, 
povyšuje ho. 

  
Proč? Protože vše už je na místech. Dokud bylo spiknutí bezstrukturní, nikdo ho neviděl, metastázy pronikly 
do všech vrstev společnosti.  
58.21 
A car už nemohl potrestat Witteho, kterého mu jmenovali jako premiér-ministra. A car nemohl ochránit 
Stolypina, ať už ten byl jakýkoliv, 
58.28 
Ale byl představitelem národní, regionální elity – jeho zlikvidovali a místo něho dali Witteho. 
58.35 
(Takzvané obřezání národních elit ze strany GP?) 
 

  
58.40 
Ano, to je obřezání národních (regionálních) elit. Ale realizovala to samotná „elita“, zbytečně se „bílá emigrace“ 
ptá: „A za co?(nás likvidovali)“ – za TOTO 
58.54 
Za to, že se k vlastnímu národu chovali jako dobytek a že vy jste potom realizovali,  
58.59 
Při odporu ze všech stran, jak během 2.světové války, kde „bílí“ šli kárnými oddíly a srovnávali se zemí, tak 
během občanské války, 
59.07 
Kdy se snažili „dobytek“ zahnat zpět do ohrad. 
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59.12 
Ti, kdo byli norální, patrioté své země, ti ideologickou propast překročili a pracovali se Stalinem,  
59.22 
Anton Ivanovič Děnikin nebyl schopen překročit – pozice zavazuje, vše probíhá nejlepším způsobem s ohledem 
na reálnou mravnost a ETIKU,  
59.32 
No nemohl velitel „dobré“ armády jít na dohodu s těmi, s kým bojoval. Ale on nezačal ani bojovat proti Rusku 
(SSSR). 
 59.39 
Jakkoli by mu to nenabízeli. 
59.43 
Taková tedy situace, ale to je jen velmi zhruba nastíněno. 
59.50 
Vareriji Viktoroviči, je možný dotaz? 
Jistě. 
59.53 
Periodicky vzniká situace, kdy regionální elita přestává chápat své místo a snaží se svrhnout globální elitu, jak se 
např. nyní pokouší regionální elita USA? 
1.00 
Ano. USA svou zahraniční politikou stále leze do zelí globální politice GP, USA si myslí, že to je jejich vnější 
politika, myslí si, že jsou „kormidelníci“ světa. 
1.00.28 
Oni nechápou mechanizmy řízení z nadstátní úrovně, jsou podobné nic nechápající loutky jako regionální elita 
libovolné jiné země. 
1.00.38 
ALE – protože USA byly světovým četníkem, oni na základě toho aspirují na vyšší pozici. 
1.00.45 
Oni viděli, jak globální prediktor skrz USA (jejich elity) organizoval první i druhou světovou válku, díky tomu 
regionální elity USA získaly nějaké zkušenosti. 
1.00.59 
... organizovali vzestup USA a regionální elita USA na základě zkušeností 1.a 2.světových válek přemýšlí nyní 
následovně: 

1.01 
Pokud teď zorganizujeme 3.světovou válku, vše se nám podaří... 
1.01.13 
Máme zkušenosti, vše další, viděli jsme výsledky... Ale oni nedisponují technologiemi této 
konceptuální úrovně. 
1.01.22 
Oni disponují technologiemi regionální úrovně – zajištění vnitřních úkolů. 
1.01.29 
Tím disponují, ale pokud se pokouší hrát na globální úrovni, dostávají okamžitě „po prstech“ – 
bezstrukturní řízení je vždy mocnější než strukturní. 
1.01.38 
Strukturní je jen rychlejší. Ale bezstrukturní může pracovat s předstihem, jako například publikace 
CNN o balistických raketách, které použili ukrajinští fašisté. 
1.01.55 
To bylo uděláno z této úrovně ... Je možné po takové publikaci, která proběhla s předstihem, 
realizace toho chemického útoku – teroristického činu? 
1.02.09 
Mělo to zabít spoustu lidí, ale realizace začala být problematická – jako by vás nasvítili reflektory. 
1.02.17 
A všimněte si, na posledním zasedání OSN ohledně humanitární katastrofy na Ukrajině, kdo tam 
chyběl? Představitelé USA a Ukrajiny. 
1.02.32 
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Proč? Už nemají co říct! Už se dolhali do takového stavu... oni obecně už jen oznamují světu „JSME 
SILNÍ, A PROTO MÁME PRAVDU.“ 
1.02.46 
My jsme oznámili, že budeme dělat to a to a vy si už sami vymyslete zdůvodnění, proč jsme v právu. 
1,02,51 
To je demonstrace slabosti regionální elity USA! Zamyslete se, proč se dnes každý strefuje do Jen 
Psaki, Mary Harf, představitelky Bílého domu... 
1.03.03 
... protože to bylo DOVOLENO. Dříve, bez ohledu na nesmysly, které ony produkovaly, všichni to 
akceptovaly a v klidu se rozešli.  
1.03.11 
„Náčelním promluvil“, proto nelze namítat... a co se děje dnes? 
1.03.19 
Strefuje se do nich Associated Press, nástroj Globálního prediktora, který pro něj formuje informační 
prostředí, chápete? 
1.03.28 
Ve výsledku vzniká co: Psaki a spol. by chtěla něco namítat, ale jim udělali vzdělávací systém takový, 
aby se nikdy nestali konkurenty pro tuto úroveň. 
1.03.42 
Nejsou schopní ničeho, bez podpory od GP, ani ve státním řízení, ani v nadstátním řízení. 
1.03.48 
V souvislosti s tím je velmi mnoho situací, i u nás, kdy říkají – a proč se elity tak podřizují a tak 
spolupracují s nadnárodními elitami, globálním řízením atd... 
1.04.05 
... ale tady je nutné pochopit jednoduchou věc: *elity, které řídí státy, nedisponují znalostmi o řízení 
států v dlouhodobé perspektivě.* (uvedeno s hvězdičkami * - v tomto ohledu si můžeme říci, že pokud 
bychom disponovali znalostmi o řízení států v dlouhodobé perspektivě, pak bychom mohli nad těmi 
elitami zvítězit a stát se na nich nezávislými. A my toho schopni jsme plánovat i na mnoho let 
dopředu...) 
 
Jak je to u nás v Čechách? 
JM: Scénář je v podstatě stále stejný, stále dokola se opakují stejná témata, tak například „svoboda 
politickým vězňům“, o té se hovořilo už v 70. a 80.letech 20.století (viz úryvek z knihy „NESNESITELNÁ 
LEHKOST BYTÍ“ od ???, která je jednou z knih povinné literatury na středních školách, o tom v jiné 
části INSPIRO-AKADEMIE) a stejně se nic nevyřešilo, ale řeší se to i teď (v roce 2021 o tom hovořil 
při vánočním proslovu například i papež). VŽDYCKY se vytvoří nějaký problém a lidé jsou vyzýváni 
k tomu, aby se bouřili. Mám doma materiály od roku 2008, kdy jsem se do tohoto boje také 
zapojovala, takže mohu předložit důkazy, že k těm vzpourám jsme jako národ byli vyzýváni už v té 
době, aniž by se tím cokoli vyřešilo, protože ti, kteří přišli, pokračovali v započatém trendu... Zhruba 
po půl roce jsem pochopila, jak ovlivňuje tato má účast na těchto akcích můj soukromý život 
v negativním smyslu, a tak jsem se těchto akcí přestala zúčastňovat. A přesně po dvanácti letech jsem 
začala pracovat na tom, abych druhým lidem předala své zkušenosti se „správným načasováním“, 
při němž svůj ČAS budeme schopni využívat pro utváření své vlastní příznivější budoucnosti na osobní 
rovině... 
 
A když už jsme u těch válek, ty souvisí s armádou a zde samozřejmě také s tím, jak dalece je armáda na válku 
připravena. Naše armáda patřila do roku 1989 k jedněm z nejvyspělejších především díky skvělé fyzické kondici 
našich vojáků (vojáci měli skvělou fyzickou průpravu při vojenském výcviku). A jak je to s armádou u nás ve 
21.století? V tuto chvíli si nemůžeme dovolit žádné zamlžování či „hraní se slovíčky“, je třeba říkat věci na rovinu 
tak, jak se odehrály a odehrávají, abychom podali pravdivý obraz o tom, kde je pravda. Souvisí to ostatně  
i s tím, o čem hovořil V.Pjakin.  Mám k dispozici text rozhovoru náčelníka Generálního štábu Armády České 
republiky Aleše Opaty krátce po jeho zvolení do funkce 1.května 2018. Tento rozhovor s Lucií Výbornou proběhl 
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na Radiožurnálu dne 29.5.2018. Ten text mám k dispozici z toho důvodu, že jsem ho tenkrát slyšela a šokovalo 
mě, co jsem se dověděla. Proto jsem jej celý přepsala a doplnila jej o svůj vlastní komentář, takže zde teď mohu 
část z rozhovoru uvést, abych naznačila, o co mi jde. A navážeme na to, co říkal V. Pjakin o Ukrajině – jen to 
připomenu. 
 

V.P./ Podívejte se, co se děje na Ukrajině a nacházejí se tam všelijací ti ..., kteří se ve velkém vyjadřují, 
„mnoho různého“ prohlašují. A to způsobuje potoky krve. Každý jejich výrok způsobuje potok krve. 
A chápou oni, co se děje? Nic podobného.  
 
 

DOPSAT 
LV/ = Lucie Výborná 
AO/ = Aleš Opata 
JM/ = Jana Mašková 
 
Lucie Výborná - Zvídavá moderátorka – Vaše poslední mise… … vaše poslední mise byla ... Byl jste 
vrchním představitelem České republiky při NATO v Shape, což je vrchní velitelství spojeneckých sil v 
Monsu… Nejvíc mě zajímá – a vy jste tam byl v té době - co se tam děje na takovém místě, když 
Rusové zabírají Krym? Aleš Opata – Zkušený odborník - Dynamické období při změně řešení krizí 
Pravda je ta, že … období tří let, kdy jsem tam byl, bylo velice dynamické, protože v té době se 
změnilo bezpečnostní prostředí, trochu se posunuly bezpečnostní hrozby do jiné dimenze, a … NATO 
přecházelo od toho krizového menežmentu řešení … krizí tak, jako byl Afghánistán, Irák, zpátky k 
tomu plánování obrany teritoria prostoru odpovědnosti NATO a dalších věcí, … bylo to náročný a 
navíc jsme zjistili, že jsme velice dobří v tom plánování a v těch reakcích na ty nenadálé hrozby, 
protože s tím se … spoustu let … potýkáme … a najednou jsme zjistili, že plánovat něco dopředu bude 
významnější problém, takže … byla to dynamická doba a velice zajímavá. Jsem rád, že jsem tam byl… 
Lucie Výborná- Zvídavá moderátorka - Co se tam děje fakticky? To zní tak hezky, co teď říkáte. Určitě 
to muselo změnit plánování obrany těch blízkých teritorií, které jsou v NATO, ale co se tam děje 
fakticky? Mě by zajímalo, …, když se scházejí ti chlapi a dívají se na to, co se na tom Krymu děje, teď 
zjišťují, že jsou tam nějaké neznámé polovojenské jednotky. Jak živá je ta diskuse? Jak osobní to v tu 
chvíli je? Armáda včera a dnes… A co zítra? Zpracovala: Jana Mašková, astroložka, www.astrojinak.cz, 
astrojinak2018@seznam.cz 3/36 Aleš Opata – Zkušený odborník - Je to složitý proces Důležité je, že 
Ukrajina není součástí NATO. To, jak se na to ti vojáci dívají, to je poměrně složitý proces, kde se 
analyzují hrozby, zpravodajské informace, předpokládá se, jaký by ta situace mohla mít vývoj, kam by 
se to mohlo posunout a další věci, každopádně se hodnotí ta síla nebezpečnosti vůči samotné alianci 
a vůči členským státům aliance… Jana Mašková – Nezkušený laik Tady bych měla jako laik podstatně 
více otázek - v čem konkrétně spočívá ta "síla nebezpečnosti"? A proč se to celé řeší na území státu, 
který není součástí NATO, když je to tak složité? Proč se s tím vůbec začalo? Co je tou hybnou silou, 
která tak komplikuje život nejen armádě, ale i spoustě civilního obyvatelstva, to nemluvím o mrtvých 
a zraněných… V čem to pomáhá? Jaký problém to řeší? A pokud se hovoří o nějakých 
„předpokladech", z čeho takové "předpoklady" vycházejí? … Proč to tak je? Co to pro nás (a nejen pro 
nás) bude znamenat? Jak nám (a nejen nám) to pomůže? Co to vyřeší? … Aleš Opata – Zkušený 
odborník – Není to nějaké sezení v bunkru… … Ale v podstatě to … není, jak si někdo představuje, 
nějaké sezení v bunkru v nějakých tajných místnostech, ale ti vojáci normálně sedí v kancelářích a 
používají různé zdroje, různé informace a … analyzují, připravují podklady a další věci, je to asi tak, 
jako vy … se připravujete na nějaké interview …, akorát je to trochu složitější a robustnější. Jana 
Mašková – Nezkušený laik- Když se něco komplikuje... Nevím, ale charakter té práce mi připadá spíše 

jako špionáž…     Ale teď vážně - díky studiu univerzálních (kosmických) principů vím, že pokud jsou s 
něčím problémy, pak to znamená, že jde o nevhodně využitou energii, která se v konečném efektu 
ukáže jako naprosto zbytečně vynaložená (tzn. zbytečná práce). A přitom by tutéž energii bylo možné 
využít jinak a mnohem účelněji (stačí mít to správné „know-how“, tedy „vědět jak“)... Jiná energie… 
Pokud hovoří pan armádní generál o tom, že vše je "trochu složitější a robustnější", pak možná právě 

http://www.astrojinak.cz/
http://www.inspiro-akademy.cz/
mailto:astrojinak2021@seznam.cz


Zpracovala: Jana Mašková, astroložka, www.astrojinak.cz www.inspiro-akademy.cz astrojinak2021@seznam.cz 
Tento e-book je součástí astrologických projektů a jeho volné šíření je ZAKÁZÁNO! 

22/62 

ta složitost vypovídá o tom, že namísto "robustnosti" by měla přijít na řadu nějaká jiná energie, která 
NEBUDE tak fyzická, například CIT. Je to, podle mého názoru, právě ABSENCE CITU, co zde přináší ty 
nejzákladnější a také největší problémy... Analyzování hrozeb a strach z něčeho neznámého To, že se 
„analyzovaly hrozby“ svědčí, podle mého laického názoru, o tom, že zde byl strach. Strach z něčeho 
neznámého, co nelze specifikovat a určit. Tím „něčím“ jsou lidské city. Strach by fakticky nebyl, kdyby 
se dělo něco, co skutečně pomáhá, strach se objevuje pouze tehdy, pokud se děje něco, co není 
přirozené a co u lidí vyvolává silné emoce a negativní pocity, které lidé musí dát najevo… Armáda 
včera a dnes… A co zítra? Zpracovala: Jana Mašková, astroložka, www.astrojinak.cz, 
astrojinak2018@seznam.cz 4/36 „Najdi chybu, …, odstraň chybu“ Jinými slovy řečeno, chybí mi zde 
ono "Najdi chybu, chlapče, odstraň chybu!", jak o tom moc hezky hovoří bývalý velitel 1.a 16.tankové 
divize a vojenský specialista Ing. Zdeněk Zbytek ve videu „Naprosto nekompetentní orgány 
ministerstva obrany eliminovaly Generální štáb“ Jana Mašková – Nezkušený laik Možná, kdyby bylo 
respektováno to, čeho je nositelem hnutí B.O.S., tedy ODPOVĚDNÝ přístup s úctou k vlastnímu 
původu a k národu, jehož ochrana by měla být hlavním smyslem BEZPEČNOSTI, pak by nemuselo jít o 
„poměrně složitý proces“ a místo toho by mezi národy mohla zavládnout SOLIDARITA. Vše by bylo 
podstatně jednodušší… A tak mě napadá - jak je to v tomto ohledu s NATO? Rok 2017 - NATO a 
bezpečnost, odpovědnost, solidarita Tady budu opět citovat pana ing.Zdenka Zbytka (viz video 
Nedělejme si plané iluze. V případě migrace nám NATO nepomůže) Fórum hnutí B.O.S. „Jsi bezpečná, 
Česká republiko?“-29.6.2017 ing.Zdeněk Zbytek (bývalý velitel 16.tankové divize, vojenský specialista) 
„… ani NATO, v případě, že se u nás něco stane, NEBUDE zasahovat... NATO by zasahovalo pouze v 
případě, kdyby došlo k nějakému válečnému konfliktu …“ A zase ta válka A zase je tady ta válka. A ne 
naposledy. Pokud budete číst dále, tak vám možná postupně bude docházet totéž, co mně. To si 
řekneme v závěru… Pevně stanovený systém… Na druhou stranu si uvědomuji fakt, že pokud se 
utváří něco, co má skutečně hluboký smysl a má to mít trvalý charakter, pak to bývá složité a také 
(nejenom časově) náročné, ale pokud je pevně stanovený systém, pak se může vše zjednodušit. A tak 
mě samozřejmě zajímalo, o jaký systém jde v případě Armády ČR... Všechno se v průběhu hovoru 
začínalo postupně rozplétat a rozmotáva 
LV/ „Každá armáda se připravuje na válku, která byla… Říká dávná zkušenost. Dá se tomuto 
předpokladu nějak uniknout“ 
AO/ „Každá armáda se připravuje na válku, která byla“ - to je takové jednoduché klišé, ono se to tak 
říká, protože to je jednoduché řízení, jednoduché rčení, každopádně každá armáda má zájem na tom, 
aby se připravila na válku, která bude, protože když na tu válku, která bude, nejste připraveni, tak je 
to potom obrovské překvapení, což nikdo z nás nechce, takže je určitě pravda, že se musíte připravit 
na tu válku minulou, což je ten konvenční způsob boje, ale dneska to bezpečnostní prostředí je složité 
a nám největší záměr a největší prostor … naší přípravy dává kybernetické prostředí, informační 
operace …, ne že bysme si s tím neuměli poradit, ale v dnešní době je to nový fenomén – sociální sítě, 
on-line informace, je to prostě složitý a ty informace vládnou světem...“ 
 
JM/ Upřímně řečeno mi to, co je zde uvedeno, připomnělo to, co je uvedeno v knize Olina Jurmana 
„Špion“. Na přebalu této knihy se dočtete:  

Špion/Od šedesátých let minulého století je Evropa rozdělena na dva bloky. Nikdo 
nechce válku, ale jeden nevěří druhému. Protivník má zbraně hromadného ničení, 

které hrozí rozvrátit civilizaci. Je nutné mít oči a uši, které tuto hrozbu najdou 
a odkryjí…  

JM/ Tady se objevuje další téma – DŮVĚRA („jeden nevěří druhému" )… Dále mi to všechno 
připomnělo také to, o čem píše Olin Jurman v knize Vlastizrádce“, která pojednává o dění v 50.letech 
20.století.  
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Vlastizrádce-str.67/„To hlavní jsou … oči a uši státu zaměřené na válečné přípravy 
protivníka. Hlavně proto jej sem v hysterii vzájemného podezřívání a někdy 
až panice poslali s úkolem hledat za každou cenu příznaky příprav války…“  

JM/ A jak je to s důvěrou v politice v 21.století? O tom, jak je to s důvěrou v politice u nás, v České 
republice, v roce 2018, svědčí slova poslance Pirátské strany Mikuláše Ferjenčíka, která byla 
uveřejněna na titulní straně deníku E15 dne 12.6.2018:  

„Jsme samostatná jednotka, věříme málokomu…“  

JM/ Také vás napadlo, jak to může ve světě fungovat, když vládní činitelé nespolupracují a vzájemně 
si nevěří?  
 
LV/ „Takže ta válka se už vlastně po síti svým způsobem vede…“  
AO/ „Já bych neřekl, že se po síti vede nějaká informační nebo kybernetická válka, já bych řekl, 
že v tom prostoru běží živé operace, … které jsou zaměřeny na ovlivňování od jednotlivců až po 
národní vlády … a přirozeně běží tam i kybernetické operace, které mají různý záměr a které mají 
různý účel.  
LV/ Zabít člověka Je lehčí v dnešní válce, pane generále, zabít člověka, než tomu bylo třeba 
před padesáti lety?  
 
JM/ A zase tu máme válku a navíc ještě to, co k válce neodmyslitelně patří – smrt člověka…  
 
AO/ Zabít člověka je nepříjemná věc. Neřek bych, jestli je to lehčí anebo složitější, vždycky je to 
nepříjemná věc a každý ten voják stojí před složitým rozhodnutím, který musí udělat, to už za něj 
někdo vyřešil, když vstoupil do armády. Neřekl bych, že to je jednodušší, než to bývávalo, 
protože v tom kontaktním boji nakonec stejně dojde na ty jednotlivé vojáky, každopádně dnešní 
technologie umožňují nebo přenášejí tu válku do … tý virtuální reality v některých oblastech, 
ale určitě to není jednodušší, než to bývávalo.  
 
JM/ Jak si vysvětlit slova „technologie přenášejí válku do virtuální reality“? 
 
LV/ Proč se na to ptám? Já se na to ptám právě proto, protože na Bahnech loni nebo předloni jsem 
seděla v nějakém tanku a tam už jsem měla k dispozici jenom džojstyky a obrazovky a měla jsem 
pocit, že hraju nějakou počítačovou hru, jak kdybych vystřelila na nějaký protijedoucí tank, že to je 
vlastně hra.  
JM/ Jak souvisí pojem „virtuální realita ve válce“ s pojmem „zabít člověka“? Skoro to vypadá, že dnes 
bude válka „lidská“ v tom smyslu, že člověk si bude myslet, že hraje hru, a nebude tolik prožívat, že 
někoho zabil…  
 
AO/ „Ty bojový vozidla dneska jsou velice sofistikovaný, jsou technologicky velice dobře vybavený, 
takže ten kontaktní boj takhle může vypadat, každopádně u těch pěšáků u té pěchoty je to vždycky 
o tom přímém střetu s tím protivníkem, už to není v tý fázi, že se na to dívají na obrazovce v televizi.  
 
JM/ Musím se přiznat, že se mi při té představě dělá nevolno z toho, že se takto hovoří o lidském 
životě… Žaludeční nevolnost znamená, že se setkáváme s něčím, co není přirozené… V souvislosti s tím 
se ptám, když, jak pan armádní generál podotknul,  
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„…to už za něj někdo vyřešil, když vstoupil do armády“…  

JM/ A co až půjde o život? Budou čeští vojáci umírat pro českou zemi, za svou domovinu, jako naši 
předci, kteří umírali za to, abychom my mohli žít v míru…? Myslím, že nebudu daleko od pravdy, 
když odpovím, že dnes vojáci ve válkách za Českou zemi neumírají! Ani oni sami podle mého názoru 
nebudou vědět, za koho vlastně umírají… Aspoň tak to vidím já po tom, co jsem se seznámila s tím, 
co bylo samotnou příčinou předcházejících válek a jak i obě světové války (a nejenom ty) postavily 
členy jednoho a téhož národa – národa československého jako základu slovanských národů – 
proti sobě …  
 
LV/ „Vy v kryptě kostela v Resslově ulici, kde zemřeli českoslovenští parašutisté, předáváte odznaky 
za bojový kontakt a předáváte odznaky těm, kteří projdou náročným kurzem v Komandu. Má taková 
věc větší hodnotu, když se předává na takovém místě?  
AO/ „Pro ten kurz Komando to určitě hodnotu má, my jsme vojáci, vojáci jsou svázaní s historií, 
s nějakou symbolikou a když v tý kryptě jste, tak tam to prostě cítíte. Tam … cítíte, že ti výsadkáři 
za 2.světový války tam strávili svůj poslední boj, své poslední minuty života a šli do toho s věděním 
toho, že to tak skončí.“ 
 
JM/ Pokud je zde zmínka o Resslově ulici a československých parašutistech, pak by jistě bylo dobré o 
tomto činu vědět něco bližšího, možná by bylo zajímavé, kdyby si mohli účastníci „kurzu Komando“ 
tento čin celý „prožít“ alespoň pocitově. Pomoci v tom může např. film ATENTÁT z roku 1964, který je 
ještě dnes možné zakoupit na DVD a na jehož přebalu je psáno toto … „Film ATENTÁT nás vrací 
doprostřed jednoho z nejtěžších období českého národa, do období nacistické okupace. Napínavým 
způsobem vypráví o činu, který má významné místo v dějinách druhé světové války: o atentátu na 
nejvyššího představitele nacistické moci v českých zemích, zastupujícího říšského protektora SS 
Obergruppenführera Reinharda Heydricha. Podává široký obraz této události a pokouší se o postižení 
nejrůznějších souvislostí Heydrichova sporu s admirálem Canarisem, výcviku českých parašutistů v 
Anglii a zvlášť sugestivně zachycuje osud tří parašutistických skupin od jejich seskoku z letadel až po 
závěrečný hrdinský boj v kryptě kostela v Resslově ulici v Praze.“ … Z tohoto citátu mně osobně 
vyplývá, že tento čin, který byl následně příčinou dalších represí na českém národu, nevyšel z „české 
hlavy“, ale z „hlavy anglické“ - lépe řečeno od českého exilu v Anglii… Film „Atentát“ Z filmu se 
dovídáme, že skupina Anthropoid byla vybrána z vojáků, kteří prošli vojenským výcvikem v Anglii. 
Jaké měli úkoly? Ve filmu se říká toto „Různé. Navázání styku s domácím odbojem, radiové spojení s 
námi (s anglickým exilem), sabotáže…“ … A takováto byla výzva pro vybrané vojáky: „Vojáci, byli jste 
vybráni k akci, která je pro všechny vojáky metou. Očekávám, že budete stateční, věrní a poslušni 
rozkazu. Pamatujte, že vaše činy vejdou do dějin. Proveďte je bez váhání, i kdybyste měli obětovat 
svůj život.“ Podle filmu ti zúčastnění do posledního dne věřili, že přežijí a přiletí pro ně letadlo z 
Londýna, které je odveze zpět, ale v Londýně se s něčím takovým už nepočítalo… AO/ Silný efekt A 
ono to má i velmi silný efekt na ty vojáky, protože ten kurz Komando sám o sobě je složitý a náročný 
a po tom kurzu přijde takové uvolnění s tou euforií a s tím pocitem, který získají v tý kryptě, takže to 
má velmi silný efekt na ty vojáky. JM/ Tady je třeba vědět, proč k tomuto činu vlastně došlo? 
Odpověď nalezneme v knize „Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. 
protektorátu Čechy a Morava“ od Vojtěcha Šustka. Armáda včera a dnes… A co zítra? Zpracovala: 
Jana Mašková, astroložka, www.astrojinak.cz, astrojinak2018@seznam.cz 9/36 „Atentát na 
Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava“ - Vojtěch 
Šustek – str.19-20 Likvidace Reinharda Heydricha, jednoho z nejmocnějších mužů nacistického 
Německa, provedená československými parašutisty 27. května 1942, patří v dějinách 2. světové války 
k nejvýznamnějším a nejslavnějším úspěchům československého zahraničního a domácího odboje. 
Odstranění obergruppenführera SS Heydricha – šéfa Hlavního úřadu říšské bezpečnosti v Berlíně a od 
28. září 1941 zastupujícího říšského protektora v českých zemích – přinesla úsilí o osvobození a 
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obnovení Československa značný užitek. Podařilo se zneškodnit významného protagonistu genocidy 
porobených národů a současně vyvrátit rafinovanou nacistickou propagandu o poraženeckých 
Češích. Okupanti byli v šoku a Čechoslováci získali u národů protiněmecké koalice veliké sympatie. To 
záhy vedlo k plnohodnotnému uznání československé exilové vlády.1) Znamenalo to, že konečně 
všechny světové velmoci protiněmecké koalice uznaly také územní integritu historických českých 
zemí a anulovaly územní zisky Německa na úkor Československa plynoucí z tzv. mnichovské dohody. 
1) K uznání zahraniční československé vlády se československý exil propracovával zdlouhavě a teprve 
21. července 1940 britská vláda uznala „prozatímní česko-slovenskou vládu“. Srov. Jan Gebhart, Jan 
Kuklík: Velké dějiny zemí koruny české, sv. XV.a, 1938–1945, Praha 2006, s. 382–383. Postavení 
srovnatelné s ostatními exilovými vládami ve Velké Británii získali Čechoslováci až v létě roku 1941, 
poté co prozatímní vládu uznaly SSSR a USA. Srov. tamtéž, s. 398–399. LV/ Kurz Komando Co budu 
umět, když projdu kurzem Komando? AO/ Fyzický a psychologický stres Ono to není o tom, jestli 
budete něco umět nebo nebudete, ale je to o tom, že v tom kurzu se klade velký důraz na to, aby 
vojáci byli schopni cvičit, plánovat, řídit malé taktické týmy pod značným fyzickým a psychologickým 
stresem, takže my jim tam navodíme toto prostředí a v tom prostředí oni se učí plánovat a řídit boj. 
LV/ Jak? Jak se to dělá? Armáda včera a dnes… A co zítra? Zpracovala: Jana Mašková, astroložka, 
www.astrojinak.cz, astrojinak2018@seznam.cz 10/36 AO/ Různě Dělá se to různě, jsou na to … různé 
sofistikované metody, ale i praktické, že běháte tak dlouho, dokud vás z toho nebolí nohy nebo 
dokud nepadnete, málo spíte, málo jíte, je vám zima, prostě všechny … ty příjemný věci, na který jste 
zvyklá, jsou zapovězeny JM/ Přesně takhle to může být u nás všech, pokud bude válka – prostě „ty 
příjemný věci“ nám budou „zapovězeny“… A právě tady jsme „u jádra pudla“, tedy u jádra věci. Ty 
„příjemné věci“, o kterých je tu řeč a které jsou zapovězeny, jsou totiž naprosto přirozenou součástí 
života jakéhokoli člověka, prostě k životu patří jako protiváha toho nepříjemného a negativního, 
třeba jen v podobě dobrých vztahů mezi lidmi a vzájemné pomoci… A víte, co se stane, když člověk 
musí konat „pod značným fyzickým a psychologickým stresem“ a navíc jsou mu zapovězeny „ty 
příjemný věci, na který je zvyklý“ a které mohou toto všechno „vyrovnávat“? Jednoduše začne 
nenávidět ty, kteří si mohou „ty příjemný věci“ dovolit a o to je vůči nim nenávistnější. Jeho psychika 
je vybičována až k nepříčetnosti a potřebuje „upustit páru“, což se dělá při boji – já osobně to beru 
tak, že voják je v boji o to nemilosrdnější, o co krutější podmínky jsou při výcviku i v boji. Proč to 
všechno? Nabízí se otázka – proč to všechno? Proč se mění psychika člověka tak, aby se z něj stal 
„nenávidějící a zabíjející stroj“? Skoro to totiž vypadá, že vojáci se v tom kurzu učí nenávidět a zabíjet 
(tak to aspoň vnímám já) … Něco takového není normální ani přijatelné pro život, tak nevidím důvod, 
proč by měli být součástí něčeho takového čeští vojáci – čeští lidé?! … Proč tolik nenávisti, když 
samotnou podstatou a lze říci i smyslem života je LÁSKA!? A tak mě napadá… Každý člověk v životě 
čerpá z toho, co se naučil v mládí, ponejvíce do dvanácti let věku. A tak mě napadá - není to tak, že ti 
mladí, kteří dnes (podle leckoho neškodně) „bojují po síti“ v různých bojových hrách, kde je spousta 
násilí a krve, jsou takto připravováni na to, že budou jednou zabíjet ve válce, a proto je také takto 
„sofistikované“ prostředí i v tancích, aby se maximálně přizpůsobilo mentalitě takového člověka…? A 
co řešit psychické problémy? Jistě, je možné říci, že to, o čem je řeč výše (hlad, zima, psychický 
stres…), je ve válce zcela běžné. Pokud to tak je, pak by mělo být součástí výcviku spíše řešení těch 
psychických problémů, které jsou s tím spojeny. Nejednou jsem slyšela o tom, že vojáci, kteří se vrátili 
ze zahraničních misí, mívali psychické problémy a leckteří skončili jako alkoholici nebo byli původci 
násilností – nebývá to pravidlem, ale stává se to, přičemž leckdy se k tomu přidají i drogy. To všechno 
(podle mého názoru) vypovídá o tom, že je na účastníky misí kladen nepřiměřený tlak, který ti vojáci 
nezvládají – jednoduše proto, že jsou lidé a mají cit… Toto je můj vlastní názor, ale myslím, že je v 
tom i kus psychologie, která je v boji také hodně důležitá… 

  

1.04.18 
Pro ně je proto velmi důležité získat „ukazatele“ alespoň na 500 let dopředu, o čemž neustálé básní 
Děvjatov: (nám stačí dvanáctiletá nebo třicetiletá období) 
1.04.23 

http://www.astrojinak.cz/
http://www.inspiro-akademy.cz/
mailto:astrojinak2021@seznam.cz


Zpracovala: Jana Mašková, astroložka, www.astrojinak.cz www.inspiro-akademy.cz astrojinak2021@seznam.cz 
Tento e-book je součástí astrologických projektů a jeho volné šíření je ZAKÁZÁNO! 

26/62 

„Aaach, oni tam na 500 let dopředu plánují...“ – kdo tobě (Děvjatovu) brání plánovat, studovat 
zákonitosti řízení? 
1.04.30 
Proč je efektivní Putin? No proto že on řídí s perspektivami na desítky let dopředu, na tisíciletí. Byl u 
nás premiér, Viktor Stěpanovič Černomyrdin.  
1.04.41 
Schvalovali další katastrofický rozpočet v Dumě, a on tam řečnil: 
„JM vám napíšu libovolný plán na 3000 let dopředu, jen mi řekněte, co dělat právě teď!“ 
1.04.55 
Jde o to, že pokud NEVÍŠ, jaký cíl máš pro rok 3000, NIKDY nebudeš znát, co dělat TEĎ. 
1.05.04 
A všechny regionální elity (národní), žijí „právě teď“... skáčou „právě teď“, aby dokázaly, že nejsou 
Moskali... 
1.05.16 
O tom je celé jejich „řízení“ ... a tito zde jen řídí, realizují informační zásahy do systému, pokaždé 
měníc informační prostředí, ve kterém tyto „elity“ zde jsou neakceschopné. 
1.05.28 
Proč? Technici nechápou, proč jejich projekty nejsou nikomu potřeba a nejsou financovány. 
1.05.35 
Finančníci nechápou, proč by měli investovat do „techniků, a tihle, sebraní z různých „Eurovision“, 
různí Conchiti Wurst, formují obecný směr. 
1.05.49 
Když například teď na Ukrajině většina nechápe, „k čemu je nám vůbec potřeba všechen ten 
průmysl...“ 
1.05.54 
To bylo i mezi bandity v Čečně – k čemu průmysl? Kulomety budou i bez něj, telefony budou i bez něj 
... z nebe se materializují samy od sebe... 
1.06.09 
Oni nechápou, oni „potřebují“ zničit Donbas, a potom u nich „nastoupí štěstí“ ... nebude nic, 
1.06.15 
Jakmile zničí průmysl, ztratí základ pro schopnost konkurence s druhými takovými objekty (státy), 
někdo je přitlačí 
1.06.23 
To je to, o čem je řeč – národní elity nedisponují potřebnými znalostmi a proto ten, kdo zná a chápe 
více, jimi může řídit. 
1.06.32 
Jakto, že Putin konkuruje Globálnímu prediktoru? Protože on nemá podobné nadnárodní instituce, ty 
vytváří teprve nyní, BRICS atd. 
1.06.42 
EES (Euroasijský ekonomický svaz), on vytváří tyto nadstátní systémy souhlasování a řízení,  
1.06.52 
On bojuje, cíleně vrhá určitou informaci, která ruší řízení těchto (GP) a těmto (národní elity) ukazuje 
nutnost bránit se informací od GP. 
1,07,04 
Díky tomu procesu se nadstátní struktury řízení typu Bilderberg, Římské kluby, Komise 300, 
Trilaterální komise atd. stávají NEFUNKČNÍMI. 
1.07.14 
Přicházejí o svou funkčnost. Nu, všechno naráz neřekneš, jen zopakuji, z čeho jsem začínal – 
1.07.22 
- jen to, co jsem nyní řekl za hodinu a něco, jsme na seminářích probírali 15 hodin, jen teorii. 
1.07.33 
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Můžete se podívat na videa seminářů. A co se týká Globálního prediktora, snažil jsem se tématem 
zabývat v „otázkách a odpovědích“. 
1.07.43 
Nejsem schopen vám ukázat jedno místo a říct, tady to vše najdete... ta informace je v pracích 
Vnitřního prediktoru, ano? 
1.07.53 
Ale říct „čtěte práce VP SSSR, tam najdete vše“, to je k lidem přezíravé z toho prostého důvodu, že se 
jedná o desítky knih – kolik knih by bylo nutné přečíst, co kde hledat atd. 
1.08.04 
Z toho důvodu dáváme ve videích vždy maximálně 2 knihy jako doporučení, šetříme čas lidí. 
1.08.16 
Ohledně GP můžu opět jen poradit obrátit se k těm dílům Otázek a odpovědí, kde ty otázky zadávali a 
odpovídal jsem... 
1.08.28 
Následuje organizační info, výklad pokr. Od času 1.09.00 
1.09.00 
Dotaz ze sálu na téma, co je to fašizmus 
Fašizmus, to je systém řízení. Jeden z typů společenského samořízení společnosti, který je ale možný 
výhradně v davově-„elitární“ společnosti. 
1.09.22 
Když jsme hovořili o bělogvardějském projektu, nebo marxistickém projektu, my hovoříme v principu 
o fašizmu. Jde o to, že fašizmus je ideologicky všežravý. 
JM: V TOM S NÍM NESOUHLASÍM, HLAVNĚ CO SE TÝČE TOHO MARXISMU, ale to bych se s ním musela 
nejdřív seznámit. 
1.09.40 
Principiálním je pro něj vždy jen struktura společnosti – davově-„elitární“. Tady je možné zformovat 
systém řízení, který se ukáže fašizmem. 
1.09.47 
Fašizmus se může přikrývat libovolnými ideologiemi, ale jeho podstata spočívá v čem: 
1.09.53 
V aktivní podpoře tzv. malých lidí, zdůrazňuji, v AKTIVNÍ PODPOŘE ze strany „malých lidí“ v důsledku 
JEJICH VLASTNÍHO IDEOLOGICKÉHO přesvědčení. 
1.10.10 
V čem spočívá jejich aktivnost – oni jsou ideologicky motivováni vlastním přesvědčením, a co 
podporují: oni podporují SYSTÉM ZNEUŽÍVÁNÍ MOCI elitární oligarchií. 
1.10.29 
Která nabízí nespravedlivost (faleš, zlo) jako jedinou pravdu, 
1.10.36 
A vší svou mocí kultivuje tu nespravedlivost ve společnosti, čímž aktivně brání lidem v jejich 
možnostech stát se Lidmi. 
1.10.54 
Veškerá moc je na to orientována – představit vědomé zlo jako dobro, a kultivovat, implementovat to 
zlo do společnosti. A aby to probíhalo, dělá se ještě jedno: 
1.11.09 
Opět, vší svou mocí potlačují ty, kdo pochybuje o spravedlivosti té vládnoucí oligarchické elity a jí 
prováděné politiky a také ty, koho z toho vládnoucí režim jen podezřívá. 
1.11.29 
Podívejte se, co se děje na Ukrajině – krystalicky čistý fašizmus. 
1.11.34 
„Ukrajina nade všechny!“, zavádějí se naprosto nelidské formy interakce, všichni, kdo s tím 
nesouhlasí, jsou likvidováni (podívejte se nejen na Lugansk, Doněck, ale na Oděsu). 
1.11.54 
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Pojali podezření vůči lidem a spálili je zaživa. 
1.11.59 
Takže fašizmus může být všude. To, že bílé hnutí našlo společnou řeč s Hitlerem, to bylo na této 
osnově, na osnově fašizmu. 
1.12.14 
Oni potlačovali, opakuji, pro ně bylo principiální zlikvidovat „dobytek“, který si dovolil stát se 
člověkem. 
1.12.24 
Veškerou dostupnou mocí likvidovat všechny, kdo pochybuje o správnosti politiky vládnoucí 
oligarchické elity. 
1.12.32 
A likvidovat i ty, koho začnou podezřívat. ZDE SE NACHÁZÍ kořeny zvůle bílého teroru jak během 
občanské války, tak během 2.sv.války. 
1.12.41 
A to je to, co šíří takoví jako Prosvirnin – sputnik a pogrom (internet-těleso, pozn.), oni usilují o toto, 
chtějí zlikvidovat ruský národ kompletně. 
1.12.54 
Protože ruský národ se s fašizmem nepřátelí, ruský národ buduje samořízení společnosti na základě 
soubornosti, a to NENÍ DAVOVĚ-„ELITÁRNÍ“STRUKTURA SPOLEČNOSTI. 
1.13.07 
(nejasná poznámka o trockistech ze sálu) 
1.13.09 
Protože to i trockisté jsou, oni ve všech společnostech budují rovnou fašizmus. Spojené státy – zcela 
fašistická společnost. 
1.13.20 
Podívejte na ně z hlediska kritérií: nespravedlivost představují a šíří jako spravedlivost, potlačují 
všechny, kdo pochybuje o spravedlivosti prováděné politiky. 
1.13.31 
Všechny. A stačí podezření. A ta jejich tzv. „demokracie“ – vy pochybujete o naší spravedlivosti? Pak 
přijdeme k vám. Se všemi letadlovými loděmi. 
1.13.45 
A budeme vás bombardovat. 
1.13.48 
To bylo tak jen velmi krátce, ale doufám, že dnešní vysvětlení pomůže lidem v orientaci v regionálních 
a globálních elitách, 
1.14.01 
V Globálním prediktoru, v různých proudech, co je to fašizmus atd. 
1.14.05 
Všem díky za práci, na slyšenou. 
 
JM: jinými slovy řečeno – opět se ukazuje, jak důležité je, s jakými informacemi pracujeme i čemu 
věříme. Dnes je k dispozici obrovské množství informací a z těchto informací musíme vybírat ty, které 
vystihují podstatu a třeba i ukazují to, co nám zůstává utajeno. Záleží jen na nás, jak se k tomu 
postavíme. A o tom všem rozhoduje naše myšlení, jak se o tom píše v knize TAJEMSTVÍ a je to dále 
rozvíjeno v e-booku TAJEMSTVÍ po česku aneb Co v knize TAJEMSTVÍ nebylo? 
 

 
DÁT DO INSPIRO-AKADEMIE 
Z toho ze všeho je patrné, že to, co se děje, se děje v skrytu a ve chvíli, kdy to vyjde na povrch, bývá už 
pozdě s tím něco dělat. Stále je to ale všechno jen o jednom jediném, a sice o tom, jak dalece se dá 
ovlivnit člověk – jedinec a člen vesmírného řádu? Budeme-li si vědomě plnit své úkoly na univerzální 
úrovni, přestanou nás ovládat naše „nízké touhy po moci a ovládání“. Ta jediná moc a to jediné 
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ovládání, jaké má pro nás v životě smysl, je MOC OVLÁDAT SI SVŮJ VLASTNÍ ŽIVOT a tudíž nebýt 
ovladatelní. Z minulosti ale víme, že je možné ovládnout území, existuje však způsob, jak neovládnout 
lidi, tedy myšlení lidí. To vše souvisí s informacemi, které mají lidé k dispozici. A právě tady má důležitý 
úkol věda. Věda je nyní využívána k tomu, aby zdůvodňovala kroky ELIT. Dáme-li však vědě spirituální 
charakter a nadhled, jak o tom hovoří Radek, pak se můžeme v pojetí světa a života dostat až nad ony 
„elity“.  
My máme zjednodušenou situaci v tom, že víme, kam směřujeme – směřujeme ke „spirituální vědě“. 
Jde nám tedy o to vytvořit takový systém společnosti, který měli Indiáni. Jde o to přeskočit onu „elitu“, 
o které víme, že byla uměle vytvořená, takže nemá reálný základ.  
Jaký bude nový systém? Tady budeme vycházet z toho, o čem hovořil Radek.  
Nový systém se bude skládat z jednotlivých článků, kde každý článek bude „samostatnou jednotkou“ a 
zároveň bude součástí celku. O jakých článcích a „samostatných jednotkách“ hovořím? Je to každý 
z nás, každý občan tohoto státu.  
A kdo je nejdůležitějším článkem státu? To jsou obyčejní lidé – myslí na to ostatně i čeština v osobních 
zájmenech - JÁ, TY, ON, ONA, ONO, MY, VY, ONI, ONY, ONA. Jde tedy o každého z nás. A když už 
máme pojmout vědu spirituálně, je třeba dát vědě duchovní náboj. Pojďme tedy vědecky dokázat, že 
je možné využít univerzálních poznatků pro ovládání si vlastního života a tím zároveň utváření zcela 
nového typu státního zřízení, kde VŠICHNI LIDÉ v národu PŘEBÍRAJÍ ZODPOVĚDNOST ZA SVŮJ ŽIVOT A 
SVÉ KONÁNÍ! Protože právě o to teď jde. Jak to udělat? Propojíme si to, o čem hovořil Radek, 
s univerzálními poznatky z oblasti astrologie a esoteriky. Při té příležitosti si uvědomíme, že každý 
z nás si může určité věci vysvětlovat po svém, s lecčíms druzí lidé souhlasit mohou, s lecčíms ne, ale 
v každém případě platí, že skutečně osvědčit se může pouze to, co lze prakticky dokázat. A právě o to 
teď půjde – abychom to dokázali v praxi, protože to je právě to, co nás může bavit a co může vnést do 
našeho života „nový vítr“, který náš život rozproudí a rozpohybuje. 
Vy jste se v INSPIRO-AKADEMII seznámili s tím, co všechno je součástí života. Teď je tedy čas na to dát 
spirituální úroveň věd, jak o tom hovoří Radek.  
Při sledování videa V.Pjakina a také pod dojmem Radkových videí mě napadlo, že bychom mohli začít 
prakticky uskutečňovat nový, funkční systém mimo ten stávající. Přidat se mohou díky univerzalitě 
informací všichni ti, kteří jsou připravení a jsou HLEDAJÍCÍ. 
V. Pjakin hovoří v tomto videu o tom, že je nynější systém nastaven tak, aby se informace 
od „techniků“ (tedy i od „vědců“) nemohly dostat k finančním skupinám, které by je mohly podpořit. 
Proto je dobře, že existují Otevření vědci, kteří mohou tyto informace zprostředkovat neoficiální 
cestou a pokud každý k tomu přidá „to své“, může z toho být nakonec celek, který napomůže skutečné 
transformaci současné společnosti a současného systému – každý má přece možnost volby. O tom 
hovořil Radek a hovoří o tom i V. Pjakin. 
A protože nám jde o SJEDNOCENÍ, pokusíme se najít styčné body mezi tím, o čem hovoří V. Pjakin 
s tím, o čem hovoří Radek a přidám i své vlastní poznatky a komentáře. 
Nutno podotknout, že V. Pjakin velice přesně zmapoval současnou společenskou situaci – a troufám si 
říci, že velice trefně. Radek zase naznačil, kam by se mohla ubírat budoucí cesta. Styčným bodem, o 
kterém mluvili oba, je právě VĚDA. Jde o to, aby se to, co je spojeno s technikou a vědou dostalo 
k těm, kteří mají peníze. A jde samozřejmě také o informace.  
Dalším styčným bodem, o kterém budeme hovořit, bude V. Pjakinem znázorněný systém současné 
společnosti. Použiji citaci z českých titulků společně s print Screeny obrazovky, z něhož je patrné 
grafické znázornění toho, o čem V. Pjakin hovořil. JM/ Mé poznámky jsou psány kurzívou a jsou 
označeny JM/ To, co V. Pjakin kreslil na tabuli, jsem zpracovala v počítači. 

Radek a utváření nového řádu 
Přidávám své komentáře k Radkovým přednáškám. Mé poznámky a komentáře jsou označené 
JM/ a jsou psány kurzívou. 

Děkuji Radkovi, že si dal tu práci, aby ve videích zformuloval to, co se mu „honilo hlavou“       
U každého tématu jsem se pokusila „vytáhnout“ to nejpodstatnější a přidat k tomu svůj komentář.  
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To, o čem hovoří Radek, souvisí i s dalším videem, které posílám. 
Z videí jsem vytáhla to nejpodstatnější a doplnila to o svůj komentář. Chcete-li se dovědět více, 
podívejte se na video. 
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1. Analogie východu a západu - 1. díl - Čchi a věda  
Čchi kung – Analogie vědy Východu a Západu 
Jde o to pochopit, jaké jsou podobnosti a rozdíly v chápání Východu a Západu. 
https://youtu.be/uEQGmE_fuKQ 

VĚDA a UMĚNÍ - Analogie mezi vědou a uměním 
VĚDA přestavuje kvantitu, UMĚNÍ představuje kvalitu 
Skrze čísla si vysvětlíme pojem ČCHI. Čísla můžeme chápat z dvojího pohledu. 
Jeden pohled je ČÍSLO jako vyjádření KVANTITY (početní úkony). Druhý pohled je KVALITATIVNÍ – čísla 
mohou symbolizovat tvary v geometrii, mohou odrážet se jako frekvence v hudbě a také mohou 
charakterizovat postavení planet.  
Všechny tyto prvky byly popsány v knize KVADRIVIUM 

MYSL x TĚLO 
Analogie mezi východem a západem může představovat jakousi analogii mezi MYSLÍ a TĚLEM a my 
budeme hledat styčné body mezi Východní a Západní filozofií, přičemž k tomu použijeme čísla. 

Čísla  
Čísla mohou signalizovat hodnotu, množství, mohou však signalizovat také hudbu 

VĚDA = kvantita  + UMĚNÍ=kvalita 
RK/Věda vnímá čísla jako kvantitativní pojmy, například z hlediska různých početních úkonů.  
V umění mohou čísla symbolizovat tvary v geometrii, mohou odrážet se jako frekvence v hudbě a 
také mohou charakterizovat působení planet. 

VĚDA = kvantita  + UMĚNÍ=kvalita 
JM/ Jinými slovy řečeno VĚDA pracuje s obrovským množstvím informací, které si mnohdy odporují 
a nemusí být právě krásné ...   
Naproti tomu umění dodává harmonii, krásu, vyváženost 

Kvadrivium  
KVADRIVIUM – prastará svobodná čtyři umění – aritmetika, geometrie, hudba, astronomie 
RK/ Aritmetika, geometrie, hudba a astronomie se spojují ve starobylém umění KVADRIVIUM.  
V této knize jsou popsány všechny čtyři prvky  

• Aritmetika 

• Geometrie  

• Hudba  

• Astronomie  
Mužové středověku vnímali, že je třeba se naučit ne CO si myslet, ale JAKÝM ZPŮSOBEM myslet, 
tedy jakým způsobem kultivovat mysl ... 

ČCHI KUNG – KVADRIVIUM a TRIÁDA 
RK/ Umění kultivace ČCHI, tedy co máme kultivovat 
3 základní oblasti (TRIÁDA) 

• Tělo 
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• Čchi - JM/ Čchi=cit  -Čchi podle mého názoru představuje cit, tedy to, jak se cítíme i naše 
vlastní pocity, je to něco, co je nehmotné a co má přitom největší sílu a moc. Cit je 
prostředkem spojujícím tělo a to, co nás obklopuje, především Zemi 

• Mysl – vědomí 
RK/ Vydáme se cestou kultivace mysli skrze kvadrivium.  
Čtyři základní uměni popsané v Kvadriviu 

• Aritmetika (=čísla)  

• Geometrie (=čísla v prostoru)  

• Hudba (=čísla v čase)  

• Astronomie (=čísla v čase a prostoru) 
RK/ Nechte tyto informace v sobě uzrát, zavnímat si je, pokusit se vnímat věci mimo logickou část 
a více v obraze, v umění, představit si tu krásu kolem, krásu v číslech a to, jakým způsobem spolu 
můžou komunikovat. 
RK/ Je tu jistá metoda, na kterou se teď spolu podíváme a uvidíme, kam nás zavede.  
 
JM/ Upřímně řečeno, nedokážu si představit „KRÁSU V ČÍSLECH“, ale dokázala bych si představit, 
že krásy je možné docílit například nějakými výpočty, které nakonec vedou k harmonii nebo spíš 
k rovnováze, což souvisí i s tím uměním – například s hudbou, protože má-li být hudba harmonická, 
pak musí souznít nějaké tóny, které si navzájem „rozumí“ a podobné je to i v životě při působení 
energií, má-li žít člověk harmonický život, pak musí docílit souznění toho, s čím se v životě setkává.  
Pokud hovoříme o astronomii a potažmo o astrologii, zde se rovněž mocně používají čísla, například 
co se týče pořadí planet ve vzdálenosti od Slunce nebo pořadí znamení ve zvěrokruhu, je tam i ta 
geometrie (soustředné kruhy vyznačující zvěrokruh a úhly mezi planetami, kterým se říká „aspekty“), 
dále jsou zde určité propočty pro výpočet postavení životních oblastí (domů) i planet ve znameních. 
Pokud se naučíme chápat jednotlivé energie znamení (každá energie znamení či planeta může tak 
představovat například určitý tón, ale netroufám si něco takového přiřadit, nicméně ke znamením 
jsou již přiřazeny barvy, i když v různých pramenech se přiřazené barvy mohou poněkud lišit. Pokud se 
tak chce například posílit energie nějakého znamení zvěrokruhu, pak stačí použít barvu, která danému 
znamení přísluší...). A pokud hovoříme o astronomii – co jiného by byly planety ve Vesmíru 
a znameních zvěrokruhu, kdyby nám informaci o jejich postavení nepředala astronomie a kdyby 
nebyla „čísla v čase a prostoru“... 
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ČÍSLO 1  
Jednička je to, čím začínáme. Lze ji zobrazit jedním bodem, tečkou – „to jsem JÁ“.  

MONÁDA-JEDNO-TA (Kdo jsem? Jsem JEDNO nebo JEDNO-TA?) 
Když si zvážíte význam slova JEDNA, to může být oboje – JEDNO jako JÁ nebo JEDNO-TA. A to se 
dostáváme právě k tomu, jakým způsobem lze chápat jedničku. Už zde je i ta kvalita, která nám 
charakterizuje různý pohled na číslo jedna.  
JM/Já osobně číslo 1 přiřazuji k jedinci – člověku jako členu vesmírného řádu, takže je tam jak to 
JEDNO, tak ta JEDNO-TA.   
RK/ Můžeme vyvodit, že skrze sebe se dostáváme k JEDNOTĚ a skrze JEDNOTU se můžeme dostat 
zpátky k sobě. Číslo 1 – bod v prostoru se může rozpínat, může zaujímat veškerý prostor a stane se 
jednotou. Anebo se naopak může smršťovat a dostávat se zpět do té JEDNOTY. Možná zde nacházíme 
nějaké pradávné propojení, že „Všichni jedno jsme“.  Abychom mohli najít tu JEDNOTU, je potřeba 
nejdříve najít to jedno JÁ - sebe. Když se podíváme, jakým způsobem funguje, jakým způsobem 
můžeme definovat tu JEDNIČKU, tak ji můžeme charakterizovat jako určité role, které dostáváme, 
pohled na naše EGO, subjektivita, to, že se díváme na svět našima očima nebo „očima“, které nám 
byly jakýmsi způsobem „propůjčeny“ během našeho růstu. 
 

 
 

JM/ ČÍSLO 1 = JEDINEC 
ČÍSLO 1 může být znázorněno jedním bodem, 
tečkou (tečka uprostřed kruhu či kříže) 

• Jeden bod  

• Tečka 

• Ego 
 

 
JM/Kruh se čtyřmi šipkami představuje zvěrokruh rozdělený na čtyři kvadranty, bod uprostřed 
představuje TADY a TEĎ. Je to právě TADY a TEĎ, k čemu se máme v životě propracovat. Jak se k tomu 
propracujeme, to vysvětluji ve svých projektech. 
 
RK/ Je známo, že většina z toho, co prožíváme za sebe, je nevědomé a je to dáno našimi PROGRAMY 
MYSLI. Je dobré být si toho vědomi. Další věcí, kde můžeme vidět naši subjektivitu, je, když se 
podíváme hlouběji do srdce, kde jsou EMOCE. A emoce je nám definicí, 7.10 kterou můžeme také dát 
???, je to energie v pohybu, je to jistý směr, který nám realita určuje, že se máme podívat. Ale stejně 
jako na MYSL není potřeba se upínat, podobně je tomu i s emocemi. Ale zase je to něco, co nám 
může pomáhat, ale pokud se příliš upínáme na EMOCE, také nám to v našem postupu nepomůže. 
Člověk většinou začíná MYSLET, to znamená „JÁ JSEM ČLOVĚK“ jako vědec, který byl trénován myslet 
logicky, racionálně a věci vnímám z kontextu logiky, ale jsou tu také jiné pohledy, a to pohledy 
emocionální, které se ustanovují mnohem hůř, nějaká pravda, která je více napojena právě na onu 
společnou JEDNOTU, a to jsou právě EMOCE. Ala když se podíváme na TRIÁDU – TĚLO-ČCHI-MYSL 
(VĚDOMÍ), kterou jsme viděli už na začátku, ČCHI-KUNG je o kultivaci těchto tří entit, tak se můžeme 
dostat ještě hloub, a to na úroveň TĚLA. Tady bych řekl, že ve většině případů, pokud je daný 
PROGRAM, tak na úrovni TĚLA vnímáme svou existenci jako výsledek materiálních procesů. To je 
něco, čeho si dost často nejsme ani vědomi, že nedokážeme přijmout realitu existence z nějaké 
spirituální části v nás a jsme prostě materialisté. Myslím, že toto je jedna ze základních charakteristik 
vědy v dnešní době a jak je definována, protože ty prvotní příčiny, které ona hledá, hledá v oblasti 
MATERIE – HMOTY. Veškeré VĚDOMÍ je produktem TĚLA, je produktem HMOTY, MYSL je produktem 
MOZKU, materiální interakce neuronů a synapsí (?). 9.40 A nic víc, spousta ??? přijímá.  ... Tady víme, 
kam nás přístup západní dovádí. Pokusíme-li se však podívat trošičku dál a zkusíme tuto triádu MYSL-
SRDCE-TĚLO dále rozvinout a ponořit se do ní, tak uvidíme, že tady existuje určité propojení, které je 
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už patrné z toho, jak ČCHI-KUNG pojímá tu trojici TĚLO-ČCHI-MYSL (Vědomí). A je zde interakce. 
Nejdůležitější, co já vnímám za sebe, je otázka VĚDOMÍ a je třeba si uvědomit, že spoustu našich 
informací nedostáváme jen z MYSLI, ale je třeba se ponořit do naší energie, to, co vnímáme, jako 
pochody 10.30 ??? emocí a možná jíž ještě hlouběji, začít vnímat tělo i mimo samotný kontext hmoty 
a podívat se zpět k tomu, zda opravdu dokážeme procítit celé tvé TĚLO, 10.56 ??? například jenom 
zavnímali, ??? – dva, tři krátké nádechy, nakolik dokážete svým VĚDOMÍM projít svoje tělo od hlavy 
až k patě, zavnímat si co a jak se kdo cítí. Je to jisté umění vnímat svoje TĚLO, to jsme tady zkoušeli 
v klidu, v ČCHI-KUNGU pak dost často existuje tzv. pojem ??? srdce, ... . to je schopnost vnímat, jakým 
způsobem se pohybujeme... Jde o to propojit to, co máme v MYSLI s tím daným pohybem, který 
probíhá. Z celé té JEDNIČKY nám vychází otázka KDO VLASTNĚ JSEM? Jsem ten JEDEN-JEDNO nebo 
jsem ta JEDNOTA? A možná je to taková věčná interakce mezi těmito, nechci ani říkat „extrémy“, ale 
mezi dvěma součástmi NÁS, kdy se snažíme navázat vztah sám za sebe, za to, že se ponoříme, 
propojíme s částí v sobě – TĚLA, MYSL i naše EMOCE a zavnímáme si je. A nakonec možná poznáte, že 
ta samotná intuice je to, co pochází až z toho nejhlubšího kořene v nás v samotném těle, protože zde 
je ukryto 12.50 ??? to, co nazýváme BRÁNA OSUDU, kde se ukazuje, že zde, podle TAOistů, se říká, že 
nás osud, to, co se v životě máme naučit, 13.00 ??? je již za nás zapsáno a máme jenom omezené a 
svobodu. 13.15 ??? Svoboda se někdy říká, že to je snaha vyniknout (???), protože ne každý může být 
milionář a ne každý může být kosmonaut. 13.20 (???) Někteří k tomu byli předurčeni,??? 
Takže JEDNOTA – JEDNO a JEDNO-TA je taková zajímavá analogie a ta je JEDNO-TA, to je to TAO a 
tam je důležité si připomenout, že ta JEDNO-TA v sobě už od začátku skrývá jakýsi paradox, to TAO 
těžko definovatelné, ... TAO je prázdné a přece nevyčerpatelné. Už jenom v téhle jedné věci můžeme 
cítit paradox. Paradox je, myslím, to, že z ničeho vzniklo něco, pokud to budeme vnímat jenom 
z pohledu mysli, tak mysl nás do toho zatáhne, ale pokud si zkusíme to zavnímat z pohledu čísel 14.30 
??? a podíváme se na pojem JEDNA a JEDNOTA a když si to necháte v sobě usadit, tak možná 
pochopíte, kam tím mířím. Opravdové poznání většinou nevychází z hlavy, ale z našeho celkového 
pochopení v životě. Důležitá věc, kterou bych rád tady přidal, že většinu věcí bohužel nevyřešíme 
jenom v mysli, ale třeba můžeme kultivovat mysl a může se nám i podařit a často se stává, že spousta 
PROGRAMŮ je uložená v těle. To je výhoda východních přístupů a toho, že se snaží kultivovat všechny 
tři naše vrstvy existence tak, abychom uvolnili veškeré ty staré, naučené způsoby chování, které už 
nám už 15.25 ??? přestaly sloužit.   ... 
 JM/ Ale to, jak myslíme, je rozhodující ... abychom uvolnili ty staré, neplatné vzorce chování 
MYSL všechno řídí. (JM/EMOCE jsou naše city, ať už pozitivní či negativní, které jsou nehmotné, a 
přesto rozhodují o kvalitě života),   
 

• PROGRAMY mysli - RK/ „ 

• Srdce – emoce 

• Těla – materialismus - RK/ „Na úrovni těla vnímáme svou existenci jako výsledek materiálních 
procesů, toho si nejsme vědomi, nedokážeme přijmout realitu existence ve spirituální části, 
to je jedna ze základních charakteristik dnešní vědy.“ 

 
JM/ Ano, věda by se měla zaměřit nejen na čísla a fakta, měla by brát v potaz také emoce, tedy vnitřní 
pocity, které nás spojují s planetou Zemí. Věda tedy není jen o těch číslech a předkládání důkazů 
ve formě statistik či grafů, dnešní věda je o tom, uspořádat věci tak, aby vše mohlo rezonovat také 
s přirozenými přírodními mechanismy a našimi vnitřními pozitivními pocity...  
 
RK/ „Prvotní příčiny, které věda hledá, hledá v oblasti materie, hmoty.  Veškeré vědomí je 
produktem těla, hmoty. Mozek, mysl.  
JM/ JEDNOTA neboli SJEDNOCENÍ představuje naše „Božské Já“ – každý, tedy JEDNO je součást celku, 
tedy JEDNO-TA – co je „dole“, je i „nahoře“. 
RK/„Brána osudu“ – tam se ukazuje, že nás osud, co se děje, co se máme naučit, jaké máme možnosti 
a máme jen omezené možnosti, svobodu... Většinu věcí nevyřešíme jenom v mysli ... 
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 JM/ Ale to, jak myslíme, je rozhodující ... abychom uvolnili ty staré, neplatné vzorce chování 
A nyní můžeme přejít k dvojce. 

ČÍSLO 2  

DUALITA – PÁR – MUŽ a ŽENA  
Dvojka to je DUALITA. A napsal bych tam i čas. Nechte si jen zarezonovat, co vlastně pro vás znamená 
číslo dva – pár-dva, MUŽ a ŽENA; 15.50 ??? pro účel geometrický se pokusíme navrhnout BOD, který 
se protíná do druhého 

Když se podíváte na alchymistický symbol pro MUŽE , jeho cestu k jednotě, k Bohu, je to šipka 

Pokud se podíváte na stejný symbol pro ŽENU , je to kroužek a dolů křížek. 
To, co se odlišuje mezi pohledem, když vnímáme dvojku jako čárku  
Případně se na dvojku můžeme podívat i tak, že čárka nám obkreslí KRUH uzavřený 
 
Když si zavnímáte, že ČAS, jak jsem na začátku říkal, že ČAS může být lineární, zároveň může být i 
cyklický. A to je něco, co jsem tady chtěl zdůraznit jako jeden z velkých rozdílů mezi Východem a 
Západem, mezi VĚDOU a UMĚNÍM ŽÍT, je, že dost často se na Západě díváme na ČAS lineární a 
nevnímáme jeho cykličnost. Čili cykličnost je něco, co nás může zavést hlouběji. Cykličnost 
neznamená točení se v kruhu, ale je to vlastně spirála, která neustále stoupá. V lepším případě by to 
měla být spirála, protože v té člověk nebloudí v kruhu. Cykličnost se nám odráží v počasí, všichni asi 
dobře znamení cykličnost, ale to je něco, co Západní věda až tolik nevnímá – čas, šipka času. Je 
lineární a míří jedním směrem. Čárka nám charakterizuje pohyb dopředu – VĚDU, která se také 
pohybuje dopředu, z původních menších znalostí se dokážeme dostat dále k novým znalostem.  
UMĚNÍ nějakým způsobem obkružuje realitu, je cyklické, stejně jako čas.  
Zároveň se dá říct, že první část vlevo nám více charakterizuje vědu, druhá umění, první je více 
statické, druhé je více dynamické. Proč mluvím o dynamické? Protože abychom pochopili pojem 
ČCHI, je potřeba odhlédnout od statických pojmů. Od nějakých názvů, podstatných jmen, víc se dívat 
na procesy, na slovesa. Protože jak můžeme vnímat slovo ČCHI? Zkusme se podívat do kontextu 
Východu, kde brali realitu jako neustále se měnící existenci, jak říkal Hérakleitos, a tenhle princip 
proměny, tato proměna v životě, někdy potřebuje energii, proto se tak často ČCHI charakterizuje jako 
energie, a často stačí jenom vědomí, uvědomění si, kam mám směřovat a proud událostí mi už tu 
energii přinese s životem, to znamená je potřeba s tímto pojmem, já se snažím s tím vždycky zacházet 
opatrně, abych ho dával do kontextů. Za mě je to jistý potenciál ČCHI, protože jak vidíte, je to něco, 
co spojuje naši materiální stránku s něčím, co už je méně materiální – MYSL či VĚDOMÍ (viz 
KVADRIVIUM). Je to něco, co charakterizuje, je to jistý potenciál naší existence, který může a nemusí 
být naplněn. Víme, že máme prenatální ČCHI, která je nám dána od rodičů a je to jako plamínek 
svíčky, který, když dohoří, tak náš život je ukončen. Máme postnatální, kterou získáváme z dechu a 
z potravy, a musím 20.55 ??? podlehnout ??? z toho čistě pragmatického, materialistického pohledu, 
který dost často spojuje ČCHI a energii, za mě – je to něco víc, je to dáno kontextem reálií, je to dáno 
jako charakteristika toku proměny a tato proměna právě probíhá mezi dvěma základními  prvky, 
které se nazývají JIN a JANG, které se neustále vyměňují. Za mě – neexistuje něco, jako bílá a černá,  
Bílá, světlá – JANG, jako entita, tmavá jako JIN černá z tohoto kontextu a je to ta dynamická proměna 
mezi nimi, zkusme to chápat ne jako entitu, ale jako proces, takže zkusme si představit, že v každém 
bodě prostoru dochází právě k neustálé výměně a právě tento proces výměny nám charakterizuje 
naši energii ČCHI – schopnost dívat se kupředu nebo do kruhu ve spirále nám dává to, zda máme 
dostatek ČCHI na to, abychom se tím daným směrem dostali.  
JIN a JANG – představuje PRINCIP PROMĚNY – po JANG následuje i JIN -  I-ŤÍNG 
Po SVĚTLE následuje TMA, po horkém bude následovat chladné, po zimě bude následovat jaro – jsou 
to cykly, které jsou podle TAOistů zakotveny v samotné realitě. Podobně to bude, když vám bude 
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zima, když se dostanete do zimy (JIN), tělo se začne třást (JANG). V přírodě je zakotvena tato 
rovnováha, něco podobného můžete nalézt i ve fyzice, ..., protože jsme říkali,  
JINOVÉ je to přijímající, které tvoří kruhy 
JANGOVÉ je to mající směr, už i ten, kdo reprezentuje to vědomí, je to mužská složka v nás 
reprezentuje to vědomí a tu energii, to šíření těch vln. Tady když se podíváte na elektrické a 
magnetické pole, tak jestli vám tato analogie, když to zavnímáte, jestli tam najdete nějaké analogie.  
Myslím si, že toto je asi na úvod vše. To, co jsem vám chtěl v této přednášce nastínit, je přístup 
Východu v porovnání se Západem a zda můžeme najít něco, co je spojuje a kde jsou ty styčné body, 
které můžeme mít. 
 
 

 
VĚDA 
MUŽ 
LINEÁRNÍ 
 

 UMĚNÍ 
ŽENA 
CYKLICKÉ 

 

 
 
 
Kruh  
 
JM/ Vždy záleží na tom, čemu věnujeme svůj ČAS – je to důležité pro naši BUDOUCNOST, protože 
v PŘÍTOMNOSTI si tím, co uděláme teď, připravujeme podmínky pro BUDOUCNOST, stejně jako jsme 
si v MINULOSTI připravovali podmínky pro PŘÍTOMNOST – to si mnoho lidí neuvědomuje. 
 

• Věda  – umění 

• Muž – žena – (Symbol Marse - Symbol Venuše) 
 
JM/ Dualitu vnímám tak, že člověk se proměňuje prostřednictvím druhých lidí, a to díky tomu, 
že pochopí, o co druhému člověku jde. I tady je důležité myšlení...  

DVA DRUHY POHYBU  - Lineární – cyklický (ČAS)  

KRUH 
RK/ Velký rozdíl mezi západem a východem – často se na západě díváme na čas jako na lineární 
a nevnímáme jeho cykličnost, točíme se v kruhu a je to vlastně spirála...  
 
JM/Tento KRUH může představovat ZVĚROKRUH, i pohyb planet se svým způsobem děje ve spirále... 

CYKLIČNOST 
RK/ cykličnost se odráží v počasí, to, co Západ tolik nevnímá je to, že šipka času je lineární, směřuje 
jedním směrem, čára charakterizuje pohyb dopředu. 
  
JM/ Cyklický je pohyb planet, ale naše životní směřování může být pouze jedno, tedy lineární, máme 
v životě svůj vlastní směr, ten si však určujeme my sami svým myšlením. Při tomto pohybu vpřed je 
někdy nutné věnovat pozornost také tomu, co bylo, abychom z toho mohli čerpat, tedy ve chvíli, kdy 
se dostaneme „na scestí“, musíme se vrátit, abychom zjistili, kdy a kde jsme ztratili ten správný 
směr...  
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RK/ Umění je cyklické, stejně jako čas – je více dynamické – abychom pochopili pojem ČCHI, je třeba 
odhlédnout od statických pojmů... Takto se jeví věda, z původních menších znalostí se dostáváme 
dále  
 
JM/: Ale v určitém čase se musíme zastavit a začít věnovat pozornost svým citům a pocitům ... K tomu 
dochází ve chvíli, když se to s myšlením a rozumem začne přehánět - pak musíme čerpat z toho, co tu 
bylo a co se osvědčilo. A k tomu také potřebujeme rozum a zároveň cit ... 

PROJEV ENERGIÍ podle Východu 
RK/ Naše existence se stále proměňuje, existuje zde PRINCIP PROMĚNY – někdy potřebuje energii, 
proto se ČCHI objevuje jako energie a proud událostí tu energii přinese k životu – je potřeba to dělat 
opatrně. Je zde nějaký potenciál, který může a nemusí být naplněn, je tu nějaký prenatální systém, 
dar od rodičů, ... další, kterou získáváme z dechu a potravy, charakteristika toku proměny a tato 
proměna probíhá mezi dvěma základními prvky, které se nazývají JIN a JANG  
 

DVA PROJEVY ENERGIÍ  
JM/Z univerzálního hlediska lze pod číslo DVA přiřadit DVĚ MOŽNOSTI PROJEVU VLASTNÍ ENERGIE 

• aktivní - pasivní 

• mužská – ženská 

• pozitivní - negativní... 
JM/ Jak je to u člověka jako člena Vesmírného řádu (viz 1), to lze celkem snadno vysledovat 
z horoskopu narození. Vše je pevně dáno, i projev energií. 
 
JIN – přijímající  – ŽENA (ženská energie - pasivní, citlivá, praktická, negativní) 
JANG – mající směr – MUŽ (mužská energie - aktivní, fyzická, intelektuální, pozitivní) 
 
RK/ Jedná se o proces, k čemu mezi JIN a JANG dochází. Naše energie ČCHI – schopnost hýbat se 
kupředu nebo do kruhu ve spirále, to potřebujeme k tomu, abychom se dostali na ten správný směr 
Cykly jsou zakotveny v samotné realitě  
 
JM/ jedná se o cykly pohybů vesmírných těles... 

2. Analogie východu a západu - 2. díl - Vědomí a prostor  
https://youtu.be/eCsC5P_LStQ 
 
Nástin tématu: - Svoboda versus omezení - Člověk mezi zemí a nebesy - Dary – Esence života pro sdílení - 3 – Most - Vědomí - 4 - 
Prostor idejí - 5 – Živý prostor Inspirace na doma: 1. Jsou vaše volby vždy svobodné? 2. Jak vnímáte roli „Náhody“ ve vašem životě? 3. 
Jaké jsou vaše dary? 
ZOBRAZIT MÉNĚ 

 
RK/ Minule jsme se skrze kvalitativní hodnoty čísel pokusili pochopit pojem Čchi a jakým způsobem 
ho můžeme vnímat v rámci naší praxe... můžeme ji charakterizovat jako výměnu pomocí MONÁDY a 
výměnu pomocí JIN a JANG, což jsou dva prvky a tyto dva prvky nám reprezentují dualitu. Nyní si 
řekneme, jakým způsobem můžeme tuto dualitu překonat? Proto zaměříme pozornost na tato čísla: 
 

• ČÍSLO 3 – VĚDOMÍ 

• ČÍSLO 4 – PROSTOR 

• ČÍSLO 5 – JINÝ PROSTOR 
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VĚDOMÍ – PROSTOR 
RK/ Toto budeme vnímat jako analogii mé vlastní cesty a rozporu, který ve mně vznikl, když jsem se 
začal více věnovat východním naukám TAOISMU a ČCHI-KUNGU a snažil se je zkombinovat s vědou, 
protože našel jsem často případy, kdy pohled těchto dvou nauk byl poněkud rozdílný, u takových 
případů byla otázka SVOBODNÉ VOLBY.   

SVOBODNÁ VOLBA nebo OSUD? 
RK/ Máme svobodnou volbu nebo volbu předurčenu osudem? 

SVOBODA a OMEZENÍ 
RK/ Pak jsou tady dva různé pohledy – jeden pohled SVOBODA je ten základ, druhý je, že jsme 
určitým způsobem omezeni v našich životech.  
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VĚDA a TAO  - HMOTA a DUCH 

VĚDA – HMOTA; SVOBODA vs. ZÁKON 
RK/ Na tu první stranu bych dal VĚDU, to „racio“, ten materialismus, který VĚDA reprezentuje. Sama 
za sebe je VĚDA definována HMOTOU, která má jisté zákony. Vzniká tu jistý paradox, protože zde 
hovoříme o svobodě a přitom tu máme zákony.  

TAO – DUCH 
RK/ Taoistické pojetí připomíná, že DUCH je prioritní před hmotou, DUCH formuje HMOTU, je to 
idealistické učení, to je třeba říci ze západního pohledu, také zde fungují jisté zákonitosti.  
Toto jsou obecné pohledy na realitu a půjdeme-li dále, protože se chceme bavit o naší svobodné 
volbě a o svobodné volbě živých tvorů, člověka, tak když se podíváme na biologické organismy, tak 
dost často se ve vědě mluví o náhodě, protože naše evoluce, jak je definována, je (prý) řízena 
„náhodou“, náhodnými ??? DNA, které se časem akumulují, protože jsou příznivé pro život.  
Naopak východní nauky hovoří o jistém vnitřním řádu. Líbí se mi věta, která říká, že chaos nebo to, co 
považujeme za náhody, nepodléhá (???) prý nějakému vyššímu řádu. Jak to vyhodnotíme? V prvním 
případě máme pocit, že můžeme vše, stačí, když si to zvolíme a budeme se snažit a dosáhneme, co 
potřebujeme, v druhém případě se mluví o jistém omezení pro nás, pro náš život, je jenom určitá 
oblast, kde budeme mít největší radost a kde budeme přidávat něco ze sebe, z radosti, nějaké „dary“, 
které reprezentují naši unikátnost. A já bych teď rád pojednal o tom, jak tento rozpor můžeme vzít a 
pojmout? Jak to překonat naším vědomím, tím, jak to vnímáme. Mám rád jednu větu, která mi teď 
nejvíce vyhovuje z tohoto pohledu,  

Svoboda je poznaná nutnost a ta nutnost je jen poznání naší cesty životem 

5.51 
RK/ Proto, abychom mohli postoupit dále a definovat si triádu, jak ??? postavení člověka ve světě, 
v okolí. Je zde jedná hezká věta, která to definuje, která říká, že  

ČLOVĚK následuje ZEMI, ZEMĚ následuje NEBESA a NEBESA následují TAO 
a má jistý vnitřní řád, který ne často my můžeme vnímat.  

RK/ Dá se to i nakreslit tímto jednoduchým schématem – ČLOVĚK žijící mezi ZEMÍ a NEBESY – Je tu 
jistá interakce mezi námi, zemí a nebesy 

 
JM/ Toto znázornění velice silně připomíná symbol znamení Blíženci, které představuje KOMUNIKACI 
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RK/ každý z nás má svou mužskou a ženskou část, můžeme zde vysledovat i kvality – JINové a 
JANGové energie, lze to zapsat pomocí trojúhelníku 
ZEMĚ - JIN 
NEBE – JANG (neomezený potenciál) – DAR – jako lidé si vybíráme z nabízených možností to, co je náš 
DAR, který jsme si přinesli do tohoto světa. 
NEBESA následují TAO.  
 
RK/ TAOistická cesta ke spiritualitě – DUCHOVNO jakoby bylo uloženo někde nad námi, ale podle TAO  
Člověk následuje Zemi (JIN), Země následuje Nebesa (JANG – neomezený potenciál) a  
DAR – z toho, co je kolem nás, si vybíráme to, co je pro nás přijatelné – všeobjímající kruh. Země se 
dá popsat čtyřmi body jako čtverec. Mezi tím jsme my, lidé, se svou ženskou i mužskou částí, 
co můžeme zapsat pomocí trojúhelníku. Duch prostupuje Zemí a vrací se zpátky do nebe a my 
můžeme následovat jeho cestu, a právě ony DARY mají to, co nám dělá v životě radost, je více 
spojeno s tím, k čemu jsme byli předurčeni. Naše cesta je předem určena, ale naše DARY, to 
nepřeberné množství talentů, je pouze v určité oblasti.    
JM/: Obrázek  

3. TRIÁDA – most   

VĚDOMÍ – trojúhelník – rozcestník,  
RK/Jak naložit s tím, co mi není příjemné? Možnost dává VĚDOMÍ.  
Trojku můžeme zakreslit jako trojúhelník, když si to zavnímáte, je to jakési ROZCESTÍ. Já sám se mohu 
rozhodnout, které části budu věnovat pozornost, té části, které věnuji pozornost, ta následně roste, 
právě VĚDOMÍ toho, kde jsem a kam mířím, nejlépe vystihuje způsob, jak můžeme zacházet 
s těžkostmi, které nám dualita a život na Zemi bude přinášet. 
JM/: číslo 3 představuje naše vědomí toho, jak reagujeme na lidi a situace. V tomto ohledu můžeme 
reagovat buď tím, že jednáme, tedy aktivně, nebo tím, že projevujeme vytrvalé úsilí ve svých 
záměrech anebo tím, že se přizpůsobíme. I toto je pevně dáno a lze to vysledovat z horoskopu 
narození. Dalším symbolem čísla tři je vzájemné propojení živlových kvalit – z hlediska živlů jsou 
propojeny vždy tři základní energie. Propojení energií se shodnými živlovými kvalitami má tvar 
trojúhelníku (jsou spojeny vždy tři energie, které mají shodnou živlovou kvalitu). 
11.00 
RK/ Jakým způsobem je VĚDOMÍ bráno na Východě a na Západě? Z pohledu Západu je VĚDOMÍ 
produktem mozku, tedy materiální. Mysl – mozek má jisté kvality, které jsou charakterizovány 
v prostoru a definována hmotou. Z hlediska Východu je VĚDOMÍ mimo prostor a čas. Je to jakási nová 
kvalita, která může být vnesena do našeho života. Proto východní taoisté hovoří o 3 tělech.  
Fyzické tělo všichni známe, je definováno hmotou 
Čchi představuje potenciál energie, může být charakterizována prostorem a časem-máme či nemáme 
dost energie? TADY a TEĎ, budoucnost v minulosti,  
něco, co existuje mimo prostor a čas, což je VĚDOMÍ. To nám umožňuje lépe navnímat vyšší smysl 
věcí, které se kolem nás dějí. Jak můžeme vnímat ty události, které nám přicházejí do života?  
Existují tři způsoby, kterými můžeme získávat poznání a vyhodnocovat je.  
Dle Západní filozofie skrze MYSL, logicky uvažujeme, co pro naši existenci, pro daný kolektiv je 
nejlepší v daný moment, a často se stane, že logika nám už nepomáhá, že nepřináší lepší výsledky, 
pak můžeme postoupit hlouběji do svého těla k srdci a zavnímat jeho schopnost rozhodovat. Je to 
takové zvláštní, když se pokusíme v  každodenních situacích přenést z hlavy do srdce, je to otázka 
cviku. Protože zde nacházíme řešení, která jsou možná lépe v souladu nejen s našimi dary, ale i s tím 
celkem.  
Rozdíl mezi srdcem a myslí může být charakterizován i na základě fyzikální, protože magnetické pole 
může působit jako analogie jinové části JIN a JANGU, a podíváme-li se z hlediska toho, jak intenzivní 
je magnetické pole srdce v porovnání s mozkem – na základě vědeckých studií bylo dokázáno, že 
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magnetické pole srdce je několikanásobně silnější a sahá pár metrů mimo člověka, kdežto 
magnetické pole mozku, protože je chráněn lebkou, je velmi malé, čili to, čím my na vědomé či někdy 
i nevědomé úrovni interagujeme s ostatními lidmi, většinou nebývá skrze naši mysl, což sice může 
být, ale velmi často se to také děje nevědomě skrze působení našeho magnetického pole. A právě 
soulad mezi myslí a srdcem je jedno z hlavních, co většinou na začátku naší cesty je potřeba nastavit, 
což je nikdy nekončící příběh.   
Existuje ještě jeden způsob, jak dojít k poznání, a to skrze vlastní tělo, kde nám pomáhá Čchi kung. 
Tato naše schopnost vnímat realitu a vědomě na ni reagovat klesá hluboko do našeho těla a je 
otázka, kde se nachází ty naše DARY. Ty se podle taoistů nachází v hloubce našeho těla, nikoli v mysli, 
jedině tak, v hloubce našeho těla, můžeme najít naši esenci  

ESENCE - Naše DARY, které my, talenty, můžeme předávat dále 

VÝCHODNÍ POHLED  
3 TĚLA - POKLADY 
Vědomí  - Shen (?) - DUCH 
Čchi – Čchi  - JISTÝ POTENCIÁL 
Ting – ESENCE, kterou dostáváme do vínku (FYZICKÁ) při narození, je to energie, která je uložená 
v ledvinách a postupně ji spotřebováváme, je to součást naší prenatální Čchi (JM/: souznění s naším 
původem i ve vztazích), je to potenciál našeho života, který jsme dostali, abychom naplnili naše DARY. 
Východní - Zároveň to není jen energie, je to jistá kvalita našeho života, tento potenciál nám byl dán 
k tomu, abychom naplnili naše dary v životě a mohli je předávat s radostí lidem kolem sebe. 
(JM/K našim darům se propracujeme skrze naše hluboké TOUHY, které jsou tak mocné, že jsou s to 
nás naprosto proměnit), 
Toto je východní pohled na to, jak odhalit svůj potenciál.  
JM/ Jsou tady tedy dva pohledy na to, jak využít svůj potenciál. Jeden – ten ZÁPADNÍ využívá MYSLI, 
zde především ovlivňování MYSLI, jak o tom hovoří V. Pjakin, ovšem ten, kdo používá příliš mnoho 
MYSLI, se nepropracuje k tomu podstatnému, co lze odhalit podle VÝCHODNÍHO (taoistického) 
pohledu, v takovém případě ovšem ony „3 POKLADY“ člověka většinou zničí. 

4.PROSTOR – Co je pevné?  

4 – čtverec – čtyři živly 
17.59 
4 ŽIVLY 
4 interakce-definice  
Prostor IDEÍ – ty jsou také pevné, dost často se setkáváme se svými idejemi, které jsou více z hlavy 
a nelze je skloubit dohromady 
Fyzická  - Ting 
JM/: Tím, co číslo čtyři podle mého názoru charakterizuje nejlépe, jsou čtyři živlové kvality. Jsou tři 
energie, které mají shodnou živlovou kvalitu (symbol trojúhelníku), čtyřúhelník naopak vyznačuje 
energie, které jsou naprosto odlišné. Přesto se jedná o energie, které jsou nám vlastní a které se 
musíme naučit zvládat.  
 
Vše he více dynamické. Může přijít otázka - Existuje něco, co je statické? Na čem můžeme stát pevně 
jako na Zemi? To nám charakterizuje číslo 4. čtyři body nám již dokáží charakterizovat prostor. 
Prostor je něco, co nám popisuje místo, ve kterém naše existence získává na významu. Mohou to být 
čtyři živly – VODA, OHEŇ, ZEMĚ, VZDUCH, zároveň tam máme čtyři interakce ve fyzice, ale to, co je 
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pevné, pro mě je to taková nejdůležitější věc, kterou jsem si sám pro sebe našel v prostoru, je to 
PROSTOR IDEJÍ. Je to něco, co je také pevné, dost často se setkáváme s idejemi, které jsou více 
z hlavy a které nejdou skloubit dohromady.  
 Co je tedy pevné? Je to hmota? Patrně ano, je to něco, co nás drží tady dole na Zemi. Můžeme to 
překonat? ANO, protože většina, když budeme chtít postoupit na novou, vyšší úroveň vnímání reality.  
Staré nauky poznaly, že čtyři živly není dost. Abychom pochopili dynamiku – v čísle 3 je dynamika 
Čchi, dynamika výměny mezi Shen, Čchi a Ting, tak k tomu, abychom tu dynamiku mohli 
charakterizovat, potřebujeme další esenci, další faktor, což je ÉTER – PRÁZDNÝ PROSTOR. 
 
JM/: Do tohoto PRÁZDNÉHO PROSTORU, tedy do „éteru“ se může ukládat vše, co vyšleme naší myslí 
 
Dost často je prostor definován skrze hmotu a ne naopak. Lze to však vzít i obráceně – hmota může 
být definována skrze prostor. Již „fyzika“(???)  ukázala, že většina prostoru je prázdná, 99,9% jsou 
prázdné, proto já bych tuto přednášku ukončil tím, že bych v příští přednášce zkusil nadefinovat živý 
prostor, protože život není pojem jenom s idejemi, ale s tím, že na život nahlédneme a dáme do 
prostoru něco, co ho oživuje. Zkuste zavnímat myšlenku „hmota je tvořena nerovnováhou 
v prostoru“ a ten prostor nám charakterizuje tzv. „posvátná geometrie“. K tomu, abychom poznali 
tento prostor, ten náš život, v tomto prostoru je potřeba pět prstů, pět elementů, které nám popisuje 
také taoistická metafyzika. Této části bychom se měli věnovat příště.  
Je třeba si uvědomit, že jako lidé bychom měli vystoupit z toho omezení prostoru, krabice, a snažit se 
nad ni vystoupit a ta schopnost, jak můžeme vystoupit z  krabice našich idejí, je právě skrze poznání 
ze srdce či naší intuice z těla.  
 

VLÁĎA – Nic není nemožné, pokud člověk chce 

JM/  - pokud TOUŽÍ po naplnění a uskutečnění toho, co je jeho hlubokou TOUHOU 

JM/ Právě projev dvanácti základních energií – energií znamení zvěrokruhu – je to, co je statické, co je 
pevně dáno. Nám stačí se naučit je využívat ve svůj prospěch... 

3. Analogie východu a západu - 3. díl - Živý prostor a stvoření 
- https://youtu.be/kHjERKYwILQ 
Čísla, geometrie, spojitost vědy a východních nauk 

Číslo 5 – ŽIVOT, ŽIVÝ PROSTOR 

Číslo 6 – TVOŘENÍ, NEBESA 
Prostor – trojrozměrný – tři body – jednoduchý objekt prostoru (např. jehlan) 
V matematice a fyzice se používáš 1d, 2d, 3d – 1 směr, 2 směry. 3 směry – v našich úvahách 
nebereme tolik na zřetel NULU, protože pro nás představuje NULA jen nepřítomnost něčeho, jisté 
jednoty. Nula je ovšem nutná z toho důvodu, abychom mohli definovat prázdný prostor, ale pro 
symboliku nemá zas až takový význam. 
Prostor chci zadefinovat jako živý. Proč živý? Protože v něm probíhají neustálé pohyby, má neustálou 
kvalitu, pohyby mají svou kvalitu a život sám se charakterizuje vývojem v prostoru. 
Jak tento pohyb probíhá? Často se to zobrazuje jako symbol pentagramu. Pentagram by se dal vzít 
jako symbol života. Vzdálenost vrcholů a celé délky – jejich poměr se nazývá „zlatý řez“-
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charakterizuje nám spoustu dalších poměrů, v přírodě vidíme, že jsou různé věci v poměru „zlatého 
řezu“. Co nám to chce napovědět? Kam daný vývoj pokračuje? Západní pohled je, že pokud něco 
roste, roste do nekonečna, ale to není pravda, vždycky něco roste, pokud něco roste, pak se to 
v určitém okamžiku začne vracet. Je to něco jako spirála, ta je taky v poměru „zlatého řezu“ – je to 
takový poměr, kdy  je součet 1, od které začínáme, je zvětšen o 62%, ale zároveň větší část je 
stejného poměru, tzn. cca 1,62 % 
Zlatý řez – průměr x 1,618 celku 
Je tam určitý vývoj od jedničky k něčemu menšímu, co je ve stejném poměru k celku. ten celek 
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 2,62 – číslo 62 charakterizuje dynamiku v jednotě, 
dynamiku v prostoru. 

 
 
9.00 
Pentagram popisuje dynamiku ve všech našich činnostech. Vše začíná velkým skokem ve fázi dřeva, 
začínáme něco nového. Oheň – vyzařování, země – fáze dělení, nejsem sám, jsem součástí většího 
celku (Panna-ANALYZOVÁNÍ), 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). 
Pro mě je důležité, říká Radek, že věci začínají, mají svůj růst (to je ve znamení Střelec), nakonec se 
usazují (znamení Kozoroh), dělíme se a pak dochází k oddělování, smršťování (znamení Vodnář – 
sdílíme stejné ideály pouze s těmi, s nimiž jsme na jedné vlně). To je ukončování projektů a čekáme 
na projekty nové (období, kdy čekáme, je v době znamení Ryby a nové projekty se objeví se 
znamením Beran – každý rok ve stejnou dobu). 

5 – pentagram – živý prostor, život sám, kvalita prostoru na Zemi 

6 – chceme-li postoupit k nebesům, nejlépe to vystihuje šestka 
Takto funguje taoistický pohled na naše působení v realitě. Vnímáme, že jsme součástí TRIÁDY Země-
člověk-nebesa a tato triáda se opakuje na různých úrovních. 
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Tak vidím Pentagram JM/, říká Radek, tak by se dala popsat dynamika prostoru, dynamika života. 
Staří Řekové říkali, že pomocí těchto tvarů lze definovat vlastnosti v prostoru – číslo 5 samo o sobě 
nám dokáže popsat určitou kvalitu v prostoru, je pět fází proměny  
Podobně se na to dívá čínská metafyzika, protože máme pět fází proměny. Dají se spojit s pěti 
orgány, charakterizují nám výměnu mezi jinovou a jangovou Čchi, máme tam fázi dřeva 
Výměna mezi  
Dřevo, Oheň, země, kov, voda 
Popisuje vývoj v našem životě 
 

PENTAGRAM 
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. 

 
 
Pentagram je možné si vysvětlovat několika způsoby, každý to udělá podle svých vlastních zkušeností. 
Nejprve si ujasníme, že PENTAGRAM je zpracován tak, aby jej bylo možné nakreslit jedním tahem, 
záleží tedy na tom, kde začínáme a jak povedeme jednotlivé kroky. K tomu, jak to dělat, většinou 
vede člověka cit (Čchi). Mně nejlépe vyhovuje níže uvedený výklad. 
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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 a uhájit si svůj vlastní prostor 
(znamení Býk vládne planeta Venuše).  
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 čísle 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.  
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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To naznačuje Existuje pět platonských těles, které nám definují pět živlů – 4 živly + éter – trojúhelník-
oheň, kostka-země, kužel-vzduch, šestihran-voda, nakonec éter-diamant? Krystal? 

 
 

6 – HEXAGRAM 
6 – Protože je šestka spojena s Nebesy, charakterizuje ji slovo „TVOŘENÍ“. Je to určitá „alchymie“ 
života, tak jako my skrze naše osudy vkládáme do životního prostoru. Jak popsat toto tvoření? 
MONÁDA – výměna mezi JIN a JANG nám charakterizuje interakci mezi naší novou jinovou a 
jangovou složkou. Podobně se dá popsat z alchymistického pohledu že v sobě promícháváme naši 
vodu, naše tělo s ohněm našeho srdce. Jak tyto dva elementy zapsat? Jsou to dva obrácené 
propojené trojúhelníky, které pokud spojíme do sebe, vznikne nám klasická šesticípá hvězda. 12.50 
Oproti pětce dostáváme novou kvalitu – čtyřka byl prostor, krychle uzavřená, nad ní jsme vystoupili 
pětkou, udávali jsme dynamiku, roztočili jsme, ale přichází nový parametr, nový pohled – číslo 6. 
nebesa – to je něco, co k nám může přijít, je to vidět na spoustě spirituálních přístupů, v těchto 
přístupech se lidé často obraceli k šesti směrům – obraceli se k severu, jihu, západu, východu, kdy 
každý ten směr může být spojen také s elementem – sever s vodou, jih s ohněm, západ s kovem a 
východ s elementem dřeva. Náš střed, to, kde se nacházíme mezi nebesy a Zemí, je zde střed, 
element země. Zároveň tam máme dva směry – nahoru a dolů. I zde je jistá komplexnost, když se 
bere v úvahu to, co souvisí s čtyřkou, přidává se dynamika prostoru a zároveň nám do prostoru 
vstupuje vliv Nebes. To tvoří náš život ve tvoření. Jistý impulz musel být dán do nás a v nás ještě před 
tím, než jsme byli inkarnováni. Co je pro mě zajímavé a o co bych se s vámi rád podělil, je jistá 
analogie mezi Východem a Západem, kterou 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, které je obsaženo ve všech živých 
buňkách. Toto skupenství 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. Když jsem tento fakt zjistil, rád 
bych s vámi sdílel 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. Podobně i voda, která vzniká v našich tělech jako čtvrté 
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skupenství, tzn. voda, která má charakteristiky vrstev, které jsou na sobě naskládané, vzniká, 
můžeme tak symbolicky říci, interakcí mezi našimi těly a ohněm našeho srdce. Je zajímavé, že tato 
struktura jednotlivých šestiúhelníků, které jsou poskládány vedle sebe, jedna z nejstabilnějších, ale 
zároveň mimo této stability tam vnímám velkou pružnost. Je to taková síť našeho života, tzn. vznikají 
nám tam dvě kvality, něco, co nás drží ale zároveň nám to umožňuje vývoj. Rád bych vám tady 
zdůraznil tuto živou síť vody v našich buňkách, protože jak bych rád řekl v následujících lekcích, voda 
je pak následně propojena s ??? řetězci, které jsou drahami nebo místy, kde nám proudí naše energie 
Čchi, neboli ten náš potenciál. 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. Takže ne nadarmo se říká „živá voda“ - „mrtvá voda“, tyto dva termíny asi 
v pohádkách ne nadarmo vznikly. 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. 

 
 
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. 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.  
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 mohly na tyto energie 
naladit. 
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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. 
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. 
Druhý trojúhelník začíná v protilehlém bodu a s počátkem znamení Rak představuje pasivní a citlivou 
PÉČI o to, co je přirozené, aktivní KOMUNIKACI. Další bod trojúhelníku na počátku znamení Štír 
představuje nutnost pasivní a citlivé vnitřní proměny po spolupráci ve VZTAZÍCH a poslední, třetí bod 
na počátku znamení Ryby představuje pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ toho, co přichází, po aktivním 
osvobozování. 
V šestiúhelníku jsou tedy zastoupeny všechny energie znamení zvěrokruhu pro náš život, šestiúhelník 
nás tedy spojuje s Nebesy tím, jak zvládneme všechny tyto energie. 
 
 % 
Nepřítomnost  
 

1. 4. Analogie východu a západu - 4. díl - Štěstí a spasení řád – číslo 7-9  

Home 

2. 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). 
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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 JM/) do vnitřní oblasti Středu (Pravé JM/, 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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Historie Enneagramu 
Původ Enneagramu je nejasný. Jeho kořeny sahají k tradici pouštních otců prvotní křesťanské 

církve (1.-4. století n. l.), kteří vytvořili systém sedmi ctností a neřestí. Některé zdroje uvádí 

islámskou mystickou tradici Súfijců nebo Kabalu. Je také možné, že Enneagram byl v 

minulosti používán i v mnohem starších kulturách, kterým byl jakýmsi intuičním způsobem 

vyjeven. Až do novověku se jednalo v podstatě o tajné učení, předávané ústní formou. Ve 20. 

století Enneagram znovu objevil arménský mystik G. I. Gurdjieff a na něj navázali Oscar 

Ichazo a Claudio Naranjo. Duchovní oblastí Enneagramu se zabýval i františkán Richard 

Rohr. Díky těmto “znovuobjevitelům” je možné tento systém dnes používat jak v rámci 

křesťanství, tak i mimo něj. 

Mezi přední české odborníky na Enneagram patří Eva Velechovská, Michal Petr a sestra 

Denisa Červenková CSTF. 
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Jak poznat, jaký jsem Enneatyp? 
Ideální způsob je absolvovat nějaký základní kurz Enneagramu, který se určením typu 

zabývá. Interakce a sdílení zkušeností s ostatními lidmi je k nezaplacení a na kurzu má také 

člověk více času se ztišit a dokázat lépe vnímat. K určení typu jsou dále dobrými nástroji 

dotazníky a popisy typových reakcí. 

Enneatypy 
Typ 1 - Perfekcionalista 
Typ 2 - Dárce 
Typ 3 - Dynamik 
Typ 4 - Tragický romantik 
Typ 5 - Pozorovatel 
Typ 6 - LoaJM/lní skeptik 
Typ 7 - Požitkář 
Typ 8 - Šéf 
Typ 9 - Mírotvůrce 
Blog Mirnost.cz 

 
https://youtu.be/HWuSPW9HIJA 
čísla jsou příjemným způsobem, jak popsat nám život, hmotu, a jak spojit naši materiální a duchovní 
část, protože staří Číňané se dívají na člověka jako na tvora mezi Nebem a Zemí, říkali jsme si, že 
život, daný pětkou, je dynamický proces, je to změna, a to je to základní. Ale není to jediný faktor, 
který tam můžeme najít, teď si ukážeme, že pro naše štěstí a pohodu je třeba něco víc. 
Dnes bych se podíval na poslední tři čísla – 7-symbol štěstí, 8-novou úroveň existence člověka a 
vesmíru – SPASENÍ (JM/ vidím osmičku jako nekonečno), a nakonec řád, ke kterému všichni 
směřujeme. 

Sedm – 7 štěstí – odkud se bere?  
Každý máme jisté dary, které můžeme e svm životě najít a pak sdílet s ostatními. Jak ale ty dary najít? 
To, co nám může přinést vyšší úroveň naší existence, je uvědomění si našeho propojení nejen 
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s pozemskou a nebeskou sférou, ale i uvědomění si, že nebeská sféra, pokud to do vašeho systému 
hodnot zapadá, má jisté kvality, které si můžeme obracet. Obracení k těmto kvalitám může být různé 
(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. 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 „JM/“, jisté ctnosti. A myslím, že ty 
ctnosti jsou důležité, protože nejde nám o to jen budovat Čchi, ale jde také o jejich kvalitu. A existují 
určité techniky, například technika vděčnosti, praxe vděčnosti, pokory, samotné uvědomění, 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, za 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 tímto se obracíme ke světlu, 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 zde. Podobně to viděli i staří Římané, ti to posilovali v podobě 
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 v sobě další kvality nebo spíše můžeme zde nalézt další 
kvality, a to je Slunce, Měsíc a hvězdy. a opět je zde analogie – Slunce to je jangová část, měsíc jinová 
– odraz Slunce, a hvězdy to je analogie na Zemi. My jsme vlastně takové hvězdy na Zemi. Ale staří 
číňané a posuta duchovních nauk šli ještě dál a viděli ve hvězdách podobné triády, ,  JM/ jsem vám je 
sem napsal pro zajímavost – čínská metafyzika s Velkým vozem, který byl považován, měl sedm 
jasných hvězd, pak byly další temné za jistou charakteristiku naší jangové části – Sírius je analogie 
nás, to jsme my sami, a pleJM/dy. 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.  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 
???, hélium až po ony těžké prvky a ty pak se v nás promění v živý tvar - „tvor, který tvoří“. 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 vidíte tu dynamiku, člověk vstávající ze Země a vracející se opět ke hvězdám. 
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. 
 

8. – šťastné propojení 
19-číslo osm vlastně vyjadřuje to šťastné propojení, nás, naší pevné složky s tím naším světlým, 
propojení temného se světlým a opět na novou, vyšší úroveň, kde ani jedno není potlačováno, což asi 
není důležité. A číňané tohle číslo osm 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, nebo přerušovanou, plná čára nám 
charakterizuje Jang, přerušovaná JIN, a je zde třeba hezky vidět, že člověk nebo duše, pokud to 
zapadá do vašeho konceptu světa, než přichází na Zem, vychází z Nebe, které je charakterizováno 
třemi plnými čarami, je to tedy něco, co je velmi čistý JANG, a sestupují na Zem, což je čistý JIN. To, 
co PŘIJÍMÁ, takže lidé (ideje???) jsou přijímány na Zem. 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. Z něčeho temného, do něčeho světlého, 
s tím, že obojí je v naší existenci přijímáno. Vy jste se mě ptali po minulé přednášce, co myslím o oné 
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zvláštní síti 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, vodu, takhle je to charakterizováno z hlediska čínské metafyziky. A pomocí naší čchi 
transformovat a předávat dál lidem ty naše dary, které jsou pro nás specifické. Potom máme zde 
ingredience oheň a vodu, jak jsme si řekli, voda v živých organismech patrně existuje ve speciální 
konformaci, která vytváří pětiúhelník, krystalickou strukturu, která se vrství jedna na druhou. A to by 
nám nestačilo. 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 je třeba kultivovat právě tuto 
část. 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 na 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 jsme říkali ??? 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 fasciálními řetězci.  
13,30 
Takže je tu jisté propojení, a tyto fasciální řetězce samy o sobě jsou vlastně složeny z buněk a vody. 
mám tady takový obrázek, abyste si udělali představu, protože dost často  

 

Osmička – šťastné propojení 
Snad to bude aspoň malinko vidět, to jsou vlastně fasciální řetězce propojený s naším tělem, které 
máme všude a můžete si představit, že tyto fasciální řetězce jsou tvořeny vodou a buňkami pojivové 
tkáně a díky cvičení nebo zvídavému (vědomému???) přístupu lze vytvořit tam jistý stav, kdy svaly 
jsou uvolněné a ony fascie jsou v tzv. přednapětím, můžeme si to představit jako soubor pružin, které 
jsou na sobě naskládány, a náš pohyb je skrze tu propojenou pojivovou tkáň plynulý a jednoduchý. A 
právě zde JM/ vidím to propojení mezi západem a východem, kdy ona síť, můžete si to procítit, 
existují na to i techniky, právě ona síť nám umožňuje pracovat vědomě se svým tělem, s těmi jeho 
strukturami, a dokázat přejít k vyššímu stromu (cíli?) své existence, pokud máme štěstí. Takže to byl 
takový krátký popis, co jsem myslel, když jsem mluvil o síti vody. je to jistá struktura v našem těle, 
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kterou lez možná při dlouhodobé snaze cvičením procítit, zavnímat, a dostat se ve svém poznání dál, 
ale protože často se říká, že naše cesta poznání může být ??? – poznej sebe a poznáš celý Vesmír. 
Možná celý Vesmír je ukrytý právě v těchto strukturách, v nás.  

 
 
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. 
 
15.40 

Devítka - řád 
A výsledkem může být řád. To je to poslední číslo, které jsem se pokusil zapsat a popsat v našich 
setkáních. Je to číslo devět.  Dají se zapsat do kruhu, devět čísel, a jak vidíte, ze třech rovnostranných 
trojúhelníků, které jsou otočeny vůči sobě. tady jsou to vlastně tři triány (???), které spolu 
komunikují.  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. Protože když se podíváte – číslo jedna ... až devět nám 
přechází ... terminologií (???) zpět do jedničky,   je tam jistá ... na ostatní čísla se můžete dívat jako na 
jakousi vyšší formu toho samého, ta čísla se zvětšují ve formě spirály, a ne nadarmo se tento přístup 
používá, když chceme určit jisté pravidelně se opakující děje, tak se používá, například když sečteme 
víceciferná čísla, můžeme dostat opět číslo od jedné do devíti. Teď nemluvím o kvantitě, která se 
samozřejmě počítá jinak. Jeden takový zajímavý úkol, zkuste si představit, 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, i spousta matematiků dnes ukazuje, že čísla od jedné do devíti nejlépe charakterizují vnitřní 
strukturu Vesmíru, strukturu naší existence. Je to jistá charakteristika, projekce geometrie, geometrie 
se pak může roztočit na základě „zlatého řezu“, jak jsme si řekli, do forem, které vnímáme jako život, 
existenci a vědomí. Proto během našich setkávání jsem se snažil popsat těchto devět základních čísel. 
A pokud bych měl zdůraznit v několika bodech celý tyto čtyři setkávání, pak bych použil 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, 
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který jistým způsobem zakódovává tuto strukturu , 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 snažíme 
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“ a nakonec bych zdůraznil něco, čeho jsme se malinko dotýkali během všech těch lekcí 
a to je tzv. struktura  TOROIDU, můžete si to představit, že to je do sebe se vracející struktura, která 
zároveň navíc ještě rotuje, na internetu jistě najdete příklady, a tato struktura jakýmsi způsobem 
charakterizuje vlastnosti každého bodu v prostoru, můžete najít toto schéma geomagnetického pole 
kolem 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.  
Takže to byl takový souhrn toho, co bych byl rád, kdybyste si třeba přinesli, jsem rád, že jsme se spolu 
takto mohli setkávat a přeji vám hodně štěstí, ať vaše životy září jako jasné hvězdy a třebas se někdy 
znovu uvidíme u nějakých mých přpednášek, kdo ví, tak krásný den a někdy naviděnou, 
 
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 
stále nebyl uspokojivý. Co s tím? Přemítala jsem, ale i tak jsem se nechtěla vzdát své „vesmírné“ 
teorie... Pozvala jsem na návštěvu svého souseda, synova kamaráda. 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.  
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 a jejich energiím 
 
1 – Merkur 
2 – Venuše 
3 – Země 
4 – Mars 
5 – Jupiter 
6 – Saturn 
7 – Uran 
8 – Neptun 
9 – Pluto 
 

Číslo 1 
Začneme u čísla 1 a planety Merkur. Tato planeta představuje MYŠLENÍ. V Enneagramu je číslo 1 
propojeno s číslem 4 a 7. 
Číslo 4 je planeta Mars, která představuje ZÍSKÁVÁNÍ toho, co potřebujeme pro přežití. To je 
ovlivněno MYŠLENÍM, takže to jak začínáme a ZÍSKÁVÁME to, co pro svůj život potřebujeme, záleží na 
tom, jak myslíme. 
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Číslo 7 je planety Uran, která představuje PROBUZENÍ našich originálních vloh a schopnosti 
prostřednictvím náhlých vhledů a vnuknutí. I v tomto případě záleží na tom, jak na základě svého 
MYŠLENÍ tyto „náhlé vhledy a vnuknutí“ zpracujeme. 
Číslo 2 
Číslo 2 představuje planetu Venuše, která souvisí jednak s financemi a tím i s vědomím naší vlastní 
hodnoty a také s našimi vztahy. V Enneagramu je čísla 2 propojeno s číslem 4 a 8. 
Číslo 4 je planeta Mars, takže i v tomto případě při ZÍSKÁVÁNÍ toho, co potřebujeme k přežití, souvisí 
s tím, jak dalece známe svou vlastní hodnotu a s jakými lidmi spolupracujeme ve VZTAZÍCH. 
Číslo 8 je planeta Neptun, která představuje „všeobjímající lásku“, tedy „vyšší oktávu“ planety 
Venuše, která je symbolem lásky k sobě sama, tedy SEBE-LÁSKY, tak LÁSKY k druhým lidem ve 
vztazích. 
Číslo 3 
Číslo 3 představuje planetu Zemi. Jak vidíme, od čísla tři vedou spojnice k číslu 6 a číslu 9. 
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 3 v enneagramu nám tudíž připomíná, že se na planetě zemi musíme chovat zodpovědně a 
přebírat zodpovědnost za své konání (Mars). 
Číslo 9 je planeta Pluto a to je právě ta nejvyšší „vesmírná instance“. Planeta Pluto totiž svou energii 
nemilosrdně ničí vše, co nemá své opodstatnění, což si musíme uvědomit, protože pokud 
nerespektujeme výzvy Vesmíru (VESMÍRNÁ ZKOUŠKA) i planety Pluto, pak tato planeta nemilosrdně 
zničí destrukcí třeba i to, co jsme budovali po celá léta, pokud to nemá skutečné opodstatnění. Pluto 
si žádá naprostou proměnu. 
Číslo 4 
Číslo 4 je planeta Mars a 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 záleží na tom, jak myslíme (Merkur) a jak projevujeme LÁSKU, tedy jaké máme VZTAHY 
(Venuše) i jak dalece máme povědomí o své vlastní hodnotě, tedy jak projevujeme SEBE-LÁSKU, což 
souvisí také s myšlením.  
Číslo 5 
Číslo 5 je planeta Jupiter a je propojená s číslem 7 a číslem 8. 
Číslo 7 představuje planetu Uran a s ní PROBUZENÍ našich originálních vloh a schopnosti 
prostřednictvím náhlých vhledů a vnuknutí. Planeta Jupiter představuje DUCHOVNÍ RŮST toto spojení 
nám ukazuje, že při DUCHOVNÍM RŮSTU bychom se měli o to dobré, čeho se nám dostává v bohaté 
míře, podělit s druhými lidmi a dělat to originálním způsobem, například i za pomoci techniky.  
Číslo 8 představuje planetu Neptun a s ní SJEDNOCOVÁNÍ projevem všeobjímající lásky. To, co souvisí 
s DUCHOVNÍM RŮSTEM, bychom měli využít i pro celkové SJEDNOCENÍ tím, že budeme projevovat 
všeobjímající lásku, tedy lásku k sobě sama, k druhým lidem i ke všemu tomu, co nás obklopuje. To 
DUCHOVNÍ by se tak mělo rozplynout v jednotě při celkovém SJEDNOCENÍ. 
Číslo 6 
Číslo 6 je planeta Saturn, která je propojená 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 9 je pak planeta Pluto a s ní spojené pouhé dvě možnosti – naprostá destrukce nebo naprostá 
rekonstrukce. V praxi to znamená, že buď budeme vědomě pracovat na REKONSTRUKCI, tedy na 
proměně, nebo budeme k REKONSTRUKCI přinuceni DESTRUKCÍ. Pokud tento fakt vztáhneme 
k planetě Zemi, pak si možná uvědomíme celkový dopad našeho konání na planetu Zemi a tím i to, 
jak na nás bude působit Vesmír.   
Číslo 7 
Číslo 7 je planeta Uran související s PROBUZENÍM našich originálních vloh a schopností.  
Číslo 7 je spojeno s číslem 1 a s číslem 5. 
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Číslo 1 představuje planetu Merkur a s ní naše MYŠLENÍ. Jak už jsme si řekli výše, 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 (číslo 7) 
s planetou Jupiter (číslo 5) 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 „JM/“ a začíná nám více záležet na druhých lidech. 
Číslo 8 
Číslo 8 představuje planetu Neptun představující energii SJEDNOCENÍ projevem „všeobjímající lásky“, 
tedy lásky k Veškerenstvu. 
Číslo 8 je spojené s číslem 5 a s číslem 2. 
Číslo 5 je planeta Jupiter. Při SJEDNOCOVÁNÍ (planeta Neptun-číslo 8) se nám tak opět připomíná 
duchovní rozměr (planeta Jupiter – číslo 5). 
Číslo 2 s planetou Venuše představuje LÁSKU a SEBELÁSKU, což 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 
JM/“, tedy tu stránku své osobnosti, s níž jsme „součástí božího záměru“, protože právě tak můžeme 
docílit celkového SJEDNOCENÍ. 
Číslo 9 
Číslo 9 představuje planetu Pluto, která představuje energii, s níž může doslova POSÍLIT svou vlastní 
moc ovládat si svůj život.  
Číslo 9 je propojené s číslem 3 a číslem 6 a jak je vidět, jsou to pouze tato tři čísla (a tím i planety), 
které v celkovém obrazci představují trojúhelník, ve kterém se propojuje planeta Pluto s planetou 
Zemí a planetou Saturn. Toto spojení můžeme charakterizovat tak, že dění na Zemi je ovlivňováno 
nejsilněji nejvýše postavenou planetou Pluto, a to z hlediska transformace, tedy naprosté proměny a 
že s tím souvisí i to, za co přebíráme zodpovědnost a jak si v souvislosti s Vesmírem plníme i svou 
Vesmírnou zkoušku. 
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. 
K tomu, abychom všechny tyto úkoly a energie zvládly, je potřeba mít povědomí o tom, jak to 
všechno funguje. A právě to vysvětluji v on-line hře „V jedné malé zemi“. 
 

http://www.astrojinak.cz/
http://www.inspiro-akademy.cz/
mailto:astrojinak2021@seznam.cz


Zpracovala: Jana Mašková, astroložka, www.astrojinak.cz www.inspiro-akademy.cz astrojinak2021@seznam.cz 
Tento e-book je součástí astrologických projektů a jeho volné šíření je ZAKÁZÁNO! 

58/62 

 
Enneagram 
 
Enneagram si tedy s těmito poznatky můžeme znázornit takto 
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Chtěl bych propojit tyto dva světy, a "zvědomit" jak je vlastne "nevedome 
materialisticka" veda je - (dodnes se clovek casto bere jako stroj!). 
 
JM/: Už Edvard Beneš vnímal Čechy nebo lépe řečeno tehdejší Československo jako jakýsi 
most mezi Východema 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 obrovským duchovním i duševním potenciálem. Toto si musíme teď 
uvědomit a pokračovat v duchovním i duševním dědictví našich předků. 
 
 https://www.mirnost.cz/enneagram 

1.  

Home 

2. 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 JM/) do vnitřní oblasti Středu (Pravé JM/, Selbst). Jak ví všichni, kteří se o duchovní 

růst snaží, jedná se o cestu hodně klikatou, složitou a rozhodně ne přímočarou. Díky 
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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?”). 

 

Historie Enneagramu 
Původ Enneagramu je nejasný. Jeho kořeny sahají k tradici pouštních otců prvotní křesťanské 

církve (1.-4. století n. l.), kteří vytvořili systém sedmi ctností a neřestí. Některé zdroje uvádí 

islámskou mystickou tradici Súfijců nebo Kabalu. Je také možné, že Enneagram byl v 

minulosti používán i v mnohem starších kulturách, kterým byl jakýmsi intuičním způsobem 

vyjeven. Až do novověku se jednalo v podstatě o tajné učení, předávané ústní formou. Ve 20. 
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století Enneagram znovu objevil arménský mystik G. I. Gurdjieff a na něj navázali Oscar 

Ichazo a Claudio Naranjo. Duchovní oblastí Enneagramu se zabýval i františkán Richard 

Rohr. Díky těmto “znovuobjevitelům” je možné tento systém dnes používat jak v rámci 

křesťanství, tak i mimo něj. 

Mezi přední české odborníky na Enneagram patří Eva Velechovská, Michal Petr a sestra 

Denisa Červenková CSTF. 

Jak poznat, jaký jsem Enneatyp? 
Ideální způsob je absolvovat nějaký základní kurz Enneagramu, který se určením typu 

zabývá. Interakce a sdílení zkušeností s ostatními lidmi je k nezaplacení a na kurzu má také 

člověk více času se ztišit a dokázat lépe vnímat. K určení typu jsou dále dobrými nástroji 

dotazníky a popisy typových reakcí. 

Enneatypy 
Typ 1 - Perfekcionalista 
Typ 2 - Dárce 
Typ 3 - Dynamik 
Typ 4 - Tragický romantik 
Typ 5 - Pozorovatel 
Typ 6 - LoaJM/lní skeptik 
Typ 7 - Požitkář 
Typ 8 - Šéf 
Typ 9 - Mírotvůrce 
Blog Mirnost.cz 

 
Pokud někoho z vás napadne řešení dané situace a budete mít námět, kterým lze toto téma obohatit 
a přispět k řešení, dejte mi vědět a já toto pojednání doplním i o ten váš pohled. Tento e-book se tak 
může stát materiálem pro skutečnou transformaci tím, že se soustředíme na jednu věc, a sice 
spirituální rozměr vědy a také na náš vlastní půvvod. 
V tuto chvíli jde tedy o informace. O informace, které pochází z našich „luhů a hájů“, tedy od českých 
lidí a českých (a také slovenských, jednoduše slovanských) předků. Tyto informace máme uložené 
v naší DNA, pokud máme skutečně česko-moravsko-slovenský, zkrátka slovanský původ.  Stačí tedy 
jen ty informace v sobě odhalit. Ty informace se objeví ve chvíli, kdy se setkáme s vibrací, která 
s těmito informacemi souzní, to znamená, která je nám blízká. Což mohou být právě informace 
přicházející z východních nauk. Pak zjistíme, že co se děje nyní, je opět zacykleno v minulosti, že se 
děje něco, co už tady bylo. Abych vše ukázala na příkladu, použiji úryvky z různých materiálů. Jedním 
materiálem je kniha „Sňatky z rozumu“, kde je uvedeno, co se dělo v druhé polovině 19.století s těmi, 
kteří se ocitli v nejisté životní situaci (jak ho naverbovali na vojnu a co se pak dělo) a druhý materiál je 
citace z rozhovoru lucie Výborné s armádním generálem Alešem Opatou, který se uskutečnil v roce 
2018 ??? na Radiožurnálu. Z toho uvidíme, že ačkoliv oba úryvky dělí více než sto let, přesto mají 
mnoho společného. 
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