




Přeložila Lenka Adamcová



KATALOGIZACE V KNIZE – NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Minor, Mary
[Sweet medicine SunDance path. Česky]

Sladká medicína : cesta slunečního tance / Mary Flaming Crystal Mirror ; z anglického originálu Sweet medicine SunDance path ... 
přeložila Lenka Adamcová. -- První vydání v českém jazyce. -- Praha : Maitrea, 2018. -- 372 stran
ISBN 978-80-7500-410-9

133.2 * [13+2-584.5]:316.42 * 133.4 * 159.9.016.1 * (035)
– duchovní cesta
– duchovní transformace
– rituály a obřady
– duše a tělo
– příručky

13 - Filozofie ducha [5]

Mary Flaming Crystal Mirror

Sladká medicína
Sweet Medicine SunDance Path

Copyright © 1992 by the Deer Tribe Metis-Medicine Society, revised 2012
Translation © Lenka Adamcová, 2018
Czech edition © MAITREA a.s., Praha 2018

ISBN 978-80-7500-410-9

Všechna práva vyhrazena.
Žádná část této knihy nesmí být reprodukována, uchovávána na paměťovém médiu nebo předávána 
v jakékoli podobě ani jakýmikoli prostředky elektronickými, mechanickými, fotokopírovacími, 
nahrávacími nebo jinými bez předchozího písemného svolení vlastníka autorských práv. 





Milí čtenáři,
snažíme se, aby naše knihy byly perfektní. Pokud i přesto objevíte v textu nějakou chybu,  napište nám 
na nakladatelstvi@maitrea.cz a my ji rádi opravíme. 
Díky, Vaše nakladatelství

Tato kniha vznikla jako soubor původně samostatných šesti modulů ve formě skript. Pokud 
tedy autorka odkazuje např. ve 4. modulu ke 2. části, je tím míněna 2. část tohoto konkrétního 
modulu. Právě tak obrázky jsou číslovány pro každý modul zvlášť.

V celém textu je ohromné množství termínů, kde je těžké rozlišit psaní malých a velkých pís-
men. Snažili jsme se tedy maximálně zachovat pravidla české gramatiky, ale zároveň vyjít vstříc 
duchu knihy. Pozn. red.



OBSAH

MODUL Č. 1  .................................................................................................................. 1 

MODUL Č. 2  ................................................................................................................ 45 

MODUL Č. 3  ..............................................................................................................  111

MODUL Č. 4  .............................................................................................................. 177

MODUL Č. 5  .............................................................................................................. 245 

MODUL Č. 6  .............................................................................................................. 303





Modul č. 1

Medicínské kolo života:  
Síly jednotlivých směrů

Cesta Slunečního tance  
Sladké medicíny 

(SWEET MEDICINE SUNDANCE PATH)
uvádí

Studijní kurz
série A



2 

ZDRAVÍM VÁS!

Gratuluji! Tím, že jste se přihlásili do tohoto studijního kurzu, se vydáváte na cestu do světa vědění, 
alchymie a obřadů. Tato cesta má potenciální schopnost vyvolat ve vás obrovskou změnu a transfor-
maci. S přechodem z dvacátého do jednadvacátého století jsme svědky, jak se naše spojení se sebou 
samými, našimi dětmi, naší zemí a s naší planetou ztrácejí mezi mnoha rozptylujícími vlivy, jimž jsme 
dali moc tříštit naše životy. Jako bychom se skrze tyto praskliny propadli do prázdnoty průměrnosti 
a nedostatečného zaměření na to, co je pro nás skutečně podstatné. Nicméně je to dobrá zpráva! Pro-
tože právě z této prázdnoty můžeme budovat a tvořit kosmos našich životů se skutečným propojením 
s duchem, se sebou, se životem a s ostatními. Učení a vědomosti obsažené ve Sweet Medicine Sun-
Dance Path (Cestě Slunečního tance Sladké medicíny) jsou ověřené pravdy, což znamená, že přinášejí 
výsledky. Jinými slovy obstály ve zkoušce času. Tato učení vás podpoří tím, že vám poskytnou nástro-
je, zbraně, cestovní mapy a podrobné plány nezbytné k uskutečnění změn ve vašem životě.

Nechť tato učení a duch, s nímž jsou předávána, léčí a přinášejí vám požehnání. Nechť se stanou zá-
klady, na nichž budete moct stavět své objevování, a umožní vám probudit se do toho, kým skutečně 
máte být.

Se srdečným pozdravem 
Mary Flaming Crystal Mirror 

1992



 3

PODĚKOVÁNÍ

Není nám dovoleno zvolit si rámec svého osudu.
Co do něj však vložíme, je na nás.
Ten, kdo si přeje dobrodružství, ho prožije 
podle míry své odvahy. Ten, kdo touží po obětování,
bude obětován – podle míry čistoty srdce.

Dag Hammarskjöld

Využívám této příležitosti, abych ti poděkovala,
Harleyi SwifDeere Reagane,
za tvou odvahu a vytrvalost
v přinášení těchto učení na planetu
a za to, že jsi tím nejlepším učitelem a tyranem,
kterého znám!

Mary Flaming Crystal Mirror
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MODUL Č. 1: 
SÍLY ČTYŘ SMĚRŮ

INSPIRACE

DVANÁCT MAGICKÝCH SVĚTŮ

Úryvek z „Song of Heyoehkah“ (Píseň Heyoky), Hyemeyohsts Storm, 1981

„Všiml sis někdy, jak blízko se občas zdají být hvězdy?“ zeptala 
se Duha a objímala přitom Tančící strom.

„Ano, všiml,“ řekl a otočil se, aby na ni viděl.

„Moje babička říkávala, že je vidíme proto, že si je přejeme,“ usmála se. „Stávají 
se ještě krásnějšími, když přemýšlíš o učení Dvanácti magických světů.“

„Dvanácti magických světů?“ zeptal se.

„To je učení Slunečního tance (SunDance).“ Zasmála se svým krásným 
smíchem a položila hlavu zpátky na měkký polštář z bílé kožešiny.

„To neznám,“ zasmál se s ní. „Pověz mi o tom, prosím.“

„Tedy,“ začala, „šamanka povídala, že existuje věštecký tanec, 
který má původ v hodně dávné minulosti.

Začalo to tam mezi hvězdami, říkala nám, byla to píseň, která patřila velkému univerzu. Tato píseň 
s časem nabírala na plnosti, až nakonec všechno začalo zpívat s ní. Byla to ryzí píseň harmonie všeho 
existujícího a svůj jas rozprostřela do veškerého času.

Bytosti ve dvanácti světech hleděly na světlo a rozjímaly o té písni. A tak každý z nich vytvořil me-
dicínu. A tato medicína letěla od jednoho světa do dalšího, až se dostala do povědomí všude. Bytosti 
ve dvanácti světech spatřily znamení Hromového ptáka (Thunderbird, mytický pták severoameric-
kých indiánů, jemuž šlehají z očí blesky a hromy, pozn. překl.). A Hromový pták nesl obraz ke kaž-
dému ze světů, až všech dvanáct mohlo spatřit ty ostatní. Všechny světy byly překvapené zjištěním, 
že nejsou v univerzu osamělé.
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Ale důležitější než tohle, moje děti, bylo, že všechny bytosti v každém z dvanácti světů teď věděly, 
že nejsou úplné. „Jsme jen částečné bytosti,“ plakaly a jejich smutek se nesl univerzem, dokud nebyl 
vyslyšen.

„Je to tak,“ odpovědělo univerzum na jejich nářky. „Probudily jste se.“
Velký Duch veškerého univerza procházel každý z  jejich světů a všem to přineslo posílení. Teď 

cítily radost zrození.
„Kam bychom měly jít, abychom se spolu setkaly a mohly se stát celistvými?“ ptaly se bytosti 

ze všech dvanácti světů.
„Kráčejte po mém šatu,“ odpověděla Matka Země. „Kráčejte tady, mé děti, a můžete vědět jeden 

o druhém.“
„Matka je stvořena ze všech věcí,“ zpívalo univerzum. „Je součástí všech dvanácti. Je součástí všech 

bytostí ve všech dvanácti světech.“
A Matka vytvořila medicínu. Touto medicínou byla láska a univerzum vědělo, že je to píseň světla. 

„Pojďte,“ zpívala Matka. „Pojďte a buďte zrozeni. Necháte za sebou své vzpomínky. Pojďte a buďte 
společně dětmi. Pojďte a buďte sestrami a bratry, matkami, otci a příbuznými. Všechno vám poskyt-
nu. Pojďte a tančete společně.“

A bytosti, mnohé z nich, chtěly tančit. Chtěly existovat, a tak byly zrozeny. Kousek po kousku 
chtělo existovat stále víc bytostí. A Matka zpívala svou nádhernou píseň. Každá z nich dostala útočiště 
těla stvořené z Matky Země. A duch těchto bytostí mezi lidmi na Zemi rostl a vyvíjel se. Každá bytost 
dvanácti světů si s sebou přinášela nějaký zvláštní dar. Tímto darem byl jejich způsob vnímání. To byl 
jejich duch. A každá z těchto bytostí měla nějakou zvláštní sílu.

Matka jim zpívala o těchto věcech slovy: „Stanete se celistvými lidmi, když budete tančit se silami, 
které jste si každý přinesl. Učte se společně. Učte jeden druhého. Pečujte o sebe navzájem a naučíte 
se lásce jednoho ke druhému.“

„Co to bylo za síly, o nichž jsi mluvila?“ přerušil ji Tančící strom otázkou.

Duha se zasmála. „Nepamatuješ si své učení týkající se medicínského kola?“

„Myslíš zrcadlení?“ troufl si říct.

„Samozřejmě,“ usmála se. „Copak se nelišíš od Bláznivého psa nebo Malého vlka?“

Duha se posadila. „My všichni jsme nadáni mimořádnými dary, všichni se ale 
můžeme o svých darech navzájem poučit v rámci Slunečního tance.“

A tak navazujeme vztahy, abychom si navzájem byli zrcadly. Jsme jedni pro druhé nástroji růstu 
a vývoje; čím víc si to dokážeme opravdově uvědomit, tím rychlejší je náš posun. Není zapotřebí ně-
jaký konkrétní vztah posuzovat jako správný nebo špatný. Každý vztah je pouhým zrcadlením, které 
potřebujeme v konkrétní době pro své nejvyšší dobro.
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1. ČÁST:  
Síly čtyř směrů

Inspirace

„Síla“ čehokoli je vlastní esencí věci či bytosti, 
je tím, jak se tato věc či bytost vůči světu projevuje, 
a dotýká se ostatních svojí krásou.

Získáváme jasný náhled na to, kým skutečně
jsme v Kole života, díky 
uvažování o silách směrů.

SwiftDeer (Rychlý Jelen)
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Kolo osmi velkých sil

Obr. 1: Kolo osmi velkých sil
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ÚVOD

CESTA SLUNEČNÍHO TANCE SLADKÉ MEDICÍNY 
(SWEET MEDICINE SUNDANCE PATH) 
Učení obsažená v tomto studijním kurzu jsou součástí Cesty Slunečního tance Sladké medicíny 
(Sweet Medicine SunDance Path) tak, jak ji představuje Deer Tribe Metis Medicine Society. Deer 
Tribe (Jelení kmen) vznikl, aby byl nositelem těchto učení a zpřístupňoval je veřejnosti. Máme také 
rodinu známou jako Jelení kmen. Zde představované vědomosti jsou vybraným souborem učení 
posvátného kola, jehož úkolem je navodit a podporovat osobní růst a vývoj.

Tato spirituální cesta zvaná Cesta Slunečního tance Sladké medicíny (Sweet Medicine SunDan-
ce Path) je Cestou patnácti bran, která člověka provází odstraňováním všech překážek a omezení 
a ponořením se do potenciálu síly, což je úkolem a cílem jeho vnitřního bojovníka. Slovo „métis“ 
znamená „smíšené krve“. Je to odkaz na to, že uctívány jsou všechny barvy kůže a všechny cesty. 

CESTA STOČENÝCH VLASŮ (TWISTED HAIRS WAY)
Proto tato učení začleňují obrovské množství vědomostí nacházející se v četných kmenových ame-
rických domorodých tradicích stejně jako v  Osmi velkých silách (viz obr. 1). Pocházejí z  „masy“ 
posvátných vědomostí vyučovaných a ochraňovaných tradičními domorodými americkými stařešiny 
zvanými „Stočené vlasy“ (Twisted Hairs). Tito Twisted Hairs byli všichni „bojovníky“ a pocházeli 
z mnoha různých kmenů Severní, Jižní a Střední Ameriky včetně Kanady, zvané Želví ostrov. Aus-
trálie a Nový Zéland jsou zde zahrnuty proto, že podle stařešinů tyto dvě části pevniny byly kdysi 
součástí Želvího ostrova. Bojovník Twisted Hairs byl obvykle stařešina a uznávaný léčitel, šaman, 
kouzelník nebo čaroděj a byl členem „tajného“ šamanského společenství nebo magické lóže. Proto 
byli považováni za muže/ženy disponující silou a věděním. Twisted Hairs se od tradičních šamanů 
a šamanek odlišovali svou schopností a touhou hledat poznání ve všech zdrojích. Tito muži/ženy se 
nespokojili se slepým přijímáním omezení a hranic svých kmenových tradičních učení a místo toho 
se rozhodli cestovat a hledat vědomosti ve všech směrech Kola života, aby našli svůj střed a dostali se 
do dokonalého souladu s Velkým Duchem.

V cestě Twisted Hairs (Stočené vlasy) slovo „vlasy“ (hairs) symbolizuje vědomosti a „stočené, sple-
tené vlasy“ označovaly člověka, jenž vplétal vědomosti ze všech zdrojů do své cesty s odvahou a za-
čleňoval je do vlastního sebepoznání. Stočené vlasy se naučily uplatňovat všechny dostupné zdroje 
kolem sebe v souladu s Velkými zákony, které zní: „Všechno je zrozeno z ženy“, „Maximální efektivita 
s minimálním úsilím“ a „Nesmí být konáno nic, co by ublížilo dětem!“ Tímto způsobem se stali Du-
hovými bojovníky a začali se spolu setkávat, zasedat v Radě a otevřeně si vyměňovat své rozličné zdro-
je poznání. Čerokíjský stařešina například putoval k Navahům a učil se od nich o jejich „speciální 
medicíně“ požehnaných zpěvů cesty krásy (Blessed Beauty Way Chants) a léčebným obřadům. Jiný 
ze šošonského kmene mohl cestovat k Čerokíjům a učit se o způsobu, jak používají k léčení krystaly.

Na jednom velmi dávném setkání v roce 1224 našeho letopočtu v Oaxace v Mexiku se sešli 
a sdružili se do velmi tajné medicínské společnosti/magické lóže a pojmenovali se Twisted Hairs 
Metis Medicine Society of the Sweet Medicine SunDance. Jejich „rada starších“ dospěla k  jed-
notné dohodě o členství a ustanovila Kruh zákona (Circle of Law), aby pomáhal ulehčovat sdílení 
všech jejich vědomostí. Toto sdílení bylo pro každého, jehož primárním důvodem pro přijetí fyzic-
kého těla bylo hledání potěšení a poznání a získání mistrovství ve fyzické podobě, aby se nakonec 
stal osvíceným. Jejich záměrem bylo být „lidskými bytostmi“, které se dotýkají samy sebe, života 
a ostatních lidí s krásou. 
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TENTO STUDIJNÍ KURZ
Doufáme, že materiál obsažený v  tomto studijním kurzu vám 
umožní dospět k  rozhodnutí stát se bojovníkem, plynout s  fyzic-
kými proudy přírody a  naučit se, jak nikdy nebýt „pod vlivem“ 
nikoho, ničeho, nikde, v žádné době, žádným způsobem. Věříme, 
že budete používat tento materiál k získání své síly a k tomu, abyste 
se stali a zůstávali příčinou svého vlastního Kruhu života.

Skeptik by se mohl ptát: „Co tuto legendu o Twisted Hairs, této 
radě vysoce vyvinutých starších, které nemůžeme vidět nebo si s nimi 
promluvit, činí jakkoli odlišnou od tradičního náboženského pojetí, 
že kdesi existuje nejvyšší bytost, která, pokud v ní budeme prostě věřit, 
nám zajistí lepší život?“ Tato Cesta a Twisted Hairs prohlašují jasně: Nevěřte ničemu, co se píše v těchto 
modulech nebo čemu jste učeni. Věřit znamená říct: „Nevím, tak tomu můžu jenom věřit.“ Věřit v cokoli 
znamená zůstávat v říši pochybností. To z vás dělá pošetilce. Používejte tato kola a klíče; zkoušejte prokázat 
jejich nesprávnost. Pokud vám „ponesou ovoce“ (tedy pokud vám budou fungovat), super. Pokud ne, od-
ložte je do knihovny pro další zkoumání v pozdější době. Dělejte, co chcete, ale nevěřte jim! Awanestika!

Učení

PŘÍBĚH O STVOŘENÍ PODLE SLUNEČNÍHO TANCE (SUNDANCE)

Každá kultura, národ od nepaměti měly své mýty, příběhy a legendy o tom, jak život začal. Na cestě 
 Twisted Hairs je v záznamech z posvátné kivy psáno:

Na počátku časů bylo vše stvořeno z prázdnoty, v níž byla přítomná síla ryzí energie zvaná Chuluaqui. Tato 
energie Chuluaqui se projevuje jako ryzí orgastická, harmonická a vyrovnávající vibrace. Je to ve své podstatě 
jiskra života, jež umožňuje všem existencím ve veškerenstvu nabýt jejich individuální formu ve hmotě. 

Když Wakan Tanka, Velký Duch, jenž je nazývaný veškerenstvem, objevil svou ženskou podstatu, začal 
dýchat a nadechl se implozivní silou. Tato kreativně-receptivní síla se stala vajíčkem veškerého stvoření zná-
mým jako WahKahn, univerzum, naše posvátná Velká Babička. Pak Wakan Tanka vydechl a objevil přitom 
svou mužskou podstatu, aktivně-konceptivní sílu SsKwan, Galaxii, našeho posvátného Velkého Dědečka.

Prvním ze čtyř posvátných elementů tudíž byl vzduch, dech Wakan Tanky. Druhým elementem 
byl oheň, duch Wakan Tankovy síly Chuluaqui. Pak z  prostoru své ženské a  mužské strany se 
WahKahn a SsKwan spojili se silou svých jednotlivých energií Chuluaqui směšujících se ve vířícím 
ohnivém hadu absolutní lásky a byl stvořen třetí element vody. Tyto dvě energie Chuluaqui se staly 
Quodoushkou, posvátným sňatkem a spojením mužské a ženské energie, jež se spolu staly většími 
než jen součtem svých jednotlivých částí, a staly se tak srdcem Wakan Tanky. Když zjistily, že smysl 
stvoření spočívá v nalezení materiální formy prostřednictvím aktu orgastického potěšení, které tímto 
slouží k sebepoznání, se Wakan Tanka (WahKahn-SsKwan) začal milovat a vytvořil vše existující 
ve veškerenstvu. A tím se čtvrtý element země stal fyzickým projevem energie lásky Velkého Ducha.

Toto je příběh, jak bylo Veškerenstvo zrozeno prostřednictvím elementálních spojení.

Nevěřte ničemu, co je 
psáno v těchto učebních 

modulech nebo čemu jste 
vyučováni. Místo toho si to 
vyzkoušejte sami na sobě. 

Pokud to u vás bude 
fungovat, používejte to!
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JAK STUDUJEME KOLA

PROVÁZANOST
Podívejme se teď na to, jak budeme studovat základní kola tohoto učení. V domorodém americkém světě 
byly kola či kruhy používány už od dávných časů jako nástroje pro vyučování cest a moudrosti univerza. 
Nic není vnímáno jako lineární, protože představa lineární existence je považována za iluzi. Neexistuje 
žádný „začátek“ nebo „konec“. Jen bod nazírání se mění. Zrození do fyzické existence není začátkem 
života (protože duch je věčně živý), ale je to odlišný způsob vnímání, jehož prostřednictvím duch prožívá 
svou živost. Je to prostě pohyb v Kole života. SwiftDeer vypráví příběh, že když „bílý muž“ chtěl říct, 
že je někdo blázen, zvedl ukazováček k uchu a u ucha s ním kroužil ve vertikálních kruzích, aby naznačil, 
že takový člověk uvažující v kruzích je praštěný nebo blázen. Když „rudý muž“ chtěl říct, že je někdo 
blázen, zvedl ukazováček a před očima s ním naznačil přímou linii, čímž ukazoval, že člověk přemýšlející 
přímým, lineárním způsobem je blázen.

Získávání poučení o univerzu prostřednictvím kol nám nabízí možnost zažít, jak k sobě stojí v ne-
omezených možnostech všechny životní formy: plynou a mění se, a to tak, aby všechny formy všech 
věcí byly dotčeny krásou. Všechna kola Cesty Slunečního tance Sladké medicíny se tímto způsobem 
otáčejí a spolu se navzájem propojují.

CO NÁM KOLA ŘÍKAJÍ
Každá z pozic na kole odpovídá jednomu ze čtyř hlavních směrů neboli 
světových stran – jihu, severu, západu, východu nebo jednomu ze čtyř 
vedlejších směrů neboli světových stran – jihovýchodu, jihozápadu, se-
verozápadu a severovýchodu. Pro každý směr jsou také specifické určité 
vlastnosti a charakteristiky. Takže bez ohledu na to, jaké kolo je právě 
používáno, je daná záležitost umístěna v určitém směru proto, že v sobě 
nese s ním související vlastnosti.

Na některých kolech například najdete na  západě element země. 
Západ také značí fyzické tělo, sílu, moc a  stabilitu. Je snadné pocho-
pit, že  všechny tyto energie pracují se stejnými vlastnostmi a nesou si 
je v sobě. A tak to funguje v rámci celého kola. I vlastnosti, které spolu 
navzájem nemají zdánlivě nic společného, jsou-li nahlíženy podle svého 
umístění na  kole, vám umožní spatřit úžasná spojení, a  dostat se tak 
k hlubšímu pochopení. Ti z nás, kdo byli učeni uvažovat lineárním způ-
sobem, při studiu kol zjistí, že je to pro ně určitá výzva! Je to ale také 
zábavné.

Na každém medicínském kole budou hlavní směry energii kola  držet 
a vedlejší směry budou energii do kola vnášet nebo z kola vynášet.

Když studujete určitý aspekt nějakého kola nebo se pokoušíte něče-
mu porozumět, nejprve si určete, kde na kole se tento aspekt nachází. 
Tento směr se nazývá stanoviště. Přímo proti němu na kruhu je pra-
coviště. To znamená, že zvolíte otočený (protilehlý) způsob náhledu na to, co studujete – „pracujete“ 
pak s touto informací.

Existuje ještě další způsob studia nějakého aspektu na kole, jakmile zjistíte, kde je jeho stanoviště. 
Podívejte se, co se nachází po jeho levé straně, neboť tam najdete energie, které stanoviště přijímá. 
Je to ženská a kreativně-receptivní strana. Podívejte se na pravou stranu a najdete tam, jaké energie 
stanoviště vydává. Pravá strana je mužská aktivně-konceptivní strana, jež energii vysílá směrem ven.

Obr. 2a:  
Hlavní (kardinální) směry

Obr. 2b:  
Vedlejší (nonkardinální) směry
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Například studuju něco, co má stanoviš-
tě na jihovýchodě. Pracoviště této záležitosti 
se nachází na severozápadě. Energii to bude 
přijímat z  jihu a  předávat ji bude směrem 
na východ (viz obr. 2c). Vyzkoušejte si toto 
cvičení fyzicky nebo si ho v duchu představ-
te. Nakreslete kruh a  označte osm směrů. 
Posaďte se do pozice jihovýchodu čelem ke 
středu. Sedíte na  „stanovišti“ jihovýchodu. 
Podívejte se přímo proti sobě na  druhou 
stranu kruhu na severozápad – to je pro jiho-
východ „pracoviště“. Natáhněte levou ruku 
směrem k  jihu – z  tohoto směru přijímáte 
energii. Přitáhněte ruku k sobě a přijímejte 
z jihu energii. Natáhněte pravou ruku k vý-
chodu. Uvědomujte si, jak vaše energie plyne 
směrem k východu.

Veškeré studium těchto učení vás zve do-
vnitř Kola života, abyste přijímali, dávali, dívali se z jiného úhlu pohledu.

S koly je možné si hrát mnoha způsoby, a získávat tak mnohem hlubší porozumění. Při cestách 
do kol a klíčů Cesty Slunečního tance Sladké medicíny mějte na paměti, že kola nejsou statická, otá-
čejí se a dýchají, abychom měli možnost spatřit z mnoha různých úhlů to, co studujeme. Když je spolu 
navzájem překryjeme, otevřeme dveře k možnému poznání a porozumění, které není přímo dostupné 
prostřednictvím lineárního myšlení.

ČTYŘI ELEMENTY

Když jsem se před mnoha lety stala učněm na této ces-
tě, byla jsem stejně jako mnoho jiných lidí vyrostlých ve 
městě ohromená i těmi nejprostšími informacemi o pří-
rodě. Nevěděla jsem, že světové strany, které jsem studo-
vala na papíře, mají nějaké skutečné souvislosti s realitou 
ve světě. Nebo že nebeská tělesa, jako jsou hvězdy a měsíc, 
se pohybují přes noční nebe. (Jak vidíte, stále se učím, že 
jsme to my, kdo se pohybuje.) A právě zde začínáme – bez 
jakýchkoli předpokladů o tom, co lidé vědí nebo nevědí. 

Základní kolo o  čtyřech směrech vždy zahrnuje 
střed, a tudíž má vždy pět směrů. Chci tím říct, že když 
máte kolo o  čtyřech směrech, budete vždy pracovat 
s pěti energiemi, ať je to v textu uvedeno, nebo ne. Na-
příklad máme síly čtyř světových stran: jihu, severu, západu a východu. Střed vždy bude pracovat 
s každým směrem na kole, a stává se tak vlastně jistým katalyzátorem pro celé kolo. Jak můžete 
vidět na obr. č. 3, směry se zakreslují na kolo tímto způsobem. Jih se nachází na spodní straně kru-
hu, sever na straně horní. Západ je vlevo a východ vpravo. Střed je uprostřed. Pamatujte si, že tyto 
směry drží energii, neboli stabilizují medicínské kolo.
Elementy, jež pracují s těmito směry, jsou následující (viz obr. 4):

 

Obr. 2c:  
Stanoviště a pracoviště na kole
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Na jihu se nachází voda. Pomyslete na mnoho různých po-
dob, v nichž se voda objevuje na  této planetě. Může být 
burácejícími peřejemi i malým klidným potokem. Může se 
projevovat jako stojatý rybník nebo jako širý oceán. Roz-
jímejte o mnoha formách, v nichž prožíváte vodu na této 
planetě, a uvědomte si, že toto je energie jihu. Veškeré již-
ní energie jsou plynoucí a proměnlivé nebo mají tekutost 
a proměnlivost jako součást své podstaty.

Elementem západu je země. Zemské energie pracují se stabilitou a vytrvalostí. Přemýšlejte o mno-
ha různých podobách, v nichž se element země objevuje na této planetě: jako trocha zeminy, 
kterou používáte ve svých květináčích, nebo ohromné množství půdy přesouvané při přípravě 
základů nějaké budovy či jako vysoká rozeklaná hora. Prožívejte stabilitu, kterou cítíte při uva-
žování o elementu země. Rozjímejte o všech četných formách, v nichž prožíváte tento element 
na planetě, a získáte tak povědomí o energiích západu.

Nyní se podíváme na element severu, jímž je vítr neboli vzduch. Vzduch pracuje s flexibilitou. 
Uvažujte o tom, v jakých podobách znáte vítr – od vířících tornád po letní jemný vánek, nebo 
jako vítr, který začne vát těsně předtím, než udeří bouře. Uvažujte o mnoha různých způsobech, 
jak zažíváte vítr, a poznáte energie severu.

Na východě se nachází element ohně. Oheň nás učí expanzi. Může to být malý plamínek svíčky 
nebo zuřící lesní požár nebo táborák, který vás zahřívá za chladné noci. Uvažujte o mnoha způ-
sobech, jak prožíváte oheň, a poznáte energie východu.

Ve středu se nachází prázdnota, černá díra nebo také lůno. Prázdnota pracuje se všemi čtyřmi 
elementy. Právě z prázdnoty, ze zdánlivé nicoty, ze zdroje, všechny věci v rámci ducha nabyly 
hmotné podoby. To je energie Chuluaqui Quodoushka, jež byla zmiňována v příběhu stvoření. 
Prázdnota pracuje s energií otevřené komunikace od srdce k srdci. Je to katalyzující energie, 
která ostatní elementy utváří a uvádí je do stavu rovnováhy či nerovnováhy, podle toho, jak je 
použita.

Na obrázku č. 4 si všimněte 
značek – pečetí, magických 
symbolů – představujících 

jednotlivé elementy. Pečeť je 
univerzálně chápaný symbol 
a obsahuje soustavu úrovní 

a jejich významů.

OHEŇ

VODA

ZEMĚ

VÍTR

PRÁZDNOTA

Obr. 4: Elementy
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Popišme si dál tato kola – tentokrát co se týče barev (viz obr. 5), které vibrují s jednotlivými směry ná-
sledujícím způsobem: jih je známý podle červené barvy, západ podle černé, sever podle bílé a východ 
podle žluté. Se středem pak rezonuje barva fialová.

Toto čtyřdílné kolo můžeme rozšiřovat ještě dál. Všichni známe čtyři roční období a to, jak ovliv-
ňují náš životní styl: jaro, léto, podzim a zimu (viz obr. 6 ). I ona mají své místo na kole.

Jaro, které nám zpívá o oživující schopnosti vody, jež proudí v potocích a znovu probouzí život 
ze  zimního snu, sídlí na jihu. Víme tedy, že jaro nás učí o proudění. (Zeptejte se na to kohokoli, 
kdo má za sebou období alergické rýmy!)

Léto zpívá o ohni a jeho žáru, o jeho plné expanzi životní vitality a radosti. Proto sídlí na východě.

Podzim zpívá s větrem, který námi lomcuje, aby prověřil naši flexibilitu a připravenost poddat se 
změnám, stejně jako semínka se nechávají větrem odnášet na svá nová místa určení. Podzim 
sídlí na severu.

A zima zpívá se zemí, jež nás volá do svého nitra, pro období introspekce a smrti. Dokonce i pohyb 
mízy ve stromech se začíná zpomalovat. Zima sídlí na západě.

Vzpomeňte si, že jsme si uvedli, že na  kole se nachází minimálně pět pozic. V  tomto případě 
ve středu sídlí slunovraty a rovnodennosti. Toto jsou silné okamžiky jednotlivých ročních ob-
dobí a fungují jako katalyzátory a zprostředkovatelé mezi změnami ročních období.

Pokud nabydou některá učení na přílišné komplikovanosti, nezapomínejte, že každé z nich je možné 
zredukovat na jeho základní podobu a uvést do vztahu s pěti elementy. Tak jako roste vaše spojení se 
sebou samými, životem a ostatními, stejně tak bude růst i vaše poznání jednotlivých elementů, které 
můžete pozorovat všude kolem sebe, jež ale také sídlí uvnitř vás. Vaše schopnost spojit se s elementy 
vody, země, vzduchu a ohně závisí na vaší schopnosti najít je v sobě. Čeká nás léčení naší Babičky – 
Země, jakmile si na toto spojení vzpomeneme. Pokud nebudeme odděleni a odpojeni, pochopíme, 
že to, co vidíme vně, je zrcadlením toho, co je uvnitř. Pak přestaneme Ji i sebe samotné zraňovat.

Zelená

Žlutá

Oranžová

Červená

Tyrkysová

Černá

Šedá

Purpurová

Bílá

Obr. 6: Roční obdobíObr. 5: Barvy směrů
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Použitelné nástroje 

ČTYŘI OBDOBÍ ZMĚNY BABIČKY ZEMĚ

Účelem tohoto praktického cvičení je pomoct vám začít si uvědomovat vztah elementů k Babičce 
Zemi a naučit se být s nimi v souladu.

CYKLY BABIČKY ZEMĚ
Země prochází čtyřmi změnami v rámci čtyřiadvacetihodinového cyklu.

Jih: východ slunce

Země je ve fázi výdechu.
Toto je akt „zachytávání ducha“.
Babička Země vydechuje a nachází se ve vodě a v proudící lehkosti sebe sama.

                                                                                          
Východ: poledne

 
Toto je doba, kdy Babička Země odpočívá a nabírá síly. 
Všechno se proměňuje a je to „spočinutí ducha“.
Je to denní doba, kdy se zpomaluje růst rostlin, protože odpočívají v horku dne.

Sever: západ slunce
 

Toto je čas, kdy se Babička Země začíná nadechovat.
Často si můžete všimnout, že vítr bude vanout silněji.
Toto je známo jako „usazení ducha“.

Západ: půlnoc
 

Toto je čas omlazování Babičky Země, doba, kdy sama sebe léčí.
Právě za měsíčního svitu rostliny nejvíc rostou.
Toto je nazýváno „zklidnění ducha“.

I my lidé máme čtyři období změny, ta jsou však poněkud odlišná. Všimněte si, že poledne a půlnoc 
jsou body, kde jsme ve srovnání s pohybem Babičky Země zaměnili východ a západ. Kvůli všeobecně 
zažitému společenskému systému většina lidí ztrácí soulad s časy svých vnitřních proměn. V poledne 
se potřebujeme stáhnout dovnitř a svou tělesnou schránku nechat odpočinout, většina z nás ale pra-
cuje. O půlnoci, v období našeho času ohně, většina lidí spí. Nejsilnější doba, kdy mohou lidé usku-
tečňovat obřady, je mezi půlnocí a východem slunce! Je to přirozeně jejich aktivní čas ohně.

„Slunce učí vše, co roste, vzpínat se svou touhou ke světlu,
noc však pozvedá vše vzhůru ke hvězdám.“

Chalíl Džibrán
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Jih: východ slunce
Toto je také naše období výdechu.
V tomto čase se nejvíc spojujeme se svým vnitřním elementem vody, s plynutím a proměnlivostí 
svého já a svých emocí. Po času ohně svými vnitřními vodami ochlazujeme jeho žár.

Západ: poledne
Zde jsme my lidé vystaveni palčivému žáru a ohni na Babičce Zemi.

Musíme svou pozemskou tělesnou schránku uložit k odpočinku. Mnohé kultury v Mexiku, 
Evropě i jinde po světě žijí v souladu s tímto energetickým posunem a mezi polednem a druhou 
hodinou po poledni zavírají své obchody a kanceláře a užívají si volna a siesty neboli období 
odpočinku. 

Sever: západ slunce
Zde se mysl zklidňuje.
Toto je magická doba, kdy je nám k dispozici víc z našich vnitřních nadání.
Obzvlášť to platí, jestliže jsme sladěni s cykly Babičky Země.
V  tomto čase obvykle chvátáme domů z práce nebo připravujeme večeři, místo abychom se 
slaďovali s klidnou energií.

Východ: půlnoc
Když je většina Babičky Země zaměřená dovnitř a klidná, nadešel pro nás čas obejmout náš 
vnitřní ohnivý element. V této době je naše aktivní energie nejsilnější, protože náš vnitřní oheň 
plane naplno.

Je to dobrý čas pro čarování a magii, čas pro napojení se na sílu stvoření a čas, kdy je možné 
učit se kontrolovanému snění.

Ti, kdo pracují na noční směny, jsou na tuto energii napojeni. Většina lidí ale kvůli svému 
běžnému rozvrhu v tuto dobu spí. Tato doba je pro ně časem klidu, zatímco ve skutečnosti se 
jedná o potenciálně nejintenzivnější kreativní čas. To lidi vyvádí ze souladu.

Úkolem u tohoto praktického cvičení je nejprve se sladit s Babičkou Zemí v každém z jejích měnících 
se časů. Prožívejte tyto čtyři odlišné posuny na základě svých právě získaných poznatků. Použijte 
všechny svoje smysly a ochutnejte, vnímejte dotekem, čichem, sluchem a zrakem, jak se proměňuje. 
Poté pozorujte stejným způsobem své vlastní čtyři změny. Najděte si ve svém životě taková místa 
a příležitosti, kdy a kde můžete být ve větším souladu se svými přirozenými lidskými fázemi změn 
i fázemi změn Babičky Země.


	Poděkování
	Seznam ilustrací
	Inspirace
	DVANÁCT MAGICKÝCH SVĚTŮ
	1. část: 
Síly čtyř směrů
	Inspirace
	ÚVOD
	Učení
	Příběh o stvoření podle Slunečního tance (sundance)
	Jak studujeme kola
	Čtyři elementy

	Použitelné nástroje 
	Čtyři období změny Babičky Země

	Prožitek obřadu
	Vytvoření silového oltáře se čtyřmi elementy

	2. část: 
Čtyři světy
	Inspirace
	Učení
	Čtyři světy

	Použitelné nástroje
	Spojení se světy Babičky Země

	Prožitek obřadu
	Každodenní/týdení obřad Kvetoucího stromu

	3. část: 
Síly a projevy čtyř směrů
	Inspirace
	Učení
	Síly a projevy čtyř směrů

	Použitelné nástroje 
	Hrajte si s Kolem paradigmatu

	Prožitek obřadu
	Medicínské kolo o čtyřech směrech

	4. část: 
Vyvážená choreografie
	Inspirace
	Učení
	Vyvážená choreografie

	Použitelné nástroje
	Rozpoznání nerovnováhy v choreografii energie

	Prožitek obřadu
	Specializovaný obřad Kvetoucího stromu


