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PETR BAJZA
je věrný uměleckým oborům

Co dělají dnes?
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Kyselina listová
I když má ve svém
názvu slovo kyselina, jde
vlastně o vitamin skupiny
B-komplexu. A ten je
klíčový pro správný chod
buněk v našem organismu.
(Pokračování na str. 2)
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Lucia di Moriani připravila předpověď
pro jednotlivá znamení zvěrokruhu:

Štíři by měli aktivovat
svou trpělivost!
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Skrytý potenciál písmen

Každé písmeno abecedy v sobě nese určitý potenciál. Už Pythágoras zastával názor, že písmena
(stejně jako čísla) mají svou „osobnost“, disponují
speciﬁckou silou, energií. Využitím energie čísel
a písmen se rovněž zabýval kabalistický systém.
Podle něj písmena abecedy, jejich vibrace a kvalita, představují proudy vesmírné energie, jež lze
využít k magickým účelům. Ovšem má to svá speciﬁka. K základním pravidlům patří, že magické
úkony, které se na základě významu čísel a písmen
dělají, nesmějí obsahovat žádné negace.
Tvořivá síla slova
Slova se skládají z písmen a slabik, jejich skutečný
význam a síla mohou být pochopeny jen na vyšší úrovni vědomí či vědění. Souvisí s tím ale i zvuk – akustický přednes slov, včetně jmen. V tomto kontextu si

PÍSMENO A

Akášic ká rovina: Představuje
nejvyšší
moudrost, plně
roz vinutou intuici, čistotu
a jasnost
idejí.
Mentální rovina: Jde o osvíce nost rozum u, vynika jící
úsude k, porozu mění hlubší m pravdá m
v jediné m okamž iku, probu zení celkové
kapaci ty všech intelek tuálníc h schopn ostí.
Astrální rovina: Zahrnuje nadsmyslové
čerpání inspirace, hudební nadání, řečnické
vlohy, básnické umění, umění jasnozřivosti
a telepatie, porozumění řeči mystických symbolů.
Hmotná rovina: V propojení s přírodou
obsahuje moc nad vzdušným živlem, nad
vzdušnými živlovými bytostmi (například
ovládání bouří).
S písmenem A korespondují barva světle
modrá, hudební tón G, živel vzduch.

připomeňme, že v některých kulturách lidé považovali
jméno za velice důležité, brali ho jako „osobní pečeť“.
Do jisté míry lze říci, že je jméno cosi jako mantra. Notování či broukání určitých slov nebo jmen rozechvívá
jejich skryté energie. Vzniká totiž pohyb související
nejen s dechem, ale také s barvou a zvukem. A pohyb,
potažmo vibrace, je základní silou vesmíru. Řeč tedy
transformuje dech každého z nás v mohutnou sílu, jejíž
účinky si ne vždy uvědomujeme. Zrovna tak si ne vždy
uvědomujeme, že je jazyk nástrojem ducha.
Mystická charakteristika jednotlivých písmen
Kromě toho, že ji je nutné rozlišovat v několika rovinách, každému písmenu náleží také určitá
barva, hudební tón a živel.

PÍSMENO B

Akášická rovina: Představuje pochopení univerzálních zákonů života, poznání
polarity všech forem bytí.
Mentální rovina: Jde o moc nad elektrickým a magnetickým fluidem, o umění stát se
pánem života a smrti, schopnost změnit osud
(musí k tomu však být přesvědčivý důvod).
Astrální rovina: Zahrnuje magickou
činnost, vytváření dynamické energie (třeba v podobě energetických koulí), tvorbu
účinných talismanů, zasvěcení do sexuálně magického působení, nejvyšší intuici,
porozumění a užívání nejvyšších mystérií.
Hmotná rovina: Má schopnost ovládat
elektrické a magnetické fluidum, rozpoznat stíny disharmonie v lidském těle.
Může léčit a energeticky aktivovat léčebné prostředky.
S písmenem B korespondují barva světle
fialová, hudební tón A, živel země.

PÍSMENO C

Akášická rovina: Představuje přijímání duchovních idejí na hrubohmotné úrovni, o oduchovnění
a přeměnu, (což souvisí
s mystérii eucharistie – děkovné modlitby).
Mentální rovina: Zahrnuje mystické (rituální) úkony, které působí
na ovlivňování jak vlastního mentálního těla, tak
u druhých osob, jde o božskou ideu, ctnost a sílu.
Astrální rovina: Nese plné porozumění významu eucharistie, vědomé zkvalitnění a ovládání astrální aury.
Hmotná rovina: Má schopnost oživovat hmotu prostřednictvím mentálních a astrálních sil (jedná se o kabalistickou alchymii, o umění impregnovat a změnit hrubohmotnou formu).
S písmenem C korespondují barva rumělkově červená, tón
D, živel ohně.

PÍSMENO D

Akášická rovina: Jde o zákony mikrokosmu a makrokosmu,
zákony stvoření a nejvyšší moudrost, o dokonalé porozumění
JÁ – vědomí.
Mentální rovina: Zahrnuje
ovládání mentální matrice, jak
u sebe sama, tak u druhých.
S tím souvisí význam tří základních těl člověka – fyzické,
astrální (psychické), intelektuální (citové, mentální). Všechna tato těla se vzájemně překrývají a působí na sebe, přičemž astrální matrice spojuje
fyzické tělo s tělem astrálním,
mentální matrice spojuje astrální tělo s tělem mentálním.
Astrální rovina: Má schopnost ovládat sexuální energii
a magii lásky (teoreticky i prakticky).
Hmotná rovina: Vlohy pro magickou činnost související
s plodností, se všemi akty a procesy souvisejícími s plozením.
S písmenem D korespondují barva tmavomodrá, hudební
tón C, živel ohně.
(xar)
(Pokračování příště)

Most na Královské cestě

Radošov je na první pohled nenápadná ves ležící severovýchodně
od Karlových Varů. Může se však pochlubit krytým dřevěným mostem,
který má pořádně dlouhou a také
zajímavou historii. Již z roku 1266
pocházejí první písemné zprávy
o brodu přes řeku Ohři, kudy procházela takzvaná Královská cesta
spojující Prahu s Chebem, jež dále
pokračovala do Porýní. Právě přes
tento brod přijel z Porýní roku 1310
do Čech český král Jan Lucemburský.
Jeho syn, císař Karel IV., dokonce vydal nařízení, podle kterého obchodní výpravy musely tuto Královskou
cestu používat. Kupci totiž přinášeli
bohatství královským městům ležícím na této trase. Městečko Radošov dostalo od císař Karla IV. také
povolení, aby na místě brodu přes
řeku Ohři nechalo postavit pořád-

ný most. A tak tu vznikl důkladný,
krytý dřevěný most, který Radošovu
přinesl výhody, neboť se na něm vybíralo clo z převozu vzácného zboží, jakým byly například drahé látky
a francouzská vína.

ZAJÍMAVÁ TECHNICKÁ PAMÁTKA
SE MÁLEM NEDOCHOVALA
V průběhu staletí přicházely povodně
a požáry, a tak nemalá část vybraného
cla padla na opravy mostu. Za třicetileté války byl most značně poškozen

švédským vojskem. Nicméně vydržel
až do roku 1986, kdy ho neznámý žhář
podpálil. Zbyly z něj jen kamenné pilíře a uvažovalo se o výstavbě nového
betonového mostu. Naštěstí se našlo
dost nadšenců, kteří historický skvost
zachránili. Od roku 2003 tedy v Radošově opět řeku Ohři překlenuje krytý dřevěný most, stejně jako tomu bylo před
šesti staletími. Stará pověst praví, že pokud by tento most ztratil svůj klobouk,
tedy zastřešení, nastal by konec světa.
Je tedy jen dobře, že zůstal zachován.
Krytých mostů u nás mnoho nenajdete
a když má navíc tak dlouhou tradici, jde
o vzácnost. Pro pořádek dodejme, že
je 62 m dlouhý a široký 5,75 m. Mohou
na něj nejen chodci, ale i automobily
s hmotností do pěti tun. Jsou na něm
čtyři velká okna a pětadvacet oken
menších. Šindelová střecha je více než
čtyři metry vysoká.
JIŘÍ GLET

