
KYBALION

Úvod

 S radosťou predkladáme žiakom a bádateľom v oblasti tajných učení túto malú prácu, založenú na 
prastarých hermetických učeniach. Napriek nespočetným odkazom na tieto učenia v mnohých prácach o 
okultizme, bolo na túto tému napísané tak málo, že mnohí vážne pátrajúci po tajomných pravdách 
nepochybne príchod tejto knižky privítajú.

 Cieľom tejto práce nie je hlásanie nejakej osobitej filozofie alebo náuky, ale skôr dať žiakom výklad 
pravdy, ktorý bude slúžiť na zosúladenie mnohých útržkov okultného poznania, ktoré mohli získať, ale 
ktoré si zdanlivo navzájom odporujú a často začiatočníka odradia a znechutia v štúdiu. Naším zámerom 
nie je postaviť nový  chrám poznania, ale skôr dať žiakovi do rúk univerzálny  kľúč, ktorým môže otvoriť 
mnohé vnútorné dvere chrámu mystéria, ktorého hlavnými bránami už vstúpil.
 Žiadna časť okultných učení, ktoré svet vlastnil, nebola tak dôkladne strážená, ako časti hermetických 
učení, ktoré sa nám dochovali cez tisícročia, ktoré uplynuli od života jeho veľkého zakladateľa Hermesa 
Trismegista, "božieho zákonníka", ktorý žil v starom Egypte v časoch, keď súčasné ľudské pokolenie 
bolo v plienkach. Súčasník Abraháma, a ak sú legendy  pravdivé, učiteľ tohto ctihodného mudrca, Hermes 
bol a je veľké, ústredné slnko okultizmu, ktorého lúče osvecovali nespočetné učenia hlásané od jeho čias. 
Všetky zásadné a hlavné učenia zabudované v ezoterických učeniach každej rasy sa dajú spätne 
vysledovať k Hermesovi. Dokonca najstaršie učenia Indie majú nepochybne svoje korene v jeho 
pôvodných učeniach.
 Mnohí pokročilí okultisti putovali z krajiny  Gangy do Egypta a sedeli pri nohách majstra. Od neho 
získali univerzálny kľúč, ktorý  vysvetlil a uzmieril ich odlišné pohľady, a tak bola pevne ustanovená tajná 
náuka. Prichádzali aj učenci z iných krajín, pričom všetci pokladali Hermesa za majstra majstrov. Jeho 
vplyv bol taký veľký, že napriek mnohým odchýlkam od cesty u stoviek učiteľov v tých rôznych 
krajinách, stále sa dá nájsť istá základná podobnosť a zhoda v základoch mnohých, a často celkom 
odlišných náuk uchovávaných a učených okultistami týchto rôznych krajín dnes. Žiak porovnávacieho 
štúdia náboženstiev dokáže vnímať vplyv Hermetických učení v každom známom náboženstve hodnom 
toho mena, či je to náboženstvo mŕtve, alebo súčasné a v plnej sile. Napriek protikladným rysom vždy 
existuje určitá zhoda a hermetické učenia pôsobia ako veľký zmierovateľ.
 Zdá sa, že životné dielo Hermesa smerovalo skôr k zasiatiu jedinečného semena pravdy, ktoré vyrástlo 
a rozkvitlo v toľkých zvláštnych formách, než k založeniu filozofickej školy, ktorá by  dominovala 
mysleniu sveta. Jednako, prvotné pravdy, ktoré učil, v každej dobe uchovávali neporušené v ich pôvodnej 
čistote niekoľkí, ktorí odmietajúc množstvá polo vyspelých žiakov a nasledovníkov, sledovali hermetickú 
prax a zachovali si pravdu pre pár tých, ktorí boli pripravení ju pochopiť a zvládnuť, a medzi ktorými 
bola odovzdávaná "od úst k uchu". V rôznych krajinách sveta, v každej generácii vždy existovalo zopár 
zasvätených, ktorí udržiavali posvätný oheň hermetických učení, a boli vždy ochotní použiť svoje lampy 
na znovu rozsvietenie druhotných lámp vonkajšieho sveta, keď svetlo pravdy z nedbalosti zoslablo a 
potemnelo, a keď sa knôty  zaniesli cudzorodou látkou.Vždy boli niekoľkí, aby verne opatrovali oltár 
Pravdy, na ktorom bola udržiavaná zažatá večná lampa Múdrosti. Títo ľudia zasvätili svoje životy práci 
lásky, ktorú básnik tak dobre vyjadril vo svojich riadkoch:
 "Ó, nenechajte pohasnúť ten plameň! Po veky chovaný v jeho tajnej komnate, v jeho svätých 
chrámoch chovaný. Živený čistými služobníkmi lásky - nenechajte pohasnúť ten plameň!"
 Títo muži nikdy nehľadali všeobecné uznanie, ani húfy nasledovníkov. K tomu sú ľahostajní, lebo 
vedia, ako málo je v každej generácii tých, ktorí sú na pravdu zrelí, alebo by ju pochopili, keby im bola 
predložená. Nechávajú "mäso pre chlapov", kým ostatných kŕmia "mliekom pre deti". Nechávajú svoje 
perly  múdrosti pre pár vyvolených, ktorí ich ocenia a budú ich niesť vo svojich korunách, namiesto aby 



ich predhadzovali prízemným materialistickým sviniam, ktoré by ich zadupali do blata a domiešali so 
svojím nechutným mentálnym žrádlom. Títo muži však nikdy nezabudli či neopomenuli pôvodné učenia 
Hermesa o odovzdávaní slov pravdy tým pripraveným ho prijať, čo je v Kybalione vyjadrené nasledovne:
 "Kde dopadnú kroky majstra, uši tých, ktorí sú pripravení pre jeho učenie, sa otvoria dokorán." A 
ďalej: "Keď sú uši žiakov pripravené počuť, objavia sa pery ktoré ich naplnia múdrosťou."
 Ich obvyklý postoj bol vždy  presne podľa iného hermetického aforizmu, tiež z Kybalionu: "Ústa 
múdrosti prehovoria len k chápajúcim ušiam."
 Sú takí, ktorí takýto prístup ústrania a rezervovanosti hermetikov kritizujú, a ktorí tvrdia, že tým 
neprejavujú náležitého ducha. Lenže krátky pohľad späť na stránky histórie ukáže múdrosť majstrov, 
ktorí poznali nerozum pokusu učiť svet niečo, čo nie je schopný  či nechce prijať. Hermetici sa nikdy 
nesnažili byť mučeníkmi. Miesto toho sedeli ticho bokom so súcitným úsmevom na zatvorených perách, 
kým "pohani besneli hlučne okolo" pri svojej obvyklej zábave zabíjania a mučenia počestných, ale 
zblúdilých fantastov, ktorí si predstavovali, že môžu vnútiť plemenu barbarov pravdu, ktorú sú schopní 
pochopiť len vyvolení, ktorí už pokročili na Ceste.
 A duch prenasledovania na Zemi dodnes nevymrel. Sú isté Hermetické učenia, ktoré by, hlásané 
verejne, zniesli na učiteľov veľký posmech a hanobenie davu, ktorý  by opäť spustil pokrik: "Ukrižuj! 
Ukrižuj!".
 V tejto malej práci sme sa namiesto rozvádzania učenia do detailov snažili dať vám predstavu o 
základných učeniach Kybalionu, poskytnúť vám pravidlá pre prácu a nechať vás, aby ste ich uplatnili 
sami. Ak ste skutočným žiakom, budete schopný  tieto princípy rozpracovať a aplikovať - ak nie, musíte 
sa naňho vypracovať, pretože ináč budú pre vás hermetické učenia len "slová, slová, slová".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Traja zasvätení.



I. Hermetická filozofia

"Ústa múdrosti prehovoria len k chápajúcim ušiam." (Kybalion)
 Základné ezoterické a okultné učenia, ktoré tak silno ovplyvňovali filozofie všetkých rás, národov a 
ľudí po niekoľko tisícročí, prišli zo starého Egypta. Egypt, domov pyramíd a Sfingy bol miestom zrodu 
skrytej múdrosti a mystických učení. Z jeho tajnej náuky  čerpali všetky národy. India, Perzia, Chaldea, 
Medea, Čína, Japonsko, Asýria, antické Grécko a Rím a ostatné staroveké krajiny sa účastnili na hostine 
poznania, ktorú hierofanti a majstri krajiny Isis tak voľne poskytovali pre tých, ktorí prišli pripravení 
podieľať sa na ohromnom bohatstve mystických a okultných poznaní, ktoré nahromadili géniovia tej 
starovekej krajiny.
 V starom Egypte bývali veľkí znalci a majstri, ktorí nikdy neboli prekonaní, a ktorým sa zriedkakedy 
kto vyrovnal počas stáročí ich pôsobenia od dní veľkého Hermesa. V Egypte sídlila veľká lóža lóž 
mystikov. Do brán jej chrámov vstupovali neofyti, ktorí potom ako hierofanti, znalci a majstri putovali do 
všetkých kútov Zeme, nesúc so sebou drahocenné znalosti, ktoré boli pripravení a ochotní odovzdať tým, 
ktorí boli schopní ich prijať. Všetci žiaci okultizmu chápali dlh, ktorí majú voči tým ctihodným majstrom 
tejto starovekej krajiny.
 Ale medzi týmito veľkými majstrami starého Egypta bol raz jeden, ktorého majstri oslavovali ako 
"majstra majstrov". Tento človek, ak naozaj bol "človekom", žil v Egypte v najranejších časoch. Bol 
známy ako Hermes Trismegistos. Bol otcom okultnej múdrosti, zakladateľom astrológie, objaviteľom 
alchýmie. Detaily jeho životného príbehu sú vzhľadom k prešlým rokom pre históriu stratené, hoci 
viacero starovekých krajín navzájom súperilo o česť byť jeho rodiskom - a to už  pred tisíckami rokov. 
Obdobie jeho pobytu v Egypte v jeho poslednej inkarnácii na tejto planéte nie je nateraz známe, ale bolo 
zasadené do raných čias najstarších dynastií Egypta - dávno pred časy Mojžiša. Najväčšie autority  ho 
považujú za súčasníka Abraháma, a niektoré židovské tradície idú tak ďaleko, že hlásajú, že Abrahám 
získal časť svojho mystického poznania od samotného Hermesa.
 Ako plynuli roky po jeho odchode z tejto roviny života (tradícia hovorí, že žil v tele tristo rokov), 
Egypťania Hermesa zbožštili a urobili ho jedným zo svojich bohov s menom Thoth. Po rokoch ho aj starí 
Gréci urobili jedným zo svojich mnohých bohov a nazvali ho "Hermes, boh Múdrosti". Egypťania 
uctievali jeho pamiatku po mnoho storočí, ba tisícročí, nazývajúc ho "zákonník boží" a dali mu, 
príznačne, jeho prastarý titul "Trismegistos", čo značí "trikrát veľký", "veľký  veľký", "najväčší veľký", ... 
Vo všetkých starovekých krajinách si vážili meno Hermes Trismegistos, ktoré bolo synonymom pre 
"studnicu múdrosti".
 Dodnes používame výraz "hermetický" v zmysle "tajný", "taký uzavretý, že nič nemôže uniknúť", 
atď., a to preto, že nasledovníci Hermesa vo svojich učeniach vždy zachovávali princíp tajnosti. Neverili 
v "hádzanie perál sviniam", ale skôr sa pridŕžali učenia "mlieka pre deti" a "mäsa pre chlapov" - výrazy 
známe čitateľom kresťanských písem, ale používané Egypťanmi stáročia pred érou kresťanov.
 Tento prístup  opatrného šírenia pravdy vždy charakterizoval hermetikov, dokonca až do dnešných čias. 
Hermetické učenia sa síce dajú nájsť vo všetkých krajinách a všetkých náboženstvách, ale nikdy sa 
nedajú spájať s nejakou konkrétnou krajinou, ani žiadnym konkrétnym náboženským vyznaním. To kvôli 
varovaniu dávnych učiteľov, aby sa nedovolilo, aby tajná náuka vykryštalizovala do vierovyznania. 
Múdrosť tejto opatrnosti je zrejmá všetkým študentom histórie. Starý okultizmus Indie a Perzie 
degeneroval a z väčšej časti sa stratil, lebo učitelia sa stali kňazmi, filozofia sa tak zmiešala s teológiou, a 
výsledkom bolo, že okultizmus Indie a Perzie sa postupne stratil medzi spústou náboženských povier, 
kultov, vierovyznaní a "bohov". Rovnako to bolo v antickom Grécku a Ríme, a rovnako to dopadlo s 
hermetickými učeniami gnostikov a prvých kresťanov, ktoré sa stratili v časoch Konštantína, ktorého 
železná ruka udusila filozofiu prikrývkou teológie. Tým sa stratilo pre kresťanskú cirkev to, čo bolo jej 
pravou podstatou a duchom, a musela potom niekoľko storočí tápať, kým našla cestu späť ku svojej starej 
viere. Všetkým pozorným pozorovateľom v tomto 20. storočí sú zjavné známky, že cirkev sa snaží vrátiť 
k svojim starým mystickým učeniam.



 Ale vždy bolo zopár verných duší, ktoré udržiavali oheň, starostlivo sa oň starali a nedovolili, aby jeho 
svetlo pohaslo. A vďaka týmto oddaným srdciam a nebojácnym mysliam je pravda stále s nami. Lenže 
nedá sa nájsť vo väčšej miere v knihách - bola odovzdávaná majstrom žiakovi, zasvätenému hierofantovi, 
od úst k uchu. Keď bola napokon zapísaná, bol jej zmysel zahalený do výrazov alchýmie a astrológie, 
takže len tí čo mali kľúč ju mohli správne čítať. Bolo to nutné kvôli perzekúcii zo strany teológov 
stredoveku, ktorí potláčali tajné učenie ohňom a mečom, hranicou, šibenicou a krížom. Aj dnes by sme 
našli len málo spoľahlivých kníh o hermetickej filozofii, hoci je na ňu veľa odkazov v mnohých knihách 
napísaných na rôznych stupňoch okultizmu. A predsa je hermetická filozofia jediným univerzálnym 
kľúčom, ktorý otvára všetky dvere okultnej náuky.
 V raných dobách existoval súbor určitých základných hermetických ponaučení, odovzdávaných 
učiteľom žiakovi, ktoré boli známe ako "Kybalion" - presný  význam a zmysel tohto výrazu je už 
niekoľko storočí stratený. Toto učenie je však známe mnohým, ku ktorým sa dostalo stáročným 
postupným odovzdávaním od úst  k uchu. Pokiaľ je nám známe, jeho poučenia neboli nikdy zapísané 
alebo vytlačené. Bola to len zbierka zásad, poučiek a pravidiel, ktoré boli pre nezasvätených 
nezrozumiteľné, ale ktoré boli ľahko pochopiteľné neofytom, keď im ich hermetickí zasvätenci vysvetlili 
a objasnili na príkladoch. Tieto učenia v skutočnosti tvorili základné princípy "umenia hermetickej 
alchýmie", ktorá sa, na rozdiel od všeobecného názoru, zaoberala ovládnutím mentálnych síl, a nie 
hmotných prvkov - transmutáciou jedného druhu mentálnych vibrácií na iné, nie zmenou jedného druhu 
kovu na iný. Legendy o "kameni mudrcov", ktorý  by premenil obyčajný  kov na zlato, bola alegória 
týkajúca sa hermetickej filozofie, ľahko zrozumiteľná všetkým žiakom pravého hermetizmu.
 V tejto malej knižke, ktorej je toto prvá lekcia, pozývame svojich žiakov skúmať hermetické učenia 
uvedené v Kybalione a vysvetľované nami, pokornými žiakmi Učení, ktorí, aj keď nosia titul zasvätení, 
stále sú žiakmi pri nohách Hermesa, Majstra. Poskytneme vám tu mnoho zásad, poučiek a pravidiel 
Kybalionu spolu s výkladom a príkladmi, ktoré urobia učenia pre súčasných žiakov ľahšie 
pochopiteľnými, zvlášť keď pôvodný  text je zámerne zahalený do nejasných výrazov. Veríme, že mnoho 
žiakov, ktorým predkladáme túto malú prácu, bude mať prospech zo štúdia jej stránok, ako mali mnohí, 
ktorí išli pred nimi, kráčajúc po tej istej ceste k majstrovstvu počas stáročí, ktoré prešli od čias Hermesa 
Trismegista, majstra majstrov, veľkého z veľkých. Slovami Kybalionu:
 "Kde dopadnú kroky Majstra, uši tých, ktorí sú pripravení pre jeho učenie, sa otvoria dokorán." 
(Kybalion) "Keď sú uši žiakov pripravené počuť, objavia sa pery, ktoré ich naplnia múdrosťou." 
(Kybalion)
 Takže podľa učení, čítanie tejto knihy  pritiahne pozornosť takých, ktorí sú pripravení prijať učenie. A 
tiež, keď je žiak pripravený  prijať pravdu, potom sa táto malá knižka dostane k nemu. Taký  je zákon. 
Hermetický  princíp príčiny a následku vo svojom aspekte zákona o príťažlivosti zvedie spolu pery  a uši, 
žiaka a knihu. Kiež je to tak!

II. Sedem hermetických princípov
 
"Princípov Pravdy je sedem. Kto ich pozná a chápe, vlastní magický kľúč, dotykom ktorého sa všetky 
dvere chrámu rozletia dokorán." (Kybalion)
 Sedem hermetických princípov, na ktorých je založená celá hermetická filozofia, je nasledovných:

 1. Princíp mentálnosti
 2. Princíp zhody
 3. Princíp vibrovania
 4. Princíp polarity
 5. Princíp rytmu
 6. Princíp príčiny a následku
 7. Princíp pohlavnosti



 Týchto sedem princípov budeme preberať a vysvetľovať v príslušných lekciách, krátke vysvetlenie 
každého je však možné podať už tu.

 1. Princíp mentálnosti
 
"Všejediné je myseľ; vesmír je mentálny." (Kybalion)
 Princíp  vyjadruje skutočnosť, že "Všejediné je myseľ". Vysvetľuje, že Všejediné (ktoré je podstatnou 
realitou tvoriacou základ všetkých vonkajších javov a úkazov, ktoré poznáme pod výrazmi "hmotný 
vesmír", "fenomény života", "hmota", "energia", skrátka všetko, čo je zjavné našim hmotným zmyslom) 
je Duch, ktorý je sám o sebe nepoznateľný  a nedefinovateľný, o ktorom ale môžeme uvažovať a pokladať 
ho za všeobecnú, nekonečnú, živú myseľ. Vysvetľuje tiež, že celý  javový  svet či vesmír je jednoducho 
mentálnym výtvorom Všejediného, podlieha zákonom stvorených vecí, a že vesmír ako celok, i vo 
svojich častiach či zložkách, má svoju existenciu v mysli Všejediného, v ktorej "žijeme a pohybujeme sa 
a máme svoje bytie". Stanovením mentálnej povahy  vesmíru princíp ľahko vysvetľuje všetky rozmanité 
mentálne a psychické javy, ktoré pútajú značnú všeobecnú pozornosť, a ktoré sú bez takého vysvetlenia 
nepochopiteľné a vzdorujú vedeckému šetreniu. Porozumenie tomuto veľkolepému hermetickému 
princípu mentálnosti dovoľuje človeku ľahko pochopiť zákony mentálneho vesmíru a využiť ich pre svoje 
blaho a pokrok. Žiak hermetizmu má dovolené upotrebiť veľké mentálne zákony rozumne, nie bezhlavo. 
S univerzálnym kľúčom vo svojich rukách môže žiak odomknúť mnoho dverí mentálneho a psychického 
chrámu poznania a vstúpiť doň slobodne a inteligentne. Tento princíp  vysvetľuje pravú povahu "energie", 
"sily" a "hmoty", a aj ako a prečo sú podriadené vláde mysle. Pred dávnymi vekmi napísal jeden zo 
starých hermetických majstrov: "Kto pochopil pravdu mentálnej povahy vesmíru, pokročil na ceste k 
majstrovstvu." A tieto slová sú pravdivé rovnako dnes, ako včasoch, keď boli po prvý  raz napísané. Bez 
tohto univerzálneho kľúča je majstrovstvo nemožné a žiak by márne klopal na mnohé dvere Chrámu.

 2. Princíp zhody
 
"Ako hore, tak dole; ako dole, tak hore." (Kybalion)
 Tento princíp vyjadruje skutočnosť, že vždy existuje zhoda medzi zákonmi a javmi rôznych rovín bytia 
a života. Pochopenie tohto princípu dáva človeku prostriedok na riešenie mnohého záhadného paradoxu a 
skrytého tajomstva prírody. Sú sféry za naším chápaním, ale keď na ne uplatníme princíp zhody, budeme  
schopní rozumieť veľa z toho, čo by ináč pre nás zostalo nepoznateľné. Tento princíp sa uplatňuje a 
prejavuje všeobecne, na rôznych rovinách materiálneho, mentálneho a duchovného vesmíru - je to zákon 
všeobecný. Starí hermetici považovali tento princíp  za jeden z najdôležitejších mentálnych nástrojov, 
ktorým človek môže odstrániť prekážky brániace pohľadu na neznáme. Jeho použitie dokonca strhne 
závoj Isis do tej miery, že je možné letmo zazrieť tvár bohyne. Rovnako ako znalosť poučiek geometrie 
dovoľuje človeku merať vzdialené slnká a ich pohyb zo svojho observatória, dovoľuje človeku znalosť 
princípu zhody rozumne usudzovať zo známeho o neznámom. Skúmaním monády porozumie 
archanjelovi.

 3. Princíp vibrovania

"Nič nie je v kľude, všetko sa pohybuje, všetko vibruje." (Kybalion)
 Tento princíp vyjadruje skutočnosť, že "všetko je v pohybe", "všetko vibruje", "nič nie je v kľude" - 
fakty, ktoré sú v súlade s modernou vedou, a ktoré má každý nový  vedecký  objav tendenciu potvrdzovať. 
A predsa bol tento hermetický  princíp sformulovaný pred tisíckami rokov majstrami starého Egypta. 
Tento princíp vysvetľuje, že rozdiely medzi rôznymi prejavmi hmoty, energie, mysle a dokonca Ducha sú 
z veľkej časti spôsobené rôznou rýchlosťou vibrovania. Od Všejediného, ktoré je čistým Duchom, až  dolu 
k hrubej forme hmoty, všetko vibruje - čím rýchlejšie kmitanie, tým vyššia poloha na stupnici. Vibrácia 
Ducha je na takom ohromnom stupni intenzity a rýchlosti, že je prakticky v kľude, rovnako ako sa zdá 



byť bez pohybu rýchlo sa otáčajúce koleso. Na druhom konci stupnice sú hrubé formy hmoty, ktorých 
vibrácie sú také nízke, že sa opäť zdajú byť v kľude. Medzi týmito pólmi sú milióny a milióny rôznych 
stupňov vibrovania. Od častice a elektrónu, atómu a molekuly, k svetom a vesmírom - všetko je v 
kmitavom pohybe. Platí to na rovinách energie a sily  (ktoré sú len rôznymi stupňami vibrovania), aj na 
rovinách mentálnych (ktorých stavy  závisia od vibrácií), ba aj na rovinách duchovných. Pochopenie tohto 
princípu, s príslušnými návodmi, dovoľuje žiakom hermetizmu ovládať mentálne vibrácie vlastné, aj 
vibrácie iných. Majstri tiež  aplikujú tento princíp na podrobenie si prírodných javov rôznymi spôsobmi. 
"Ten, kto chápe princíp vibrovania, uchopil žezlo moci", hovorí jeden zo starých autorov.

 4. Princíp polarity

"Všetko je duálne; všetko má póly; všetko má svoj pár protikladov; rovnaké a nerovnaké sú totožné; 
protiklady sú povahou identické, líšia sa len v stupni; extrémy sa stretávajú; všetky pravdy sú len 
polopravdami; všetky protiklady je možné zmieriť." (Kybalion)
 Princíp  vyjadruje skutočnosť, že "všetko je duálne"; "všetko má dva póly"; "všetko má svoj pár 
protikladov", čo sú všetko staré hermetické axiómy. Vysvetľujú staré paradoxy, ktoré už  toľkých zmiatli, a 
ktoré boli vyjadrované takto: "Tvrdenie a proti tvrdenie sú identické povahou, ale rozličné stupňom"; 
"protiklady sú totožné, líšia sa len v stupni"; "páry protikladov sa dajú zmieriť"; "extrémy sa stretávajú"; 
"všetko je aj nie je, v tom istom čase"; "všetky pravdy sú len polopravdami"; "každá pravda je spoly 
chybná"; "sú dve strany všetkého", atď. To vysvetľuje, že vo všetkom sú dva póly či protikladné aspekty, 
a že "protiklady" sú naozaj len dva extrémy tej istej veci, s mnohými rôznymi stupňami medzi nimi. Na 
ilustráciu: teplo a chlad, hoci "protiklady", sú skutočne tou istou vecou, líšia sa len v stupni. Pozrite na 
teplomer a skúste, či dokážete objaviť, kde začína "teplo" a kde "chlad". Nie je nič také ako "absolútne 
teplo" či "absolútny  chlad" - výrazy "teplo" a "chlad" len indikujú rôzne stupne toho istého, a že "tá istá 
vec", ktorá sa prejavuje ako "teplo" a "chlad" je len forma, rôznosť a rýchlosť vibrovania. Tak sú "teplo" a 
"chlad" len "dva póly" toho, čo (vo fyzike) voláme "teplo" - a sprievodné javy sú vyjadreniami princípu 
polarity. Ten istý princíp sa prejavuje v prípade "svetlo a tma", čo je tá istá vec, pričom rozdiel spočíva v 
rôznych stupňoch medzi dvoma pólmi javov. Kde končí "tma" a začína "svetlo"?
 Aký  je rozdiel medzi "veľký" a "malý"? Medzi "hrubý" a "jemný"? Medzi "čierny" a "biely"? Medzi 
"ostrý" a "tupý"? Medzi "hlasný" a "tichý"? Medzi "vysoký" a "nízky"? "Medzi "pozitívny" a 
"negatívny"? Princíp polarity  vysvetľuje tieto paradoxy a žiadny  iný  princíp ho nemôže nahradiť. Ten istý 
princíp funguje na mentálnej rovine. Vezmime základný a extrémny  príklad "láska" a "nenávisť", dva 
mentálne stavy  zjavne celkom odlišné. A predsa sú stupne nenávisti a stupne lásky, ktorých stred 
vyjadrujeme výrazmi "rád" a "nerád", ktoré do seba prechádzajú tak pozvoľne, že niekedy sme v 
rozpakoch či "máme radi" alebo "nemáme radi", alebo "ani jedno". Všetko sú to len stupne tej istej veci, 
ako zistíte, keď sa len chvíľu zamyslíte. Navyše, a hermetikmi považované za dôležitejšie, je možné 
meniť vibrácie nenávisti na vibrácie lásky  vo vlastnej mysli, aj mysliach iných. Mnohí z vás, ktorí čítate 
tieto riadky, mali v prípade svojom i iných osobné skúsenosti mimovoľného náhleho prechodu z lásky do 
nenávisti a naopak. Uvedomíte si preto možnosť dosiahnuť to použitím vôle pomocou hermetických 
pravidiel. "Dobro" a "zlo" sú tiež len pólmi toho istého, a hermetik pozná umenie premeny zla na dobro 
pomocou uplatnenia princípu polarity. Skrátka, "umenie polarizácie" sa stáva štádiom "mentálnej 
alchýmie" známym a praktizovaným starými i modernými hermetickými majstrami. Chápanie tohto 
princípu umožní človeku meniť polaritu vlastnú aj polaritu druhých, ak obetuje čas a štúdium na 
zvládnutie tohto umenia.

 5. Princíp rytmu

"Všetko plynie von a dnu; všetko má svoje prílivy a odlivy; všetko stúpa a padá; kývanie kyvadla sa 
prejavuje vo všetkom; veľkosť výkyvu doprava je veľkosťou výkyvu doľava; rytmus sa vyrovnáva." 
(Kybalion)



 Princíp  vyjadruje skutočnosť, že vo všetkom sa prejavuje rytmický pohyb, tam a späť, výtok a prítok, 
kmitanie tam a späť, kyvadlový  pohyb, odtekanie a pritekanie, odliv a príliv, medzi dvoma pólmi, ktoré 
existujú v súlade s princípom polarity popísaným predtým. Vždy  existuje akcia a reakcia, postup a ústup, 
vzostup a úpadok - vo veciach vesmíru, sĺnk, svetov, ľudí, zvierat, mysle, energie a hmoty. Tento zákon je 
zjavný  v tvorení a ničení svetov, v rozmachu a úpadku národov, v živote všetkých vecí, a napokon aj v 
mentálnych stavoch človeka (kvôli tomuto hermetici pokladali porozumenie tomuto princípu za nanajvýš 
dôležité). Hermetici sa chopili tohto princípu, keď zistili jeho univerzálnu platnosť a objavili tiež  určité 
prostriedky, aby použitím vhodných pravidiel a metód prekonali jeho účinky v sebe. Uplatňujú mentálny 
zákon neutralizácie. Nemôžu tento princíp anulovať, alebo zastaviť jeho pôsobenie, ale naučili sa, ako do 
istej miery uniknúť jeho účinkom, v závislosti od zvládnutia tohto princípu. Naučili sa ho používať, 
namiesto aby ním sami boli použití. V týchto a podobných metódach spočíva umenie hermetikov. Majster 
hermetiky  sa zameria na bod, v ktorom sa rozhodne spočinúť, a potom neutralizuje rytmický kyv kyvadla, 
ktoré má snahu ho preniesť do druhého pólu. Všetci, ktorí dosiahli nejaký  stupeň sebaovládania, to do 
istej miery robia viac-menej nevedomky, ale majster to robí vedome, s použitím svojej vôle, a dosahuje 
stupeň vyrovnanosti a duševnej stálosti skoro neuveriteľný pre masy, zmietané sem a tam ako kyvadlo. 
Tento princíp  a princíp  polarity hermetici podrobne študovali, a metódy protipôsobenia, neutralizácie a 
ich použite tvoria dôležitú súčasť hermetickej mentálnej alchýmie.

 6. Princíp príčiny a následku

"Každá príčina má svoj následok; každý následok má svoju príčinu; všetko sa deje zákonite; náhoda je 
len názov pre nerozoznaný zákon; je mnoho rovín príčinnosti, no nič neunikne zákonu." (Kybalion)
 Tento princíp vyjadruje skutočnosť, že pre každý  následok jestvuje príčina a následok od každej 
príčiny. Vysvetľuje, že: "Všetko sa deje zákonite", že vôbec nič sa nestane "len tak", že nejestvuje nič také 
ako náhoda, že hoci sú rôzne roviny  príčiny  a následku, pričom vyššie dominujú nad nižšími, aj tak vôbec 
nič celkom neunikne zákonu. Hermetici ovládajú umenie a metódy do istej miery  sa povzniesť nad 
obvyklú rovinu príčiny a následku, a mentálnym vystúpením na vyššiu úroveň sa stávajú pôvodcami 
príčin, namiesto obeťami následkov. Masy  ľudí sú vlečené, poslušné svojmu okoliu, vôli a želaniam 
iných, silnejších než oni, tradícii, pokynom a iným vonkajším príčinám, ktoré nimi hýbu ako figúrkami na 
šachovnici života. Ale majstri, vystúpiac k vyšším rovinám, ovládajú svoje nálady, povahy, vlastnosti a 
schopnosti, ako aj svoje okolie, a stávajú sa tými čo hýbu, namiesto figúrkami. To oni pomáhajú hrať hru 
života, namiesto aby boli hraní a posúvaní vôľou iných a prostredím. Využívajú princípy, namiesto aby 
boli ich nástrojmi. Majstri síce podliehajú príčinnosti vyšších rovín, ale pomáhajú spravovať svoju 
vlastnú.
 V tomto prehľade je zhrnuté bohatstvo hermetického poznania - kto to dokáže, nech číta.

 7. Princíp pohlavnosti

"Pohlavnosť je vo všetkom; všetko má svoj mužský a ženský princíp; pohlavnosť sa prejavuje na všetkých 
rovinách." (Kybalion)
 Tento princíp  vyjadruje skutočnosť, že vo všetkom sa prejavuje pohlavnosť - mužský  a ženský  princíp 
sú stále v činnosti. To platí nielen na fyzickej rovine, ale aj na mentálnej, ba aj na duchovnej. Na fyzickej 
rovine sa tento princíp prejavuje ako sex, na vyšších rovinách nadobúda vyššie formy, ale princíp zostáva 
stále ten istý. Bez tohto princípu nie je možné žiadne tvorenie, fyzické, mentálne ani duchovné. 
Pochopenie jeho zákonitostí vrhne svetlo na mnohé skutočnosti, ktoré mätú mysle ľudí. Princíp 
pohlavnosti funguje vždy v smere generovania (byť príčinou či spôsobovať vznik niečoho, plodiť), 
obnovovania a utvárania. Všetko a každý  má v sebe dve zložky  či podstaty, čiže tento veľký princíp. 
Všetko mužské má aj prvok ženský, všetko ženské má aj mužskú podstatu. Ak chcete porozumieť 
filozofii mentálneho a duchovného tvorenia, generovania a obnovovania, musíte chápať a brať do úvahy 
tento hermetický  princíp. Obsahuje riešenie mnohých záhad života. Upozorňujeme však, že tento princíp 



nemá žiadny vzťah k mnohým prízemným, zhubným a k úpadku vedúcim zmyselným teóriám, náukám a 
praktikám, ktoré sú učené pod bizarnými názvami, a ktoré sú znesvätením veľkého prírodného princípu 
pohlavnosti. Také primitívne znovu oživovanie prastarých pochybných foriem falizmu (uctievania 
plodivej sily  prírody) smeruje k záhube mysle, tela i duše, a hermetická filozofia vždy varovala pred 
týmito nízkymi učeniami, ktoré smerujú k chlipnosti, prostopašnosti a prekrúcaniu zákonov prírody. Ak 
vyhľadávate také učenia, musíte sa obrátiť inde - hermetizmus v tomto smere neobsahuje nič pre vás. 
Čistému je všetko čisté, nízkemu je všetko nízke.

III. Mentálna transmutácia
 
"Myseľ, rovnako ako kovy a prvky, môže byť transmutovaná zo stavu do stavu, zostupňa do stupňa, z 
položenia do položenia, z pólu do pólu, z vibrovania do vibrovania. Pravá hermetická transmutácia je 
umenie mentálne." (Kybalion)
 Ako sme už  spomenuli, hermetici boli prvými alchymistami, astrológmi a psychológmi a Hermes bol 
zakladateľom týchto škôl myslenia. Z astrológie sa stala moderná astronómia, z alchýmie moderná 
chémia, z mystickej psychológie sa stala moderná psychológia. Ale nesmieme si myslieť, že tí v 
staroveku nepoznali to, čo moderné školy považujú za svoje výlučné a jedinečné vlastníctvo. Záznamy 
vyryté na kameňoch starovekého Egypta presvedčivo ukazujú, že už  vtedy mali dokonalú znalosť 
astronómie, a práve stavba pyramíd dokazuje prepojenie medzi ich návrhom a štúdiom astronómie. 
Neboli ani neznalí chémie, lebo fragmenty starých spisov ukazujú, že boli dobre oboznámení s 
chemickými vlastnosťami vecí, a vlastne staré fyzikálne teórie sú teraz pomaly potvrdzované poslednými 
objavmi modernej vedy, najmä tie, ktoré sa týkajú zloženia hmoty. Ani si nesmieme myslieť, že nepoznali 
takzvané moderné objavy psychológie - naopak, Egypťania boli zvlášť zbehlí v tejto vede, hlavne v 
oblastiach, ktoré moderné školy  ignorujú, ale ktoré sú jednako odkrývané pod názvom "parapsychológia", 
ktorá mätie dnešných psychológov a núti ich neochotne pripúšťať, že "napokon na tom musí čosi byť".
 Pravdou je, že pod povrchom materiálnej chémie, astronómie a psychológie (t.j. psychológie na úrovni 
"činnosti mozgu"), mali v staroveku znalosť aj nadzmyslovej astronómie zvanej astrológia, nadzmyslovej 
chémie zvanej alchýmia, a nadzmyslovej psychológie zvanej mystická. Mali znalosti vnútorného, ako aj 
znalosti vonkajšieho, ktoré jediné sú známe moderným vedcom. Medzi mnohými tajnými vetvami 
poznania hermetikov bola tá, známa ako mentálna transmutácia,ktorá je predmetom tejto lekcie.
 "Transmutácia" je výraz obyčajne používaný  na označenie starého umenia premeny kovov - hlavne 
obyčajných kovov na zlato. Slovo "transmutovať" znamená "zmeniť z jednej povahy, formy či druhu 
látky na inú, transformovať, premeniť" (viď slovník). Podľa toho teda "mentálna transmutácia" znamená 
umenie premeny mentálnych stavov, foriem a pomerov na iné. Takže môžete vidieť, že mentálna 
transmutácia je takpovediac "umením mentálnej chémie" - formou praktickej mystickej psychológie.
 Ale to znamená oveľa viac než  sa na prvý  pohľad zdá. Transmutácia, alchýmia alebo chémia na 
mentálnej úrovni je vo svojich dopadoch natoľko dôležitá, že aj keby  sa zastavila len tu, aj tak by to bola 
jedna z najdôležitejších oblastí ľudského bádania. Ale toto je len začiatok. Pozrime prečo.
 Prvý  zo siedmich hermetických princípov je princíp mentálnosti, ktorého axióma znie: "Všejediné je 
myseľ; vesmír je mentálny", čo znamená, že podstatou reality  vesmíru je myseľ, a že vesmír sám má 
mentálnu povahu - t.j. "existuje v mysli Všejediného". Tento princíp budeme preberať v ďaľších lekciách, 
ale teraz pozrime na jeho dopad, za predpokladu, že je správny.
 Ak je vesmírne vo svojej povahe mentálne, musí byť mentálna transmutácia umením premeny 
pomerov vo vesmíre - čo sa týka hmoty, sily  a mysle. Z toho vidno, že mentálna transmutácia je skutočne 
"mágiou", o ktorej starovekí autori vo svojich mystických prácach mali tak veľa čo povedať, ale o ktorej 
zanechali tak málo praktických pokynov. Ak je všetko mentálne, potom toto umenie dovoľujúce meniť 
mentálne pomery, musí majstra urobiť vládcom pomerov materiálnych, ako aj tých, ktoré zvyčajne 
voláme "mentálne".
 V skutočnosti len pokročilý mentálny  alchymista bude schopný  dosiahnuť stupeň moci potrebný na 
ovládnutie hrubých fyzických pomerov, ako je ovládanie elementov prírody, vyvolanie či zastavenie 



búrok alebo zemetrasení a iných veľkých fyzických javov. Všetci pokročilí okultisti všetkých škôl pevne 
veria,že takíto ľudia boli a sú dodnes. Najlepší učitelia uisťujú svojich žiakov, že majstri existujú a majú 
tieto sily, lebo sami mali skúsenosti, ktoré ich oprávňujú k takej viere a tvrdeniam. Títo majstri nerobia 
verejné predstavenia svojich síl, ale hľadajú odlúčenosť od davov, aby po svojom mohli lepšie pracovať 
na ceste dosahovania. Spomenuli sme tu ich existenciu len preto, aby  sme upriamili vašu pozornosť na 
skutočnosť, že ich sila je výlučne mentálna a funguje cestou vyššej mentálnej transmutácie podľa 
hermetického princípu mentálnosti: "Vesmír je mentálny" (Kybalion).
 Až  žiaci a hermetici nižšieho stupňa než majstri - zasvätení a učitelia - dokážu na transmutácii na 
mentálnej úrovni slobodne pracovať. V podstate všetko, čo voláme "psychické javy", "mentálne 
pôsobenie", "mentálna veda", "nové myslenie", atď., fungujú vo všeobecnosti rovnako, lebo tu pôsobí len 
jeden princíp, bez ohľadu na to, ako tieto fenomény budeme volať.
 Žiak a praktizujúci mentálnu transmutáciu pracujú na mentálnej rovine a menia mentálne pomery, 
stavy, atď., na iné, podľa rôznych, viac alebo menej účinných návodov. Rôzne "postupy", "tvrdenia", 
"popierania", atď., škôl mentálneho bádania sú len pravidlá, často nepresné a nespoľahlivé, podľa umenia 
hermetizmu. Väčšina moderných praktizujúcich sú celkom nevedomí v porovnaní so starými majstrami, 
lebo nedbajú na základné poznanie, na ktorom je táto práca založená.
 Hermetickými metódami môžu byť menené či transmutované mentálne stavy, atď., nielen vlastné, ale 
aj iných, obyčajne nevedomky, ale nezriedka vedome niekoľkými, ktorí rozumejú príslušným zákonom a 
princípom - v prípadoch, keď postihnuté osoby nie sú informované o princípoch sebaobrany. Navyše, ako 
vie mnoho žiakov a praktizujúcich moderného mentálneho bádania, každá fyzická situácia závislá na 
mysliach iných ľudí sa dá zmeniť alebo transmutovať v súlade s vrúcnou túžbou, vôľou a "úpravami" 
osoby, ktorá si zmenené pomery života želá. Verejnosť je v súčasnosti o týchto veciach vcelku 
informovaná, takže nepovažujeme za nutné zmieňovať sa o tom obšírne. Naším zámerom teraz je len 
ukázať hermetický  princíp a umenie ležiace v podstate všetkých týchto rôznych foriem praxe, dobrých či 
zlých - lebo sila môže byť použitá v oboch smeroch, podľa hermetického princípu polarity.
 V tejto knižke uvedieme základné princípy mentálnej transmutácie, aby všetci čo ju čítajú dokázali 
pochopiť podstatné princípy a získať tak univerzálny kľúč, ktorý odomkne mnohé dvere princípu polarity.
 Budeme teraz pokračovať v úvahách o prvom zo siedmich hermetických princípov - princípe 
mentálnosti, v ktorom je vysvetlená skutočnosť, že, slovami Kybalionu, "Všejediné je myseľ; vesmír je 
mentálny".
 Prosíme o sústredenú pozornosť a bedlivé štúdium tohto veľkého princípu, lebo je to naozaj základný  
princíp celej hermetickej filozofie a hermetického umenia mentálnej transmutácie.

IV. Všejediné

"Pod či za vesmírom času, priestoru a zmien, sa vždy dá nájsť substanciálna realita, základná pravda." 
(Kybalion)
 "Substancia" znamená: "to, čo predstavuje základ všetkého vonkajšieho prejavu,podstata, základná 
realita, vec sama o sebe, atď.". "Substanciálny" znamená: "skutočne existujúci, predstavujúci základný 
element, reálny, atď.". "Realita "tu znamená: "stav skutočného bytia, ozajstný, trvalý, nepochybný, 
nemenný, stály, súčasne prítomný, atď.".
 Pod či v pozadí všetkých vonkajších úkazov alebo javov musí vždy byť nejakázákladná realita. To je 
zákon. Človek uvažujúci o vesmíre, ktorého je súčasťou, vidí len zmenu v hmote, silách a mentálnych 
stavoch. Vidí, že nič naozaj nie JE, ale že všetko NASTÁVA a MENÍ sa. Nič nie je v kľude, všetko sa 
rodí, rastie, umiera - v momente, keď vec dosiahne svoj vrchol, začne upadať - zákon rytmu stále pôsobí - 
nejestvuje žiadna reálnosť, trvalosť, nemennosť alebo substancialita v ničom - nič nie je stále, všetko je 
len zmenou. Vidí, že všetky veci sa vyvíjajú z iných vecí a do iných sa opäť rozpúšťajú - neprestajná 
akcia a reakcia, vtekanie a vytekanie, budovanie a rúcanie, tvorenie a ničenie, zrod, rast a smrť. Nič 
netrvá, len zmena. A ak je človek mysliacim, spozná, že všetky tieto meniace sa veci musia byť len 
vonkajšími úkazmi či prejavmi nejakej fundamentálnej sily - nejakej substanciálnej reality.



 Všetci myslitelia vo všetkých krajinách a všetkých časoch uznávali nutnosť postulovania existencie 
takejto substanciálnej reality. Všetci filozofi hodní toho mena stavali na tejto myšlienke. Človek dával 
tejto základnej realite mnohé mená - niektorí ju volali božstvom (pod mnohými menami), iní ju volali 
"nekonečná a večná Energia", ďaľší sa pokúšali volať ju "Matéria" - ale všetci uznávali jej existenciu. Je 
evidentná - nepotrebuje žiadne dokazovanie.
 V týchto lekciách sledujeme príklad niektorých najväčších mysliteľov sveta, starovekých aj 
moderných - hermetických majstrov - a voláme túto fundamentálnu silu, túto substanciálnu realitu, 
hermetickým názvom "Všejediné", ktorý  pokladáme za najvýstižnejší z mnohých výrazov, ktoré človek 
použil pre To, ktoré presahuje mená a pojmy.
 Prijímame a učíme náhľad veľkých hermetických mysliteľov všetkých čias, ako aj tých osvietených 
duší, ktoré dosiahli vyššie roviny bytia, ktorí všetci hlásali, že Všejediné je nepoznateľné. Musí to tak 
byť, lebo nič, len Všejediné samotné dokáže pochopiť svoju vlastnú povahu a bytie.
 Hermetici veria a učia, že Všejediné samo o sebe je a určite vždy bude nepoznateľné. Považujú všetky 
teórie, dohady a špekulácie teológov a metafyzikov o vnútornej povahe Všejediného len za detinské 
pokusy  smrteľných myslí pochopiť tajomstvo nekonečného. Také snahy  vždy zlyhali a vždy zlyhajú kvôli 
samotnej povahe problému. Kto sa zaoberá takými otázkami, putuje dokola v labyrinte premýšľania, až 
kým nestratí všetok zdravý úsudok, konanie či správanie, a je celkom nespôsobilý pre dielo života. Je ako 
veverica, ktorá šialene behá stále dokola v behacom kolese svojej klietky, stále sa ženie a predsa sa nikam 
nedostane - nakoniec je stále zajatcom, a presne tam, kde začal.
 A ešte trúfalejší sú tí, ktorí sa pokúšajú pripísať Všejedinému personalitu, kvality, vlastnosti, znaky a 
rysy  samých seba, pripisujúc Všejedinému ľudské city, pocity a znaky, až k tým najprízemnejším 
vlastnostiam, ako je žiarlivosť, vnímavosť k pochlebovaniu a velebeniu, túžba po obetiach a uctievaní, a 
ostatným pozostatkom z čias detstva našej rasy. Také predstavy nie sú hodné dospelých a treba ich rýchlo 
pustiť z hlavy.
 (Na tomto mieste je vhodné uviesť, že robíme rozdiel medzi náboženstvom a teológiou - medzi 
filozofiou a metafyzikou. Náboženstvo pre nás znamená intuitívne uvedomovanie si existencie 
Všejediného a vzťah k nemu, zatiaľ čo teológia znamená pokusy ľudí pripisovať mu personalitu, 
vlastnosti a znaky, ich teórie ohľadne jeho záležitostí, vôle, želaní, plánov a zámerov, a ich prevzatie 
funkcie sprostredkovateľa medzi Všejediným a ľuďmi. Filozofia pre nás znamená pátranie po poznaní 
vecí poznateľných a mysliteľných, kým metafyzika znamená preniesť pátranie cez a za tieto hranice, do 
oblastí nepoznateľných a nemysliteľných, s tým istým zámerom ako teológia. Takže náboženstvo a 
filozofia pre nás znamenajú niečo majúce korene v realite, kým teológia a metafyzika sú ako polámané 
tŕstie koreniace v pohyblivých pieskoch nevedomosti a poskytujúce len nanajvýš neistú oporu pre mysleľ 
či dušu človeka. Nevyžadujeme od našich žiakov, aby akceptovali tieto definície - uviedli sme ich, len 
aby sme objasnili naše stanovisko. Rozhodne však v týchto lekciách budete počuť o teológii a metafyzike 
veľmi málo.)
 Ale hoci vnútorná povaha Všejediného je nepoznateľná, sú tu určité skutočnosti spojené s jeho 
existenciou, ktoré ľudská myseľ pokladá za nutné akceptovať. Prešetrovanie týchto faktov tvorí vhodný 
predmet bádania, zvlášť keď súhlasia s popismi osvietených o vyšších rovinách. A k tomuto bádaniu vás 
teraz pozývame.
 "To, ktoré je základnou skutočnosťou - substanciálnou realitou - je mimo každé primerané 
pomenovanie, ale múdri to volajú Všejediné." (Kybalion)
 "Podstata Všejediného je nepoznateľná." (Kybalion)
 "Poznatky, ktoré poskytuje rozum, treba prijímať láskavo a zaobchádzať s nimi s úctou." (Kybalion)
 Ľudský  rozum, ktorého závery  musíme akceptovať, pokiaľ vôbec myslíme, nás, bez pokusu odhrnúť 
závoj nepoznateľného, informuje o Všejedinom takto:

 1. Všejediné musí byť všetko, čo skutočne je. Okrem Všejediného nemôže existovať nič, ináč by 
Všejediné nebolo Všejediným.



 2. Všejediné musí byť nekonečné, lebo nejestvuje nič iné, čo by ho vymedzovalo, spútavalo, 
obklopovalo, ohraničovalo či obmedzovalo. Musí byť nekonečné v čase čiže večné - muselo vždy 
nepretržite existovať, lebo nie je nič iné čo by  ho kedy vytvorilo, a niečo sa nikdy nemôže vyvinúť z 
ničoho; a keby  niekedy  "nebolo", hoci na okamih, "nebolo" by  ani teraz - musí nepretržite existovať 
navždy, lebo nie je nič, čo by ho zničilo, a nemôže nikdy "nebyť", ani na okamih, lebo niečo sa nikdy 
nemôže stať ničím. Musí byť nekonečné v priestore- musí byť všade, lebo nejestvuje žiadne miesto mimo 
Všejediného - nemôže byť iné než  spojité v priestore, bez narušenia, ukončenia, rozdelenia alebo 
prerušenia, lebo nie je nič, čo by narušilo, rozdelilo alebo prerušilo jeho kontinuitu, a nič, čím by sa dali 
"vyplniť medzery". Musí byť nekonečné vo svojej moci čiže zvrchované, lebo nie je nič, čo by ho 
ohraničovalo, obmedzovalo, spútavalo, vymedzovalo, narušovalo alebo podmieňovalo - nepodlieha 
žiadnej inej moci, lebo žiadna iná nejestvuje.
 3. Všejediné musí byť nemenné, teda vo svojej skutočnej podstate nepodlieha zmene, lebo nie je nič, 
čo by  na ňom zmeny spôsobilo, ani nič, na čo a z čoho by sa mohlo zmeniť. Nedá sa k nemu pridať ani z 
neho ubrať, zväčšiť ani zmenšiť, ani ho povýšiť či ponížiť absolútne v žiadnom ohľade. Muselo vždy byť 
a navždy zostane presne také aké je teraz - Všejediné - nikdy  nebolo, nie je a nikdy nebude nič iné, na čo 
by sa mohlo zmeniť.

 Keďže je Všejediné nekonečné, zvrchované, večné a nemenné, musí z toho vyplývať, že čokoľvek 
konečné, premenlivé, pominuteľné a podmienené nemôže byť Všejediným. A pretože okrem Všejediného 
nič skutočne nejestvuje, každá a všetky  také konečné veci musia byť vlastne ničím. Nech vás to však 
nemýli ani neľaká, nechceme vás pod rúškom hermetickej filozofie priviesť na pole viery. Jestvuje 
zmierenie tohto zdanlivo protirečivého stavu vecí. Buďte trpezliví, časom ho dosiahneme.
 Okolo nás vidíme to, čo sa volá "hmota", ktorá tvorí fyzický základ pre všetky  (viditeľné) tvary. Je 
Všejediné len hmota? Vôbec nie! Hmota nedokáže prejavovať život alebo myseľ, a pretože život a myseľ 
sa vo vesmíre prejavuje, Všejediné hmotou byť nemože, lebo nič nevystúpi vyššie než jeho vlastný  zdroj - 
nič sa nikdy neprejaví ako následok, čo už  nie je v príčine; nič sa nevyvinie ako následné, čo už nie je 
obsiahnuté ako predchádzajúce. A potom, moderná veda nás informuje, že vlastne čosi také ako hmota nie 
je - že to, čo voláme hmota je len"prerušovaná energia či sila", t.j. energia či sila pri nízkej frekvencii 
vibrovania. Ako napísal jeden súčasný  autor: "Hmota prešla do mystéria". Dokonca aj fyzika opustila 
teóriu o hmote a má teraz základ v "energii".
 Je teda Všejediné len energiou či silou? Ani energiou ani silou, ako tie výrazy používajú materialisti, 
lebo ich energia a sila sú slepé, mechanické veci, zbavené života či mysle. Život  a myseľ sa nikdy 
nemôžu vyvinúť zo slepej energie či sily, pre dôvod udaný pred chvíľou: "Nič nemôže vystúpiť vyššie 
než jeho zdroj; nič sa nevyvinie, kým už nie je obsiahnuté; nič sa neprejaví ako následok, kým už nie je v 
príčine". A tak Všejediné nemôže byť len energiou či silou, lebo keby  bolo, neexistovali by veci ako život 
a myseľ - a my najlepšie vieme že sú, lebo sme živí a používame myseľ na premyslenie práve tejto 
otázky, rovnako ako tí, ktorí hlásajú, že energia či sila je všetkým.
 Čo je teda vyššie než hmota alebo energia, čo vieme že vo vesmíre existuje? Život a myseľ! Život a 
myseľ vo svojich rôznych stupňoch vývinu. Môžete sa potom spýtať: "Chcete povedať, že Všejediné je 
život a myseľ?" "Áno i nie", je naša odpoveď. Ak myslíte život a myseľ ako ich poznáme my, biedni, 
nepatrní smrteľníci, potom hovoríme: "Nie, to Všejediné nie je." "Ale aký  druh života a mysle máte na 
mysli?", pýtate sa.
 Odpoveď je: "živú myseľ, tak vysoko nad tým, čo pod tými slovami poznajú smrteľníci, ako sú život a 
myseľ nad mechanickými silami alebo hmotou - nekonečná živá myseľ v porovnaní s konečným životom 
a mysľou". Myslíme tým to, čo majú na mysli osvietené duše, keď s úctou vyslovujú slovo "Duch".
 "Všejediné" je nekonečná živá myseľ - osvietení ju volajú Duch.



V. Mentálny vesmír

"Vesmír je mentálny - držaný v mysli Všejediného." (Kybalion)
 Všejediné je Duch! Ale čo je Duch? Túto otázku nemožno zodpovedať kvôli tomu, že jeho definícia je 
prakticky taká ako Všejediného, ktoré nemožno vysvetliť ani definovať. Duch je jednoducho 
pomenovanie, ktoré ľudia dávajú najvyššej predstave nekonečnej živej mysle - t.j. "skutočná podstata", 
živá myseľ, taká nadradená životu a mysli, ako ich poznáme, ako sú tieto nadradené mechanickej energii 
a hmote. Duch presahuje naše chápanie a používame tento výraz len keď premýšľame alebo hovoríme o 
Všejedinom. Kvôli premýšľaniu a pochopeniu sme oprávnení rozmýšľať o Duchu ako o nekonečnej živej 
mysli a pritom súčasne priznať, že ho nedokážeme plne pochopiť. Musíme to robiť buď takto, alebo o 
ňom prestať rozmýšľať úplne.
 Pokračujme teraz v úvahách o povahe vesmíru ako celku i o jeho častiach. Čo je vesmír? Videli sme, 
že nič nemôže byť mimo Všejediného. Je teda vesmír Všejediným? Nie, tým byť nemôže, lebo vesmír sa 
zdá pozostávať z mnohého a neustále sa mení, a ani ináč nevyhovuje predstavám, ktoré sme nútení prijať 
o Všejedinom, ako bolo uvedené v minulej lekcii. Ak teda vesmír nie je Všejediné, potom musí byť ničím 
- taký  je, na prvý pohľad, nevyhnutný  záver mysle. To by ale otázku uspokojivo nezodpovedalo, lebo my 
existenciu vesmíru vnímame. Ak teda vesmír nie je ani Všejediným, ani ničím, čím môže byť? Pozrime sa 
na to bližšie.
 Keď vesmír vôbec existuje, alebo zdá sa existovať, musí nejako pochádzať z Všejediného - musí byť 
výtvorom Všejediného. Ale pretože niečo nikdy nemôže vzísť z ničoho, z čoho ho mohlo Všejediné 
vytvoriť? Niektorí filozofi zodpovedali túto otázku tým, že povedali, že Všejediné utvorilo vesmír zo 
seba, t.j. z bytosti a látky Všejediného. Ale to nepôjde, lebo ako sme videli, zo Všejediného nemožno 
odobrať, ani ho rozdeliť. No keby to tak aj bolo, nebola by si každá častica vo vesmíre vedomá že je 
Všejediným? - Všejediné nemôže stratiť vedomie seba, ba ani sa stať atómom, slepou silou, alebo niečím 
obyčajným živým. Skutočne, niektorí ľudia, ktorí si uvedomili, že Všejediné je skutočne všetkým, a 
vediac tiež, že oni, ľudia, existujú, unáhlene usúdili, že oni a Všejediné sú totožní a zaplnili povetrie 
volaním "ja som Boh", na pobavenie davu a zármutok múdrych. V porovnaní s tým by tvrdenie častice: 
"ja som človek", bolo skromné.
 Ale čo vlastne je vesmír, ak to nie je Všejediné, ba ani utvorené Všejediným rozdelením sa na 
fragmenty? Čím ešte môže byť, z čoho ešte môže byť utvorený? To je závažná otázka, preto ju starostlivo 
preskúmajme. Zistíme, že nám tu pomôže "princíp  zhody" (viď lekcia II.2.), prastará hermetická poučka: 
"Ako hore, tak dole". Skúsme zbežne pochopiť činnosti na vyšších rovinách ich skúmaním na našej 
vlastnej. Princíp zhody sa na ne musí vzťahovať rovnako ako na iné problémy.
 Ako človek tvorí na svojej rovine bytia? Nuž, predovšetkým môže tvoriť zhotovením niečoho z 
vonkajších materiálov. Lenže to by nešlo, lebo mimo Všejediné nejestvujú materiály, ktoré by  mohlo 
použiť. Po druhé potom, človek plodí či reprodukuje svoj druh procesom plodenia, čo je rozmnoženie sa 
uskutočňované odovzdaním časti svojej podstaty  svojmu potomstvu. Ale ani to by nešlo, lebo Všejediné 
nemôže odovzdať či odobrať časť seba, ani sa nemôže reprodukovať či rozmnožiť - v prvom rade by 
nastalo odobratie a v druhom zmnoženie sa či pridanie k Všejedinému, čo je oboje absurdná predstava. 
Nie je žiadny tretí spôsob ako človek tvorí? Áno je - tvorí mentálne! A pritom nepoužíva žiadne vonkajšie 
materiály, ani sa nerozmnožuje, a predsa jeho duch prestupuje mentálny výtvor.
 Podľa princípu zhody sme oprávnení sa domnievať, že Všejediné utvára vesmír mentálne, spôsobom 
blízkym procesu, ktorým človek tvorí mentálne obrazy. A práve tu záver rozumu presne súhlasí s popisom 
osvietených, ako dokazujú ich učenia a písma. Také sú učenia múdrych. Také bolo učenia Hermesa.
 Bez použitia materiálu (a nie je žiadny, čo by sa dal použiť) alebo rozmnoženia sa (čo je tiež nemožné) 
nemôže Všejediné tvoriť ináč než mentálne. Nejestvuje únik z tohto záveru rozumu, ktorý, ako sme 
povedali, súhlasí s najvyššími učeniami osvietených. Tak ako si môžete vytvoriť vlastný  vesmír vo 
svojom mentálnom prostredí, rovnako vytvára Všejediné vesmír vo svojom. Lenže váš vesmír je 
mentálnym výtvorom konečnej mysle, kým ten Všejediného je výtvorom nekonečnej. Obidva sú podobné 
povahou, ale nekonečne rozdielne stupňom. Postupne budeme proces tvorenia a manifestovania skúmať 



podrobnejšie, ale na tejto etape si treba do mysle zafixovať toto: vesmír a všetko čo obsahuje je 
mentálnym výtvorom Všejediného. Veru, naozaj všetko je myseľ!
 "Všejediné tvorí vo svojej nekonečnej mysli nespočetné vesmíry, ktoré existujú po eóny, a predsa je pre 
Všejediné utvorenie, vývoj, úpadok a smrť milióna vesmírov ako okamih." (Kybalion)
 "Nekonečná myseľ Všejediného je lonom vesmíru." (Kybalion)
 Princíp  pohlavnosti (viď lekciu II.7 a nasledujúce) sa prejavuje na všetkých rovinách života: hmotnej, 
mentálnej i duchovnej. Ale ako už bolo povedané, "pohlavnosť" neznamená "sex", ten je len hmotným 
prejavom pohlavnosti. "Pohlavnosť" znamená spojitosť s generovaním alebo tvorením" - kedykoľvek je 
čokoľvek vytvorené alebo vznikne, na ľubovoľnej rovine, musí sa prejaviť princíp  pohlavnosti. A to platí 
dokonca aj pri tvorení vesmírov.
 Nerobte unáhlený  záver, že učíme o existencii mužského a ženského Boha či Stvoriteľa. To by bolo len 
prekrúcanie prastarých učení. Pravé učenie je, že Všejediné, samo osebe, je nad pohlavnosťou, ako aj nad 
každým iným zákonom, vrátane tých o čase a priestore. Samo je Zákonom, z ktorého zákony pochádzajú, 
a nie je im podriadené. Ale keď sa Všejediné prejavuje na rovine generovania či tvorenia, potom koná 
podľa zákona a princípu, lebo prechádza na nižšiu rovinu bytia. Následkom toho prejaví princíp 
pohlavnosti v jeho mužských a ženských aspektoch, samozrejme na mentálnej rovine.
 Táto predstava sa niektorým z vás, ktorí ju počujete po prvý  raz, môže zdať prekvapujúca, ale všetci 
ste ju vlastne už  trpne akceptovali vo svojom bežnom chápaní. Hovoríte o otcovstve Boha a materstve 
prírody - o Bohu, božskom Otcovi, a Prírode, vesmírnej Matke - a teda ste inštinktívne uznali princíp 
pohlavnosti vo vesmíre. Nie je to tak?
 Ale hermetické učenie neobsahuje skutočný dualizmus. Všejediné je jedno, tie dva aspekty sú len 
aspektami jeho prejavu. Učenie hovorí, že jeho mužský  princíp stojí akosi bokom od vlastného 
mentálneho tvorenia vesmíru. Premieta svoj zámer k ženskému princípu (ktorý môžeme volať 
"Prírodou"), ktorý  potom začína vlastnú prácu evolúcie vesmíru, od jednoduchých "centier aktivity" až k 
človeku, a potom ďaľej a ďaľej, stále vyššie, všetko podľa pevne stanovených a prísne presadzovaných 
zákonov prírody. Ak preferujete konzervatívny  spôsob myslenia, môžete o mužskom princípe uvažovať 
ako o Bohu, Otcovi, a o ženskom princípe ako o Prírode, vesmírnej Matke, z ktorej lona sa rodia všetky 
veci. To je viac než len básnický  obrat, je to podstata skutočného utvárania vesmíru. Ale vždy pamätajte, 
že Všejediné je jedno, a že v jeho nekonečnej mysli je splodený, vytváraný a existuje vesmír.
 Keď budete aplikovať zákon zhody na seba a vlastnú myseľ, môže vám to pomôcť získať správnu 
predstavu. Viete, že vaša časť, ktorú voláte "Ja", v istom zmysle stojí bokom a je svedkom vzniku 
mentálnych obrazov vo vašej mysli. Časť vašej mysle, v ktorej sa mentálne generovanie uskutočňuje, 
možno nazvať "ja", narozdiel od "Ja", ktoré stojí bokom a je svedkom a pozoruje myšlienky, predstavy a 
obrazy  "ja". Spomeňte na: "ako hore, tak dole", a javy jednej roviny môžu poslúžiť na vyriešenie záhad 
rovín vyšších alebo nižších.
 Je prekvapením, že vy, dieťa, cítite tú inštinktívnu úctu k Všejedinému, ktorú voláme "náboženstvom", 
ten rešpekt a úctu k otcovskej mysli?
 Je prekvapením, že keď uvážite výtvory a divy prírody ste premožený  mocným pocitom, ktorý  má 
svoje korene hlboko vo vašej najvnútornejšej bytosti? Je to materská myseľ, ku ktorej sa pevne viniete 
ako nemluvňa k prsiam matky.
 Nemyslite si však, že ten malý  svet, ktorý vidíte okolo seba - Zem, ktorá je len zrnkom prachu vo 
vesmíre - je samotný  vesmír. Sú milióny a milióny  takých svetov, ba väčších. A jestvujú milióny a 
milióny takých vesmírov v nekonečnej mysli Všejediného. Dokonca v našom vlastnom malom slnečnom 
systéme sú oblasti a roviny života oveľa vyspelejšie než naša, a bytosti, v porovnaní s ktorými sme my, 
pozemskí smrteľníci, ako slizké formy života žijúce na dne oceánov v porovnaní s človekom. Sú bytosti 
so silami a vlastnosťami vyššími než  človek kedy sníval, že majú bohovia. A predsa tieto bytosti boli 
kedysi ako vy, ba ešte nižšie, a časom vy budete ako oni, a ešte vyššie, lebo, ako hlásajú osvietení,taký je 
údel človeka.
 Ani smrť nie je skutočná, dokonca ani v relatívnom zmysle - je to len zrod do nového života, a vy po 
eóny a eóny pôjdete ďalej a ďalej, k vyšším a ešte vyšším rovinám života. Vesmír je vaším domovom, a 



vy máte pred koncom vekov prebádať jeho najvzdialenejšie zákutia. Spočívate v nekonečnej mysli 
Všejediného a vaše možnosti a príležitosti sú nekonečné v priestore i čase. A na konci veľkého cyklu 
eónov, keď Všejediné vtiahne späť do seba všetky  svoje výtvory, pôjdete ochotne, lebo vtedy budete 
schopní poznať celú pravdu o bytí v jedno s Všejediným. Taký je odkaz osvietených, tých, čo už 
dostatočne pokročili na Ceste.
 A dovtedy, zostaňte pokojní a vyrovnaní - ste v bezpečí a chránení nekonečnou silou 
otcovsko-materskej mysle.
 "Domovom smrteľných detí je otcovsko-materská myseľ" (Kybalion)
 "Niet jediného, čo by bol vo vesmíre bez Otca či Matky." (Kybalion)

IV. Božský paradox

"Napoly múdri, spoznajúc pomernú neskutočnosť vesmíru si namýšľajú, že môžu vzdorovať jeho zákonom 
- samoľúbi a trúfalí blázni, pre svoj nerozum sú rozbití o skaly a roztrhaní na kusy živlami. Skutočne 
múdri, poznajúc povahu vesmíru, použijú proti zákonom Zákon, vyššie proti nižšiemu, a umením alchýmie 
transmutujú nežiadúce na niečo cenné a triumfujú. Majstrovstvo nespočíva v nezvyčajných snoch, víziách 
a fantastických predstavách alebo žití, ale v použití vyšších síl proti nižším, unikajúc bolestiam nižších 
rovín vibrovaním na vyšších. Zbraňou majstra je transmutácia, nie trúfalé popieranie." (Kybalion)
 To je paradox vesmíru, vyplývajúci z princípu polarity, ktorý  sa prejavuje, keď Všejediné začína tvoriť 
- venujte tomu pozornosť, lebo to poukazuje na rozdiel medzi polomúdrosťou a múdrosťou. Kým pre 
nekonečné Všejediné sú vesmír, jeho zákony, sily, jeho život a fenomény ako niečo, čoho svedkami sme v 
stave meditácie alebo vo sne, všetko konečné musí vesmír považovať za reálny, a preto na tom založiť 
svoj život, konanie, myslenie, hoci so stálym chápaním vyššej pravdy - každé podľa svojej vlastnej roviny 
a zákonov. Keby sa Všejediné nazdávalo, že vesmír je naozaj realitou, potom beda vesmíru, lebo by 
nebolo úniku od nižšieho k vyššiemu smerom k božskému - vesmír by sa stal nemenným a pokrok by  bol 
nemožný. A ak človek následkom polomúdrosti koná, žije a uvažuje o vesmíre len ako o sne (podobnom 
jeho vlastným konečným snom), potom sa preňho naozaj takým stane a on sa ako námesačník tacká v 
kruhu stále dokola, nerobí žiadne pokroky a je napokon nútený  sa prebudiť, keď padne dotlčený a 
krvácajúci kvôli prírodným zákonom, ktoré ignoroval. Nechávajte svoju myseľ vždy u hviezd, ale vaše 
oči nech sledujú vaše kroky, aby ste kvôli pozeraniu nahor nespadli do blata. Pamätajte na božský 
paradox, že hoci vesmír nie je, predsa len je. Pamätajte vždy na dva póly pravdy - absolútny a relatívny. 
Chráňte sa poloprávd.
 Čo hermetici poznajú ako "zákon paradoxu" je aspektom princípu polarity. Hermetické spisy  sú plné 
odkazov na výskyt paradoxu pri úvahách o problémoch života a bytia. Učitelia neustále varujú svojich 
žiakov pred chybou opomínania "druhej strany" problému. A ich varovania sú zvlášť smerované na 
problémy absolútneho a relatívneho, ktoré mätú všetkých študentov filozofie, a ktoré sú dôvodom, že 
toľkí myslia a konajú proti tomu, čo je všeobecne známe ako "zdravý  rozum". Varujeme všetkých žiakov, 
aby si boli istí, že pochopili božský paradox absolútneho a relatívneho, aby neuviazli v bahne polopravdy. 
Práve kvôli tomu bola napísaná táto lekcia. Čítajte ju pozorne!
 Potom čo si uvedomí pravdu, že vesmír je mentálnym výtvorom Všejediného, prvou myšlienkou, ktorá 
napadne mysliaceho človeka je, že vesmír a všetko čo obsahuje je len ilúzia, neskutočnosť - proti čomu sa 
búria jeho inštinkty. Lenže táto, ako všetky veľké pravdy, musí byť zvažovaná z absolútneho aj 
relatívneho hľadiska. Z absolútneho hľadiska, v porovnaní s Všejediným samotným je vesmír 
samozrejme vo svojej podstate ilúziou, vidinou, snom. Uznávame to dokonca aj v našom bežnom 
zmýšľaní, lebo hovoríme o svete ako o "prchavom zdaní", ktoré prichádza a odchádza, rodí sa a mrie - 
lebo s predstavou stvoreného vesmíru sa vždy musí spájať prvok nestálosti a zmeny, konečnosti a 
bezpodstatnosti v porovnaní s predstavou Všejediného, bez ohľadu na naše domnienky týkajúce sa 
povahy oboch. Filozof, metafyzik, vedec aj teológ, na tomto sa všetci sa zhodnú, a túto myšlienku možno 
nájsť vo všetkých formách filozofického myslenia a náboženských koncepciách, ako aj v teóriách 
príslušných škôl metafyziky a teológie.



 Takže hermetické učenia nehlásajú bezpodstatnosť vesmíru žiadnymi silnejšími výrazmi než  tými, 
ktoré sú vám väčšinou známe, hoci ich podanie témy sa môže zdať trochu zarážajúce. Všetko čo má 
začiatok a koniec, musí byť v istom zmysle nereálne a falošné, a vesmír spadá pod toto pravidlo vo 
všetkých školách myslenia. Z absolútneho hľadiska nie je okrem Všejediného nič reálne, bez ohľadu na 
použité výrazy pri premýšľaní alebo rozoberaní témy. Či je vesmír vytvorený  z hmoty, alebo je 
mentálnym výtvorom v mysli Všejediného, je bezpodstatný, netrvalý, záležitosť času, priestoru a zmeny. 
Chceme, aby ste si tento fakt dôkladne uvedomili, predtým než vynesiete súd o hermetickej koncepcii 
mentálnej povahy vesmíru. Premyslite každú a všetky ďalšie koncepcie a uvážte, či z nich táto nie je 
pravdivá.
 Lenže absolútne hľadisko ukazuje len jednu stránku veci - druhá stránka je tá relatívna. Absolútna 
skutočnosť bola definovaná ako "veci, ako ich pozná myseľ Boha", kým relatívna skutočnosť predstavuje 
"veci, ako ich chápe najvyšší rozum človeka". Takže, zatiaľ čo pre Všejediné musí byť vesmír nereálny  a 
iluzórny, len snom či výsledkom meditácie, pre konečné mysle, ktoré tvoria súčasť vesmíru a posudzujú 
ho cez smrteľné danosti, je vesmír naozaj veľmi reálny a treba ho tak brať. Pri poznávaní absolútneho 
hľadiska nesmieme urobiť chybu a ignorovať alebo odmietať fakty  a javy vesmíru, ako sa javia našim 
smrteľným schopnostiam - pamätajte, nie sme Všejediné.
 Uveďme známe príklady. Všetci uznávame fakt, že hmota pre naše zmysly "existuje" - keby nie, 
pochodili by sme zle. A predsa, dokonca naše konečné mysle chápu vyhlásenie vedy, že nič také ako 
hmota z vedeckého pohľadu nejestvuje - to, čo voláme hmotou je považované len za zhluk atómov, ktoré 
samotné sú len zoskupením jednotiek sily zvaných elektróny a nukleóny, vibrujúce a v stálom kruhovom 
pohybe. Kopneme do kameňa a cítime náraz, zdá sa byť reálny  napriek tomu, že vieme, že je to len zhluk 
atómov, atď., ako sme uviedli vyššie. Ale pamätajme, že naša noha, ktorá cíti náraz prostredníctvom 
mozgu, je tiež hmota, tiež tvorená atómami a rovnako aj naše mozgy. A nebyť našej mysle, nevedeli by 
sme o nohe či kameni vôbec.
 Ďalej, ideál výtvarníka alebo sochára, ktorý sa snaží reprodukovať v kameni alebo na plátne mu 
pripadá veľmi reálny. Rovnako postavy  v mysli autora alebo dramatika, ktoré sa usiluje vyjadriť tak, aby 
ich ostatní mohli spoznať. A ak to platí v prípade našich konečných myslí, aký  musí byť stupeň reality  v 
mentálnych obrazoch vytváraných v mysli Nekonečného!? Priatelia, pre smrteľníkov je tento vesmír 
mentálnosti naozaj veľmi reálny - je jediný, ktorý kedy  budeme môcť poznať, aj keď v ňom budeme 
stúpať od roviny k rovine, vyššie a vyššie. Aby sme ho poznali ináč, ozajstnou skúsenosťou, museli by 
sme byť Všejediným samým. Je pravda, že čím po stupnici stúpame vyššie, čím bližšie sa dostávame k 
"mysli Otca", tým zrejmejšou sa stáva iluzórna povaha konečných vecí, ale vízia naozaj nezmizne, kým 
nás Všejediné napokon nestiahne do seba späť.
 Netreba sa teda zdržovať pri tejto črte ilúzie. Keďže poznáme reálnu povahu vesmíru, poďme sa skôr 
snažiť porozumieť jeho mentálnym zákonom a usilovať sa využiť ich počas života čo najviac v postupe 
nahor, pri prechádzaní od roviny k rovine bytia. Zákony  vesmíru sú napriek svojej mentálnej povahe 
"železné". Všetko okrem Všejediného je nimi viazané. V porovnaní s realitou spočívajúcou v povahe 
Všejediného je to, čo je v jeho nekonečnej mysli, len druhotne reálne.
 Preto sa netreba báť, alebo cítiť neisto - všetci pevne spočívame v nekonečnej mysli Všejediného a 
nejestvuje nič, čo by nám mohlo ublížiť, alebo čoho by  sme sa mali obávať. Zvonku Všejediného 
nejestvuje žiadna moc, čo by nás postihla. Môžeme teda zostať pokojní a cítiť sa bezpečne. Len čo 
dosiahneme toto poznanie, odhalí sa svet spokojnosti a bezpečia. Potom "spíme pokojne a nerušene 
kolísaní v kolíske nesmiernosti" - spočívame bezpečne v náručí oceánu nekonečnej mysle, ktorou je 
Všejediné. Skutočne vo Všejedinom "žijeme, pohybujeme sa a máme svoje bytie".
 Kým žijeme v rovine hmoty, hmota pre nás zostáva hmotou, aj keď vieme, že je to len zoskupenie 
častíc atómov či síl, rýchlo vibrujúcich a krúžiacich vzájomne okolo seba vo formáciách atómov, atómy 
zase vibrujú a krúžia tvoriac molekuly, ktoré následne zase vytvárajú väčšie masy  hmoty. Hmota sa 
nestane menej hmotnou, ani keď budeme skúmať ešte ďalej a z hermetických učení sa dozvieme, že 
"sila", ktorej častice sú len útvarmi, je len prejavom mysle Všejediného, a ako všetko ostatné vo vesmíre, 
je čisto mentálnej povahy. Kým sme však v rovine hmoty, musíme uznávať jej charakter - môžeme 



ovládať hmotu, ale urobíme to uplatnením vyšších síl (ako všetci majstri vyššieho či nižšieho rádu). Bolo 
by nerozumné pokúšať sa popierať existenciu hmoty v relatívnom aspekte. Môžeme popierať jej nadvládu 
nad nami, a oprávnene, ale nemali by  sme sa pokúšať ignorovať ju v jej relatívnom aspekte, aspoň 
dovtedy nie, kým zostávame v jej rovine.
 Podobne nebudú zákony  prírody  menej trvalé alebo menej účinné, keď sa dozvieme, že sú to tiež len 
mentálne výtvory. Sú plne účinné na najrôznejších rovinách. Nižšie zákony prekonávame aplikovaním 
vyšších - a len tak.
 Nedokážeme však celkom uniknúť alebo sa povzniesť nad Zákon. Uniknúť mu môže len Všejediné - 
to preto, že Všejediné je samo Zákonom, z ktorého všetky  zákony pochádzajú. Najpokročilejší majstri 
môžu získať sily, ktoré ľudia pripisujú bohom. No vo veľkej hierarchii života existujú nespočetné triedy 
bytostí, ktorých bytie a moc presahujú aj bytie a moc najvyšších majstrov medzi ľuďmi, v miere pre 
smrteľníkov nepredstaviteľnej. Ale aj najvyšší majster a najvyššia bytosť sa musí podriadiť Zákonu a v 
očiach Všejediného je ničím. Takže keď dokonca aj tieto najvyššie bytosti, ktorých sily prevyšujú aj tie, 
ktoré človek pripisuje svojim bohom, ak aj ony sú pútané a podriadené Zákonu, potom si predstavte 
trúfalosť smrteľníka našej generácie a úrovne, keď sa odvažuje považovať zákony prírody za "nereálne", 
zdanlivé a iluzórne, lebo je náhodou schopný  pochopiť pravdu, že zákony sú mentálnej povahy  a len 
mentálnymi výtvormi Všejediného. Zákonom, ktoré Všejediné stanoví ako zákony  rozhodujúce, nemožno 
odporovať, ani ich popierať. Pokým trvá vesmír, budú platiť - lebo vesmír existuje mocou týchto 
zákonov, ktoré tvoria jeho kostru a držia ho pokope.
 Hoci hermetický princíp mentálnosti vysvetľuje pravú povahu vesmíru na princípe, že všetko je 
mentálne, nemení vedecké koncepcie vesmíru, života alebo evolúcie. V skutočnosti veda len potvrdzuje 
hermetické učenia. Tie len učia, že povaha vesmíru je "mentálna", kým moderná veda učí, že je "hmotná", 
alebo (naposledy) že je to "energia". Hermetické učenia nemusia nič vytýkať základnému princípu 
Herberta Spencera, ktorý  hlása existenciu "nekonečnej a večnej energie, z ktorej pochádzajú všetky veci". 
Hermetici vlastne uznávajú v Spencerovej filozofii najvyššie vyjadrenie fungovania prírodných zákonov z 
pohľadu zvonku, ktoré kedy boli vyslovené a veria, že Spencer bol reinkarnáciou starovekého filozofa, 
ktorý žil v starom Egypte pred tisíckami rokov, a ktorý neskôr inkarnoval ako Herakleitos, grécky filozof 
žijúci 500 rokov pred n.l. Považujú jeho tvrdenie o "nekonečnej a večnej energii" v priamej zhode s 
hermetickými učeniami, pridávajú však vlastnú náuku, že jeho "energia" je energiou mysle Všejediného. 
S univerzálnym kľúčom hermetickej filozofie bude Spencerov žiak schopný odomknúť mnoho dverí 
vnútorných filozofických koncepcií veľkého anglického filozofa, ktorého práca ukazuje výsledky 
prípravy  predošlých inkarnácií. Jeho učenia ohľadne evolúcie a rytmu sú skoro v dokonalej zhode s 
hermetickými učeniami o princípe rytmu.
 Žiak hermetizmu teda nemusí odložiť svoje obľúbené vedecké názory o vesmíre. Od neho sa len chce, 
aby pochopil základný princíp: "Všejediné je myseľ, vesmír je mentálny - držaný  v mysli Všejediného". 
Zistí, že ďaľších šesť zo siedmich princípov bude zapadať do jeho vedeckých znalostí, poslúži na 
vysvetlenie nejasností a vrhnú svetlo do tmavých kútov. Niet sa čomu čudovať, keď si uvedomíme vplyv 
hermetického myslenia na raných filozofov Grécka, na základoch myslenia ktorých prevažne spočívajú 
teórie modernej vedy. Uznávanie prvého hermetického princípu (mentálnosti) je jediným väčším sporným 
bodom medzi modernou vedou a žiakmi hermetizmu, ale veda vo svojom hľadaní v tme cesty von z 
labyrintu, do ktorého zablúdila pri hľadaní reality, sa postupne blíži k stanovisku hermetizmu.
 Zmyslom tejto lekcie je vštepiť do myslí našich žiakov fakt, že pre všetky  zámery  a účely  sú vesmír, 
jeho zákony a fenomény, čo sa človeka týka, rovnako reálne, ako by boli podľa hypotéz materializmu 
alebo energetizmu. Podľa všetkých hypotéz je vesmír vo svojom vonkajšom aspekte premenlivý, stále 
plynúci a pominuteľný - a preto bez podstaty a reality. Ale (všimnite si druhý  pól pravdy) podľa každej z 
týchto hypotéz sme nútení konať a žiť, akoby veci pominuteľné boli reálne a s vlastnou podstatou. Vždy 
však s tým rozdielom medzi rôznymi hypotézami, že podľa starých názorov bola mentálna sila ako 
prírodná sila ignorovaná, kým podľa mentálnosti sa stáva najväčšou prírodnou silou. A tento jeden rozdiel 
spôsobuje prevrat v živote tých, ktorí rozumejú princípu a z neho plynúcim zákonom a praxi.



 Napokon ste teda všetci pochopili výhodu mentálnosti a naučili sa poznať, používať a aplikovať z toho 
plynúce zákony. Ale nepodľahnite pokušeniu, ktoré, ako uvádza Kybalion, premáha polomúdrych a 
spôsobuje, že sú hypnotizovaní zdanlivou nereálnosťou vecí, čoho následkom blúdia ako snívajúci, čo 
zostávajú vo svete snov a ignorujú praktickú prácu a život človeka, s výsledkom, že sú "pre svoj nerozum 
rozbití o skaly a roztrhaní na kusy živlami". Radšej sledujte príklad múdrych, ktorí, ako uvádza Kybalion, 
"používajú Zákon proti zákonom, vyššie proti nižšiemu, a umením alchýmie transmutujú nežiadúce na 
niečo cenné a triumfujú". Sledovaním autority sa vyvarujme polomúdrosti (ktorá je hlúpa), ktorá ignoruje 
pravdu: "Majstrovstvo nespočíva v nezvyčajných snoch, víziách a fantastických predstavách alebo žití, ale 
v použití vyšších síl proti nižším, unikajúc bolestiam nižších rovín vibrovaním na vyšších". Vždy si 
pamätajte, že "zbraňou majstra je transmutácia, nie trúfalé popieranie". Predošlé citáty  sú z Kybalionu a 
hodné, aby si ich žiaci zapamätali.
 Nežijeme vo svete snov, ale vo vesmíre, ktorý, hoci relatívny, je reálny natoľko, nakoľko sa týka 
našich životov a konania. Našou úlohou vo vesmíre nie je popierať jeho existenciu, ale žiť, s použitím 
zákonov stúpať od nižšieho k vyššiemu - žiť a v každodennom živote robiť to najlepšie čo dokážeme, a 
žiť, pokiaľ je to možné, pre naše najvyššie idey a ideály. Pravý  zmysel života nie je človeku na tejto 
rovine známy, ak vôbec niekomu, ale najvyššie autority a naša vlastná intuícia nás učia, že neurobíme 
žiadnu chybu, keď žijeme podľa toho najlepšieho čo je v nás, a uvedomíme si úsilie vesmíru rovnakým 
smerom, napriek zdanlivým dôkazom o opaku. Všetci sme na Ceste - a Cesta vždy vedie nahor, aj keď s 
mnohými odpočívadlami.
 Čítajte posolstvo Kybalionu a nasledujte príklad "múdrych", vyhýbajúc sa chybe "polomúdrych", ktorí 
hynú kvôli svojmu nerozumu.

VII. Všejediné vo všetkom

 "Keď všetko je vo Všejedinom, rovnako platí, že Všejediné je vo všetkom. Tomu, kto skutočne rozumie 
tejto pravde, vzišlo veľké poznanie." (Kybalion)
 Ako často počula väčšina ľudí opakovať tvrdenie, že ich božstvo (nazývané mnohými menami) je 
"všetko vo všetkom", a ako málo tušili vnútornú tajomnú pravdu skrytú v týchto nedbalo vyslovených 
slovách. Tento bežne používaný výraz je pozostatkom vyššie citovaného starovekého hermetického 
výroku. Ako hovorí Kybalion: "Tomu, kto naozaj rozumie tejto pravde, vzišlo veľké poznanie". A pretože 
to tak je, hľadajme túto pravdu, ktorej pochopenie znamená tak veľa. V tomto vyjadrení skutočnosti, 
tomto hermetickom výroku, je skrytá jedna z najväčších filozofických, vedeckých a náboženských právd.
 Poskytli sme vám hermetické učenie o mentálnej povahe vesmíru, pravde, že "vesmír je mentálny, 
držaný  v mysli Všejediného". Ako hovorí Kybalion vo vyššie citovanej pasáži: "všetko je vo 
Všejedinom". Ale všimnite si aj pripojené tvrdenie: "rovnako platí, že Všejediné je vo všetkom". Toto 
zdanlivé protirečenie sa dá uzmieriť podľa zákona paradoxu. Navyše je presným hermetickým 
vyjadrením vzťahov existujúcich medzi Všejediným a jeho mentálnym vesmírom. Už sme videli ako 
"všetko je vo Všejedinom", skúmajme teraz druhú stránku veci.
 Podľa hermetických učení je Všejediné imanentné (jestvujúce v samej podstate) vo svojom vesmíre, v 
každej jeho časti, čiastočke, samostatnej jednotke alebo ich spojení. Toto tvrdenie učitelia obvykle 
objasňujú poukazom na princíp zhody. Učiteľ nabáda žiaka, aby vytvoril mentálny obraz niečoho, osoby, 
idey, niečo majúce mentálnu podobu. Obľúbeným príkladom je autor alebo dramatik vytvárajúci si 
predstavu svojich postáv, alebo maliar či sochár vytvárajúci si predstavu ideálu, ktorý chce vyjadriť 
svojím umením. V každom prípade žiak zistí, že hoci má obraz svoju existenciu a bytie len v jeho mysli, 
je aj on, žiak, autor, dramatik, maliar či sochár, v istom zmysle imanentný, jestvujúci vnútri, v samotnej 
podstate mentálneho obrazu. Inými slovami, celá sila, živosť, duch reality v mentálnom obraze sú 
odvodené z "imanentnej mysle" mysliaceho. Pouvažujte o tom chvíľu, až ideu pochopíte.
 Aby sme vzali moderný príklad, povedzme že Othello, Jago, Hamlet, Lear, Richard III. existovali len v 
mysli Shakespeara v čase ich predstavy alebo tvorenia. A predsa Shakespeare tiež existoval vnútri každej 
z postáv, dávajúc im ich vitalitu, ducha a pôsobivosť. Koho je "duch" postáv, ktoré poznáme ako 



Micawber, Oliver Twist, Uriáš Heep - je to Dickens, alebo má každá z týchto postáv vlastného ducha, 
nezávislého na svojom tvorcovi? Má Venuša Medicejská, Sixtínska madona, Apolón Belvedérsky 
vlastného ducha a realitu alebo predstavujú ducha a mentálnu silu svojich tvorcov? Zákon paradoxu 
vysvetľuje, že obe tvrdenia sú pravdivé, keď pozeráme z patričného uhla pohľadu. Micawber je aj 
Micawber, aj Dickens. A opäť, hoci sa dá povedať, že Micawber je Dickens, predsa Dickens nie je 
identický  s Micawberom. Človek ako Micawber môže zvolať: "Duch môjho tvorcu je obsiahnutý vo mne, 
a predsa ja nie som on!" Aký rozdiel od šokujúcej polopravdy, hlásanej tak nahlas polo múdrymi, ktorý 
plnia povetrie svojimi chrapľavými výkrikmi: "Ja som Boh!". Predstavte si úbohého Micawbera alebo 
prešibaného Uriáša Heepa vykrikujúceho: "Ja som Dickens!", alebo ktoréhosi primitívneho tupca v jednej 
zo Shakespearových hier, ako teatrálne vyhlasuje: "Ja som Shakespeare!". Všejediné je v červe, ale červ 
ešte zďaleka nie je Všejediné. A predsa zostáva úžas, že hoci červ existuje len ako primitívna vec, 
stvorená a majúca svoje bytie len v mysli Všejediného, predsa je Všejediné imanentné v červe a v 
čiastočkách, ktoré ho tvoria. Môže byť nejaké väčšie mystérium než toto "všetko vo Všejedinom a 
Všejediné vo všetkom"?
 Žiak si samozrejme uvedomí, že vyššie uvedené príklady sú nutne nedokonalé a neprimerané, lebo 
predstavujú tvorenie mentálnych obrazov v konečnej mysli, kým vesmír je výtvorom nekonečnej mysle - 
delí ich rozdiel medzi týmito dvoma pólmi. A predsa je to len vec stupňa - pôsobí ten istý  princíp, princíp 
zhody sa prejavuje v oboch - "ako hore, tak dole; ako dole, tak hore".
 A v miere, v ktorej človek realizuje existenciu (latentne) prítomného ducha prebývajúceho v samej 
podstate jeho bytosti, bude stúpať na duchovnej stupnici života. Duchovný  vývin znamená práve toto - 
spoznanie, stále uvedomovanie si a prejavenie ducha v nás. Skúste si zapamätať túto poslednú definíciu - 
tú o duchovnom vývine. Obsahuje pravdu pravého náboženstva.
 Vo vesmíre je mnoho rovín bytia, mnoho podrovín života, mnoho stupňov existencie, všetky závislé na 
vzostupe bytostí na stupnici, ktorej najnižším bodom je najhrubšia hmota, a najvyšší je oddelený  len 
najtenším predelom od ducha Všejediného. A nahor a vpred po tejto stupnici života sa pohybuje všetko. 
Všetko je na Ceste, ktorej koncom je Všejediné. Každé napredovanie je návratom domov. Všetko smeruje 
nahor a vpred napriek všetkým domnele opačným zdaniam. Také je posolstvo osvietených.
 Hermetické učenia týkajúce sa procesu mentálneho tvorenia vesmíru hovoria, že na začiatku tvorivého 
cyklu Všejediné vo svojom aspekte "bytia", premietne svoj zámer smerom k svojmu aspektu "nastávania" 
a proces tvorenia začína. Učia, že proces spočíva v znižovaní vibrovania, až  kým sa nedosiahne veľmi 
nízka úroveň vibračnej energie, kedy sa prejavuje najhrubšia forma hmoty. Tento proces sa volá štádium 
involúcie (zavinutia), v ktorom sa Všejediné stáva "zahrnuté", alebo "zabalené" do svojho výtvoru. 
Hermetici veria, že tento proces zodpovedá mentálnemu procesu umelca, spisovateľa alebo vynálezcu, 
ktorý sa stane taký  zabalený  do svojho mentálneho výtvoru, že skoro zabúda na svoju vlastnú existenciu, 
a ktorý vtedy skoro "žije vo svojom výtvore". Ak namiesto "zabalený" použijeme slovo "pohrúžený", 
poskytneme možno lepšiu predstavu o čo ide.
 Toto involučné štádium tvorenia sa niekedy volá "vyvieranie" božskej energie, tak ako evolučné 
štádium voláme "vťahovanie". Extrémny  pól tvorivého procesu sa považuje za najvzdialenejší od 
Všejediného, kým počiatok evolučného štádia je považovaný  za začiatok návratového kyvu kyvadla 
rytmu - predstava "návratu domov" sa zachováva vo všetkých hermetických učeniach.
 Učenia hovoria, že počas "vyvierania" sa vibrácie stávajú nižšími a nižšími, až napokon podnet ustane 
a začne kyv návratu. Je tu však ten rozdiel, že kým pri "vyvieraní" sa tvorivé sily prejavujú kompaktne a 
ako celok, prejavuje sa od začiatku evolučného štádia, štádia "vťahovania", zákon individualizácie, t.j. 
tendencia rozdelenia na elementy sily, takže nakoniec to, čo opustí Všejediné ako neindividualizovaná 
energia, vracia sa k svojmu zdroju ako nespočetné vysokorozvinuté jednotky života, ktoré stúpali na 
stupnici vyššie a vyššie pomocou fyzickej, mentálnej a duchovnej evolúcie.
 Starí hermetici pri popisovaní procesu mentálneho tvorenia vesmíru v mysli Všejediného používajú 
slovo "meditácia", no často aj slovo "kontemplácia". Mali tým zrejme na mysli zapojenie božskej 
pozornosti.



 Hermetické učenia týkajúce sa procesu evolúcie hovoria, že Všejediné na začiatku tvorenia 
meditovalo, čím dalo hmotný základ vesmíru, "vmysliac" ho do existencie. Potom postupne precitalo či 
preberalo sa z meditácie a tým sa začína pozvoľna prejavovať proces evolúcie, postupne na hmotnej, 
mentálnej a duchovnej rovine. Začína tak smerovanie nahor - všetko sa začína uberať smerom k Duchu. 
Hmota sa stáva menej hrubou, vyvstávajú samostatné jednotky, začínajú sa utvárať kombinácie, objavuje 
sa život a prejavuje sa stále vo vyšších a vyšších formách, čoraz zjavnejšou sa stáva myseľ - vibrácie sú 
stále vyššie. Skrátka, celý  proces evolúcie, vo všetkých jej fázach, začína a pokračuje podľa stanovených 
zákonov procesu "vťahovania". To všetko trvá eóny  a eóny ľudského času, pričom každý  eón predstavuje 
nespočetné milióny rokov, ale predsa osvietení uvádzajú, že celé tvorenie, vrátane involúcie a evolúcie 
vesmíru, je pre Všejediné len "okamihom". Na konci nespočetných cyklov eónov Všejediné odtiahne 
svoju pozornosť, t.j. kontempláciu a meditáciu, od vesmíru, lebo veľká práca je dokončená - všetko je 
vtiahnuté do Všejediného, z ktorého vzišlo. Ale záhada všetkých záhad - duch každej duše nezaniká, ale 
je nekonečne rozšírený - stvorené a tvorca splynuli. Taký je odkaz osvietených!
 Uvedené vykreslenie "meditácie" Všejediného a jeho následného "precitnutia z  meditácie" je 
samozrejme len pokusom učiteľov vystihnúť nekonečný  proces konečným príkladom. A predsa: "Ako 
dole, tak hore". Rozdiel je len v stupni. A rovnako ako sa Všejediné prebralo z meditácie o vesmíre, 
prestáva sa aj človek časom prejavovať na hmotnej rovine a sťahuje sa viac a viac do v ňom 
prebývajúceho Ducha, ktorý je skutočne "božským egom".
 V tejto lekcii by sme chceli hovoriť ešte o jednej veci, ktorá však už zasahuje do oblasti metafyzickej 
špekulácie, hoci naším cieľom je len ukázať jej márnosť. Zmienime sa o otázke, ktorá nevyhnutne 
vystane na myseľ každému premýšľajúcemu, ktorý  sa vydal hľadať pravdu. Otázka znie: "Prečo 
Všejediné vytvára vesmír?" Otázku je možné položiť rôzne, ale táto vyjadruje jadro problému.
 Ľudia sa veľmi snažili zodpovedať túto otázku, ale dodnes nejestvuje primeraná odpoveď. Niektorí sa 
domnievali, že Všejediné tým musí niečo získať, ale to je absurdné, lebo čo by  mohlo Všejediné získať, 
čo ešte nemá? Iní hľadali odpoveď v predstave, že Všejediné "túži niečo milovať". Ďalší, že tvorí pre 
potešenie alebo pre zábavu, alebo že "sa cíti osamelé", alebo aby dalo najavo svoju moc - všetko detinské 
výklady a predstavy, patriace do počiatkov myslenia.
 Iní sa pokúšali vysvetliť túto záhadu domnienkou, že Všejediné sa cíti "nútené" tvoriť kvôli svojmu 
"založeniu" - svojmu "tvorivému inštinktu". Táto idea predstihuje ostatné, ale jej slabé miesto spočíva v 
predstave, že Všejediné je niečím "nútené", vnútorným či vonkajším. Ak by ho jeho "založenie" či 
"tvorivý  inštinkt" nútil čokoľvek robiť, potom by miesto Všejediného bol sám tým Zvrchovaným - a preto 
aj tento návrh padá. A predsa Všejediné tvorí a prejavuje sa, a zdá sa, že v tom nachádza akési 
uspokojenie. Je ťažké vyhnúť sa záveru, že v nekonečnej miere musí mať niečo, čo by zodpovedalo 
"založeniu" alebo "tvorivému inštinktu" v človeku, so zodpovedajúcou nekonečnou túžbou a vôľou. 
Nemohlo by konať keby nechcelo, a nechcelo by konať keby netúžilo, a netúžilo by konať, keby tým 
nedosiahlo nejaké uspokojenie. Toto všetko by patrilo k jeho "založeniu" a podľa zákona zhody by  sa 
dalo považovať za jestvujúce. No predsa len uprednostňujeme názor, že Všejediné koná bez akéhokoľvek 
vplyvu, vnútorného či vonkajšieho. Je to záhada, ktorá je príčinou ťažkosti - a ťažkosť, ktorá spôsobuje 
túto záhadu.
 Presnejšie povedané, nedá sa povedať, že je akýkoľvek "dôvod", aby Všejediné konalo, lebo "dôvod" v 
sebe skrýva "príčinu", no Všejediné je nad príčinou a následkom, s výnimkou prípadu, keď sa samo chce 
stať príčinou - kedy tento princíp  vstúpi v platnosť. Ako vidíte, je záležitosť nerozhodnuteľná, rovnako 
ako je Všejediné nepoznateľné. Ak hovoríme, že Všejediné len "existuje", rovnako sme nútení povedať, 
že "Všejediné koná, pretože koná". Napokon, Všejediné samo osebe je všetkým dôvodom, všetkým 
zákonom, všetkým konaním - a dá sa popravde povedať, že Všejediné je svojou vlastnou príčinou, 
vlastným Zákonom, vlastným činom - či ešte ďalej, že Všejediné, jeho príčina, Zákon i čin sú jedno, 
všetko sú to len názvy pre tú istú vec. Podľa názoru tých, ktorí vám poskytujú tieto lekcie, odpoveď 
skrýva Všejediné v sebe, spolu s tajomstvom svojho bytia. Zákon zhody, podľa nášho názoru, zasahuje 
len po ten aspekt Všejediného, o ktorom sadá hovoriť ako o "aspekte Nastávania". Rubom tohto aspektu 
je "aspekt Bytia", v ktorom sa všetky  zákony rozplývajú v Zákone, všetky princípy splývajú do Princípu a 



Všejediné, Princíp a Bytie sú identické - jedno a to isté. Preto je metafyzické špekulovanie o tejto veci 
márne. Preberáme to tu len preto, aby  sme ukázali, že tento problém poznáme, ako aj absurdnosť 
obvyklých odpovedí metafyziky a teológie.
 Na záver môže byť pre našich žiakov zaujímavé sa dozvedieť, že kým niektorí starovekí a moderní 
hermetickí učitelia sa pri tejto otázke prikláňali skôr k uplatneniu princípu zhody, čoho výsledkom je idea 
o "založení", legendy hovoria, že Hermes, ten Veľký, keď mu jeho pokročilí žiaci položili túto otázku, 
nepovedal ani slovo a len zovrel pery, čím naznačil, že odpoveď nejestvuje. No mohol vtedy  chcieť 
uplatniť princíp  svojej filozofie: "Ústa múdrosti prehovoria len k chápajúcim ušiam", keď bol 
presvedčený, že dokonca ani jeho pokročilí žiaci nemajú porozumenie, ktoré by ich oprávňovalo pre 
učenie. Každopádne, ak Hermes tajomstvo poznal, opomenul ho odovzdať, a čo sa sveta týka, sú preň v 
tomto pery Hermesa zatvorené. A kde sa veľký  Hermes zdráhal hovoriť, ktorý smrteľník sa smie opovážiť 
učiť?
 Ale pamätajte, že nech už je na túto otázku odpoveď akákoľvek, ak vôbec nejaká je, pravdou zostáva, 
že: "keď je všetko vo Všejedinom, rovnako je pravda, že Všejediné je vo všetkom". Učenie je v tejto veci 
rozhodné. A my môžeme len dodať záverečné slová citátu: "Tomu, kto naozaj rozumie tejto pravde, vzišlo 
veľké poznanie".

VIII. Roviny zhody

"Ako hore, tak dole; ako dole, tak hore." (Kybalion)
 Druhý  veľký  hermetický princíp vyjadruje skutočnosť, že medzi jednotlivými rovinami prejavu, života 
a bytia existuje harmónia, súlad a zhoda. Je to pravda, lebo všetko čo je vo vesmíre, vychádza z toho 
istého zdroja, a tie isté zákony, princípy a charakteristiky platia pre každú jednotku aktivity alebo ich 
spojenie, keď každá manifestuje svoje vlastné javy na svojej vlastnej rovine.
 Kvôli ľahšiemu premýšľaniu a štúdiu hermetická filozofia zohľadňuje, že vesmír môže byť rozdelený  
do troch veľkých tried javov, známych ako tri veľké roviny:

 I. veľká fyzická rovina
 II. veľká mentálna rovina
 III. veľká duchovná rovina

 Toto rozdelenie je viac-menej umelé a ľubovoľné, lebo platí, že všetky  tieto tri oddiely  sú len stúpajúce 
stupne veľkej škály života, kde na najnižšom stupni je nediferencovaná hmota a na najvyššom je Duch. 
Navyše, jednotlivé roviny sa navzájom prekrývajú, takže sa nedá stanoviť žiadna pevná a stála hranica 
medzi vyššími javmi fyzického a nižšími javmi mentálneho, alebo medzi vyššími javmi mentálneho a 
nižšími javmi duchovného.
 Skrátka, tie tri veľké roviny sa môžu považovať za tri veľké skupiny  stupňov prejavu života. Hoci 
zámery tejto knižky nedovoľujú obšírnejšie prebrať alebo vysvetliť tému týchto rôznych rovín, predsa len 
myslíme, že bude dobré poskytnúť aspoň všeobecný popis.
 Na začiatku sa môžeme pozrieť na otázku, tak často kladenú nováčikmi, ktorí chcú poznať zmysel 
slova "rovina", výraz ktorý  bol v mnohých ostatných prácach na tému okultizmu veľmi hojne používaný  a 
veľmi málo vysvetlený. Otázka je väčšinou asi takáto: "Je rovina miestom majúcim rozmery, alebo je to 
len nejaké položenie či stav?" Odpovedáme: "Nie, ani miestom, ani obyčajným rozmerom priestoru, a 
predsa viac než  stav či položenie. Môže byť považovaná za stav či položenie, a predsa stav či položenie je 
mierou rozmeru na stupnici merania". Akési paradoxné, nie? Poďme sa na to pozrieť. "Rozmer", ako 
viete, je "miera na osi merania", atď. Obvyklé rozmery  priestoru sú dĺžka, šírka a výška, alebo dĺžka, 
výška, hrúbka alebo obvod. Ale jestvuje ďaľší rozmer "utvorených vecí" či "os merania", známy 
okultistom aj vedcom, hoci tí druhí preň doteraz výraz "rozmer" nepoužili - a tento nový  rozmer, ktorý je 
mimochodom tým toľko diskutovaným "štvrtým rozmerom", je meradlom používaným v určovaní úrovní 
či "rovín".



 Tento štvrtý rozmer možno nazvať "rozmer vibrovania". Je to fakt dobre známy modernej vede, 
rovnako ako hermetikom, ktorí vyjadrili túto skutočnosť vo svojom treťom hermetickom princípe: 
"všetko je v pohybe, všetko vibruje, nič nie je v kľude". Od najvyššieho prejavu k najnižšiemu, všetko a 
všetky veci vibrujú. Nielenže vibrujú rôznymi rýchlosťami, ale aj v rôznych smeroch a rôznym 
spôsobom. Stupne "rýchlosti" vibrácií tvoria stupne merania na stupnici vibrácií - inými slovami stupne 
štvrtého rozmeru. A tieto stupne tvoria to, čo okultisti volajú "roviny". Čím vyšší stupeň rýchlosti 
vibrovania, tým vyššia rovina, a tým vyšší prejav života obývajúci rovinu. Takže hoci rovina nie je 
"miestom" ani "stavom či položením", predsa má kvality obvyklé u oboch. Viac o stupnici vibrácií 
povieme v našich nasledujúcich lekciách, v ktorých budeme preberať hermetický princíp vibrovania.
 Pamätajte si však, že tri veľké roviny nie sú skutočné delenia javov vesmíru, ale len ľubovoľné výrazy 
použité hermetikmi, aby  pomohli pri štúdiu a premýšľaní o rôznych stupňoch a formách vesmírnej 
aktivity  a života. Atóm hmoty, jednotka sily, myseľ človeka a bytosť archanjela sú všetko len stupne na 
jednej stupnici a v podstate totožné, s rozdielom len v stupni a rýchlosti vibrovania - všetky sú výtvormi 
Všejediného a majú svoju existenciu iba v rámci jeho nekonečnej mysle.
 Hermetici ďalej rozdeľujú každú z troch veľkých rovín do siedmich menších rovín, z ktorých každá sa 
ďalej delí do siedmich podrovín - všetky  oddiely sú pritom viac-menej ľubovoľné, navzájom sa prelínajú 
a boli zavedené len kvôli uľahčeniu systematického štúdia a myslenia.
 Veľká fyzická rovina a jej sedem menších rovín je tým oddielom javov vesmíru, ktorý zahrnuje všetko, 
čo sa vzťahuje na fyzické alebo hmotné veci, sily a prejavy. Zahrnuje všetky formy toho, čo voláme 
hmota a všetky formy toho, čo voláme energia alebo sila. Ale treba si pamätať, že hermetická filozofia 
nechápe hmotu ako "vec samu o sebe" alebo ako majúcu samostatnú existenciu, hoci aj v mysli 
Všejediného. Učenia hovoria, že hmota je len formou energie, t.j. energiou s nízkou rýchlosťou vibrácií 
určitého druhu. Preto hermetici zaraďujú hmotu pod hlavičku energie a prisudzujú jej tri zo siedmich 
nižších rovín veľkej fyzickej roviny.
 Týchto sedem nižších fyzických rovín je nasledovných:
 
 I. Rovina hmoty (A)
 II. Rovina hmoty (B)
 III. Rovina hmoty (C)
 IV. Rovina éterickej látky
 V. Rovina energie (A)
 VI. Rovina energie (B)
 VII. Rovina energie (C)

 Rovina hmoty (A) zahrnuje formy  hmoty v podobe pevných látok, tekutín a plynov, ako sa zvyčajne 
chápu v učebniciach fyziky. Rovina hmoty  (B) zahrnuje určité vyššie a jemnejšie formy hmoty, o ktorých 
existencii sa moderná veda len teraz dozvedá, javy vyžarujúcej hmoty vo formách rádia, atď., patriace k 
nižšiemu pododdielu tejto menšej roviny. Rovina hmoty (C) zahrnuje formy najjemnejšej a najredšej 
hmoty, o existencii ktorej bežní vedci netušia. Rovina nehmotnej látky zahrnuje to, o čom vedci hovoria 
ako o "éteri", látke s extrémnou riedkosťou a pružnosťou, prestupujúcej celý  vesmírny priestor a slúžiacej 
ako médium pre prenos vĺn energie, ako svetlo, teplo, elektrina, atď. Táto éterická látka tvorí spojovací 
článok medzi (takzvanou) hmotou a energiou a má povahu oboch. Hermetické učenia však informujú, že 
táto rovina má sedem pododdielov (ako všetky  menšie roviny), a že namiesto len jedného, jestvuje vlastne 
éterov sedem.
 Hneď nad rovinou éterickej látky je rovina energie (A), ktorá zahrnuje bežné formy energie známe 
vede, s jej siedmimi podrovinami: teplo, svetlo, magnetizmus, elektrina a príťažlivosť (vrátane gravitácie, 
kohézie (súdržnosti), chemickej afinity  (zlúčivosti), atď.) a niekoľko ďaľších foriem energie 
naznačovaných vedeckými experimentami, ale ešte nepomenovaných alebo nezatriedených. Rovina 
energie (B) zahrnuje sedem podrovín vyšších foriem energie doteraz vedou neobjavených. Boli nazvané 
"jemnejšie sily prírody" a súčinné v prejavoch určitých foriem mentálnych javov - nimi sa také javy 



stávajú možné. Rovina energie (C) zahrnuje sedem podrovín energie tak vysoko organizovanej, že nesie 
mnohé zo znakov "života", ale ktorú myseľ ľudí na obyčajnej úrovni vývoja nerozoznáva, a ktorá je 
dostupná pre použitie len bytostiam duchovnej roviny - taká energia je pre obyčajného človeka 
nepredstaviteľná a dá sa považovať skoro za "božskú silu". Bytosti ktoré ju využívajú, sú aj v porovnaní s 
nám známymi najvyššími typmi ľudí ako "bohovia".
 Veľká mentálna rovina zahrnuje formy "živých vecí" známe z bežného života, ako aj určité iné formy, 
nie tak dobre známe, s výnimkou okultistom. Roztriedenie siedmich mentálnych rovín je viac-menej 
kompromisné a ľubovoľné (kým nie je sprevádzané podrobnými vysvetleniami, ktoré sú nenáležité pre 
účely tejto konkrétnej práce), ale môžeme ho tiež spomenúť. Sú to:
 
 I. rovina minerálnej mysle
 II. rovina živlovej mysle (A)
 III. rovina rastlinnej mysle
 IV. rovina živlovej mysle (B)
 V. rovina zvieracej mysle
 VI. rovina živlovej mysle (C)
 VII. rovina ľudskej mysle

 Rovina minerálnej mysle zahrnuje "stavy či položenia" jednotiek či entít, alebo ich skupín a 
kombinácií, ktoré oživujú formy nám známe ako "minerály (nerasty), chemikálie, atď." Nesmieme si tieto 
entity mýliť s molekulami, atómami a časticami samotnými, lebo tie sú len hmotnými telami alebo 
vonkajšími podobami týchto entít, rovnako ako je telo človeka len jeho hmotnou podobou a nie "ním 
samým". Tieto entity  možno v istom zmysle volať "dušami" a sú živými bytosťami nízkeho stupňa 
vývoja, života a mysle - len o trochu viac než jednotky "živej energie", ktorú zahrnujú vyššie pododdiely 
najvyššej fyzickej roviny. Priemerný človek zvyčajne kráľovstvu nerastov nepriznáva myseľ, dušu alebo 
život, ale všetci okultisti poznajú ich existenciu, a moderná veda sa v tejto veci rýchlo približuje k názoru 
hermetikov. Molekuly, atómy a častice majú svoje "lásky  a nenávisti", obľúbenosti a neobľúbenosti, 
"príťažlivosti a nechute", "spriaznenosť a nespriaznenosť", atď., a niekoľko smelých moderných 
vedeckých hláv vyjadrilo názor, že túžba a vôľa, emócie a pocity atómov sa od tých ľudských líšia len 
stupňom. Nemáme čas ani priestor debatovať tu o tejto veci. Všetci okultisti to považujú za fakt a ostatní 
sú kvôli potvrdeniu zvonku odkazovaní na niektoré novšie vedecké práce. Jestvuje opäť obvyklých sedem 
pododdielov tejto roviny.
 Rovina živlovej mysle (A) zahrnuje stav alebo položenie a stupeň mentálneho a vitálneho vývoja 
triedy entít, ktoré sú pre priemerného človeka neznáme, ale sú dobre známe okultistom. Pre normálne 
ľudské zmysly sú neviditeľné, no jednako existujú a v dráme vesmíru zohrávajú svoju úlohu. Ich úroveň 
inteligencie je medzi inteligenciou minerálov a chemických entít na jednej strane a entít kráľovstva rastlín 
na strane druhej. Opäť je sedem pododdielov tejto roviny.
 Rovina rastlinnej mysle vo svojich siedmich pododdieloch zahrnuje stavy alebo položenie entít 
tvoriacich kráľovstvá sveta rastlín, ktorých vitálnym a mentálnym javom rozumie priemerne inteligentná 
osoba celkom dobre. V poslednom desaťročí boli publikované mnohé nové a zaujímavé vedecké práce o 
"mysli a živote rastlín". Rastliny majú život, myseľ a "dušu" rovnako ako zvieratá, človek a superčlovek.
 Rovina živlovej mysle (B) vo svojich siedmich pododdieloch zahrnuje stavy a položenia vyššej formy 
"živlových" alebo neviditeľných entít, hrajúcich svoju rolu vo všeobecnej práci vesmíru, ktorých myseľ a 
život tvorí časť stupnice medzi rovinou rastlinnej mysle a rovinou zvieracej mysle, pričom entity majú 
povahu oboch.
 Rovina zvieracej mysle vo svojich siedmich pododdieloch zahrnuje stavy  a položenia entít, bytostí 
alebo duší oživujúcich zvieracie formy  života, známe nám všetkým. Nie je potrebné ísť ohľadne tejto ríše 
alebo roviny života do detailov, lebo svet zvierat je pre nás rovnako známy ako náš vlastný.



 Rovina živlovej mysle (C) vo svojich siedmich pododieloch zahrnuje entity či bytosti neviditeľné, ako 
všetky také živlové formy, ktoré majú do istej miery  a v istých kombináciách povahu tak zvieracieho ako 
aj ľudského života. Najvyššie formy sú čo do inteligencie napoly ľudské.
 Rovina ľudskej mysle vo svojich pododdieloch zahrnuje prejavy  života a mentálnosti bežné pre 
človeka, v ich rozmanitých odtieňoch, úrovniach a delení.V tejto súvislosti chceme zdôrazniť fakt, že 
dnešný  priemerný  človek obýva štvrtý  pododdiel roviny  ľudskej mysle a len najinteligentnejší prekročili 
hranice piateho. Rase trvalo milióny  rokov kým dosiahla toto štádium a bude jej trvať omnoho dlhšie, aby 
sa posunula k šiestemu a siedmemu pododdielu a ďalej. Ale pamätajte, že pred nami boli rasy, ktoré prešli 
týmito etapami a potom ďalej do vyšších rovín. Naša vlastná rasa je piata (s oneskorencami zo štvrtej), 
ktorá sa vydala na Cestu. A potom je tu zopár pokročilých duší našej vlastnej rasy, ktoré predišli masy a 
prešli do šiesteho a siedmeho pododdielu, ba niekoľkí ešte ďalej. Človek šiesteho podrozdelenia bude 
"superčlovek", ten v siedmom "nadčlovek".
 V našich úvahách o siedmich menších mentálnych rovinách sme hovorili o troch rovinách živlov len 
všeobecne. V tejto práci nechceme ísť v tejto veci do podrobností, lebo to nepatrí do tejto časti všeobecnej 
filozofie a učení. Ale aby sme vám dali trochu jasnejšiu predstavu o vzťahoch týchto rovín k tým viac 
známym, môžeme povedať toľkoto: roviny živlov majú k minerálnej, rastlinnej, zvieracej a ľudskej 
rovine mentálnosti a života ten istý vzťah, ako čierne klávesy klavíra k bielym. Biele stačia na produkciu 
hudby, ale sú určité stupnice, melódie a harmónie, v ktorých čierne klávesy  hrajú svoju rolu, a v ktorých 
je ich účasť nevyhnutná. Sú tiež potrebné ako "spojovacie články" postavenia duší, stavov entít, atď., 
medzi jednotlivými ďaľšími rovinami, kam dospeli isté formy vývoja - tento posledný  fakt poskytuje 
čitateľovi, ktorý  dokáže "čítať medzi riadkami", nový  pohľad na proces evolúcie a nový kľúč k tajným 
dverám "skokov života" medzi jednotlivými ríšami. Ohromné ríše živlov sú dôverne známe všetkým 
okultistom a ezoterické spisy  sú plné zmienok o nich. Čitatelia Bulwerových "Zanoni" a podobných 
rozprávaní môžu spoznať entity obývajúce tieto roviny života.
 Prechádzajúc od veľkej mentálnej roviny k veľkej duchovnej rovine, čo máme povedať? Ako môžeme 
vysvetliť tieto vyššie stavy bytia, života a mysle mysliam ešte neschopným pochopiť a porozumieť 
vyšším pododdielom roviny ľudskej mysle? To je nesplniteľná úloha. Môžeme hovoriť len celkom 
všeobecne. Ako možno popísať svetlo človeku narodenému ako slepec, ako cukor človeku, ktorý  nikdy 
neochutnal nič sladké, ako harmóniu tomu, kto sa narodil hluchý?
 Všetko čo môžeme povedať je, že sedem menších rovín veľkej duchovnej roviny (z ktorých každá má 
svojich sedem pododdielov) zahrnuje bytosti, ktorých život, myseľ a forma tak prevyšuje tie človeka 
dneška, ako sú tie jeho nad červom, minerálom alebo dokonca určitými formami energie alebo hmoty. 
Život týchto bytostí tak ďaleko presahuje náš, že ani nedokážeme uvažovať o detailoch. Ich mysle tak 
ďaleko presahujú našu, že pre nich sotva vyzeráme že "myslíme", a naše mentálne procesy sa zdajú skoro 
blízke hmotným procesom. Látka, z ktorej sú tvorené ich podoby, je z najvyšších rovín hmoty, ba o 
niektorých sa dá povedať, že sú "odetí do čistej energie". Čo možno povedať o takýchto bytostiach?
 Na siedmich menších rovinách veľkej duchovnej roviny existujú bytosti, o ktorých môžeme hovoriť 
ako o anjeloch, archanjeloch, polobohoch. Na nižších menších rovinách prebývajú tie veľké duše, ktoré 
voláme majstri a znalí. Nad nimi idú veľké hierarchie anjelských oblastí, pre človeka nepredstaviteľných, 
a nad nimi prídu oblasti tých, ktorých môžeme bez neúcty  volať "bohmi", tak vysoko sú na stupnici bytia, 
a ich bytie, inteligencia a moc sú blízke tým, ktoré ľudské pokolenia prisudzujú svojim predstavám 
božstva. Tieto bytosti sú dokonca za najväčšími úletmi ľudskej predstavivosti a slovo "božský" je pre ne 
jediné vhodné. Mnohé z týchto bytostí, rovnako ako anjelská oblasť, sa najviac zaujímajú o otázky 
vesmíru a hrajú v nich dôležitú rolu. Tieto neviditeľné božstvá a anjelskí pomocníci venujú svoje 
pôsobenie neobmedzene a intenzívne procesu vývinu a rozvoja kozmu. Ich občasný zásah a pomoc v 
ľudských záležitostiach viedla k mnohým legendám, vieram, náboženstvám a tradíciám pokolenia 
minulého i súčasného. Opakovane uplatňovali svoje poznanie a moc na svet, všetko samozrejme podľa 
Zákona Všejediného.
 Ale predsa, dokonca aj tie najvyššie z týchto bytostí existujú len ako výtvory a v mysli Všejediného a 
podliehajú kozmickým procesom a vesmírnym zákonom. Ešte stále sú smrteľné. Môžeme ich volať 



"bohmi", ak chceme, no predsa sú len staršími bratmi svojej rasy - pokročilé duše, ktoré predišli svojich 
bratov, a ktorí sa vzdali extázy  vstrebania Všejediným, aby pomohli rase pri jej púti po Ceste nahor. Patria 
však k vesmíru a podliehajú jeho podmienkam - sú smrteľné - a ich rovina je nižšie ako rovina 
absolútneho Ducha.
 Len najpokročilejší hermetici sú schopní pochopiť tajné učenia o štádiu existencie a silách 
prejavujúcich sa na duchovných rovinách. Tie javy tak veľmi prevyšujú javy  mentálnych rovín, že pokus 
popísať ich by určite vyvolal v predstavách zmätok. Len tí, ktorých mysle boli roky starostlivo cvičené v 
hermetickej filozofii - áno, tí, ktorí so sebou priniesli z predošlých inkarnácií predtým získané poznanie - 
dokážu správne porozumieť tomu, čo hovorí učenie o týchto duchovných rovínách. A mnohé z týchto 
tajných učení sú hermetikmi považované za príliš posvätné, dôležité a dokonca nebezpečné, aby  boli 
šírené verejne. Inteligentný žiak dokáže pochopiť čo máme na mysli keď tvrdíme, že zmysel výrazu 
"duch", ako ho používajú hermetici, je príbuzný "živej sile", "oživenej sile", "vnútornej podstate", 
"podstate života", atď., a nesmie sa zamieňať s jeho bežne používaným významom, t.j. "náboženský, 
cirkevný, duchovný, nadpozemský, svätý", atď. Okultisti slovo "duch" používajú v zmysle "oživený 
princíp", nesúci so sebou ideu sily, živej energie, mystickej sily, atď. A okultisti vedia že to, čo im je 
známe ako "duchovná sila", môže byť použité na dobré ako aj na zlé účely (v súlade s princípom polarity) 
- fakt, ktorý  väčšina náboženstiev uznala vo svojich koncepciách satana, belzebuba, diabla, lucifera, 
padlého anjela, atď. A tak poznanie o týchto rovinách bolo vo všetkých ezoterických spoločenstvách a 
okultných rádoch držané v svätyni svätýň - v tajnej komnate chrámu. No možno tu povedať to, že tých, 
ktorí by  dosiahli vysoké duchovné sily a zneužili by ich, čaká hrozný osud a kyv kyvadla rytmu ich 
nevyhnutne strhne späť k najvzdialenejšiemu extrému hmotnej existencie, odkiaľ budú musieť vracať 
svoje kroky smerom k duchovnu po vyčerpávajúcich okľukách Cesty, no navyše vždy s trýzňou z trvalej 
spomienky na výšky, z ktorých padli vďaka svojim zlým činom. Všetci pokročilí okultisti vedia, že 
legendy o padlých anjeloch sa zakladajú na skutočných faktoch. Sebecká snaha po moci na duchovných 
rovinách má nevyhnutne za následok, že sebecká duša stráca svoju duchovnú rovnováhu a padá naspäť 
tam, odkiaľ sa predtým povzniesla. Ale aj takej duši je poskytnutá príležitosť návratu - a také duše 
podstupujú púť späť, platiac hroznú daň podľa nemenného Zákona.
 Na záver by sme vám opäť pripomenuli, že podľa princípu zhody, ktorý  vyjadruje pravdu: "ako hore, 
tak dole; ako dole tak hore", všetkých sedem hermetických princípov plne platí na každej z mnohých 
rovín fyzických, mentálnych i duchovných. Princíp mentálnosti samozrejme platí pre všetky roviny, lebo 
všetky sú držané v mysli Všejediného. Princíp zhody sa prejavuje vo všetkých, lebo medzi jednotlivými 
rovinami existuje zhoda, harmónia a súhlas. Princíp vibrovania sa prejavuje na všetkých rovinách, lebo, 
ako sme už vysvetlili, vlastne práve rozdiely utvárajúce "roviny" vznikajú z vibrovania. Princíp polarity 
sa prejavuje na každej rovine - extrémy pólov sú zjavne opačné a protikladné. Princíp  rytmu sa prejavuje 
na každej rovine - pohyb javov má svoj odliv a príliv, stúpanie a klesanie, nástup  a ústup. Princíp príčiny 
a následku sa prejavuje na každej rovine - každý  následok má svoju príčinu a každá príčina svoj následok. 
Princíp  pohlavnosti sa prejavuje na každej rovine - tvorivá energia sa vždy prejavuje a pôsobí podľa 
svojich mužských a ženských aspektov.
 "Ako hore, tak dole; ako dole, tak hore." Táto stáročia stará hermetická axióma vyjadruje jeden z 
najväčších princípov pre javy vesmíru. Ako budeme pokračovať v úvahách o zvyšných princípoch, 
uvidíme ešte jasnejšie pravdu o všeobecnej povahe tohto veľkého princípu zhody.

IX. Vibrovanie

"Nič nie je v kľude, všetko sa pohybuje, všetko vibruje." (Kybalion)
 Tretí veľký hermetický princíp, princíp  vibrovania, vyjadruje skutočnosť, že vo všetkom vo vesmíre sa 
prejavuje pohyb, že nič nie je v kľude, že všetko sa pohybuje, vibruje a cirkuluje. Tento hermetický 
princíp spoznali niektorí z prvých gréckych filozofov, ktorí ho začlenili do svojich systémov. Ale potom 
ho, okrem hermetikov, stratili myslitelia na stáročia z dohľadu. Ale v devätnástom storočí fyzika 



znovuobjavila pravdu a vedecké objavy dvadsiateho storočia pridali ďalšie doklady správnosti a 
pravdivosti tejto stáročnej hermetickej náuky.
 Hermetické učenia hovoria, že nielenže je všetko v stálom pohybe a vibruje, ale že "rozdiely" medzi 
rôznymi prejavmi vesmírnej sily  sú celkom následkom rôznej rýchlosti a módu vibrácií. Nielen to, ale 
dokonca že Všejediné samotné javí trvalé vibrovanie takej nekonečnej intenzity  a rýchlosti pohybu, že 
môže byť prakticky považované že je v kľude. Učitelia upriamujú pozornosť žiakov na fakt, že dokonca 
na fyzickej rovine rýchlo pohybujúci sa objekt (napr. otáčajúce sa koleso) sa zdá byť v kľude. Učenia sú v 
tom zmysle, že Duch je na jednom konci pólu vibrovania, a druhým pólom sú isté extrémne hrubé formy 
hmoty. Medzi týmito dvoma pólmi sú milióny a milióny rôznych rýchlostí a módov vibrovania.
 Moderná veda dokázala, že všetko, čo voláme hmotou a energiou, sú len "módy vibračného pohybu", a 
niektorí pokročilejší vedci sa rýchlo blížia k pozíciám okultistov, ktorí verili, že javy mysle sú tiež módmi 
vibrovania či pohybu. Pozrime sa, čo má veda čo povedať v otázke vibrácií v hmote a energii.
 Po prvé, veda učí, že všetka hmota v istej miere javí vibrácie vznikajúce z tepla. Či je objekt studený  
alebo horúci - oboje sú len stupne tej istej veci - javí určité tepelné vibrácie, a v tom zmysle je v pohybe a 
vibruje. Ďalej, všetky čiastočky hmoty sú v kruhovom pohybe, od častice po slnká. Planéty obiehajú 
okolo sĺnk, a mnohé z nich sa otáčajú okolo svojej osi. Slnká sa pohybujú okolo väčších ústredných 
bodov, a verí sa, že tie sa pohybujú okolo ešte väčších, a tak ďalej, až do nekonečna. Molekuly, z ktorých 
sú zložené jednotlivé druhy hmoty, sú v stave stáleho vibrovania a vzájomného pohybu voči sebe. 
Molekuly  sú zložené z atómov, ktoré sú rovnako v stave trvalého pohybu a vibrovania. Atómy sú zložené 
z častíc, ktoré sú tiež v stave rýchleho pohybu, obiehajúc navzájom okolo seba a javia veľmi rýchle 
tempo a mód vibrovania. A tak vidíme, že všetky  formy hmoty  prejavujú vibrovanie, v súlade s 
hermetickým princípom vibrovania.
 Rovnako je to s rôznymi formami energie. Veda učí, že svetlo, teplo, magnetizmus a elektrina sú len 
formy vibračného pohybu spojeného nejako s éterom a pravdepodobne vychádzajúce z neho. Veda sa 
doteraz nepokúsila vysvetliť povahu javu známeho ako kohézia (súdržnosť), čo je princíp molekulárnej 
príťažlivosti, ani chemickej afinity  (zlúčivosti) prvkov, čo je princíp  príťažlivosti atómov, ani gravitácie 
(najväčšej záhady zo všetkých troch), čo je princíp príťažlivosti, ktorou je každá čiastočka či množstvo 
hmoty  pútané ku každej inej čiastočke či množstvu. Tieto tri formy  energie veda doteraz celkom nechápe, 
hoci autori sa prikláňajú k názoru, že sú tiež prejavmi nejakej formy vibračnej energie, čo hermetici 
zastávali a učili celé minulé veky.
 Vesmírny éter, ktorý veda predpokladá bez toho, aby  jasne chápala jeho povahu, hermetici považujú 
len za vyšší prejav toho, čo sa chybne nazýva hmotou - správne by malo byť: hmota s vyšším stupňom 
vibrovania - a volajú ho "éterická látka". Hermetici učia, že táto éterická látka je extrémne riedka a pružná 
a prestupuje vesmírny  priestor, pričom slúži ako médium pre prenos vĺn vibračnej energie, ako teplo, 
svetlo, elektrina, magnetizmus, atď. Učenia hovoria, že éterická látka je spojovacím článkom medzi 
formami vibračnej energie známymi ako "hmota" na jednej strane a "energia či sila" na strane druhej, a 
tiež, že prejavuje stupeň vibrovania s rýchlosťou a módom pre ňu špecifickým.
 Aby ukázali účinky zvyšujúcich sa rýchlostí vibrovania, vzali vedci príklad otáčajúceho sa kolesa, 
vĺčika alebo valca - rotujúci objekt. Predpokladajme, že objekt sa najprv pohybuje pomaly. Dá sa ľahko 
sledovať a pri pohybe nevydáva žiadny zvuk. Rýchlosť sa postupne zvyšuje. Za pár okamihov sa tak 
zvýši, že je počuť hlboké bručanie alebo nízky tón. Ako sa rýchlosť zvyšuje, stúpa výška tónu na 
hudobnej stupnici - jeden za druhým sa objavujú všetky tóny stupnice, až  napokon, pri určitej rýchlosti, sa 
dosiahne posledný tón počuteľný  ľudským uchom a prenikavý  piskot zanikne a nasleduje ticho. Z 
rotujúceho objektu už nepočuť žiadny zvuk, lebo rýchlosť pohybu je taká vysoká, že ľudské ucho 
nedokáže vibrácie zaznamenať. Nasleduje vnem stúpajúceho množstva tepla. Po dosť dlhej dobe oko 
postrehne, že objekt dostáva kalne tmavočervenkastú farbu. Ako sa rýchlosť ďalej zvyšuje, červená sa 
stáva svetlejšou, neskôr sa červená rozpúšťa do oranžovej a oranžová do žltej. Ako sa rýchlosť ešte viac 
zvyšuje, nasledujú postupne odtiene zelenej, modrej, indigovej, a nakoniec fialovej. Napokon fialová 
zbledne a všetka farba sa stratí, lebo ľudské oko nie je schopné ich zachytiť. Z rotujúceho objektu ale 
naďalej vyžarujú neviditeľné lúče, ultrafialové a iné jemné lúče svetla. Ako sa stav objektu mení, začínajú 



sa zjavovať zvláštne lúče známe ako "lúče X", atď. Keď sa dosiahne príslušná rýchlosť vibrovania, je 
vyžarovanie elektromagnetické.
 Keď objekt dosiahne určitú rýchlosť vibrovania, jeho molekuly sa rozpadnú a rozložia na pôvodné 
prvky alebo atómy. Potom, sledujúc princíp vibrovania, sa atómy rozdelia do nespočetných častíc, z 
ktorých sú zložené. A nakoniec zmiznú dokonca aj častice a objekt dá sa povedať, že je zložený z 
éterickej látky. Veda si netrúfa sledovať príklad ďalej, ale hermetici učia, že ak sa vibrácie budú ďalej 
zvyšovať, objekt by stupňoval následné stavy prejavu a postupne by prejavoval rôzne mentálne štádiá, a 
potom ďalej smerom k Duchu, až by napokon znovu vstúpil do Všejediného, ktoré je čistým Duchom. 
"Objekt" by  však prestal byť "objektom" dávno predtým, než by  dosiahol štádium éterickej látky, ale ináč 
je príklad správny, pretože ukazuje účinok neustále zvyšovaných rýchlostí a módov vibrovania.
 Pri uvedenom príklade však treba pamätať, že v štádiách, v ktorých "objekt" vydáva vibrácie tepla, 
svetla, atď., nie je v skutočnosti "rozpustený" do týchto foriem energie (ktoré sú na stupnici omnoho 
vyššie), ale že len dosahuje stupeň vibrácie, v ktorej sú tie formy energie dostatočne oslobodené z 
pútajúceho vplyvu jeho molekúl, atómov alebo častíc. Tieto formy energie, hoci sú na stupnici omnoho 
vyššie než hmota, sú uväznené a spútané v hmotných väzbách, lebo sa prejavujú cez hmotné formy a 
využívajú ich - tak sa stávajú v pletené a uväznené v nimi vytvorených hmotných podobách, čo je do istej 
miery realitou všetkých výtvorov, kedy sa tvoriaca sila stáva obsiahnutou vo svojom výtvore.
 Ale hermetické učenia idú oveľa ďalej než  moderná veda. Učia, že všetky prejavy  myslenia, pohnutia, 
rozumu, vôle alebo túžby, alebo akýkoľvek mentálny stav alebo položenie, sú sprevádzané vibráciami, 
časť ktorých je vyžiarená a má sklon ovplyvňovať mysle iných osôb "indukciou". Toto je mechanizmus, 
ktorý vyvoláva javy "telepatie", mentálneho vplyvu a iných foriem pôsobenia a moci mysle nad mysľou, s 
ktorými sa teraz široká verejnosť rýchlo oboznamuje vďaka rozsiahlemu šíreniu okultných znalostí 
rôznymi školami, kultami a učiteľmi.
 Každá myšlienka, emócia alebo mentálny stav má svoju zodpovedajúcu rýchlosť a mód vibrovania. 
Úsilím vôle osoby alebo iných osôb možno tieto mentálne stavy reprodukovať, rovnako ako sa dá 
reprodukovať tón hudby tým, že necháme nástroj vibrovať určitou rýchlosťou - a rovnako možno 
reprodukovať farbu. Znalosťou princípu vibrovania uplatneného na mentálne javy môže človek 
polarizovať svoju myseľ na ľubovoľnú želanú úroveň a dosiahnuť tak dokonalú kontrolu nad svojimi 
mentálnymi stavmi, náladami, atď. Rovnako môže ovplyvňovať mysle iných a vyvolať v nich želané 
mentálne stavy. Je skrátka schopný  vyvolať na mentálnej rovine to, čo veda na rovine fyzickej, totiž, 
"vibrácie na želanie". Táto moc sa samozrejme dá dosiahnuť len vhodným návodom, cvičeniami, praxou, 
atď. - je to odbor mentálnej transmutácie, jednej z vetiev umenia hermetizmu.
 Drobné zamyslenie nad tým čo sme povedali žiakovi ukáže, že princíp vibrovania je základom 
úžasných úkazov moci prejavovaných majstrami a znalcami, ktorí sú zjavne schopní nebrať ohľad na 
zákony  prírody, ale ktorí v skutočnosti len používajú jeden zákon proti druhému, jeden princíp proti iným, 
a ktorí dosiahli svoje výsledky zmenou vibrácií hmotných objektov alebo foriem energie, a teda konajú 
to, čo obvykle voláme "zázrakmi".
 Ako správne napísal jeden zo starých hermetických autorov: "Ten, kto rozumie princípu vibrovania, 
uchopil žezlo moci".

X. Polarita

"Všetko je duálne; všetko má póly; všetko má svoj pár protikladov; rovnaký a rozdielny sú to isté; 
protiklady sú identické povahou, ale rôzne stupňom; extrémy sa stretávajú; všetky pravdy sú len 
polopravdy; všetky protirečenia sa dajú zmieriť." (Kybalion)
 Štvrtý veľký  hermetický princíp, princíp polarity, vyjadruje skutočnosť, že všetky prejavené veci majú 
"dve strany", "dva aspekty", "dva póly", "pár protikladov", s mnohými stupňami medzi týmito dvoma 
extrémami. Staré paradoxy, ktoré kedy miatli myseľ človeka, sa pochopením tohto princípu vysvetlia. 
Človek si vždy uvedomoval niečo podobné tomuto princípu a snažil sa to vyjadriť porekadlami, 



prísloviami a aforizmami, ako: "všetko súčasne je, aj nie je", "všetky pravdy sú len polopravdami", 
"každá pravda je spoly nepravdivá", "všetko má vždy dve strany", "každý štít má aj zadnú stranu", atď.
 Hermetické učenia sú v tom zmysle, že rozdiel medzi vecami navzájom zdanlivo celkom opačnými je 
len vecou stupňa. To ukazuje, že "páry protikladov sa dajú zmieriť", že "tvrdenie a protitvrdenie sú 
identické povahou, ale rôzne stupňom", a že "všeobecné zmierenie protikladov" sa dosiahne pochopením 
tohto princípu polarity. Učitelia tvrdia, že príklady tohto princípu sú každému naporúdzi skúmaním pravej 
povahy všetkého. Začínajú objasnením, že duch a hmota sú len dva protipóly tej istej veci a roviny  medzi 
sú len stupňami vibrovania. Ukazujú, že Všejediné a to javiace sa mnohé sú to isté a rozdiel je len vecou 
stupňa mentálneho prejavu. Teda Zákon a zákony  sú dva protipóly jednej veci. Podobne, Princíp a 
princípy, nekonečná myseľ a konečné mysle.
 Potom prejdú k fyzickej rovine a ilustrujú princíp polarity ukázaním, že teplo a chlad sú identické 
povahou a líšia sa len stupňom. Teplomer ukazuje mnoho stupňov teploty, dole s pólom "chladu" a hore s 
pólom "tepla". Medzi týmito pólmi ležia mnohé stupne "tepla" alebo "chladu", volajte ich tak či tak, vždy 
to bude správne. Vyšší z  dvoch stupňov je vždy "teplejší", nižší vždy "chladnejší". Nejestvuje žiadna 
absolútna norma - všetko je vecou stupňa. Na teplomere nie ježiadne miesto, kde prestáva teplo a začína 
chlad. Všetko je to vecou vyšších alebo nižších vibrácií. Práve výrazy "vysoký" a "nízky", ktoré sme 
nútení použiť, sú len protipóly tej istej veci - výrazy sú relatívne. Rovnako "východ" a "západ" - vydajte 
sa okolo sveta východným smerom a dosiahnete bod, z vášho východzieho bodu nazývaný  západný, t.j. 
vrátite sa z tohto západného bodu. Cestujte dostatočne ďaleko na sever a nájdete sa na juhu, a naopak.
 Svetlo a tma sú póly tej istej veci, s mnohými stupňami medzi nimi. U škály hudobných tónov alebo 
farebnej škály je to rovnaké - vyššie a nižšie vibrácie sú jediným rozdielom medzi krajnými tónmi 
nástroja, respektíve medzi fialovou farbou na hornom a červenou na dolnom konci spektra, s mnohými 
stupňami medzi nimi. Veľký  a malý  sú relatívne. Rovnako hluk a ticho, tvrdý  a mäkký, ostrý  a tupý. 
Pozitívny a negatívny sú tiež dva póly tej istej veci, s nespočetnými stupňami medzi nimi.
 Dobré a zlé tiež  nie sú absolútne - jeden koniec škály voláme dobré, druhý zlé, alebo jeden koniec 
dobro a druhý  zlo, podľa použitia výrazov. Vec je "menej dobrá" než vec vyššie na stupnici, ale tá "menej 
dobrá" je naopak "viac dobrá" než vec najbližšie pod ňou, a tak ďalej - "viac alebo menej" sú riadené 
polohou na stupnici.
 A rovnako je to na mentálnej rovine. "Láska" a "nenávisť" sú všeobecne považované za veci navzájom 
úplne opačné, celkom rôzne, nezmieriteľné. Ale keď na ne aplikujeme princíp polarity, zistíme, že 
nejestvuje nič také ako absolútna láska alebo absolútna nenávisť, navzájom odlišné - sú to len výrazy 
použité pre dva póly tej istej veci. Počnúc z ktoréhokoľvek bodu stupnice, nájdeme "viac lásky" alebo 
"menej nenávisti", keď stúpame nahor, a "viac nenávisti" alebo "menej lásky", keď zostupujeme. Sú 
stupne lásky a nenávisti a je aj stredný  bod, kde "mať rád" a "nemať rád" sú také nevýrazné, že je ťažké 
medzi nimi rozlíšiť. Odvaha a strach spadajú pod to isté pravidlo. Páry  protikladov existujú všade. Kde 
nájdete jednu vec, nájdete aj jej opak - dva póly.
 Je to tento fakt, ktorý  dovoľuje hermetikovi transmutovať jeden mentálny stav na druhý cestou 
polarizácie. Veci patriace k rôznym kategóriám sa nedajú transmutovať jedna na druhú, ale veci tej istej 
kategórie môžu byť zmenené, t.j. môže byť zmenená ich polarita. Láska sa teda nikdy nestane východom 
alebo západom alebo červenou či fialovou farbou, ale môže, a často aj je, obrátená na nenávisť - a 
podobne nenávisť môže byť transformovaná na lásku zmenou jej polarity. Odvaha môže byť 
transmutovaná na strach, a naopak. Tvrdé veci sa dajú urobiť jemnými. Tupé sa stane ostrým, horúce 
chladným, a tak ďalej, pričom transmutácia je vždy medzi vecami tej istej kategórie a rôzneho stupňa. 
Vezmime prípad ustráchaného človeka. Zvýšením jeho mentálnych vibrácií v smere strach-odvaha, môže 
byť naplnený najvyšším stupňom odvahy a nebojácnosti. Podobne sa môže lenivý muž zmeniť na 
aktívneho, energického jedinca len polarizovaním smerom k požadovanej kvalite.
 Žiak oboznámený s procesmi, ktorými rôzne školy  mentálnej vedy, atď., vyvolávajú zmeny v 
mentálnych stavoch tých, ktorí nasledujú ich učenia, nemusí hneď rozumieť princípu, ktorý  je za 
mnohými týmito zmenami. Keď však raz pochopí princíp polarity  a uvidí, že mentálne zmeny sú 
spôsobené zmenou polarity- posunom po tej istej škále - pochopí to ľahšie. Zmena nie je transmutáciou 



jednej veci na vec inú, celkom odlišnú, ale je len zmenou stupňa v tých istých veciach, čo je nesmierne 
dôležitý  rozdiel. Ak si napríklad požičiame analógiu z fyzickej roviny, nie je možné zmeniť teplo na 
ostrosť, hlasitosť, vysokosť, atď., ale teplo môže byť transmutované na chlad jednoducho znížením 
vibrácií. Rovnako sú vzájomne transmutovateľné nenávisť a láska alebo strach a odvaha. Ale nie je 
možné transmutovať strach na lásku, ani odvahu na nenávisť. Mentálne stavy patria do nespočetných 
tried, z ktorých každá má svoje protipóly, medzi ktorými je transmutácia možná.
 Žiak ľahko zistí, že v mentálnych stavoch, rovnako ako v javoch fyzickej roviny, sa dajú tie dva póly 
označiť ako pozitívny a negatívny. Láska je teda pozitívna voči nenávisti, odvaha voči strachu, aktivita 
voči neaktivite, atď. Tiež si všimne, že aj neoboznámeným s princípom vibrácie sa pozitívny  pól javí ako 
vyššieho stupňa než negatívny  a ľahko nadobúdajúci prevahu. Trend prírody je v smere dominantnej 
aktivity pozitívneho pólu.
 Javy mentálneho vplyvu nám vo svojich rozmanitých fázach ukazujú, že okrem zmien pólov vlastných 
mentálnych stavov pôsobením umenia polarizácie je možné princíp rozšíriť tak, že zahŕňa aj javy vplyvu 
jednej mysle na druhú, o čom sa v posledných rokoch toľko napísalo a učilo. Keď pochopíme, že 
mentálna indukcia je možná, teda že mentálne stavy sa dajú navodiť "indukciou" od iných, potom ľahko 
uvidíme, ako sa nejaká rýchlosť vibrovania alebo polarizácia určitého mentálneho stavu dá preniesť na 
inú osobu, a teda ako sa zmenila jeho polarita v danej triede mentálnych stavov. Výsledky  mnohých 
"mentálnych liečení" sú dosiahnuté práve podľa tohto princípu. Napríklad je osoba skľúčená, 
melancholická a plná úzkosti. Mentálny znalec privedie svoju myseľ do želaného vibrovania svojou 
cvičenou vôľou, čím získa želanú polarizáciu, a potom indukciou vyvolá podobný  mentálny  stav v druhej 
osobe - tým zvýši jej vibrácie a osoba sa polarizuje smerom k pozitívnemu koncu škály a jej úzkosť a iné 
negatívne emócie sa transmutujú na odvahu a podobné pozitívne mentálne stavy. Trocha skúmania vám 
ukáže, že tieto mentálne zmeny sú skoro všetky cestou polarizácie a zmena je v stupni, nie v druhu.
 Znalosť existencie tohto veľkého hermetického princípu dovolí žiakovi lepšie porozumieť mentálnym 
stavom svojim, aj iných. Uvidí, že tieto stavy sú všetky vecou stupňa a bude potom schopný ľubovoľne 
zvyšovať alebo znižovať vibrovanie, aby menil svoje mentálne póly  a bol pánom svojich mentálnych 
stavov, nie ich sluhom a otrokom. A touto znalosťou bude schopný  uvážene pomáhať svojim druhom, a 
keď to bude žiadúce, vhodnými metódami zmení polaritu. Všetkým žiakom doporučujeme oboznámiť sa 
s princípom polarity, lebo jeho správne chápanie vrhne svetlo na mnohé obtiažne témy.

XI. Rytmus

"Všetko prúdi tam a späť; všetko má svoje prílivy a odlivy; všetko stúpa a klesá; kývanie kyvadla sa 
prejavuje vo všetkom; veľkosť výchylky doprava je veľkosťou výchylky doľava; rytmus sa vyrovnáva." 
(Kybalion)
 Piaty  veľký hermetický  princíp, princíp rytmu, vyjadruje skutočnosť, že vo všetkom sa prejavuje 
vymedzený pohyb - pohyb tam a späť, odtok a prítok, výkyv vpred a späť, pohyb podobný  kyvadlu, 
vlnám podobný  nárast a pokles, príliv a odliv - pohyb medzi dvoma pólmi prejavujúci sa na fyzickej, 
mentálnej a duchovnej rovine. Princíp  rytmu je tesne spätý s princípom polarity popísaným v predošlej 
kapitole. Rytmus sa prejavuje medzi dvoma pólmi určenými princípom polarity. Neznamená to však, že 
kyvadlo rytmu sa vždy vychyľuje do extrémnych pólov, to sa stáva zriedka. Vo väčšine prípadov je 
vlastne ťažké stanoviť krajné póly protikladov. Ale výkyv je vždy  "smerom" k prvému pólu, a potom k 
druhému.
 Vždy jestvuje akcia a reakcia, vo všetkých prejavoch a úkazoch vesmíru je zjavný  postup a ústup, 
stúpanie a klesanie. Slnká, svety, ľudia, zvieratá, rastliny, nerasty, sily, energia, myseľ a hmota, dokonca 
aj Duch preukazujú tento princíp. Ten sa prejavuje v tvorení a ničení svetov, vo vzostupe a úpadku 
národov, v životnom príbehu všetkých vecí, a napokon aj v mentálnych stavoch človeka.
 Možno si všimnúť, počnúc prejavmi Ducha, Všejediného, že vždy jestvuje vyvieranie a vťahovanie, 
"vydychovanie a vdychovanie Brahmana", ako to vyjadrujú brahmanisti. Sú vytvárané vesmíry, dosiahnu 
svoj extrémne nízky bod materiálnosti, a potom začne ich výkyv nahor. Do bytia vyvstanú slnká a po 



dosiahnutí ich vrcholu sily začne proces úpadku, až sa po eónoch času stanú mŕtvou masou hmoty, 
čakajúc na ďaľší impulz, ktorý  opäť uvedie ich vnútorné energie do činnosti a začne sa nový  cyklus 
solárneho života. Tak je to so všetkými svetmi - rodia sa, rastú a zanikajú, len aby boli znovuzrodené. Tak 
je to so všetkými vecami s tvarom a podobou - vychýlia sa z akcie do reakcie, zo zrodu do smrti, z 
aktivity  do neaktivity, a potom opäť späť. Tak je to so všetkými živými vecami - rodia sa, rastú a mrú, a 
potom sú znovuzrodené. Tak je to so všetkými veľkými hnutiami, filozofiami, vyznaniami, obyčajmi, 
vládami, národmi a všetkým ostatným - zrod, rast, dozretie, úpadok, smrť, a potom znovuzrodenie. 
Kývanie kyvadla je vždy zjavné.
 Po dni nasleduje noc, po noci deň. Kyvadlo sa kýva z leta do zimy a opäť späť. Častice, atómy, 
molekuly a všetky masy hmoty  prirodzene vykonávajú otáčavý  pohyb. Nie je nič také ako absolútny kľud 
či zastavenie pohybu, a všetok pohyb má charakter rytmu. Princíp platí všeobecne. Dá sa aplikovať na 
každú vec alebo jav každej z mnohých rovín života. Dá sa aplikovať na každé štádium ľudskej aktivity. 
Vždy jestvuje rytmické kývanie z jedného pólu do druhého. Vesmírne kyvadlo je stále v pohybe. Prílivy a 
odlivy života plynú tam a späť v súlade so Zákonom.
 Moderná veda princíp rytmu dobre pozná a je považovaný za všeobecný  zákon, platný  pre materiálne 
veci. Ale hermetici vedú princíp oveľa ďalej a vedia, že jeho prejavy  a vplyv siahajú až po mentálne 
aktivity  človeka, a že zodpovedá za udivujúci sled nálad, pocitov a iných nemilých a mätúcich zmien, 
ktoré v sebe pozorujeme. Ale hermetici sa štúdiom fungovania tohto princípu naučili uniknúť 
transmutáciou niektorým jeho pôsobeniam.
 Hermetickí majstri už dávno objavili, že zatiaľ čo princíp rytmu je nemenný  a v mentálnych javoch 
vždy zrejmý, predsa jestvujú dve roviny jeho prejavu, čo sa týka mentálnych javov. Zistili, že sú dve 
všeobecné roviny  vedomia, nižšia a vyššia, a pochopenie tohto faktu im dovolilo vystúpiť do vyššej 
roviny, a tak uniknúť pohybu kyvadla rytmu, ktoré sa prejavovalo na nižšej rovine. Inými slovami, kyv 
kyvadla sa udial na nevedomej rovine a vedomie ovplyvnené nebolo. To nazvali zákonom neutralizácie. 
Jeho fungovanie spočíva vo vystúpení ega nad vibrácie nevedomej roviny mentálnej aktivity, takže 
negatívny kyv kyvadla sa vo vedomí neprejaví. Je to ako povzniesť sa nad vec a nechať ju prejsť pod 
vami.Hermetický  majster alebo pokročilý  žiak sa polarizuje na želaný  pól a procesom podobným 
"odmietnutiu" zúčastniť sa na spätnom kyve, alebo ak chcete, "poprením" jeho vplyvu naňho, stojí pevne 
na svojej polarizovanej pozícii a necháva mentálne kyvadlo kývnuť späť na nevedomej rovine. Všetci, 
ktorí dosiahli nejaký  stupeň sebaovládania to dokážu viac-menej nevedome, a tým, že nedovolia, aby ich 
ovplyvnili ich nálady  a negatívne mentálne stavy, uplatňujú zákon neutralizácie. Majster to však privádza 
k oveľa vyššiemu stupňu dokonalosti a použitím svojej vôle dosahuje stupeň vyrovnanosti a mentálnej 
stálosti skoro neuveriteľný  pre tých, ktorí dovolili, aby  boli zmietaní tam a späť mentálnym kyvadlom 
nálad a pocitov.
 Dôležitosť toho ocení každý  mysliaci jedinec, ktorý  si uvedomuje, akými otrokmi nálad, pocitov a 
citov väčšina ľudí je a aké malé sebaovládanie prejavujú. Ak sa na chvíľu zastavíte a pouvažujete, zistíte 
nakoľko vás v živote kyvy rytmu ovplyvnili - ako po období nadšenia vždy  nasledoval opačný pocit a 
depresívna nálada. Podobne po náladách a obdobiach odvahy nasledovali rovnaké nálady úzkosti. S 
väčšinou ľudí je to stále tak - prílivy  a odlivy  pocitov v nich stúpajú a klesajú, ale oni ani netušia príčinu 
alebo dôvod týchto mentálnych javov. Pochopenie fungovania tohto princípu dá človeku kľúč k 
ovládnutiu týchto rytmických výkyvov pocitov, umožní mu lepšie sa poznať a zabráni, aby  bol nimi 
unášaný. Vôľa je nadradená prejavu tohto princípu vo vedomí, hoci princíp sám nemožno nikdy zničiť. 
Môžeme uniknúť jeho účinkom, ale princíp  je aj tak v činnosti. Kyvadlo sa kýva stále, no my  môžeme 
uniknúť tomu, aby nás strhlo so sebou.
 Jestvujú ďalšie črty fungovania princípu rytmu, o ktorých tu chceme hovoriť. Začína tu platiť to, čo je 
známe ako zákon kompenzácie. Jedna z definícií alebo významov slova "kompenzácia" je "vyváženie/
vyrovnanie", čo je zmysel, v ktorom hermetici používajú tento výraz. Na tento zákon odkazuje Kybalion 
keď hovorí: "Miera kyvu vpravo je mierou kyvu vľavo, rytmus sa vyrovnáva (kompenzuje)".
 Zákon kompenzácie hovorí, že výkyv do jedného smeru určuje výkyv do opačného smeru, do 
protipólu - jeden vyvažuje alebo proti vyvažuje druhý. Na fyzickej rovine vidíme veľa príkladov tohto 



zákona. Kyvadlo hodín sa vychýli na určitú vzdialenosť napravo, a potom rovnakú vzdialenosť naľavo. 
Ročné obdobia sa navzájom vyvažujú rovnako. Prílivy a odlivy  nasledujú rovnaký zákon. A ten istý 
zákon sa prejavuje vo všetkých javoch rytmu. Kyvadlo s krátkym výkyvom na jednu stranu má len krátky 
výkyv na druhú stranu, kým dlhý  výkyv vpravo vždy  znamená dlhý výkyv vľavo. Predmet hodený  do 
určitej výšky nahor musí prejsť rovnakú vzdialenosť pri svojom návrate. Sila, s ktorou je strela vyslaná 
kilometer nahor sa znova obnoví pri spiatočnej ceste strely  na zem. Na fyzickej rovine je tento zákon 
nemenný, ako ukazujú odkazy na uznávané autority.
 No hermetici idú ďalej. Učia, že mentálne stavy človeka podliehajú tomu istému zákonu. Človek, 
ktorý sa intenzívne teší, podlieha intenzívnemu utrpeniu, zatiaľčo ten, kto cíti len malú bolesť, je schopný 
cítiť len malú radosť. Prasa trpí mentálne len málo, aj teší sa len málo - je vyrovnanejšie. Na druhej 
strane, sú iné zvieratá, ktoré sa tešia intenzívne, ale ktorých nervový systém a temperament spôsobujú, že 
trpia prudkou bolesťou. Rovnako je to s človekom. Sú povahy, ktoré umožňujú len nízke stupne radosti a 
rovnako nízke stupne utrpenia, zatiaľ čo sú iné, ktoré dovoľujú najintenzívnejšiu radosť, ale aj 
najintenzívnejšie utrpenie. Pravidlo je, že spôsobilosť pre bolesť a radosť sú v každom jednotlivcovi 
vyvážené. Zákon kompenzácie je tu plne v činnosti.
 Ale hermetici idú v tejto veci ešte ďalej. Učia, že predtým než sa človek môže tešiť z určitého stupňa 
radosti, musel vykývnuť úmerne ďaleko smerom k druhému pólu pocitu. Tvrdia však, že hoci to 
negatívne je predzvesťou pozitívneho v danej veci, treba povedať, že z prežívania určitého stupňa radosti 
nevyplýva, že bude treba "zaplatiť za to" zodpovedajúcim stupňom bolesti, naopak, radosť je rytmický 
výkyv, podľa zákona kompenzácie, za stupeň bolesti prežitý  predtým buďv tomto živote alebo v predošlej 
inkarnácii. To vrhá na problém bolesti nové svetlo.
 Hermetici považujú reťaz životov za súvislú a tvoriacu súčasť momentálneho života jednotlivca, preto 
sa výkyv rytmu chápe takto. Keby sme nepripustili skutočnosť reinkarnácie, nedával by zmysel.
 Ale hermetici tvrdia, že majster alebo pokročilý  žiak je schopný  do veľkej miery uniknúť výkyvu 
smerom k bolesti už spomínaným procesom neutralizácie.Vystúpením na vyššiu rovinu ega sa vyhne a 
unikne väčšej časti skúsenosti, ktorú musia prežiť tí, čo zostávajú na nižšej rovine.
 Zákon kompenzácie hrá v živote ľudí dôležitú úlohu. Človek si všimne, že obyčajne "platí" za všetko 
čo má alebo nemá. Ak má jedno, nemá druhé - zasiahla kompenzácia. Nikto nemôže mať naraz "peniaz aj 
kus koláča". Všetko má svoje radostné a neradostné stránky. Veci, ktoré človek získa, sú vždy zaplatené 
vecami, ktoré stráca. Bohatý  má veľa toho, čo nemá chudobný, kým chudobný má často veci, ktoré sú 
mimo dosah bohatého. Milionár môže mať sklon k hodovaniu a majetok, ktorým si zabezpečí všetky 
lahôdky a hojnosť na stole, zatiaľ čo mu chýba chuť do jedla, aby z toho mal potešenie. Závidí chuť a 
trávenie robotníkovi, ktorý nemá bohatstvo a sklony milionára, no ktorý  má viac radosti zo svojho 
prostého jedla než by mal milionár, aj keby nestratil chuť do jedla a nemal zničené trávenie, lebo ich 
požiadavky, návyky a sklony sa rôznia. A rovnako v celom živote. Zákon kompenzácie je vždy  v činnosti 
a usiluje sa vyrovnávať a protivyvažovať, a časom vždy uspeje, aj keď niekedy môže byť pre návrat kyvu 
kyvadla rytmu potrebných niekoľko životov.

XII. Príčinnosť

"Každá príčina má svoj následok; každý následok má svoju príčinu; všetko sa deje podľa Zákona; náhoda 
je len názov pre nerozoznaný Zákon; je mnoho rovín príčinnosti, no nič neunikne Zákonu." (Kybalion)
 Šiesty veľký hermetický princíp, princíp  príčiny  a následku, vyjadruje skutočnosť, že Zákon 
prestupuje vesmír, že nič sa nedeje náhodou, že náhoda je len výraz označujúci existujúcu, ale 
nespoznanú alebo neuvedomenú príčinu, že javy sú ustavičné, bez prerušenia alebo výnimky.
 Princíp  príčiny a následku tvorí základ všetkého vedeckého myslenia, starého i moderného, a bol 
sformulovaný  hermetickými učiteľmi v najranejších dobách. Hoci odvtedy  vzniklo medzi mnohými 
školami myslenia veľa rôznych debát, tie boli v podstate o detailoch fungovania princípu, a ešte častejšie 
o zmysle určitých slov. Samotný základný  princíp príčiny a následku bol uznaný  za správny prakticky 



všetkými významnými mysliteľmi sveta. Myslieť ináč by vyňalo javy vesmíru zo sféry vplyvu zákona a 
poriadku a odovzdalo ich pod nadvládu niečoho fiktívneho, čo ľudia nazvali "náhoda".
 Výkladový slovník definuje "náhodu" ako: "Domnelý  činiteľ, iný  než sila, zákon alebo zámer, 
spôsobujúci stretnutie udalostí bez zjavnej vzájomnej súvislosti." Ale trocha uvažovania vám ukáže, že v 
skutočnosti čosi také ako čistá náhoda nejestvuje, že nemôže byť taký  činiteľ ako "náhoda" v zmysle 
niečoho mimo Zákon- niečo mimo príčiny a následku. Ako by mohlo jestvovať niečo pôsobiace vo 
vesmíre javov, nezávislé na zákonoch, usporiadaní a ich stálosti? Niečo také by bolo celkom nezávislé na 
tendencii usporiadanosti vesmíru, a preto mu nadradené. Nedokážeme si predstaviť nič mimo Všejediné a 
mimo Zákon, lebo Všejediné samotné je Zákonom. Vo vesmíre nie je priestor pre niečo mimo a nezávislé 
od Zákona. Existencia niečoho takého by zneplatnila všetky  prírodné zákony a uvrhla by vesmír do 
chaotického neporiadku a bezzákonnosti.
 Pozorné skúmanie ukáže, že čo voláme "náhoda", je len výraz týkajúci sa nejasných prípadov, ktoré 
nedokážeme pochopiť a porozumieť im. Slovo náhoda sa všeobecne používa vo význame ako "padnúť" v 
kockách (a u mnohých iných udalostí), t.j. len "prihodenie sa" nesúvisiace so žiadnou príčinou. Ale keď 
vec skúmame bližšie, vidíme, že okolo kociek nejestvuje žiadna náhoda. Vždy  keď kocka padne a ukáže 
sa nejaké číslo, riadi sa zákonom rovnako spoľahlivo ako to, čo riadi obeh planét okolo slnka. Za 
padnutím kocky sú príčiny, alebo sledy  príčin vedúcich späť, ďalej než myseľ dokáže sledovať. Poloha 
kocky vo vrhacej nádobke, množstvo svalovej energie vynaloženej na hod, pomery na stole, atď., to 
všetko sú príčiny, účinok ktorých je možné vidieť. Ale za týmito viditeľnými príčinami sú reťaze 
predošlých nevidených príčin, z ktorých všetky mali vzťah k číslu, ktoré padlo.
 Ak kocku hodíme veľakrát, zistíme, že hodené čísla budú približne rovnako časté, t.j. bude rovnaký  
počet hodených jednotiek, dvojok, atď. Vyhoďte do vzduchu mincu a môže padnúť "hlava" alebo "číslo", 
ale pri dostatočnom počte hodov budú hlavy a čísla približne vyrovnané. To je pôsobenie zákona 
priemeru. Ale priemer aj jednotlivý  hod podliehajú zákonu príčiny a následku, a keby sme boli schopní 
skúmať predošlé príčiny, bolo by jasne vidno, že je jednoducho nemožné, aby za tých istých okolností a v 
tom istom čase padla kocka ináč, ako padla. Pri rovnakých príčinách budú nasledovať rovnaké výsledky. 
Ku každej udalosti jestvuje vždy  "príčina" a "pretože". Nič sa nikdy "nestane" bez príčiny, či skôr reťaze 
príčin.
 V mysliach osôb zvažujúcich tento princíp vzniklo trochu nejasnosti kvôli tomu, že nedokázali 
vysvetliť, ako by  jedna vec mohla spôsobiť druhú vec, t.j. byť jej "tvorcom". V skutočnosti žiadna "vec" 
nikdy nespôsobuje či "nevytvára" druhú "vec". Príčina a následok má do činenia len s udalosťami. 
"Udalosť" je "to čo sa prihodí, nastane alebo sa udeje ako výsledok či následok nejakej predošlej 
udalosti". Žiadna udalosť "nevytvára" udalosť druhú, ale je len predošlým článkom vo veľkej 
usporiadanej reťazi udalostí vyvierajúcich z tvorivej energie Všejediného. Medzi všetkými udalosťami - 
predošlou, následnou a nasledujúcou - jestvuje spojitosť. Medzi všetkým čo už prešlo a všetkým čo 
nasleduje existuje vzťah. Zo svahu hory  sa uvoľní kameň a prerazí strechu chalupy dole v údolí. Na prvý 
pohľad to považujeme za náhodný  jav, ale keď vec skúmame, zistíme za tým veľkú reťaz príčin. V prvom 
rade existoval dážď, ktorý zmäkčil pôdu podopierajúcu kameň a ktorý mu dovolil spadnúť, predtým to 
bol vplyv slnka, iných dažďov, atď., čo postupne oddrobilo kus kameňa z väčšieho kusa, ďalej tu boli 
príčiny, ktoré viedli k utvoreniu hory  a jej zdvihnutiu pohybmi pôdy, a takďalej, do nekonečna. Potom by 
sme mohli sledovať príčiny dažďa, atď. Mohli by  sme preberať existenciu strechy. Skrátka, zaraz by sme 
sa našli zapletení do siete príčiny a následku, z ktorej by sme sa skoro usilovali vymaniť.
 Rovnako ako má človek dvoch rodičov, štyroch starých rodičov a osem prastarých rodičov, atď., až  
kým je spočítaných napríklad štyridsať generácií a počet predkov narastie do mnohých miliónov - 
rovnako je to s počtom príčin za aj najbezvýznamnejšou udalosťou alebo javom, ako je prelet  smietky 
sadze popred oko. Nie je ľahké vysledovať kúsok sadze späť do raných období histórie sveta, keď tvorila 
časť kmeňa mocného stromu, ktorý  sa neskôr premenil na uhlie, a tak ďalej, pokým teraz ako smietka 
sadze preletel pred naším zrakom na svojej ceste k ďalším dobrodružstvám. A ohromná reťaz udalostí, 
príčin a následkov ju priviedla do jej súčasného položenia, a to je len jedna z udalostí, ktoré vyvolajú 
ďalšie reťaze udalostí o stovky rokov neskôr. Jedna zo sérií udalostí, čo vznikla z drobného kúska sadze, 



bolo napísanie týchto riadkov - čo spôsobilo, že sádzač a korektor vykonali určitú prácu - ktoré vyvolali 
určité myšlienky vmysli vašej aj iných, čo následne ovplyvní ďaľších, ..., za schopnosti človeka myslieť 
ďalej - a to všetko z preletu drobného kúska sadze, všetko ukazujúc relativitu a prepojenosť vecí, a ďaľší 
fakt, že "nie je nič veľké, nie je nič malé v mysli, ktorá spôsobuje všetko".
 Keby istý muž nestretol istú dievčinu kedysi v obmedzenej ére doby kamennej, vy, ktorí teraz čítate 
tieto riadky, by ste tu teraz neboli. A keby  sa možno tomu istému páru nepodarilo stretnúť, my  ktorí teraz 
píšeme tieto riadky, by sme tu teraz neboli tiež. A práve akt písania z našej strany a akt čítania z vašej 
ovplyvní nielen naše a vaše životy, ale priamo alebo nepriamo ovplyvní mnoho ďaľších ľudí žijúcich 
teraz, aj tých, čo budú žiť vo vekoch nasledujúcich. Každá myšlienka čo máme, každý  čin ktorý 
vykonáme, má svoje priame a nepriame následky, ktoré zapadnú do ohromnej reťaze príčiny a následku.
 Z rôznych príčin sa v tejto práci nechceme púšťať do úvah o slobodnej vôli, alebo determinizme. 
Medzi mnohými dôvodmi je hlavný ten, že žiadna strana sporu nemá celkom pravdu - podľa 
hermetických učení majú vlastne čiastočne pravdu obe strany. Princíp polarity ukazuje, že obe sú len 
polopravdami - protipólmi pravdy. Učenia hovoria, že človek môže byť naraz slobodný  a jednako 
viazaný, ak je to nevyhnutné, v závislosti na zmysle výrazov a úrovni pravdy, z ktorej sa na vec nazerá. 
Starovekí autori to vyjadrili takto: "Čím ďalej je výtvor od centra, tým viac je pútaný, čím bližšie k stredu 
sa dostane, tým bližšie je k slobode".
 Väčšina ľudí je viac alebo menej otrokom dedičnosti, prostredia, atď., a prejavuje veľmi malú slobodu. 
Sú zmietaní názormi, zvykmi a myšlienkami na vonkajší svet, a tiež  svojimi citmi, pocitmi, náladami, 
atď. Neprejavujú žiadne sebaovládanie, ktoré by stálo za reč. No také tvrdenie rozhorčene odmietajú, 
hovoriac: "Prečo, samozrejme že môžem slobodne konať a robiť ako sa mi páči - robím len to, čo robiť 
chcem", lenže nedokážu vysvetliť, kde sa vezme to "čo chcem" a "ako sa mi páči". Čo ich núti "chcieť" 
robiť prednostne jednu vec pred druhou, čo ich núti "ráčiť" robiť toto a nie tamto? Nejestvuje žiadne 
"lebo" k ich "ráčeniu" a "chceniu"? Majster dokáže zmeniť tieto "ráčenia" a "chcenia" na iné, na opačnom 
konci mentálneho pólu. Je schopný  "chcieť chcieť" namiesto chcenia, lebo nejaký  pocit, nálada, emócia 
alebo podnet prostredia v ňom vyvolal úmysel alebo žiadosť to robiť.
 Väčšina ľudí je unášaná ako padajúci kameň, podliehajúca prostrediu, vonkajším vplyvom a 
vnútorným náladám, žiadostiam, atď., nehovoriac o žiadostiach a želaniach iných, silnejších než oni sami. 
Dedičnosť, prostredie a podnety ich unášajú bez odporu alebo uplatnenia vôle z ich strany. Posúvaní ako 
pešiaci na šachovnici života hrajú svoje role a sú odkladaní bokom, potom čo hra skončila. Ale majstri, 
poznajúc pravidlá hry, vystúpia nad rovinu materiálneho života a spojením sa s vyššími silami svojej 
podstaty, ovládajú svoje nálady, povahy, vlastnosti a polarity, ako aj svoje okolie a stanú sa v hre tými čo 
hýbu, namiesto pešiakmi - príčinami miesto následkami. Majstri neunikajú príčinnosti vyšších rovín, ale 
zosúladia sa s vyššími zákonmi a tak ovládnu pomery  na nižšej rovine. Tvoria teda vedomú súčasť 
Zákona, namiesto aby boli len slepými nástrojmi. Zatiaľ čo slúžia na vyšších rovinách, vládnu na rovine 
materiálnej.
 Ale či vyššie či nižšie, Zákon pôsobí vždy. Nič také ako náhoda nejestvuje. Slepá bohyňa bola 
zosadená rozumom. Sme teraz schopní vidieť očami zjasnenými poznaním, že všetko je riadené 
vesmírnym Zákonom, že nekonečný  počet  zákonov je len prejavom jedného veľkého Zákona, ktorým je 
Všejediné. Ako hovoria spisy, je naozaj pravda, že ani špendlík nespadne nezbadaný  mysľou 
Všejediného, že aj vlasy na našej hlave sú spočítané. Nič nie je mimo Zákona, nič sa nestane v rozpore s 
ním. A tiež, nemyslite si mylne, že človek je len slepý automat - zďaleka nie. Hermetické učenia hovoria, 
že človek môže použiť Zákon na prekonanie zákonov, a že vyššie vždy  prevládne nad nižším, kým 
konečne nedosiahne štádium, v ktorom hľadá útočisko v samotnom Zákone a vysmieva sa zákonom 
javov. Ste schopní pochopiť toho vnútorný odkaz?

XIII. Pohlavnosť

"Pohlavnosť je vo všetkom; všetko má mužský a ženský princíp; pohlavnosť sa prejavuje na všetkých 
rovinách." (Kybalion)



 Siedmy veľký hermetický  princíp, princíp pohlavnosti vyjadruje skutočnosť, že pohlavnosť sa 
prejavuje vo všetkom, že mužský  i ženský princíp je vždy prítomný  a aktívny  vo všetkých štádiách javov, 
na každej jednej rovine života. Myslíme, že tu bude dobré upozorniť vás na fakt, že pohlavnosť v 
hermetickom zmysle a pohlavie v bežnom zmysle nie sú totožné.
 Chvíľka uvažovania vám ukáže, že slovo pohlavnosť má oveľa širší a obecnejší význam než výraz 
"pohlavie", ktorý poukazuje na fyzické odlišnosti medzi mužským a ženským u živých vecí. Pohlavie je 
len prejavom pohlavnosti na určitej rovine veľkej fyzickej roviny, rovine organického života. Chceme, 
aby sa tento rozdiel vštepil do vašich myslí, lebo niektorí autori, ktorí získali len hmlisté zdanie o 
hermetickej filozofii, sa pokúšali stotožniť tento siedmy hermetický princíp s divokými, fantastickými a 
často nehanebnými teóriami a učeniami týkajúcimi sa sexu.
 Funkcia pohlavnosti sa týka len tvorenia, produkovania, generovania, atď., a jeho prejavy sú viditeľné 
na každej rovine javov. Je trochu ťažké predložiť o tom vedecké dôkazy, lebo veda doteraz neprijala tento 
princíp za všeobecne platný. Ale predsa len sú k dispozícii nejaké dôkazy z vedeckých kruhov. Po prvé, 
nájdeme jasný  prejav princípu pohlavnosti medzi časticami, protónmi a elektrónmi, ktoré vytvárajú 
základ hmoty, ako ju pozná veda, a ktoré tvorením určitých spojení utvárajú atóm, ktorý  bol donedávna 
považovaný za konečný a nedeliteľný.
 Podľa vedy je atóm tvorený  množstvom častíc, nukleónov a elektrónov krúžiacich okolo nich a okolo 
svojej osi, vibrujúcich vysokou rýchlosťou a intenzitou. Uvádza sa, že utváranie atómu je skutočne 
spôsobené zoskupením záporných častíc okolo kladných - kladné častice sa zdajú uplatňovať určitý  vplyv 
na záporné, čo spôsobí, že tie získajú určité väzby a tak "utvoria" alebo "splodia" atóm - to je v súlade s 
najstaršími hermetickými učeniami, ktoré vždy rozoznávali mužský princíp pohlavnosti s "kladným" a 
ženský so "záporným" elektrickým pólom.
 O kvalitách tzv. "záporného" pólu elektrizovanej alebo magnetizovanej hmoty  panuje všeobecne 
celkom nesprávna predstava - "kladný" predstavuje niečo reálne a silné v porovnaní so "zápornou" 
nerealitou či slabosťou. U elektrických javov to má ďaleko k skutočnosti. Takzvaný  záporný pól batérie je 
naozaj pól, v ktorom a ktorým sa prejavuje generovanie alebo produkovanie nových foriem a energií. Na 
tom nie je nič "negatívne". Namiesto "záporný" pól sa používa aj slovo "katóda", ktoré pochádza z 
gréckeho koreňa znamenajúceho "pôvod, línia rodu, atď." Z pólu katódy  sa vynára mrak elektrónov, z 
toho istého pólu sa zjavujú tie nádherné "lúče", ktoré relatívne nedávno revolucionalizovali vedecké 
koncepcie. Katóda, alebo záporný pól je materským princípom elektrických javov. Vidíte teda, že sme v 
našich úvahách oprávnení v tejto veci odmietať výraz "negatívny" (v bežnom zmysle) a naliehať, aby  ho 
nahradilo slovo "ženský". Fakty nám dávajú za pravdu aj bez zreteľa na hermetické učenia. A tak, keď 
budeme hovoriť o tomto póle aktivity, budeme namiesto "negatívny/záporný" používať slovo "ženský", 
podobne budeme hovoriť o ženskej energii a ženských časticiach (elektróny, anióny).
 Ženská častica sa oddeľuje alebo skôr opúšťa mužskú časticu a začína novú životnú dráhu. Aktívne 
hľadá spojenie s mužskou časticou, hnaná prirodzeným pudom vytvoriť nové formy hmoty  alebo energie. 
Jeden autor ide tak ďaleko, že používa výraz "hľadá z vlastnej vôle spojenie". Toto oddelenie a spojenie 
tvoria základ väčšej časti aktivít chemického sveta. Keď sa ženská častica spojí s mužskou začal určitý 
proces. Ženské častice (elektróny) vibrujú rýchlo pod vplyvom mužskej energie a rýchlo krúžia okolo 
nich. Výsledkom je zrodenie nového atómu. Tento nový atóm je skutočne utvorený spojením mužských a 
ženských častíc, ale keď je spojenie vytvorené, atóm je samostatná vec majúca určité vlastnosti a už 
neprejavuje vlastnosť voľnej elektriny. Elektróny alebo (ženské) častice sú najaktívnejšími pracovníkmi v 
prírode. Zo spájaní alebo zlučovaní s nimi povstanú rôzne javy svetla, tepla, elektriny, magnetizmu, 
príťažlivosti, odporu, chemickej zlúčivosti a odpudivosti a podobných javov. A všetko toto vzniká z 
pôsobenia princípu pohlavnosti na rovine energie.
 Zdá sa, že časť mužského princípu smeruje určitú svoju energiu smerom k ženskému princípu a 
uvádza tak do činnosti proces tvorenia. Lenže ten, kto vždy robí aktívnu tvorivú prácu je princíp ženský  - 
a je to tak na všetkých rovinách. Predsa však, každý princíp  jednotlivo nemá bez súčinnosti toho druhého 
energiu fungovať. U niektorých foriem života sú tieto dva princípy skombinované do jedného organizmu. 
Všetko v organickom svete preto preukazuje obe pohlavia - to mužské je vždy  prítomné aj v ženských 



jedincoch a to ženské vždy aj v mužských. Hermetické učenia síce obsahujú veľa ohľadne fungovania 
týchto dvoch princípov pohlavnosti v tvorení a prejavoch rôznych foriem energie, atď., ale nepovažujeme 
za vhodné zachádzať teraz do detailov, lebo nie sme schopní ich podoprieť vedeckým dôkazom kvôli 
tomu, že veda ešte nepokročila tak ďaleko. Ale príklad, ktorý  sme vám dali o javoch u atómov ukazuje, že 
veda je na správnej ceste a dáva nám tiež všeobecnú predstavu o základných princípoch.
 Netreba strácať čas dobre známymi javmi "príťažlivosti a odpudivosti" atómov, chemickej zlúčivosti, 
"lások a nenávistí" atómových častíc, príťažlivosti či súdržnosti medzi molekulami hmoty. Tieto fakty sú 
dosť dobre známe na to, aby potrebovali náš podrobný komentár. Ale uvažovali ste niekedy, že všetky 
tieto veci sú prejavmi princípu pohlavnosti?
 Nevidíte, že tie javy  sú v úplnej zhode s javmi u častíc alebo elektrónov? A navyše, nevidíte logickosť 
hermetických učení, ktoré hlásajú, že samotný zákon gravitácie, tá zvláštna príťažlivosť, kvôli ktorej 
všetky častice a hmotné telesá vo vesmíre smerujú jedno k druhému, je len ďaľším prejavom princípu 
pohlavnosti, ktorý pôsobí v smere priťahovania energií žeských k mužským a naopak? Podrobte všetky 
fyzikálne javy testu a vždy jasne rozoznáte princíp pohlavnosti.
 Prejdime teraz k úvahám o pôsobení princípu na mentálnej rovine. Na preskúmanie tu čaká mnoho 
zaujímavého.

XIV. Mentálna pohlavnosť

Študentov psychológie, ktorí sledujú moderné trendy myslenia o mentálnych javoch ohromí neodbytnosť 
idey  duálnej mysle, ktorá sa tak výrazne prezentovala počas minulých desaťročí, a ktorá vyvolala 
množstvo možných teórií o povahe a usporiadaní týchto "dvoch myslí". Thomson J. Hudson získal v roku 
1893 veľkú popularitu predložením svojej známej teórie o "objektívnej a subjektívnej mysli", ktorá podľa 
neho existuje v každom jednotlivcovi. Iní autori získali skoro rovnakú pozornosť teóriami o "vedomej a 
podvedomej mysli", "vôľovej a nevôľovej mysli", "aktívnej a pasívnej mysli", atď. Teórie rôznych 
autorov sa navzájom líšia, ale základný princíp "duality mysle" zostáva rovnaký.
 Žiak hermetickej filozofie sa musí usmiať, keď číta a počuje tieto mnohé "nové teórie" o dualite mysle, 
pričom sa každá škola drží húževnato svojich obľúbených teórií a každá hlása, že "objavila pravdu". Žiak 
zalistuje v stránkach okultnej histórie a v dávnych, nezreteľných počiatkoch okultných učení nájde 
odkazy  na starú hermetickú náuku o princípe pohlavnosti na mentálnej rovine - prejav mentálnej 
pohlavnosti. Pri ďaľšom skúmaní zistí, že pradávna filozofia si uvedomovala jav "duálnej mysle" a 
vysvetľovala ho teóriou mentálnej pohlavnosti. Predstava mentálnej pohlavnosti sa dá žiakom, ktorí sú 
oboznámení so spomínanými modernými teóriami, vysvetliť niekoľkými slovami. Mužský princíp mysle 
zodpovedá tzv. objektívnej, vedomej, vôľovej, aktívnej mysli, atď., a ženský  princíp mysle zodpovedá 
tzv. subjektívnej, podvedomej, nevôľovej, pasívnej mysli, atď. Samozrejme, hermetické učenia nesúhlasia 
s mnohými modernými teóriami o povahe dvoch podôb mysle, ani neuznávajú mnohé hlásané fakty  o 
týchto dvoch aspektoch mysle, lebo niektoré zo spomenutých teórií a tvrdení sú pritiahnuté za vlasy a 
neschopné prestáť test experimentom a dôkazom. Na tie zodpovedajúce podoby  poukazujeme, len aby 
sme pomohli žiakovi zosúladiť svoje predtým získané znalosti s učeniami hermetickej filozofie. Študenti 
Hudsona si všimnú tvrdenie na začiatku druhej kapitoly "Zákona o psychických javoch": "Mystický 
žargón hermetických filozofov popisuje tú istú všeobecnú ideu", t.j. dualitu mysle. Keby si Dr. Hudson 
dal čas a námahu rozlúštiť dačo z "mystického žargónu skrytej hermetickej filozofie", mohol si veľa 
ujasniť o "duálnej mysli" - lenže potom by  asi nenapísal svoju najzaujímavejšiu prácu. Preberme si teraz 
hermetické učenia o mentálnej pohlavnosti.
 Hermetickí učitelia učia o tejto veci tak, že nabádajú svojich žiakov, aby skúmali, čo im o nich samých 
hlási ich vedomie. Nabádajú ich, aby obrátili svoju pozornosť dovnútra, na osobnosť prebývajúcu vnútri 
každého. Každý žiak je vedený  aby videl, že jeho vedomie mu o ňom dáva v prvom rade správu "ja som". 
To sa spočiatku zdá byť definitívne vyjadrenie vedomia, ale trocha ďalšieho skúmania odkryje fakt, že 
toto "ja som" môže byť rozčlenené alebo rozdelené na dve jasne odlíšené časti alebo aspekty, ktoré, aj 
keď pracujú spoločne a v harmónii, dajú sa vo vedomí odlíšiť.



 Hoci spočiatku sa tu zdá byť len "ja som", pozornejšie a bližšie skúmanie odhalí fakt, že existuje "Ja" a 
"ja". Tieto mentálne dvojičky sa líšia vo svojich znakoch a povahe, a skúmanie ich povahy a z nich 
povstávajúcich javov objasní mnohé otázky mentálneho vplývania.
 Začnime s uvažovaním o "ja", ktoré si žiak obvykle mýli s "Ja", kým nezavedie hľadanie trochu späť 
do zákutí vedomia. Človek myslí o sebe (v aspekte "ja") ako o utvorenom z určitých pocitov, chutí, 
sympatií, antipatií, zvykov, osobitých pripútaností, typických znakov, atď., ktoré predstavujú jeho 
osobnosť či "jeho", známu jemu a druhým. Vie, že tieto emócie a pocity sa menia, rodia a umierajú, 
podliehajú princípu rytmu a princípu polarity, ktoré ho zmietajú z jedného extrému pocitu do druhého. 
Myslí si tiež, že "ja" je určitá znalosť nahromadená v jeho mysli a tvoriaca tak jeho súčasť. Toto je "ja" 
človeka.
 Lenže to by sme sa unáhlili. Dá sa povedať, že "ja" mnohých ľudí pozostáva zväčša z ich vedomia tela 
a ich fyzických chúťok, atď. Ich vedomie je zväčša späté s ich telesnosťou, prakticky "tam žijú". Niektorí 
ľudia idú dokonca takďaleko, že považujú aj svoj odev za časť svojho "ja", vlastne sa zdá, že ho považujú 
za súčasť seba. Ktorýsi autor žartovne napísal, že "človek pozostáva z troch častí - duše, tela a odevu". 
Títo "odevu vedomí" ľudia by stratili svoju osobnosť, keby ich v prípade stroskotania divosi zbavili ich 
oblečenia. Dokonca aj mnohí, ktorí nie sú tak tesne spätí s predstavou osobného rúcha, lipnú k vedomiu 
tela ako ich "ja". Nedokážu si predstaviť seba nezávisle od tela. Ich myseľ sa im zdá byť prakticky "niečo 
patriace" k ich telu, čo v mnohých prípadoch naozaj je.
 Ale ako človek stúpa na škále vedomia, je schopný oddeliť svoje "ja" od predstavy  tela a je schopný  
myslieť na svoje telo ako "patriace" k jeho mentálnej časti. Ale aj potom je veľmi náchylný  celkom 
stotožňovať "ja" s mentálnymi stavmi, pocitmi, atď., ktoré sa zdajú existovať vnútri neho. Je veľmi 
náchylný  považovať tieto vnútorné stavy za identické so sebou, namiesto len za "veci" vytvorené 
niektorými časťami jeho mentálnosti a existujúce v ňom - ním a v ňom, nie však "on sám". Vidí, že môže 
zmeniť tieto vnútorné stavy pocitov silou vôle, že rovnako môže vytvoriť pocit alebo stav presne opačný - 
a predsa je to to isté "ja". A tak je po nejakej dobe schopný nedbať na tieto rôzne mentálne stavy, emócie, 
pocity, zvyky, kvality, charakteristické znaky a ostatné osobné mentálne náležitosti - je schopný  ich 
odložiť do "nie ja"-zbierky  kuriozít a bremien, ale aj cenností. Zo strany žiaka to vyžaduje veľa mentálnej 
koncentrácie a sily  mentálnej analýzy. No pre pokročilého žiaka je to splniteľná úloha, a aj tí nie veľmi 
pokročilí sú schopní si predstaviť, ako sa to dá uskutočniť.
 Potom čo vykonal toto odloženie, začne byť žiak vedomým vlastníkom "seba", ktoré možno ponímať v 
jeho duálnom aspekte "Ja" a "ja". "ja" bude vnímané ako niečo mentálne, v čom môžu vznikať myšlienky, 
predstavy, emócie, pocity a ostatné mentálne stavy. Môže byť považované za "mentálne lono", ako to 
volali kedysi, schopné plodenia mentálneho potomstva. Hlási sa vedomiu ako "ja" s latentnými silami 
tvorenia a plodenia mentálneho potomstva všetkých typov a druhov. Jeho sily tvorivej energie sa zdajú 
byť nesmierne. Ale predsa sa zdá uvedomovať si, že predtým, než je schopný priviesť do bytia mentálne 
výtvory, musí prijať nejakú formu energie, buď zo svojho "Ja"-súpútnika, alebo od nejakého iného "Ja". 
Toto vedomie prináša so sebou uskutočnenie (uvedenie do života) nesmiernej schopnosti pre mentálnu 
prácu a tvorivosť.
 Ale žiak čoskoro zistí, že toto nie je všetko, čo nájde vo svojom vedomí vnútra. Zistí, že existuje čosi 
mentálne, čo je schopné chcieť, aby  "ja" konalo určitým tvorivým smerom a čo je tiež schopné stáť 
bokom a byť svedkom mentálneho tvorenia. Túto časť seba sa naučí volať svojím "Ja". Je schopný 
spočívať vo svojom vedomí podľa ľubovôle. Nenájde tam vedomie schopné generovať (byť príčinou či 
spôsobovať vznik niečoho) a aktívne tvoriť v zmysle postupného procesu sprevádzajúceho mentálne 
činnosti, ale skôr pocit a vedomie schopnosti premietať energiu z "Ja" do "ja" - proces "chcenia", aby 
mentálne tvorenie začalo a pokračovalo. Zistí tiež, že "Ja" je schopné stáť bokom a byť svedkom činností 
mentálneho tvorenia a generovania uskutočňovaných "ja". Tento duálny aspekt je v mysli každého 
človeka. "Ja" predstavuje mužský princíp mentálnej pohlavnosti, "ja" predstavuje princíp ženský. "Ja" 
predstavuje aspekt bytia, "ja" aspekt nastávania. Všimnite si, že princíp zhody pôsobí na tejto rovine 
rovnako ako na veľkej rovine, na ktorej sa odohráva utváranie vesmíru. Sú si podobné druhom, no sú 
nesmierne rozdielne stupňom. "Ako hore, tak dole; ako dole, tak hore."



 Uváženie týchto aspektov mysle - mužského a ženského princípu - "Ja" a "ja" -spolu so známymi 
mentálnymi a fyzickými javmi poskytne univerzálny kľúč k týmto nedostatočne známym oblastiam 
mentálnej činnosti a prejavu. Princíp  mentálnej pohlavnosti poskytuje pravdu tvoriacu základ celej oblasti 
javov mentálneho vplývania, atď.
 Ženský princíp má vždy  sklon prijímať dojmy, kým mužský princíp má vždy sklon vydávať zo seba 
alebo prejavovať sa. Ženský princíp má omnoho rozmanitejšie pole činnosti než  mužský. Ženský  princíp 
riadi vznik nových myšlienok, koncepcií, ideí, vrátane predstavivosti. Mužský  princíp  sa uspokojuje s 
pôsobením "vôle" v jej rôznych štádiách. Bez aktívnej podpory  vôle mužského princípu má ženský 
princíp sklon spokojne si generovať mentálne obrazy, ktoré sú výsledkom dojmov prijatých zvonku, 
namiesto aby produkoval originálne mentálne výtvory.
 Ľudia, ktorí dokážu predmetu záujmu venovať trvalú pozornosť a myslenie, aktívne zapájajú obidva 
mentálne princípy  - ženský prácou na aktívnom mentálnom generovaní, a mužskú vôľu podnecovaním a 
aktivizovaním tvorivej časti mysle. Väčšina ľudí v skutočnosti zapája mužský  princíp len málo a spokojne 
žije podľa myšlienok a ideí zavedených do "ja" z "Ja" iných myslí. Ale nie je naším cieľom rozoberať toto 
štádium, ktoré sa s kľúčom, ktorý sme vám dali ohľadne mentálnej pohlavnosti, dá naštudovať z 
ktorejkoľvek dobrej učebnice psychológie.
 Ten, kto študuje psychické javy si je vedomý úžasných javov radených pod hlavičku telepatie, prenosu 
myšlienok, mentálneho pôsobenia, sugescie, hypnotizmu, atď. Mnohí hľadali vysvetlenie týchto rôznych 
podôb javov v teóriách rôznych učiteľov o "duálnej mysli". Do istej miery majú pravdu, lebo zreteľne 
existuje prejav dvoch rôznych podôb mentálnej aktivity. Ale ak takí študujúci uvážia tieto "duálne mysle" 
vo svetle hermetických učení o vibráciách a mentálnej pohlavnosti, uvidia, že dlho hľadaný kľúč je na 
dosah.
 Na javoch telepatie je vidno, ako je vibračná energia mužského princípu premietaná smerom k 
ženskému princípu inej osoby, ten prevezme zárodočnú myšlienku a dovolí jej rozvinúť sa do zrelosti. 
Rovnako funguje sugescia a hypnotizmus. Mužský  princíp sugerujúcej osoby smeruje prúd vibračnej 
energie alebo sily  vôle smerom k ženskému princípu druhej osoby, a tá ju prijatím urobí svojou vlastnou a 
koná a myslí podľa toho. Idea, ktorá sa zahniezdila v mysli inej osoby  rastie a rozvíja sa a je časom 
považovaná za jej právoplatného mentálneho potomka, kým v skutočnosti je ako kukučie vajce 
umiestnené do vrabcovho hniezda, kde zničí pravé potomstvo a udomácni sa. Mužský a ženský princíp sú 
v mysli jednotlivca normálne vyvážené a pôsobia spolu harmonicky. No nanešťastie je mužský  princíp  v 
priemernom človeku príliš lenivý  sa činiť - prejav sily vôle je príliš slabý  - a následkom toho sú také 
osoby  skoro úplne ovládané mysľou a vôľou iných, ktorým poskytujú svoje myslenie a chcenie, aby 
pracovalo pre nich. Ako málo originálnych myšlienok alebo originálnych činov predvedie priemerný 
človek! Nie je väčšina ľudí len tieňom a ozvenou iných, s vôľou či mysľou silnejšou než  majú sami? 
Problém je, že priemerný  človek skoro úplne spočíva vo svojom vedomí "ja" a neuvedomuje si, že má aj 
čosi také ako"Ja". Je orientovaný  na svoj ženský  princíp mysle a mužskému princípu, v ktorom sídli vôľa, 
dovoľuje zostať neaktívnym a nevyužívaným.
 Silné osobnosti nezvratne dokazujú mužský princíp vôle a ich sila je na ňom podstatne závislá. 
Namiesto aby sa riadili dojmami vyvolanými v ich mysli inými, ovládajú vlastné mysle svojou vôľou, 
čím získavajú želaný  druh mentálnych obrazov, a rovnako ovládajú aj mysle druhých. Pozrite na silné 
osobnosti, ako dokážu implantovať svoje myšlienky-semená do myslí más, ktoré potom myslia podľa ich 
želaní a zámerov. Preto sú masy  ľudí ako ovce - nikdy nevyprodukujú vlastnú ideu, ani nepoužijú sily 
svojej mentálnej činnosti.
 Prejavy  mentálnej pohlavnosti možno v každodennom živote pozorovať všade okolo nás. Príťažlivé 
osoby  sú tie, ktoré sú schopné využiť mužský princíp  cestou vnútenia svojich ideí ostatným. Herec, ktorý 
kedykoľvek pohne ľudí k slzám, uplatňuje tento princíp. A rovnako úspešný  rečník, štátnik, kazateľ, 
spisovateľ alebo iní ľudia, ktorí sú v strede záujmu verejnosti. Nezvyčajný vplyv niektorých ľudí na iných 
je spôsobený už spomínaným prejavom mentálnej pohlavnosti cestou vibrácií. V tomto princípe spočíva 
tajomstvo osobného magnetizmu, osobného vplyvu, fascinácie, atď., ako aj javov všeobecne zaradených 
pod názov hypnotizmus.



 Žiak, ktorý  sa oboznámil s javmi všeobecne označovanými ako "psychické", objaví dôležitú rolu, 
ktorú zohráva v spomínaných javoch sila, ktorú veda nazvala "sugescia", čím sa myslí proces alebo 
metóda, ktorou je idea dopravená alebo "vštepená" do mysle druhého, čo primäje druhú myseľ fungovať 
podľa nej. Pre pochopenie rôznych javov, ktorých je sugescia základom, je nevyhnutné sugescii správne 
porozumieť. No pre študujúceho sugesciu je ešte potrebnejšia znalosť princípov vibrovania a mentálnej 
pohlavnosti, lebo na nich celý princíp sugescie spočíva.
 Autori a učitelia sugescie obvykle vysvetľujú, že je to "objektívna alebo vôľová" myseľ, ktorá vytvára 
mentálny  odtlačok alebo sugesciu na "subjektívnu alebo nevôľovú" myseľ. Nepopisujú však proces, ani 
neuvádzajú žiadnu analógiu v prírode, podľa ktorej by  sme ideu mohli ľahšie pochopiť. Ale ak budete 
rozmýšľať o hmote vo svetle hermetických učení, budete schopní vidieť, že aktivizovanie ženského 
princípu vibračnou energiou mužského princípu je podľa všeobecných zákonov prírody, a že fyzický  svet 
poskytuje nespočetné analógie, pomocou ktorých možno princíp pochopiť. Hermetické učenia vlastne 
ukazujú, že samotné utváranie vesmíru sleduje ten istý  zákon, a že vo všetkých tvorivých prejavoch na 
rovinách duchovnej, mentálnej a fyzickej je vždy v pôsobnosti princíp pohlavnosti - prejav mužského a 
ženského princípu. "Ako hore, tak dole; ako dole, tak hore." A navyše, keď raz pochopíme a 
porozumieme princípu mentálnej pohlavnosti, stanú sa rôzne javy psychológie zaraz schopné rozumnej 
klasifikácie a štúdia, namiesto aby  veľakrát zostali v temnote. Princíp  v praxi "funguje", lebo je založený 
na nemenných všeobecných zákonoch života.
 Nebudeme sa púšťať do širokej diskusie alebo popisu rôznych javov mentálneho vplyvu alebo 
psychickej aktivity. O tom bolo v posledných rokoch napísaných veľa kníh, mnohé z nich celkom dobré. 
Hlavné fakty uvedené v týchto rôznych knihách sú správne, hoci niekoľko autorov sa pokúšalo vysvetliť 
javy  rôznymi svojimi obľúbenými teóriami. Žiak sa môže zoznámiť s týmito vecami a použitím teórie 
mentálnej pohlavnosti bude schopný  vniesť poriadok do chaosu odporujúcich si teórií a učení. Ak bude 
chcieť, môže sa ľahko stať odborníkom v tejto oblasti. Účelom tejto práce nie je dať podrobný popis 
psychických javov, ale skôr dať žiakovi univerzálny kľúč, ktorým môže odomknúť mnohé dvere vedúce 
do častí chrámu poznania, ktoré by chcel skúmať. Domnievame sa, že v tejto úvahe o učeniach Kybalionu 
môže človek nájsť vysvetlenie, ktoré poslúži k vyjasneniu mnohých mätúcich ťažkostí - kľúč, ktorý 
odomkne mnohé dvere. Aký má zmysel zachádzať do detailov o všetkých tých mnohých črtách 
psychických javov a mentálnej vedy, ak vložíme do rúk žiaka prostriedky, pomocou ktorých sa môže sám 
plne oboznámiť s každou stránkou veci, ktorá ho môže zaujímať. Pomocou Kybalionu je možné si znova 
prejsť ľubovoľnú okultnú knižnicu a dávne svetlo Egypta osvetlí mnohé temné stránky a nejasnosti. To je 
cieľom tejto knižky. Neprichádzame vykladať novú filozofiu, ale skôr načrtnúť obrysy veľkého učenia, 
starého ako svet, ktoré objasní učenia iných - poslúži ako veľký zmierovateľ odlišných teórií a 
protirečivých náuk.

XV. Hermetické axiómy

"Ak vlastnenie poznania nie je sprevádzané jeho prejavom a uplatnením v činnosti, je ako hromadenie 
drahých kovov - daromná a pochabá vec. Poznanie, rovnako ako bohatstvo, je určené na použitie. Zákon 
využitia je všeobecný, a ten kto ho poruší, trpí kvôli stretu s prírodnými silami." (Kybalion)
 Hermetické učenia, hoci vždy držané bezpečne uzamknuté v mysliach svojich šťastných držiteľov z 
dôvodov, ktoré sme už uviedli, neboli nikdy určené len na ukladanie a ukrývanie. Učenia kladú dôraz na 
zákon využitia, ako možno vidieť z  uvedenej citácie z Kybalionu, ktorá to presvedčivo dokazuje. 
Poznanie bez použitia a prejavu je zbytočnosť, ktorá svojmu držiteľovi alebo ľudstvu neprináša žiadne 
dobro. Vyvarujte sa mentálnej lakomosti a vyjadrite činom, čo ste sa naučili. Študujte axiómy a aforizmy, 
ale ich aj uplatňujte.
 Ďalej uvedieme niekoľko významnejších hermetických poučiek z Kybalionu, aj s pár komentármi. 
Osvojte si ich, uplatňujte a používajte, lebo ony nebudú naozaj vaše, kým ich nepoužijete.
 "Na zmenu svojej nálady alebo mentálneho stavu zmeňte svoje vibrovanie." (Kybalion)



 Človek môže zmeniť svoje mentálne vibrácie úsilím vôľe, t.j. zámerným upriamením pozornosti na 
žiadúcejší stav. Vôľa usmerňuje pozornosť a pozornosť mení vibrovanie. Zdokonaľujte umenie 
pozornosti pomocou vôle - a rozlúštite tajomstvo ovládnutia nálad a mentálnych stavov.
 "Na zrušenie neželanej rýchlosti mentálneho vibrovania, uveďte do pôsobnosti princíp polarity a 
sústreďte sa na protipól tej, ktorú chcete potlačiť. Zrušte neželané zmenou jeho polarity." (Kybalion)
 Toto je jedna z najdôležitejších hermetických poučiek. Je založená na skutočných vedeckých 
princípoch. Už sme ukázali, že mentálny stav a jeho protiklad sú len dva póly jednej veci, a že mentálnou 
transmutáciou možno polaritu obrátiť. Tento princíp je známy moderným psychológom, ktorí ho 
využívajú na odstránenie neželaných návykov tým, že nabádajú svojich žiakov, aby sa koncentrovali na 
opačnú kvalitu. Ak ste posadnutí strachom, nestrácajte čas pokusmi "zlikvidovať" strach, ale namiesto 
toho rozvíjajte odvahu - a strach zmizne. Niektorí autori vyjadrili túto ideu nanajvýš výstižne na príklade 
tmavej miestnosti. Nemusíte tmu vyhadzovať alebo vymetať, sama zmizne otvorením okeníc a vpustením 
svetla. Na zrušenie negatívnej kvality sa sústreďte na pozitívny pól tej istej kvality a vibrácie sa budú 
postupne meniť z negatívnych na pozitívne,až  sa napokon stanete polarizovaní na pozitívny pól, nie 
negatívny. Platí to však aj opačne, ako mnohí zistili na svoj žiaľ, keď si dovolili vibrovať pridlho na 
negatívnom póle. Zmenou polarity  môžete ovládnuť svoje nálady, zmeniť svoje mentálne stavy, pretvoriť 
svoje sklony  a upevniť si charakter. Veľká časť mentálneho majstrovstva pokročilých hermetikov spočíva 
v aplikovaní princípu polarity, čo je jeden z dôležitých aspektov mentálnej transmutácie. Spomeňte si na 
už citovanú hermetickú poučku, ktorá hovorí:
 "Myseľ (rovnako ako kovy a prvky) môže byť transmutovaná zo stavu do stavu, zo stupňa do stupňa, z 
položenia do položenia, z pólu do pólu, z vibrovania do vibrovania." (Kybalion)
 Ovládnutie polarizácie znamená ovládnutie základných princípov mentálnej transmutácie alebo 
mentálnej alchýmie, lebo kým si človek neosvojí umenie zmeny jeho vlastnej polarity, nebude schopný 
ovplyvniť svoje okolie. Porozumenie tomuto princípu umožní človeku zmeniť polaritu vlastnú i druhých, 
len keby chcel venovať čas a pozornosť štúdiu a praxi potrebnej na zvládnutie tohto umenia. Princíp  je 
správny, no získané výsledky závisia na stálej trpezlivosti a praxi žiaka.
 "Rytmus môže byť neutralizovaný uplatnením umenia polarizácie." (Kybalion)
 Ako sme vysvetlili v predošlých kapitolách, hermetici veria, že princíp  rytmu sa prejavuje na 
mentálnej rovine rovnako ako na fyzickej, a že zarážajúci sled nálad, pocitov, emócií a ďalších 
mentálnych stavov je spôsobený spätným a dopredným kyvom mentálneho kyvadla, ktoré nás unáša z 
jedného extrému pocitu do druhého.
 Hermetici tiež učia, že zákon o neutralizácii dovoľuje človeku do veľkej miery  prekonať pôsobenie 
rytmu vo vedomí. Ako sme už vysvetlili, popri obyčajnej nižšej rovine vedomia jestvuje aj vyššia rovina 
vedomia, a majster vystúpením mentálne do vyššej roviny spôsobí, že kyv mentálneho kyvadla sa síce 
prejaví na nižšej rovine, no on, pretože je na vyššej rovine, uniká vedomiu spätného kyvu. To je účinok 
polarizácie na vyššie Ja, teda zvýšenia mentálnych vibrácií ega nad vibrácie obyčajnej roviny  vedomia. Je 
to ako povzniesť sa nad vec a dovoliť jej prejsť pod vami. Pokročilý  hermetik sa polarizuje na pozitívny 
pól svojej bytosti - skôr na pól "Ja som", než pól svojej osobnosti, a "odmietnutím" a "poprením" 
pôsobenia rytmu, vyzdvihne sa nad jeho rovinu vedomia a zotrvajúc pevne na svojej pozícii bytia, dovolí 
kyvadlu kývnuť späť na nižšej rovine, pričom sám svoju polaritu nezmení. To dosiahnu všetci tí, ktorí 
získali určitý stupeň sebakontroly, či zákonu rozumejú alebo nie. Také osoby jednoducho "odmietnu" 
dovoliť, aby boli kývnuté späť kyvadlom nálad a emócií a vytrvalým presadzovaním prevahy zostávajú 
polarizovaní na pozitívny  pól. Majster samozrejme dosahuje oveľa väčší stupeň dokonalosti, pretože 
rozumie zákonu, ktorý  prekonáva zákonom vyšším a použitím svojej vôle dosahuje stupeň vyrovnanosti a 
mentálnej pevnosti skoro neuveriteľný  pre tých, ktorí dovolia, aby boli kývaní sem a tam mentálnym 
kyvadlom nálad a pocitov.
 Vždy si však pamätajte, že v skutočnosti neničíte princíp rytmu, lebo ten je nezničiteľný. Vy len 
prekonáte jeden zákon jeho vyvážením iným a tým zachováte rovnováhu. Zákony rovnováhy a protiváhy 
pôsobia na mentálnej i na fyzickej rovine, a porozumenie týmto zákonom dovoľuje človeku zdanlivo 
poraziť zákony, hoci len využíva protiváhu.



 "Nič neunikne princípu príčiny a následku, no sú mnohé roviny príčinnosti a človek môže použiť 
zákony rovín vyšších na prekonanie zákonov rovín nižších." (Kybalion)
 Pochopením praxe polarizácie hermetici vystupujú na vyššiu rovinu príčinnosti a tak (proti) vyvažujú 
zákony  nižších rovín kauzality. Vystúpením nad rovinu obyčajných príčin sa do určitej miery sami stanú 
príčinami, namiesto aby  príčinám podliehali. Tým, že sú schopní ovládnuť svoje nálady a pocity, 
neutralizovať rytmus, ako sme už  vysvetlili, dokážu uniknúť veľkej časti pôsobenia príčiny a následku na 
bežnej rovine. Masy  ľudí sú vlečené, poslušné svojmu okoliu, vôli a želaniam iných, silnejších než  oni, 
účinku zdedených sklonov, názorom tých nad nimi a ďalším vonkajším príčinám, ktoré majú snahu nimi 
hýbať po šachovnici života ako figúrkami. Vystúpením nad tieto ovplyvňujúce príčiny, pokročilí 
hermetici hľadajú vyššiu rovinu mentálnej činnosti a ovládnutím svojich nálad, emócií, nutkaní a pocitov 
vytvárajú pre seba nové charaktery, kvality  a sily, ktorými premôžu svoje obvyklé okolie a stanú sa tak 
vlastne hráčmi, nie len figúrkami. Takí ľudia s porozumením pomáhajú hrať hru života, namiesto aby boli 
posúvaní tam či onam silnejším vplyvom, mocou a vôľou. Využívajú princíp príčiny  a následku, namiesto 
aby ním boli použití. Pravdaže aj najvyšší podliehajú tomuto princípu, ako sa prejavuje na vyšších 
rovinách, ale na nižších rovinách aktivity sú pánmi, nie otrokmi. Ako hovorí Kybalion:
 "Múdri slúžia na vyšších rovinách, ale vládnu na nižších. Poslúchajú zákony pochádzajúce zhora, ale 
na ich vlastnej rovine a na tých pod ňou vládnu a nariaďujú. A predsa pritom tvoria súčasť toho princípu, 
namiesto aby mu čelili. Múdry človek sa stotožní so zákonom a pochopením jeho činnosti ho využíva, 
namiesto aby bol jeho slepým sluhom. Tak ako sa obratný plavec točí tam a onam ako chce, namiesto aby 
bol unášaný sem a tam ako kus dreva, taký je múdry muž v porovnaní s bežným - a predsa plavec aj 
brvno, múdry aj hlupák podliehajú zákonu. Ten kto tomu rozumie, pokročil na ceste k majstrovstvu." 
(Kybalion)
 Na záver obráťte opäť svoju pozornosť k hermetickej poučke:
 "Pravá hermetická transmutácia je umenie mentálne." (Kybalion)
 V tejto axióme hermetici učia, že veľká práca pôsobenia na svoje okolie sa vykonáva mentálnou silou. 
Pretože je vesmír celkom mentálny, vyplýva z toho, že môže byť riadený len mentálnosťou. A v tejto 
pravde treba nájsť vysvetlenie všetkých javov a prejavov rôznych mentálnych síl, ktoré priťahujú toľko 
pozornosti a štúdia v týchto prvých rokov dvadsiateho storočia. Za a pod učeniami rôznych kultov a škôl 
zostáva vždy nemenný  princíp  mentálnej podstaty vesmíru. Ak je vesmír vo svojej základnej povahe 
mentálny, potom z toho vyplýva, že mentálna transmutácia musí meniť pomery a javy vesmíru. Ak je 
vesmír mentálny, potom musí byť myseľ najvyššou silou ovplyvňujúcou jeho javy. Ak je toto pochopené, 
potom jasne vidno, čím sú všetky tzv. "zázraky" a "divotvorby".

 "Všejediné je myseľ; vesmír je mentálny." (Kybalion)


