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CO JE NAGUAL

Nagual je toltécké, lidské
označení pro nepopsatelné
neznámo, které nás fascinuje.
Cítíme neviditelné síly v
našich životech, které se
projevují skrze naše jednání.
Takové síly můžeme také
označit jako nevědomí nebo
archetypy a hlubinná
psychologie Carla Gustava
Junga se pomocí těchto
termínů nagualu přímo
dotýká. Některé z těchto sil
jsou nám pochopitelné, jiné
ne.

Skrze ně a svou osobní
historii můžeme dobře
pochopit kým jsme. A snad
ještě lépe uvidět to, kým
nejsme. Přestože nagual naši
osobní historii ovlivňuje,
osobní historie spadá
zároveň do jiné toltécké
kategorie, kterou je tonal.

Tonal je to, co nás obklopuje
v běžném životě a co
můžeme popsat slovy -
včetně Boha, zázraků i toho,
co si naše mysl myslí o
nagualu. Neradi mu proto
přikládáme takový význam
jako neznámu, které je pro
nás tak tajemné.

Dávní Toltétští čarodějové
tonalu přikládali ještě větší
význam než nagualu. Mít
"pořádný tonal" znamená být
ukotven v životě, který
obsahuje dobro i zlo.
Abychom měli takový
pořádný tonal, musíme
vědět, kým jsme. Nemyslím
tím světlo, energii či
nekonečné vědomí. Vědět,
kým jsme na Zemi, nám
přináší úlevu a smysl života.
Bez usilování o osvícení a
transcendentní zážitky. Je to
tudíž zcela praktické.
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CO JE NAGUAL

Pokud myslíte, že jste světelná bytost, jejímž
úkolem je přinést světlo na Zemi, je to pravda.
Není to ale příliš praktické, protože dál trpíte.
Jste nepochopeni, souzeni okolím a nesete tak
úděl, pod jehož tíhou dříve či později padnete

vysílením. 
Protože máte slabý tonal.



CO JE TONAL?

Především jej nemusíte
posilovat. Máte slabý tonal,
proto nemáte sílu, abyste jej
posílili. Slabí se cítíte proto,
že jste uvěřili, že jste slabí. 
Že se nemůžete spolehnout
na to, co děláte. Zdá se vám,
že se nemůžete spolehnout
ani na to, co dělají a říkají
druzí.

Pro posílení tonalu proto
stačí, když se naopak
uvolníte. Neustálým bojem
se světem i se sebou
samotnými jste nejen
zesláblí, ale i sevření a
nedůvěřiví. Zejména ve
městech je vaše tělo neustále
připraveno k boji. 
V betonových džunglích, na
rozpálených chodnících, v
neustálem hluku a zástupech
jiných lidí, se cítíte jako v
pasti. Není divu, že každou
volnou chvilku nebo víkend
vyráží lidé pryč z města nebo
alespoň do parku nalézt klid
a "dobít baterky".

Podvědomá touha po klidu a
harmonii tak upevňuje a
zceluje tonal. Věřte si. Věřte,
že to, co cítíte, je správné.
Váš dobrý či špatný pocit je
autentický. Když jej
poslechnete, jste pravdiví.
Důvěřujte svému tělu, zná
vaše pocity lépe než vaše
mysl. Ta vám racionálně
zdůvodní i to, že cítit se
špatně je vlastně dobře. 
A to není pravda.

Tělo je se Zemí spojeno
těsněji než mysl. Všechny
původní národy věděly, že
Země tiší žal. Berte to tak, že
Země, na které spočíváte, je
ten nejpevnější bod, na
kterém navíc leží celý váš
drahocenný tonal. Když si na
Zemi stoupnete bosí, ucítíte,
jak je velká. Elektrická
energie Země přispívá k jeho
zpevnění a zázračným
způsobem pak zpevňující se
tonal blahodárně působí v
uvolňování těla i mysli.
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Postupně se tonal zocelí
tím, že necháte některé

věci odplynout a váš Duch,
který bude sílit, vám do
života postupně přivede

věci nové. Třeba
synchronicitu a přitakávání

zvířat, ptáků, přírody.
Ucítíte rozpínání, porostete

do své původní velikosti.
Ulehčíte sobě a také se

budete cítit pevnějšími - 
to váš tonal bude pevnější. 



A PAK SE STANE ZÁZRAK

Do života vám budou
přicházet lidé, se kterými
souzníte a kteří souzní 
s vámi. Postupně zmizí ti,
kteří svou roli ve vašem
životě už splnili, stejně jako
odejdou věci, jež byly
součástí nastavení mysli,
která vám již neslouží, např.
práce, kterou nemáte rádi. 

V té chvíli je vymazáno vše,
čím jste až dosud NEBYLI
(vše, kým jste si mysleli, že
jste nebo jste museli být - vy
víte, co tím myslím).
Přistupujete tak na to, že
začínáte tvořit svou vlastní
kosmologii.
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Budete se stále víc stávat
sami sebou. A nejen to - bude
se vám to líbit a budete rádi
na světě. To je úplně nový
pocit, ne? Ponoříte se do
toho, co vás baví a co vám
vždycky šlo a budete tak
podpořeni ve svém úsilí.
Také se přestanete ptát, co
máte dělat či kam máte jít. 
A naopak se začnete ptát, 
jak můžete pomoci.





CO JE TVOŘENÍ

Jste teď opravdovým
tvůrcem, který ví. Zná svá
znamení a jedná v souladu se
svým vlastním Bytím. Jste
dokonalí jako svobodný pták,
půvabný motýl nebo
mlčenlivý strom. Váš svět
dostal smysl a vy se stále více
uvolňujete a tím je posilován
i váš nesmírný Duch. 

A jak sílí, postupně si s
údivem uvědomujete, co
všechno dokážete. Soucítíte 
s druhými lidmi a jejich
těžkostmi. Tušíte, že trápení
je snem v neklidném spánku
a že je to jen tenký, průsvitný
závoj snu, jenž odděluje
lidskou bytost od prožívání
svrchovaného Dobra,
vlastnímu lidským bytostem.

Vaše otázky byly
zodpovězeny a místo nich se
ve vás vynořuje obrovský
volný prostor, který konečně
budete moci zaplnit časem
věnovaným vašim blízkým i
sami sobě.

Stůjte ve středu svého světa 
a nezapomínejte si to
připomínat pokaždé, když
zapochybujete. Protože peklo
nemá konec (to už víte) a vy
se už nemáte proč vracet
zpátky.

Vždy, když posmutníte a svět
vám zase začne připadat zlý,
nespravedlivý a začínáte se
litovat, pamatujte, že v tu
chvíli jste se přestali spoléhat
sami na sebe. Přestáváte věřit
ve svého mocného a
stříbřitého Ducha a začínáte
znovu obviňovat svět. Víte
přece, že když sledujete svět
a potkáváte lidi na ulici,
většina z lidských bytostí se
pokládá za oběti. Že sní ještě
svůj sen planety. 
Tahle neviditelná síla má
ohromný vliv, zvlášť když
polevíte ve své pozornosti.
Vzpomeňte si, že už jste
zažili kým jste a jak to pro
vás bylo nové, silné a
osvobozující. 
Žijte ten nový pocit dál.
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Věřte, že existují zázračné a nepochopitelné
věci. Ani věda jim nerozumí. Dívejte se

znovu na věci kolem sebe a představujte si,
že ještě nemají žádné jméno. 

Nedostaly zatím žádné lidské označení. 
 

Tak se ocitnete ve středu Velkého tajemství,
uprostřed Nekonečného příběhu či na úsvitu

lidstva.
 
 



VŠE JE NESMÍRNÉ

Uvědomíte si, že život je víc,
než jste dosud poznali. 
A tohle poznání ve vás znovu
zapustí semínko prvotního
dětského údivu, pohledu
prvního člověka na Zemi.

Možná, že něco z toho pocitu
vám bude nevyslovitelně,
důvěrně známé - ano, tak to
je.

Uvolněte se do své důvěry v
mysterium Bytí a důvěřujte
mocné síle Velkého obrazu,
který vidíte. 

To všechno vás povede dál.
Ucítíte, že už nejste sami,
protože jste poznali svou
vyšší sílu, sílu svého Ducha,
Velké tajemství a své spojení
s ním a se sebou.

Uvidíte, že vše, co jste prožili,
se muselo stát. Vše, čím jste
bývali, než jste procitli ze
snu, vám zároveň celou tu
dobu sloužilo k probuzení.

Každé rozhodnutí a každý
krok, který uděláte, je dobrý.
Dříve či později vás zavede k
naplnění a radosti, k sobě
samým. 
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Žijeme ve fantastickém světě
a vy to už víte.
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