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“Toltéka je zrcadlo perforované z obou stran’’



Věnování

Ketsalcoatlu, zdroji neomezené moudrosti 
Donu Sebastiánu y Doñi Josefě Mayové za jejich nadčasovou přítomnost

Klanu Opic, Jelenů a Hada za jejich láskyplné útočiště



Poznámka vydavatele:

Tento Manuál je shrnutím transmise nauky,  jež nám byla štědře zprostředkována Donem Carlosem J. 
Castillejosem. Kniha vznikla na základě originálního textu, k němuž byly později přiřazeny informace 
přijaté skrze přímou trasmisi, ústně předávané záznamy a také inspirace z původního díla : Masau, 
Contemplando el Nagual.

Pouze plnou integrací těchto  “indikací a návrhů” můžeme vyjádřit hluboký vděk za uchování této živé 
nauky, její aktualizaci a za kontinuální předávání májsko-toltécké tradice.
In Lak´esh

“ Příležitostně nám kolo času přináší jasnozření  Naguála, a tak jako je tomu při ceremonii
 probouzejí se vzpomínky,  spontánně vznikají  písně, vnímané je tancem světla,

kde divák existuje zcela bez úsilí. Vstoupíme do vln
příboje a Záměr si nás uspořádá svým přirozeným  způsobem.” 



     Upozornění:

Nepřetržité rozpoznávání Jasnosti Vědomí je nejvyšší duchovní cvičení. 
Toto rozpoznávání aktualizuje všechny praktiky. 
Je to jen naučený koncept být přesvědčen, že člověk musí něco dělat proto, aby Byl.
Není třeba žádných praktik, ani není nutné následovat nějaký zvláštní způsob chování, abychom Byli. 
Běžný život je duchovním centrem růstu a tréningové hřiště. 

Není více přítomnosti Bytí tady či na jiném místě, nicméně se mohou vyskytnout podmínky,
jež nám toto uvědomění usnadňují,  ty ale nemohou být manipulovány.
Tento přístup může být příliš radikální pro toho, kdo si myslí, že existuje něco k nalezení. 
Díky obsesivnímu ztotožňování  s  ´´činitelem´´ emanují takzvané ne-praktiky.
V májsko-toltéckém kontextu se tyto nauky vztahují  k rytmu a plynutí času.



2  Přechody

Zavřu oči  -  spočívám v jasnosti vědomí 
(Modrá hvězda v hrudi, Sirius)

Otevřu oči  - pohybuji se v jasnosti vědomí 
(Sluneční světlo v hrudi)
Záměr dne: Naguál ——— (dne) zažehni mé světlo s tvým světlem co  —— 
(kvalita naguála, tělesný orgán, zvíře asociované s naguálem dne , symbol…)



Aj Nawal posvátného stolu

"Když usebraný ve své duchovní esenci usedám k posvátnému stolu,
mé tělo zaujme formu kříže, rozprostřeno do čtyř světových stran.

Tvář nastavuji k východu, za mnou je strana západní.
Má levá ruka sahá k severu a pravá ukazuje na  jih.

Mé srdce je mým centrem, tak jako paže kříže se spojují, 
aby mohli stvořit své srdce. Má hlava se rozšiřuje směrem nahoru, 

nad horizontem, abych mohl vidět do dálky
Takto usazen, mohu rozmlouvat se Světem”.

Aj q’ij Don Vicente de León Abac.



4 Záměry

Já jsem vnímané myslí jakožto paprsek světla. Svítání. Východ.
Já jsem vnímané myslí jakožto bezmezný jas, který vším prostupuje. Poledne. Jih-Sever. 
Já jsem vnímané myslí jakožto světlo, jež transformuje samo sebe. Odpoledne. Západ.
Já jsem vnímané myslí jakožto světlo, jež spočívá v neviditelnu. Noc. Sever.
 
Jsem zrcadlo. Vědomí Bytí. Schopnost zrcadlit - naguál.  Hustota zrcadlených obrazů - tonal.



4 Toltécká Umění

Umění Vize: Vše je Světlo.
Umění Stopaře: Vše vnímatelné je převlek Světla.
Umění Vědomého snění: Vše vnímané je jako sen.
Umění Záměru: Pozorovat znamená tvořit.

Umění Bytí: Jsem.



Praxe 20-ti Naguálů
Esta es la esencia de tales no prácticas.

V Srdci Nebe neomezený otevřený prostor 
V Srdci Země cit bezpodmínečné lásky
V Srdci všech bytostí kontinuelní obnova

Nadechnu třikrát každým srdcem a vydechnu poděkování. 
Tohle je esencí takzvaných ne-praktik
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IMIX

Kód Naguála: Průzračnost všech forem Velké Matrice
Klíčová slova: Co Vyživuje, Voda, Plynutí
Zvíře: Delfín / Krokodýl
Tělesná část: Krev, matrice, lůno, děloha
Element: Oheň

Moře nepopsatelné energie je naším domovem. To je naše krev. Pokrevní linie ! Delfín

Tyto omezující prostory, jež limitovaly vesmír jeho počátkem , zůstaly beze zdí.

Ponořen v oceánu
Průzračné jezero
Nepřetržitý tok 

Neočekávané požehnání
Velká Matrice



Vdechuj obraz moře, jezera, krve. S vděkem vydechni. 
Vdechuj energii delfína a vydechuj vděk. 
Přetvoř sféru vědomí. 
Tělesná pozice: Vidoucí matka.
Postoj: Cítit se jako doma 
Pít z pramene naguálů: V misce s pramenitou vodou invokovat záměr každého z naguálů a poté vodu vypít. 
Cvičení: Doušky vody

IMIX

 “…vše je v tichu a temnotě, prázdné je široké nebe, moře v klidu”
(Popol Vuh)



IK

Kód Naguála: Každý Dech je Nekonečný 
Klíčová slova: Co nelze uchopit. Duch. Vítr, Nekonečný dech, Nádech 
Zvíře: Kolibřík
Tělesná část: Dýchací soustava, plíce
Element: Vzduch

V každém nádechu cítím kopál. Každým výdechem jej věnuji. Dýchací soustava. Obdiv! Kolibřík.

Pauza před nádechem podmaňuje čtyři větry.

V průsvitnosti nekonečného dechu

Tohle: ani uhlí ani diamant neupřednostňuješ.
Dýcháš na okraji propasti.

Nad propastí nic nelze vyslovit.



IK

“…a tehdy bylo vyřčeno slovo Opeřeného Hada”
 (Popol Vuh)

Pozorně nadechuj a vydechuj vděk.
Nadechuj energii kolibříka a vydechuj vděk. 
Věnuj svou identitu – do kousku kopálu vdechni vše naučené a nech jej shořet v ohni. 
Nabídni kouř kopálu všem čtyřem světovým stranám.
Záměr dvaceti naguálů v kouři kopálu. 
Tělesná pozice: Zobák kolibříka
Postoj: Léčivý kouř
Očistit se zadržením dechu ve třech energetických centrech: Pupek, hruď a hlava.



AKBAL

Kód Naguála: Intuice. Jasnost Svítání / setmění, obnova, mládí, jasnost.
Klíčová slova: Intuitivní Moudrost
Zvíře: Papoušek Ara, Netopýr
Tělesná část: Žaludek
Element: Země

V srdci každého dojmu kapka rosy. Žaludek. Spolkni noc ! Netopýr, Ara.

Svítání po špičkách přichází
Krade tmu a nikdo jej nepolapí

V srdci každého dojmu žhne slunce vědomí.
Barevné opeření papouška Ara.

Aby přišlo svítání, nemusíš čekat na ráno.



“…proslulý  jakožto 7 Vukub Kaquix, jeho barvy ohlašovaly svítání… ”
(Popol Vuh)

Pozorně vdechuj svítání a setmění, vydechuj vděk.
Vdechuj energii papouška Ara a vydechuj vděk. 
Očisti si vnímání sedmi dutin hlavy:
Devětkrát nadechnout každou dutinou ve tváři a s vděkem vydechnout pupkem směrem k zemi.
Očistit bylinnou vodou (agua �orida) všech sedm dutin obličeje. 
Očistit špetkou čistého tabáku dutiny tváře a tabák pak věnovat ohni. 
Kontemplace vycházejícího a zapadajícího slunce.
Slunce není pozorováno přímo, ale rozostřeným zrakem anebo pod jeho obvodem. 
Tělesná pozice: Okno vnímání.
Postoj: Intuitivní otevřenost, inspirace. 

AKBAL



KAN

Každá část obsahuje vše. Ledviny. Samozřejmě ! Pavouk.

Bílý motýl roztáhne křídla 
Bílý květ padá z vrchoviny 

Na moment se v letu jejich cesty skříží.

Sjednocené pole světla zazáří v každém dojmu.
Na moment se objeví a hned zase zaniká, tak jako sen.

Není nikoho, kdo by mohl zadržet kontinuitu.

Kód Naguála: Propojené Pole Vztahů 
Klíčová slova: Interconexe, síť, spojení, tkanina
Zvíře: Pavouk
Tělesná část: Ledviny, Nervový systém
Element: Voda



KAN

“ …naše matka Ixquic obdržela od babičky Ixmucané sítˇ,
aby mohla sklízet obilné pole s pomocí celé přírody”

     (Popol Vuh)

Pozorně vdechuj světelná vlákna, jež tě spojují s tím, co slyšíš, vidíš, cítíš, čeho se dotýkáš,
co ochutnáváš a vydechuj vděk. 
Vdechuj energii pavouka a vydechuj vděk. 
Tělesná pozice: Ancestrální sítˇ
Postoj: Interkonexe skrze světelná vlákna, vlny energie.



CHICCHAN

Kód Naguála: Vitální Moudrost Všech Forem
Klíčová slova: Opeřený Had, vitalita, energie, energetický tok
Zvíře: Had
Tělesná část: Oběhový systém, tepny
Element: Oheň

Blažená řeka kudy proudí moudrost. Oběhový systém. Jasně ! Had.

Skryt mezi opeřením zeleným a modravým 
 Obličej moudrosti 

Nepřetržitý proud energie: hlas ticha 
Blažená moudrost od hmoty neoddělitelná .

Nepopsatelné jsou tvé popisy.
 Momenty okouzlení se vlévají do moře vědomí. 



CHICCHAN

“ Odhal nám svou pravou tvář a opravdové srdce !”
(Popol Vuh)

Vdechuj plynulost řeky a s vděkem vydechuj. Naslouchej své krvi a vydechuj vděk. 
Nadechuj energii hada a vydechuj vděk. 
Tělesná pozice:  Prozkoumávám proud vesmíru. 
Obnovovat se skrze omak různých povrchů a skrze tělesné pocity. 
Postoj: Vše splývá s proudem.



KIMI

Tyhle kosti bez masa, tato lebka bez mozku. Kostní tkáň ¡Předzvěst nesmrtelnosti ! Sova.

Fugu ryba ponoří své oko do písku 
Lhostejně vidí svou smrt.

Neviditelné ancestrální světlo, bez počátku a bez paměti.
Barvy a zvuky zabarvují všechny formy.

Bezčasé světlo, rozsvícená lampa, kde čas a prostor spočívají.
Světlo moudrosti, ve kterém tyto prázdné kosti zapouštějí kořeny života.

Kód Naguála: Ancestrální Pamětˇve všem vnímaném
Klíčová slova: Smrt, Transformace, Transmutace
Zvíře: Sova
Tělesná část: Kosti
Element: Vítr



KIMI

“ Hun Kimi a Vukub Kimi vyzívali svými mocnými silami vše, co chtělo klíčit,
a jistě odtamtud nikdo neodešel, aniž by obětoval svou víru v osobní minulost”

           (Popol Vuh)

Nadechuj mezi kostmi a vydechuj vděk. 
Dýchej energii sovy a vydechuj vděk. 
Rekapitulace pokrevních předků.
Uvědomuji si, že se stále identi�kuji s tímto dojmem mých předků:  -------------- , procitˇuješ,
prozkoumáváš  a s výdechem se - v prostoru jímž jsi - toto ztotožnění rozpouští. 
Tělesná pozice: Mictlantecuhtli.
Postoj: Ctím nestálost.
Cvičení: Skoky žáby



MANIK

Květ v srdci pěti barev, hořící svíce. Vazy a šlachy. Střeží rovnováhu !  Jelen

Tato země tak plochá
Zrak neulpívá na ničem konkrétním.

Vlnobití myšlenek jsou energie myslitele.
¿ Kdo je myslitel a myšlenky?

Ve spojení toho, kdo vnímá a pole vnímání, veškerá činnost vyvstává přirozeně. 
Takto je rovnováha dokonalá. 

Kde není přivlastňování, nastává rovnováha. 
Proud vědomí prostupuje všemi překážkami.

Kód Naguála: Rovnováha ve všem vnímaném
Klíčová slova: Štědrost, Harmonie / Krok Ducha
Zvíře: Jelen
Tělesná část: Končetiny
Element: Země



MANIK

“…rozprostřeli jelení kůži a atributy jeho vznešenosti byly rozpoznány ”
(Popol Vuh)

Nadechuj mezi vazy a šlachy a vydechuj vděk. Nadechni středem dlaně a vydechni vděk. 
Nádech středem chodidel a výdech vděk.
Nádech středem páteře a výdech vděk. 
Nadechuj energii jelena a s vděčností vydechuj. 
Provádět pohyby přináležící dnu rovnodennosti a slunovratu.
Zkoumat Kříž Naguálů. 
Tělesná pozice: Umění rovnováhy 
Nadechnout 13x každým z dvaceti prstů (naguálů)
Postoj: Láskyplné přijímání



LAMAT

Miska semínek v sobě nese všechny sny. Reprodukční systém. Jaká to posedlost !  Králík.

Semínko zemře známému světu a osvobodí rostlinu jež neznala. 
Opravdová tvořivost smrt neustále vyzývá, a tak se kontuinuálně přetváří, simultálně se rozvíjí. 

Pozorovatel se toulá všemi obrazy 
Aniž by si cokoli přivlastňoval 

A tak život plyne v hojnosti.

Kód Naguála: Neomezená Plodnost
Klíčová slova: Hojnost, Prapůvodní Semínko, Hvězda
Zvíře: Králík
Tělesná část: Reprodukční orgány
Element: Voda



LAMAT

 “… matka-otec plodnosti rozhodili svá semínka a nové lidstvo vyvstanulo ”
(Popol Vuh)

Nádech reprodukčními orgány a výdech vděk.  
Obnovit se pod ovocnými stromy nebo s květinami.  
Nadechnot energii králíka a vydechnout vděk. 
Rekapitulovat identi�kaci se sexuálním požitkem: Uvědomuji si mé ztotožnění a investici své energie
do sexuálních požitků jakožto energie jež hledá naplnění  -----------------. 
Věnovat zemi misku semínek – svědků.
Tělesná pozice: Miska Hojnosti
Cvičení: Hýbat boky
Postoj:  Hojnost



Kód Naguála: Vděčnost v Každém Okamžiku
Klíčová slova: Oslnivý Jas, Reciprocita / Soustředění energie
Zvíře: Žralok
Tělesná část: Sluch
Element: Oheň

MULUC

Evidentní je oheň v lůně-srdci-mozku. Sluch ¡ Probudˇse ! Žralok

Tento naguál je náš elixír, jež popíjím až do omámení.
 

Každá forma, myšlenka a emoce je dokonalým tributem, jež se věnuje ohni srdce.

¡Naslouchej – tomu, co žádný jazyk nedokáže vyjádřit!
Tady bdíme, jakožto bdělý předek.

V srdci lůna noci nám svítá.



MULUC

“…Jsem Světlo jež neuhasíná ani se neskrývá, ale jež není vidět. ’’
(Chilam Balam)

Vdechovat uchem a vydechnout vděk. Kdo naslouchá ? Kde je ten, co slyší ?
Bolón Tikú.
Nadechnout energii žraloka a vydechnout vděk. 
Zapálit svíčku, zažehnout srdce a z této pozice integrovat 20 naguálů. 
Tělesná pozice: Huehueteotl – naslouchám srdci.
Postoj: Vděk
Díkuvzdání – věnování -  zemi, vodě, ohni, větru, energii: NAHAHOAHHUN 
Praktika Bolón Tikú:  Pobyt ve tmě.



OC

Kód Naguála: Přirozený řád je zákon času
Klíčová slova: Spravedlnost, Harmonie, Řád, Zákon Vesmíru / Stopa
Zvíře: Pes, Vlk
Tělesná část: Malý mozek
Element: Vítr

Prozkoumej své tělo, čti jako slepec zákon vepsaný v každém póru kůže, v každé buňce.
Mozeček. Záměr!  Vlk.

Viděli  provádět obětní rituál a nazývali to svatým.
Viděli bujarou zábavu v baru a nazývali to profánním. 

‘’To’’ nemá ani šajnu o svatosti či svatokrádeži. 

Přirozená inteligence každé buňky 
Každé byliny

Každé hvězdy
Procitni!

Tanči čas mezi prostorem 
Píše se běžný text zpodobněný v těle-myšlence přírody.



OC

“ Oni byli prvními tvůrci forem, takzvaní Balam, jaká to moudrá doporučení nám zanechali,
abychom nezapomínali na zákon prapůvodní  harmonie”.
       (Popol Vuh)

Nadechnout mozečkem a vydechnout vděk. Obnovit se ve 4 prvotních záměrech. 
Třináct kloubů a dvacet prstů. 
Nadechnout energii vlka a vydechnout vděk.
Věnování všem říším vnímání: Minerální, rostlinné, zvířecí, lidské, říši duchů i božské dimenzi.
Tělesná pozice: Prosebník 
Postoj: Krása a harmonie
Cvičení: Lézt po čtyřech jako kočka



CHUEN

Všechny buňky se usmívají. Nervový systém – žíly. Jakéto veselí !  Opice.
Sukně času se zvedá 

Bezčasovost se usmívá 
Myšlenky v klidu 

Myslitel nepřítomen 
Konečně!  Svět je zachráněn.

Příval opakujících se myšlenek umírá ve věčnosti
Esenciálně, každá myšlenka je neopakovatelná 

Pamětˇ měří svět a počítá 
V každém součtu jej osvobozuje. 

Obětování identity myslitele.

Kód Naguála: Čistota Myšlenek
Klíčová slova: Nit Času, Blaženost. Naguál počátku světa. Vynálezce
Zvíře: Opice
Tělesná část: Žíly a tepny
Element: Země



CHUEN

“ Vzal nit  paměti našich předků a utkal jím nadcházející časy.”
     (Popol Vuh)

Nadechnout žílami a vydechnout vděk. 
Nadechnout energii opice a vydechnout vděk. 
Vstoupit do pyramidy. Hlava v nebi, nohy hluboko v zemi. 
Přední část těla rozšířená na východ. 
Zadní část těla se rozšiřuje směrem západním.
Levá část těla sahá až na sever. 
Pravá část těla se vztahuje k jihu. 
Přepsat svůj životopis a nahrát novou verzi do bílého křišťálu: 
Jakožto autor scénáře tvého života použij základní hmotu svých pocitů k
nalezení nového způsobu vyprávění příběhu. 
Tělesná pozice: Radost opice. Smát se bez příčiny.
Postoj: Blaženost
Cvičení: Opice



EB

Perforované zrcadlo srdce  ¡ celé tělo, příroda ! Sympatický nervový systém – šlapky nohou. Puma.

Rozsáhlé jsou sny se svým pomíjivým dialogem 
Za svítání cesty nic z nich nezbyde.

V srdci každého tvaru je cesta vždy přítomná.
Není možné se ztratit ; ale hledání může cestu zastírat.

Kód Naguála: Otevřená cesta v každém dojmu
Klíčová slova: Schody / Cesta
Zvíře: Puma
Tělesná část: Nohy
Element: Voda



EB

“…dobré jsou cesty, široké, hluboké a otevřené na každém kroku.”
(Popol Vuh)

Nádech chodidly nohou a vydechnou vděk 
Vdechovat energii pumy a vydechovat vděk. 
Cesta Síly. Skok do Tmy. 
Tělesná pozice: Poutník
Postoj: Svoboda
Cvičení: Krok Síly



BEN

V srdci nepřetržitá modtlitba za všechny bytosti. Páteř  ¡ tolik moci ! Pásovec.

O svět pečuji 
Jelikož světem jsem

V tichém středu bez jakékoli reference všechny formy se násobí.
Tam se vztyčuje základní pilíř.

Moc sloužící z ticha. 
Inervando toda la vida.

Kód Naguála: Moc, jež se násobí službou všem bytostem
Klíčová slova: Moc, hůl, prut / Rozkvět
Zvíře: Pásovec
Tělesná část: Páteř
Element: Oheň



 BEN

“… nechť  každá živá bytost má obživu a příbytek.”

Nadechnout se páteří a vydechnout vděk. 
Nadechnout energii pásovce a vydechnout vděk. 
Naladit se na energii stromů a rozeznat moudrost buněčného rozmnožování.
Tělesná pozice:  Hůl Moci.
Postoj: Sebevědomí.



 IX 

Otevřený prostor srdce je nezranitelná pevnost. Svaly. Úžasná ochrana! Jaguár.

Toto vysilující běsnění je zurčením pramene, kde odpočívám. 
¡ Jaký paradox !

To, co je nezranitelné, používá převlek zranitelnosti tak jako ty.
V tomto mystériu , esenciálně bez struktury, vzniká kosmovize.

Toto bdělé vědomí poskytuje ochranu.

Kód Naguála: Pevnost Ducha
Klíčová slova: Vitalita, výživa, síla / Očištění
Zvíře: Jaguár
Tělesná část: Svaly
Element: Vítr



IX

“… a tehdy pronesli:  nechť  je země !  a z moře se vztyčily hory.’’

Nadechovat svaly, ze země a vydechnout poděkování.
Nadechnout energii jaguára a vydechnout vděk. 
Nabídnout věnování sedmi oltářům: dlaně, šlapky nohou, pupek, střed hrudi a hlava. 
Tělesná pozice: Jaguár
Pozice: Ochrana
Rekapitulovat: Rozeznávám pocity spojené s pamětí mého těla jež mi popůjčují  identi�kaci s _________ 
Pocitově rozeznat 20 naguálů asociovaných s částmi těla.



MEN

Srdce se svými roztaženými křídly zahrnuje ve své vizi všechny bytosti. 
Oči  ¡ neinterpretují ! Orel

Křídla vrány rozprostírají oblaka 
Slunce usedá na severu

Měsíc něha 
Jemně poprchává

V srdci Nepoznatelnosti
Roztažená křídla vnímání

Na čtyřech světových stranách všechny bystosti prosperují. 
Světelný orel vědomí přináší semínka moudrosti.

Nubes de bendiciones fertilizan cada sueño.

Kód Naguála: Neomezená Všeobjímající  Vize
Klíčová slova: Vize, Let, Svoboda / Jasnovidec
Zvíře: Orel/ Quetzal/ Kondor
Tělesná část: Oči
Element: Země



MEN

“…povolali jasnovidné bytosti, jelikož jejich vize neměla žádného omezení ”.
“..ve skutečnosti jsme nikdy neodešli z Tamoanchanu a náš pobyt na Zemi je jako nějaký žert.”

Nadechnout se očima a vydechnout vděk. 
Nadechnout energii ptáků a vydechnout vděk. 
Hýbat očními bulvami v různých úhlech. Kontemplovat zdroje světla.  
Odpočívat v neposuzování. 
Tělesná pozice: Otevírání Vize
Postoj:  Jasná, křišťálová vize
Cvičení: Let orla



 KIB

Sladkost láskyplného srdce spaluje všechny stopy utrpení.  Tlusté střevo. Ách, jaká úleva!  Včela.

Den jako kterýkoli: nemůže být posvátnějšího
Hnijící želva živí červy.

Září světlo lásky.
V každém dojmu vše je usmířeno.

Tohle světlo nevrhá stín, nezanechává stopy ani usazeniny.
Bez násilí vším prostupuje.

Aniž bychom si toho byli vědomi, plujeme v oceánu lásky
zatímco si myslíme, že se utápíme ve sklenici vody.

Kód Naguála: Ancestrální Tanec Lásky
Klíčová slova: Odpuštění, Usmíření, Soucit
Zvíře: Včela
Tělesná část: Tlusté střevo
Element: Voda



  KIB

“ …a včely přiletěly, aby otevřeli skulinu v ulitě jež Ketsalcoatl potřeboval profouknout ”.

Nadechnout tlustým střevem a vydechnout vděk. 
Nadechnout energii včel a vydechnout poděkování. 
Rekapitulovat  ‘’Co mi řekli, že jsem’’ a ‘’Co si myslím, že jsem‘’. Uvědomuji si, že věřím, že jsem __
Uvědomuji si, že se identi�kuji s přesvědčením, co mi řekli, že jsem ___________
Rekapitulace emocí:  Uvědomuji si svou identi�kaci s těmito emocemi: ___________ . 
Prozkoumat své emoce, najít kde jsou umístěny na těle, otevřít prostor výdechem a tak umožnit,
aby si hrály na svobodě. 
Soucit. Ztěžklou energii věnovat. 
Tělesná pozice: Tlazolteotl
Postoj: Mír 



KABAN 

Srdce září, emoce a myšlenky se sklidňují.  Mozek.  Tok, tok, tok, jaký to odpočinek ! Datel.

Líná polední oblaka
Odpočívají v kaluži.

Sklání se báječné oblačné odpoledne
žluté, hnědé, tmavé.

Vášky tančí.

Z mozku, vyprázdněném od všeho známého, moudrost ne-dělání emanuje
a v ne-vědění se cítíme jako doma.

Kód Naguála: Moudrost Emanující z Ticha
Klíčová slova: Inteligence, Poznání  / Nová Země
Zvíře: Datel
Tělesná část: Mozek
Element: Oheň



KABAN

“ …a lebka jeho hlavy visela jako ovoce ze stromu kujety ”.

Nadechovat mozkem, vydechovat vděk.
Dýchat energii datla a vydechnout poděkování. 
Sladit Syrius, Plejády, planety a čtyři hvězdy kolem hlavy. 
Uvědomit si esenci myšlení. Rekapitulovat: Uvědomuji si, že beru tyto myšlenky za své _______
Tělesná Pozice: Květ Světla 
Postoj:  Moudrost
Cvičení: Dělat věci jen tak



EDZNAB

Ponoř každý dojem-slovo do srdce Nepoznatelnosti.  Jazyk. Umlčený!  Tukan.

V zrcadle, jež nemůže být nalezeno, se uvolňuje veškerá nespokojenost
a také pohoda jež jsou od něčeho odvislé.

V zrcadle Misteria bez příčiny vychutnáváme půst jednoduchosti.

Kód Naguála: Okamžité Uzdravení
Klíčová slova: Uzdravování / Obsidiánový nůž, zrcadlo
Zvíře: Tukan
Tělesná část: Jazyk
Element: Vítr



“ …jsem jako neuchopitelný vítr, obsidiánový nůž, jež se prořezává všemi závislostmi”

Nadechnout jazykem a vydechnout vděk. 
Nadechnout energii tukana a vydechnout vděk. 
9-denní půst. Uvědomovat si chuťové vjemy. 
Obsidiánové zrcadlo. Rekapitulovat ‘’co nejsem’’.  Uvědomuji si, že nejsem _______.
Kontemplace hvězd. 
Tělesná pozice: Chakmol.
Postoj: Pohoda

EDZNAB



KAUAC

Konglomerát křišťálu v jeskyni srdce žehná životu. Mícha. Esence, trpělivost! Želva.

Narodil se pod mangovníkem
S onou září v nebi

Vlhkost zahalující luka a vřesoviště.

Na okamžik v proudu společníků či odpůrců
Každá tvář je otevřeným zrcadlem do věčnosti

¿Jak uchopit neuchopitelné?
Krunýř želvy je otevřen.

Kód Naguála: Moc Sloužit Společenství
Klíčová slova: Služba, Bouřka, Blesk, Hrom / Společenství, Klan, Národ
Zvíře: Želva
Tělesná část: Mícha a Krk
Element: Země



KAUAC

“ …a kmeny společně očekávaly příchod nového slunce.”

Skutečně se žije tady na zemi ? A co když jen sníme?
Nadechnout míchou a vydechnout vděk. 
Nadechnout energii želvy a vydechnout vděk. 
Obnovit esenciální záměr dvaceti naguálů uvnitř míchy.
Vědomé snění . Uvědomovat si rozšíření vědomí svého energetického těla do minerální,
rostlinné, zvířecí i lidské říše a do říše duchů.   
Rozšíření vědomí minulost - budoucnost. Na čtyři světové strany.
Prozkoumávat vědomé snění. 
Usínat s modrou hvězdou v hrudi a pokusit se vidět ve snu své ruce, abychom si uvědomili, že sníme. 
Tělesná pozice: Objevovatel
Postoj: Solidarita



Světelná Spirála nekonečna emanuje v srdci.  ¡hluboká to cesta! Ulita šneka

Když vnímám temnotu,
co vlastně vidím?

Světlo slunce nezná tmu.

Uvolněný svědek
dosvědčené svobodné

Kolik blaha! Bez jakéhokoli důvodu.

Kód Naguála: Jasnost, Záře
Klíčová slova: Odvaha, Záře Slunce / Pán, Paní Světla
Zvíře: Šnek
Tělesná část: Hrudˇ, Srdce
Element: Voda

 AHAU



AHAU

“…a tak naši předkové osvítili svět”.

“Toltéka vyprázdní své srdce naprosto ode všeho’’.
Vdechovat srdcem a vydechnout poděkování. 
Vdechnout energii šneka a vydechnout vděk. 
Rekapitulovat ‘’co mi řekli že jsem’’. Uvědomuji si, že mám tato očekávání : _______
Tělesná pozice: Věnování srdce. 
Postoj: Obdiv, jasnost. 
Oxlahún Tikú. Uvědomovat si v každém dojmu jasnost vědomí. Spojení s hvězdami.
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Příloha

Obecné instrukce k rekapitulaci a dechová cvičení.
Obsidiánové zrcadlo. Nauka Tezcatlipoca. 
Bílý křišťál. Nauka Opeřeného Hada - Ketsalcoatl.
Esenciální postup Vědomé snění – Rekapitulace a Kontemplace.



Obecné instrukce k rekapitulaci a dechová cvičení

“Dát dechu moc rozpustit vzpomínky”
“Odfoukávám příběh”

Dech je nekonečna a v tom tkví jeho síla.

Skrze dech a určité pozice očí a těla rozpoznávat vědomou přítomnost minerálů,
rostlin, zvířat a zvuků.

‘’Uvědomění si se’’ v nadčasové prázdnotě, jež objímá všechna časová období.
Tímto způsobem lze navštívit a rozpoznat obavy a očekávání a být osvobozeni dechem
vědomé přítomnosti.

Jednoduchá ne-dělání. Chodit pozpátku.

1)

2)

3)

4)



1)

2)

3)

4)

Rekapitulace:

Nadechovat a Vydechovat: pohybuji-zametám hlavou ze strany na stranu.

Začít na levé straně.

Nadechnu nalevo, vydechnu směrem napravo.

Nakonec 3 dechy v centru.

Použij čtyři otázky jako podněty pro vyvolání vzpomínek a pocitů:

 
 Co si myslím, že jsem

 Co mi řekli, že jsem

 Co si myslím, že nejsem

 Co si myslím, že bych mohl(a) být



Tělesné pozice:

1) Co si myslím, že jsem:
     V tureckém sedu sevřené pěsti opřené o zem před sebou 

2) Co si myslím, že jsem:
     Na kolenou, sedíce na patách v japonském stylu a s dlaněmi ve formě misky ve výšce srdce.
 
3) Co si myslím, že nejsem:
     Stojíce s nohami od sebe a rukama vztaženýma k nebi.

4) Co si myslím, že bych mohl(a) být:
     Pozice plodu v břiše matky vleže na boku
 
     Jednou za čas otáčet hlavou ze strany na stranu po dobu několika minut,
     na zahájení určité etapy a na její ukončení. 



Následující nádechy a výdechy se mohou praktikovat kdykoli a také na ukončení cyklu rekapitulace.
  
1)    Nadechni a vydechni 9x sedmi otvory hlavy. 
        Přirozeným způsobem, ale existuje i určitý řád: začít zleva, sluch, kůže-hmat, oči, ústa, nos.
        9 x každým otvorem (jeskyní) a pokračuješ dále. Soustředit se na pocity.

 2)    Nadechni a vydechni 4x každým ze třinácti kloubů. 
         Začít nalevo kotník-koleno-kyčle-zápěstí-loket-rameno- Napravo kotník…  zakončit krčním kloubem

 3)   Nadechni a vydechni 13 13x každým prstem na rukou a na nohou.
        Začít malíčkem levé strany – levá ruka a levá noha a následovně pokračovat napravo.
        13x dechů každým prstem…. Důležitý je pocit bez interpretace. 13 krát 20.

 4)    Nádech a výdech 13x pupkem, srdcem a hlavou.
         V zásadě soustředˇuj pozornost na tělesné pocity a a vydechuj – jako v potní chýši jakýmkoli místem,
         kde se zdá být pocit zakořeněný. 



Obsidiánové zrcadlo. Nauka Tezcatlipoca.
Krystal bílého křemene. Nauka Ketsalcoatl.



Vědomé snění

Noc
     Energetická očista dne pomocí dechu.

      Uložit se ke spánku. Modrá hvězda (Sirius) v centrálním kanálu ve výšce prsou a

      uvědomovat si pocit v rukou.

      Prohlásit záměr. Spočívám v jasnosti vědomí, jelikož si uvědomuji si, že sním.

     Uvědomuji si, že sním. Vstupuji do stavu kontemplace, ruce žehnají všem vjemům, nacházím radu,
     provádím magické kroky, spím ve snu.

1.

2.

3.

4.



Den
5. Za úsvitu otevírám oči. Okamžik čistého vědomí..

 6. Záměr. Probouzím se v prapůvodním světle vědomí. 
      Prozkoumávám pocity, jež se objevují na mém těle. 

7. S dechem si projdu prsty pravé nohy, od malíčku po palec. Stejně tak prsty pravé ruky
     Procítím také nohu a ruku na levé straně. Projdu si také třinácti klouby a třemi světy:
     břicho, prsa, hlava

8. Při východu slunce ti, jež sledují dny naguálů, prohlásí záměr: Naguále  ______ (naguál dne) rozžehni mé
     světlo tvým světlem ( kvalitativní manifestace energie naguála dne)

9. Hraji si se svou představivostí:  Mé tělo zůstává pohodlně v posteli. Vstává pouze snové tělo, aby realizovalo
     každodení práci běžného života

10. V běžném životě se Vědomá pozornost aktivně zapojuje do snové reality a zároveň vidí prázdnotu všech
       vjemů.  Proto si čas od času hraje s představou prázdné postele.

11. Kontrolovat si ruce, abychom si ověřili, jestli se nacházíme v odlišném stavu mysli.



Základní instrukce ke kontemplaci nebo-li Esenciální Ne-dělání

1) Uvědomit si Záměr. Energetická očista.

2) Spočívat ve Vědomém Bytí.

3) Využívat portály ke vstupu do pyramidy – tělesné pocity v orgánech asociovaných
 s naguály, barvy čtyř světových stran, sladění souhvězdí Plejád.

4) Spočívat znovu a znovu ve Vědomém Bytí.




