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Pohled na !ínskou monádu mo"ná v jin#ch
souvislostech
Hodnocení u#ivatel%: 0 / 5 Hodno&te prosím Volby 5   Hodnotit

Cílem a smyslem tohoto "lánku je hrubé shrnutí tohoto symbolu z pohledu mo#ného
hlub'ího pochopení souvislosti ve smyslu tzv.toku energie

Jin a jang (Wikipedie)
Koncept jin–jang má p%vod v dávné "ínské filosofii a popisuje dv( navzájem opa"né a
dopl)ující se síly, které se nacházejí v ka#dé #ivé i ne#ivé "ásti vesmíru... A osvojily si je ob(
"ínské filosofie, Taoismus a Konfucianismus...

Toto je b(#né vyobrazení sil jin-jang, tzv. "ínská monáda. Jak si uká#eme v záv(ru,
pravd(podobn( je to jen mén( d%le#itá sou"ást sil, které jsou p*ístupné v'em.

Pokusíme se nyní tento obrázek rozebrat, tj. co znázor$uje

Bílou "ást s "ern$m puntíkem.a.
!ernou "ást s bíl$m puntíkem.b.
Sinusovku jako rozhraní "erné a bílé "asti.c.
To v'e uzav*ené v kruhu.d.
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Nyní se pokusíme vysv%tli jednotlivé body

Bílou !ást s !ern#m puntíkem – n(jaká forma energie (ale i nábo#enství, filosofie,
p*írodních sil, r%zné formy magie, esoteriky apod.), která v sob( zahrnuje i zárodek
opaku jmenovaného.

a.

&ernou !ást s bíl#m puntíkem – opa"ná forma n(jaké energie, (ale i nábo#enství,
filosofie, p*írodních sil, r%zné formy magie, esoteriky apod.), která v sob( zahrnuje i
zárodek v$'e jmenovaného.

b.

V t(chto dvou "ástech je v podstat( obsa#eno v'e t$kající se tohoto sv(ta a vesmíru se v'emi
dimenzemi,paralelními vesmíry..., p*írodních sil, r%zn$ch forem energii, filosofií, nábo#enství
v"etn( materialismu (tzv. v(deckého pojetí), v'eho #ivého i z pohledu psychick$ch sil. Je to
prost( v'e co okolo vnímáme sv$mi p(ti smysly a pomocí fyzick$ch za*ízení a "áste"n( i p*i
meditacích apod.

Nyní se dostáváme k zajímav(j'í a mén( známe "ásti a to:

Sinusovku jako rozhraní !erné a bílé !asti – jedná se pravd(podobn( o vyjád*ení sil z
pohledu ur"ité formy nábo#enství ve smyslu poznání a zkrocení vnit*ních sil "lov(ka (asi
ur"it( to jsou nap*. "istá forma taoismu, buddhismu – nikoliv jejich odno#e). Tato
sinusovka nám má znázornit to, #e "ím více zklidníme vnit*ní síly, tím více balancuje na
této "á*e a jsme schopni vnímat a uv(domovat si nejen bílou a "ernou "ást n(jaké
formy, ale i #e existuje "ást d).

c.

To v'e uzav(ené v kruhu – v prostoru je kruh koule. Jin$mi slovy *e"eno uv(domíme
si, #e v'e obsa#eno v a) a b) je ve skute"nosti uzav*ené a to je MATRIX (doporu"uji
shlédnout v'echny díly filmu stejn( pojmenované trilogie – pro lep'í pochopení toho co
je zde napsáno), hinduisté pou#ívají termín MÁ JÁ.

d.

To jsme n(jak$m zp%sobem probrali známé nebo i mén( známe informace.

Co je tedy skryté a ne zcela z(ejmé?

Nyní se dostáváme k tomu nejd)le"it%j'ímu co je skryté a ne zcela z(ejmé a to, #e:

Obrázek "ínské monády by m(l asi správn( vypadat takto nebo n(jak podobn(:
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Tento obrázek navíc znázor)uje to, #e celá !ínská monáda je jen malou !ásti n%!eho
daleko v%t'ího, (ekn%me z na'eho pohledu nekone!ného a pro nás naprosto
neznámého.

Lze se domnívat, #e toto je to prap%vodní „n(co“ (pro zjednodu'eni to naz$vejme forma
energie), z "eho vzniklo v'e, co okolo vnímáme nejen na'imi p(ti smysly, technick$m
za*ízením, ale i nap*. 'est$m smyslem, duchovním zrakem p*i meditacích apod.

Je to „ono n(co“, z kterého byl vytvo*en cel$ MATRIX.

Jen ob"as n(kde „probleskne“ termín „prap%vodní magie“ Lze se asi právem domnívat, #e
tento termín odkazuje práv( na „ono n(co“ z "eho manipulaci vzniklo v'e, tzv. magie tvo*ení a
to v pravém slova smyslu. M%#eme jen spekulovat, zda-li sta*í taoisté o tomto v(d(li a um(li s
touto formou zacházet "i ne.

Lze se domnívat, #e jedná z cest k poznání v$'e uvedeného je na t(chto stránkách.
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