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Aadhya - komnata 1

Poznámka:

Aadhya komnata 1 se týká iluze. Mandorla v této malbě
je velmi abstraktní a na jejím okraji překypuje pocit tvoření.
Had pokušitel je přítomen poblíž dna, naproti kříži. Symbol
"jak nahoře, tak dole" ukazuje do mandorly; výše nad ním
je dualita.

Báseň:

Klam formy

Ne všechny lži jsou stejné.
Ne všechny iluze 
mají své kořeny v půdě.
Klamy nestoupají,
aby odhalily pravdu,
nehledě na to,
co vám bylo říkáno.

Klam formy je svařený
s klamem prostoru.
Dohromady jsou hadem,
který visí ze stromu.
Jablko padá
z jeho úst,
vyvržené, takže můžete být stejní.

Klam formy je ten,
že jsme rozdílní.
A v této rozdílnosti se mísíme,
splétáme,
spojujeme, abychom vytvořili beztvaré
ve formě.
My, stvoření, tvoříme
stvoření.
Cyklus opakuje sám sebe,
vedoucí k velkému portálu,
kdy se všichni probudíme
k našemu kolektivnímu božství
a v jediném úsměvu
uhasíme klam formy.

Fallacy of Form

Not all lies are the same.
Not all illusions 
have their roots in soil.
Fallacies do not rise up
to reveal the truth,
no matter what 
you have been told.
 
The fallacy of form is welded
to the fallacy of space.
Together, they are the serpent 
that dangles from the tree. 
The apple falls
from its mouth,
regurgitated so you can be alike. 
 
The fallacy of form
is that we are different.
and in that difference we mesh,
interleave,
conjoin to create the formless
in form. 
We, the creation, create
the creation.
The cycle repeats itself,
leading to the great portal
when we all wake 
to our collective godhood
and in one smile
extinguish the fallacy of form.
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Aadhya - komnata 2

Poznámka:

Aadhya komnata 2 má množství témat, ale dominantním
je jednota. V malbě jsou prezentovány tři postavy.  Hlavní
subjekt je "zabalen" v energetickém obalu, kolem kterého
jsou  další  dvě  andělské  postavy  (průvodci),  tvořící
podstatnou část  lokálního vesmíru. Jednota je symbolicky
prezentována  symbolem  nekonečna  vznášejícím  se  nad
hlavou hlavního subjektu. 

Báseň:

Jednota

Příliš mladý, abys byl ztracený,
potřebuješ svět, který je pravdivý.
Žádné opláštění tě neuchrání,
žádná platba neuhradí cenu
tak dlouho prošlou.

Ty jsi více než jen jméno,
které bylo dáno tvou minulostí
duši pouze vypůjčené.
Ve všech těch zrcadlech,
kterými jsem prošel,
viděl jsem jen jeden obličej nepřivlastněný.
Nepřipsaný.
Bezzrcadlová absorpce
všech posvátných věcí.
Ta tajná síť,
která stlouká dualitu, aby vytvořila
jednotu, uvědomující si sama sebe.

Unity
 
Too young to be lost
you need a world that is true.
No cape with deliver you,
no payment will cover the cost
so long overdue.
 
You are more than a name;
given by your past
to a soul merely loaned.
In all the mirrors 
I have crossed
I have seen only one face unowned.
Unattributed.
The mirrorless absorption 
of all things sacred.
That secret network
that churns duality to make
unity aware of itself.
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Aadhya - komnata 3

Poznámka:

Komnata  3  Aadhya  lokality  je  zaměřena  na  program,
který  je  vštípen  do  lidského  podvědomí  (osobního)
a kolektivního nevědomí (univerzálního). Vertikální sloupce
představují 10 primárních kultur lidské společnosti. Uvnitř
každého sloupce je semeno rovnosti a jednoty, ale také tam
jsou soupeřící  síly,  které  ředí  či  modifikují  tuto základní
pravdu;  a  to  jsou  programy,  které  vytváří  frekvenci
oddělenosti.

Báseň:

Na perspektivě záleží

Program existuje.
Ano?
Ne?
Tvůj nesouhlas dokazuje, že jsi v něm.
V požehnaném zapomnění.
Bolestně si neuvědomující jeho ostré hrany.
Program je hluboce usazený,
předávaný z generace na generaci,
zapuštěný, jako kyslík ve vodě.
DNA ho nese,
zvedá do klenby našich myslí,
kde jeho obrazy rozlévají beton
pro otištění.

Stačí znát ten program?
Můžeš ho studovat.
Analyzovat.
Strhnout z něj každou zástěrku,
dokud nezíráš do obličeje
zlověstného plánu
k uvěznění,
k manipulování,
k potlačování,
k umenšování
té tvojí části,
která je jak svrchovaná, tak integrální.

Zrcadlová síň se směje.
Vždycky je další úroveň.
Čekající expanze.
Což není program
součástí té expanze?
Kde předstíráme nevědomost,
abychom získali naši odlišnost?

Jestli ten program nenávidíš,
pak házíš uhlíky
do troudnaté noci
a rozněcuješ oheň s osudovou vytrvalostí.

Perspective Matters
 
A program exists. 
Yes?
No?
Your disagreement proves you are inside it.
Blissfully oblivious. 
Painfully unaware of its sharp edges. 
The program is deeply seated,
passed from generation to generation,
embedded like oxygen in water. 
DNA carries it, 
hoisting it into our vaulted minds
where pictures pour cement
for the imprinting.
 
Is it enough to know the program?
You can study it.
Analyze it.
Rip every covering off of it
until you are staring into the face
of a sinister plan
to enslave,
manipulate,
repress,
diminish
that part of you 
that is both sovereign and integral.
 
The house of mirrors smiles.
There is always another level. 
An expansion waiting.
Isn’t the program 
a part of the expansion?
Where we feign ignorance
in order to gain our difference?
 
If you hate the program,
you are flicking embers 
into the tinder night,
summoning a fire with fatal persistence.
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Existuje zapletený řád,
který nás obsahuje.
Je lepší umožnit, než nenávidět.
Je lepší odporovat, než sytit.
Je lepší následovat své srdce, než osud.
Je lepší pochopit teď, než příliš pozdě.

Program je maličký zápach
na slavnostní hostině věčného života.
Na perspektivě záleží.

There is an implicate order
that embraces us.
Better to allow than hate.
Better to resist than sate.
Better to follow your heart than fate.
Better to understand now than too late.
 
The program is a tiny oder 
in the glorious feast of immortal life. 
Perspective matters. 
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Aadhya - komnata 4

Poznámka:

Tato malba představuje radost, která je nalezena poté, co
byl rozpoznán Program a jeho zákeřné  metody infiltrování
a ovlivňování mysli. Tato radost je vnitřní tvorba založená
na  principu,  že  chápeš  dlouhodobost  cesty,  větší  obraz,
zakřivení  života  a  svou  roli  v  tom  všem,  jako  přijímač
a vysílač frekvencí jednoty a rovnosti.

Báseň:

Natrénované způsoby

Byli jsme trénováni k ústupu.
Zakroužkovat jádro jako měsíc
odrážející světlo
bez gravitace.
Byli jsme trénováni žít slepí
k hlubokým prostorům;
k frekvencím, které jsme uzavřeli
jako masky přes obličeje.
Byli jsme trénováni k ignorování
nekonečných výzev našeho srdečního instinktu
směřovat dovnitř pro pocítění spojení
s naší duší.
Byli jsme trénováni věřit
slovům a číslům,
jako by ukazovala cestu
k absolutní pravdě;
ale pravda nikdy nezatěžuje.
Pravda se ukazuje v těch vzácných,
nahodilých momentech, které nemůžou být nacvičeny,
nebo přemluveny, aby vstoupily do našeho vnímání.
Nicméně stíny
této absolutní pravdy,
vyčnívají,
vyjádřené v miliónech rozličných,
natrénovaných způsobů.

Trained Ways
 
We were trained to retreat.
To circle the core like a moon
reflecting light
without gravity.
We were trained to live blind
of the profound spaces;
frequencies we shuttered
like masks over faces.
We were trained to ignore 
the endless plea of our heart’s instinct
to steer inward to feel the link
of our soul.
We were trained to believe 
words and numbers,
as if they pointed the way 
to the ultimate truth,
but truth never encumbers.
Truth displays itself in those rare, 
random moments that cannot be trained
or coaxed into our perception. 
The shadows, however, 
of that ultimate truth,
do protrude,
expressed in a million different 
trained ways.
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Aadhya - komnata 5

Poznámka:

Komnata 5 je prostě o srdci.

Báseň:

Hlas

Hlasitě jsem plakal to jméno;
vesmír se utišil, aby naslouchal.
Obíhající planety hlídaly davy,
které se s blýskajícíma očima shromažďovaly .
Zpíval jsem ho pravdivě;
zpíval jsem ho hrdě,
uklidňujícími tóny jsem ho křtil.
Neslo posvátný oheň,
odolávající času,
nespoutané žádnou hodinou,
znalo jen stoupání.

Ten zvuk překračoval rozměrná nebe,
zpěv mocně se provrtávající skrz nezřetelné portály.
Vesmír, osvobozený od všech nemocí i léčení,
se postavil a uklonil;
sečtení všech materiálních forem.
Z těchto hlubin, z neproniknutelné nicoty,
hlas vymrštil sám sebe
napříč absonitskou říší
v hledání nás všech.

The Voice
 
I wept the name out loud;
the universe stilled to listen.
Orbiting planets patrolled the crowd
that gathered with glistening eyes.
I sang it true;
I sang it proud,
with calm tones I christened it.
It bore the sacred fire
impervious to time, 
unbounded by a single hour
it knew only how to climb.
 
That sound traversed the spacious skies,
a sung bolt surging through portals obscure.
The cosmos, free of any malady or cure,
stood up and bowed, 
the summation of all material forms.
Out of this deep, impenetrable void,
a voice flung itself 
across the absonite empire
In search of us all. 
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Aadhya - komnata 6

Poznámka:

není

Báseň:

Nepoznatelné

Drápy úplně vystrčené,
definované v ohni;
zavřel jsem své oči
a sledoval oceánská dna
a opuštěnost oblohy.
Tichý, průzračný klid.
Tady se probouzí intelekt srdce.
Nahoře,
odchozí svět driftuje
v moři verdiktů;
v naději, že najde a udrží
nepoznatelné.
Zapomnětlivost je povolením
pro přeorientování.

Zapomněli 
na důvod,
který se nazývá nepoznatelné.

Unknowable
 
Claws fully extended
defined in fire,
I close my eyes and 
see ocean floors,
the sky’s abandonment.
Calm, liquid peace.
The heart’s intellect awakens here.
Above,
the out-bound world drifts
in a sea of verdicts;
hoping to find and hold 
the unknowable.
Forgetfulness is the sanction
of reorientation.
 
They have forgotten
the reason 
it is called unknowable.

8



Aadhya - komnata 7

Poznámka:

Komnata  7  vyobrazuje  interakci  energetického  srdce
s Prvotním Zdrojem.
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Aadhya - komnata 8

Poznámka:

Tato  malba  představuje  velký  glyf  pod  extrémním
zvětšením, kde můžou být vidět  všechny detaily.   Jak se
zdá, tak ten glyf, částečně díky oku, oplývá inteligencí. Dvě
abstraktní postavy po obou stranách spočívají na symbolu
nekonečna.  Ta  napravo  má  rohy  v  pozemských  barvách
a představuje  ego-jáství.  Ta  nalevo  představuje  nově
aktivovaného  adepta.  Tento  konkrétní  glyf  představuje
Navigátora Celistvosti,  což je termín, který v materiálech
Tvůrců  Křídel  značí  ten  prvek  v  lidském  nástroji,  který
iniciuje autentické hledání Boha.
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Aadhya - komnata 9

Poznámka:

Aadhya  komnata  9  je  velmi  komplexním  souborem
témat.  Centrální postava má rohy, což představuje program
jejího  lidského  nástroje  nebo  prostě  zaujetí  ego-jástvím.
Tato  postava  je  překrytá  symbolem stromu života,  jak je
vyobrazován v židovské  mystice.  Je  na  něm ukázáno 10
propojených uzlů. To je klíčový symbol Kabaly. Na pravé
straně je vysoce abstrahovaná postava a Tvůrce Křídel je
představen nalevo. Informační úroveň, která je zakódovaná
v  této  malbě,  by  vyžadovala  tucet  nebo  více  stran
k vysvětlení. To je výzva, kterou nepřijmu.
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Aadhya - komnata 10

Poznámka:

Horní  část  Aadhya  komnaty  10  hovoří  o  dualitě
a konstrukci  šachovnice.  64  polí  šachovnice  tvoří
kolektivně  jeden  čtverec  (fraktály).  Čtverec  je  metaforou
pro  dvě  dimenze.  Černá  a  bílá  je  metaforou  pro  duální
přirozenost  reality.   To  je  ekvivalent  "základní  reality"
spojené s přežitím. Pod tím je kruh, což je metafora pro
jednotu, celistvost a cestu necestu. Uvnitř kruhu je andělská
postava,  která  je  zakořeněná  do  pozemské  krajiny.  Před
touto  andělskou  přítomností  je  spirálová  mandala,  která
vede do díry v zemi. Tato mandala téměř vábí andělskou
postavu, aby vystoupila z trojúhelníku a vstoupila do "díry",
která představuje podvědomí.

Trojúhelník  uvnitř  kruhu  je  symbolem
třídimenzionálního světa.  Je to "nádoba" ducha či  esence
duše.  Oko na levé straně je živé v porovnání s okem na
pravé straně, které je bez života, avšak otevřené. Levé oko
je skrze světlo propojeno se srdcem andělské přítomnosti
uvnitř trojúhelníku prostřednictvím energetického paprsku.

Dál  za  tímto  ústředním  popisem  je  malba  docela
rovnoměrně  rozdělena  do  čtvrtin.  Horní  levé  čtvrtině
dominuje  lidská  postava,  oko  a  drak.  Lidská  postava  je
"fragmentována",  protože  má jedno oko na  měnící  se tří
dimenzionální realitě a jedno oko je zaměřeno dovnitř na
bezčasovou realitu původu. Glyf představuje původ. Drak
je archetypem primitivních mocných, kteří byli přemoženi
lidskou  statečností.  Ta  vzpomínka  stále  přetrvává,  ale  je
abstraktní, stejně jako obraz draka.

Pravé horní čtvrtině dominuje protáhlý portál a ženská
lidská  postava,  která  má  ruce  za  zády  v  gestu  klidného
přijetí.  Za  ní  jsou  glyfy  původu a  oba  lidé  se  dívají  do
kruhu. Protáhlý portál (modrý ovál) v sobě obsahuje stejný
symbol čtvrti, jako je na celé malbě, což říká, že celá malba
je portál.

Povšimneš  si,  že  je  zde  modrá  horizontální  linka  ve
středu malby, která rozděluje vědomé a podvědomé aspekty
díla.  Dvě podvědomé čtvrti  jsou z jistého důvodu zjevně
více abstraktní. Pravé spodní čtvrti dominuje geometrická
postava, která má jistou podobnost s rakví či sarkofágem.
To znamená, že postava v horní pravé čtvrtině je smířená se
smrtí. Můžeš vidět, jak se tato lidská postava "rozpouští" do
této rakve, ze které dále vpravo v této čtvrtině povstávají
dvě andělské postavy. 

Levá  dolní  čtvrtina  je  portál.  Představuje,  stejně  jako
všechny  portály,  průchod.  To,  co  rozděluje  dolní  dvě
čtvrtiny, je plynoucí "řeka". Je to proud malby. Věc, která
svede  oko  pryč,  ale  také  přivede  oko  k  ústřední  kvalitě
malby.  To  je  pro  umělce  nejtěžší  věc:  řídit  pohyb  očí
v synchronizaci s příběhem díla.
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Aadhya - komnata 11

Poznámka:

Komnata  11  v  lokalitě  Aadhya je  symbolem přenosu:
výdechem lidského nástroje přenášející vyšší energie, které
dostal  jako výsledek aplikace Kvantové Pauzy (nebo jiné
dechové techniky).
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Aadhya - komnata 12

Poznámka:

Tato malba (Aadhya komnata 12) je symbolem aktivace
a napětí, které se může objevit, když je jedinec aktivován
prostřednictvím  svého  Navigátora  Celistvosti.  Barevné
frekvence v této malbě hrají významnou roli při určování
těchto napětí. Je tu tlak z vyšších frekvencí a zároveň tah
kořeny starých systémů víry.  Svrchovaný Integrál  (uvnitř
hlavní postavy) vábí pod hlukem vnějšího světa.
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Aadhya - komnata 13

Poznámka:

Nálada v komnatě 13 je o mystických říších, ze kterých
pocházíme. Toto dílo pracuje s velmi starobylými energiemi
našeho  původu  a  osudu.  Je  to  božský  plán  v  abstraktní
formě.
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Aadhya - komnata 14

Poznámka:

Báseň, která je prezentována na této komorové malbě, je
k přečtení ve Smíšené mediální galerii Zyanya komora 2.
Má název Průvodce. Poté, co jsem napsal báseň a přiřadil ji
k  Zyanya  komoře  2,  cítil  jsem,  že  báseň  potřebuje  být
součástí nové malby. Někdy vize zrají mezi srdcem a myslí,
jako by hráli ping-pong. Bylo to několik let poté, co jsem
napsal báseň, kdy jsem ucítil jistotu v tom, jak by mohla být
prezentována v malbě. Věřím, že toto dokážete dekódovat
bez mé pomoci.
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Aadhya - komnata 15

Poznámka:

Umělci velmi často vytvářejí autoportréty. Toto je můj.
Ano,  je  to  abstrahováno  do  té  míry,  že  to  vlastně
nepředstavuje to, jak vypadám, ale portrét se více zabývá
energetickými úrovněmi, které tvoří můj lidský nástroj, což
obsahuje mysl, emoce a tělo.
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Aadhya - komnata 16

Poznámka:

Aadhya komnata 16 je velmi složitá malba, a jak to u
všech  složitých  děl  bývá,  je  tu  mnoho  témat,  která  se
navzájem prolínají. Patří mezi ně:

- důležitost rytmického pohybu
- kontemplace ve 3D světě
- čelit "stínům" ve vašich lokálních vesmírech a léčit je
- být "vysílací věží" soudržnosti
- zůstat probuzený po aktivaci
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Aadhya - komnata 17

Poznámka:

Pro tuto malbu nejsem ochoten podat vysvětlení. Pokud
jsi četl poznámky u mých ostatních prací, budeš vědět, jak
dekódovat tuto práci po svém. Praktikuj.
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Aadhya - komnata 18

Poznámka:

Jestliže jste omezeni plátnem 40 x 32 palců, a přitom
chcete vyprávět  velmi obsáhlý příběh,  musíte abstrahovat
(překládat)  příběh  do  symbolických  modulů.  Obvykle  to
dělám a tyto moduly potom nesou svůj vlastní význam. Čas
mi  teď  neumožňuje  objasnit  všechny  tyto  významy,  ale
pokusím se sem někdy vrátit a přidat tento obsah později.
Mezitím  uvidím,  jestli  budete  schopni  sami  dekódovat
některé z těchto modulů.
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Aadhya - komnata 19

Poznámka:

V komnatě 19 lokality Aadhya můžete vidět tři panely
oddělené dvěma linkami plnými glyfů a listů. Na prvním
panelu  (vlevo),  je  nekonečná bytost,  na  pravé  straně  je
konečná bytost  ukázaná  zde  s  jedním křídlem.  Obě  tyto
bytosti jsou spojeny s prostřední, velmi abstraktní formou
Svrchovaného  Integrálu.  Zbytek  vás  nechám  odhalit
samostatně.
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Aadhya - komnata 20

Poznámka:

Komnata  20  představuje  aktivaci  mocného  snu.  Sny
tohoto druhu přinášejí vizi budoucnosti (předpověd) a často
jsou  používány,  aby  inspirovaly  snícího  k  posunu
mentálního modelu, který ho blokuje, nebo mu znemožňuje
mít větší vhled týkající se jeho nesmrtelnosti.
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Aadhya - komnata 21

Poznámka:

Komnata  21  vyobrazuje  komplexnost  našeho  lidského
nástroje a  toho,  jak je  propojen s kvantovými poli,  které
procházejí za naše uvědomění.
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Aadhya - komnata 22

Poznámka:

Komnata 22 má dvě základní "okna": Na levé straně je
výhled podobný portálu (také ho lze vnímat jako zrcadlo),
kde na nás konfrontačně zírá naše id/stín. Na pravé straně,
uvnitř biomorfní "bubliny", jsou dvě entity. Postava vlevo
je  zkušenostní  vědomí,  jak  je  definované  viditelným
mozkem,  modrou  barvou,  dominantním  okem,  které  je
doširoka otevřené a obklopují ho nervová zakončení. Je to
entita, která je řízená svým prostředím. Reaguje a přitom je
jediným  vláknem  spojena  s  vševidoucím  okem  (symbol
vševědoucnosti; spojení s Jediným, který je Vším).

Druhá  entita  (zelená)  je  vůči  prostředí  převážně
uzavřená  a  pracuje  ze  své  vnitřní  perspektivy
(psychologické  smýšlení)  a  sahá  k  druhé  entitě  v  aktu
útěchy a ulehčení. Je více vyvinutá (nadvědomí), zatímco
modrá  postava  představuje  více  ego.  Takže  tu  jistým
způsobem  máme  podvědomí,  intelekt  a  nadvědomí
představované těmito třemi entitami. Malba byla vytvořena
tak, aby každému z nich poskytla  rovnocenné zastoupení
a umožnila  pozorovateli  vidět  je  souběžně,  pod
dohlížejícím okem vševědoucnosti.
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Aadhya - komnata 23
Poznámka:

V Aadhya komnatě 23 vidíme, že hlavním tématem je
žena procházející iniciací. Jsou tu také další témata, která
při své práci rád používám:
• Pustá  krajina  s  vodou.  To vykouzlí,  alespoň  pro  mě,

kvintesenciální dualitu: poušť a voda, život a smrt.
• Mám rád okřídlené lidi, kteří jsou průzrační. V tomto

případě je hlavní postava nahá, ale nejen nahá, je polo-
průhledná nikoliv ve smyslu fyzické průhlednosti jako
při  anatomickém  popisu,  ale  týká  se  to  spíše
energetického proudění.

• Idea křídel a kořenů je dichotomií, která v díle vytváří
tiché  napětí.  Nicméně  jak  můžete  na  hlavní  postavě
vidět, ona se prolamuje z kořenů (to je iniciace).

• Komplex duše je zajímavé téma, protože funguje vně
fyzické  dimenze  lidského  nástroje.  Používám  jak
biblickou  variantu  (halo),  tak  mou  osobní  verzi  se
spojením na symbol nekonečna.

• Had blížící se k hlavní postavě je referencí na Evu a na
strom poznání dobra a zla.

• Entita nalevo je iniciátor. Má na sobě oblek harlekýna,
ale jeho maska není z tohoto světa. Rád používám rohy,
nikoliv ve smyslu vyobrazení démonů, ale  spíše lidí,
kteří  jsou uzemnění  ve  svých zvířecích  jástvích (id).
On drží pírko z ženy (Evy) a dotýká se jejího ramene
a ve svém doteku jí posílá iniciační symboly.

• On je definován jako muž díky spermatu, které pokrývá
jeho hruď (povšimněte si  symbolu otazníku,  který je
zformován bílou sekcí na jeho hrudi). V mytologických
příbězích je iniciátorem téměř vždy muž, protože muži
jsou  aktivátory  a  příjemcem  je  téměř  vždy  žena,
protože  ženy  jsou  receptory.  Tato  dynamika  vytváří
kreativní jiskru či zrození.

• Povšimněte  si  vajíčka  na  pozadí,  jak  je  zasaženo
bleskem. To je následek iniciace. Také si povšimněte,
že muž stojí v kaluži vody (životní síla), zatímco Eva je
zakořeněna v pouštním dně.

• Na dně pouště jsou různé objekty: spirálové oko, staré
větve stromu, rukavice, oko a maska. To jsou součásti
příběhu  Evy,  která  se  vzdává  těchto  věcí,  které  ji
chránily  od  naprosté  průzračnosti.  V  některých
šamanských  kulturách  si  musí  osoba  procházející
iniciací sundat svou masku a rukavice.

• Bytost v pozadí s křídly je prostředník, definovaný jako
mezistav mezi člověkem a andělským stavem. Oni jsou
docela skuteční, ale časově a dimenzionálně posunutí.
Oni jsou na pozadí.  Tento pozoruje iniciaci  se svými
křídly rozpjatými a připravenými k letu. Pro Evu je to
forma inspirace.

• Vyryté siločáry na zemi poukazují na propojenost.
• Krev  na  rozích  iniciátora  je  znamení  jeho  lidskosti.

Harlekýni byli v Itálii  koncem 16. století známi jako
pomatení služebníci, ale jak bylo řečeno již dříve, toto
není pozemská maska. Je více jako hi-tech přilba. Když
se podíváte blíže, můžete na přilbě vidět okruhy.

• Jak iniciátor, tak iniciovaná mají srdeční portály - jeden
je více konvexní a jeden více konkávní.
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Aadhya - komnata 24

Poznámka:

Komnata  24  odhaluje  archetyp  moudrého  vlka.   Tato
malba  může být  první,  která  vyobrazuje  uvnitř  mandorly
zvíře,  ačkoliv  v  tomto  případě  mandorla  slouží  dvojímu
účelu – jako aura celého těla a jako křídla. Biomorfní tvar
na  pravé  straně  symbolizuje  kreativní  energii  moudrosti,
která  transformuje  hustoty  a  osvětluje  je,  činí  je  více
optimistickými.  Fráze:  "Něco se  nám odhaluje  skrze  nás
samé" je vyryta na zakořeněné základně vlka (vpravo dole).
V mytologii  Tvůrců  Křídel  je  tím "něčím"  Velký  Portál:
nevyvratitelný vědecký objev lidské duše. 
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