
Vašim záměrem je žít ve 
zdraví, vnitřním klidu a 

v harmonii s vnějším 
světem? Chcete tvořit a léčit 
myšlenkou? 
 
Mezníkem je  

Strážce prahu 

------------------------------------ 
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V důsledku událostí dnešní doby se v nás rodí otázky o smyslu života, přehodnocujeme 

své žebříčky hodnot. 

Vše se zesiluje – jak kladné tak záporné a nezpracované aspekty. Vyšší principy mají 

díky podpoře z vesmíru stále silnější a rychlejší účinek. Podstatou je očista. Klíčem je 

láska.  

Jak se ale pročistit ve vlastním nitru od hluboce uložených a zakořeněných aspektů ega, 

které ovládá naše myšlenky, naše akce a naše reakce? Jak rozpoznat to, co nám diktuje 

lži, co nás nutí uhýbat, konat účelově až sobecky, to, co nám neumožňuje konat v pravdě 

a lásce, tudíž v naší opravdové podstatě? 

 
Organizace INSPIRALA (Česká a Slovenská republika, Itálie) ve spolupráci s asociací 

DEVACHAN (Itálie) se ve svých nejvyšších zájmech zabývá duchovní regenerací člověka a 

předává prostřednictvím svých aktivit informace o tom, jak zajistit podmínky nezbytné pro 

vývoj božských schopností (tvoření myšlenkou, léčení, telepatie apod.) v člověku tak, aby 

přišel k osvobození a vyvíjel se dál spolu se Zemí dle vesmírného plánu. 

Dříve než člověk takové schopnosti a síly v sobě fyzicky rozpozná, je třeba, aby se jeho vůle 

jít tímto směrem stala vědomou uvnitř sebe samého. Světlo, které vyzařuje ze středu srdce, se 

musí zažehnout srdečnou a vědomou vůlí jít směrem k osvobození. 

Co tedy zabraňuje člověku vydat se na tuto cestu? Je to „Strážce prahu“. 

 

Kdo je strážce prahu?  

Všichni proroci včetně Ježíše mluvili o “tyranovi” v nás, který z nás dělá otroky a jehož 

ovládnutí  je nezbytné k možnému osvobození se od toho tajemného temného vnitřního hlasu, 

jenž nás uvádí do disharmonie a nesouladu, podněcuje naši skrytou touhu cítit se mizerně, 

přivádí nám zmatené, trýznivé a pesimistické myšlenky a nabádá nás k neblahým reakcím a 

rozhodování oproti láskyplnému vnitřnímu hlasu duše. Staří Egypťané jej nazývali KA – 

démon v nás, v esoterických vědách je nazýván STRÁŽCE PRAHU. 

 

Strážce prahu je takto nazýván, protože je poslední skutečnou překážkou na cestě k plnému 

vědomí toho, kým opravdu jsme, ke spojení se svou Duší. 

http://www.inspirala.cz/


Strážce prahu, ve středověké symbolice drak je naše nižší Já; kombinace materiálních a polo-

materiálních principů, které tvoří nižší ego, jež většina lidí láskyplně konejší a opečovává 

kvůli své vlastní sebelásce a hypotetické jistotě. 

Člověk nevidí své vlastní skutečné kvality, dokud lpí na své nižší přirozenosti.  

V nižším Já kromě zvířecích instinktů sídlí také vypočítavý intelekt se všemi jeho lstmi a 

vytáčkami, s jeho osobní vůlí a láskou k iluzím. 

 

Jak na nás Strážce prahu působí? 

Existují mnohé způsoby, kterými se strážce prahu snaží převzít vládu nad naším Já. 

Komunikuje s námi záludným způsobem. Prostřednictvím nevědomí a podvědomí nás nutí k 

myšlení a chování, které odpovídá jeho vlastní vůli, ne naší podstatě. Můžeme cítit silná 

nabádání a nutkání konat či reagovat neadekvátně.  Tohoto vlivu si většinou naše Já není 

vědomé. Jen při pozorném soustředění se na sebe je možné si uvědomit, že hybatelem našich 

myšlenek nebo činů není svobodné rozhodnutí našeho vědomí, ale nachází se mnohem 

hlouběji. 

V některých případech není takto lstivé působení dostačující. Může se také stát, že se Strážce 

prahu projeví velice otevřeným způsobem ve sféře snů. 

V případě výrazně duchovně založených osob může jednat tak, že se před nimi zjevuje v 

podobě vizí, jako svatý nebo bůh, kterému je tato osoba oddána. 

Tyto obrazy podobající se člověku jsou jen iluzorní. Strážce prahu nemá podobu lidské 

bytosti, je to jádro tvořené silovými čarami a magnetickými body. Vzhledem k tomu, že je 

jeho přirozenou schopností ovlivnit vědomí prostřednictvím nevědomí a podvědomí, ale jen 

výjimečně jej kontaktuje přímo, musí v takovém případě na sebe vzít podobu, kterou je lidské 

vědomí schopné rozeznat. 

 

Ať už se projeví prostřednictvím nevědomí nebo podvědomí, či využije zjevení v lidské 

podobě jako zprostředkovatele kontaktu s vědomím, vždy se snaží donutit člověka, aby jednal 

v souladu s nečistými protipřírodními silami, a když hrozí, že se vědomí od jeho moci 

osvobodí, pokouší jej vším, co si člověk může přát. Působí na jeho touhy a obavy tím, že mu 

slibuje uspokojení prvních a osvobození od těch druhých. 

V každém případě nejedná z pohnutky své vlastní vůle, ale jako věrný sluha (nebo lépe 

poddaný) sil přírody v úpadku, ve které žijeme. 

 

Duchovně-vědecký pohled na Strážce prahu 
Jedná se o jedno ze tří jader původní božské bytosti, ze které jsme vznikli. 

Mezi těmito třemi jádry bylo jedno pozitivní, jedno negativní a jedno neutrální. V některých 

lidech bylo zničeno to pozitivní, v jiných to negativní. 

Samozřejmě, že když v tomto případě mluvíme o pozitivním a negativním, nejedná se o dobré 

a špatné, ale jen o opačnou doplňující se polaritu, nutnou ke správné demonstraci problému. 

To, co nazýváme Strážcem prahu, je vlastně třetí jádro, které má neutrální polaritu. Jeho 

neutralita je důvodem, pro který se stalo kořistí sil v úpadku ve světě, ve kterém žijeme - 

obráceném proti přírodě. Stalo se jeho zrcadlem. 

 

Co získáme vítězstvím nad Strážcem prahu, nad nižším Já? 

V praktickém slova smyslu odbouráme schémata myšlení a chování, které nás oddělují od žití 

v pohodě,  radosti a harmonii a to nám umožní cíleně a lehce tvořit a uzdravovat sebe i 

ostatní. 

 

 

 



Cesta k osvobození se 

Vůle a představivost člověka jsou jedno s vůlí a představivostí moci vesmíru, která vše 

prostupuje a která vše, co se ve vesmíru nachází, vytvořila ze své vlastní podstaty. 

Člověk je mikrokosmos, který teoreticky obsahuje moci, esence a principy makrokosmu, 

vesmíru; jak světlo, tak tma jsou skryti v něm a kterákoliv z jeho součástí se může vyvíjet a 

růst. 

Duchovní věda učí spirituálně osvíceného člověka jak nakládat s těmito principy a 

neviditelnými silami, které, ač neviditelné, jsou podstatné, protože hmota a duch jsou jedno. 

Jsou projevem jedné základní síly.  

Projev v podobě vnějších viditelných efektů této moci je nazýván hmota. Člověk, který zná 

dokonale sám sebe, zná také celou přírodu; člověk, který může vládnout sám sobě s božskou 

moudrostí, nemůže být ovládán jinou mocí. 

 

Jak se zotročujícího a omezujícího Strážce prahu zbavit? 

Od podmínek a překážek, které nám Strážce prahu neustále klade, se můžeme krok za krokem 

osvobodit nabytím znalostí o tomto tématu a tím, že se naučíme nejdříve pozorovat a na to 

ovládat vlastní myšlenky a soustředit se na to božské v nás. Tak pak podstoupíme autentickou 

duchovní cestu k osvobození.  

Šťastnou cestu! 
 

Italský terapeut, lektor, badatel a zakladatel holistické organizace DEVACHAN 

SILVANO PAOLUCCI, spolehlivý a srdečný průvodce na cestě osobního růstu, přináší 

spolu s organizací INSPIRALA velmi aktuální téma perfektní pro dnešní dobu proměn 

a osvobozování se od starých způsobů myšlení – rozpoznání a ovládnutí vlastních stínů a 

otevření prostoru naší světlé stránce. Víkendového kurzu STRÁŽCE PRAHU aneb JAK 

ZVLÁDNOUT VLASTNÍ EGO se můžete zúčastnit ve dnech 10. - 11.11.2012 v Praze 

v centru Druna. Více na www.inspirala.cz. 

 
 


