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 Část I. 

Tři společenské typy a člověk 

 Následujíc nepsané zákony své rasy, vytvořili Árijci rozvinuté civilizace, založené na trojfunkční hierarchii: 
kněžstvo, válečníci a dělníci. Poplatni duši své rasy, zavedli svůj sociální řád jakožto pokračování kosmického 
řádu, usuzuje francouzský profesor  Georges Dumézil.  Tři společenské stavy odpovídají třem královstvím a také 
třem bohům, kteří jim vládnou. Nejdříve musíme především hledat příčinu tohoto trojného řádu – v jedinci a  
v životních potřebách jeho kmene.    

   

Tři základní ctnosti 

 Co potřebuje člověk k uspokojivému životu? Na prvním místě potřebuje prostředky k existenci – jídlo, oděv, 
dům, které si obstarává prací. Ale práce je jen polovinou skutečného úsilí, blaho musí být také chráněno. Pokud 
chce mít člověk právo svobodně pracovat a vůbec žít, musí si ho získat tím, že bude bojovníkem. Život je jedna 
věčná válka – za realizaci kmene a obývání svého životního prostoru. Život je vůlí k moci, tvrdí velký německý 
filozof Friedrich Nietzsche. Ve skutcích válečníků se realizuje vůle k moci, ne pouze vůle vnutit nadvládu 
kmene, ale nejvíce vůle chránit a zdokonalovat svou rasu. Avšak posvátným symbolem rasového dědictví je krev 
– ta proudí v člověku a předává se v generacích, je vlastně nesmrtelná. Z tohoto důvodu byla u starověkých 
společností hodnota člověka poměřována urozeností jeho krve. Proto lidé starověku podřizovali své životy 
posvátným zákonům krve.  

Nicméně člověk nesmí být jen válečníkem v onom úzkém slova smyslu. Zákony života jsou příliš složité, tudíž 
ne všechny problémy tohoto světa lze řešit jen silou. Člověk musí být zcela pánem svého osudu – nejen 
v prostoru, ale i v rozměru času, ve vzdálené budoucnosti. Proto potřebuje vědění o Celku, musí růst jako 
kompletní jedinec. Studováním zákonů přírody člověk poznává jejího neviditelného Stvořitele, Stvořitele sebe 
samého. Nejvyšším smyslem života je poznání Boha. Když člověk dosáhne jednoty s Bohem, uvede své vědění 
do spojitosti s Božským počátkem, takže jej může použít jen k dobru, aniž by narušoval božský řád. Nakonec 
dobré je pouze to, co je dobré pro kmen. Duchovní rozvoj nekončí u jedince, je službou v zájmu kmene, za 
uskutečňování ducha své rasy. Pouze člověk urozené krve dokáže otevřít své smysly duchovní dimenzi, aby 
dosáhl zjevení k tajemstvím Stvoření a osudu svého kmene.    

”A poté, čtvrtý týden, svatí a spravedliví budou mít zjevení, protože generaci bude přinesen mír a bude pro ně 
postaven dům; pátý týden pro ně bude postaven mohutný a úchvatný palác.” (Kniha Henochova 92:9) 

Pokud nad tím budeme přemýšlet, vyvodíme z toho, že v člověku se uskutečňuje trojfunkční jednota jeho 
základních ctností – dělnické, vojenské a duchovní, které uvádí do pohybu tři okruhy lidské existence – 
 přeměny, krve a ducha. Jedním ze symbolů duchovní sféry je dle germánské mytologie Ódinův osminohý kůň 
Slepni. Prostřednictvím Sleipniho Ódin přechází z nebeského království do pozemského a zpět do nebe.    

   

Trojfunk ční hierarchie 

Jedinec v sobě není schopen zcela rozvinout duchovní, vojenské a dělnické ctnosti. Avšak jejich nutnost dala u 
indoevropských národů vzniknout společenské struktuře rozdělení společnosti s trojfunkční identitou. Dle prof. 
Dumézila vypadá následovně: 

      1. Právní moc, která se klene nad samostatnými funkcemi, magie, náboženství a spolu s tím – zákonodárství. 

     2. Politická moc s výkonnou autoritou policie, armády a správy. 



     3. Ekonomická moc ve sféře obchodu, zboží, výroby a blahobytu. (1) 

  

Tento typ uspořádání společnosti byl platný u všech indoevropských národů, nezávisle na úrovni státního 
uspořádání. V malých kmenových státech starověkých Keltů měla trojfunční hierarchie tuto podobu: 

      1. Druidové – kněžstvo. 

     2. Flyithové – válečníci. 

     3. Bo-irigové – vlastníci dobytka. 

      

Starověcí Germáni měli podobně organizovanou společnost s těmito známými stavy: 

      1. Armánci – kněžstvo. 

     2. Berserkové – válečníci. 

  

Achemenidiánská Persie byla dobře organizovaná říše, jejíž instituce byly založeny na trojfunkční hierarchii: 

 1. Anthra van – duchovní stav tvořený kněžími – mobady, známými také jako mágové. 

2. Satrapové – správci; rathae star – válečníci bojující na vozech. 

3. Dělný lid: vastrio – chovatelé dobytka; frushiant – zemědělci. 

  

V indické společnosti, jež se skládá z různých ras a národů, je složitá trojfunkční hierarchie. Souvisí 
s jednotlivými rasami, které tvoří čtyři základní (ne tři) kasty (varny): 

     1. Bráhmani – kněží a duchovní. 

2. Kšatrijové – válečníci, správci a králové (rajahové). 

3. Vaišjové – zemědělci a obchodníci. 

4. Šudrové (Neárijci) – zemědělští dělníci a sluhové, kteří pracují pro tři vyšší kasty. 

  

Starověcí Bulhaři měli pokročilé státní uspořádání, s více než 40 státními a vojenskými tituly, založenými na 
trojfunkční hierarchii: 

  

1. Kolobarci – kněžstvo. 

2. Válečnický stav: boilaové – vyšší velitelé; tarkanci – správci; bagatourci – těžká jízda; bagainci – štábní  



    důstojníci. (2) 

3. Dělný lid, nazývaný jednoduše Bulhaři dle jednoho známého, v kameni tesaného textu chána Malamira. 

 Dle principu vedení jedním mužem patří nejvyšší moc králi. Obyčejně patří král ke kněžstvu, ale zcela vede tři 
stavy, a je zároveň nejvyšším knězem, nejvyšším velitelem a autokratem. Dle tohoto principu byly uspořádány 
státy starověkých Bulharů a Peršanů a také Římská říše. Na rozdíl od nich byla starověká Indie a kmenové státy 
Keltů uspořádány na základě teokratického principu – králové pocházeli z válečnického stavu, ale kněžský stav 
měl nad nimi nejvyšší moc.  

Jakožto forma společenského řádu není trojfunkční hierarchie pouze výtvorem Indoevropanů. Má obecně původ 
u národů bílé rasy, musela vzniknout po stvoření bílého člověka. Tento koncept je rozvinut v Platónových 
dialozích Timaea a Critiase, v nichž vypráví o nejstarších civilizacích světa – legendární Atlantidě a státě 
existujícím v té době na místě Athén. Státní uspořádání prehistorických Athén bylo založeno na trojfunkční 
hierarchii. Platón tvrdí, že toto uspořádání zavedli bohové Héfaistos a Athéna, předkové prehistorických 
Athéňanů. Podobné uspořádání státu je charakteristické pro Atlantidu. Při popisu architektury Atlantidy věnuje 
Platón pozornost trojbarevné kombinaci bílé, rudé a černé, jež odpovídaly třem společenským stavům. 

Legenda o prehistorických Athénách a Atlantidě, potopené přibližně před 12000 lety, není fikce. Zlomkovitá 
data o těchto prehistorických dobách se zachovaly v mnoha národních mýtech. Tvrdíme, že dávno před 
Indoevropany vládly světu jiné bílé národy. Určité skupiny mezi nimi vytvořily starověké Egypťany, Inky a 
Guanchy – původním národem Kanárských ostrovů. 

Mají specifické rodinné, dynastické a pohřební tradice, jež se liší od indoevropských. Z tohoto důvodu 
usuzujeme, že tyto národy byly dědici atlantské civilizace. Trojfunkční hierarchie se rozvinula ve starověkém 
Egyptě, říši Inků a také v královstvích Guanchů, kteří žili tak primitivním způsobem, že dle představ naší 
civilizace by odpovídalo podmínkám doby kamenné. Takže král Guanchů se nazývá mencey a trojfunkční 
hierarchie vypadá následovně: 

     1.    Achimencey – šlechta. 

2.    Cichiciquitos – válečníci. 

3.    Achicaxna – dělný lid. 

      

Nejméně dva tisíce let před indoevropskou invazí dospěly sumerská a proto-indická civilizace. Nacházíme 
mnoho paralel mezi státními tituly ve starověkého Bulharska a posvátnými národy v odkazu těchto civilizací. To 
je důkaz, že naši předkové jsou dědicové jediné starověké civilizace, která dávno před Indoevropany rozšířila 
svůj kulturní vliv po Starém světě. 

   

Ideologie trojfunk ční hierarchie 

 Tři základní ctnosti určují sociální strukturu a hodnotový systém všech ras a národů. V dějinách světa se 
objevují  různé národy – v některých z nich převládají dělné ctnosti, v jiných vojenské ctnosti, a tak není divu, že 
dle některých starověkých autorů jako Hérodotos jsou i národy charakterizovány jako kněžské. Jakožto kněžské 
národy musíme chápat národy, které vyjadřovaly duchovní ctnosti. V dlouhodobé perspektivě jsou tři základní 
ctnosti jen jedním kritériem různorodosti národů. 

Je jasné, že národy bez jakýchkoli vojenských či duchovních ctností nikdy nedošly stabilního sociálního řádu a 
trvalých kulturních úspěchů. Ve většině případů byly poraženy a asimilovány jinými organizovanějšími národy. 
Válečnické národy také nikdy nevytvořily státy, jež by dlouho vydržely navzdory schopnostem jejich 
zakladatelů. Uchváceny kořistnickými válkami a vedeny žízní po moci a plenění neuměly předvídat budoucí 
vývoj dějinných procesů, aby byly schopny ho řídit. Proto se takové říše vždy zhroutily pod svou vlastní vahou. 



Pouze státům s trojfunkčním uspořádáním se podařilo udržet si moc nejen v prostoru, ale také v čase. Státy,  kde 
došlo k realizaci tří základních principů trojfunkční hierarchie – velikosti, síle, bohatství – měly stabilní 
duchovní základ , silnou armádu, výkonnou správu a vzkvétající ekonomiku. Takovým státům se podařilo přežít 
nestálost dějin, protože byly vedeny vysoce vzdělanými duchovními elitami, které měly dlouhodobou vizi a 
strategii.  

Historické prameny týkající se trojfunkční hierarchie jsou příliš omezené, protože toto společenské uspořádání  
se vyvinulo jako jeden nepsaný zákon. Starověcí lidé ji realizovali jako něco příliš přirozeného, než aby to bylo 
detailně formulováno. Ve všech případech jsou tři společenské stavy uskutečňovány ve shodě s třemi 
královstvími světa – nebeským, zemským a podzemním – a jsou symbolizovány třemi barvami, jež s nimi 
souvisí – bílou, červenou a černou. Tyto barvy mají v árijské duchovní tradici zásadní význam. 

Více se o trojfunkční ideologii můžeme dozvědět ze starověké indické filozofie a zákonodárství. Kvůli 
komplikovanosti indické společnosti je symbolismus barev obohacen o další barvu – žlutou. To je barva vaišjů, 
zatímco pro dělný lid obvyklá černá barva odpovídá nejnižší kastě – šudrům.   

Rozdílná podstata kast se vysvětluje mýtem o jejich původu z různých částí Brahmova těla. Bráhmani pocházejí 
z jeho hlavy, kšatrijové z rukou, vaišjové z nohou a šudrové z chodidel. Proto následuje koncept, že každá kasta 
(rasa) má vlastní morální zákon – v sanskrtu nazývaný dharma. Ten musí být uskutečňován dodržováním daných 
pravidel chování v osobním i společenském životě. Čím vyšší místo má kasta v hierarchii, tím komplexnější tato 
pravidla jsou. Ustanovení pro morální normy oddělených kast, pro jejich práva, povinnosti a vzájemný vztah   
jsou vymezena v Manuově zákoníku. Základní myšlenkou tohoto zákoníku je, že člověk musí být věrný lidu své 
kasty a také respektovat lid vyšších kast, avšak nesmí klesnout na úroveň kast nižších. Hlavní zákon přírody je 
v Manuově zákoníku chápán takto: Buď sám sebou, ale usiluj o to, být víc než jsi! Na toto téma se vyjádřil 
chilský publicista Miguel Serano, že Manuův zákoník dává vzniknout Říši Ducha – Manuově říši.                        
                

Metafyzické vztahy mezi ctnostmi kast a jejich barvami jsou vyjádřeny v následující moudrých slovech Vastu-
šástry: 

 Každé skupině lidí patří vlastní zem. 

Pokud chceš pro někoho něco vybudovat, 

zjisti si kvality a prostředí. 

  

Bráhmani potřebují bílou zem, 

s vůní másla a sladké chuti. 

Pak cítí se blaženi a šťastní. 

  

Kšatrijové s rudou zemí spojeni jsou, 

s vůní krve a ostrou chutí. 

To sílu jim přináší. 

  

Vaišjové žlutou zem hledají, 



s vůní pšenice a kyselou půdou. 

Ta nejlepší je pro hromadění bohatství. 

  

Šudrové za Černé jugy černou zemi obývají, 

jež omamuje jako víno a oplývá hořkou chutí. 

Stejně jak práce, kterou zem jim ta skýtá. (3) 

  

Po mnoho let oficiální historická věda představovala starověké Bulhary jako výhradně válečnickou hordu 
nomádů kočujících po stepích. Poslední výzkumy vyvrátily tuto špatnou představu o našich předcích. Starověcí 
Bulhaři byli silní v každé oblasti života. ”Bulhar – to znamená moudrý člověk, člověk, jenž toho ví hodně.” 
Touto větou začínají psané dějiny povolžských Bulharů – po nich se jmenuje náš národ. Ve skutečnosti měli 
starověcí Bulhaři pověst moudrého kmene s velmi starou a vyspělou státní tradicí. Měli široce rozvinuté znalosti 
astronomie, které uplatnili při sestavení přesného kalendáře. Dokonce i v současnosti udivuje bulharský kalendář 
vědce svou přesností.  

Bulhaři byli také výtečnými bojovníky, proslulými svými dovednostmi v boji a  cvičením, jak zvládnout nouzi a 
strádání spojené s vojenským tažením.  

V hospodářské oblasti byli Bulhaři proslulí svými vysoce kvalitními řemeslnými výrobky, které byly známé 
v mnoha zemích starověkého světa. V naší dávné otčině, v Bactrii (dnes Afgánistán), chovali naši předkové 
”nebeské” koně, kvůli nimž se vedly války, jak se uvádí v indickém eposu Mahabharáta (Bulhaři se v ní nazývají 
BALHové a Bulharsko BALHARA).  

Toto vše dosvědčuje, že náš národ měl ve své společenské struktuře zcela rozvinuty tři základní ctnosti. To nás 
vede k formulování hlavního principu Bolg-Árijců: V Celku je síla. Tento princip vztahujeme na Bulharský 
zákon, který chápeme jako dědictví bulharské posvátné dynastie Dulo – Zákon Dulo. Zdá se být základní ideou 
staré bulharské vlajky, známé z Druhého bulharského království (XIV. stol.). Tři lvi pod sebou jakožto symbol 
tří stavů, pilířů bulharského kmene a království. Tato vlajka je dnes platná v Anglii (z Walesu), také v německém 
kraji Baden-Würtemberg. Vlajka našich kimmerijských  (proto-bulharských) předků, jejich odkaz žije v těchto 
zemích.          

  

Tři typy v indickém učení o epochách 

 Učení o epochách měla v představách o dějinách u starověkých lidí zásadní význam. Tato učení jsou známa 
z dědictví všech starověkých kulturních národů – Indů, Paršanů, Chaldejců, Řeků, Keltů a Aztéků. Navzdory 
svým charakteristickým rysům jsou tato učení založena na společných principech, které dokazují jejich společný 
původ. Dle všech učení o epochách se dějiny světa dělí na čtyři období. V každém z nich vládne jedna lidská 
rasa. Konec každého věku je poznamenáno jakýmsi kosmickým kataklyzmatem, jenž se uskutečňuje jako Boží 
trest za lidské hříchy. V průběhu čtyř věků trpí lidstvo permanentním úpadkem, který se v čase prohlubuje, takže 
každý další věk je horší než ten předchozí. Starověká indická filozofie je pozoruhodná svým důmyslným pojetím 
dynamického věku a rasové (společenské) nadvlády v nich. Základním koloběhem dějin je v tomto učení 
Mahajuga, trvající 12000 let. Je rozdělena na čtyři věky-jugy, jejichž trvání se postupně zkracuje v poměru 
4:3:2:1. Každá juga má charakteristickou společenskou strukturu. 

První věk – Krita juga, odpovídá populární představě o Zlatém věku. Lidé, kteří tehdy žili, byli silní tělem i 
duchem, žili šťastně, bez hříchu. Představa o Krita juze se hodí na národy, které žily do starověku v severní a 
střední Evropě. Na národy nazývané Řeky a Rímany, kteří se cítili kulturnějšími národy, ”barbaři”. 



Římský historik Tacitus nesouhlasil s názorem svých krajanů, pokud šlo o starověké Germány. Sám je skutečně 
respektoval, imponovala mu jejich silná rasa a ušlechtilé společenské vztahy. Dle nich uskutečňoval svůj sen o 
spravedlivém společenském řádu. S hlubokou nostalgií vzpomínal na jejich otčinu, nazývanou v jeho knihách 
”Svobodné lesy”. 

O mnoho století později, ve XIV. století, objevili Evropané Kanárské ostrovy. Tam žil domorodý národ 
Guanchů, jenž byl až na výjimky po téměř stoleté válce vyhlazen španělskými dobyvateli. Guanchové jsou 
považováni za potomky Atlanďanů a my je pokládáme za příklad lidu Krita jugy. Tito vysocí, modroocí a 
rudovlasí lidé uváděli Španěly v úžas nejen svou fyzickou silou, ale také svými vznešenými morálními 
vlastnostmi. Ne náhodou mluví starověcí řečtí autoři o této části Atlantského oceánu jako o ”Šťastných 
ostrovech”. Zdá se, že Kanárské ostrovy byly známé řeckým i fénickým mořeplavcům.  

Staří Bulhaři se dle středověké verze Sibyliny knihy cítili být národem, který pochází ze Zatého věku, ”z Prvního 
Slunce”. Po příchodu křesťanství byly tradiční bulharské ctnosti v urozené třídě zničeny byzantskými zvyky. 
Avšak Bulhaři na venkově si tyto ctnosti udrželi živé až do konce otomanské nadvlády.        

V Treta juze začíná zpustlost a úpadek rasy. Avšak zlo ještě nebylo velké a trojfunkční uspořádání bylo stále 
zachováno – dle indického učení byli vůdčí kastou stále bráhmani. Tento věk odpovídá době od IV. do I. 
tisíciletí př. n. l. V tomto období se objevily skutečně rozvinuté civilizace, vedené vysoce vzdělanými 
duchovními elitami – označujeme je za duchovní civilizace. Nejrannějšími z nich jsou egyptská, sumerská, 
elamská a proto-indická civilizace. Později jsou založeny duchovní civilizace Indoevropanů – indická, perská, 
asyrská a také první bulharská civilizace – Balhara.        

V Dvapara juze byli vládnoucí kastou válečníci – kšatrijové. Tento věk odpovídá antické řecko-římské civilizaci 
a také pozdní středověké evropské civilizaci. Kněžský stav nebyl tak erudovaný, s velkou autoritou, tudíž byli 
vládnoucím stavem hlavně válečníci. Např. občané starověkého Říma se dělili na dva dobře známé stavy – 
patricije a plebejce. Vládnoucí patricijové jsou vojenskou aristokracií, která si přivlastnila práva kněžského stavu 
– tzv. sacra.        

Na druhé straně, plebejci nikdy nevyznávali sacru patricijů. Naznačuje to, že podporovali skutečné trojfunkční 
uspořádání, jež zničili patricijové.  

Dnes žijeme v Kali juze. Dle proroctví vládnou v tomto věku vaišjové a šudrové, slabá těla a duše, bez 
povinnosti, přesvědčení a morálky. Vskutku to odpovídá moderní buržoazní civilizaci, anonymně ovládané ne-
heroickými elementy – bankéři, lichváři, podvodníky. Struktura společnosti je zcela zničena, protože armáda, 
policie a vlády, stejně jako tzv. ”inteligence” (ateistická náhražka duchovního stavu) slouží komerčním zájmům 
na světě parazitujících kruhů.      

Letmý pohled na lidské dějiny stačí jako důkaz toho, že úpadek vždy vítězí v životě lidstva, jako prokletí tíží 
jeho osud. Starověká indická filozofie to vysvětluje ztrátou dharmy – morálního zákona v lidech, jenž s sebou 
nese společenský řád a prosperitu. Jaké to má příčiny?     

Život je jedna antientropická náhoda, ale v dlouhodobé perspektivě trpí pomalou degenerací. Příroda ho 
napravuje prostřednictvím neúprosného působení přírodního výběru – očišťuje život od všeho, co není životně 
důležité. Avšak nakolik se člověk stává nezávislým na přírodě, natolik se i stává nekontrolovatelný svou 
přirozeností. Následkem potlačení výběru se kumulují v generaci degenerativní mutace, což vede k míšení ras či 
úplné degeneraci. Tímto se zhoršuje kvalita rasy, tudíž struktura společnosti se hroutí. Vypadá to, že toto 
zhroucení  povede k celkovému chaosu – Mahapralaje (Velkému rozkladu). Nicméně tento rozklad nebude 
znamenat konec světa, ani nezničí pozemský život. Naopak, bude očišťující, takže život bude pokračovat ve 
svém věčném koloběhu.          

Běh věku souvisí s představou o třech nejvyšších božstvech indického panteonu, jimiž jsou: Brahma – stvořitel, 
Višnu – ochránce a Siva – ničitel. Brahma tvoří na počátku Krita jugy. Bráhmani jsou v této juze vládnoucím 
stavem, tudíž je také nazývána Brahamana juga či Satiya juga – také jako Pravý věk. Višnu působí uprostřed  
koloběhu dějin, aby ochránil lidstvo před úpadkem, jenž v té době narůstá. V Treta juze, kdy moc přecházela do 
rukou kšatrijů, Višnu vystupuje jako bráhman ve vojenské službě – tzv. Parašu Rama avatara. Takto se mu 
podařilo zachovat Bohem ustavenou vládu bráhmanů. Na konci Kali jugy, kdy se demoralizace dostává mimo 



kontrolu, přichází Šiva se svým kosmickým tancem, aby zničil svět. Přichází zničit nezdravý život, aby umožnil 
dobrému životu vzkvétat v Satija juze.          

   

Trojná alchymie člověka 

 Učení o třech typech zůstane neúplné, pokud ho důkladně neprohloubíme. V našem pojednání jsme se dotkli 
důležitých otázek týkajících se člověka, kompletní historie a budoucnosti lidstva. 

Klíč k těmto tajemstvím osudu je ukryt v odpovědi na otázku: Jaká je povaha těchto všech sil, které uvádí do 
pohybu tři okruhy člověka – okruh ducha, krve a přeměny, a jimi ustanovený společenský řád. Tyto síly 
spočívají mimo sféru známou materialistické vědě. Jejich typ je předmětem metafyzické vědy. Nemohou být 
definovány exaktními vzorci. Ze zkoumání jejich kvalit a vztahů ve viditelném světě usuzujeme obecně o jejich 
povaze.      

Árijci nikdy nerozvíjeli své učení na znalostech přírodních zákonů. Ustanovili trojí řád člověka jakožto jediný 
přírodní fenomén, založený na pečlivém pohledu. Takto kdysi vznikla jedna trojná filozofie. Stejně jako jiné 
předkřesťanské filozofie, jež byly všude vymýceny, zachovala se tato filozofie, tento poklad árijské kultury, v  
v Indii. Jde o filozofii Samkhya. 

Samkhya je formulována jako dualistická filozofie, která rozlišuje dva nezávislé počátky vesmíru, jimiž jsou 
purusha a pracrity (duch a podstata). Pracrity se skládá ze tří základním substancí či typů, pojmenovaných guny: 

  

     1. Sattva – duchovní potenciál, čistý typ, který působí, že puruša proniká do pracrity.  

     2. Rajas – aktivní síla. 

     3. Tammas – temná, neaktivní hmota. 

 Tři guny se projevují v celém vesmíru, jsou základem života. Pokud nahlédneme do biologie, zjistíme, že guny 
se projevují ve třech vrstvách embrya zvířete i člověka: ektodermu, mesodermu a endodermu. Sattva převažuje 
ve vnější vrstvě embrya – ektodermu, z něhož vzniká kůže, smyslové orgány a nervový systém Jejich 
prostřednictvím poznáváme svět, tedy neviditelného ducha – purušu, tudíž realizujeme náš duchovní okruh. 
Rajas převládá ve střední vrstvě, z níž vzniká svalstvo, reprodukční systém a krevní oběh. Tam spočívá síla která 
dává do pohybu život a řídí krevní oběh. 

Tammas převládá ve všech orgánech, které řídí výměnný systém. Rozmanitost přírody je dána vzájemným 
působením gun. Když jsou guny v rovnováze, pracrity je v klidu. Když je tato rovnováha narušena, povstávají  
různé vitální formy z primárního základu. Proto je rozmanitost přírody založena na různých vztazích mezi 
gunami v živých bytostech. Avšak v dalším vývoji poměr mezi gunami přechází v disharmonii, život vyprchává 
a začíná rozklad – pralaya. Život se vrací ke svému primárnímu základu, zatímco guny se znovu harmonizují.        

Myšlenku harmonie tří typů nacházíme v oblíbeném bulharském rčení: ”Zdrav i tshitav”. Bulharský folklorista 
Petar Dovrev dokázal že slovo TSHITAV je synonymem slova ZDRAV (zdravý), ale pochází z proto-
bulharského kořene TSHIT, které také znamená ”trojici”. Proto zdravý je ten, kdo je TSHITAV, v kom jsou 
harmonizovány tři typy.   

Tyto objektivní zákony určují lidský vývoj v obdobích dějin. Principy Samkhyi nám osvětlují podstatu 
společenského úpadku – je to proces neustálého upadání tří typů a okruhů, které tvoří. Proto lze úspěšně 
předpovídat průběh dějin. Starověká proroctví o naší době skutečně potvrzují naše tvrzení.      

V Krita juze vládli lidé s harmonicky rozvinutým trojným řádem. Největší důležitost měl v jejich životě 
duchovní okruh. Větší část sattvy určovala kultivaci jejich duchovních smyslů. Jejich prostřednictvím byli 
schopni komunikovat s vyššímu božskými silami, tudíž dosáhli hlubokých znalostí o bytí. Starověké řecké učení 



se o těchto schopnostech zmiňuje. Tvrdí se v něm, že první lidé žili jako bohové, a dokonce samotní bohové je 
navštěvovali, aby usilovali o jejich pokrok. Dle posvátné mayské knihy ”Popol Vuh”: 

”První lidé měli vědění o všech na světě existujících věcech. Když odvrátili pohled, najednou prozřeli a  
pozorovali od shora dolů celou nebeskou klenbu a vnitrozemí. Viděli i takové věci, které jsou v skryty hluboké 
temnotě. Viděli najednou z míst, kde žili, celý svět, velká byla jejich moudrost.”   

V dnešních okultních vědách se tyto schopnosti definují jako ”rozšíření vědomí” či ”duchovní vize”. Díky nim 
se lidé věku Krita jugy rozvíjeli celkově jako jedinci až na úroveň srovnatelnou s bohy. Takoví lidé mohli 
skutečně vybudovat nejlepší společnost, jaká je popisovaná v mýtech.      

V dalších obdobích začala část sattvy ztrácet. To zapříčinilo zmenšení duchovního okruhu. V Dvarapa juze 
dominovali lidé s hlavním vlivem krevního okruhu. Navzdory svému omezenému duchovnímu horizontu 
zůstávali tito lidé dále věrni zákonům přírody. Rozvíjeli své válečnické ctnosti, odpovídající guně rajas, a 
neúnavně bojovali za nadvládu svých kmenů. Především zachovávali posvátné zákony krve, věc cti pro 
zasloužilé válečníky.      

V jejich řádu začali vojenské ctnosti trpět úpadkem v Kali juze. V současném věku dominují ti, jejichž existence 
je redukována na jejich výměnný okruh, kteří tráví život uspokojováním svých materiálních potřeb. Dnes toto 
usilování o uspokojení jde do krajnosti a nazývá se konzum. Avšak otročení materiálním potřebám je v rozporu 
se zákony přírody – potlačuje vůli k rozmnožování. Umožňuje v Kali juze tzv. ”sňatek z rozumu”, jenž je 
ospravedlňován pouze touhou po majetku.  Tento druh manželství jde přirozeně na úkor kvality rasy 
následujících generací. Tímto způsobem dochází k výběru naruby. Posvátné zákony přírody jsou zprofanovány, 
jak to uvádí proroctví Eddy.          

Dělné ctnosti mají hlavní význam v životě lidí věku Kali juga. Až do nepříliš vzdálené minulosti byli hlavní 
společenskou silou malí a střední výrobci. Ti, kteří tvoří tzv. národní buržoazii a odpovídají vaišjům. Jakožto 
pilní a podnikaví lidé udržovali stabilní a prosperující společnost.   

To je dnes však už historie. Svět je nyní ovládán mezinárodní lichvářskou buržoazií. Jejich podnikání je 
redukováno na hromadění bezpracných, příživnických příjmů. Prostřednictvím četných masmédií šíří svou 
dekadentní morálku po celém světě. Sledujeme dnes destrukci posledního pilíře naší společnosti – dělné ctnosti. 
Žijeme tudíž v čase šudrů – nejnižší společenské kasty, která je nepřátelská třem základním ctnostem. Avšak 
zákony Samkhyi nás vedou k tvrzení, že současný společensko-politický systém je velmi protipřírodní. Není 
schopen dlouho přežít kvůli velkým rozporům uvnitř systému          

Jak jsme si povšimli, v Kali juze existují různé dominující společenské stavy. Proto musí být rozdělena na dvě 
periody: periodu vaišjů a periodu šudrů. Takto je v učení Aztéků rozdělen čtvrtý věk, takže věků je celkem pět. 
Nikdo neví, odkud Aztékové čerpali svůj koncept tří typů, jenž dostal podobu v jejich rozdělení věků.     

Historický vývoj ve společenských kastách ukazuje, že nevznikají ze sociálního důvodu. Nad všemi z nich stojí 
historií určené rasy – rasy Ducha. 

V tantrickém učení jsou duchovní rasy roztříděny takto:  

     1. Divya – lidé božské povahy. 

     2. Virya – lidé heroické povahy. 

     3. Pašu – lidé zvířecí povahy. 

  

Proto naše učení není v ničem nové – pouze si chceme připomenout učení dávno zapomenuté. My však nejsme 
první, kdo křísí Rasu duchovního učení. Již na počátku 20. století předložil velký italský filozof Julius Evola 
podobné učení, založené na následujícím konceptu lidské trojnosti: tělo – duše – duch. Tento koncept je známý 
z křesťanského učení, ale ve skutečnosti vznikl ve starověkém Egyptě. Evola řadí duchovní rasy následovně:    



  

1. Věčná rasa. 

2. Rasa Ducha, obě odpovídají rase Divya. 

3. Osobní rasa, odpovídá rase Virya. 

4. Rasa těla, odpovídá rase Pašu. 

Ne pouze v učeních týkajících se věků, ale i v jiných mýtech a legendách se mluví boholidech, kteří žili 
v prvním věku. Mluví se v nich však o jejich vztazích se smrtelníky, kteří odpovídají lidem zvířecí povahy – 
pašu. Ze smíšených manželství mezi božskými a smrtelnými lidmi se rodili známí bojovní obři, kteří 
v následujících obdobích vládli světu. Takto, kvůli rasovému míšení, ztratili první boholidé své božské 
vlastnosti.      

Pokud objevíme smysl legend, musíme provést důležité rozčlenění: v učeních o věcích jsou vlastně popisovány 
dějiny Bohem stvořené rasy, ne všech lidských bytostí. Bílí lidé jsou jedinými tvůrci civilizace na světě, se 
všemi jejími vědeckými poznatky, k nimž patří i učení o věcích. V podobě “dějin lidstva” skutečně vytvořili 
vlastní dějiny. Takto musíme chápat významy slov “lidé” či “lidstvo”, jež tu používáme.       

Původní koncept lidské alchymie předkládá Platón. Dle něj božská podstata Atlanďanů a prehistorických 
Athéňanů vychází z daru božského elementu, nacházejícím se v bozích. Úpadek proto nastává kvůli míšení 
tohoto božského elementu s elementem smrtelným, nacházejícím se ve smrtelných lidech. Pokud budeme 
věnovat více pozornosti indickému učení o věcích, nalezneme v ní tento koncept rozvinutý také. Společenský 
úpadek se měří ztrátou dharmy a její množství je v průběhu věků následující:     

  

     1. Krita juga – celá dharma. 

     2. Treta juga – ¾ dharmy. 

     3. Dvapara juga – ½ dharmy. 

     4. Kali juga – ¼ dharmy. 

Jakožto morální zákon v nitru člověka není dharma ničím jiným než jedním vyjádřením božského elementu, 
tudíž množství dharmy ve věcích je vlastně množství božského elementu v rasách, které vládnou v daných 
obdobích. V této souvislosti mají bráhmani, vládnoucí v Krita a Treta juze, převážně božský původ – jsou divya. 
V Dvapara juze vládnoucí kšatrijové mají zpola božský původ, jako virya. Kastou vládnoucí v Kali juze jsou 
vaišjové, jejichž božský původ je čtvrtinový, avšak později se stávají dominujícími šudrové, kteří jsou zcela bez 
božského původu – jsou pašu. 

Tyto základní principy se projevují v konceptu dvidja – skupině dvakráte zrozených (bulharsky dvajdi), která 
zahrnuje tři vyšší kasty – bráhmany, kšatrije a vaišje. Dle Manuova zákoníku jsou schopni po smrti žít druhý 
život, protože mají nesmrtelné duše. V protikladu k nim šudrové nevlastní žádný božský element, tudíž nemohou 
žít druhý život – jsou advidja. V konceptu Dvidja je rozvinuta jedna hluboká moudrost: Po celý život se musíme 
snažit rozvíjet božský element nezávisle na tom, kolik jsme tohoto elementu zdědili. Jak tvrdí Julius Evola, není 
možné obnovit jedinou árijskou rasu, ale musíme znovuzrodit ducha rasy. 

Hluboká znalost lidské alchymie vede k obecnému závěru: Kvality tří (čtyř) duchovních ras jsou skutečně 
určovány dvěma základními elementy – božským a smrtelným, a to v různých vztazích mezi sebou. Na druhé 
straně odpovídají tyto dva elementy odpovídají gunám v Samkhyi: božskému elementu – sattvě, a smrtelnému 
elementu – tammas. Tyto guny jsou skutečně dvě mocné energie, které se mohou projevit ve spojení s aktivní 
energií – rajas. Zdrojem tvoření a dobrých skutků jsou rajas a sattva, stejně jako zdrojem zločinů a zhýralosti je 
rajas a tammas. Proto osudová otázka zní: jak máme uplatňovat svou životní energii -  božsky či zvířecky?     



   

Část II. 

 Tři typy ve vesmíru 

 Árijský panteon 

 Bytí je jedna velká změť cyklů tvoření a ničení. Z árijského pohledu není řád a harmonie nic, co by vzniklo 
nahodile – vždy byly ohrožovány zničením. Árijci vybudovali svůj řád v souladu s řádem přírody, aby ho 
uchránili před nahodilými změnami ve věčnosti. Nicméně když k takovým změnám dojde, řád lze obnovit 
zkoumáním jeho prototypu – Přírody. 

Dle árijské kosmogonie se svět dělí na tři království: Nebesa, Zemi a Podsvětí. Tři základní barvy árijské tradice 
– bílá, rudá a černá, souvisí se třemi královstvími a také třemi stavy. V těchto třech královstvích žijí tři skupiny 
bytostí: bozi, lidé a démoni. Hlavní místo v árijské kosmogonii zaujímá Strom světa, nazývaný také Strom 
života. Spojuje tři království v jeden úplný vesmír. Jeho kořeny pronikají do Podsvětního království, kmen 
prostupuje Pozemským královstvím a větve sahají do Nebe. Ve třech královstvích světa žijí různá zvířata a 
mýtické bytosti, které ztělesňují přírodní a  nadpřirozené síly.      

“Vysoký vyrostl strom, u jeho kořenů žlutý drak spočívá, vprostřed úzký had, na vrcholku orel hnízdí.” V této 
bulharské lidové písni se právě připomíná mýtus o jasanu Yggdrasil. Ten je dle Eddy v germánské mytologii 
Stromem světa. Žlutý drak je Niedri – Ten, jenž dole ubírá  – ohryzává kořeny Yggdrasilu. Kolem kmene 
Yggdrasilu tedy žijí hadi a v koruně přebývá orel. V proto-bulharské mytologii, jež se uvádí v “Příběhu o 
králově dceři”, se Strom světa nazývá Boy Terek.           

V mnoha árijských mytologiích souvisí Strom světa s dubem – ten je dle vědění keltských kněží, druidů, 
symbolem věčného života a strážcem lesní moudrosti. Jak víme, dubová kůra je hnědá, avšak hnědá barva vzniká 
smíšením tří základních barev – bílé, rudé a černé. Proto je hnědá čtvrtou barvou rozšířenou v árijské tradici. 

Tři království mají také časový rozměr – od spodu vzhůru se vážou k minulosti, současnosti a budoucnosti. Také 
symbolizují pokračování všech generací, které tvoří komunitu lidu ve věčnosti – mrtvé, živé a nenarozené.   

“Stavba panteonu indoevropských bohů odráží trojfunkční strukturu lidské společnosti a ukazuje mimořádnou 
harmonii mezi světem Boha a lidským světem. Prvý je s druhým spojen tak úzce, že člověk by se nemohl nikdy 
považovat za jakýsi vedlejší produkt, vázaný konceptem absolutní závislosti. Jedním konceptem, jenž je 
 příznačný pro všechny druhy náboženství založené na moci jednoho totalitního božstva.” – tvrdí německý 
filozof Piere Crebs. (1)     

Dle profesora Georgese Dumézila existují v indoevropském panteonu tři skupiny bohů: 

  

1. Bohové vládci – Zeus, Jupiter, Ódin,Varuna. 

2. Bohové války – Áres, Mars,Tór, Indra.       

3. Bohové plodnosti. (2) 

Ve védském panteonu jsou tyto tři skupiny bohů přítomny ve třech stupních existence, které se zcela neshodují 
s třemi královstvími světa. “V každém z nich (sférách) vládne jeden nejvyšší bůh – Savitri či Suria (Slunce) 
v Nebi, Indra či Vaju (vzduch) ve Středním a Agni (oheň) v Pozemském. Každý z nich se projevuje v jedenácti 
různých podobách, jež se chápou jako zvláštní božstva. Počet védských božstev tedy činí třicet tři.” (Stefan 
Tsholakov, 3) 

Tři skupiny bohů existují také v proto-bulharském panteonu. Bohem našich předků je Tangra. Toto jméno známe 
z nápisu chána Omurtaga, jenž byl objeven v kultovním středisku Madara, v severovýchodním Bulharsku. 



TANGRA znamená “bůh hromu”, vztahuje se k anglickému slovu THUNDER a německému DONNER, 
přičemž má stejný význam. Je zajímavé, že DONNER je také starší jméno germánského boha Tóra. Pokud jde o 
Langrovu funkci, není pouze bohem hromu – je nejvyšším nebeským bohem, jenž nemá podobu a není mu 
rovno. V tomto kultu objevujeme nejstarší indoevropské božstvo, známé z legend některých indoevropských 
národů jako Djaus Pitar (nebeský otec). 

V bulharském panteonu existují dvě skupiny božstev, dle “Příběhu o králově dceři”, jediné sbírce proto-
bulharské mytologie, jež je dědictvím povolžských Bulharů. První skupinu tvoří bůh vládce Tangra a druhou 
ostatní bohové nazývaní alpové. Alpové jsou Slunce, Měsíc a ostatní hvězdy (planety), také nadlidští bohové – 
alpe-divové. Dle Dumézilovy klasifikace jsou bohové vládci Tangra a alpové Hursa a Bars. Hursa je bůh-kovář, 
syn Slunce. Ková zbraně pro hrdiny a obdařil první lidi nesmrtelnou duší, jakož i mnohým věděním a 
dovednostmi. Z tohoto důvodu ho lidé dle Příběhu uznávají za svého ochránce. Stejnou představu o bohu-kováři 
nalézáme v lidových legendách v severovýchodním Bulharsku. Tam je Hursa znám jako Železnijat Basta – 
Železný otec, Praotec. 

Bars je vševidoucí bůh, který střeží kosmický řád. Je soudcem, který řeší hádky mezi bohy. V Příběhu se Bars 
nazývá dle svého vtělení – bars (sněžný leopard), posvátné zvíře proto-bulharské mytologie. V této funkci Bars 
odpovídá hinduistickému bohu Šivovi a také germánskému bohu Heimdallovi. Existuje jedna bulharská lidová 
píseň, zveřejněná  Georgi Rakovskim, která potvrzuje, že Šiva, nazývaný zde SIVA, byl uctíván podunajskými 
Bulhary.      

Alpové Hursa a Bars jsou známí svou magickou mocí. Hursa  vyrábí zbraně s magickou pevností, ale zároveň 
oslabuje pevnost zbraně toho, kdo se mu odváží zkřížit cestu. Pouhým pohledem dokáže alp Bars zabít toho, kdo 
jej rozzlobí.    

Bůh války – Barin, má v bulharské mytologii velký význam. Podobně jako Ódin je Pánem zabitých hrdinů. 
Rozděleni na dvě armády, bojují proti sobě v nebi Světlí a Tmaví alpové podobně jako Ódinovi válečníci ve 
Valhale. Bojováním v nebi alpové určují výsledky bitev lidí na Zemi Barin také dává svým vyvoleným jistá 
znamení, která tito musí rozluštit, aby objevili klíč k vítězství Dle Petara Dobreva znamená jméno BARIN 
“dárce vítězství”. Svatý Jiří, který je nástupcem Barina v křesťanské tradici, se nazývá právě Pobedonosetz 
(dárce vítězství). Synem Barina je Khubar, také bůh válečníků Pokud srovnáme Barina s Ódinem, všimneme si, 
že Khubar odpovídá nejmocnějšímu Ódinovu synu, bohu hromu – Tórovi. Na druhé straně, jméno Khubar zní 
podobně jako jméno védského boha Khubera – boha hojnosti a strážce severu. 

Bohové plodnosti nejsou v Príběhu přesně určeni. Počítáme k nim bohyni ohně Artiš, stejně jako dobrého draka 
Baradše – ochránce posvátné bulharské dynastie Dulo a strážce královského paláce.    

Zjišťujeme, že bohové Bulharů jsou titíž archetypální bohové, jež uctívají všechny árijské národy. Proto-
bulharská mytologie je prostě blízká germánské mytologii. Zdá se, že to není žádná náhoda. Tvrdíme, že tento 
vztah dokazuje stopy Ásů – mýtického kmene, posvátného v germánské pohanské tradici, jenž předal svou 
kulturu starověkým Germánům Dle Snore Sturlusona přišli Ásové do zemí Germánů z východu, ze zemí na 
sever od Kavkazu. Na stejném území žili starověcí Bulhaři kolem 1. – 2. stol. 

Zkoumáním bulharské lidové víry zjišťujeme jednu zajímavou zvláštnost: v kultech světců, nástupců 
pohanských božstev – bohů vládců, bohů války a plodnosti – ve všech případech převládá kult plodnosti. Je 
tomu proto, že bulharská lidová kultura je udržována rolnictvem. Rolník se dívá na svět jen svýma očima, 
spojuje všechny své ideály s kultem plodnosti. Proto tento kult plodnosti, široce rozšířený v našem folklóru, není 
vše. Je to jen jedna strana bulharského lidového vyznání. Starý vojenský stav, zničený otomanským vítězstvím, 
hlásal kult hrdinství. Pohanský kněžský stav kolobarců, jenž byl zničen již dříve, v době násilné christianizace, 
zase hlásal kult moudrosti. V dějinách existují tři hlavní principy árijské pohanské tradice: moudrost, hrdinství, 
plodnost. Každý stav v árijské společnosti hlásá kult toho boha, který odpovídá jeho umístění v hierarchii a hledá 
v životě jeho ochranu. To je i myšlenka tří kultů ve starověké Persii. Dle zoroastriánské tradice se tam prováděly 
bohoslužby ve třech hlavních chrámech Svatého ohně. Tyto chrámy byly zasvěceny jednomu ze tří stavů – 
kněžskému válečnickému a rolnickému. (4)            

Hlavní místo má v bulharské a německé tradici bůh praotec. Není to jeden bůh – pro Bulhary je praotcem Hursa, 
ale pro Germány Ódin. Je tomu tak proto, že každý národ přivádí svou generaci ke svému bohu praotci.  Pokud 
jde o trojfunkční božskou hierarchii, bůh praotec je bůh vládce, ale nemá jen duchovní a magické funkce jako 



Bars a Heimdall. Bůh praotec zastává tři hlavní funkce – duchovní, vojenskou a dělnou (plodnou), tudíž 
odpovídá v árijské tradici Králi – je Králem bohů. 

Původně se tyto funkce kombinují  v představě o praotci v bulharské a germánské mytologii. Hursa je bůh kovář 
– představuje dělnický stav, ale ková zbraně hrdinů, takže je spojen také s vojenským stavem. Hursa obdařil 
duchem první lidské bytosti, tudíž má i duchovní funkci. Projevuje se jako Král bohů-divů a nad ním je pouze 
vládce Tangra.   

Kult Ódina se objevuje v 3 stol. př. n. l. v severní Evropě. Ódin je jediný archetypální árijský bůh, v jehož 
podobě se kombinují rysy jiných božstev, uctívaných dříve Germány. (5) Je hlavně bohem válečníků, velice 
blízkým v tomto ohledu bulharskému Barinovi. Ódin je nicméně i bohem moudrosti a poezie. Dle mýtu odhalil 
runy – dávné psací znaky s hlubokým metafyzickým významem. V germánských pohanských náboženstvích je 
Ódin představován jako bůh, který nosí jelení paroží jako keltský bůh Cernunos – bůh lesů a plodnosti. Takto je 
Ódin spojen s kultem plodnosti, hlásaným dělnickým stavem.   

Není možní srovnávat nebeského kováře Hursu s Ódinem, vládcem válečníků ve Valhale. Jsou příliš rozdílní, ale 
v obou bozích nalézáme ideu boha praotce a hlavní principy árijského názoru, jež je do této ideje začleněna. Bůh 
praotec sjednocuje kulty celé národní komunity a také oba pilíře lidského vědomí, kterých bylo dialekticky 
dosaženo v pohanské tradici – víru v bohy a úctu k praotcům       

 Bohu praotci, v němž se může každý najít. 

   

Trojné a čtverné rozdělení 

 Učení o třech typech se vztahuje na vertikální rozdělení světa. To však není jediná idea vesmírného řádu 
z árijského pohledu. V horizontální rovině se svět dělí na čtyři směry, rok na čtyři roční období, příroda na čtyři 
elementy: země, vody, vzduchu a ohně. Existují učení, která jsou založena na čtverném dělení. Nejsou v rozporu 
s učeními založenými na trojném dělení, v mnoha případech se dokonce navzájem doplňují. Kromě Symkhye 
byla ve starověké Indii vytvořena i filozofie Nyaya-Vaišešika, založená na konceptu čtyř elementů a duchovní 
substance – akáši. Tato dvě učení však nejsou ve svých subjektech srovnatelná. Nyaya-Vaišešika je 
materialistická filozofie studující fyzikální substance přírody, zatímco Samkhya je duchovní filozofie, jež se 
zajímá o metafyzické vlastnosti přírody, fyzikálně nedokazatelné. 

Duidské učení, nazývané druidismus, je založeno převážně na čtverném dělení ve vztahu k čtyřem ročním 
obdobím a čtyřem elementům. Je v něm nicméně i rozvinut koncept tří typů jako ve filozofii Samkhya. Máme na 
mysli koncept awayn – sílu inspirace, která se projevuje třemi kapkami, z nichž pramení tři paprsky inspirace. 
“Svět projevující se vnějšími formami je nástupcem trojného principu awayn, a když dojde k porušení 
rovnováhy vesmíru, awayn se nikdy neprojeví přirozeným způsobem, tudíž se musí vrátit ke zdrojům své 
podstaty.” (Katlin Mathews, 6).    

S vrozeným pocitem vnitřního řádu vesmíru se významný bulharský folklorista Dimitar Susulov pokusil 
rekonstruovat metafyzické učení starověkých Bulharů (7) Ve svém učení o nejvyšší jednotě rozvíjí princip středu 
a dvou křídel. Na základě tohoto principu byl zřízen stát Hunorů, považovaných za předky Bulharů. Nicméně 
princip středu a dvou křídel se vztahuje jen na horizontální řád světa, tudíž nebere v úvahu naše učení o třech 
typech. Střed a dvě křídla jsou v lineárním řádu, takže tento princip lze dobře použít ve válce, protože vyhovuje 
frontové linii. Ve středu a čtyřech směrech spočívá celá idea horizontálního řádu světa. Avšak středem se 
promítají také tři království světa. Usuzujeme tedy, že řád světa je založen na sedmidílném rozdělení celého 
plánu. Princip sedmi částí má v árijské duchovní tradici velký význam.      

Posvátný koncept čtverného a trojného dělení se projevuje v archetypálních árijských symbolech: svastice a 
keltském kříži, respektive triquesteru (trojné svastice) . 

   

Vznik muže a ženy 



 Idea mužského a ženského dělení má v árijské kosmogonii velký význam. Na základě tohoto principu se 
vyvinul taoismus – učení Lao Tse, který ve skutečnosti nebyl čínského původu Dle tohoto učení se vesmír skládá 
ze dvou hlavních substancí mužského (nebeského) – jang a ženského (zemského) – jin. Podobný koncept je 
znám ze starověkého Summeru. Obě substance se v něm nazývají an a ki. Podobné představy jsou známy i 
z Chaldeje, Persie a Indie. 

Pokud si chceme osvojit učení o třech typech do hloubky, musí nám být jasný árijský koncept bohů a stvoření. Je 
založen na pochopení vzniku muže a ženy. Starověcí Árijci si nikdy nepředstavovali stvoření jako nějaký 
plánovaný a jediný akt jednoho všemohoucího boha, jak je tomu v biblickém mýtu. Další rozvinutí této ideje 
dospělo k zlověstné zednářské doktríně o “Velkém architektu”. Tzv. “Velký architekt” je jen chladný a 
necitelným rozum, stvořitel tohoto celého dnešního nepřirozeného světa, který dusí a potlačuje naši vůli 
k životu.    

Dle konceptu indoevropské kosmogonie je svět stvořen sňatkem dvou božstev: nebeského otce (Djaus Pitara) a 
bohyně-matky. Stvoření provádí bohové, ale jedná se o mystérium, které neposkytuje žádný popis a vědomé 
plánování. Je počátkem nového života, a dle zákonů života musí být uskutečněn láskou. Z božského sňatku 
(hierogamie) se vynořují noví bohové, kteří hned pokračují v aktu stvoření. Árijský koncept stvoření je rozvinut 
v tantrickém učení, doplňovaném hinduismem a Samkhyou.  “Bůh je samotná pravda, prostě sattva. Aby byl 
však schopen tvořit, potřebuje Šiva i hmotu, která je také energií. V sanskrtu se nazývá šakti a je představována 
jako bohyně, druhá polovina boha… On (Šiva) byl stvořen prvním bohem, Brahmou, aby učinil svět. Když ještě 
nic neexistovalo, všude vládlo absolutní ticho. Proto se  primární akt stvoření rozpoutal jako bouře či zuřivý 
oheň, protože byl primárním vyjádřením samotné energie. Rudra (Šiva) zvolal: “Potřebuji ženu, abych mohl 
tvořit!” (Jean Napart, 8) 

Indická moudrost  nám ozřejmuje hluboký metafyzický význam bulharské lidové víry, skryté v kultu svatých. Ke 
každému světci lid připojil jednu světici, ke každé světici jednoho světce. Tato lidová filozofie odporuje 
církevním předpisům, ale ukazuje, že idea mužského a ženské rozdělení nemá o nic menší fundamentální 
význam v bulharském národním názoru než v hinduistickém. Přesvědčivým důkazem je bulharské slovo SA-
TVORENIE, jež znamená “oboj-stvoření” ne pouze TVORENIE – “jedno tvoření”. Zní podobně jako 
SATTVA.      

Idea o vzniku muže a ženy se znovu objevuje v jedné z nejoblíbenějších bulharských lidových zvyků, spojeném 
s počátkem jara – nošením martenici. Martenica je půvabný král, vyrobený z barevných proužků – bílých a 
rudých. Nejpůsobivější martenica se skládá z mužských a ženských figur, které mají stará bulhraská jména – Pijo 
a Penda. Pijo je bílý s trochou červené Penda je červená s trochou bílé Toto je jeden typ bulharského “Dao”, ale 
v červenobílé kombinaci, ne v černobílé. Pijo a Penda do hloubky odhalují duchovní poselství martenici, protože 
symbolizují mužská a ženská božstva, která v přicházejícím jaru tvoří nový život. Jak jsme vysvětlili výše, bůh 
je pravda (sattva) a bohyně energie (rajas). Právě tento koncept se znovu objevuje v barvách Pija a Pendy. Rajas 
je aktivní energie, která se slučuje s oběma potenciálními energiemi sattva a tammas. Ze spojení rajas a sattvy 
vzniká světlo, které nám pomáhá vidět pravdu a jaké dobré skutky udělat. Energie se však může spojit i 
s temnotou, z čehož pochází zločiny a zlozvyky. Proto si prostřednictvím martenici máme navzájem přát prvou 
schopnost. Máme uplatňovat naši životní energii v bytosti a činit dobré skutky, dosahovat harmonie Moci a 
Vůle, být zdravými a šťastnými.  

Stejné poselství vyzařuje ze svatební vlajky, vytvořené dle bulharské lidové tradice z rudých a bílých ručníků.   

   

Tři typy v bulharských lidových krojích  

 Učení o třech typech má v bulharském národním názoru hluboký základ. Barevné kombinace bulharských 
lidových krojů jsou hlavním vyjádřením tohoto názoru. Kromě Bulharů neznáme jiný národ, který by ve svém 
tradičním oděvu tak plně uplatnil trojnou ideu kosmického řádu. Nejtypičtější mužský oděv se skládá z bílé 
košile s rudým vyšíváním, rudý opaskem a černými kalhotami. Uspořádání barev zcela odpovídá třem 
královstvím: nebeskému, pozemskému a podsvětnímu. Podobný mužský oděv je znám také ze Španělska. U 
ženského oděvu barvy také odpovídají kosmickému řádu – košile je také bílá s rudým vyšíváním, sukně a zástěra 
jsou převážně v rudočerné. Čtvrtá hlavní barva bulharských lidových krojů je hnědá. Jakožto symbol kosmické 
harmonie sjednocuje barvy tří stavů národního společenství. 



Opasek má v bulharském mužském kroji posvátný význam. Jako symbol zemského království je spojením 
s ostatními královstvími v celém řádu člověka a světa. Dle bulharské lidové víry nosí muži opasky kolem pasu 
jen na Zemi. V nebi si muži upevňují opasky kolem hlavy a v podsvětním světe kolem nohou. Opasek je také 
symbolem hmoty a potence, protože odpovídá rajas. Proto chlapci mají poprvé oblékat pásek při iniciačním 
obřadu, když je jim šestnáct let. V tomto věku se mladý muž formuje v osobu, souměřitelnou s vesmírem. 
Rudým opaskem dává najevo dosažení své trojné úplnosti. Není divu, že tento posvátný obřad se odehrává při 
Koledě, svátku bulharského praotce, krále Koledy, a jeho syna Bolga. Po králi Bolgovi jsme pojmenováni – 
proto jsme Bolg-Árijci.             

Nově zasvěcení chlapci se připojují k zástupu koledníků, aby zpívali věčnou hymnu Bolg-Árijců: “Bolg se rodi, 
Koledo.” 

  

Tři typy v ročním cyklu 

Bulharský kalendář vychází ze Slunce. Hlavní důležitost v rozdělení roku mají čtyři svátky Slunce, které 
vymezují hranice ročních období. Další čtyři svátky se slaví vprostřed ročních období. Nazýváme je 
prostředními svátky. Těchto osm svátků jsou zcela totožných se svátky keltského a germánského kalendáře, 
které jsou založeny na stejném osminovém dělení.  

Rok je v bulharském kalendáři také rozdělen na dvě období – teplé a chladné, vymezené svátky Gergyovden (6. 
května) a Dimitrovden (8. listopadu). Ty jsou nejvýznamnějšími prostředními svátky. V období od Gergyovdenu 
do Dimitrovdenu probíhají aktivní práce v zemědělství, chovatelství a jinde. Proto jména těchto dvou svátků 
mají tak legendární význam v bulharské ekonomické tradici. Dle nepsaného zákona Bulharů musí být pastevci a 
zemědělští dělníci zaměstnáni na Gergyovden, a zaplaceni a propuštěni na Dimirtovden. Tudíž Gergyovden  je 
znám jako svátek chovatelů ovcí. Nicméně Gergyovden  je také slaven jako svátek bulharské armády – je to Den 
odvahy.  

Od dávných časů v tento den Bulhaři vzývají boha války Barina. Obraceli se k němu o ochranu a vítězství při 
vojenských taženích, která po tomto datu obvykle začínala. Proto je náš svátek válečníků spojený se sv. Jiřím. 
Ten je právě v křesťanské tradici nástupcem Barina a také tráckého boha-jezdce Herose. Konec vojenských akcí 
připadá na svátek Mujka zadušnica (mužský svátek mrtvých), slavený 21. 11., třináct dní po Dimitrovdenu. 
Tento svátek je věnován archandělu Michailovi, nazývanému Pán nebeských válečníků. Je vyjádřením Barina 
(Ódina). V této části roku k nám sestupuje se svými válečníky. Slavnostními obřady oslavujeme hrdiny, kteří 
padli za bulharský kmen a království. 

Takto jsou uspořádány tři typy v ročním cyklu: práce a válka v teplé polovině roku a osvěžení ducha v chladné 
polovině roku.   

Když se počasí ochlazuje, příroda se stává opuštěnou a stromy dávají svou životní mízu zemi. Také my musíme 
ukončit svou práci na polích a vrátit se domů. Máme čas odpočívat a vracet se k nám samým, jít zpět ke kořenům 
našeho kmene. O dlouhých a chladných nocích častěji pobýváme se svými rodinami a přáteli, abychom 
vzpomínali na své písně a legendy, jež nám zanechali naši předkové. Právě rodině a předkům jsou zasvěceny 
svátky po Dimitrovdenu. Koleda je z nich nejvýznamnější – svátek bulharského praotce krále Koledy a jeho syna 
Bolga.  

Od Atanasovdenu (31. ledna) začíná ožívat příroda a duchovní osvěžení se transformuje do nové dimenze. Na 
bílém koni přijíždí Syn Slunce – Alp Hursa (sv. Atanas), aby zahnal zpět zimní chlad a zahřál zemi svým 
ohnivým dechem. Přicházejí nové svátky probuzení. Pokud se řídíme s nimi spojenými lidovými zvyky, 
probouzíme svou vůli – vůli po tvoření a rozvoji v nadcházejícím jaru.  

Duchovní význam ročních dob je fixován mezi čtyři  prostřední svátky, které mají  dle tří typů tyto vztahy:   

     1. Zima-jaro (Atanasovden – Gergyovden) – probuzení životní síly. 

     2. Jaro-léto ( Gergyovden – Ilinden) – začátek prací a vojenských akcí. 



     3. Léto-podzim ( Ilinden – Dimitrovden) – sklizeň plodů práce a války. 

     4. Podzim-zima ( Dimitrovden – Atanasovden) – Klid. Návrat k sobě samým.  
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