ADVERTORIAL

SESTUPTE DO HLUBIN SVÝCH VLASTNÍCH SRDCÍ A DUŠÍ

CESTA DO EGYPTA = CESTA DOMŮ

■ Co vás k němu přivedlo?

Když jsem byl malý, dostala
se mi do ruky kniha o faraonu
Tutanchamonovi a jeho úžasné
hrobce. Připadalo mi to jako z jiného světa, ale zároveň mi to bylo
jako dítěti až intimně blízké. Od té
doby započal můj zájem o vše, co
se týká starověkého Egypta. Jako
by se přede mnou i kdesi uvnitř
mě začalo „něco“ pomalu odvíjet
a rozkrývat.
Každý odborník vám řekne, že
amarnské období, tj. období vlády
Achnatona a Nefertiti v Achetatonu (Amarně), je vrcholem starověkého Egypta. Sám Achnaton byl
vizionář, dodnes tajuplná, nedoceněná osobnost. Pro jedny revolucionář, heretik, pro druhé humanista
a paciﬁsta, bytost s Kristovým vědomím. Zakladatel nového stylu
– realistického umění. Achnaton
se postavil proti zkorumpovanému kněžstvu. Vybudoval obrovské
chrámy: největší z nich měřil na
délku téměř dva kilometry a byl
pravděpodobně nejrozsáhlejší sakrální stavbou v dějinách lidstva.
Ke slávě svého boha Atona založil nové sídelní město Achetaton
(dnešní název zní Tell el-Amarna,
zkráceně Amarna). Svou velkou
královskou manželku Nefertiti
miloval natolik, že ji povýšil na faraona spoluvládce. Achnaton byl
i autor básnického díla Hymnus na
boha Atona, který se dostal do bible.
Žalm 104 je vlastně okopírovanou
částí tohoto Achnatonova hymnu.
Čím by nás mohl Achnaton
oslovit dnes? Určitě by stálo za to
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převzít tehdejší duchovní hodnoty.
Můžeme je shrnout jedním staroegyptským slovem maat – tedy
pravdu, spravedlnost, víru v dobro
a morální kvality.
■ V čem spočívá vaše Velká
egyptská cesta?

Není pravděpodobně jiné země
na světě, která by se mohla pochlubit takovým bohatstvím starověkých artefaktů – to bude spolu
s meditačními zážitky ústředním
bodem naší cesty.
Egypt je prvopočátek všeho, tedy
i všech náboženství (ačkoli v Egyptě existoval pouze pojem heka, tedy
magie). Odtud vyšla kabala a rovněž judaismus, křesťanství i islám.
Egypt je kolébkou všech mystérií
a alchymie. Každý chrám na Nilu
se věnoval jinému tématu a úkolem
žáků, kteří těmito chrámy procházeli, bylo naučit se ovládat energetická
centra těla korespondující s oním
chrámem. Egypt je energeticky velmi silný a ještě i dnes – po tisících
letech – existují místa, která si svou
energii udržela.
Účastníci naší Velké meditační
cesty po čakrách Egypta a po sto-

pách bohů a faraonů Slunce (první,
desetidenní část cesty proběhne od
24. 9. do 3. 10. 2012) budou zažívat
tuto cestu prostřednictvím různých
energií, prociťování a prožitků.
Budeme vnímat barvy, krásy i energie Egypta. Není náhoda, že cestu absolvujeme „po čakrách“ Egypta. Na
naší VELKÉ MEDITAČNÍ CESTĚ
– PO ČAKRÁCH EGYPTA A PO
STOPÁCH BOHŮ A FARAONŮ
SLUNCE budeme objevovat památky již vykopané, budeme aktivovat jejich energii i energii čaker
této neobyčejné země bohů a faraonů. Budeme však objevovat i ty
památky, které leží v základech pozdějších staveb a s jejich pomocí se
propojíme s energií dávných věků.
Pro hledání hlubšího pochopení starověkého Egypta je tato
VELKÁ MEDITAČNÍ CESTA
– PO ČAKRÁCH EGYPTA A PO
STOPÁCH BOHŮ A FARAONŮ
SLUNCE fascinující cestou objevů. Cestou otevírání všech čaker na
bázi mikrokosmu i makrokosmu:
tedy vnějších čaker (= Egypta)
i vnitřních čaker (= našich vlastních). Je to cesta domů, do země,

Znal se s Mojžíšem?

Matulova kniha ACHNATON A NEFERTITI, FARAONI
SLUNCE dává do souvislostí veškeré dostupné
informace týkající se Achnatona
i jeho manželky Nefertiti.
Achnaton přišel s náboženstvím
světla a lásky, hlásal stejné
myšlenky jako o několik
století později Kristus.
Položil podle mnohých historiků základ
monoteismu. I to vedlo Sigmunda Freuda
k domněnce, že Achnaton se musel
znát s Mojžíšem, který mohl být
veleknězem v jednom z chrámů
zasvěcených Atonovi – Slunci.

která kdysi bývala naším domovem, ale i cesta domů = cesta k nám
samým. Cesta do srdce i duše.
Navštívíme tato neopakovatelná místa: Káhiru včetně pyramid
v Gíze a Egyptského muzea, Asuán
včetně ostrovů Philae a Elefantina,
chrámy: Abú Simbel, Kalábša,
Kóm Ombo, Edfú, Esna, Luxor
a Karnak, Údolí králů i královen,
Deir el-Bahri, Medínet Habu,
Ramesseum a Dahšúr. Detailní
rozpis cesty zájemci najdou na
www.milosmatula.cz.
■ Nemusejí se lidé bát jet do
Egypta?

Egypt je bezpečný – svědčí
o tom miliony turistů proudící do
této nádherné země. Žádné nebezpečí v Egyptě nehrozí.
■ Čemu bude věnována cesta
do Egypta 2013?

Druhá, devítidenní část cesty,
bude mapovat to, co se do první části nevešlo: Luxor s chrámy
Karnakem a Luxorem, tamější
muzeum, západní břeh a palác
Malkata, dále pak chrámy Esna,
Dendera a Abydos. Poté se přesuneme do dávného Achnatonova
města Achetatonu a jeho okolí.
Po návštěvě tohoto fascinujícího koutu Egypta přejedeme
do Káhiry, kde nás budou čekat
Egyptské muzeum, pyramidy
v Gíze včetně privátní meditace
ve Velké pyramidě a také okolí Káhiry: Abú Sír, Mennofer
a Sakkára. Detaily zájezdu najdou zájemci opět na www.
milosmatula.cz. A pro více
informací si napište na
egypt@sanoma.cz. ■
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