
Elixír pekla a ráje 
aneb 

Tajemství Jin-Jangu 
 

Každý z nás to zná z pohádek - dobro zvítězí nad zlem - ale bude tomu tak i v našem 
případě? Budete i vy patřit mezi ty vyvolené, kteří prokáží odvahu, statečnost a dokáží 
vyrobit silný a mocný Elixír Pekla a Ráje? Dokážete zrovna vy odhalit Tajemství Jin – Jangu? 

 
A co to vůbec Elixír Pekla a Ráje je?  

· Je to Elixír, který je tvořen ze špatných i dobrých vlastností lidí. 
· Je to Elixír, který spojuje dobro a zlo. 
· Je to Elixír, který vychází ze staré čínské filozofie – Feng šuej. 

 
Feng šuej je umění využívané v Číne již několik tisíc let. Jeho cílem je zlepšit atmosféru 

domova, vztahy s druhými lidmi, dosáhnout vyššího uspokojení, bohatství a získat novou energii 
pro uskutečnění svých přání a snů.  
Čínští mudrcové vycházeli z předpokladu, že svět nebyl na počátku ničím jiným než 

neohraničenou prázdnotou, stavem „wu qi“.  
Z tohoto stavu se vyvinula první aktivita, pro niž byl vybrán termín „Jang“, jakož i její protipól, 

neaktivita „Jin“.  
 

 
 

 
Snahou umění feng šuej je dosažení rovnováhy těchto protikladných sil Jin a Jang.  

· Jin představuje černý, ženský, pasivní, negativní princip. Jin je symbol země, temnota, 
měsíc a smrt.  

· Jang je princip mužský, aktivní, bílý. Jang je nebe, světlo, slunce a život.  
 



 
 
Jin a Jang - jeden bez druhého nemohou existovat. Spolu tvoří jeden celek a jeden je vždy 

obsažen v druhém a uvnitř druhého.  
Vše se řídí zákonem Jin/Jang. Horko jednou vychladne, léto se promění v zimu, a dokonce i to 

nejsilnější mládí uvadne ve stáří. Tak má vše svého přirozeného protihráče, který se stará o to, aby 
řád zůstal zachován v nekonečném koloběhu. 

 

 
Symbol jin - jangu 

 
Pusťme se tedy do shánění ingrediencí, ingrediencí protipólů – Pekla a Ráje, složených ze zlých 

a dobrých vlastností lidí, abychom mohli v závěru stvořit mocný Elixír. 
 
Na této cestě nech vás provází tyto krátké verše: 
 

… Když mrak jak hejno vran se nebem plouží 
A lidská srdce zloba souží, 
Když není láska, píle a odvaha, 
Když špatné nad dobrým vyhrává… 
Pak zbyla-li vůle v tomto světě, 
stiskněte ruce a spolu jděte. ….. 

 

 
 

A že pořád nevíte co se bude dít? To je dobře - uvidíte na táboře :)) 
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