Č

tvrtý velký hermetický zákon popisuje skutečnost, že všechny stvořené
věci mají „dvě stránky, dva aspekty,
dva póly či protiklady“, mezi nimiž se nachází
miliony různých stupňů. Pochopíte-li tento zákon, objasní se vám prastaré paradoxy, nad nimiž si lámalo hlavu již nespočet lidí. Člověk si
vždy uvědomoval existenci něčeho podobného
tomuto zákonu a snažil se to vyjádřit například následujícími výroky, aforizmy a rčeními:
„Všechno současně je i není. Všechny pravdy
jsou jen polopravdy. Každá pravda je poloviční lží. Vše má dvě strany. Každý meč má dvě
ostří.“
Hermetická nauka zastává názor, že rozdíl
mezi dvěma zdánlivě protikladnými věcmi je jen
otázkou stupně, úrovně či intenzity. Učí, že protiklady je možné smířit, že mají tutéž podstatu
a liší se jen formou a že jejich univerzálního smíru lze dosáhnout pochopením zákona polarity.
Učitelé tvrdí, že budeme-li zkoumat skutečnou
podstatu nějaké věci, je možné tento zákon ilustrovat prakticky na všem. Začínají tak, že ukážou, že duch a hmota jsou jen dva póly téhož.
Úrovně, které se mezi těmito póly nacházejí, se
liší pouze svou vibrační frekvencí. Předvádějí,
že absolutno a vše stvořené má stejnou podstatu;
jediný rozdíl spočívá v intenzitě duševní manifestace. Z tohoto důvodu tvoří zákon a přírodní
zákonitosti dva opačné konce jedné věci. Stejně

je tomu v případě principů a principů či nekonečné mysli a omezených myslí.
Posléze učitelé přejdou k fyzické úrovni,
kde zákon polarity ilustrují na příkladě tepla
a chladu. Opět se jedná o stejný úkaz a rozdíl
způsobuje jen odlišná teplota. Teploměr ukazuje mnoho teplotních stupňů. Ten nejnižší
můžeme nazvat zima, ten nejvyšší horko. Mezi
těmito extrémy se nachází mnoho úrovní horka nebo zimy. Každý stupeň můžete nazvat
tak nebo onak a pokaždé budete mít pravdu.
Srovnáváme-li dva stupně, ten vyšší bude vždy
teplejší, zatímco ten nižší chladnější. Neexistuje žádná absolutní norma – vše je jen otázkou
míry. Na teploměru nenaleznete místo, kde by
končilo teplo a začínal chlad. Je to pouze záležitost vyšších nebo nižších vibrací. Samotné
výrazy „vysoký“ a „nízký“, které jsme nuceni
používat, jsou také jen dva póly – jsou relativní. Stejně je tomu v případě východu a západu
– vydejte se na cestu kolem světa směrem na
východ a dostanete se na místo, které se podle
vašeho výchozího bodu nachází na západě. Půjdete-li dál, vrátíte se na místo, odkud jste vyšli, ze západu. Putujte na sever a časem zjistíte,
že jdete na jih, a opačně.
Světlo a tma jsou dva póly téhož, mezi nimiž se nachází mnoho odlišných stupňů. Podobně je na tom hudební stupnice – posunujte
se od tónu C nahoru a narazíte na další. Póly
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stupnice se od sebe nijak neliší a mezi nimi se
nachází řada dalších tónů. Totéž platí v případě
barevné škály – jediný rozdíl mezi jasně ﬁalovou a tmavě červenou spočívá v jejich vibrační frekvenci. Stejným pravidlem se řídí hluk
a ticho, tvrdost a měkkost nebo ostrost a tupost.
Pozitivní a negativní pól jsou jen dva extrémy
téhož fenoménu a existuje mezi nimi nespočet
různých stupňů.
Ani slova jako dobrý a špatný nemají absolutní hodnotu – jeden konec škály nazýváme
dobrým, zatímco druhý špatným. Nějaká věc je
horší než jiná věc, která se na naší škále nachází výš. Tato horší věc je ale lepší než věc pod ní
a tak dále. To, jak je hodnotíme, záleží na tom,
kde leží na pomyslném žebříčku.
Stejně to funguje na duševní úrovni. Láska
a nenávist jsou všeobecně považovány za naprosto opačné a nesmiřitelné pocity. Jestliže na
ně ale použijeme zákon polarity, zjistíme, že
nic takového jako absolutní láska nebo absolutní nenávist neexistuje. Láska a nenávist jsou
jen termíny, které používáme k označení dvou
pólů stejného fenoménu. Ať vyjdeme z jakéhokoliv bodu na této stupnici, budeme nacházet
více lásky a méně nenávisti, budeme-li se posouvat směrem nahoru. Jestliže půjdeme směrem dolů, narazíme na větší množství nenávisti
a menší množství lásky. Toto platí bez ohledu
na to, kde na stupnici začneme. Existují různé

stupně lásky a nenávisti a také střed, v němž
náklonnost a odpor splývají v takové míře, že
je obtížné je rozlišit. Stejné pravidlo se vztahuje na odvahu a strach. Protiklady existují ve
všem. Tam, kde najdete jednu věc, naleznete
i její protějšek – dva póly.
Právě tato skutečnost a zákon polarity
umožňuje hermetikům přeměňovat jeden duševní stav v druhý. Není možné do sebe přetvářet věci, které patří do odlišných kategorií,
avšak věci ze stejné kategorie transmutovány
být mohou – to jest, lze změnit jejich polaritu.
Z tohoto důvodu se z lásky nikdy nestane východ nebo západ či červená nebo ﬁalová barva. Lze ji však přeměnit v nenávist – k čemuž
ostatně často dochází. Podobně je možné změnit polaritu nenávisti a transmutovat ji v lásku.
Odvahu lze přeměnit ve strach a naopak. Z tvrdých věcí je možné učinit měkké. Z tupých
ostré. Z horkých chladné. K transmutaci vždy
dochází mezi věcmi stejného druhu, které se
liší svým stupněm. Vezměte si příklad zbabělého člověka. Zvýšením svých duševních vibrací
podél osy strach–odvaha se může stát naprosto
nebojácným. Podobně se lenoch může snadno
přeměnit v činorodého, energického jedince.
Vždy jde o polarizaci podél osy žádané kvality.
Student, který je obeznámen s procesy,
pomocí nichž různé školy duševní vědy mění
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psychický stav lidí, kteří se řídí jejich učením,
nemusí nutně chápat princip, na němž je mnoho z těchto změn založeno. Jakmile však pochopí zákon polarity a uvědomí si, že k duševním změnám dochází prostřednictvím změny
polarity – posunem po téže ose – stane se pro
něho celá záležitost mnohem srozumitelnější. Změna nespočívá v transmutaci jedné věci
do nějaké naprosto jiné. Jde pouze o změnu
stupně stejných věcí, což je nesmírně důležitý
rozdíl. Není například možné, vypůjčíme-li si
příklad z fyzické roviny, aby se teplo přeměnilo v ostrost, hlasitost, výšku a podobně. Velmi snadno je však lze transmutovat v chlad,
a to tak, že snížíme jeho vibrace. Stejným způsobem je vzájemně přeměnitelná láska a nenávist či odvaha a strach. Strach však není možné
transmutovat v lásku a ani odvahu v nenávist.
Každý psychický stav náleží do jedné z mnoha
kategorií a ke každé z těchto kategorií přísluší dva protikladné póly, jež spojuje pomyslná
osa, podle níž je možné daný psychický stav
přeměňovat.
Všichni studenti snadno pochopí, že dva
póly psychických stavů stejně jako jevů na
fyzické rovině lze klasiﬁkovat jako pozitivní
a negativní. Láska je tedy pozitivní ve srovnání s nenávistí, odvaha se strachem, činnost
s nečinností a tak dále. Povšimněte si také, že
dokonce i lidem, kteří o zákonu vibrace vůbec

nic nevědí, připadá, že pozitivní pól má vyšší
úroveň než negativní a že jej snadno ovládá.
Příroda má sklon řídit se podle dominantního
vlivu pozitivního pólu.
Ukázali jsme si, jak je možné pomocí umění polarizace měnit náš psychický stav. Tento
princip mentálního ovlivňování ale také vysvětluje, jak lze ovládat mysl druhých lidí, což
je fenomén, o němž bylo v uplynulých letech
mnoho napsáno a řečeno. Když pochopíme,
že duševní indukce existuje, tedy že je možné
vyvolat speciﬁcký psychický stav indukcí od
jiných lidí, je snadné uvědomit si, jak lze určitou vibrační frekvenci či polarizaci duševního
stavu přenést na druhého člověka, a změnit tak
polaritu jeho duševního stavu, který spadá do
stejné kategorie. Na tomto principu je založena řada psychických ošetření. Nějaký člověk je
například nešťastný. Zaplavují ho pocity melancholie a strachu. Psychiatr může prostřednictvím své trénované vůle zdvihnout vibrační
frekvenci své mysli na příslušnou úroveň, čímž
se sám polarizuje do žádaného stavu. Pomocí
indukce se pak stejný psychický stav přenese
na jeho pacienta. Tím se zvýší pacientovy vibrace a od negativního pólu se přesune k pozitivnímu. Jeho strach a ostatní negativní emoce
se přemění v odvahu a podobné pozitivní duševní stavy. Trocha studia vám ukáže, že téměř
všechny tyto mentální změny se dějí v soula-
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du se zákonem polarizace a spočívají spíše ve
změně stupně než druhu psychického stavu.
Povědomí o existenci tohoto velkého hermetického zákona studentovi umožní, aby lépe
porozuměl svým duševním stavům i náladám
druhých lidí. Pochopí, že tyto stavy jsou záležitostí stupně, a bude tak schopen zvyšovat
nebo snižovat své vibrace podle své vůle. Takto může měnit svou polarizaci a stát se pánem
svých duševních stavů místo toho, aby jim
sloužit a otročil. Díky svým znalostem bude
schopen inteligentně pomáhat svým bližním,
a bude-li to nutné, prostřednictvím příslušných metod měnit jejich polaritu. Doporučujeme vám, abyste se zákonem polarity dobře
obeznámili, poněvadž jeho správné pochopení
vám osvětlí řadu obtížných problémů.
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Kapitola jedenáctá

Rytmus
„Všechno přitéká a odtéká, vše má svůj
příliv a odliv, vše stoupá a klesá.
Pohyb kyvadla se projevuje ve všech
věcech. Míra zhoupnutí kyvadla doprava
je stejná jako míra jeho zhoupnutí doleva.
Rytmus má vyrovnávající vliv.“
– Kybalion
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