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Od dětství se zabývám ezoterním a 

hermetickým pohledem na svět a nic na 

tom nezmění ani dnešní nešťastné 

zprofanování předpony EZO, a dále se 

držím původního výkladu daného slova 

Ezoterika (z řeckého εσωτερικός, 

esoterikós, "vnitřní", "uzavřený"), jež je 

označením pro souhrn vědomostí 

určených výhradně pro úzký okruh 

zasvěcených, intelektuálně vyspělých nebo privilegovaných lidí. 

Od raných zasvěcení uběhla už mnohá desetiletí života, který sebou přinesl 

nečekaná požehnání ve formě čajových lístečků, jejichž kouzlo a okouzlení 

přerostlo až v bezmála čtvrt století každodenního žití cesty čaje. Ta na sebe 

vzala formu provozování čajovny, sepsání básnické sbírky "Putování čajového 

prince", natáčení 70+ dílného stejnojmenného seriálu, tvorby komiksu a vedení 

občasných čajových workshopů. 

 

Taktéž se mi do cesty životem skrze komunikaci s kamennými bytostmi, na úrovni 

éterických těl, dostalo spoustu rituálních a magických nástrojů především z 

tradice Tibetského buddhismu, Bonismu a šamanismu, ale i z protilehlého pohoří 

Andského. Nakonec jsem nástroje ve stylu replik historických nálezů začal i sám 

vyrábět, abych obrodil i trochu uspaného ducha Slovanského tvarosloví. 

Skrze praxe s kameny a rituálními předměty jsem se dostal do kontaktu s 

Tibetským buddhismem a dostal několik předání od Mistrů, přijal jsem útočiště a 

dodnes se setkávám se svou roztroušenou sanghou spolu-putujících praktikujících 

na cestě. Skrze více jak dvě desetiletí samostudia, praktikování rituálních praxí, 

výrobu tradičních tantrických nástrojů, se nořím do pochopení tradice, která mi 

své iniciační předměty nebývalé síly, do mého života samovolně přinesla. 

 

Aby mě to nakonec přivedlo na společnou cestu s Jitkou Mandalam, kde se mé 

tradiční postoje setkávají se současnou školou „západního“ tantrismu. A slučují 

se do přítomnosti, žité v naší každodenní realitě. 

 

PUTOVÁNÍ ČAJOVÉHO PRINCE: 

Řízená degustace vybraných čajů s průvodním výkladem o historii čaje a čajové 

kultury s možným výkladem základních principů přípravy čaje, s doplňkovým 

promítáním vybraných dílů seriálu Putování čajového prince. A když budete chtít 



poslouchat mám v rukávu i čerstvé překlady zen-čajových příběhů a básní 

nedávno žijících mistrů cesty čaje. 

 

POVÍDÁNÍ O TANTŘE A MANTRAJÁNĚ Z POHLEDU STARÉ 

ŠKOLY TRADICE  

Krátké úvodní zamyšleni nad filozofickými základy Tantry, historií jedné z 

nejstarších Tantrických škol – VajraYany, cesta kořenových učitelů zakládajících 

toto odvětví učení. S tím spojená tradice MantraYany, a užívání rituálních 

nástrojů v tantrických rituálech této tradice. S možností obeznámení se s 

danými rituálními předměty a možností si je i vyzkoušet. 

 

TRANS DANCE 

Pouštění naší oblíbené hudby, užívané při ceremoniích s tanečním nádechem, až 

po oblíbené tranzovní kusy, které se nám připletou do cesty. 
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