
Vítejte v sedmi okruhovém Labyrintu
                  v Místě v srdci 

 

Proč projít Labyrintem

Labyrint je jedna z nejstarších 
duchovních a terapeutických 
léčebných pomůcek – cesta k 
najití vlastního středu. Labyrint 
nás vede ke středu a opět 
stejnou cestou zpět. Při 
procházení labyrintem dochází 
ke změně stavu vědomí.

Pokud s pokorou vejdete do 
labyrintu a položíte si určitou 
otázku, můžete na ní získat 
odpověď.



Labyrint pohyb energie životní síly
Pokud procházíme Labyrintem, pohybujeme se při otáčení se v 
něm různýmí stavy vědomí a to nám přináší specifický zážitek. 
Způsobuje to pohyb energie životní síly skrze čakry dle 
náseldujícho vzorce: 3 – 2 – 1 – 4 – 7 – 6 – 5. Energie začíná ve 
třetí čakře, pak se přesune do druhé, pak do první, pak přeskočí k 
srdci do čtvrté a pak do středu hlavy do epifýzy sedmá čakra, pak 
do přední části k hypofýze šesté čakře a poté dolů k páté čakře.

Když tímto Labyrintem procházíme a tento prožitek si 
nezablokujeme, projdeme těmito změnami automaticky. Dokonce, 
ikdyž o těchto věcech nic nevíme, tak pohyby energie zažijeme. 
Lidé na celém světě zjistili, že tomu tak je.

Pokud nakreslíme čáry (počet čar 
označuje, která ze sedmi cest to je), 
postupně podle chůze na cestě 3 – 2 – 
1 – 4 – 7 – 6 – 5 vytvoří to podle pana 
Andersona tvar poháru viz obrázek. 
p.Andesron se domnívá, že tento 
konkrétní Labyrint má vztah ke tvaru 
svatého grálu a jeho tajnému vedení.

(zdroj odstavce z knihy Prastaré tajmeství květu života 1 od Drunvalo Melchizedeka)

Historie Labyrintů
Stavby sedmi okruhových Labyrint byly nalezeny po celém světě, 
zejména v Číně, Tibetu, Anglii, Irsku, Peru a i Egyptě nebo na 
desítkách podlah kostelů pro celé Evropě.

Přesto se tento typ Labyrintu a jeho vzniku přisuzuje Řecku a to 
díky legendě o Minotaurosovi.



Jak projít Labyrintem
Následující řádky vnímejte jako naše doporučení k projití Labyrintu, 
nikoliv jako striktní návod. Hledejte sami cestu ke svému středu… 
cestu Labyrintem života…

• Vyhraďte si na projít čas. Začněte tím, že si sednete na lavičku 
naproti vchodu do Labyrintu, zklidněte mysl, pozorujte 
Labyrint, nespěchejte.

• Jděte do Labyrintu s otevřenou myslí… Můžete si položit 
konkrétní otázku na kterou chcete při průchodu získat 
odpověď, nebo jděte s otevřernou myslí, bez otázky, 
očekávání a uvidíte co vám cesta Labyrintem přinese.

• Vcházíme vchodem do Labyrintu s pokorou, pomalu, nikam 
nespěcháme…

• Chcete-li se spojit více se zemí a Labyrintem samotným, 
projděte ho bosky.

• Po dojití do středu se můžeme zastavit, sednout meditovat či 
jen tak odpočínout a přemýšlet, než se vydáme na cestu zpět. 
Ve středu Labyrintu je v zemi uložená matrice z kříšťálů.

• Po návratu buďte opět alespoň chvíli v tichosti a klidu sami se 
sebou a prociťte co vám cesta Labyrintem přinesla.



Co neděláme v Labyrintu
• Při průchodu nemluvíme s ostatními jenž například před 

Labyrintem sedi.

• Do Labyrintu vchází vchází vždy pouze jeden člověk

• Jdeme vždy do předu buď ke středu, nebo zpět k východu – 
nechodíme náhodně do předu či do zadu.

• Nepřekračujeme kamenné kruhy.

Jediný vstup a zároveň výstup 
Labyrintu

http://mistovsrdci.cz/wp-content/uploads/sedmi-okruhov%C3%BD-labyrint-v-m%C3%ADst%C4%9B-v-srdci-vstup-a-vystup.jpg


Odpočinková lavička k posezení před 
a po vstupu

Energetická – křišťálová matrice jenž 
je uložena ve středu

http://mistovsrdci.cz/wp-content/uploads/10.jpg
http://mistovsrdci.cz/wp-content/uploads/k%C5%99i%C5%A1talov%C3%A1-matrice-ulo%C5%BEen%C3%A1-v-labyrintu.jpg


Odpovědi na nejčastější otázky 
• Kolikrát mohu projít Labyrintem?

– Kolikrát chcete.

Jaký je rozdíl mezi Labyrintem a 
Bludištěm?
Bludiště či Labyrint? je to jedno a to stejné? Vysvětlíme si, 
jaký diametrální rozdíl se v těchto dvou slovech a stavbách skrývá.

Bludiště
V bludišti je mnoho 
cest a křižovatek. 
Pokud vejdete do 
bludiště, musíte hledat 
správnou cestu.            

Činit rozhodnutí kudy 
jít, jenž se následně 
mohou ukázat jako 
chybná, ve smyslu: 
„zde cesta nevede“.      



V bludišti můžete tedy zabloudit, ztratit cestu. Člověk se chybami a 
nabýváním zkušeností učí. Tohle však neplatí pro hledání cesty v 
bludišti. Tam vládne princip náhody. Abychom našli střed v bludišti, 
musíme mít štěstí. Kdo si vybral špatnou cestu, nic se z toho 
nenaučí, nejsou to zkušenosti, jenž se dají sbírat. Je třeba zkusit 
opakovaně štěstí a cestu hledat cestu jinou.                     

Bludiště se staví zvláštním způsobem. Cesty jsou vymezeny 
vysokými zdi, ploty, křovím či zrcadly. Pokud se vydáte do bludiště, 
většinou nic nevidíte ani samotný střed kam máte dojít. Bludiště 
může být hrou s hledáním, nebo také trápením s prožitkem úzkostí 
z nemožnosti najít rychle cestu do středu.

Labyrint
V Labyrintech nejsou nikdy 
bludné cesty, ani slepé uličky. 
Jejich stavební plán je 
jednoduchý. Mají vchod a cestu, 
která četnými vinutími vede vždy 
ke středu. V labyrintu se nedá 
zabloudit. 

Cesty také nebývají odděleny 
vysokými stěnami, nebo křovisky. 
Vinutí je vždy přehledné a 
většinou vidíte na střed ke 
kterému směřujete.

Labyrintem můžeme rychle proběhnout do středu, aniž bychom 
cokoliv zakusili. Pak je to tedy pouhá relaxační procházka. Pokud 
však vejdeme do Labyrintu s duchovní orientací, vydáme se do jeho 
středu s bdělou duší a klidnou myslí, pak se pro nás může stát 
cesta Labyrintem místem setkáním se sebou samým, nebo 
můžeme nalézt odpověď na otázku, jenž si před vstupem do 
Labyrintu položíme. 



V Labyrintu vede jen jedna cesta a může se nám zdát, že rychle 
dosáhneme středu. Cesta ale není přímá, směřuje sice ke středu, 
pak se od něj vzdaluje a zase se blíží zpět ke středu. Při průchodu 
se mohou dostavovat různé pocity, radostné, očekávání, zklamání, 
netrpělivost, hněv, zkrátka zakoušíme sami sebe.

Vysvětlení poetické básní…

Bludištěm putuje dobrodruh,
labyrintem poutník.

Jeden poznává svět,
druhý duši.

Jeden hledá štěstí,
druhý hledá spásu.

Dobrodruh kráčí vstříc nepokoji,
poutník rostoucímu klidu.

Cesta bludištěm bere dech,
cesta labyrintem vede ke klidnému vědomému dýchání.

http://mistovsrdci.cz/wp-content/uploads/poutnik-a-labyrint.jpg


Legenda o  Mínotaurusovi

Podle legendy Pásifaé, manželku 
krétského krále Mínóa svedl bílý býk. 
Po čase porodila zrůdného syna – 
člověk s lidským tělem a býčí hlavou. 
Nazvali jej Mínotauros. 

Král si nechal od proslulého 
athénského stavitele a sochaře 
Daidala vybudovat spletitý Labyrint, 
do kterého pak nevlastního 
krvelačného syna uvěznil. 

Tak ho schoval i před zraky svých poddaných. Nevěrné královně 
Pásifaé připravil král Mínos rafinovanou a krutou smrt.

Mezi Krétou a Athénami vypukla válka poté, co byl na hrách v 
Athénách zabit syn krále Mínóa – Androgeós. Athénypadly a byla 
na ně uvalena povinnost – každoročně museli posílat na Krétu 
sedm dívek a sedm chlapců.

Až jednou se k vylosovaným nešťastníkům dobrovolně připojil 
hrdina Théseus syn athénského krále Aigeaa byl 
rozhodnut Athény tohoto trestu zbavit. Krétský král ho celkem 
vlídně přijal, popřál mu štěstí, avšak upozornil ho, že možná 
Mínotaura zabije, ale sotva se dostane z labyrintu ven.

S pomocí bohyně Afrodíté padla Théseovi do oka královská 
dcera Ariadna a i ona se do něj zamilovala. Tak se stalo, že v 
předvečer mu dala kouzelný meč a přidala klubko nití, které za 
sebou bude rozmotávat a tak najde zpáteční cestu.

Ráno byly oběti odvedeny k labyrintu, ale dovnitř vstoupil jen 
Théseus, odvíjel Ariadninu nit a tmavými vlhkými chodbami se 
dostal až k obludě a Mínotaura v těžkém souboji zabil.

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1sifa%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ariadna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9seus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Afrodita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9ny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aigeus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9seus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9ny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Androge%C3%B3s
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9ny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A9ta
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADn%C3%B3%C5%AFv_labyrint
https://cs.wikipedia.org/wiki/Daidalos
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9ny
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADn%C3%B3s


Dostal se šťastně ven a byl všemi 
šťastně vítán. Král mu poděkoval za 
zabití netvora a zrušil povinnou 
každoroční oběť. Dál už ale tolik 
štěstí neměl. Ariadna chtěla odplout s 
Théseem, ale noc před odplutím jí ve 
snu Athéna přikázala ať nikam 
nejezdí. 

Místo toho se druhý den stala 
manželkou boha vína Dionýsa. 
Theseus se vracel sám a protože 
nechal na lodi černé plachty, znamení 
vlastní smrti, jeho čekající otec král 
Aigeus se žalem vrhl do moře.

I sám Théseus po letech kralování a 
mnohých hrdinských dobrodružství 
neslavně zahynul a byl svržen do 
moře jako jeho otec.

(zdroj legendy z webu www.wikipedie.cz)

http://www.wikipedie.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dion%C3%BDsos


Jak se stavěl Labyrint        

V číslech: Dovezeno cca 50 tun kamene, zastavěná plocha cca 400 
metrů, desítky metrů podkladové fólie, stovky hodin práce v 
průběhu tří let výstavby.



Technický návrh podle posvátné 
geometrie

Vypadalo to, že symbol Labyrintu je jednoduchý k realizaci. Ovšem 
obrázek je věc jedna a návrh s realizací věcí druhou. Symbol jsem 
překresloval několik desítek hodin pomocí posvátné geometrie a 
hledal proporce - rozměry jak to udělat ve fyzické podobě. Vše je 
vlastně velmi jednoduché, když to člověk pochopí... 

Po pár probdělích nocí se celý návrh a realizace ve fyzické podobě 
Labyrintu provedla pomocí jednoho jediného provázku...





Místo pro podporu duchovního rozvoje. www.mistovsrdci.cz
Nejen pobyty ve tmě...

http://www.mistovsrdci.cz/
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