
CELTIK – ENERGIE DRUIDŮ 
DRUIDSKÁ MODLITBA 

Bože Stvořiteli, 
poskytni nám ochranu, 
a s tou ochranou – sílu, 
a s tou silou moudrost, 
a s moudrostí vědění, 
a s věděním hledání pravdy, 
a s hledáním pravdy 
lásku k pravdě, 
a s láskou k pravdě 
lásku ke každé bytosti, 
a s láskou ke každé bytosti 
lásku k Matce, 
k Otci a všemu dobru. 

 
ZDROJ UMĚNÍ DRUIDŮ 

Nejstarší vrstvy keltské mytologie jsou fascinující svět, který před námi otevírá 
netušené prostory, opírá se o jednoznačné symboly. Až do středověkých 
manuskriptů se táhne cyklus související s TUATHA DE DANAAN, tajemným lidem 
bohyně Danu. Tento národ mající pro tehdejší obyvatele neuvěřitelné znalosti a 
schopnosti přibyl do Irska ze své pravlasti – severovýchodních ostrovů Atlantidy. 
Podle dochovaných pověstí k pevnině přiletěli v tajuplných lodích, pod závojem 
magické mlhy, kterou vykouzlili jejich DRUIDOVÉ, v některých raně historických 
pramenech se vyloženě uvádí, že slétli z mraků. 

V čele Tuatha de Danaan stála bohyně Danu, vnučka boha Bráhmy (o mnoho 
později v keltském světě ztotožněná s bohyní země – úrody) a její syn Dagda, 
neboli „dobrý bůh“, také měl přízvisko „pán velkého vědění“. Ze své mytické 
pravlasti si danaané do Irska přivezli čtyři kouzelné předměty: Dagdův kotel, 
kámen Lia Fáil, kouzelný Núadův meč a Lugův oštěp. Kouzelný kámen Lia Fáil 
byl věštebným a korunovačním kamenem, určujícím střed Irska. Původní místo 
měl v Taře, nedaleko megalitické svatyně Brú na Boine (Newgrange). 

Danaané přiletěli do Irska ze severní země vedeni Nuadou a přistáli na hoře 
v západním Connachtu. I příběh Nuady je zajímavý. V první bitvě s Firbolgy, 
lidem, který tehdy ovládal zemi, ztratil ruku. Zpočátku nosil na pahýlu 
připevněnou umělou robotickou stříbrnou ruku, z čehož pochází jeho přezdívka 
Nuada Argetlámh – Stříbroruký. Později mu narostla (byla naklonována) ruka 
nová. Členové jeho družiny se stali předky všech irských učenců. Byli totiž velmi 
zruční ve všem umění a vyznali se v magii a léčení. 

Další dějiny národa bohyně Danu jsou složité a dramatické. Připomeňme si jen 
okamžik první legendární bitvy na Mag Tuired, vysloveno Mogtura (mag znamená 
uměle, magicky vytvořená tura, rovina, pláň). Bitva byly srážkou dvou ras, 
pokolení, náboženských systémů. Starého a tradičního, jenž byl motivován 
archaickým bohem plodnosti a novým slunečním božstvem. Pokud nám to 
připomene naši bitvu na Turském poli ze Starých pověstí českých (ostatně 
zmiňoval ji i Kosmas), pak pochopíme keltské kořeny starých českých mýtů. 
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Danané pak už mnohem později učili vybrané keltské adepty magickému 
umění. Keltští kněží byli rozděleni do několika skupin, z nichž DRUIDOVÉ byli 
vrstvou nejvyšší a nejuniverzálnější, zatímco ostatní druhy keltských kněží (ovaté, 
bardové, fili, ollamh či brehoni) byli spíše specializovány na jeden druh činnosti. 
Všichni dohromady byli označováni jako AES DANA – učený lid bohyně Danu 
(odvozeno od znalostí TUATHA DE DANAAN) a požívali ochrany a výsad v jiných 
zemích vyhrazených jen nejvyšším panovníkům. Univerzálnost znalostí a umění 
DRUIDŮ byla tak velká, že nelze mluvit jen o keltských kněžích. Jejich funkce ve 
společnosti byly také velmi rozmanité – kromě náboženských záležitostí a 
„dohledu nad kalendářem“ plnili roli královských rádců, nejvyšších soudců, lékařů 
a léčitelů, přírodovědců, stavitelů. O jejich schopnostech předvídat budoucí děje 
není pochyb. K tomuto umění však DRUIDOVÉ dospívali po mnoha letech 
usilovného učení a zasvěcování. Podobně jako v jiných učeních i zde fungoval 
systém mistr-žák. DRUIDOVÉ si své žáky vybírali bez ohledu na jejich původ a jen 
podle jejich schopností, neboť jejich žáky se stávali jak mladí příslušníci 
aristokracie, tak i synkové z chudých rodin. Dosažení základního stupně znalostí, 
kdy žák po zasvěcení mohl fungovat jako DRUID trvalo zhruba dvacet let. To však 
neznamená, že tím jeho učení skočilo – DRUIDOVÉ se učili po celý svůj život. Když 
dosáhl adept vrcholu znalostí od svého učitele, vydal se na cestu k dalšímu kmeni, 
kde jej přijal nový učitel. Na své učení měli DRUIDOVÉ relativně dostatek času, 
dožívali se totiž nápadně vysokého věku, někdy dvoj- až trojnásobného, než bylo 
v kraji zvykem. Zcela jistě to bylo jejich znalostí práce s energií, ale i neobyčejně 
dobrou znalostí fungování lidského těla a nejrůznějších léčebných metod a 
bylinných směsí. Existuje však ještě další klíč k jejich dlouhověkosti a tím je 
zvláštní soubor tělesných a duševních cvičení, který se nazýval wyda. Tato nauka 
je ve svých hlavních bodech velmi podobná józe a to jak jednotlivými cviky, tak i 
svou filosofií. 

DRUIDOVÉ požívali v keltské společnosti neobyčejné úcty. Bylo pravidlem, že 
nenosili žádnou zbraň, nepotřebovali ji prostě. Na shromážděních směl promluvit 
první DRUID ještě před králem. Jediné slovo DRUIDA mělo moc zastavit válečné 
tažení, což zní sice fantasticky, ale zmiňují se o tom několikrát antičtí autoři, jako 
např. Diodóros Sicilský (60 – 30 př. n. l.): (...) Častokrát, když se vojska přiblíží 
jedno k druhému v bojovém postavení a meče jsou taseny a kopí napřažena, tito 
lidé vyjdou mezi ně a zastaví bitvu, jako by nějak očarovali divoká zvířata... 

Moudrost DRUIDŮ byla známá po celém antickém světě a například řečtí 
filosofové o DRUIDECH s úctou říkali, že to jsou nejmoudřejší lidé na světě. 

O podstatě jejich učení se toho navenek ví velice málo, ale není pravda, že 
vůbec nic. Sami DRUIDOVÉ ve své době hovořili o svém učení jen velmi málo. 
Jejich nauky byly tajné a oni sami na naléhavé otázky odpovídali velmi lapidárně, 
jak např. zaznamenal řecký spisovatel Diogenés Laertios (3. stol. př. n. l.): Učíme, 
že je třeba ctít bohy, nepáchat nepravosti a vždy se chovat čestně. 

Filosofie DRUIDŮ byla na svou dobu nesmírně pokroková a nám velmi 
sympatická. DRUIDOVÉ učili, že největším zázrakem na světě je život, že 
povinností lidí je chránit všechny živé tvory (mezi které řadili i stromy). 
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Mezi základní kameny jejich učení bylo poznávání světa kolem sebe a hledání 
harmonie mezi člověkem a jeho okolím – proto např. neuznávali a nestavěli 
monumentální chrámy a stavby, jejich svatyně byly zasazeny vždy uprostřed 
nerušené přírody.  

DRUIDOVÉ předávali dál informace Tuatha de Danaan a učili, že lidská duše je 
nesmrtelná a po fyzické smrti přechází do jiného těla. Stejně tuto pravdu převzalo 
křesťanství v prvních čtyřech stoletích, dokud se nestalo jen mocenským 
nástrojem, které s učením Ježíše nemá příliš společného. Svobodná a věčná 
individuální bytost se pro nové světové vládce nehodila. 

DRUIDOVÉ nikdy své učení nezapisovali a všechny poznatky předávali svým 
žákům ústně. Z této tradice vznikl jeden z velkých omylů historie, že prý Keltové 
neznali písmo. Keltové písmo znali a používali, jak o tom svědčí např. voskové 
psací tabulky a rydla nalézané hojně i na našich oppidech (bývalých keltských 
městech). Málo se ví, že např. i tolik opěvovaný irský světec sv. Patrik (bývalý 
druid) se chlubil tím, že spálil na 400 pohanských knih. DRUIDOVÉ, přestože tedy 
písmo dobře znali, však přísně zakazovali cokoliv ze svého učení zapisovat. To 
mělo hned několik velice pádných důvodů. Jednak šlo o učení tajné a psané věci 
lze snadno ukrást. Druhý důvod musíme hledat v keltské životní filozofii: nic na 
světě není neměnné a zapsáním se z každé věci snadno stane dogma. A konečně 
třetí důvod spočíval v tom, že některé poznatky jsou prostě písmem nesdělitelné. 
Nerozumíte? Zkuste si poslechnout nějakou nádhernou hudbu a srovnejte si tento 
zážitek s pohledem do notových osnov. Z výše uvedeného je zcela jasné, že 
DRUIDOVÉ byli naprosto výjimečnou skupinou lidí, oprávněně požívajících 
nejvyšších výsad a úcty. Zcela zřejmě dosahovaly jejich znalosti takové úrovně, že 
se svým současníkům museli jevit jako téměř nadpřirození. 

Z dochovaných historických spisů, ale i pověstí a tradic však lze vyčíst i více.  
DRUIDOVÉ podle shodného mínění jejich současníků uměli velmi dobře a přesně 
předvídat budoucnost a také jí ovlivňovat. Uměli na sebe brát podobu různých 
zvířat i lidí. Uměli pronikat k podstatě věcí a poznat pravou příčinu různých dějů. 
Později byli právě kvůli těmto svým schopnostem velmi krutě pronásledováni. 
Zlomení moci DRUIDŮ se stalo klíčovou otázkou nastolení římské moci v západní 
Evropě. Neblaze tak proslul císař Tiberius, který nejen vydal pokyn k vyvraždění 
DRUIDŮ, ale šel tak daleko, že nařídil popravu každého, kdo ukrýval keltského 
kněze, pomáhal mu, nebo ho jen znal a neoznámil římským úřadům. Takový 
provinilec byl popraven i s celou rodinou a jeho majetek byl vyvlastněn. Ve 
středověku pronásledování nositelů druidských tradic pokračovalo neztenčenou 
měrou především ve jménu šíření křesťanství. Málokdo si dnes uvědomuje, že 
původním vzorem čarodějů i čarodějnic byli právě DRUIDOVÉ – tolik „nebezpeční“ 
církvi svými znalostmi, svobodomyslností, hájením pravdy a uměním. 

V pověstech o králi Artuši, které mají historický základ v událostech 5. století, 
se již hovoří o čaroději Merlinovi, přičemž šlo o jednoho z posledních historicky 
známých DRUIDŮ (který s Grálem dorazil i na Šumavu – Gabrétu a do dnešního 
Znojma). Ostatně blíže se o celém pozadí tohoto příběhu dočtete v knize 2012 a 
dál… 
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V raném středověku také učinili DRUIDOVÉ ještě jeden pokus o prodloužení 
kontinuity svého učení. V mnohem větší míře než předtím začali do svého učení 
zasvěcovat ženy. Ženské protějšky DRUIDŮ existovaly i předtím a máme o nich 
početné zprávy jak v keltských pověstech (většinou šlo o společenství „devíti 
panen“) tak i v historických zprávách (například Caesar se zmiňuje o ostrovech 
obývaných pouze černě oděnými kněžkami, které nechal povraždit). Záměr 
DRUIDŮ byl jasný – druidské učení muselo přejít do ilegality a mnohem lépe a 
nenápadněji se přenášelo s pomocí zasvěcených žen. Křesťanská církev na to 
reagovala surově a hystericky: začalo období inkvizice a čarodějnických procesů. 
Ve svých počátcích šlo především o jediné – zamezit dalšímu šíření druidské 
tradice. Tento proces později přerostl v pokus o uchopení totální moci církve nad 
společností a na hranicích již nekončili pouze lidé podezřelí z „pohanského“ 
vyznání, ale i lidé, které bylo pro církev i některé jedince z jejích řad ekonomicky 
výhodné upálit.  

Přesto se lze v evropské historii setkat s principy filosofie, myšlení i některými 
(stále velmi utajovanými) znalostmi, které byly vlastní kdysi pouze DRUIDŮM. 
DRUIDOVÉ, kteří tak dobře dovedli předvídat budoucnost, nikdy nepřipustili zánik 
svého učení. Pouze jej museli přizpůsobit novým podmínkám – a přejít do 
ilegality. Kdo má trochu znalostí a fantazie, najde jejich stopy například u 
některých heretických sekt, tajných společností, zcela jistě se dostane i 
k benediktýnům a od nich k řádu templářů. Doba, ve které žijeme, je velkým 
předělem v životě lidstva. Mění se filosofické postoje, mění se náboženské postoje 
a hovoří se o nástupu nového, vodnářského věku. Není právě teď ta nejvhodnější 
chvíle k vystoupení druidských myšlenek z ilegality? 

Věštění nebylo jedinou „nadpřirozenou“ schopností keltských DRUIDŮ. Uměli 
budoucí děje nejenom předvídat, ale také i úspěšně ovlivňovat. S našimi dnešními 
znalostmi (a opětovně nabytými schopnostmi) můžeme tyto informace jen 
potvrzovat. Vzpomeňme si i na známé Kozinovo „do roka a do dne!“, které lidová 
tradice vydolovala kdesi z dávných keltských pověstí kraje, neboť toto rčení je 
obvyklé v celém keltském okruhu lidových bájí. Jeden ze způsobů ovlivnění 
budoucnosti DRUIDY spočíval v obřadu „zlořečení,“ nazývaném Glam dicind, který 
by se jistě hodil i v dnešní době. Tímto obřadem se dokázali zbavit DRUIDOVÉ 
krále, který vládl své zemi či kmeni nespravedlivě. Obřad prý spočíval v tom, že se 
DRUIDOVÉ vydali na kopec, kde rostl hloh, tam se postavili zády ke keři a čelem ke 
králi a za větru vanoucího od severu odříkali jeden po druhém verše kletby do 
kamene, který drželi spolu s trnem hlohu v ruce. Pokud bylo jejich „zlořečení“ 
neoprávněné, okamžitě je pohltila zem, avšak pokud byla jejich kletba oprávněná, 
propadl se prý do země král, jeho žena, kůň i pes… 

Velmi nepříjemné zkušenosti s druidským čarováním měl i Caesar, který vedl 
proti Keltům dlouhodobou a zničující válku. Při dobývání Británie mu však 
způsobili nemalé potíže DRUIDOVÉ, aniž by s nimi přišel do fyzického kontaktu. 
Když zrána 25. srpna roku 55 před Kristem dorazil Caesar se svojí flotilou 
k břehům Británie, naskytl se mu pohled na bílé útesy South Forelandu, z nichž 
k němu shlíželo několik bíle oděných DRUIDŮ. 
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Caesar se domníval, že jen kontrolují situaci, aby měli přehled o pohybu 
Caesarovy flotily a nijak si nevšímal podivných gest a pohybů rukama těchto 
mužů. Měl přece jiné starosti – už při vyloďování se dostal málem do obklíčení a 
měl problémy, aby se vůbec nějak na pobřeží uchytil. Tolik potřeboval lodě 
s jezdectvem a zásobami aby mohl konečně zahájit útok proti těm zlotřilým 
Keltům. Avšak ve chvíli kdy se toužebně očekávané lodě objevily u pobřeží, 
přihnala se od severovýchodu silná bouře a lodě rozehnala. Většina jich pak 
nějakou dobu bloudila po moři, než se jim podařilo vrátit se do Galie (dnešní 
Francie). Stejná bouře pak rozbila většinu Caesarových lodí zakotvených již na 
britském pobřeží. Bez jízdy, bez zásob a výbavy na přezimování se stala Caesarova 
invaze fiaskem. Nezbylo mu nic jiného než se s ostudou vrátit domů a senátu 
vysvětlovat, že prý šlo jen o průzkum bojem. O rok později již nechtěl nechat 
Caesar nic náhodě. Nechal naložit 5 legií, což je 30 000 vojáků a 2000 mužů jízdy 
na 740 lodí a vyrazil opět k britským břehům. Na bílých útesech opět spatřil 
DRUIDY. K večeru 7. července roku 54 př. n. l. se římská vojska vylodila poblíž 
Walmeru a zahájila postup do vnitrozemí. V noci z 8. na 9. července se opět 
přihnala silná druidská bouře a rozbila většinu Caesarových lodí. S druidskou 
magií se setkal Caesar ještě jednou, na sklonku svého života. V již obsazené Galii 
vypukla vzpoura, kterou vedl keltský DRUID a král v jedné osobě – známý 
Wercingetorix. Wercingetorix se pokusil vcelku úspěšně sjednotit protiřímský 
odpor, avšak Caesar proti jeho lidem zakročil s nebývalou krutostí. Po vypálení 
keltských měst Avaricum a Alésie a zmasakrování několika tisíců civilistů včetně 
žen i dětí byl Wercingetorix zajat a v poutech odvlečen do Říma. Teprve po šesti 
letech krutého mučení jej nechal Caesar popravit. Před popravou však 
Wercingetorix, který po celou tu dobu nesklonil hlavu a neuznal Caesara vládcem 
Galie, řekl Caesarovi do očí: „Za své zločiny budeš potrestán rukou toho, koho 
nejvíc miluješ!“ Byla to kletba nebo věštba? 15. března roku 44 před Kristem však 
Caesarův oblíbenec Brutus noří svojí dýku do jeho boku. 

DRUIDOVÉ ovládali mnohem více magických praktik, než si dnes můžeme 
představit. Jen v legendách o nich zůstaly nemnohé zmínky. O jedné z nich se 
dozvídáme v knize Leabhar Gabhála, která je jakousi historickou kronikou starého 
Irska. DRUIDOVÉ se od svých dávných předchůdců, lidu Tuatha de Danaan naučili 
cosi, co je zde nazýváno jako „druidský vítr“. Tento „vítr“ prý byl schopen zmást 
útočníky natolik, že ztratili orientaci, propadli panice a nezřídka začali bojovat 
sami se sebou. V keltských pověstech se dozvídáme i o schopnostech DRUIDŮ 
vytvořit umělý blesk, oslepující protivníky, vznikající prý z jakési „magické 
koule“. Co se asi skrývá za stále se opakujícími zmínkami o přeměnách DRUIDŮ 
v nejrůznější zvířata či lidi, či o jejich schopnosti stát se neviditelnými? Byli 
DRUIDOVÉ mistři davové sugesce? Nebo skutečně znali brány k „jiným světům“? 
V keltské mytologii kromě našeho světa existuje i tzv. jiný svět, umísťovaný kamsi 
kolem země. V tomto jiném světě se prý kromě bájných bytostí, objevují i 
normální lidé a zvířata. Jde o jakýsi paralelní svět, k němuž měli dávní DRUIDOVÉ 
klíč? My již víme, že ano, je to úroveň čtvrté dimenze, ale onen klíč není tak 
snadné znovu nalézt. 
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OGHAM – POSVÁTNÁ ABECEDA 
Tato tajná a magická abeceda 

nikdy neměla sloužit k prostému 
zaznamenávání skutečností, ale 
jen a jen k posvátným a magickým 
účelům. Znaky se ponejvíce ryly 
do kamenných bloků a to přes 
nějakou hranu, která nahrazovala 
střední svislou čáru. Ogham se 
četl odspoda nahoru, podobně jako 
i strom roste od země k nebesům. 

S převedením oghamu do 
vodorovné polohy je trochu potíž, 
záleží na tom, jak se písmenka 
poskládají za sebou a na kterou 
stranu se sklopí. 

Každé písmeno keltské 
abecedy odpovídá jednomu 
stromu; také měsíci a dnu 
v keltském kalendáři. Jenomže s 
ním to není zas až tak jednoduché, 
protože Keltové používali lunární 
kalendář. Ten srovnávali se 
slunečním vkládáním rozdílně 

dlouhého třináctého měsíce. Třída symbolizovala důležitost písmene – to mohlo 
patřit mezi 7 náčelníků, 7 sedláků nebo 7 kmánů. Skupina posledních pěti znaků 
nejsou stromy, představují háj, moře, prázdnotu, zrod a smrt. Protože se oghamu, 
stejně jako pozdějších germánských run, používalo k věštění a kouzlení, nesmíme 
zapomínat na jejich skrytý význam. S jistou rezervou je třeba brát přiřazenou 
barvu, která nemusí nutně odpovídat danému písmenu. Při stanovování 
posloupnosti písmen narazíme na dva způsoby uspořádání oghamu, které se od 
sebe nepatrně liší. Jelikož ale ogham nebylo jen posvátné písmo, ale zároveň také 
kalendář, je určení pořadí poměrně důležité. Skupinu náčelnických stromů tvoří 
dub, buk, jabloň, tis, cesmína, jasan, jedle, skupinu selských stromů bříza, jeřáb, 
vrba, hloh, topol, olše, trnka a skupinu kmánů (podle některých pramenů rolníků) 
kalina, vřes, brslen, břečťan, černý bez, hlodáš, vinná réva. 

ÚVOD DO KELTSKÉHO ENERGETICKÉHO SYSTÉMU 
Keltská druidská energie (CELTIC) je obdobou USUI-DO REIKI, jen 

využívá vibrací Země a vybraných stromů i keřů za účelem vytvoření vhodného 
prostředí pro energetické léčení. Tento typ energie kopíruje frekvenci (vibrace) 
rozličných stromů a keřů, takže její přirozeností je pracovat v souladu s původní 
keltskou moudrostí. KELTIK je přeneseně „Zemskou REIKI,“ jež je více 
přijímána kořenovou čakrou, než skrze korunní čakru, i když je tato původní 
forma značně ovlivněna keltskými energetickými technikami. 
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KELTSKÝ OGHAM 
Keltský OGHAM je posvátnou druidskou abecedou, která byla vytvořena 

duchovními vůdci Keltů a byla používána jako tajná metoda komunikace (nejen 
za účelem zapamatování si jejich bohatých znalostí o stromech). Obsahovala 
skrytá tajemství ohledně věšteb a magie, která byla rozluštitelná pouze pro 
zasvěcence. Vzhledem k faktu, že Keltové od počátků chovali velice úzký vztah 
a úctu ke stromům (věřili, že mnoho z nich je obydleno bytostmi, či má vlastní 
duši), je tato magická abeceda hluboce propojena se stromy. 

Tato abeceda pojmenovaná po irsko-keltském OGMOVI, bohu výmluvnosti a 
učení, se v základu tří úrovní skládala z dvaceti znaků (tři sady po pěti 
souhláskách a pěti samohláskách). Každý z nich nesl jméno nějakého stromu. 
Znaky OGHAMU byly vytesány na kamenech, vyryty na dřevěných holích (což 
její použití jako metody pro psaní téměř vylučuje díky náročnosti), ale jako 
jazyk symbolický se druidská abeceda ukázala být velmi silnou metodou. 
Odrůdy stromů, jež používala ve svých znacích, byly velice specificky vybírány 
vzhledem k vlastnostem, jež dané stromy nesly (povětšinou archetypy, vedoucí 
k jejich spirituální podstatě). Takto se stromy rozdělovaly do tří hlavních tříd – 
náčelníci, sedláci a kmáni (rolníci), což pro DRUIDY reprezentovalo jejich 
zařazení co do důležitosti. 

Všechny ze symbolů, jež jsou popsány v tomto manuálu, pochází 
z OGHAMU. Jsou však dále v nejvyšším stupni doplněny dalšími symboly 
využívanými druidy. 
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LÉČEBNÉ TECHNIKY V KELTSKÉM ENERGETICKÉM 
SYSTÉMU 

Tímto zasvěcením do 
druidského magického 
systému KELTIKU se nejen 
všestranně zvýší vaše síla, ale 
ocitáte se také v pozici, kdy 
daleko více zodpovídáte za 
přírodu a její průvodce i 
všechny přírodní duchy. Ti 
vám koneckonců sami 
propůjčili možnost používání 
jejich zvláštní energie. Možná 
si časem budete přát propojit 

se daleko více se stromy, strávíte nějaký času užíváním si jejich energií, což 
díky této komunikaci v konečném důsledku nejen napomůže planetě samotné a 
stromům na ní rostoucím, ale možná také obdržíte nové symboly, vzhledem 
k tomu, že keltský OGHAM ještě není kompletní. 

V každém případě buďte připraveni na možné čistící procesy, jež toto 
zasvěcení doprovází.  

Symboly KELTIKU se spolu mohou 
kombinovat za účelem vytvoření nových energií, 
vibrací, jež přímo odkazují na konkrétní „energii 
Lesa“. Každý les (tak jako člověk) je individualita 
a je tím jedinečný, jelikož je složen z rozdílných 
kombinací stromových energií. Písmena keltské 
abecedy se dají použít pro vytvoření SLOV, která 
pak mohou sloužit pro napsání „knihy“ léčebných 
praktik a léčit tak jednotlivé symptomy nemoci i 
nemoc jako celek.  

V tomto je velkou výhodou původní účel 
KELTIKU. Pro praxi to znamená, že pracuje v 
mnohavrstevných úrovních a může tak změnit 
člověka multi-dimenzionálně, což mu třeba někdy 
v budoucnu umožní najít svou vlastní cestu 
životem, či nalézt vlastní pevné místo ve vesmíru. 

Trojice KELTIKU je velice silná: Energie, Moudrost a Život kombinovaná 
ve velice zajímavé syntéze. Proces „psaní“ léčebných postupů KELTIKU je 
trochu odlišný od normálních léčení v jiných typech magických energií, jež 
používají jen jednotlivé symboly. Průběh léčby KELTIKEM vypadá tak, že 
postupně změní frekvenci a následně pak intenzitu, jelikož symboly použité 
v sérii mění své frekvence. Napsáním „keltského léčebného cvičení“ kultivujete 
specifickou novou energii, jež je pak použitelná během celého léčebného 
procesu, silněji rezonuje a dostává se hlouběji ve všech úrovních. 
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Jako ilustraci možností „keltského léčebného cvičení“ 
vezměte v úvahu následující scénář pro někoho, kdo ztratil 
smysl života a nedokáže se dívat s nadějí dopředu. 
Zaměřuje se proto pouze na nejbližší budoucnost, 
východiska se snaží najít pouze v krátkodobých odpovědích 
mnohem častěji než v dlouhodobém pohledu na věc. To 
následně vede jeho myšlenky k neschopnosti udělat cokoliv 
a on se tak ocitá v bodě, kdy se zákonitě zablokuje. Napsání 
příhodného cvičení pak bude vypadat takto: 

      Nalézt cestu skrze labyrint: Gort 
     Vidět vše s větším rozhledem: Ailim 
     Pročištění myšlenek: Huathe 
     Nalézt pravdu: Uilleand 
     Vytvoření svatyně: Koad 
     Vytvoření stálosti: Mor 
     Zvýšení síly léčení: Ioho 
Požádejte pak při léčbě vaše průvodce o pomoc, 

případně si vepište znění celého cvičení na dlaně, či nad 
klienta, nebo si je vizualizujte: 
GAHUKMI. 

Čím více budete pracovat s keltskými symboly, tím více 
se za nimi plynoucí energie zafixuje nejen v paměti vašeho 
těla, ale i v intuitivním vědění, takže budete později schopni 
vytvářet mnohem složitější a silnější cvičení. Z počátku 
budete vedeni, ale přijde čas, kdy budete schopni vytvářet 
velmi silné léčby, a KELTIK se stane vaší druhou 
přirozeností. 

Keltské megalitické 
stavby Tuatha de 
Danaan v Knowthu 
(stáří cca 5300 let), 
v známé oblasti New 
Grange (Irsko). Kopec 
vlevo je navršená 
mohyla zakrývající 
podzemní refugium 
pro tisíce lidí, kde 
mohli přežít potopu i 
atomový výbuch. 

Keltská mistrovská technika zahrnuje i tzv. „KELTSKÝ KALENDÁŘ“. Není 
možné zde vysvětlit tuto techniku úplně, jelikož je velice individuální a záleží na 
osobní astrologii. V zásadě všechny stále zelené stromy jsou mnohem silnější 
v zimě, opadavé stromy zase v létě, ačkoliv jasnost energie kolísá po celý rok. 
Kupříkladu, cyklus RUISU (černý bez) je mnohem výraznější během příprav na 
změny na jaře, než při změně během podzimu. 
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Časem jistě poznáte, že během 
určitých období roku jsou jisté symboly 
celkově silnější než ostatní. Toto se děje 
na základě faktu, že jejich rezonance je 
v jedné linii s vaší osobní rezonancí a 
proto by bylo dobré udělat si poznámky 
ohledně těchto posunů do pracovního 
deníčku, abyste v krátké době rozpoznali 
svoje vlastní tranzity. To se bude hodit 
pro zjištění vašich „zlatých symbolů“ pro 
tzv. zlaté časy. Je běžné, že takto 
naleznete jeden, nebo možná dva 
symboly za měsíc a tyto pak mohou být 
použity pro zajištění nejlepších výsledků 
terapie v jejich naprostých silových 

vrcholech tolikrát, kolikrát je to jen možné a to jak na sebe, tak na ostatní. 
Určitě je dobré 

zapamatovat si, že energie 
během jednotlivých fází 
měsíce hraje v Keltském 
energickém systému velkou 
roli. Pakliže pracujete 
s energiemi ve dnech od 
Novoluní k úplňku, budete 
pracovat daleko efektivněji, 
než v čase od úplňku 
k Novoluní. 

SYMBOLY KELTIKU PRO I. STUPEŇ 
AILIM (vyslovuje se el-m) A 

Znak AILIM patří k STŘÍBRNÉ BOROVICI – pomáhá vyjasnit vize, ale také 
pohled směrem vpřed (za horizont). AILIM odstraní bariéry vytvořené ke všem 
lekcím v tomto a ostatních životech – zvyšuje podíl zkušenosti získané z věcí 
minulých, zvyšuje propojení s prastarou Keltskou moudrostí, která pak vplyne 
do situací, jež řešíte v osobním životě. 

Tato energie je obzvláště užitečná pro 
nahlížení na velice vzdálenou budoucnost, 
v oblastech jako je plánování životní cesty, 
pomáhá s integrací osobnosti vzhledem k danému 
záměru. Také dokáže propojit praktikanta s jeho 
keltskými kořeny. 

Pro nejlepší výsledky použijte AILIM nad čelní 
(6.) a sakrální (2.) čakrou, abyste přivedli minulé 
do vědomí. 
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BEITH (vyslovuje se beih) B 
BEITH náleží k BŘÍZE BÍLÉ a pomáhá s opuštění starých cest, vzorů, 

negativních přesvědčení a energií. 
Čistí minulost tak, aby se mohla vytvořit nová 

cesta pro současnost a budoucnost. Pomáhá 
praktikantovi zpracovávat problémy, jež jej drží 
pozadu, čistí je a nechává být mimo. 

Také krásně pomáhá s motivací na počátku nových 
procesů. Kolikrát se totiž stává, že začít je ta nejtěžší 
věc, co je zapotřebí udělat – a tento symbol pomůže 
praktikantovi dostat se přes počáteční netečnost k 
začínání nových projektů či cílů. BEITH čistí celou 
cestu k cíli a dopomáhá k bezpečné a čisté pouti po ní. 

Používá se na základní (1.) čakru a čakru Solar 
plexu (3.). 
 

HUATHE (vyslovuje se hů-ah) H 
HUATHE patří k HLOHU a jeho esence představuje energii očisty a 

přípravy: projasnění myšlenek jako protiklad 
k fyzickým akcím. Je vynikajícím „předskokanem“ 
pro energii BEITH. Očišťuje mysl od negativních 
myšlenek a mentálního zmatku, nabízí jasnost. Dodává 
trpělivost a nabízí klid spojený se schopností čekat až 
do chvíle, než nastane ten správný okamžik. 

Může se používat ve spojení s AILIM pro zklidnění 
a vytvoření jasného obrazu o cestě před námi. 

Někdy se stává, že cesta před námi je zastavena 
příliš mnoho myšlenkami. Energie HUATHE tyto 
myšlenky vyčistí a dovolí AILIM ukázat nové obzory. 

Používá se na čelní (6.) čakrou a krční (5.) čakrou. 
 

PHAGOS (vyslovuje se fé-kors) Ph 
PHAGOS spojuje BUK a přináší nám porozumění staré 

moudrosti. Nabízí schopnost nakládat s prastarým věděním 
a zahrnout jej do moderního života a touto aktualizací 
starého přinést nové. Propojuje nás s vnitřním moudrem a 
transformuje toto vědomí do podoby použitelné 
v každodenních situacích. 

Také pomáhá s přivoláním vzpomínek z minulosti do 
nynějška a to nejen těch z tohoto života ale také těch 
karmických, takže s nimi může být pracováno a mohou být 
uvolněny. 

Pracuje dobře se sakrální (2.), kořenovou (1.) a čelní 
(6.) čakrou. 
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EADHADH (vyslovuje se eé-ura) E 
EADHADH patří k BÍLÉMU TOPOLU a pomáhá překonat strach. Strach                         

z budoucnosti či ze zodpovědností, jež se zdají být nepřekonatelné, z cesty, 
kterou jsme se rozhodli ubírat a také třeba z našich individuálních nadání, jež 
máme realizovat ve světě. 

Ochraňuje před břemenem z minulosti 
za námi, pomáhá prorazit si cestu a 
zvládnout úkoly, jež nás mohou tlačit k 
zemi. Posiluje naše duchovní rozhodnutí a 
dává nám schopnost skoncovat se strachy, 
o kterých jsme si do této chvíle jen šeptali. 

Tato energie je skvělou pomocí ve 
chvíli, kdy život a jeho tlak zesiluje a 
člověk se bojí, že již nezvládne okolní 
svět. 
EADHADH pracuje skvěle se srdeční 

(4.) čakrou a krční (5.) čakrou. 
 

UHR (vyslovuje se úr) U 
UHR je spojen s VŘESEM a dopomáhá nám k lepšímu spojení se Zemí, 

s Gaiou, s duchem a se společenstvím dév. 
Vytváří přirozené a vrozené vědění o 
neviditelných oblastech a odstraňuje 
překážky zabraňující nám dostat se k silám, 
jež nás obklopují. 
UHR nám tím dává schopnost pracovat 

v mnohem těsnějším spojení 
s jemněhmotnými energiemi, a to jak během 
léčení, tak i pro manifestaci – přitahování 
věcí a ituací do života. 

Sbližuje nás s průvodci a přírodními 
duchy, takže můžeme snadněji pracovat pro 
Světlo a Lásku Země a všech živých věcí. 

Používá se na všechny čakry. 
 

PRÁCE SE SYMBOLY 
Požádáme (přivoláme si) o energii KELTIK. 

Každý symbol se jednou namaluje třemi prsty (špetkou) do vzduchu a třikrát se 
vysloví, aby se aktivovala jeho energie. 

Přivolanou energii vyzáříme přes silové prsty, dlaněmi, nebo mentálně třetím 
okem. 
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