
ČARO  ŠTYROCH  ŽIVLOV
Cesta súladu duše, ducha a tela. Cesta vedomá, liečivá, 
bezpečná. Cesta svetla, živy, pokoja a krásy. To sú podti-
tuly knihy Čaro štyroch živlov od Mira Žiarislava 
Švického, vydanej v r. 1998. Táto kniha priniesla 
jednoduchý a účinný návod nadobudnutia a udržiavania 
duchovnej, duševnej a telesnej rovnováhy.

Živly sú prejavmi jedinej posvätnej životnej sily – živy. 
Zem a Voda sú ženskej podstaty, Oheň a Vzduch mužskej.  
Poloha tela pripomína pri cvičení ich tvar, formu. Zmena 
duchovného  stavu spočíva v duchovnom očistení pro-
stredníctvom jednotlivých živlov. Zmena duševného stavu  
zas v citovom naladení na rozjímanie, v duchovnom uvoľ-
není, oslobodení a prijímaní čistej živy.

Cvičenie najúčinnejšie pôsobí, keď sa vykonáva ráno 
a večer pred jedlom, na akomkoľvek nerušenom, pokoj-
nom mieste.

Základná východisková poloha

Kľačíte a zároveň sedíte,  kolená u mužov vzdialené  na 
dve dlane, u žien aj bližšie. Dlane sú položené na steh-
nách, otočené dolu. Palce nôh prekrížené, päty od seba, 
chrbtica vzpriamená, oči uvoľnené, zahľadené do diaľky 
(„nikam“). Zatajíte, zadržíte dych – tým sa dostávate do 
prirodzeného stavu oslobodeného od myšlienok, pocitov, 
len s dobrom a žiarou v srdci. Čas mimo času.

ZEM

Zo základnej polohy položte 
dlane a čelo na Zem tak, aby 
bol čelový prameň spojený 
so Zemou. Zastavte 
myšlienky, dýchanie je po-
kojné, pomalé. Žlté svetlo 
presvetľuje váš svietivý obal 
– dúhu – duchadušu. 
Nepriaznivé zložky sily, 
všetko čo vás ťaží, trápi 
a bolí, odovzdajte Zemi. 
Poproste ju, aby to prijala. 
Prijmite jej kladné vlastnosti 
– pevnosť, odolnosť, stálosť, 
vyrovnanosť, húževnatosť, 
 istotu, neochvejnosť, 
spoľahlivosť. Po spojení so 
Zemou sa vrátite do 
základnej polohy.

VODA

Zo základnej polohy sa 
spustite do vodorovnej, 
s dlaňami na zemi. Ležíte 
na bruchu, dívate sa pred 
seba. Dýchajte hlboko 
a pokojne, svetlo dúhy je 
žiarivo zelené. S pred-
stavou rieky zmývajte zo 
seba nepriaznivé zložky 
sily. Uvoľnite sa, všetkého 
sa vzdajte, nevyčnievajte. 
Nechajte v sebe pretekať 

živu, odplavovať nečistotu, vyrovnávať nevyrovnanosti. 
Naplňte sa čistotou stvorenia, posvätnou tekutinou, silnou 
svojou slabosťou, priepustnosťou, chápavosťou. 
Vstrebávajte kladné vlastnosti Vody – citlivosť, vnímavosť, 
jemnosť, ladnosť, vodivosť, vedenie, vyrovnávanie, 
prijímanie, oživovanie. Po spojení s Vodou sa opäť vráťte 
do základnej polohy.

OHEŇ

V základnej polohe sú dla-
ne otočené smerom nahor. 
S nádychom a následným 
zatajením  dychu urobte 
náprah rúk dozadu. 
Tlačíte ich, chrbtica je na-
pnutá ako luk, hlava hore, 
pohľad do neba.  Prudšie 
vydýchnite, výraznejšie. 
Svelo je jasne červené, 
žiarivé. S plným nády-
chom dvíhajte ruky nahor, 
hlava sa nakláňa dozadu, 
plný výdych smerom 
k nebu. Táto poloha pred-
stavuje duchovný plameň 
vo vás. Predstavte si mocné Slnko nad sebou. Cítite teplo, 
duchovným ohňom sa spaľuje všetko nepriaznivé. 
Prebúdzajte v sebe kladné vlastnosti ohňa – smelosť, 
zapálenosť, ohnivosť, rozhodnosť, rýchlosť, usmernenosť, 
presnosť,  pohotovosť, nadšenie, obrazotvornosť, ráznosť, 
citovosť. Dbajte o to, aby vo vás zostával vybudený 
duchovný oheň. Po spojení so živlom Ohňa sa vrátite do 
východiskovej polohy s dlaňami nahor.

VZDUCH

Vydýchnite prebytok všet-
kých živlov. Mierne pokrčené 
ruky upažte tak, aby boli 
neďaleko tela, dlane na-
smerované  dopredu vo výške 
srdca.  Chrbtica je vystretá, 
hruď mierne vydutá. Dych je 
svieži, svetlo presvetľujúce 
váš obal – nebovo modré, 
belasé.  S pomalým hlbokým 
nádychom vdychujte svetové-
ho ducha. Pozorujte, ako vás 
očisťuje. Zvyšky duchovných 
nečistôt pomaly vydychujte. 
Preciťujte duchovno sveta, 
zlaďujte sa so všadeprítom-
nou živou. Nechajte, aby vás 
ovieval vánok svetového ducha. Vdychujte kladné vlast-
nosti vzduchu – ľahkosť, nadhľad, pružnosť, sviežosť, pris-
pôsobivosť, všestrannosť, veselosť, radosť, bystrosť, vzne-
šenosť.

Ruky priložte na srdcový prameň, prehrejte ho 
a ustáľte všetky živly v sebe, v kruhu – Zem, Voda, 
Oheň, Vzduch. Živa vo vás zostáva, znásobuje sa 
a posilňuje vás.
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