
KATALOG 
CHARITATIVNÍ DRAŽBY 

posvátných předmětů GURU JÁRY



On-line aukce

7. ledna 2020 ve 20h.

kontakt:
info@organizacenavrat.cz

Máte jedinečnou příležitost zúčastnit se online charitativní dražby posvátných předmětů, 
které Guru Jára, osvícený Mistr, používal během svého působení v ČR a jež jsou nabité 
vzácnou duchovní silou. Některé z nich jsou jeho osobními předměty, jiné používal při mnoha 
rituálech a další byly nepostradatelnou součástí duchovních setkání, která pořádal. Výtěžek 
z dražby těchto výjimečných energetických zářičů, které Guru Jára věnoval do dražby, bude 
použit Dobročinnou organizací Návrat na mezinárodní spolupráci v oblasti svobody víry v ČR.

Dražební řád

Dražbu organizuje Dobročinná organizace Návrat jako dražebník. Účastníkem on-line dražby 
se může stát kdokoli, buď osobně, nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. 
Dražba je neveřejná a je třeba se do ní přihlásit nejpozději v den narozenin Guru Járy, 
tj. 4. ledna 2020 do 12 hodin (v poledne) na e-mail info@organizacenavrat.cz. 
Přihláška bude potvrzena přidělením dražebního čísla. 
Do 6. ledna pak musí být účastníkem zaplacen vstupní aukční poplatek 500 Kč na účet 
Dobročinné organizace Návrat (1021820264/6100). 
Jako variabilní symbol je třeba uvést přidělené dražební číslo.

Licitátor určený dražebníkem zahajuje dražbu, vyzývá účastníky, aby činili podání, a uděluje 
příklep. Minimální příhoz je stanoven na 1.000 Kč. Nebylo-li učiněno nejnižší podání, licitátor 
dražbu daného předmětu ukončí. Pokud není přes dvojí vyzvání přihozeno, oznámí licitátor 
ještě poslední podání a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší 
podání. Okamžikem udělení příklepu vzniká vydražiteli povinnost uhradit příklepovou cenu. 
Na vydražitele přechází vlastnické právo k předmětu dražby až po zaplacení příklepové ceny 
a bude mu předán dle domluvy prostřednictvím e-mailové zprávy nebo na tel. 602 725 441 
oproti písemnému potvrzení.



SOŠKA BUDDHY 
Rituální předmět ze soukromého oltáře Guru Járy

 je nabitý energií bezpočtu hodin hlubokých meditací 
a vysokých duchovních stavů.  

Výška 11 cm.

Vyvolávací cena 12 000 Kč
470 Eur



ANCH
Jedná se o zcela unikátní ochranný předmět 
a silný zářič, který Guru Jára nejen osobně nosil, 
ale také s ním léčil.

Rozměry 5 x 3 cm , délka řetízku cca 60 cm.

Vyvolávací cena 18 000 Kč
                              705 Eur



DRŮZA AMETYSTU
Nejčastěji se nacházela v japonském domě kláštera

 v Odrlicích, kterému se říkalo Elfí vila, 
neb ho obklopovala krása japonské zahrady.

 Držela energii většiny akcí GJ a byla srdcem kláštera. 
Pobývala také v Mistrově pražském  Atelieru Duše.

Slouží jako magnet na „přízeň nebe a vstup do jiných světů“.

Výška cca 115 cm, obvod základny 105 cm, základna 
cca elipsa, šířka elipsy cca 45 m, hloubka 25 cm.

Vyvolávací cena 108 000 Kč
4 230 Eur



DORJE (VAJRA - HROMOKLÍN)
Tento rituální předmět byl nedílnou součástí kláštera
v Odrlicích. Své studenty Guru Jára učil speciální úchopy 
hromoklínu, které např. umožňovaly ovládat počasí.

Délka 16 cm.

Vyvolávací cena 12 000 Kč
                              470 Eur



RITUÁLNÍ ZVON
Přináší naději a požehnání nejen do roku Kohouta. 

Zvon visel v meditační místnosti na řetězu, 
který je dražen spolu s ním a adepti na nej směli zazvonit.
Jedná se o velmi mocný předmět, který čistí prostor tak, 

že zcela „přepisuje“ jeho negativní energii.

Průměr zvonu 14,5 cm, 
výška zvonu včetně kohouta 23,5 cm, váha 2,5 kg.

Vyvolávací cena 9 000 Kč
350 Eur



MODLITEBNÍ MLÝNEK
Používal se v klášteře v Odrlicích při důležitých 
obřadech, např. během akce nazvané „Jako starý Tibet“. 
Roztočením modlitebního mlýnku jsou modlitby 
vysílány do celého vesmíru, doslova „až k nebesům“.

Délka 29 cm, průměr mlýnku cca 7 cm.

Vyvolávací cena 18 000 Kč
                              470 Eur



MEDITAČNÍ ČINELKY
Tyto činelky zklidňují prostor a lidi v něm 

už jen jejich pouhou přítomností. 
Jedinečný vysokofrekvenční zvuk, který vydávají, 

dokáže umocňovat meditativní stavy.

Průměr jednoho  je 7,5 cm, délka šňůrky 33 cm.

Vyvolávací cena 12 000 Kč
470 Eur



SOŠKA MNICHA
Dlouhá léta stávala v klášterní knihovně v Odrlicích 
coby symbol moudrosti. Usnadňuje ponoření do sebe 
a propojení s vědomím veškerého Universa. 

Výška 12 cm

Vyvolávací cena 9 000 Kč
                              350 Eur



TIBETSKÁ MISKA
Její zvuk zahajoval a ukončoval dlouhé bloky 
zazenových meditací v klášteře v Odrlicích, 

při kterých bylo možné dosahovat mnohem hlubších 
meditačních stavů díky přítomnosti Guru Járy, 

jenž svým duchovním pohroužením pomáhal všem 
zúčastněným pozvedat energii. 

Guru Jára na misku hrál při večerních meditacích.

Průměr 9 cm, palička 12,5 cm.

Vyvolávací cena 33 000 Kč
1 290 Eur



JAPONSKÁ KALIGRAFIE
Svému majiteli zajišťuje prosperitu, mír a moudrost. 
Do prostoru vnáší japonského ducha a atmosféru
dokonalosti, harmonie a povznesení duše, 
tak jak to činila v klášteře Guru Járy. 

Rozměry 142 x 39 cm.

Vyvolávací cena 9 000 Kč
                              350 Eur



ČAJOVÁ KONVIČKA
Jedná se o osobní konvičku Guru Járy, kterou 

léta používal ve svých klášterech v ČR. 
Čaj si připravoval buď sám nebo byl pověřen 

někdo z jeho blízkých studentů, 
kteří znali alchymii přípravy kvalitního čaje, 
většinou japonského, v propojení s alchymií 

nitra. Při přípravě totiž záleží na každé 
myšlence a pocitu, které adept do nápoje 
„přimíchá“. Guru Jára také dbal o to, aby 

do konvičky a šálku nikdy nepřišlo nic jiného 
než čaj té nejvyšší kvality.

Průměr 12 cm, výška 10,5 cm, s víčkem 15 cm,
 i s uchem výška 20 cm.

Vyvolávací cena 45 000 Kč
1760 Eur



SKLENĚNÝ SET MISEK 
S TÉMATIKOU 
STARÉ ČÍNY
Válečník zde není symbolem násilí a moci, 
nýbrž pevného postoje, zacílení a neuhýbání 
na cestě k naplnění své životní mise. 
Vyskytoval se na oltáři Guru Járy.

Rozměry 142 x 39 cm.

Vyvolávací cena 9 000 Kč
                              350 Eur


