
JUMON - Devět tajných znak ů rovin síly používané ninji 

Jedná se o prstové znaky, které ninjové využívali při meditaci a tím získávali lepší 
koncentraci, duchovní a duševní schopnosti. 

Postupem času se vyvinuli i jiné tajné znaky, které však nejsou přístupné běžně 
lidem, jelikož se předávali z otce na syna či ve školách ninjů, tzv. učitel – žák. 

1. RIN 
2. PYO 
3. TOH 
4. SHA 
5. KAI 
6. JIN 
7. RETSU 
8. ZAI 
9. ZEN 

  



Znak RIN 

DOKKO-IN (Znak tibetského šlehnutí blesku) 

DOKKO-IN je tělesným obrazem Mikkyo – Dokko , nebo Kongo , který představuje úctu 
žádající síly moudrosti a čistého vědění, které překonávají surovost a nevědomost. Ninja  
je použije tehdy, když potřebuje získat nutnou sílu k tomu, aby překonal tělesné  
a duchovní překážky, a aby zvítězil nad vším, co by mu mohlo uškodit. 

Centrum síly, ve kterém se tento znak obrací, je uloženo na spodní části páteře. Je to 
okultní centrum těla, které má zrádnou sílu. Jeho barvou je barva žlutá . Řídící pásmo se 
skládá z 28 akupunkturních bodů, které postupují od kostrče směrem nahoru po páteři, 
přes lebku a končí u horní dásně. Meditace na toto centrum stabilizuje tělo a trénuje 
mysl. 

Postup: 

Dejte si dlaně před obličej, prsty zvedněte směrem nahoru, palce tiskněte k sobě. 
Vzájemně propleťte prsty, ale odtáhněte ukazováčky tak, aby se opíraly o sebe. Pociťujte 
teplo mezi svými rukami, pociťujte tlukot vašeho pulsu mezi dlaněmi. Zavřete oči  
a představujte si tvar vašich rukou. Držte hlavu lehce zdviženou a špičku vašeho jazyka 
opírejte lehce o patro. Hluboce a pravidelně dýchejte. Položte ruce do klína a uvolněte je. 
Vydechujte, vyprazdňujíce plíce ze shora dolů, avšak vydechněte pouze dvě třetiny 
dechu. Stlačte zbývající třetinu dechu dolů do místa zvané „Hara“  (6 cm pod pupkem). 
Opakujte toto cvičení nejméně 51 X. Při 51 výdechu zadržte dech a myslete na oblast 
Hara.  

Toto cvičení ochraňuje pře mnoha nemocemi. Skloňte hlavu, dokud se brada nedotkne 
hrudi, to vám pomůže znovu nabrat dech. Po této pozici se vyvíjí smysl těla pro 
kinestetiku  (kinestetika - je vnímání pohybů vlastního těla, svalového napětí, úsilí atd.). 
Tato technika je známá i pod názvem „cesta“ . 

  



Znak PYO 

DAIKONGO (Znak velkého diamantu) 

DAIKONGO  je tělesným obrazem diamantů, symbolem vědění, které překračuje všechna 
pozemská omezení. Používá se k tomu, aby se pomocí rozváděných proudů energie 
povzbudily vlastní síly v příslušných centrech vědomí, a tím může být snadněji dosaženo 
cíle. Centrum síly tzv. „funk čního pásma“  začíná u genitálií, pokračuje prostředkem těla  
a končí na obličeji, zrovna pod bradou. Podél této cesty je 24 akupunkturních bodů, 
„bod ů regulace“ . Toto centrum představuje vodní element . Jeho forma je kruhová   
a barva bílá . Řídí sexuální touhy a je charakterizován energií mládí. 

Postup: 
Rozmístěte dlaně jako u znaku  RIN a roztáhněte ukazováčky. Uvolněte prostředníček 
z jeho zapletené pozice a umístěte ho přes ukazováčky. Myslete na místo zvané „Hara“ . 
Zklidněte vědomí a fixujte je na obrázek svých rukou. Položte ruce do klína a uvolněte je. 
Mějte zdviženou hlavu. Začněte s vydechováním, které vyvoláte rychlým vnitřním 
vztahem břišní dutiny. Následuje okamžité vdechování, způsobené relaxací svalů břišní 
dutiny. Takto se vdechování stává tak pasivním automatickým, že se vytváří kyslíkový 
dluh v systému a tak, jako předtím, je vyvolán pocit tepla. Také opakujte cvičení nejméně 
51 X, při dvou výdeších za minutu . 

Toto cvičení se používá k vyvinutí soustředění. Když Ninja  sám sebe shledává ve stavu, 
kdy se může odpoutat od smyslů, začne takto meditovat. V tomto stavu nechte putovat 
svou mysl. Vaše myšlenky jsou volné a naberou potřebný směr. Zpočátku je to těžké, 
protože mysl je obtížena různými věcmi, ale později se uklidní a začne plout. Toto cvičení 
se často učí jako očistný rituál . 

  



Znak TOH 

SOTOJISHI-IN (Znak vn ějšího lva) 

Toto postavení rukou symbolizuje úspěšnou kapitulaci proti „vn ějšímu lvu“ . Dosáhneme 
svého cíle, i když přistoupíme na soupeřovy síly. Prostřednictvím naladění na síly osudu 
může Ninja vyvinout nutné „KI-AI“ , aby byl schopen vycítit předem běh věcí a podle toho 
se zachovat. SOTOJISHI-IN se používá k tomu, aby se navodily schopnosti pohybovat 
se harmonicky a během věcí ve vesmíru. Sídlem třetího centra síly v těle je místo zvané 
„Hara“ . Je to tělesné centrum gravitace. Také představuje vodní element . Meditací nad 
tímto centrem se vyvíjí schopnost intuice, zvětšuje se porozumění mezi dobrem a zlem. 

Postup: 
Spojte dlaně a odtáhněte prsty. Propleťte prsty a sevřete je tak, aby se dotýkali hřbetu 
ruky. Palce jsou vedle sebe, opírají se o první klouby ukazováčků. Zvedněte ruce a držte 
je před sebou. Myslete na místo Hara. Opakujte cvičení nejméně 51 X. 

  



Znak SHA 

USHIJISHI-IN (Znak vnit řního lva) 

Vnitřní lev označuje fungování vnitřních orgánů našeho těla. Naše zdraví nám může dát 
enormní síly, ale může nám vzít možnost dosáhnout v tomto životě našich cílů. 
USHIJISHI-IN, spolu s odpovídající Mantrou , se používá k tomu, abychom posilovali 
naši schopnost vytvořit v sobě, nebo ostatním zdravém prostředí, či léčit sebe nebo 
druhé. Čtvrté centrum síly je umístěno v oblasti pupku. Tento stupeň vyvolává dobrý 
duševní stav a úspěšné zakončení meditace. Mysl se stává jednotnou. Z tohoto zdroje 
pochází i výkřik „KI-AI“ . 

Postup: 
Umístěte ruce hřbety k sobě s prsty směřujícími dolů. Roztáhněte prsty a zapleťte je 
z vnitřku. Dejte lokty dolů, dlaně mějte přes prsty, uzavírajíc je rukama. Vyprostěte 
prsteníčky a malíčky a roztáhněte je tak, aby se jejich špičky dotýkali. Palce jsou 
roztažené a namířené proti tělu. 

Vydržte v této pozici po dobu devíti úderů srdce. Zvedněte hlavu do vzpřímené pozice  
a vydechněte nosem. Nakloňte hlavu k rameni a opět zadržte dech po dobu devíti úderů 
srdce. Opakujte cvičení nejméně 51 X. Vyvíjí se tak příjemný stav duše. 

  



Znak KAI 

GABAKUKEN-IN (Znak vn ější spojené p ěsti) 

Naše utrpení nás vážou na iluze a tímto způsobem nám brání v tom, abychom přejímali 
všechno, co může naše vědomí do sebe přijmout. GABAKUKEN-IN  představuje Ninju , 
který se snaží být podobný bohu, přičemž uvolní všechna spojení. Toto postavení rukou 
pomáhá k rozvinutějšímu vědomí, které propůjčuje Ninjovi  schopnost vytušit blížící se 
nebezpečí. Páté centrum síly je umístěno na solárním pletenci. Představuje element 
vzduchu  a je symbolizováno dvěma trojúhelníky , kdy jeden je směrem nahoru a druhý 
směrem dolů. Jeho barva je kou řová . Toto centrum řídí dýchání . Pokud tato oblast 
nefunguje správně, objeví se poruchy zažívání . 

Postup: 
Vytvořte znak umístěním rukou za zády k sobě a zapletením prstů zevnitř tak, jakou  
u znaku SHA . Tentokrát uvolněte ukazováčky a malíčky tak, aby se vzájemně dotýkali 
špičkami. Odtáhněte palce těsně od sebe tak, aby byly obráceny proti tělu. Uklidněte  
a uvolněte se vizualizací prstů. Položte poté ruce uvolněně do klína. Držte hlavu 
vztyčenou a zavřete oči. Dejte špičku jazyka na patro. Vdechujte a vydechujte tak rychle 
a plně, jak to jen bude možné a to provádějte nejméně 51 X. Tím se nasycuje krevní 
oběh kyslíkem. Při 51 vdechu zadržte dech v bránici. Zadržte toto vdechnutí po dobu  
51 úderů srdce. Budete cítit pulsování ve spáncích. Toto cvičení rozvíjí schopnost 
překonat bolest psychickými prostředky. 

  



Znak JIN 

NAIBAKUKEN-IN (Znak zevnit ř spojené p ěsti) 

Strnutí ducha a omezení na pouhé přijetí smyslových podnětů musí být Ninjou  
překonány, než se mu podaří dosáhnout osvícení. NAIBAKUKEN-IN  představuje Ninju, 
který se spoléhá na kosmické vědomí boha a tím pozná realitu svých institucí. Tento 
znak se používá k zachycení myšlenek druhých a obráceně, aby měl člověk schopnost 
stimulovat vysílání svých vlastních myšlenek. Toto šesté centrum síly je umístěno  
za hrdlem. Řídí mluvení  a odpovídá farangálnímu propletenci. Jeho elementem je 
vzduch . Jeho barvou je odstín čisté mo řské vody . Poruchy tohoto centra způsobí 
nespavost . 

Postup: 
Vytvořte znak položením rukou za zády k sobě, jako u znaku KAI  a zapletením prstů 
zevnitř. Tentokrát držte prsty uzavřené mezi dlaněmi, žádný z nich neodtahujte. 
Soustřeďte se a položte ruce do klína. Držte hlavu zdviženou s obličejem dopředu a se 
zavřenýma očima. Hluboce vdechujte nosem. Naplňujte plíce zespoda na horu. 
Vydechujte silně nosem, vibrujíc patrem a stimulujíc nebeskou tůni. Vyprázdněte plíce  
ze shora směrem dolů. To způsobí, že výdech se rozšíří přes nádech a tím se výdech 
stane úplnějším. Opakujte cvičení nejméně 51 X. Na tomto stupni meditace objekt 
koncentrace ztrácí svůj vztah k názvu, nebo pojmu, předmět je jednoduše předmětem. 
Meditující získává schopnost rozlišovat mezi dimenze reality a získává přístup 
k vnitřnímu poznání. Toto centrum řídí všechny automatické tělesné funkce, které jsou 
řízeny lebeční oblastí mozku. Meditace nad tímto centrem vede k filozofickému pojetí 
sebe sama: „Jsem, že jsem“ . 

 
  



Znak RETSU 

CHIKEN-IN (Znak p ěsti moudrosti) 

Vysoko držený ukazováček představuje lidstvo v materiálním světě. Je zcela obklopeno 
silou a ochranou čistého vědění (pravá ruka). Společně obě ruce symbolizují jednotu 
materiálního světa Taizokai  a duchovního světa Kongokai  nese individuální a kosmické 
duše. CHIKEN-IN osvobozuje Ninju  symbolicky od hranic času a prostoru. Používá se, 
aby Ninjovi  pomohl vydat se v duchu na vzdálená místa, nebo cestovat v čase, aby tam 
sbíral vědění, které právě zde a právě nyní potřebuje k řešení nějakého problému. Toto 
centrum síly je umístěno v sídle třetího oka , kousek nad a mezi obočím. Pokud tato 
oblast nefunguje správně, spíme přes míru. Toto centrum představuje nejvyšší úroveň 
mysli. Meditací nad touto oblastí získáme kontrolu nad různými nervovými centry těla. 
Zaznamenáváme taktéž neobvyklou duševní sílu, vědomost a sílu vůle. Toto centrum je 
sídlem tělesné síly. Jeho barvou je sněhobílá , tvarem je trojúhelník . 

Postup: 
Umístěte ruce, dlaně spojte prsty směrem nahoru. Stočte prsty levé ruky, ponechte 
ukazováček nahoře. Prsty pravé ruky chytněte ukazováček levé ruky a stlačte nehet 
pravého palce proti nehtu ukazováčku levé ruky v bodě, kde končí kůžička. To, že tlačíte 
na správné místo, poznáte, pocítíte-li něco, jako slabý šok elektřinou. Toto „odštípne“  
příliv energie do těla a nasměruje ji k solární pleteni a tím do „t řetího oka“ . 

  



Znak ZAI 

NICHIRIN-IN (Znak slune čního kruhu) 

Tělo ohně je trojúhelník  a trojúhelník symbolizuje oheň, který ničí vše nečisté, co 
znemožňuje cestu k SAMMAJI  (Pozdvižení ducha za hranice hmoty na rovinu, kde se 
stane částí vesmíru). NICHIRIN-IN se používá, aby vedlo Ninju  k bodu, kdy bude 
zajedno se všemi jevy ve vesmíru a ve kterém se změní směry a tělesné formy hmoty, 
nebo kdy mohou být kontrolovány pouhou silou vůle. Toto je stádium konečného blaha, 
kterého málokdy dosáhnou i ti, kteří cvičí po celý život. 

Postup: 
Umístěte ruce před sebe tak, aby se oba vaše palce a současně ukazováčky vzájemně 
dotýkali špičkami. 

  



Znak ZEN 

ONGYO-IN (Znak skryté formy) 

Schopnosti a životní způsob Ninjů pochází z osvícení, které může být cílem závisti, nebo 
posměchu ze strany nezasvěcených. Proto část tohoto osvícení spočívá ve znalostech  
o prostředcích, jak se učinit neviditelným. Spolu se správným „Jumonem“  a vhodným 
chováním ducha se ONGYO-IN používá k tomu, aby si Ninja zajistil ochranu kosmických 
sil a aby tak byl neviditelný pro špatné nízké lidi a získal schopnost umět zmizet, jestliže 
se blíží neúspěch. 

Postup: 
Pravá ruka se uzavře do pěsti a opírá se o dlaň levé ruky. 

 


