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a Světlo svítí v temnotách … 

 
 
 

ZZeeppttaall  jjsseemm  ssee  ssttaarrccee  ccoo  jjee  vv  žžiivvoottěě  nneejjcceennnněějjššíí..  
OOddvvěěttiill::""MMllááddíí  cchhllaappččee,,  mmllááddíí""..  

ZZeeppttaall  jjsseemm  ssee  tteeddyy  mmuužžee  vvee  zzrraalléémm  vvěěkkuu..  PPrraa--
vviill::""MMoocc  aa  ppoossttaavveenníí,,  ssííllaa  aa  bboohhaattssttvvíí""..  

NNaappoosslleeddyy  jjsseemm  ssee  zzeeppttaall  jjiinnoocchhaa  aa  tteenn  mmii  řřeekkll::  
""MMoouuddrroosstt  ssttáářříí,,  nneebbooťť  oonnoo,,  sstteejjnněě  ttaakk  jjaakkoo  
ssttrroomm,,  vvyyddáávváá  ttoo  nneejjcceennnněějjššíí  aažž  nnaakkoonneecc""..  
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PŘEDMLUVA 
 
Narodil jsem se do rodiny, kde maminka byla hluboce, až poněkud 

bigotně katolicky věřící – a tatínek byl hluboce přesvědčený ateista a 
komunista (kdyby Bůh existoval, nemohl by dopustit válku). Vyrůstal 
jsem tak trochu na třecích plochách těchto světonázorů. Kluci hrávali 
venku fotbal a já jsem musel chodit na všechny pobožnosti, které u 
nás ve městě probíhaly. A chodil jsem také do náboženství – a ka-
marádi si zase venku hráli. Můj vztah k Pánu Bohu byl poněkud 
vlažný – snad i proto, že maminka mi nikdy nic nevysvětlovala, ani 
se o to nepokoušela. 

Jednoho dne nás velebný pán v náboženství informoval, že jeden 
jediný těžký (smrtelný) hřích plně postačí k tomu, abychom šli po 
smrti na věčné časy do zavržení, čili do pekla. Zda použil přesně 
tento termín, si už přesně nepamatuji, ale byl jsem tím hluboce po-
bouřen; jaká je to spravedlnost – někdo má jeden těžký hřích, druhý 
jich má třeba čtyřicet sedm – a oba budou ve stejném pekle. Bŕŕŕ.   

Při příští hodině ale velebný pán přitvrdil a pravil, že těžkým smr-
telným hříchem je i vynechání nedělní mše svaté – a barvitě nám 
líčil, jaká utrpení budeme v pekle prožívat po celé věky, jen proto, že 
jsme nebyli v kostele – tedy v případě, že bychom v tomto stavu 
zesnuli. Tak to už jsem se docela naštval a přihlásil jsem se – a panu 
faráři jsem sdělil, že když to má pánbůh tak zařízeno, že můj tatínek, 
který je hodný, ale nechodí do kostela, bude v pekle s panem Hitle-
rem, který zabil tolik lidí (bylo to dost těsně po válce) – tak já nemám 
Pánaboha rád! Pan farář příšerně zakoulel očima, nic mi nevysvětlo-
val, ani neobjasňoval, ale žaloval mamince, že jsem drzý. Maminka 
hořce plakala – a já jsem se stal ateistou. 

Vydrželo mi to dost dlouho. Mezitím jsem uvědoměle vstoupil do 
strany, abych byl zanedlouho poté vyloučen, coby vůdce kontrarevo-
luce, který – se svými kumpány – chtěl nejprve psychicky a poté i 
fyzicky likvidovat poctivé, vyspělé členy strany, kteří pochopili vý-
znam nové doby a bratrské internacionální pomoci SSSR a spřátele-
ných národů.  Strana mne vyvrhla ze svých řad, jako se zbavujeme 
odporného vředu. Umožnila mi také obsáhlé zpytování svědomí a 
jako výrobní nástroj jsem na dobu příštích 20 let obdržel lopatu. 

Byl jsem z toho hluboce nešťasten, protože jsem nikomu nic zlého 
neudělal ani udělat nechtěl a cítil jsem toto dění jako obrovskou 
křivdu. V první chvíli jsem myslel, že se se mnou zřítí svět. Leč nezří-
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til – a teprve mnohem později jsem si uvědomil, jak moc jsem tuto 
školu života potřeboval. Setkal jsem se se skvělými lidmi, se kterými 
bych – při jiném vývoji – asi těžko ztratil víc slov, než jen běžný 
pozdrav. 

A posléze jsem byl přiveden ke knize „Ve světle Pravdy" – čili Po-
selství Grálu, od autora s podivným jménem Abd–ru–shin. Několikrát 
jsem knihu odložil, jako pro mne nepřijatelnou – až jsem ji konečně 
začal chápat. Pak už začalo dlouholeté každodenní studium a násle-
dovalo konečné pochopení prosté skutečnosti, že duchovnost ne-
rovná se náboženství a už vůbec ne církevnictví – a také, že mate-
rialismus neznamená jenom komunismus.  

Dychtivě jsem nasával dílčí pravdy a dostal jsem se až na samý 
kraj fanatismu, protože jsem byl přesvědčen, že v Abd–ru–shinově 
díle jsem získal, když ne přímou vstupenku do ráje, tak alespoň pou-
kaz na tuto vstupenku – a cokoliv jiného jsem odmítal.  Jenomže 
život šel dál a s tím přicházely i všelijaké další nárazy a mé myšlení 
se poněkud dále formovalo.  Nikdy jsem sice nepochyboval o pravdi-
vosti Abd–ru–shinem podaných údajů a vysvětlení, ale stále více 
jsem si uvědomoval, že jde v některých fázích o nádherné teorie, jak 
by měl jednat člověk na prahu dokonalosti; leč já jsem se vůbec ne-
cítil na prahu dokonalosti – tak se mi stále více stávalo, že jsem si 
uvědomoval, že ten opravdu obyčejný, „selský“ život je v mnoha 
případech takříkajíc „o něčem jiném" – a že mi chybí ještě řada dal-
ších informací, tedy zejména konkrétních rad, pokynů a poznání…    

... posléze jsem nabyl dojmu, že Poselství Grálu je sice knihou 
Velké Pravdy, ale něco mi stále chybělo – prostě na mé nepříliš po-
kročilé vědomí se mi Poselství jeví jako „málo polopatické a málo 
konkrétní.“  S ostatními vyznavači Poselství jsem se o těchto svých 
pochybnostech bavit nemohl, protože všichni věděli všechno, zejmé-
na pak to, že Abd–ru–shin údajně prohlásil, že v Poselství je všech-
no co člověk potřebuje a nic více mu netřeba – a hle zde nějaký he-
retik něčemu nerozumí, něco se mu nezdá…    

 
 
 
 
...jak se jen může opovážit??? 
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Takže jsem byl nucen hledat dál. Mezitím jsme prošli sametovou 
revolucí a literární tvorba se náhle stala svobodnou. Pročež jsem byl 
obden v knihkupectví a hledal a hledal – sám jsem přesně nevěděl 
co – prostě něco, kde by byly vznešené Pravdy z Poselství ještě 
hlouběji rozvedeny a více přiblíženy mému málo chápavému mozku. 
Roky běžely, ale stále jsem nic nenacházel. Zato jsem poznal tok 
lidské hlouposti – za duchovní knihy se hlásily různé bláboly o ufó-
nech apod. Ba jedna dáma sepsala tak hodnotný spis, že dokonce 
pro větší údernost přijala jméno Iva Bohová. Její spis byl ovšem vším 
jiným, jenom ne Božím poselstvím. Jiná dáma,  ač věku pokročilého, 
se prohlásila za matku Boží – a dokonce na nádvoří pražského hra-
du vyhlásila datum svého porodu a tím i II. příchodu Krista na tuto 
Zemi.  Kristus se samozřejmě z netěhotné ženy nenarodil a jak 
skončila sama „matka“ nevím. Na veřejnosti se již neukázala a prav-
děpodobně je v ústavu pro choromyslné. 

Už už jsem své hledání vzdával, když tu mi pojednou napsal slo-
venský přítel, zda prý vím o práci pana Mareše a případně, co na to 
říkám. Jméno mi sice nic neříkalo, ale princip synchronicity zapraco-
val. Ten večer jsem hledal v knihovně jistou knížku a náhle se mi 
v ruce ocitl útlý spis Antonína Mareše – Já a Vesmír. Asi jsem ho 
někdy koupil a založil pro dobu, kdy budu mít více času – což se 
ovšem rovnalo spíše odložení „ad acta.“ Protože mám poněkud „del-
ší vedení,“ tak jsem si napoprvé řekl, že autor bude mít asi hrubě 
zbytnělé ego, když píše o sobě a Vesmíru. Tento hloupý nápad ale 
velmi rychle zmizel, neboť již po několika stránkách jsem pochopil, 
že jednak nejde o pana Mareše a Vesmír, ale o fenomén JÁ a 
Vesmír a zejména, že konečně držím v ruce něco jako pokračování 
Poselství, prostě knihu, která zcela jasně, bez obezliček a opravdu 
polopaticky (tak abych to pochopil i já) dokáže vysvětlit skutečné 
postavení Člověka v rámci Vesmíru a jeho Řádu. A pak už jsem 
jenom četl a četl… 

...a musím konstatovat, že všechny autorovy spisy (které jsem me-
zitím získal) jsou skvělým doplňkem díla Abd–ru–shinova a děl Ru-
dolfa Steinera. Myslím, že nepochybím a nebudu přehánět, když 
Marešovy spisy označím za největší počin moderní české duchovní 
literatury. Srovnání s Marešem snese snad jen dr. Páleš se svou 
skvělou Angeologií dějin, která vyšla již i v češtině. Složité otázky se 
snaží vysvětlit i mnozí jiní, ale právě jen Mareš nám informace podá-
vá naprosto jasně, srozumitelně a především koherentně – což zna-
mená, že navazují bez mezer jedna na druhou.  
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Nemám ověřovací možnosti, abych mohl odpřísáhnout, že Mareš 
má ve svých textech pravdu vždy a v každém písmenu – a jako he-
retik „z povolání“ i zde mohu najít pasáže, se kterým úplně nerezo-
nuji, ale dokonalá logika, koherence a křišťálově jasný obraz podá-
vaných údajů dávají tušit, že jde o dílo vysoké hodnoty, jaké je mož-
né podat pouze při přímém nahlédnutím do odpovídajících úrovní - 
nebo chceme-li - sfér... 

Soudím, že nebudu příliš přehánět, když vyslovím názor, že by 
Marešovy spisy měly být povinným studijním materiálem na všech 
středních školách. A věřím, že tomu tak i opravdu bude, a to již 
v nepříliš vzdálené budoucnosti. Ostatně, kdo máš uši ku slyšení a 
oči k vidění – na dalších stránkách se záhy přesvědčíš sám! 

 
 
 
 

 
 
V Kroměříži, 21. srpna 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef A. Zentrich 
 

předseda Českomoravského svazu 
léčitelských umění se sídlem 

v Olomouci 
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ÚVOD 
 
Vážení čtenáři. 
Tato kniha se skládá vlastně z knih dvou. První nese název JÁ a 

Vesmír a druhá Člověk v Řádu Vesmíru. Tím máte možnost se 
seznámit s celým dílem, jež vznikalo od roku 2000 do 2005, tedy 
řadu let.  

Tato celková kniha je něčím zvláštní. Bude vás vtahovat do děje, a 
bude se snažit, aby i vy jste se účastnili na jejím dění. 

Téměř každý diagram (obrázek) je sestaven tak, aby vyjadřoval ve 
skrytu mnohem víc, nežli je popisováno v textu. 

Je to záměrné, a souvisí to s filozofií této práce. Není důležité co-
koli přebrat do svého vědomí. Je důležité to něco zažít či prožít. Tak 
i sebelepší pravdy, přijaté jen jako dogma, jsou vlastně na závadu. 
Ony totiž vytvářejí stacionární, tedy nepohyblivý obraz, který se jen 
ztěžka proměňuje.  

V případě námi vytvořeného obrazu zůstává v mysli vedle ně-
ho i způsob jeho tvorby.  

To je to nejdůležitější.  
Pravdy dneška nebudou pravdami zítřka. Jsou jen odleskem sku-

tečné PRAVDY, tak jako vlnky na moři.  
Způsob, jak je získat pomocí prožití v sobě samém, je stejný 

dnes a bude i za mnoho let.  
Tato práce je pokusem o zde naznačené. Proto mnohé v grafech, i 

jinde v textu, je jen v náznaku. Je na Vás, milí čtenáři, abyste vlast-
ním úsilím toto něco rozvinuli dál.  

Podaří-li se vám to, pak jste získali poklad nesmírné ceny.   
Ten nespočívá v tom, že to či ono jste pochopili, ale v tom, že jste 

našli cestu, jak to pochopit. 
 

Tato kniha je určena pro hledající, 
kteří cítí, 

že je cosi, co nás převyšuje. 
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DÍL PRVÝ –  JÁ a Vesmír 
 

ZÁKLADNÍ POZNÁNÍ 
Ve škole jsme se cosi učili o složení molekul a atomů. Zkusme se 

na tuto věc podívat znovu a tentokráte s trochou nadhledu. Moleku-
ly jsou složené útvary, pocházející ze dvou až několika stovek ato-
mů. Tato složenina vykazuje různé fyzikální i chemické reakce v 
závislosti na kombinaci uvedených atomů. Kombinace se mohou 
týkat jak počtu, tak rozmístění v prostoru, pochopitelně i druhu ato-
mu. Unikátem je pak uhlík, jenž na sebe dokáže navázat neuvěři-
telné množství různých kombinací atomů. Vše, co tento svět uzná-
vá za živé, je vytvořeno materialisticky, na základě uhlíku. Molekuly 
se chovají jako malinkatá tělíska, a tak je také možno s nimi počítat, 
při všech operacích s nimi. Mimo to se ale u některých začínají 
vedle již zmíněných vlastností, projevovat i některé další.  

Jde o vlastnosti vln. Na molekulární úrovni je tento projev ještě 
zanedbatelný. Trochu výraznější je na atomové úrovni, ale i tam se 
jedná pouze o náznak. Vždyť některé molekuly mají pouze dva až 
tři atomy a rozpadem na dílčí složky atomů se jejich velikost v pro-
storu příliš nemění. Atom ale není jednolitý. Má jádro, kolem něhož 
obíhají elektrony. Jádro je tvořeno z protonů a neutronů. To je kla-
sický typ atomu. Podíváme-li se na chování jeho částí, a to přede-
vším elektronů, pak musíme konstatovat, že jejich chováni se po-
někud začíná odlišovat od chování atomu jako celku, případně mo-
lekul.  

Odlišnost není v tom, že by přestaly platit zákony hmoty, naopak. 
Do hry vstupují další elementy jenž se nemohly pro velikost 
(hrubost) projevit. Jde o vlnovou charakteristiku. Částice se po-
jednou začínají chovat, jako by byly vlněním. Zároveň neztrácejí nic 
ze své schopnosti být hmotnými částicemi. Přestože v našem světě 
se zdá, že tyto stavy si navzájem odporují, zde jsou nejenom spolu, 
ale dokonce v harmonii. Pro člověka jenž se s tímto fenoménem 
dosud nesetkal to zní neuvěřitelně, přesto je to pravdivé.  

Tvrzeni, že jeden elektron projde dvěma otvory zároveň, je pro 
hmotu, tak jak ji známe, neuvěřitelné. Nikoliv ale pro vlnu. Lze si 
snadno představit vlnění, jak těmito otvory prochází. Otázka, co je 
tedy elektron,  vlna nebo částice, nemá smysl. On je obojím. 
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Jeho chování je podřízeno okolnostem, v nichž se bud' projeví je-
ho vlastnosti vln nebo hmoty.  

Na tomto příkladě, jenž je fyzikálně prokázanou a tím i ve vě-
deckém světě neoddiskutovatelnou skutečností, chci poukázat 
na následující fakt.   

Za jiných okolností, než jsou nám přímo známy, může hmota na-
být neočekávaných schopností. Buďme proto obezřetní k tvrzeni 
materialistů, kteří chápou tento svět jen pomocí svých smyslů. Moh-
li bychom se tím snadno dostat do pasti nevědomosti. Pokusme se 
projít tento svět způsobem, který je nezávislý na tom, zda ho zkou-
mám já či kdokoli jiný, nebo zda je vůbec zkoumán. Dochází totiž k 
tomu, že zkoumáním se objekt mění, a to dokonce i jenom tím, že 
ho chceme zkoumat. O tom ale až dále.  

Ted' se ještě jednou vraťme k pozoruhodné vlastnosti hmoty, to je 
k vlněni. Vlnění je vibrace, která může probíhat v různých nosných 
mediích. Známý je například vzduch, v tomto případě mluvíme o 
zvuku, který může být čistý (tón) nebo složitý (akord), či to může být 
směsice (hluk). Toto nosné médium používáme i jako prostředí pro 
náš komunikační prostředek – řeč. Nejen vzduch je využíván jako 
nosné medium. Známe i jiná prostředí. Pro vysílání rádiových 
a televizních programů se používá elektromagnetické vlnění. Proti 
vzduchu má řadu výhod, a tak se s úspěchem používá především 
pro přenos na velké délky s relativně malým výkonem.  

Vzduch, elektromagnetické vlnění, to jsme ochotni akceptovat 
bez problémů, ale hmota? Ano i hmota není nic jiného, než-li vlně-
ní. Ještě daleko zřetelněji lze vše chápat na fotonech, což jsou 
částice světla. Světlo totiž není jednolitý proud, ale skládá se z čás-
tic fotonů. Tak se dostáváme k tvrzení, jenž materialismus odmítal 
po celou dobu své existence. Materialismus je totiž velmi staré 
učení. Ve STARÉM SVĚTĚ se praktikoval jako učení pro málo 
pokročilé jedince, kteří na skutečné vědění neměli schopnosti. 
To, že v dnešním světě zaujímá tak významné postavení, je dáno 
ve značné míře naším úpadkem ve smyslu filozofickém a morálním. 

Vraťme se ale k problému. Mystici tvrdili, že svět je založen na 
vibracích, od samého počátku svého učení. Věda s velkými těž-
kostmi tento stav nalezla až s příchodem TEORIE RELATIVITY 
a pak především KVANTOVÉ MECHANIKY. Oba dva přístupy (teo-
rie) jednoznačně ukazují na jinou, než-li materialistickou podstatu 
světa. Zde se poněkud předběhnu a přímo řeknu, že tím nemám na 
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mysli stav STVOŘENÍ, jako něco neměnného. Naopak. víra i mate-
rialismus se ukazují jako krajní meze a je zapotřebí najít jejích 
správný průsečík.  

Najít správný střed mezi oběma směry samo o sobě nestačí. Do-
stali bychom se do stavu, kdy nejsme schopni pochopit ani jeden 
stav. Z tohoto středu bychom nutně vypadávali tu k jedné tu k druhé 
straně. Proto, abychom celý tento problém byli schopni pochopit, se 
musíme v tomto středu posílit. Znamená to, dostat se do stavu, kdy 
v sobě zároveň zahrneme materialismus i viru. Na první pohled 
nesmyslné tvrzení se ukáže jako jediné správné, když uvážíme 
celou věc. Tím, že známe vše o materialismu i o víře (stvoření), 
podvědomě vytváříme syntézu obou těchto náhledů a snažíme se 
vyzdvihnout z obou ty části, které tento společný pohled umožní.  

Jsme-li schopni hlubšího pohledu, pak se dostáváme na vyšší ro-
vinu chápání dané skutečnosti. Tento hlubší vhled nám pojednou 
umožní sloučit v jeden komplexní pohled to podstatné z materialis-
mu i víry a zůstat v něm pevně zachycen. Ten, kdo je omezen pou-
ze materialismem, není schopen rozumět víře, ale ani tomuto kom-
plexnímu pohledu. Pro víru platí totéž! Kdo je ale schopen v sobě 
soustředit poznání z obou stran a dostat se nad ně, je schopen 
chápat každý z nich i oba dva zároveň. Je schopen něčeho, co 
bych nazval nadhledem. Všimněte si prosím tohoto stavu pozorně. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z fyziky 
 
 
 
 
1.nestabilní       2.velmi nestabilní   3.stabilní 

 
šipka znázorňuje úroveň roviny poznání 
obdélník pak znázorňuje rovinu poznání 
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Neznalý člověk je schopen pouze jednoho pohledu a druhý odmí-
tá!  

Znalý člověk je naproti tomu schopen v sobě soustředit dílčí 
pohledy, provést jejich sloučení v podstatných rysech 
a celému takto vzniklému systému porozumět. 

Porozumění je tak základem toho, aby se dotyčný byl scho-
pen v tomto stavu udržet, rozvíjet a dále pracovat. 

Tento stav je podoben dvěma údolím a kopci mezi nimi. Pokud 
jsme v jednom údolí, pak druhé nevidíme. Z kopce (z poznání) 
vidíme jak obě údolí, tak zároveň chápeme, že ani jedno z nich 
netvoří vrchol samo o sobě. Ten je dán pouze existencí obou 
údolí. Pouze obě údolí spolu vytváří onen vrchol mezi nimi. Jsme-li 
v údolí, pak vidíme (chápeme) před námi kopec, ale nerozumíme 
mu. Teprve jeho zdoláváním, to jest vystupováním na něj, ho ak-
ceptujeme. Toto zdolávání a přímý kontakt s kopcem (úsilí vynalo-
žené na výstup), je tedy ve skutečnosti nutné poznání. Vychází ze 
základů víry nebo materialismu. V našem příkladě z údolí. Výstu-
pem do kopce se dostáváme do jiné roviny poznání. Postupně jak 
vystupujeme z údolí na kopec a začínáme rozpoznávat druhé údolí, 
jenž tvoří spolu s našim základ pro tento kopec, tak také začínáme 
rozumět i druhé straně myšlenkového proudu a začínáme ho ak-
ceptovat. Je to umožněno tím, že začínáme vidět věci z nadhledu. 

 Nadhled je ve skutečnosti již novou rovinou poznání, jež začíná 
umožňovat sloučení dříve neslučitelných směrů. Ve své podstatě 
tento jev je známý i z jiných oblastí lidské činnosti. Ve fyzice se 
vědci s úspěchem pokusili najit společný základ pro dosud základní 
rozložení elementárních sil. Mám na mysli jadernou slabou a silnou 
sílu, elektromagnetickou sílu a gravitaci. Nepodařilo se jim sice najit 
tento základ dosud pro všechny 4 dosud známé síly, ale pro tři z 
nich už ano. Vraťme se ale k tématu. 

V okamžiku stanutí na vrcholu zjistíme, že jsme schopni plně ak-
ceptovat oba směry a je lhostejno z kterého jsme vyšli. Tím jsme, 
díky nadhledu (nové rovině poznání), vytvořili jeden společný směr, 
který se o oba dva zmiňované stavy opírá, jako o své primitivnější 
sloupy nebo chcete-li základy. 

Je pochopitelné, že se může stát, že těchto základních stavů 
je víc než dva. Je to ale už málo pravděpodobné. Člověk má au-
tomaticky tendenci věci řadit do protikladů, a tak vytvářet sobě 
navzájem neslučitelné stavy.  



Základní poznání 
 

Stránka  17 

Neslučitelné pochopitelně jen v jeho nazírání. V okamžiku, kdy 
"prohlédne", je po neslučitelnosti. To je i důvod k tvrzení, že nevě-
domí lidé kolem nás vlastně ve skutečnosti "spí". 

Popisované stavy lze vidět v pohledu na hmotu, kdy jí vnímáme 
jako maličká tělíska nebo jako vlnění. Správný pohled je sloučením 
obou skutečností. Totéž platí i o materialismu a víře. Platí to po-
chopitelně, jak jsem již předeslal, o všem protikladném. Zde je nut-
no hledat vysvětleni, proč vědci nejsou schopni pochopit tento stav 
a tvrdí, že se jedná o stavy, jenž se vymyká lidskému chápání.  

Nic není vzdálenějšího pravdě, než toto tvrzení. Je nutno si uvě-
domit, že člověk v dnešní podobě je teprve na začátku své cesty 
a je v mnoha směrech ještě poznamenán zvířecí říší. Skutečný 
člověk, jenž teprve přijde, toto vše bude chápat jako samozřejmost. 
Vědec je tedy ve skutečnosti člověkem neznalým a pohybuje se na 
rovině materialismu.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mystici od samého počátku tvrdí neustále jedno, a totéž. Cílem 

člověka je úsilí o splynutí do jednoty. To vlastně není nic jiného, 
než stav – ve kterém jsou protiklady sjednoceny.  

Protože se jedná o velmi vysokou rovinu poznání, je pochopitel-
né, že se skládá z dílčích rovin. Po sjednocení stavů na nižší rovině 
se provede sjednocení na vyšší a vyšší rovině až do úplné – jedno-
ty.  

Příkladem sjednocení na vyšší rovině je pochopeni dobra a zla 
jako jednoty. Opět jsme zde v pokušeni sklouzávat pouze do jed-
noho ze stavů. Chceme dobro, ale vytváříme zlo. Čím více se 
chceme od zla distancovat, tím více do něj zabředáváme.  

Rovina Jednoty 
(sjednocení poznání) 

Rovina Poznání 

Základní rovina – 
víra, materialismus 
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Pochopit zlo, znamená porozumět mu. Kristova slova "Milujte 
nepřátele své" nejsou frází. Je to životní cesta. Životní styl. Životní 
postoj těch, kdo porozuměli dobru a zlu. Teprve sjednocením, mů-
žeme dojit k plnému prožívání. Nejedná se tedy o akceptování, to 
jest přijmutí zla, ale o jeho transformaci na vyšší rovinu po-
znáni.  

Jde o to "zažít" stav, v němž jsme prožili poznání, že dobro i zlo 
jsou dvě strany téže mince. Jinak řečeno, dobro bez zla nemůže 
existovat a naopak. Předesílám, že mám na mysli základní dobro 
a zlo tak, jak je lidstvu běžně známo. Vyšší stupeň dobra zde vždy 
bude pojednán jako harmonie, láska a podobné. Problém je ve 
slovní zásobě lidstva, Lidstvo následkem svého úpadku vůbec ne-
rozlišuje některé stavy, které nemá možnost prožívat a tím pově-
domost o nich zaniká.  

Transformace dobra a zla na vyšší rovinu je podobná stavu v niž-
ší rovině výše popisovanému sloučení materialismu a víry. 
V okamžiku, kdy člověk porozuměl materialismu i víře, již nikdy 
nemůže být náboženským fanatikem nebo fanatickým materia-
listou, ale bytostí, jenž oběma směrům rozumí a oba chápe 
a své prožívání zakládá na vyšší rovině, jenž má oba směry jako 
své části v sobě zahnuty. Pochopitelně tyto části tvoří jen nepatrný 
zlomek této vyšší roviny. Posloužily pouze k tomu, aby bylo možno 
na ní vykročit. Jsou podobny schodu, který je zapotřebí pro 
výstup, ale pak ztrácí na významu. 

Pokusme se nyní podívat na některé z těchto bodů, které 
znamenají rozdílný postoj. Věřící a nevěřící (materialisté) se liší 
ve svém pohledu na evoluční teorii. První tvrdí, že žádná nee-
xistuje a vše proběhlo stvořením. To znamená, že stávající stav 
vyl vytvořen a není ho možno měnit. Toto tvrzení je v diamet-
rálním rozporu se skutečností.  

Dnes lze bez větších problémů dokázat evoluční vývoj. Zna-
mená to, že tito lidé došli k určitému poznáni a nejsou ochotni 
jít dál z obavy, aby nedošlo k zpochybnění toho, co znají, 
a přitom by jako náhradu nezískali nic dalšího. Další obavou je 
ztráta jistoty svého postoje a obava z možných důsledků. V tomto 
případě se jedná i o obavu z možných Božích trestů. 

Naopak materialisté tvrdí, že vše vzniklo sice evolucí, ale tato 
evoluce podle nich je možná pouze přírodním výběrem. Jde o stej-
ný nesmysl, jako v prvním případě.  
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Lze prokázat, že přírodní výběr je funkční pouze v rovině svého 
druhu. Nikdy tímto způsobem nemůže vzniknout vyšší kvalita. Svůj 
pohled na problém mají zúžen jen na svou rovinu poznání a nejsou 
schopni vidět přes roviny, neboť stojí na základní rovině a ty nad 
sebou neznají. Proto ve své nevědomosti tvrdí, že neexistují. Po-
kusme se nyní o syntézu, byť jen na rozumovém základě. Aby-
chom lépe porozuměli tomuto problému, pak se pokusme z něho 
vyzdvihnout podstatné rysy. Takovým je i vývoj člověka. 

 
VÝVOJ ČLOVĚKA 

Na úsvitu svého vzniku cca před 1 000 000 roků byl člověk (dle 
tvrzení vědců) na rozhraní zvířete a člověka s obsahem mozkovny 
cca 400 cm3. V současné době má obsah cca 1450 cm3.  

Předpokládejme 20 let nutných pro další generaci.  
Pak nám vyjde 1 000 000 / 20 = 50 000 jedinců. V této řadě 50 

000 jedinců muselo dojít k několika velmi zásadním a vždy kladným 
(max. neutrálním) mutacím, které znamenaly vždy pokrok. V opač-
ném případě by se jednalo o degeneraci a tím zánik lidstva. Přitom 
pravděpodobnost chyby, je obrovská.  

Lze říci, že tímto způsobem by nutně musel vývoj dojít k chybě 
a tím ke kolapsu. To že tomu tak není, je důkazem, že tu působí 
ještě cosi jiného.  

Stejný problém je vlastně u všech vývojových druhů. Člověk ale 
přeci jen představuje vrchol, a tak budeme sledovat pouze jeho. 

50 000 jedinců je mnoho nebo málo na grandiózní změny? Jde o 
to co se vlastně stalo. U člověka došlo ke změně v tom smyslu, že 
se vytvořilo úplně nové mozkové centrum, které je umístěno hned 
za čelem a je známo jako Velký mozek. Tento Velký mozek je 
diametrálně odlišný od zbytku mozku ve smyslu řízení 
a uvědomování si sebe sama.  

Tento Velký mozek řídí vše ostatní. Nedošlo tedy k rozvinutí stá-
vajících částí, ale k vytvoření úplně nového, mnohem mohutnějšího 
centra a původní centrum se stalo podřízenou součástí. Podobná 
koncepce je nemyslitelná v programu postupného vývoje, tak jak jí 
prosazují materialisté. Celý vývoj člověka, tak jak si ho představují 
materialisté, to jest jen pomocí mutací, by se dal přirovnat k násle-
dujícímu přikladu. 
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Pustím na zem kalkulačku a ona se kupodivu nerozbije, ale ná-
razem se přestaví do složitějšího stavu. Touto činností po několika 
úderech získám sice miniaturní, ale zato nejmodernější počítač (s 
barevnou obrazovkou) schopný řešit řízení celého komplexu tová-
ren, neboť i programové vybavení se mi pomocí nárazů v počítači 
vytvořilo. 

Že se jedná o nesmysl je evidentní.  
Přesto mnozí vědci tvrdí, se zcela vážnou tváří, že se něco po-

dobného stalo s člověkem. Přitom se v člověku vytvořil nový mo-
zek, zcela nesrovnatelný a daleko složitější, než ten původní, jenž v 
postatě zůstává zachován beze změny. Přitom nejde jen o složi-
tost, ale i o několik řádů zvednutou schopnost práce mozku. 
Podobně jako kalkulačka není malým počítačem, ale tuto část v 
sobě obsahuje (výpočet operací), tak také u člověka původní mo-
zek je součástí nového mozku a v rámci své funkce se podílí  jen 
částečně na činnosti celého mozku. Je paradoxní, že v uvedeném 
příkladu (kalkulačka – počítač) se nejedná o tak velký odstup, jako 
u obou zde uvažovaných mozků. Je nutno si uvědomit, že se jedná 
o vzestup o několik řádů. Vtip je v tom, že se musí vytvořit 
a okamžitě být funkční stav, který je se základním stavem nesrov-
natelný. Musí být použity skutečnosti, jenž původní stav neobsaho-
val. Pro lepší pochopení toho, co se stalo, je vhodné provést při-
rovnáni k běžné situaci kolem nás. 

 
PŘÍKLAD S VODOU 

Každému z nás je známá běžná voda. Zkusme si na ní vysvětlit, 
co mám na mysli. Jednou z vlastností vody je to, že teče vždy jen 
"dolů", to znamená z prostorů výše položených do prostorů nižších. 

V přírodě pak z pramenů do potoků, řek a nakonec do moří 
a oceánů. Ten kdo zná pouze tuto vlastnost by se mohl domnívat, 
že voda z moře nějakým způsobem steče opět do hor a tím umož-
ňuje koloběh vody. Že tomu tak není, je všeobecně známo. Pro 
koloběh vody nestačí pouze vlastnost tečení "dolů", ale je nutná i 
vlastnost vypařování a spršek z mraků. Teprve tento stav navodí 
možnost uzavřeného cyklu. Zrovna tak, jako neumožňuje původní 
vlastnost tečení vytvořit uzavřený cyklus, tak i původní vlastnosti 
mozku, neumožňují uvědomění si sebe sama.  Teprve přidáním 
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dalších vlastností je možno vytvořit samostatný systém, který je o 
řád výš. U vody jsou to vypařování a spršky u člověka velký mozek. 

 Původní mozek je zachován jako podsystém, zrovna tak jako ko-
loběh vody obsahuje v sobě automaticky tečení vody. 

Otázkou je, co je tedy ta vlastnost či vlastnosti, které jsou ekviva-
lentní "vypařování a sprškám" v oblasti mozku. 

Dříve než se pokusíme na tuto otázku odpovědět, chci ukázat v 
jakém vztahu je vlastně evoluční teorie věřících a nevěřících k to-
muto příkladu. 

 
VÍRA VERSUS MATERIALISMUS 

Věřící, jenž zdůrazňuje stvoření a odmítá evoluci je podoben to-
mu, kdo tvrdí, že voda teče, vždy tekla a bude téct a je stvořena s 
touto vlastností tečení. Takže pokud někde je, tak tam vždy byla 
a bude a možnost, že by jednoho dne netekla pro něho postrádá 
smysl. On ví, že voda je s vlastností tečení. Odkud a kam teče pro 
něho nemá smysl, je totiž mimo jeho zúžený pohled. Pro něho je 
tato voda vytvořena s touto vlastností a za nejbližším zákrutem 
potoka pro něho už nemusí žádná existovat. Lze tu velmi snadno 
rozpoznat zúžený pohled věřících. 

Materialista (nevěřící) naproti tomu zná tok vody od pramene k 
moři, ale je v omylu v tom, že se domnívá, že celý tento systém je 
řešen pouze vlastností vody téct. Snaží se celý tento komplex uza-
vřít tím, že sice neví přesně jak, ale že musí existovat možnost 
stečení vody z moře do hor k pramenům. Protože má zúžený po-
hled, není schopen vidět další děj (vypařování a spršky), jenž vstu-
pují do hry.  

Pokusíme se nyní o syntézu těchto dvou pohledů. Sloučíme-li vy-
tvořené (stvořené) se stávajícím, pak dostaneme tento obraz.  

Voda teče z hor k moři a přitom je vytvořena (stvořena). Takže 
chybějící děj, jenž materialista hodnotil chybně je tu nahrazen stvo-
řením. Pro rovinu, v níž se pohybujeme, se jedná skutečně o "stvo-
ření", neboť voda je vytvořena v tekoucí formě u pramene. Teprve 
výstupem do vyšší roviny poznání se celý cyklický děj uzavře. Toto 
"stvoření" tedy nahrazuje tu část, jíž je třeba porozumět.  

Zde se jednoznačně ukazuje, že pokud dotyčný nevystoupí 
na vyšší rovinu poznání, nemá možnost systému porozumět.  
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Tak jako již dříve, kdy jsme psali o průchodu jednoho elektronu 
dvěma otvory (porozumí tomu jen ten, kdo něco ví o vlnové teorii 
a hmotě), tak i v tomto případě je nutno stanout na určité výši po-
znání. 
NÁVRAT K VÝVOJI ČLOVĚKA 

Pokud se vrátíme k vývoji člověka a jeho evoluci, pak lze konsta-
tovat, že ono tajemné je právě to, co nám uniká. Tedy možnost 
člověka skokově se vyvíjet do stále složitějších kombinací nepo-
chybně souvisí s naší neschopností vidět přes roviny. Znamená to 
zároveň, že ono něco zde vždy bylo a nejde tedy o to tento 
princip vynalézat, ale uplatnit.  

Předpokládáme-li, že vývoj je řízen logikou, tedy vysokou inteli-
gencí a vše probíhá v harmonickém a logickém sledu, pak tu musí 
být i stejné atributy.  

Tedy musí existovat cosi, co nás vede napříč logikou ve směru 
vývoje, ale ne podle logických předpokladů příčina–následek, ale 
dle jiných, pro nás neznámých kritérii. Tato kritéria jsou dána vzory 
– ideami a  nám se jeví jako hotový plán, který naplňujeme.  

Toto tvrzení diametrálně mění nazírání na svět jako takový, 
neboť neříká nic víc, než to, že vše, co dosud lidstvo vytvořilo 
a v budoucnu teprve vytvoří, je pouhou kopií již hotového vzo-
ru. Pokud toto tvrzení přijmeme, pak pro člověka, jenž se dosud 
holedbal svou výjimečnosti v tomto vesmíru, je to rána jeho ctižá-
dosti. Ukazuje se totiž s plnou naléhavostí, že jsme jen produktem 
vývoje a jsme součásti přírody (vesmíru) a nikoliv jejich pány. 

Znamená to, že vznikem Vesmíru vzniká i skutečnost daleko ob-
sáhlejší, než se nám může na první pohled zdát. V tomto Vesmíru 
je již zakódován člověk i se svým vývojem a nejen on. Také je tu 
zakódováno vše, co následuje i po něm. Při hodnocení světa pouze 
z hlediska příčina–následek se tu nelze orientovat. Při hodnocení 
přes roviny ano. Zároveň to také znamená, že vesmír nemůže být 
tím, za co jej považují materialisté, ale ani tím, za co ho mají věřící. 
Je obojím současně a ničím z toho zároveň.  

Jde o to, že se jedná o inteligentní (ve smyslu moudrosti) Vesmír, 
jenž se projevuje pouze určitou svou částí. To jak je tento systém 
zařízen si rozebereme důkladněji. 
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VZTAHY 
Vesmír je místem, v němž jsme našli svůj domov. Nebo je to tak, 

že vesmír našel nás? Nebo snad platí obojí? Pojďme se nyní podí-
vat na další z fenoménů málo pochopeného. 

Materialista se liší ve svém názoru při pohledu na svět v domněn-
ce, že základem pro vztah dvou věcí jsou tyto věci a vztah mezi 
nimi je druhořadý. Že se jedná o nesmysl, prokázala věda před 100 
lety. Ostatně k podrobnějšímu projednání se ještě dostaneme. Zá-
kladem vztahu není objekt jako takový, ale zmiňovaný vztah. Tím 
se dostáváme na úplně jiné pole hodnocení. Pojďme se nyní podí-
vat na určující vztahy mezi lidmi. 

Podíváme-li se na fyziku, pak tam najdeme několik základních 
zákonů, které jsme se naučili ve škole. Jedním z nich je tzv. III. 
princip Newtonův1, obsahující tvrzení, že akce vyvolá reakci 
a zároveň, že takto vyvolaná síla mění pouze svůj směr, kvalitu 
nebo seskupení, ale jako taková zůstává zachována a je stálá. V 
tomto případě je pak vhodnější uvažovat spíše o energii než o síle. 
Neboť tak lze lépe vysvětlit účinky toho, co se děje jako následek 
prvotní akce. Ve fyzice je nám vše jasné. Podíváme-li se ale na 
úroveň energií o řád výš, pak kupodivu nechceme těmto základním 
zákonům rozumět. Jednání člověka ve své základní rovině je po-
dobno účinkům ve fyzice. Nevěříte? 

Nuže, pojďme se na tuto oblast podívat blíže. 
Předesílám, že je zde v příkladech pro jednoduchost uvažováno 

pouze s lidmi, na stejné autoritativní úrovni. Tedy stav, v němž by 
jeden byl dominantní, zde zatím není uvažován (ve smyslu inteli-
gence). 
Člověk, který je vzteklý a zlý, se chová jinak, než-li rozvážný 

a moudrý.  
Proč?  

                                                 
1 tento princip platí všeobecně. Jeho platnost v chemii a biologii prokázal na přelomu 
19. a 20. století francouzský chemik a biolog Le Chatelieur. Z platnosti tohoto princi-
pu vyplývá, že čím větší silou (intenzitou) působíme na biologický systém, tím větší 
silou (intenzitou) se takový systému brání. Zřejmě jen proto člověk zatím celkem 
úspěšně přežívá vpád chemizace a denaturace potravin – viz např. proslulá „éčka“ – 
barviva, látky vonné, chuťové a konzervační atp. 
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Proto, že je moudrý, řeknete. To ale není uspokojivá odpověď: Je 
to totéž, jako byste tvrdili, že něco je hezké, neboť je to hezké. Od-
pověď musíme hledat v oblasti příčin a ne následků.  

Tak je nutno k danému problému přistupovat. Zkusme si modelo-
vou situaci. 

 
ROZHOVOR DVOU ZLÝCH LIDÍ. 

Pokud začne tento rozhovor, tak za účelem prosazení sebe sa-
ma. Znamená to, že ani jeden z účastníků nepřistupuje k rozmluvě 
s potřebou situaci řešit, neboť on ví přeci nejlépe, jak má být řeše-
na. Ani jeden z nich se nesnaží naslouchat argumentům druhého, 
ve smyslu poučení se z nich. O tom, že by se pokusil na základě 
informací obsažených v hovoru, poučit sám sebe, je snad zbytečné 
mluvit. Je to rozhovor dvou "hluchých" lidí. 

Tito lidé jsou v současné době na všech úrovních řízení společ-
nosti. Oni mají totiž vedle zmiňované vlastnosti ještě další, z této 
plynoucí, a to je bezohlednost, nebo chcete-li dravost. Jinak řečeno 
touhu prosadit se za každou cenu. Jsou to oni, kteří ve velké míře 
řídí a rozhodují. Svou bezohledností smetou ze stolu vše, co je v 
rozporu s jejich zájmy. To znamená s tím, co oni považují za svůj 
zájem. 

Tito lidé totiž nerozlišují mezi tím, co je dobré skutečně  a co je 
dle jejich mínění dobré pro ně. U nich totiž povědomí obecného 
dobra jako takového neexistuje. Je potom zbytečné se jen pokoušet 
na toto téma s nimi hovořit. Jak již bylo řečeno, vše co není v jejich 
zájmu, považují za útok proti sobě. 

Zkusme se podívat na způsob rozhovoru dvou představitelů toho-
to stylu. 

Ještě před začátkem hovoru má minimálně jeden z nich předsta-
vu o tom, čeho chce dosáhnout. V případě připravovaného rozho-
voru pak mají představu oba zúčastnění. Tato představa je pevná. 
Na př.: člověk1 chce dosáhnout schválení jistého dokumentu. Přijde 
za člověkem 2 (úředníkem) s požadavkem urychleného projednání. 
Tento, ale není na uvedenou věc připraven, a proto, aby neprovedl 
něco, čeho by mohl v budoucnu litovat, tak se snaží získat čas. Jde 
tu evidentně o neznalost problémů do hloubky. Je jedno, je-li to z 
důvodů neznalosti pracovníka, či proto, že daný problém je příliš 
složitý. Úředník musí dát najevo svou důležitost. Protože v dané 
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chvíli není schopen okamžité odpovědi, bude jakýkoliv nátlak pova-
žovat za útok na sebe sama. Tedy první dotaz, po možném vyřízení 
ze strany člověka 1, se setká s arogantní odpovědí. 

 

Vyslaná energie rezonuje a posílí se o 
energii člověka, na něhož dopadá 

 
Dotyčný člověk reaguje přiměřeně. Znamená to, že součet ener-

gie vyslané na sebe + energie jeho vlastní, jenž s původní vstoupila 
do kontaktu je energie jenž provází odpověď. U druhého člověka se 
stane totéž, a tak negativní energie neustále sílí. Kam až? Napřed 
se pojďme podívat na to, jak to vypadá v praxi. První člověk před-
nese svou žádost. Ano je to žádost, ne prosba. On přeci nikoho 
neprosí, ale požaduje vyřízení. Druhý to pak vnímá jako útok na 
svou osobu a důrazně se ohradí a pokusí se věc zahrát do "autu". 
To ale prvého "nadzdvihne" a s patřičným důrazem, který je mno-
hem razantnější, než první žádost, se domáhá svého. Úředník v 
této situaci je "nucen" k ještě větší razanci a dotyčného nejenom 
"usadí", ale snaží se ho i pokořit na příklad tím, že ho vykáže z 
místnosti. Emoce stoupají, tváře brunátní čím dál tím více, až dojde 
k fyzickým projevům. Napřed je to úder do stolu, či bouchnuti diá-
řem o stůl či něco podobného. Jde o to, že dotyčná energie už pře-
sahuje schopnosti kapacity těla a musí se projevit i mimo něj. Po-
kud bychom pokračovali dále, došlo by postupně až k fyzickému 
napadení. Ve většině případů tomu tak ale není. Není to proto, že 
by snad nefungovalo to, co jsme zde naznačili, ale proto, že člověk 
má "zakódovaná" jistá pravidla a ta obvykle nepřekračuje. Je tu 
brzda "rozumu". To znamená, že po dosažení určité hranice nega-
tivní energie, je tento proces vědomě přerušen. Toto přerušení je 
signálem, že je možné tuto hranici velmi snížit. Toto snížení je 
možné provést jednak vědomě nebo pomocí výchovy, případně 
školou nebo i jen vlivem společnosti. Snížení pak může být realizo-
váno tak intenzivně, že dotyčný se v daném hovoru jeví jako úplně 
jiný člověk. To je ale jenom zdání, způsobené klamem zde uvede-
ného snížení hranice kontroly.  

Ať člověk tuto hranici snižuje sebevíc, nemůže jí tímto způ-
sobem odstranit.  
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Důvod je jasný. Je to kontrola něčeho, co je dotyčnému člověku 
vlastní. Tedy on sám se svou bytostí je s tímto zlem svázán tak, že 
je jeho součástí. Prosím, uvědomte si dosah těchto slov.  

Kdyby zloba v něm obsažená chyběla, nemohl by, tak jak je zby-
tek jeho osobnosti vybudován, existovat. Toto samozřejmě nezna-
mená, že se zla nelze zbavit. Nelze to ale učinit vědomou kontro-
lou. Tady je nutno hledat příčiny toho, co se kolem děje. Svět je 
plný násilí, bojů a neštěstí. Vše se odehrává na pozadí rezonancí 
nás samých. Voláme po šťastném životě, míru a spokojenosti 
a přitom je tu neštěstí, boj a rozladěnost. Nepřipomíná vám to 
něco? Ale jistě. Jde o stav povznesení se do nové roviny chá-
pání skutečnosti. Teprve povznesením se na vyšší rovinu je mož-
no provést transformaci celého člověka. Tím se člověk zároveň 
povznáší ve dvou rovinách. 

 
První       je rovina poznání. 
Druhá     je rovinou transformace těla do stavu jiného člověka. 
 
Tato druhá rovina se může mnohým jevit jako málo srozumitelná. 

Takže si jí trochu rozebereme. Člověk se skládá z materie (hmoty). 
To je na první pohled zcela jasné. Samotná materie sama o sobě 
nemůže pracovat jako člověk. Musí zde existovat něco, co jí dává 
řád či smysl. V opačném případě by podléhala rozkladu. Tento 
systém řízení je cosi, jako program v počítači. Podíváme-li se na 
věc podrobněji, pak zjišťujeme, že celý systém pracuje na základě 
inteligence, která je za hmotným tělem, a pomocí zákonů podob-
ných těm ve fyzice (kvantová mechanika) řídí celé tělo. Zde je také 
základ ovládání těla myšlenkou, a to hlavní, jeho stavba. Není to 
DNA, které určuje dění. Ona je jenom nástrojem daleko vyšší inteli-
gence, která je stálejší. Proto je nutno sáhnout hluboko do uspořá-
dání těla, a to až na rovinu inteligenční nehmotné části, aby bylo 
možno člověka změnit. V kontextu těchto poučení se jeví materia-
listické (komunistické) učení o převýchově člověka, jako velmi ne-
vědomé.  

 
Jde o to, že materialistické učení se pohybuje pouze v ome-

zené rovině chápání skutečnosti. 
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ROZHOVOR LIDÍ, Z NICHŽ JE JEDEN DOBRÝ A JEDEN ZLÝ. 
Tento rozhovor vypadá poněkud jinak. Zde dochází k tomu, že 

člověk naplněný zlem má pocit neustálého útoku proti sobě. Proč 
tomu tak je, si zdůvodníme za okamžik. Dobrý člověk má pak  pocit, 
že mluví "do zdi". Jeho argumenty nejsou slyšeny, jeho pokusy o 
kompromis nebo nalezení společného hlediska jsou striktně odmí-
tány, a tak i tato "diskuse" nebývá příliš účinná. Proč vlastně zlý 
člověk si s dobrým nerozumí ? Jde o to, že energie jenž vstupuje 
do hry je na jiné frekvenci, než ta u protihráče. Každý dle svého, 
říká staré české přísloví, a tak zlý člověk, který situaci nerozumí, 
má tendenci věci hodnotit svým metrem. Tento hovor lze usměrnit, 
jak si za chvíli ukážeme a dosáhnout jistých záměrů, které jsme 
chtěli. 
Člověk, který je zlý se domnívá, že ten druhý jedná stejně jako 

on. To znamená, že předpokládá jednání ve prospěch toho, s nímž 
mluví. Energie s tím spojené, pak nenachází patřičnou odezvu 
a vrací se zpět. Tento stav způsobí to, že zlý člověk sám sebe mů-
že přivést až do nepříčetného stavu tím, že neustále útočí. Vše, co 
směřuje na druhého, se míjí účinkem a vše, co vyslal, se vrací na 
něho. Tedy, čím víc útočí, tím víc je zraňován. 

Při tomto typu rozhovoru je nutno uvážit, zda nám stojí za to, 
abychom dotyčného zlého člověka přivedli na rovinu uvažováni, o 
kterou stojíme, nebo ne. 

Oč jde. Zlý člověk je jako přetopený kotel. Je proto nutno volit 
obezřetně slova, a to tak, abychom mu dávali částečně za prav-
du, pochopitelně v oblastech, v nichž to je možné (zásadně 
a jednou provždy je nutno odložit lež). Přitom musí jít o nepod-
statné věci. V zásadních otázkách navodit stav vyčkávání. V oka-
mžiku, kdy dotyčnému dojdou argumenty, nadhodit problém tak, 
aby se jevil jakoby ze strany, tedy z oblasti na kterou náš protihráč 
není připraven. Tím, že jsme mu nechali prostor pro vyjádření 
jeho argumentů, známe i jeho slabiny, to znamená oblast, kde 
není doma. Zlý člověk při rozhovoru nepřemýšlí. Jen útočí. Jeho 
snahou je, co nejvíc získat. Je proto vhodné využít jeho sílu pro 
dobrou věc. Šikovně volenou taktikou dosáhneme téměř všeho. 
Přitom nám to vlastně náš protihráč nabídne sám. 
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ROZHOVOR DVOU DOBRÝCH LIDÍ. 
Pouze v tomto rozhovoru se projevuje duch spolupráce ve smyslu 

porozumět a pochopit argumenty druhého a na základě argumentů 
svých i svého spolubesedníka vytvořit něco, co má větší hodnotu, 
než je to, co znal každý sám o sobě. Teprve v tomto tvůrčím duchu 
je možno plně využít výhod dialogu. Jde totiž o něco úplně jiného, 
než jsme až dosud byli zvyklí chápat. Dialog není výměnou 
a následným prosazením jednoho stanoviska. Takto chápaný 
a vedený dialog je v podstatě zvrácenost. To, že drtivá většina 
dialogů je dneska vedena tímto způsobem, je obrazem naší spo-
lečnosti, jenž je vším možným, jen ne společností hodnou toho 
jména. Je nutno si znovu a znovu uvědomovat, že tato společnost 
je společností, která prochází hlubokou krizí. Charakteristické 
znaky stupně společnosti tkví v morálce, uspořádanosti a přístupu k 
hodnotám vyššího rázu. Tkví ve vnitřní svobodě a v poznání, jenž 
poskytuje svým lidem, rovněž tak v možnosti růstu každého jejího 
člena. Rozhodně netkví v technice a v hodnotách, jenž současné 
lidstvo staví do popředí. 

 
VZTAHY OBECNĚ 

Tyto vztahy lze odvodit již z řečeného. Obecně platí, co člověk 
vysílá, to i dostává. Jsem-li tím, kdo vysílá zlo, pak se ke mě zlo 
vrací. Jsem-li tím, kdo vysílá dobro, pak se ke mě vrací dobro. Vel-
mi hezky je tento princip znázorněn v pohádkách. Ten kdo je dobrý 
je dobrem odměněn. Ten, který je zlý, je potrestán. V pohádkách 
jsou postavy znázorněny takové, jaké ve skutečnosti jsou. Součas-
ná civilizace je ale ve stavu, v němž není schopna rozlišovat dobré 
od zlého. Můžeme si namlouvat, co chceme, ale kosmické zákony 
pracují neomylně. Jsme ve stavu, v němž nejsme schopni rozlišit 
téměř nic z toho, co je či není dobro. Nejsme schopni ani pochopit, 
kdy vysíláme negace a ani zda k nám přicházejí.  

Abychom se mohli v dané problematice lépe orientovat, je zapo-
třebí si vzít k ruce určitý model. Tímto modelem jsou děti. Všimněte 
si, prosím, jejich chování. Vždy velmi dobře vycítí, kdo je dobrý 
a kdo ne. Dokonce velmi rychle zjistí i to, koho lze zneužít a koho 
ne, pro jejich potřeby. Toto vnímání je dáno jejich schopností vní-
mání mimo smysly. Něco, o čem dospělý člověk nemá potuchy, 
a co děcko ovládá mimovolně, aniž si to uvědomuje.  
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Tato schopnost je dána skutečností, že teprve dospělostí se člo-
věk plně navazuje na karmu, to jest na celkový běh svého života 
a opouští princip částečného vědění. To, že tomu tak je, dokazuje i 
neschopnost dětí vést samostatný život a v případě, že jsou k tomu 
donuceni okolnostmi, ztrácí dětství. 

Model dětí je užitečný v okamžiku, kdy přestaneme používat pře-
zíravý přístup a začneme jim naslouchat. Od dětí se můžeme mno-
hému přiučit. Nejde o to, že bychom se měli učit něco úplně nové-
ho, ale o to, abychom si připomenuli schopnosti, které jsme ne-
prozřetelně odložili a zaměnili pouze za rozum. Rozumem není 
možné řešit vztahy mezi lidmi. Je nutné jako první kritérium vzít cit 
a rozum použít jenom jako pomocníka. Pak lze vybudovat velmi 
krásný systém vztahů. Děti sice mají možnost vyciťování, ale nema-
jí možnost rozumového chování. Teprve sloučením obojího je mož-
né docílit vynikajících výsledků. Poučení od dětí je nutno přebrat 
jen na úrovni citu, ale nikoliv rozumu. Oni ho totiž ještě nemají roz-
vinutý. Dospělý člověk je tedy jediný, který je schopen v sobě sou-
středit obě veličiny. Cit i rozum. 

Současná doba je, jak již bylo řečeno, charakterizovaná rozumem 
bez citu. Paradoxem zůstává, že pokusy o zlepšení tohoto stavu v 
posledním století vedly vždy ještě do většího marasmu. Komunis-
mus i fašismus jsou ideologie zaměřené na zneužití citu. Právě 
proto, že člověk používá pouze rozum a ne cit, není schopen rozlišit 
nebezpečí tohoto typu. V obou systémech je právě tato složka lid-
ské nevědomosti využita k zmanipulováni, a posléze k ovládnutí 
mas, a tím k nastolení ještě větší a pronikavější vlády rozumu. Ne-
boť rozum bez citu, je jako oheň bez kontroly. Zrovna tak, jako nám 
oheň dobře slouží, ale je zlým pánem, tak i rozum nám může dobře 
sloužit, ale není možné mu umožnit nekontrolovatelnou moc vlády, 
jinak je zlým pánem. Marasmus dnešní doby a miliony mrtvých v 
totalitách hovoří víc než jasnou řečí.  
Člověk se jen nerad smiřuje s myšlenkou, že vnější svět je iluzí. 

Tvrdošíjně trvá na představě, že je schopen události kolem sebe 
řídit. Stále nechápe, že je to on, kdo je zde pro to, aby se učil, 
a vnější svět je pouze jevištěm odrážejícím jeho vlastní vnitřní 
svět a tím je i dána nemožnost změny vnějšího světa. Jak měnit 
něco, co je jen projekcí vnitřního stavu věcí. 
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ZRCADLO 
Představte si, že stojíte před zrcadlem. V zrcadle se odráží váš 

obraz a vy tuto skutečnost využíváte k tomu, abyste si upravili svůj 
zevnějšek, či se jen ubezpečili o tom, jak vypadáte. Ani ve snu vás 
nenapadne se domnívat, že se z obrazu na vás dívá někdo jiný, 
případně, že v zrcadle je další svět. Je to proto, že rozumem víte 
a mnohokrát jste měli možnost se přesvědčit, o skutečném stavu 
věcí. 
Člověk ale není tělo, je bytostí, jenž tělo používá, ale není jím. 

Svět, který tělo obklopuje, je světem těla, nikoliv světem ducha. 
Tato pravda již není tak zřejmá jako ta se zrcadlem. Příčinou je fakt, 
že jsme natolik svázáni s tělem, že jednáme, chápeme a cítíme 
jako tělo. Je to naše hluboká nevědomost a ne fakt. Svět těla je 
světem, ve kterém jsme na zkušenou, a nemá nic společného s 
naším skutečným světem, který je duchovní. Nic společného ovšem 
neznamená, že mu není podoben. Jde o to, že v tomto nízkém 
světě máme možnost se učit. Učení ale probíhá na jiné úrovni, nežli 
jsme zvyklí se učit. Jde o to, že tu nejsou nějaká předem daná 
dogmata, jenž stačí nastudovat. Jsme vystaveni své svobodné vůli, 
která v mnohých případech nerozhoduje v náš prospěch. 

Svět těla lze přirovnat ke světu zrcadla. Ukazuje vše a přesto 
je to jen odraz nás samých, je to v podstatě iluze a tato iluze je 
stejná jak v zrcadle tak ve světě těla. 

Ztotožnění se ze světem těla pak vytváří iluzi. Ten, kdo pronikne 
touto iluzí a nalezne skutečný svět, pak nalézá sám sebe a zjišťuje, 
že není tělem, ale tím, co stojí za ním, že není hmotou, ale tím, 
co tuto hmotu řídí. Nachází tím skutečný svět, o němž ti, jenž se 
oddávají iluzi hmoty, nemají ani tušeni. Zrcadlo je názorným příkla-
dem jak takový rozdíl vnímání skutečného a iluzorního světa vypa-
dá. 

V zrcadle člověk vidí obraz, jenž představuje jen to, co je před zr-
cadlem, ale skutečnost jako takovou neodráží. Jde jen o obraz. V 
obraze chybí spousta skutečností, které ani odraženy být nemohou. 
Jde například o zvuk, vůni, chuť či hmat. Ano, pouze zrak se podílí 
na této iluzi. Jak je to ale ve skutečnosti? Vždyť zrcadlo jsme zde 
měli jen jako příklad. 
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I my se v této hmotnosti zrcadlíme. Znamená to tedy, že spoustu 
našich nebo nám náležejících vlastností tento systém (hmota) ne-
odráží? Je tomu tak? 

Pojmeme-li se jako duchovní bytosti, pak je nasnadě, že náš re-
álný domov musí obsahovat skutečnosti jemu vlastní, které lze 
předpokládat i u nás a naopak. Mnoho skutečností přisuzovaných 
pouze hmotnému světu u nás nelze předpokládat a jsou-li, pak jsou 
iluzí. 

Buďme konkrétní. Duchovní svět nemá zapotřebí majetek, slávu 
ani postaveni (kariéru). Tyto věcí nebo chcete-li vlastnosti jsou od-
vozeny z hmotného světa, a také mu plně náleží. Ten, jenž tento 
svět opouští, si nic z tohoto světa nebere s sebou. Naopak, bere si 
s sebou hodnoty, jenž zde vydobyl, ale duchovního rázu. Z 
tohoto hlediska se pak jeví zcela absurdní počínání lidí, jenž celý 
svůj život věnují pouze úsilí vydobýt hodnoty z hmotného světa. Co 
vlastně získali? Nic. Navíc promrhali život, jenž zde žili. Ano, posílili 
své ego. I to je v některých případech potřebí. Není to ale přeci jen 
trochu málo? Skutečné hodnoty, které by mohli získat, nechali ležet 
ladem. 

Jsme duchovní bytosti. Tělo používáme jen jako prostředek k na-
šemu projevu tady. Tady – to znamená zde ve hmotném světě. Ve 
světě, v němž jsme se narodili a v období mezi narozením a smrtí 
žijeme. Vše, co je vně nás samých, nelze brát jen tak, že je to vně 
našeho těla. Je to i vně našeho ducha a tím i naše hmotné, éterické 
a astrální tělo je našim vnějškem. Cítíme-li to tak, pak jsme na 
správné cestě. 

 
Tedy ještě jednou. Naše vnímání světa se dělí do dvou základ-

ních rovin: 
 
 
 
 
 
 
 
 

RRoovviinnaa  ttěěllaa  
RRoovviinnaa dduucchhaa
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ROVINA TĚLA. 
 

 
 
 
 
 
Rovina těla je charakterizována materialistickým nebo idealistic-

kým přístupem k životu. Člověk není schopen se vnímat sám o 
sobě jako duchovní bytost. Svět kolem sebe vnímá přes své tělo. 
Co to znamená, vnímat svět přes své tělo? Například tím, že emo-
ce, jenž jsou charakteristické pro astrální tělo, vnímá jako své 
vlastní. 

Jde o to, že to, co je vysláno, se k nám zase vrací. Tedy, co my 
vyšleme, se vrací zpět. Pokud se s danou informací (emoci) ztotož-
níme, pak se důsledky této informace (emoce), jenž vznikne v 
hmotném světě, projeví dopadem na vysílatele. Tedy na nás! 
Buďme konkrétní. 

Chtění či vlastnění něčeho vysílá emoce, jenž se odráží a přináší 
sebou strach ze ztráty dané věci. Tím, že stojíme na pozici materia-
listického nebo idealistického názoru na svět, se nám zdá, že tyto 
emoce jsou nejenom naše, ale dokonce i naší součástí. Proto vní-
máme jejich důsledky jako tíhu tohoto světa. Jako něco, co nás 
tlačí k zemi a nenechá volně dýchat. Jako něco, co způsobuje, že 
se cítíme v tomto světě nespravedlivě utiskováni. Z tohoto začaro-
vaného kruhu není východisko ve směru roviny, kterou vnímáme. 
Je nutné jít do stavu vyššího bytí. Jenom tak poznáme, že vše, co 
jsme dosud konali, je pouhou iluzí, neboť jde jen o odraz. Problém 
je v tom, že pokud tento stav nezažijeme, tak nejsme schopni ho 
pochopit. To je také smyslem vývoje. 

 
 
 
 
 

V hmotném světě dochází k zrcadlení a tím k tomu, že 
vytvořený obraz je vnímán příslušnou bytostí (člověkem), 
jako na něho působící vnější svět. Tím je vytvářen tlak, 
který pro člověka  hmoty,  nemusí být  vždy  jen dobrý. 

Vyšší stav můžeme pochopit pouze 
přes ukončený nižší stav bytí  
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Tím je také dáno to, že pokud nepochopíme nesmyslnost svého 
počínání, tak nejsme schopni vyjít ze slepé uličky. 

Před chvílí jsem ale řekl, že toto pochopení je možné pouze vstu-
pem do vyšší roviny bytí. Ano, obojí je pravdou. Naše jakákoliv 
snaha, o řešeni daných situací, se vždy rozbije na neschopnosti 
vyřešení. Nutně tedy dojde ke stavu, že se pokusíme dané situace 
řešit nestandardním způsobem. Nestandardním pochopitelně pou-
ze pro nás. Toto nestandardní řešení spočívá v tom, že se pokusí-
me přímo danou situaci vyřešit tak, jak by jí řešil i ten, kdo je již 
výše než my. Což samozřejmě nevíme. Ale podvědomě začínáme 
cítit, že uvedené řešení je jediné možné. Tímto krokem se pochopi-
telně dotkneme vyšší hladiny bytí, a jsme jí zasaženi. Znamená to, 
že pro příště, kdy budeme mít opět touhu věci řešit naším starým 
způsobem, zde bude již uložen vzorec pro jiný druh řešení. Za-
tím se jedné pouze o slabé nutkání se slabým, často i překrývaným, 
pocitem dobré věci. Ano, aniž jsme se zde dotkli slova KARMA 
začínáte již chápat i její význam. Je totiž v souladu s celkovým by-
tím a umožňuje náš průchod tímto hmotným světem. Není tedy, jak 
se mnozí domnívají, přítěží, ale naopak, velmi výrazným po-
mocníkem. Jde jen o to se na danou věc podívat tím správným 
pohledem. Jsme tu opět u zrcadla. Je nutné nedat se ošálit odra-
zem tohoto zrcadla, jenž není odrazem skutečnosti, ale iluze. 

 
ROVINA DUCHA. 

Je charakterizována duchovním (ne duševním) přístupem k živo-
tu. Člověk je schopen se vnímat sám o sobě jako duchovní bytost.  

Svět kolem sebe vnímá sice přes své tělo, ale je si toho plně vě-
dom. Co to znamená? Znamená to, že si uvědomuje, že energie 
astrálního světa nejsou jeho energiemi (energiemi ducha). Že je 
jenom používá, a tudíž nemá potřebu se s nimi ztotožňovat. Vnímá 
tyto energie jako pomocné a tudíž má o nich i přehled. Chci tím říci, 
že nemá snahu, natož důvod, je vnímat jako cosi svého.  

 
Je postaven nad ně.  
Vnímá pohledem, jenž představuje pro něho jistý přehled. Ener-

gie astrálního světa jsou jeho pomocníky a on je jejich pánem či 
tvůrcem. Není jimi. Tento postoj je v diametrálním rozporu s tím, co 
tu bylo řečeno o materialisticko – idealistickém postoji.  
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Vyšší postoj je zárukou schopnosti dané věci nejenom rozumět, 
ale i jí využívat a řídit pomocí ní i další události. Mystici jsou pak 
těmi, jež tuto schopnost mají. Stojí za pozornost jejich chování. Oni 
totiž nezasahují do dění tohoto světa, pokud nemusí. Proč? Mystik 
velmi dobře chápe, že tento svět je zrcadlem. Chápe také, že je ho 
možno vylepšit. Nikoliv ale tím, že bychom se snažili tento svět 
změnit.  

Změna musí nastat v nás!  
Tím dochází ke změně světa. Je to úplně stejné jako se zrca-

dlem. Obraz v zrcadle změním tím, že se sám před zrcadlem změ-
ním.   
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INTELIGENCE 
Co je či není inteligence? Zeptáte-li se kohokoliv, pak určitě od-

poví na otázku "Víte, co je inteligence?" zcela určitě kladně. Ví to 
ale opravdu? Troufám si odpovědět, že nikoliv. Nejenom on, ale ani 
naše společnost v tom nemá jasno. Konec konců posuďte sami. 

Z velmi dávných dob je známo, že ten, kdo zná velmi mnoho, ješ-
tě nemusí být dobrým člověkem a už vůbec nemusí být moudrým. 

Co je tedy inteligence? Vědomosti, dobrota nebo snad moudrost? 
Inteligence je to vše dohromady. My jsme se snažili za inteligenci 

vydávat a nadále vydáváme jen pojem vědomostí.  
V současném světě je již známo, že takto chápaný pojem in-

teligence je scestný. Do inteligence je nutno zahrnout další hod-
noty, jenž charakterizují celého člověka a nikoliv jen hodnotu jeho 
vědomostí. 

Máme tu co do činění dokonce s třemi druhy inteligence. 
První je nám dobře známé IQ. Je to inteligence rozumová, zalo-

žená na vědomostech nebo, lépe řečeno, na faktech dat námi 
zkonzumovaných. Člověk s vysokým IQ není nikdo jiný, než člověk, 
který mnoho zná. To samo o sobě z něj nedělá ani dobrého ani 
moudrého člověka. Je to jen člověk mající hodně vědomostí. 

Vím, že mnozí z těch, kdo má právo se honosit vyšším IQ, se bu-
de cítit dotčen mým tvrzením. Bude argumentovat tím, že přeci IQ 
je schopnost orientace, schopnost provádět logické operace 
a abstraktně myslet. Prostorová představivost, empatie 
a emoční inteligence, sebekontrola a sebeovládání, slovní zá-
soba a slovní fluence, tj. schopnost plynulého projevu.  Vědo-
mosti, ty přece patří do kategorie vzdělání. 

Je to tak? Nebo je to jinak. To, co zde bylo nastíněno ve smyslu 
dané definice, je pravda pouze na papíře. Jak vypadá skutečnost, 
si může každý soudný člověk ověřit sám. IQ samo o sobě je pre-
zentováno jako to, o co bychom měli usilovat. Je to ale prezentová-
no přes hledisko lidí, kteří jsou hluboce vnořeni do materielního 
světa. Pro ně je emoční inteligence pod složkou IQ. Z jejich hledis-
ka je to správné. Oni totiž emoční inteligenci vůbec nerozumí, a to, 
co k nim proniká, je skutečně IQ podřízeno. Skutečná emoční inte-
ligence (zde nadále uváděna zkratkou IE) je ale o něčem jiném.  

Druhá inteligence je IE. Její uplatnění začíná být dnes ve světě 
běžnou věcí. Hlavně pak v USA. Tím rozhodně nepreferuji školství 
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v USA. Tam, na rozdíl od nás, je velmi mnoho negativních věcí. IE 
je ale v USA postavena do zcela jiného světla. 

U nás (rok 2000) se jeví jako naprosto neznámá věc. Zde si lze 
jen povzdechnout nad kdysi věhlasnou českou vzdělávací školou. 
Jak propastný je to rozdíl, vyplyne z dalšího textu. Tato inteligence 
(IE) je emoční inteligencí a je nadřazena IQ. IE inteligence je inteli-
gence emocí, jak již sám název napovídá 

Je citovým vědomím v jeho pravé podobě. Patři sem prožitky -
krásno, láska a souznění. Nepatří sem zdánlivé city vycházející z 
podřízenosti smyslům a vášním všeho druhu, jenž jsou obecně 
charakterizovány EGEM. Naopak city vycházející z jednoty 
a bytost, jako takovou v sobě zahrnující, to je citovým vědomím 
(IE). 

Pro toho, kdo se s tímto fenoménem dosud nesetkal, je nutno o 
této inteligenci pojednat hlouběji. Stane se tak o několik odstavců 
dále. 

Třetí inteligencí je IM. Tato inteligence je inteligencí moudrosti. I 
tato je v naší zemi neznámým pojmem. Jedná se o kombinační 
nebo-li moudré vědomí, přesahující náš součastný život. Je vědo-
mím zakotveném v JEDNOTĚ. V našem životě se projevuje pozná-
ním souvztažností k jednotě a jejich harmonickým naplněním. Tím 
je základní lidské vědomí posunuto o několik řádů výše. 

 
ROZVOJ  

IQ – Školou 
IE – Vnitřně vstupem do Já (až do 6–7 let výchovou) 
IM – Transpersonálně – napojením na „celovědomí“ celé planety 
 

STAV 
IQ – Dostatečný 
IE – Stav společnosti je zaměřen na jeho likvidaci.  
IM – Neznámý stav. 
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ŘEŠENÍ 
IQ – Změna tak, aby byla možná výuka a seznámení se s IE (ro-

diče, škola). 
IE – Věnovat obrovskou pozornost rozvinutí u každého jedince. S 

IQ lze spojit (Waldorfské školy). 
IM– Věnovat mimořádnou pozornost jedincům, jejichž předpokla-

dy jsou takové, že IM lze u nich rozvinout. Postavit je do čela spo-
lečnosti. 

 
VZTAH 

Vztah IQ k IE a tato k IM se má tak, že se jedná o vztah odlišný o 
řád. Jde o to, že IE je nadstavbou IQ a IM je opět nadstavbou IE. 
Celou strukturu si rozebereme důkladně a na příkladech ukážeme 
jak to celé je vzájemně spojeno. 

IQ se má k IE stejně jako data v počítači k programu, jenž je pou-
žívá k různým operacím. IQ je souborem vědomostí, dat 
a informací, jenž sami o sobě nic neznamenají. Teprve jejich propo-
jením, tedy vazbou (vztahem), vzniká to, co tato data (vědomosti) 
využívá. My si tento stav, tuto vazbu, v běžném životě příliš neuvě-
domujeme. Je to dáno tím, že náš IE je daný a my ho používáme, 
aniž o tom přemýšlíme. Problém není v tom, že ho používáme, ale 
v tom, že si tuto činnost neuvědomujeme a tím ztrácíme schopnost 
si jí zlepšovat (kultivovat). 

Je to vazba, jenž určuje použití dat na vyšší rovině. Jejich vzá-
jemné propojení je klíčovým momentem jejich použití. Tuto pravdu 
je nutno mít stále na zřeteli, kdykoliv se tímto problémem zaobí-
ráme. Je chybné se domnívat, že data sama o sobě jsou schopna 
cosi řešit. V počítači, kterým tuto publikací píši, je tak obrovské 
množství dat, že jejich přečtením bych mohl strávit zbytek života, 
přesto tento počítač není o nic "chytřejší", než by byl, kdyby měl v 
sobě jen několik dat. "Chytrost" počítače dělá program v něm umís-
těný. Je nasnadě, že dobrý program potřebuje i mnohem více dat. 
Data, sama 

 o sobě, ale nic neznamenají. Jsou jen snůškou informací. Jejich 
praktické využití je dáno až konkrétním programem. Vztah je řídí-
cím činitelem a určuje způsob, jak budou jednotlivá data vtažena do 
procesu.  
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Tuto pravdu, která v dnešní době není příliš patrná v běžném 
životě, nelze obejít. Ať jí respektuji nebo ne, ona se vždy uplat-
ní. 

Přímo fatálním příkladem ze života může být TEORIE 
RELATIVITY. Tato teorie totiž neříká vlastně nic jiného, než to, co 
zde již bylo řečeno o vztazích. Tvrdí totiž, že objekty které jsou na 
konci konkrétního vztahu, se budou chovat na základě tohoto vzta-
hu a nikoliv na základě svých vlastních vlastností.  

Z uvedeného plyne, že objekt jako takový je proměnný 
a podléhá změnám na základě vazby, jenž je neměnná.  

Z toho pak plyne i název uvedené teorie. Nazývá se TEORIE 
RELATIVITY. Znamená to, že objekty jsou relativní a závislé na 
vztahu. Tato teorie je vlastně velmi jednoduchá a její pochopeni je 
triviální, ale za předpokladu, že pochopíme to, co tu bylo řečeno. 
Pochopit, že vztah je určující zcela obecně a nejenom v počítači, je 
základem našeho nazírání na svět. Pokud se budeme domnívat, že 
jsme jiní a výjimeční, pak dosáhneme pouze toho, že zůstaneme 
hloupí. 

Vztah je vztahem a je lhostejno, jedná-li se o vztah mezi fy-
zickými předměty nebo mezi lidmi.  

Podléhá stejným zákonům i stejným pravidlům. Jenom my lidé se 
domníváme, že tento vztah svým jednáním jsme schopni měnit. 
Přitom si neuvědomujeme, že opak je pravdou. Jsme to my, kdo 
je tímto vztahem měněn a tvarován. Na základě této skutečnosti 
dokonce funguje celý vývoj člověka, jak po hmotné, tak i po du-
chovní úrovni. 

Takže ještě jednou. IQ představuje data, vědomosti či skutečnos-
ti, Použitelnost těchto dat je umožněno inteligencí IE.  
Člověk musí data v životě pracně získávat, kdežto inteligence IE 

od cca 7 roku jeho věku je konstantní. Má proto pocit, že inteligenci 
si vytváří pouze shromaždováním dat (IQ) a ničím jiným. 

Naše školství je zaměřeno převážně tímto směrem. Výjimku pak 
tvoří až studia matematiky či jiných oborů, jenž jsou založena na 
kombinačním myšlení a jenž bez tohoto myšleni nemohou být po-
chopena. Přesto je toto myšlení postaveno na periférii hodnot ve 
školství. Přitom tvoři jen základ, z něhož by teprve musel vycházet 
vztah jako takový.  
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Celkově lze označit školství z hlediska IE za naprosto propadající. 
I to málo co si malý človíček přináší s sebou do školy z IE, je zde 
systematicky ničeno.  

Důvodem je snaha učitele či učitelů o dominantní postavení, 
které nemohou získat jinak, než právě potlačením IE žáků. 

Místo toho, aby školu opouštěli žáci, jenž přesáhnou učitele 
a ten je nemá již čemu učit, odchází ze školy žáci sice plní IQ, 
ale pro život se zničeným IE.  

Dovolím si tvrdit, že žádný žák není hloupý a už vůbec ne ve sta-
vu na propadnutí. To, že tomu tak není, má na svědomí současné 
školství, jenž ani v náznaku nechápe, jak se vlastně podílí na ničení 
hodnot. 

Rozebírat hlouběji poměr mezi IE a IM je za současného stavu 
zbytečné. Neboť pokud se nespraví poměr ve společnosti k IE, a to 
jak ve školství tak i v každém z nás, pak nelze jít dál. Přesto zde 
uvedu aspoň pár postřehů. 

Pojmeme-li IE jako jednotku, která se vnitřně skládá z IQ 
a vztahů, ale vně působí jako jednolitý celek, pak ji můžeme vztáh-
nout k IM stejným způsobem jako IQ – IE. Lze si celou věc předsta-
vit i jako dílčí stavy v počítači. 

Pak 
IQ je programový příkaz  
IE je programovou větou (podprogram)  
IM celým programem. 
V tomto příkladu je IQ zmačknutou klávesou, nebo rozsvíceným 

bodem na obrazovce, nebo jednotlivým zvukem, jenž je v počítači. 
IE je pak propojením mezi nimi. Tím vzniká například stav, že 

stiskem klávesy se tato rozsvítí na obrazovce či počítač řekne její 
jméno. Je to vazba, jenž určí k sobě příslušné komponenty. 

IM je posléze program, jenž je schopen například vyhodnotit růz-
né stisky kláves jako slovo (větu), a to přeložit z jednoho jazyka 
(čeština) do jiného (angličtina). 

Rozdíl mezi IQ,IE a IM je v tomto příkladu značný. Ve skutečnosti 
je ale ještě větší. Je tu ale dobře a názorně vidět jejich vzájemná 
závislost. 

IE bez IQ je nemyslitelné. Neměla by s čím pracovat. Stejným 
způsobem lze hodnotit vztah IM k IE. Jde tedy vždy o nadstavbu 
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stávající struktury a nastartování úplně nové struktury chápání sku-
tečnosti. 

Z uvedeného daleko lépe pak plyne neschopnost materialisty 
a idealisty (IQ) pochopit současný svět (IE) a už vůbec nelze před-
pokládat, jejich schopnost, porozumět mystikovi (IM). Jejich způsob 
myšlení je diametrálně odlišný a vyšší stupeň je pro ně nedosaži-
telný. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na schématu je dobře patrno, jak mezi sebou komunikují jednotli-

vé úrovně vědomí. IQ s jiným IQ lze propojit pouze přes IE. Podob-
ně i různé IE lze propojit mezi sebou pouze přes IM. 

Z uvedeného zároveň plyne daleko víc, než z čehokoliv jiného – 
potřeba mystiků v daných lokalitách (zemích). Jsou to oni, kdo stojí 
nejvýše na stupínku inteligence. Jejich nezbytnost pro kulturu, zemi 
či civilizaci je nepochybná. 

 

 

 

IQ 

IM

IE IE 

IQ IQ 
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ČLOVĚK A SOUČASNÁ DOBA 
Současný stav našeho myšlení a naší civilizace je odvozen z vý-

voje předchozích kulturních center v Evropě i jinde ve světě. Vzhle-
dem k vývoji, se zde jeví jako nejpodstatnější tři základní směry, 
které se uplatnily v oblasti naší kultury a tím i v nás jako takových. 
U nás se především jedná o nejrozšířenější formu, a tou je mate-
rialismus. Další již méně přežívající formou je náboženství. Tím 
se samozřejmě nic nesnižuje na faktu, že v mnoha oblastech i přes 
mocenský nátlak, se udrželo náboženství jako určující fenomén. 
Přesto i v těchto oblastech se nepozorovaně rozšířil materialismus 
do té míry, že je dnes nemyslitelné jeho vyřazení z běžného života. 
I když "věřící" tvrdí, že je oddán Bohu, jeho myšleni je na hony 
vzdáleno tomuto tvrzení. Mám na mysli pochopitelně průměrného 
křesťana a těch, jichž se toto tvrzení nedotýká, je velmi poskrovnu. 
Poslední, ale ne co do významu, je pak forma esoterická. Sem 
patři především učenci, mystici, filozofové a vůbec všichni, kteří 
svým životem chtějí dosáhnout dál, než jen na vnější formy tohoto 
našeho světa. 

Lze tedy konstatovat, že jsou zde tři určující směry, které formují 
naší civilizaci. Pojďme se podívat na to, o co vlastně jde a o to, čím 
tyto směry přispívají, či naopak poškozují náš vývoj. 
• Z materialismu  jako nosného média vyplývá jeho hlavní zbraň,         

 a tou je   věda. 
• Z náboženství pak   víra.  
• Z esoteriky je to  poznání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALISMUS 

NÁBOŽENSTVÍ 

ESOTERIKA 

VĚDA 

VÍRA 

POZNÁNÍ 

 
 
 
JEDNOTA 
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Z tabulky je patrno jak tyto jednotlivé směry zcela odlišně konci-
pují naši skutečnost. I když všechny směřují do oblasti označené 
jako JEDNOTA, jde o cesty, které v nás zanechávají pokaždé něco 
jiného. 

 
MATERIALISMUS 

Tento směr je směrem dneška. Projevuje se na straně vnějších 
forem, rozvojem techniky a s tím spojených oblasti, a na straně 
vnitřní rozvojem podstaty ducha to jest rozvojem jeho základu – 
EGA. 

Jak by měl vypadat takový svět, který je poplatný materialistickým 
náhledům? Závěry, jenž vyplynou z následujících odstavců mohou 
být překvapující, nejsou však nepravdivé. Zvykli jsme si hodnotit 
svět dle svých kritérií a přitom nám uniká, že pleteme mnoho věcí 
dohromady. Tvrzení, že svět je materialistický, je nejenom chybné 
ale je i v rozporu ze skutečností všude kolem nás. Jak tedy vypadá 
materialistický svět? Co vlastně říká toto staré přežívající paradig-
ma? Následující text se na to pokusí odpovědět. 

Mluví v podstatě o tom, že svět je rozdělen na obrovské množství 
samostatných, na sobě, co do prostoru a času, nezávislých celků. 
Vztah mezi těmito "celky" je dán pouze přímou, to znamená "fy-
zickou", vazbou. Pokud tato neexistuje, což je v drtivé většině pří-
padů, pak není žádná vazba. Takto chápaný svět je světem izo-
lovaných, na sobě nezávislých a do sebe uzavřených události 
a celků.  
Čas je stejně, jako prostor, chápán nezávisle nejenom od jednot-

livých událostí či celků, ale i od sebe navzájem. 
Vztah v tomto světě je něčím druhořadým, podřadným. V tomto 

světě existuje řád, ale pouze stacionární a neměnný. Samozřejmě 
zde existuje náhoda. Při bližším pohledu je zřejmé, že zde ne-
může existovat vývoj ani život. Existuje entropie2 jako zaklínadlo 

                                                 
2 „entropie“ – patřící k zákonům termodynamiky – velmi zjednodušeně říká, že 
systém, do kterého není dodávána energie zvenčí, se postupně degraduje ze sys-
tému uspořádaného na systém neuspořádaný, tedy nastává stav, vedoucí k chaosu. 
Tomu se říká růst entropie. Entropie vesmíru však kupodivu neroste a naopak zde 
panuje stále dokonalý řád. Z toho poměrně jednoznačně vyplývá, že do vesmíru 
proniká značné množství vnější energie, což je zřejmá ukázka záměru – a pro mys-
lící lidi jde o poměrně jasný důkaz Boží existence; tedy pokud si Boha nepředstavu-
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a vše, co jí přesahuje v tomto světě, nelze nalézt. To je ale v dia-
metrálním rozporu se skutečností. Všude kolem nás existuje vedle 
entropie i její opak. 

Život a případně vývoj tohoto života, je úplně odlišný od zákonů 
entropie. Dalším problémem je náhoda. Pokud by náhoda byla 
skutečně možná, pak svět kolem nás nemůže existovat. Proč? Inu 
,náhoda je přeci náhoda a neví, že se má vyvíjet pozitivním smě-
rem. Případně jakýmkoliv směrem, a proto jediné její směřování je 
do entropie, to znamená do stavu zcela vyrovnaných a na sobě 
nezávislých celků. 

Tvrzení některých "vědců", že život vznikl náhodným seskupením 
prvků pro tento život podstatných, je čirým nesmyslem. Neboť prá-
vě tato náhoda by nedovolila ani vznik atomů natož molekul a už 
vůbec ne života. Je nutné si s plnou váhou tohoto slova (myšlenky) 
uvědomit, že se jedná o hluboký omyl a ti, kteří na něm staví, jsou 
pak ti, kteří jsou nevědomí, ba hloupí – a to v tom nejlepším přípa-
dě. 

Dá se totiž předpokládat, že tento stav je uměle vyvolán 
a držen, neboť poskytuje velmi vhodné pole pro vytvoření pro-
storu moci a ovládání a tím i odklon od skutečného poznání. 

Co je tedy náhoda? Odpověď je prostá. Je to lidský výmysl, který 
nikdy neexistoval. Byl dosazován všude tam, kde si lidé nebyli 
schopni věci vysvětlit. Ano, „náhoda“ je skutečné BOŽSTVO stvo-
řené člověkem.  

Božstvo materialismu. Toto božstvo staví materialistu do po-
někud jiného světla, než jsme byli dosud zvyklí. Je tu pojednou 
prezentován jako věřící. 

Zamyslíte-li se nad touto situací, pak zjistíte další pozoruhodné 
skutečnosti.  

Není to jenom náhoda. Je to ve skutečnosti i vztah k majetku, 
moci, penězům, slávě a podobně. Tedy k hodnotám emočního 
charakteru, jichž je otrokem!  

Božstvo v něm představuje tedy to, co je na nízké úrovni, ale to 
neznamená, že jeho "víra" by tím měla utrpět. Právě naopak. Jeho 
nízké chápání skutečnosti je vlastně jeho omezením.  

                                                                                                    
jeme jako starce, sedícího na obláčku a tahajícího za nitky vesmírového dění, resp. 
pokud si nemyslíme, že energii do vesmíru vhání s. Lenin nebo jiný materialistický 
koryfej... 
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To znamená, že není schopen objektivně posoudit danou situaci, 
přestože je přesvědčen o opaku. 

Skutečnost nízkého nazírání na svět neznamená, že by v daných 
mezích nemohl projevit svou inteligenci. Inteligence v daných me-
zích je daná a pro celek i dílčí stav, jenž představuje materialismus, 
je shodná.  

Materialista není pouze schopen pochopit vyšší stavy, ale ve 
svém oboru, dá-li se to tak nazvat, může být stejně dobrý, jako 
by byl jedinec s vyšším poznáním.  

Rozdíl tkví v tom, že člověk s vyšším poznáním by do situace za-
pojil automaticky i toto vyšší poznáni. Tím vzniká dojem, že mate-
rialista je omezenější. Ano je, ale pouze co do roviny chápání 
skutečností, ale ne co do intenzity v dané rovinně. 

Z uvedeného plyne, že pro danou oblast (materialismus) není 
tak rozhodující, kdo zde provádí rozvoj, jako to, jak inteligentní 
v dané oblasti je. 

Něco jiného je pak celkové zařazení tohoto vývoje do celku. Tam 
pochopitelně materialista selhává na celé čáře, neboť nevidí a není 
schopen ani pochopit skutečnosti přesahující danou rovinu a tím 
ani celkové uspořádání. Výsledkem je pak sice rozvoj materia-
lismu, ale kolaps všeho ostatního. Neboť tento rozvoj nezapa-
dá do celkového rozvoje. 

Příkladem této skutečnosti je i dnešní stav, který je poplatný 
právě rozvoji materialismu v jeho rovině. Tento rozvoj pak ne-
zohledňuje vyšší roviny a tím je tento stav odsouzen ke krizi. 

Tato krize přichází jako vyrovnávací činitel, který srovná výstřelky 
materialismu do celkové koncepce rozvoje. 

Je pochopitelné, že tato krize je bolestivá a zhoubná pro mnoho 
hodnot. Je ale nezbytná a plní funkci očisty. Je podobná přírodní 
bouři. I ona, pokud je dostatečně silná, dokáže ničit hodnoty, ale 
také "pročistit vzduch". Situace před jejím vznikem připomíná situa-
ci před vznikem krize materialismu. Ne nadarmo se vžilo úsloví 
"ticho před bouří". Pozorujete-li tento fenomén, pak zjišťujete, že 
tato doba je těhotná napětím, přestože všude kolem je klid. Tento 
klid je jen zdánlivý. Vše se přesouvá z hladiny hmoty do hladiny 
očekáváni (astrálu).  
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Čím větší či intenzivnější je tato doba, tím mohutnější bouře při-
chází. Současná doba je onou dobou před bouří a skutečnost, že 
se vše jeví tak, že materialismus vítězí, je klam. Jeho rozvoj není v 
souladu s principy kosmu, a tak musí dojít k vyrovnání. 

Vrcholem materialismu je materialistická věda. Tato věda je ně-
čím, co materialismus žene dopředu a stojí na špici jeho rozvoje 
a vývoje. 

 Představuje tedy to, co by v praxi mělo být budoucí náplní. Špič-
kou vědy pak jsou výzkumy atomových vědců na nejmenších části-
cích naší hmoty. Při tomto výzkumu se uplatňují teorie a přístupy, 
jenž v materialistické praxi najdou uplatnění teprve v budoucnu. 
Přestože tyto teorie a přístupy najdou teprve své uplatnění, je jas-
né, že se tak stane. To, proč je tu tento časový posun, je nutno 
hledat v oblasti lidské setrvačnosti a nikoliv snad v neplatnosti těch-
to teorii. I když tyto teorie, neboli přístupy, reprezentují materialis-
tické myšlení, dostávají se tím, že stojí na vrcholu materialistického 
proudu do kontaktu a  styku s poznáním z vyšší roviny. 

Toto poznání je charakteristické již svou daleko větší univer-
zálností, a tak ve svých důsledcích toto poznání rozrušuje sa-
motnou podstatu nižšího stavu – materialismu.  

Podíváme-li se na závěry jenž plynou z tohoto poznání, pak ne-
zbývá než-li souhlasit. V této souvislosti znovu pokazuji na TEORII 
RELATIVITY a její závěry o vztahu jako určujícího kritéria stavby 
vesmíru. Není to jenom tato teorie, která je mimochodem "stará" již 
století, ale i objevy z oblasti elementárních částic, jenž vedly k zá-
věrům, že... 

 
Vědomý Vesmír 

...je cosi, co uniká rozumovému chápání, neboť vědomí je určující 
složkou stavby hmoty. Potvrzeno mnoha pokusy! 

 
Hmotný Vesmír 

je cosi, co uniká rozumovému chápání, neboť všechny jeho ob-
lasti o sobě "vědí", a to bez ohledu na vzdálenost. Znamená to, že 
částice na odvrácených stranách našeho vesmíru o sobě mají "po-
vědomost", a to i přesto, že jejich životnost je nicotná k času, jenž 
by vykonalo světlo od jedné ke druhé. 
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Universální Vesmír 
je cosi, co uniká rozumovému chápání, neboť všechny jeho ob-

lasti jsou modulací na základu, který neznáme, ale o kterém již 
víme, že existuje. Jsme pěnou (hmota) na čemsi, co materialista 
neumí pojmenovat (vědci tu zavádí termín – skrytá hmota) a čemu 
mystik říká vyšší svět. 

 
Závěr 

Tato věda tak nejlépe poslouží svým výzkumem k tomu, že se 
materialismus přežije. Stalo by se tak v případě, že sám svojí čin-
ností nezpůsobí zvrat dříve. Zde je krásně vidět, jak je celý systém 
jištěn a zvolena varianta, jenž nejlépe odpovídá dané situaci. Je-li 
materialismus příliš surový, pak přijde krize. Je-li pomalý, pak přijde 
jeho zastarání a zánik. Je zajímavé, že v současné době nastávají 
obě varianty současně. 

Svým zánikem uvolní prostor pro vyšší stav, jenž v sobě bude mít 
mnohem větší poznání, než má on sám. Nejde tedy vlastně o 
zánik, ale o transformaci v cosi jiného – vyššího. Tento jiný 
vyšší stav je na schématu znázorněn jako JEDNOTA.  Samozřejmě 
se nejedná ještě přímo o JEDNOTU, tak jak o ní mluví mystici, ale 
pouze o "cestu" k JEDNOTĚ. 

Zevrubně jsme tak probrali materialismus a ukázali si jeho struk-
turu, přednosti i nedostatky. Je jasné, že patří do struktury vývoje 
a nelze ho obejít. 

 
NÁBOŽENSTVÍ 

Náboženství patří do starší skupiny než materialismus, i když s 
ním má mnoho společného. Náboženství provází lidstvo od nejstar-
ší doby. Je výrazem jeho touhy se zařadit mezi bytosti vesmíru. 
Náboženství mu k tomu dávalo možnost. Víra, která náboženství 
provází, se zde projevuje jinak, než věda v materialismu.  

Víra je základem a zároveň i nositelem ideového náboje. Před-
stavuje základ, na němž náboženství stoji. Nepotřebuje lidi, kteří 
jsou vzděláni (IQ) školou. Víra totiž vychází z IE a tudíž není nutná 
další "vzdělávací" lekce. IE se uzavírá v cca 7 roce věku. Nábožen-
ství je systém, který toto IE téměř nerozvíjí.  
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Ukazuje k němu cestu, ale v podstatě zachovává jeho úroveň, 
Tím dochází k tornu, že většina lidí si nese pouze základní odkaz 
a není schopna se rozvinout. Tuto schopnost mají pouze někteří 
jedinci, kteří pak dokáží vstupem do JÁ vytvořit předpoklad svého 
postupu. Náboženství ve svém vývoji prošlo několika etapami. 

První etapou je stav, v němž neexistuje ještě plně vyvinutá struk-
tura organizace. Jde spíš o přirozený stav, vynucený potřebou. 
Sem patří všechna pohanská náboženství. 

Duhou etapou je již organizovaná, ale co do božského vhledu 
ještě nízko postavená organizace. Patří sem všechna náboženství, 
jenž se vyznačují mnohobožstvím. 

Třetí etapou je pak současný typ náboženství, jenž je založen na 
dokonalé organizaci a jeho božský vhled mu ukázal až k jednomu 
Bohu. 

Zajímavým aspektem je pak již zmiňovaný vhled. Prvotní 
a nejnižší je vhled na astrální rovinu. Zde jsou ti, jenž nejsou inkar-
nováni, a na zemi se projevují přes větší skupiny. Jsou zde všichni 
vládci zvířat. Všimněte si prosím, jak národy v Africe či původní 
Americe uctívali pomocí totemů tyto představitele. 

 
ESOTERIKA 

Esoterika a s ní spojené poznání představují třetí nejdokonalejší 
cestu. Přestože je nejlepší i nejdokonalejší, ne vždy je možno ji 
použit. Vtip je v tom, že na tuto cestu je možno se vydat pouze za 
předpokladu určitých schopností. Pokud nejsou, pak je nutno pro-
vést částečnou okliku přes zmiňované dvě cesty. Materialismus 
a náboženství představují, každé svým způsobem, možnost posíle-
ní pro tento nejlepší směr. Materialismus dosáhne posílení EGA 
člověka a tím jeho zesílení v pevném postoji. Takový člověk se 
jeví jako svébytný, nebojácný jedinec, jenž necouvne před nebez-
pečím, ale ani před jinou, životem vyvolanou skutečností. Zde mám 
na mysli trpělivost, ovládání sebe sama. Náboženství dosahuje 
posílení v oblasti ducha a tím, že obrací pozornost od vnějšího 
k vnitřnímu světu. Posílení je nasměrováno do oblasti morálních, 
nadčasových hodnot všeobecného charakteru.  

Posílení JÁ a posílení pohledu do svého JÁ, představuje základ 
pro cestu poznání. Esoterika jako taková představuje směr, jenž 
přesahuje jak materialistický tak i náboženský směr ve všech 
aspektech. Tyto předchozí směry, přestože mohou být samostatně 
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ve vývoji jedince, jsou ve skutečnosti jen podřízenými stavy a plní 
úkoly doplňkových směrů.  

Jejich činnost se uplatní tím víc, čím je jedinec, čí skupina zamě-
řena mimo hlavní proud. Vývoj ale nejde přímo, a proto i zde se 
uplatňuje v plné míře jak náboženský tak i materialistický směr. 
Přesto oba jsou jen pomocným stavem hlavního esoterického 
proudu.  

Esoterické poznání muselo být na čas zatemněno pro lidstvo jako 
takové, právě proto, aby zesílilo ve svém JÁ (materialismus). 

 Učení, jenž k nám přichází z Východu (Indie), je z tohoto hle-
diska zcela chybné.  

Představuje evropským lidem již překonanou etapu vývoje. 
Americký (komerční) vliv pak představuje příliš silný výkyv ve 

prospěch materialismu. Je nutno jít cestou vyváženosti.  
Proto se součastná doba bude stále víc obracet k esoterice 

jako k jedinému správnému směru. 
To neznamená, že vše půjde hladce. Právě naopak. V dějinách 

vždy každá změna směru představovala a představuje bolestný 
okamžik ve vývoji společnosti.  

Esoterika je vstup do hladin vědomi, jenž přesahují současné 
běžné nazírání na svět.  

Rozum preferuje, přistup přes systém příčina – následek. Tento 
přístup je především zbraní materialismu. Neumožňuje totiž vnímat 
nic mimo roviny poznání, v níž je uplatňován. Esoterika naproti 
tomu preferuje především poznání přes roviny, jenž lze charakteri-
zovat jako intuice, osvícení, nápad či inspirace. Jde o přímé po-
znáni umožňující okamžité zužitkování všeho toho, co je nám v 
daném okamžiku poskytnuto. Nejedná se pouze o jednotlivé 
"záblesky", ale o trvalé otevření této cesty. To aby se tak stalo natr-
valo, je vlastně cestou esoteriky.  

Z uvedeného je jasné, že tato cesta představuje nejkratší 
a nejpřímější způsob, jak dosáhnout na poznání přesahující vše, co 
si lze na materiální rovině představit. Tato cesta také ale představu-
je způsob žití a přístupu k němu. Tím se automaticky vytváří ochra-
na proti zneužiti.  
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Poznání je něco, co představuje obrovský potenciál. Zlo je 
schopno z něho použít jen zbytky, jenž mohou na materiální rovině 
cosi znamenat, ale které v celkovém kontextu pouze poslouží věci 
dobra. 
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TROJJEDINOST 
Trojjedinost je termín, jímž se v současné době označuje v křes-

ťanské mytologii božstvo. Proč trojjedinost? Dnešní duchovní již 
neznají pravý význam tohoto podivného pojmenování. Jistě, snesou 
vám řadu argumentů. Jsou to ale jen zástěrky jejich neznalosti. 
Váha jejich argumentů je stejná, jako váha všech jim podobných 
argumentů, jenž se místo podstatou věci zabývají nesmyslným 
tvrzením, o němž nelze diskutovat. Jen pro osvěžení paměti připo-
mínám, ještě v ne tak vzdálené době, tvrzení o vědeckosti komu-
nismu. Kde je mu dneska konec. Chceme-li pochopit tento feno-
mén, je zapotřebí začít od začátku. 

Na začátku bylo slovo – myšlenka. Tato pravda je nesporná 
a je zanesena i v knize knih Bibli. Pokračujme dále – Toto slovo 
bylo u Boha, a toto slovo bylo Bůh. Toto tvrzení má nepředstavi-
telně velkou hloubku a je vlastně základem. Tvrdí totiž, že slovo, 
což je myšlenka a což zase není nic jiného než informace, je zá-
kladní sama o sobě a je inteligentní ve smyslu Boha.  

Nemylme se tím, že se nám dnes toto tvrzení zdá dost nadnese-
né. Je nutno si uvědomit naši pozici v nejnižším světě (materialis-
tickém) a s tím spojený obtížný vhled do světů vyšších. 

Na každém předmětu, na každé energii, tkví informace (myšlen-
ka, slovo). Pokud si tento fakt uvědomíme, pak nám nepřijde divné, 
že všechny předměty vedle užitkové hodnoty mají i jakousi vnitřní 
hodnotu, jenž nelze vyčíslit ani množstvím ani užitkovostí. Dřívější 
lidstvo tuto hodnotu vyciťovalo a mnohé předměty na základě této 
vlastnosti uctívalo.  

Příkladem, jenž přetrval i do dnešních dnů, je zlato. Je to sta-
rý zasvěcovací materiál, jenž sloužil k výrobě obřadních před-
mětů. My jsme tuto podvědomou touhu spojili s naším pokles-
lým vědomím a výsledkem je chamtivost po zlatě.  

Nejde tu, jak se mnozí domnívají, jen o majetek. Je to cosi, co nu-
tí člověka tohoto materiálu (zlata) dosáhnout. Tato touha je dozvu-
kem této vnitřní síly, pro kterou nemáme pojmenování. 

Vraťme se ale k naší trojjedinosti. Abychom pochopili, o co jde, 
tak si musíme ještě vysvětlit schopnost informace (myšlenky, slova) 
vytvářet vnitřní stav neboli hodnotu sama o sobě. To již není tak 
snadné k pochopení.  
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Díky dlouholetému vymývání mozků, máme pocit, že čísla jako 
taková jsou určena pouze k počítání a sama o sobě nic nezname-
nají. 

 Domníváme se, že jsou pouze odrazem či obrazem skutečností 
a jsou imaginární – tedy neskutečná.  

Zdá se nám, že jde pouze o naší pomůcku. Ve skutečnosti jsou 
čísla, zrovna tak jako předměty, naplněna obsahem. To, že něco 
nevnímáme, neznamená, že to neexistuje. Naše podceňování toho-
to stavu jednoznačně plyne z nepochopení vztahů jako takových. 
Již zde o tom byla řeč v předchozích kapitolách. 

Jakou má hodnotu jednička, jakou dvojka, jakou trojka a ostatní 
čísla? 

 Pokusím se tu odpovědět na tuto otázku alespoň tím, že poukáži 
na vnitřní spjatost prvních číslic naši číselné řady s hodnotami vněj-
ších vztahů.  

Sem pochopitelně bude patřit i ona trojjedinost. Začněme tedy od 
začátku. 

 
JEDNOTKA. 

Stojí na počátku. Vše v sobě zahrnuje a vně se neprojevuje. Uče-
né spisy všech náboženství začínají vlastně stejně. Na počátku byl 
stav nerozlišení, jenž setrvával sám v sobě.  

Jak si máme takový stav představit?.  
Jde o stav, který je nazýván také stavem klidu. Osobně bych ho 

nazval spíše stavem prodlévání. Tento stav představuje spočívání 
sebe sama v sobě samém (ve svém stavu vnitřní moudrosti). Po 
dosažení jistého stavu se vše vrací zpět do JEDNOTY, která je 
pochopitelně mnohem vyšší, než JEDNOTA v tomto pojednání 
uvažovaná. Rozdíl je o mnoho řádů.  

Tato vysoká JEDNOTA je jistým druhem spánku. Je nutno si 
uvědomit o co tu vlastně jde. Není to spánek, tak jak bychom si ho 
my lidé představovali, jde spíše o setrvávání v sobě samém v 
moudrém prodlévání.  

Tento fenomén, je pro lidi dost nezvyklý. Je nutno si ale uvědomit, 
že v současně době stojíme na straně pravého opaku. Jsme čino-
rodí a hloupí. Na druhé straně budeme setrvávat v moudrosti 
a klidu. Tak bych viděl asi nejlépe vyjádřen tento stav.  
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Jednička pak představuje to, co jsem se zde snažil aspoň ze-
vrubně naznačit. Domnívám se, že ten, kdo je si tohoto fenoménu 
vědom, nikdy nemůže k jedničce přistoupit jinak, než-li s hlubokou 
úctou. 

 
DVOJKA. 

Aby mohla být jednička činná, je nutno vytvořit cosi vně jí samé. 
Teprve pak může sebe sama snížit na hodnotu protiváhy této vnější 
skutečnosti, i když vše, co obsahuje, zůstane zachováno. Toto za-
chování se ale sníží do latentního stavu. Tedy do stavu, jenž sice 
přetrvává, ale na vnějšek již nepůsobí. Tak vzniká dvojka. Tato 
dvojka má mnoho dočinění už přímo s námi.  

Umožňuje rozdělení do dvou pohlavních skupin. To je důležité 
pro životní funkci rozmnožování, tak jak ji známe všude kolem sebe 
v přírodě. Ona umožňuje i tvorbu všech počítačů a s nimi spojených 
zařízení, díky dvojkové soustavě. Dvojková soustava v případě 
počítačů není nic jiného, než vyjádření hodnoty čísla dvě v jistém 
oboru. Vždyť počítače skutečně nedovedou nic jiného, než rozlišo-
vat dva stavy (dvojkovou soustavu), přesto je s nimi možno hrát i 
šachy. Nejenom šachy, ale je možno s nimi řešit matematické úko-
ly, jenž by bez nich nebyly řešitelné! 

Zde je krásně vidět rozdíl mezi hodnotou čísla dvě a jeho množ-
stevním ekvivalentem. Vnitřní hodnota umožňuje obsáhnout v 
sobě všechny číselné kombinace a číselné řady.  

Jedná se pořád pouze o číslo 2. Jednou je to ale jeho vnitřní stav 
a podruhé jeho schopnost vyjádřit vnější prostředí. Dvojka umožňu-
je udržováni, variabilitu a strukturu tohoto světa. Nejsou to pochopi-
telně jen počítače. Není to jen systém rozmnožování. Do hry vstu-
puje i sám Vesmír se svou symetrií, jenž je opět obrazem dvojky. 
Takových a podobných vyjádření čísla dvě bychom mohli najít ještě 
víc. Je to v neposlední řadě i náš systém chápání skutečnosti na 
nižších rovinách. Tento systém je založen na protikladech! Protikla-
dem je například PRAVDA – LEŽ nebo DOBRO – ZLO. Je jím i 
LEVÁ – PRAVÁ a mnoho dalších. 

Dvojka je značně tvárná co do vnitřní hodnoty. Mimochodem, 
všimli jste si, jak obrovský je rozdíl mezi vnitřní hodnotou a vnějším 
vyjádřením hodnoty DVĚ?  
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Stejně velký (ne-li větší) je rozdíl mezi vnitřním (duchovním) 
světem a tímto našim materialistickým. 

Dvojka sama o sobě je sice variabilní, ale není schopná zajistit 
vývoj. Vše, co lze s ní vytvořit, má stacionární charakter. Z uvede-
ného plyne tím pádem i nemožnost vytvoření umělé inteligence 
srovnatelné s lidskou. Chybí zde jistá část, kterou lze vytvořit až 
přidáním třetího do hry. 

 Materialistický svět by byl právě světem dvojky. Protože tomu tak 
není, neboť svět není neměnný, ale naopak je ve vývoji, je zde 
položen další důkaz nesmyslnosti materialistického pojetí světa. 

 
TROJKA. 

Představuje již zcela nový fenomén. Zatímco dvojka svojí vnitřní 
hodnotou odpovídá variabilitě, to je různorodosti, pak trojka svým 
významem je již tím, co umožňuje pokrok nebo lépe řečeno vývoj. 
Je to dáno již ze samotné podstaty trojky. Jako první si tento feno-
mén ukážeme na čistě materialistickém základě dnešního světa. 

 
Hmota 

Vše kolem nás obklopuje hmota. Máme možnost s ní každý den 
přicházet do kontaktu, dokonce i naše poslední (vnější) tělo je vy-
staveno z hmoty. Co je to ale hmota? Vědci, kteří se zabývají struk-
turou hmoty, zastávají názor, že jde pouze o vázanou energii. Tedy 
o stav, v němž nepatrná částečka energie (kvantum) zaujímá ome-
zený, pro ni dále nepřekročitelný malinký prostor, kde se realizuje. 
Navenek se projevuje jako částice nebo vlna dle okolností, jímž je 
vystavena.  

Máme tu tedy dva stavy. Prvním je hmota a druhým energie. 
Energie za určitých okolností přechází do struktury hmoty. Důka-
zem tohoto stavu je i fakt, že lze tuto hmotu bezezbytku zrušit, a to 
setkáním dvou částic, jenž jsou k sobě symetricky obrácené. Jde 
na příklad o setkáni částice hmoty s částicí antihmoty, což je do-
provázeno obrovským výronem energie, kdy obě částečky zaniknou 
(tzv. anihilace) 

Energie ale není výchozím bodem této struktury. Ne každá ener-
gie je schopna se sbalit do malého prostoru a vytvořit tak hmotu. 
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 Navíc je jasné, že celý proces musí probíhat podle předem da-
ných zákonů a není tu místo pro libovůli. Základním kritériem tedy 
není energie, ale informace. 

Informace tedy určí, jak má vypadat energie, jenž se následně 
může sbalit do hmoty. Informace je základem a energie tu slouží 
jen jako nosné médium. Pro pochopení tohoto fenoménu máme 
diky naší civilizaci dobrý přiklad. Televize i rozhlas jsou oním pří-
kladem. Tady dochází v obou případech k tomu, že informace, ob-
raz a zvuk, je namodelována na nosnou vlnu (energii). Tato nosná 
vlna – energie je pořád stejná, je jenom jinak tvarována. Toto tva-
rováni je pro nás ale důležité. Neboť ono vyjadřuje podstatu toho, 
proč se tak stalo (přenos do televize). 

Informace je namodelována na energii. Tomu lze rozumět při 
dnešních vědomostech. Je to ale i cosi víc. Vlastní energie není 
nic jiného než informace.  

Tomuto tvrzení není již tak snadné porozumět. Jde o to, že tímto 
tvrzením smazáváme "svébytnost" materiálního světa. Pro toto 
tvrzení nejsou přímé, tedy hmotné důkazy a ani být nemohou. Pro-
tože každý takový pokus by vycházel z logického předpokladu po-
stavit důsledek před příčinu. Za současného stavu vědomostí lze 
důkazy hledat pouze v oblasti logiky uvažování a v nepřímých dů-
kazech. Jsou takové? 

Jedním z nich je i homeopatie. Oč tu jde? Homeopatie má ve 
vínku tvrzení léčení podobného podobným. Pokusím se to ve 
stručnosti vysvětlit na příkladu otravy rtutí. Při této otravě v těle 
převládá rtuť na své hmotné úrovni v množství, jenž představuje 
problém pro hmotné tělo. Na jiných rovinách (astrální rovina) je 
normální stav a tím proti hmotné rovině vlastně nedostatek. Tato 
nerovnováha způsobuje onu komplikaci – otravu. Řešení je v pod-
statě dvojí.  

Odstranit velké množství rtuti z těla a dostat stav do normálu 
na hmotné úrovni, o což se snaží klasická medicína, nebo do-
stat stav do normálu vyrovnáním na vyšší astrální hladině.  

Tento druhý případ je právě případem léčení homeopatie.  
Na astrální rovinu ale můžeme přenést pouze informaci, nikoliv 

hmotu, alespoň ne v té podobě jak ji známe kolem sebe.  
Homeopatický lék vznikne tak, že určité množství léku, v našem 

případě rtuti, zředíme v neutrálním prostředí.  
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Toto zředění (potencování) musí proběhnout tak, že informace 
molekuly rtuti se dostane do styku s každou molekulou nertuťovou 
a je předána. Při tomto kontaktu, je právě toto předání informace o 
rtuti to nejdůležitější. Nesmíme si představovat přímý kontakt mole-
kul, jedná se o předání informace, a to je možné pomocí vnitřních 
sil hmoty, které dosud ve svých schopnostech nejsou plně vědou 
objasněny.  

Pro náš příklad postačí si představit skutečný kontakt, jako nej-
lepší pomůcku předání informace. Potencování (zřeďování) se pro-
vádí obvykle v poměru decimálním, tedy 1:9 nebo centisimálním, 
tedy 1 : 99. Homeopatické potence decimální se označují písme-
nem D a počtem ředění (potencování), centisimální pak písmenem 
C. Je prokázáno – toto číslo se nazývá Avogadrovou konstantou – 
že již při potenci D23 se v roztoku nenachází ani jedna molekula 
původní látky – v našem případě rtuti. 

Přesto, nebo snad právě proto, je tento lék teprve tehdy nejvíce 
účinný. Co se vlastně stane?  

Do astrálního těla člověka se dostane informace o rtuti, jenž na 
sebe naváže svůj hmotný protipól, tedy hmotnou rtuť. Ta v tom 
okamžiku ztratí svou schopnost otravy na hmotné úrovni a jako 
neškodná vyjde z těla.  

Zázrak?  
Vůbec ne. Jde jen o znalosti přesahující hmotnou úroveň. To 

ovšem činní z homeopatie nebezpečného protivníka militantních 
materialistů. Tím je i dáno to, že v době psaní této publikace (rok 
2000) je homeopatie postavena mimo zákon vyloučením ze všech 
struktur lékařské činnosti. Tento stav je známkou hlubokého pokle-
su naší společnosti a na lidské rovině představuje stav totální ne-
znalosti.  

Vedle homeopatie jsou tu i jiné nepřímé důkazy. Je jím konec 
konců i naše vlastní myšlení, kdy informace (nehmotná) řídí hmotu 
(pohyb ruky). Tato informace se musí transformovat na hmotnou 
úroveň. Jediným způsobem jak to provést, je její "zhmotnění", které 
je pochopitelně možné pouze, jak jsme si již řekli, prostřednictvím 
energie. Dalším důkazem může být i hypnóza, ale může jim být i 
stav atomového jádra jako takového a mnoho dalších. 

Jako perličku bych v této situaci chtěl připomenout hluboké nepo-
chopení vzniku našeho vesmíru tzv. Velkým třeskem.  
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V této souvislosti se objevuje řada naprostých nesmyslů, jenž ma-
tou, či spíše zamlžují skutečnost. Připomínám, že všechny teze, 
jenž představuje cosi velmi hmotného na začátku, patří do této 
skupiny. Příkladem může být poměrně rozšířené tvrzení, že na 
začátku byl jakýsi super atom, jenž vybuchl a tím vznikl náš vesmír. 
Toto tvrzení odporuje nejenom logice ale i zákonům. Tento atom by 
musel existovat v prostoru a čase. Prostor a čas jsou ale vlast-
nostmi hmoty. Tedy hmotu neurčují, ale jsou pomocí ní určovány! 
To je totéž jako bych tvrdil, že existuje důsledek před příčinou.  

Na základě toho, co zde bylo řečeno, si lze představit vznik 
vesmíru mnohem jednodušším a nesrovnatelně elegantnějším způ-
sobem. Na počátku byla INFORMACE (Slovo), jenž se trans-
formovalo v ENERGII a ta postupně v HMOTU.  

Protože, jak si za chvíli ukážeme, se jedná zároveň o řádové po-
suny, zůstala tu jak informace tak i energie nadále k dispozici. 

V obecné rovině je to tedy informace – energie – hmota.  
Informace se zde jeví jako základní, vše zahrnující stav, z ně-

hož je možno odvodit vše další.  
Takže ještě jednou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACE 

ENERGIE 

HMOTA 
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Při určité informaci je možno vytvořit energetický stav a z něho 
pak zase jeho fyzický důsledek. Je nutno si uvědomit, že informace 
je zde základem a zůstává i nadále činná. Vše, co se později vytvo-
ří, je jí prostoupeno. Stejně se chová i energie ve směru ke hmotě. 
Pouze hmota je posledním z řady a již nikoho neprostupuje. 

Na schématu je to dobře vidět. Prvotní je tu vše prostupující in-
formace. Toto znázornění je ve svém důsledku vlastně ekvivalen-
tem skutečnosti, neboť je to pokus o prostorové znázornění. Dalo 
by se to také vyjádřit i takto: 

 
 
 
 
 
I zde je vidět, co je základní a co důsledkem. Při bližším pohledu 

na věc je zřejmé, že informace i hmota jsou jaksi základem. Infor-
mace na straně výchozí. Hmota pak na straně cílové. Energie se 
zde jeví jako cosi, co obě strany spojuje. Je ale něčím víc, než je-
nom propojovacím mechanizmem. Ona je vlastně tím, kdo vytváří 
a tvaruje hmotu. Musí na straně jedné do sebe přijmout myšlenku, 
tedy vzor, a na straně druhé tento vzor realizovat.  

Je jakýmsi plánem i konstruktérem v jednom. Hmota pak sa-
ma o sobě je výsledkem či cílem toho snažení. 

Pouze takto pojatá situace se příliš neliší od situace, kterou jsme 
probírali v souvislosti s dvojkou.  

Hlavní rozdíl spočívá vedle již zmíněného stavu tří ze sebe 
vycházejících komponentů i vtom, že se ovlivňují oběma smě-
ry.  

Je pochopitelné, že dochází k ovlivnění ve směru dolu. To zna-
mená, že informace ovlivní energii a ta zase hmotu. Dochází tady 
ale i k obrácenému stavu. Ovlivňování proudí i z hmoty do energie 
a posléze do informace. Tento stav pak představuje vývoj. Je to 
něco zcela odlišného od stacionárního světa dvojky. Podíváme-li se 
kolem sebe, pak pochopíme, jak odlišně se trojka chová proti dvoj-
ce. Vnitřní hodnota čísla tři je naplněna dynamikou, tvůrčí čin-
ností a smyslem pro rozvoj.  

 
 

INFORMACE ENERGIE HMOTA 
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To vše umožňuje variabilitu světa spojit s dalším fenoménem 
a tím je vývoj. Podívejme se teď na trojjedinost ze strany duchovní. 

 
Duchovno 

Zde se jedná o stav, jenž se pokusím vylíčit tak, jak je dnes po-
jednáván.  

Existuje Bůh Otec, Duch Svatý a Syn.  
Tak tedy. 
Bůh Otec je základem, je stvořitelem a je tím z něhož vše vychá-

zí. On také vše prostupuje a je zároveň i ve všem obsažen. Pokud 
vám tato definice připomíná definici informace, pak jste na správné 
adrese. V závěru ještě probereme jejich vzájemnou spjatost. 

Duch Svatý je činorodou složkou, která zajišťuje možnost reali-
zace. I tato část božství je podobna energii při materialistickém 
pohledu na svět. Také v sobě obsahuje vzor, dle něhož je možné 
tvořit či být stvořen nebo dotvořen. Ne nadarmo se říká v Bibli nebo 
i jiných náboženských spisech, že na něho sestoupil Duch Svatý. 
Jde o to, že v tomto okamžiku se danému člověku jakoby "rozsvítí" 
a on je schopen nejenom vnímat skutečnosti za tímto materialistic-
kým světem, ale i má možnost tvořit.  

Zde je i odpověď na otázku o možnosti "zázraků" apoštolů. Zá-
zraky Krista si ponecháme do samostatného pojednání. Přesahují 
poněkud tento rámec, a to právě výjimečností Kristovy osoby. 

Syn. Jedná se o důsledek činnosti, jenž pochází z oblasti Boha 
Otce. Je to výsledek činnosti Ducha Svatého. Syn není produktem, 
ve smyslu výtvoru Ducha Svatého, ale o stupeň vyšší instance. 
Duch Svatý je ten, jenž umožnil tuto realizaci.  

Stvořitelem (strůjcem) je ale Bůh Otec. Syn je pak výsledkem 
činnosti, této vysoké inteligence. Tak jako hmota je výsledkem rea-
lizace energie, tak i tento systém se aplikuje realizováním svých 
představ do skutečnosti. 

Naši předci toto vše věděli. Oni znali mnohé další tajemství 
vesmíru, které my máme za ztracené.  

Je i není tomu tak. My samozřejmé mnohé z dávných učení již 
neovládáme, ale máme cosi navíc, jenž ospravedlňuje celý tento 
vývoj.  
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Máme příležitost najit cestu k božímu světu. Tuto příležitost naší 
předci neměli. Ano, byli blíže k božímu světu, ale tak jako malé 
děti jsou vedeny za ručičku, tak i oni byli vedeni a neměli mož-
nost samostatného, na vlastní vůli založeného rozhodnutí, 
které by je samo vedlo vývojem. Teprve, když přišel čas, bylo 
možno od lidstva poněkud poodstoupit, aby samo bylo schop-
no vzít "osud" do svých rukou.  

Proto jsme těmi, jenž stojí v popředí vývoje i když jsme jako 
celek na velmi nízké úrovni duchovna. 

Jsme podobni děcku, které se pustilo ruky matky, a po několika 
krocích upadlo. Jsme právě v tomto okamžiku, kdy jsme se pustili 
pomyslné boží ruky a udělali jsme pořádný přemet. Tato situace je 
sice nepříjemná, ale je nezbytná. Pokud bychom se nebyli schopni 
naučit jednat samostatně, bez boží pomoci, pak budeme vždy jen 
přívažkem k systému. To ale není záměrem vývoje. Vývoj jde stále 
dopředu a nemůže zůstat stát.  
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VESMÍR 
To, co my nazýváme vesmírem, jím ani zdaleka není. Vnímáme 

jen jeho hmotnou část a ještě ne celou. Přitom se odvažujeme tvořit 
závěry, jenž by snad mohly odpovídat vědoucím, ale nám? Poku-
sím se zde aspoň v náčrtu říci to, co je dnes všeobecně známé i to, 
co lze předpokládat. 

 Začněme ale nám velmi blízkým vesmírem, a to naší Sluneční 
soustavou 

 
 
 
Tabulka 
 

planeta rovník Ø  oběžná doba 
kolem Slunce 

vzdálen   
v AJ 

let světla ze 
Slunce 

Merkur 4878 88 dní 0,387 3 m 13 s 
Venuše 12102 226 dní 0,723 6 m 37 s 
Země 12756 1 rok 1,000 8 m 19 s 
Mars 6794 1 rok 321 dní 1,524 12 m 42 s 
Jupiter 142984 11 let 314 dní 5,203 43 m 15 s 
Saturn 120536 29 let 168 dní 9,538 1 hod 20 m 
Uran 51118 84 let 3 dny 19,262 2 hod 40 m 
Neptun 49428 164 let 285dní 30,194 4 hod 10 m 
Pluto 2360 284 let 157dní 39,852 5 hod 30 m 

 
 
 
V tabulce je postupně název planety, její rovníkový průměr v km, 

doba oběhu kolem Slunce, střední vzdálenost v astronomických 
jednotkách a doba letu slunečního paprsku ze Slunce na příslušnou 
planetu. 
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Naše sluneční soustava vznikla přibližně před 5 miliardami let 
spolu se Sluncem. Předpokládá se, že její vznik předcházela fáze, 
v níž se mezihvězdný plyn a prach postupně nahromadily na jed-
nom místě. Pak pomocí gravitace se nastartovalo další stlačování 
plynu (převážně vodík), a to do doby zážehu termonukleární reak-
ce. Zároveň s tímto procesem probíhal i další, a to rotace celé sou-
stavy. Se zmenšujícím se průměrem soustavy nabírala rotace na 
intenzitě. Vznik planet není zcela objasněn. Je tu k dispozici celé 
množství teorií, ale ani jediná zcela a bezezbytku tento proces ne-
řeší. Na první pohled je jasné, že planety nevznikly náhodně. Jejich 
vzdálenost od slunce podléhá jisté zákonitosti a je možné jí mate-
maticky stanovit. Planety tedy nejsou ve Sluneční soustavě náhod-
ně rozhozeny, ale dle přísných zákonů seřazeny.  

Znamená to, že ještě před vznikem planet bylo jasné, kde se kte-
rá planeta bude nacházet.  

Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter i Saturn vznikly na místech 
předem daných a nemohly vzniknout jinde. Vznikly na základě sil 
a působení, jenž hmotná fyzika dosud ještě nezná, ale o nichž je 
jasné, že existují.  

Uran, Neptun a Pluto dle všeho jsou dodatečně zachycené objek-
ty, které se původní tvorby neúčastnily přímo. I pro ně ale platí jisté 
matematické zákonitosti. 

Proč to tak zdůrazňuji. Astrologie mluví o působeni sil planet 
a mnozí jí nerozumí. Domnívají se, že přeci planety nemohou žád-
né síly vysílat. Vůbec si neuvědomují, že je tomu obráceně. Tyto 
síly samozřejmě působí. Nejsou to síly planet, ale jsou to síly, jenž 
se v oblasti této planety vyskytují, a tato planeta je symbolizuje. 
Tyto síly tuto planetu vytvořily a vtiskly jí svůj obraz (ráz). Proto je 
možno tvrdit, že Mars je bohem války a Venuše lásky. Toto ozna-
čení je pochopitelně pouze povrchní a ještě se dostaneme k 
podrobnějšímu popisu. 

Síly určující planetu jsou tedy silami, které tu vždy byly. Toto tvr-
zení se může opírat pouze o fakt znalosti struktury celého Universa. 
Pokud budeme vycházet pouze ze znalostí materialistické roviny 
chápání světa, pak mu nemůžeme nikdy rozumět. 
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Proto mnozí astrofyzici se tak urputně brání tomuto pojetí. Oni 
nejsou schopni svým intelektem, který je tvořen převážně rozumo-
vým chápáním, proniknout do vhledů vyšších rovin chápání skuteč-
nosti. Pro ně je materie materií, respektive hmotou, a tím je vše 
vyřešeno. Vzpomínáte si na příklad s VODOU v úvodu této knihy? 
Tam taky ten, kdo nebyl schopen pochopit vypařování a spršky, 
nebyl schopen správně sestavit koloběh vody v přírodě. 

Tyto síly ale nejsou odvozeny od planet, ale od systému celé Slu-
neční soustavy!  Jsou to vlastně informační vzorce, které umožňují 
tvorbu. Jsou pevně spojeny s celým systémem a nelze je vytrhávat 
z celku. Tyto síly vytvoří nejenom planety, ale dle vzorů, kterými 
byly sami stvořeny, působí i nadále.  

Je možné si tedy představit následující situaci. Planeta Mars bu-
de, tak jak jí známe dnes, zničena. Je lhostejno jak, např. kolizí s 
jiným vesmírným tělesem, a zbytky budou strženy pomocí gravitace 
Jupitera do jeho prostoru. Na místě Marsu nezbude nic. Přesto síly 
vycházející od Marsu budou i nadále působit tak, jako před kolizí. 
Oni jsou totiž základem. Planeta je pouze jejich zobrazením. 

Co je a co není Vesmír? Použil jsem následnou formuli pro defini-
ci vesmíru. 

Hmota vznikla přechodem z jiného stavu. Současná teze razí 
cestu přechodu pomocí informačních bloků přes energii až do 
zformování hmoty. Klasický model Velkého třesku se modifiku-
je na fázi sklouznutí vibračních struktur skokově na součas-
nou energetickou hladinu vakua. Jinak řečeno. Základem je 
stav vysoké vibrace s vlastním časoprostorem, který ve svých 
krajních mezích umožní "vylití" nám známého vesmíru a s ním 
spojeného časoprostoru. 

Jak si tedy představit celý tento děj? 
Pokusím se to zde vyjádřit graficky. Podotýkám, že vše to je jen 

přiblížení ke skutečnému stavu, který je mnohem komplexnější!  
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Z uvedeného plyne následující: 
1. Vesmír je mnohem úžasnější, než jsme si představovali 
2. Vesmír není pouze hmotný, ale tento je pouze "zkondenzo-

vanou pěnou" na povrchu předchozího Vesmíru, do něhož je 
plně vnořen. 

3. Celkový Vesmír se skládá z mnoha částí a je ohraničen 
stavy vibrací. V našem případě hmotného Vesmíru je touto 
hranicí energetická hranice vakua. 

Je nutno si dále uvědomit, že každý tento vesmír má vlastní ča-
soprostor, který je ve vztahu k předchozímu ve stejném vztahu jako 
je i hmotný vesmír k nejblíže vyššímu vesmíru. 

Dalo by se to také říci tak, že Vesmír vycházející z předchozího je 
kondenzací uvnitř předchozího. Podobně jako pára zkondenzuje v 
kapku vody. Tak jako kapka vody má jinou strukturu a jiné vlastnos-
ti, tak i následný Vesmír se odlišuje od předchozího. Je také zřej-
mé, že je na něm nesen. Jinak řečeno. Bez něho by nemohl existo-
vat!!! 

K alespoň částečnému poznání tohoto díla Vysoké vesmírné in-
teligence bude zapotřebí, nám lidem, vystoupit ještě do mnohem 
vyšších hladin poznání, než jsme v současné době. 

 
 

Hmotný vesmír 

Vesmír 1
Vesmír
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ASTROLOGIE A VÝVOJ 
V této části pojednání se chci vrátit ke vztahům a k lidem obec-

ně. Chci poukázat na určité zákonitosti, které jsou v současnosti 
neznámé, a to jednak z neznalosti a jednak záměrně zamlčované. 
Jako příklad manipulace s myšlením uvádím následující úvahu o 
astrologii 

 
Astrologie a moderní doba 
V dnešní době mnoho lidí utíká k různým učením v naději, že 

snadno naleznou řešení svých životních problémů. Vedle učení 
Východu jsou to i různé jiné struktury, které nabízejí rychlá řešení. 
Jen málo lidí si uvědomuje, že řešení není v prostředí, jenž je 
obklopuje, ale v nich samých. Jen oni si mohou dát odpověď na 
jakoukoliv životní otázku, ale pouze tak, že se zeptají svého JÁ. 
Abych konkrétně ukázal, jak zrádné je vnější prostředí, pokusím 
se řadou článků poukázat na jeho labilitu. Jako první z řady jsem 
zvolil astrologii, jako velmi rozšířenou a přitom tak málo pochope-
nou strukturu poznání. 

Abychom se dopracovali žádoucích výsledků, je nutno přede-
vším ujasnit výchozí stavy. Astrologie je velmi staré učení 
a používali ho již v dávnověku. Z astrologie vyrostla i moderní 
astronomie, která se ke své matce ani nechce znát. Vše je způso-
beno především omezením nejenom moderního člověka, ale i 
omezením moderní vědy, jenž není schopna poznávat komplexně 
tak jako dřív. Ano, zní to odvážně, ale jen do okamžiku, než se na 
věc podíváme podrobněji. Moderní věda totiž svým úzkým náhle-
dem na věc, ztratila nejenom možnost komplexního hodnocení, 
ale navíc, a to je závažnější, i možnost hodnocení dle kritérií, dříve 
běžných. 

Jednotlivá znamení zvěrokruhu jsou branami, jimiž na tento svět 
vstupuje JÁ každého z nás. Po průchodu zvěrokruhem (hvězdami) 
vstupuje JÁ do oblasti planet a postupně jimi prochází až do své 
realizace na Zemi. Jsou tím posledním, čím naše duše prochází 
při vstupu do tohoto fyzického světa. Je tedy vhodné se na tento 
vstup podívat pozorněji.  

V době starověku a dříve platila pro astrologii tak zvaná Ptole-
maiova soustava. Tato soustava vycházela od Země a její pohled 
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byl směrován do Kosmu. Asi v 16. století byla postupně nahraze-
na Koperníkovou soustavou, která symbolizovala Sluneční sou-
stavu se Sluncem ve středu. Tedy jedná se o směr nazírání od 
Slunce ven do Kosmu. Přestože pro výpočty, především 
v astronomii, je Koperníkova soustava vhodnější, astrologie i na-
dále počítá vše z pohledu Země. Je to pochopitelné. Vždyť žijeme 
na Zemi a  chceme tedy znát naše postavení ve vztahu 
k planetám i ke hvězdné obloze. 

Jak tedy vnímali staří národové stav vstupu a výstupu JÁ z těla? 
Po opuštění hmotného těla duše (JÁ) prochází postupně očis-

tou. Nejdříve přibližně během tří dnů ztrácí své další tělo. Jedná 
se o éterické neboli životní tělo. Tím si uvolňuje cestu k odchodu 
z bezprostředního sepětí s tímto světem. Další – astrální tělo, jenž 
představuje tělo emocí, ale ztrácí poměrně dlouho. Je nutno si 
odvyknout závislostem na zemském životě a dále je nutno prožít 
vše, to co nás potkalo v životě v provedení “ vně”. To znamená, že 
každá událost našeho života je prožívána znovu, ale tak, že jí 
nežijeme tak jako ve fyzickém světě, ale v tom, co způsobila. Tedy 
v myšlení, dopadu a účincích na ty druhé. Při odkládání tohoto 
těla a následně poté, co si připravujeme své nové tělo pro další 
zrození, procházíme sférami planet. Tím začíná naše vesmírná 
pouť.  

 
Jako první vstupujeme do sféry Měsíce. 
Zde se zbavujeme svého připoutání ke smyslovému světu. Jed-

ná se o naše nejnižší vášně. Jde o sobeckost, lakotu apod. 
 
Další sférou je Merkur. 
Zde se setkáváme již s inteligencí vyšších duchovních hierarchií, 

ale i s lidmi, jenž prošli branou smrti podobně jako my. V této sféře 
se nám otevírá především náš svět morálních ideálů, smýšlení, 
soucitu a lásky. Pochopitelně všeho s tím spojeného, jenž jsme na 
Zemi měli  odžít a případně neodžili. 

 
Poté následuje Venuše. 
Opět se zde setkáváme s ještě vyššími bytostmi a podobně jako 

v předchozí sféře i zde je kladen důraz na prožití všeho toho, co 
jsme v oblasti citu, zde především lásky a víry, způsobili těm dru-
hým a svému okolí jako takovému.  
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Může se stát, že materialistický člověk touto oblastí prochází 
pouze jako uzavřenou částí s mrazivým pocitem osamění. Doléha-
jí k němu vjemy jeho vlastních skutků, ale není tu nic, co by mu 
dodalo povzbuzení. Naproti tomu bytost, jenž je svým založením 
duchovní, zde prožívá úplně jiné stavy. 

 
 Sluneční sféra 
Je sférou svým způsobem uzavírající. Naše vědomí se roz-

šířilo až na oblast, v  níž k nám přišla úžasná bytost – 
KRISTUS.  Máme-li dostatečně vybudováno naše JÁ (vědo-
mí), pak zde můžeme spatřit Krista v jeho kosmickém ma-
jestátu. Od této sféry již začíná naše vědomí postupně sláb-
nout. Je zatemňováno tím víc, čím míň, jsme z tohoto hmot-
ného světa získali pro sebe. 

 
Ve sféře Marsu 
nám ještě mohou pomoci udržet jasné vědomí již jen naše du-

chovní výdobytky, ale v ostatních vyšších sférách toto vědomí 
umdlévá. V této sféře se již začíná s naší budoucí inkarnací 
a pokládají se základní kameny pro vybudování našich budoucích 
těl. Setkáváme se zde s hudbou sfér a ztrácíme postupně své vize 
minulého života. 

 
Sféra Jupiteru a Saturnu 
je předznamenána tím, že se zde plně uplatňuje vnitřní obsah 

a smysl božských záměrů na člověku. Člověk se dostává do ob-
lasti svého prapůvodu a doslova se stává hvězdnou bytostí 

 
Po určité (delší či kratší) době  
se pak vrací nazpět všemi sférami sluneční soustavy, jimiž před-

tím prošel. Jeho vnímavost pro duchovní světy slábne a jeho vůle 
se po průchodu sluneční sférou opět obrací k Zemi. Vyšší bytosti 
ho doprovází až k jeho vtělení na Zemi. 
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Planety za Saturnem se do této sféry nepočítají.  
Ony totiž vznikly poněkud jinak, než se současná věda domnívá 

a pro život na zemi mají jiný význam, než je jim současně připiso-
ván. 

Tedy ještě jednou: 
  
        Ptolemaios Koperník 
1 Země Měsíc  Slunce    
2 Merkur  Merkur 
3 Venuše  Venuše 
4 Slunce  Země Měsíc 
5 Mars  Mars 
6 Jupiter  Jupiter 
7 Saturn  Saturn 
8 hvězdná obloha     ostatní planety+hvěz. obloha  
 
Že je Měsíc v bezprostřední blízkosti Země lze vnímat i bez od-

borných znalostí a přístrojů. Také zde žádný problém nenastal. 
Zato se objevil s vnitřními planetami. Jde o Merkur a Venuši. 

Mnoho knih a pojednání bylo sepsáno kolem odchodu člověka 
z tohoto hmotného světa. I křesťanství mluví o 7 nebesích, tedy 
určitých stupních duchovního světa. Mluví i o OČISTCI, což zase 
není nic jiného, než-li astrální planina, na níž se lidské JÁ zbavuje 
svých emocí tím, že je prožívá v jejich dopadech. Jak bláhové je 
počínání jedinců, jenž se domnívají, že svým skutkům mohou 
utéci a zasunout je kamsi do ztracena, kde je nikdo nenajde.  

Oni sami sebe usvědčí z konání toho či onoho děje. Planetární 
roviny pak mají svůj hluboký význam pro poznání, jenž je lidským 
bytostem umožněno po průchodu branou smrti. Není tedy jedno, 
čím a jak prochází lidské JÁ, neboť každá rovina je určena svým 
charakterem k určitým možnostem učení a poznávání. Tak jako 
nelze ve škole absolvovat třídy na přeskáčku, tak také není možné 
se domnívat, že je tomu tak v duchovnu. Tento systém je pevně 
určen. Je znám již tisíciletí. Již tisíce let je známo, jak a čím pro-
chází lidské JÁ po odchodu z tohoto světa.  
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Znamená to, že povědomost o průchodech přes roviny Měsíce, 
Merkuru, Venuše, Marsu, Jupiteru a Saturnu jsou tak staré, že ani 
současná lidská povědomost nenahlíží jejich začátek. Proto je zde 
brán tento fakt jako základní vstupní skutečnost, o níž není nutné 
dále diskutovat. 

Podle dávného scénáře je nám nejbližší planetou Merkur a pak 
následuje Venuše. Skutečnost je ale jiná. Merkur je malá planeta, 
kroužící v bezprostřední blízkosti Slunce, Zatímco Venuše je pla-
netou, která je s  námi (Zemí) téměř shodná, co do velikosti a je 
nám fyzicky opravdu nejblíže. Mýlili se snad staří národové? Nebo 
je chyba jinde? 

Z dalšího textu je zřejmé, že jde evidentně o záměnu planet. 
Proč a jak k tomu došlo, se můžeme jen dohadovat. Jedno 
z možných vysvětlení je naznačeno dále v textu a vysvětleno na 
obrázku. Je ale taky možné, že jde o mnohem jednodušší pro-
blém. Řekové měli pro jeden princip i dva druhy jmen. Příkladem 
může být pojmenování hlavního boha. Jeho jméno bylo ZEUS ale 
v druhém pádu – bez DIA. Je možné, že pro princip vnitřních pla-
net byl použit společný název MERKUR, který měl ale v dalším 
označení název VENUŠE. Nasvědčuje tomu i Bible, kde se mluví 
sice o MERKUROVI, ale evidentně je míněna VENUŠE (jitřní 
hvězda). V žádném případě nezpochybňuji současné síly ani 
VENUŠE ani MERKURU. Jde jen o to, že dříve se v důsledku 
jiného značení mohlo těmto silám říkat jinak a mohly mít obecnější 
charakter a jednak je možné, že mnohé je ztraceno. Současní 
astrologové neumí již odečítat síly planet tak jako dříve. V každém 
případě bych byl velmi opatrný s hodnocením vlivu VENUŠE i 
MERKURU.  
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Hvězdná    obloha.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokud se pozorně podíváme na obrázek nad tímto textem, pak 

pochopíme mnohé. To nejdůležitější a přitom ohromující spočívá 
v tom, že Ptolemaiova soustava je mnohem dokonalejší, než-li 
současná námi používaná. Zahrnuje v sobě automaticky i sousta-
vu Koperníka, jako svou podsestavu.  

 
SATURN 
 
 
JUPITER 
 
 
MARS 
 
 
 
ZEMĚ 
MERKUR 
 
VENUŠE 
 
SLUNCE 
 
 
Z uvedeného je 
zřejmé, jak byla 
celá soustava 
vytvořena. 
Rovněž je zřejmé 
prohození planet 
naší sluneční 
soustavy. 
Místo Země bylo 
dosazeno Slunce 
a naopak. 
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Výpočty pohybu planet je pak možno provádět stejně jako 
v současnosti. Problém tedy v 16. století nenastal s tím, že máme 
chybnou soustavu, ale s tím, že vlastně vše upadlo v zapomnění. 
Církev, jako vrchní cenzor, jenž hlídá nedotknutelnost idejí, se 
postavila na stranu nevědomosti. Stálo to mnoho lidského úsilí 
a životů, než-li se prosadila soustava, kterou známe dnes. Tato 
soustava je tedy něčím, co tu již dávno bylo, ale v průběhu věků 
upadlo v zapomnění. Horoskopy, jenž dnes sestavují ti, kteří sice 
mají možnost přesného výpočtu poloh planet, ale nemají přílišnou 
schopnost vyciťování, nejsou schopni pochopit ani tento omyl 
moderní doby. 

Tak planetu, která nám vtiskla svůj charakter (Merkur) spolu 
s planetou Marsem, jsme bez dalšího překřtili na Venuši, a vše, co 
jsme znali z mytologie o ní, jsme jednoduše vtiskli do vínku jiné 
planety (Venuše).    

K čemu takové horoskopy, které nejsou svým tvůrcem ani 
schopny rozeznat základní síly na nás s Kosmu působící? 

Ne planety, ale tyto síly na nás působí. Planety byly vytvořeny 
jako jejich vnější znak. Toto je nutno mít neustále na zřeteli, 
chceme-li se dopracovat smysluplných výsledků bádání.  

Navíc brána, kterou jsem na Zem vstoupil, by neměla být branou 
odchodu. Proč to říkám? Čím víc mi bude souhlasit horoskop se 
skutečností, tím víc jsem podoben tomu, kdo přišel. Po vtělení je 
našim úkolem vývoj a poznání. Chceme-li smysluplně využít dobu, 
po kterou zde na Zemi setrváme, je nutné se učit. Tím nemám na 
mysli školní učení, ale učení života, jenž pochopitelně zahrnuje i 
toto, ale jen jako podmnožinu mnohem širšího záběru. Vykročím-li 
na cestu poznání, pak je vlastně jedno, kudy jsem na Zem vstou-
pil. Mnohem důležitější je kam jdu. Takže ti, kteří mají cosi za 
sebou ve smyslu poznání, si doslova mohou kolem horoskopu 
točit, jak chtějí. Jde totiž o to, že toto poznání je vhodné pouze pro 
ty z nás, kteří se na vstup na tuto cestu teprve připravují.  

Závěrem tohoto mini pojednání chci znovu poukázat na skuteč-
nost, že je nutné otevřít brány skutečného poznání ve svém srdci 
a dovolit tomuto světu k němu přístup. Zároveň z něho pak vyza-
řovat pochopení pro ostatní. Láska je něčím jiným, než se obvykle 
prezentuje. Je pouze dáváním. Ona pak má schopnost se vracet 
a zaplavovat svého tvůrce novým poznáním a hodnotami vyššího 
řádu. Abych toho byl schopen, tak se musím vyčistit od nánosů 
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emocí ve svém JÁ. Proto tak často dochází k selhávání takzvané 
rychlé cesty poznání. Ona totiž nedbá na tento základní předpo-
klad a snaží se vše urychlit. Tím v mnoha případech dochází 
k daleko větším škodám a problémům, než by bylo vhodné.  
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PARSIFAL  A  HLEDANÍ GRÁLU 
Legenda, v níž vystupuje PARSIFAL a jeho snaha nalézt Grál je 

velmi stará. Literatura (pokud to tak můžeme nazvat) se o této legen-
dě zmiňuje začátkem druhého tisíciletí.  Našim úkolem nebude zkou-
mání času, ale přímo děje legendy. Bude nás zajímat PARSIFAL 
a jeho jednání. Ono totiž je v něm skryto něco, co oslovuje i součas-
ného člověka. Dokonce bych neváhal říci, především současného 
člověka.  Co je to něco co nás na této legendě fascinuje? Zdánlivě 
tuctový příběh k nám promlouvá způsobem, který v nás zanechává 
hluboké vjemy a dojmy na naší především podvědomé osobnosti. 
Znovu a znovu nás nutí se k němu vracet. 

Děj se odehrává kdesi na území dnešní Anglie, v době kolem roku 
800. To ale není podstatné. Děj se může odehrát kdekoliv a kdykoliv. 
Ještě dříve, než začneme rozebírat příběh, je nutno si uvědomit pár 
skutečností. 

 
OSOBNOST 

Z čeho povstává člověk. V následujícím obrázku je patrno jak vypa-
dá celé složení naší osobnosti. První tři těla jsou smrtelná. Každé v 
jiné době a každé jinak se rozpadá. V době našeho úmrtí je opuštěno 
naše hmotné tělo. Toto tělo je ponecháno rozkladu prakticky okamžitě 
po konstatování naší fyzické smrti.  

Zvláštní případy, kdy se hmotné tělo nerozpadá, spadají do sféry 
nevhodného jednání duše na jedné straně a na druhé určitého zámě-
ru. Tento fenomén ponecháme ale v tomto okamžiku stranou. Druhé 
tělo éterické, či životní, se rozpadá přibližně během tří dnů. Je nosite-
lem paměti a pocitů ve smyslu vjemů (nikoliv emocí). Rozpad tohoto 
těla nám dává možnost opustit hmotnou rovinu a přejít na astrální 
planinu. Tady začíná rozpad astrálního těla. Tento rozpad je provázen 
očistou duše a jejím poučením ze skutků, jenž během života mohla 
prostřednictvím těla vykonat.  

Spodní část (nejhutnější) bývá zdrojem největších očistných akcí. 
Jde o to, že vše, co jedinec v životě prožil, se zde prožívá znovu, ve 
smyslu dopadu činů duše. Znamená to, že událost, kterou jsem způ-
sobil během života a o níž nikdo neměl ani ponětí, se zde projeví do-
padem na všechny ostatní.  

Budu tedy zde prožívat vše špatné tak, jak to prožívali všichni ostat-
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ní, kterých se dotklo mé jednání. Doba zde strávená je asi jednou 
třetinou našeho pozemského života.  

Přestože jsou všechna zmíněná těla smrtelná, tak po jejich oddělení 
nám přesto cosi z nich zůstane. Je to extrakt (výtažek) toho, co jsme v 
těchto tělech dokázali propracovat. Nejméně dokážeme získat z naše-
ho nejlépe propracovaného těla tj. z těla fyzického. Nejvíce pak z těla 
astrálního. 

Uprostřed obrázku je JÁ. Ono představuje mysl, která vše řídí, či je 
přes ní řízeno. Vše je pouze schematické. Hlubším rozborem se v této 
fázi nebudeme zabývat. Zde je vše použito pouze pro pochopení jed-
nání PARSIFALA. Ze schématu jasně plyne, že duše vědomá je tím, 
co potřebujeme propracovat nejvíce, neboť ona spolu s dalšími slož-
kami je schopna nás dovést až k metám nejvyšším. Pokud ale 
nemáme propracovanou duši vědomou, pak nemáme šanci na vlastní 
vzestup. 

Duše citová i duše rozumová sama o sobě nestačí. Ani kombinace 
obou nepostačuje. Teprve duše vědomá je schopna zkoordinovat 
činnost obou a přidat svůj vklad na možnost vzestupu. Jak tedy jedná 
PARSIFAL? 

Mládí stráví v lese. Je vychováván svojí matkou tak, aby nepoznal 
nástrahy světa. Pochází ze vznešeného rodu, ale není si toho pocho-
pitelně vědom. Žije sám se svojí matkou v lesích zcela izolován 
a oddělen od světa. 

Tento stav je vlastně obrazem nás samotných v době těsně po At-
lantské katastrofě. I tehdy lidstvo žilo uprostřed Asie a na svou misi se 
teprve připravovalo.  

Tento stav je vlastně obrazem i nás jako jednotlivců. Jedná se o na-
še dětství. 
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Schematické vyjádření člo-

věka.  
Spodní část je hmotné tělo. 

Jde o fyzické, životní a astrální 
těla a všechny jsou smrtelná.  

Prostřední část je naše duše 
rozdělená do třech úrovní. To 
podle toho, jak daleko jsme již 
prošli vývojem.  

Duše citová se vyvíjela na 
počátku. V současné době jí 
mají všichni lidé na zemi. 

Duše rozumová se začala 
rozvíjet ve starém Řecku. V 
současné době jí má propraco-
vanou většina obyvatelstva 
Země. Nemají ji pouze izolova-
né divošské kmeny, které 
nejsou v kontaktu s civilizací. 

Duše vědomá je doménou 
především evropského obyva-
telstva a  to ještě ne všeho. 
Nejvíce je propracovaná v 
západní Evropě (Amerika je zde 
brána jako odnož Evropy ).   

Lidský, Životní a Božský duch 
jsou propracovány minimálně.  
Částečně   začíná   být  pro–

pracován Lidský duch, a to 
především tam, kde si člověk 
dokáže emoce udržet na uzdě. 
Je tedy pánem emocí. 

Ostatní stavy budou pro–
pracovány teprve v budoucnu. 
Člověka čeká ještě dlouhá 
cesta.   

 
 
 
 

 
Tělo hmotné 

Tělo životní 

Tělo astrální 

Duše cítívá 

Duše rozumová 

Duše vědomá 

Lidský duch 

Životní duch 

Božský duch 

JA
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Na schématu je to oblast prvotního vzestupu. Je to doba v níž z da-

né nám roviny vystupujeme nahoru, za moudrostí, ale schází nám 
pevné zakotvení a stabilita. Toto můžeme získat dvojím způsobem. 
• Vědomě Cvičením a způsobem života jedince (společnosti) 
• Nevědomě  Průchodem přes vnucený způsob. 
Jsme na úrovni hradu Grálu, ale nejsme schopni tuto situaci využít 

pro náš další postup. 
 

PARSIFAL 
Vraťme se k PARSIFALOVI. Vyrůstal v lese a neznal nic ze světa 

své doby. Měl to poznat až v okamžiku, kdy mu do cesty vstupují tři 
rytíři. Na své cestě lesem se s nimi pojednou potkává a spatřuje v nich 
něco úžasného. Nikdy neviděl nic, co by přesahovalo rámec lesa. 
Pojednou před sebou vidí vznešenost a nádheru.  

 

ZKUŠENOST (čas)

Pochybnosti (prokletí) 

Nezkušenost (prostota) 

Blaženost (moudro) 

1. hrad GRÁL 2. hrad GRÁL 
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Je nutno si uvědomit, že pohled nezkušeného chlapce na novou zá-
řivou zbroj a nádhernou výstroj jezdců i koní, musí vyvolat ohromení v 
mysli, která dosud s ničím podobným nepřišla do styku. Chlapec v 
nich spatřuje boží zjevení. Je jimi fascinován a rozhoduje se, že se 
také stane rytířem. 

Je to první vážný popud, který ruší stav dětství a nastoluje jiný do-
sud nepoznaný stav – hledání. Do hry vstupuje vůle jako projev 
rozumu. 

PARSIFAL je fascinován a uchvácen krásou tohoto světa, byť jen v 
podobě tří rytířů, kteří mu vstupují do cesty. Matka mu zabraňuje, ale 
jeho rozhodnutí je neměnné. Odchází. 

Na cestu si ale bere, aniž to tuší, vybavení domova. Odchází totiž v 
šatech, které jsou známkou jeho mládí. Staré plátěné šaty jsou vše 
možné jen ne šaty rytíře. Pochopitelně jde pěšky. Je v tom obrovská 
symbolika. Jde o nástup cesty, o rozhodnutí!!! 

Smyslem tohoto pojednání není popis cesty PARSIFALA, ale již 
zmíněné hledání Grálu. PARSIFAL se po mnoha útrapách dostává až 
ke dvoru krále Artuše a zde se seznamuje s rytíři Kulatého stolu. Od-
tud vede jeho cesta už k první návštěvě hradu Grálu. 

PARSIFAL navštěvuje tento hrad zcela nepřipraven. Neví jak se 
chovat, ale co horšího, není schopen jednat tak, aby zde mohl být 
platným členem. Je proto z hradu vykázán a posléze dokonce proklet. 
Zříká se Boha a zatracuje ho. Podívejme se podrobněji na tuto situaci 
a na to, co se stalo a hlavně co to znamená. 

Na hradě, kam přichází PARSIFAL, vládne ANFORTAS, nemocný, 
těžce trpící král Grálu. 

Je nutno si uvědomit, že vše, co je v této legendě popisováno, je 
hluboce symbolické a mystické. 

Hrad Grálu je vlastně symbolem našeho vesmírného domova 
a ANFORTAS je pak symbolem naší Země, pokud jde o lidstvo. Nebo 
našeho bezprostředního okolí, pokud jde o jedince.  

Zůstaňme zatím u lidstva jako takového. Podíváme-li se kolem se-
be, pak vidíme všude ono onemocnění. Je tu hluboká symbolika. 
PARSIFAL má za úkol pomoci, ale sám se nedokáže v cizím prostředí 
orientovat, neví, co má dělat, jak se chovat. Je jasné, že za tohoto 
stavu musí selhat. Není možné, aby někdo, kdo má sám problémy, 
mohl pomáhat.  

My neustále mluvíme o tom, že chceme pomáhat. Pomáhat sobě, 
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ostatním i Zemi. Je to ale možné? Neocitáme se podobně jako 
PARSIFAL v situaci, kdy nejsme schopni nic dělat a nic zajistit? 

V čem je problém? Je v našem zakotvení, v našich jistotách, v nás 
samotných. Jsme podobni žáku obecné školy, který si troufá na řešení 
úloh z university. Troufat si samozřejmě můžeme. O výsledku je ale 
předem rozhodnuto. 

PARSIFAL odchází z hradu Grálu, aniž by pomohl. Vždy, když je 
cosi aktivováno, je to nutno naplnit, nebo dojde k prudkému destruk-
tivnímu odmítnutí. To samé se stalo PARSIFALOVI. Je vržen daleko 
od svého snu. V neznalosti a zoufalství zatracuje Boha. On sám je 
proklet. Stěží si lze představit horší situaci. Proč tedy PARSIFAL ne-
pomohl? Co je to, čím měl pomoci a jak? 

PARSIFAL se měl zeptat krále hradu ANFORTASE  jedinou otázku. 
Ta zněla. "Co vám schází?". Tato jediná spásná otázka, znamenala 
zvrat všeho. Mnoho čtenářů v tomto okamžiku upadne do rozpaků. 
Neboť podobně jako PARSIFAL nevidí žádnou souvislost, navíc 
PARSIFAL ani nevěděl, či neznal tuto otázku čistě formálně. 

K tomu, abychom se dopídili skutečného stavu věcí, je nutno si uvě-
domit, že se v současné době nacházíme, podobně jako PARSIFAL, 
ve stavu nevědomosti. Rozeberme si tedy tuto situaci. 

Otázka je vším možným, jen ne zdvořilostní frází, za kterou bychom 
jí dnes mohli mylně pokládat. Vtip spočívá v současném znevážení 
slov a přiřknutí jim jiného významu, než-li původně nesly. Klasickým 
slovem takto hrubě zneváženým je slovo soudruh. Dnes se nepoužívá 
ve svém správném významu tj. blízký druh (sou–druh), ale ve zvráce-
ném významu, který označuje příslušníka nechvalně známé strany.  

Otázka "Co vám schází?" je tedy otázkou nikoliv zdvořilostní, ale 
účelovou. Otázkou je, jaký to vlastně má smysl, že se takto ptám. 
Odpověď se vlastně nabízí sama. Dotyčný vyřkne svůj problém, který 
potřebuje řešit. V tom okamžiku se stane několik věcí zároveň. Dotyč-
ný souhlasí s tím, aby byl problém řešen, souhlasí s tím, abych ho 
mohl řešit já. Pokud se tak nestane, je řešení nemožné, neboť se 
jedná o zasahování do svobodné vůle druhého, a to je nepřípustné. 
Taková "pomoc" není pomocí, ale nepřípustným jednáním ve 
smyslu zásahu zvenčí.  

Vím, že v současné době tyto věci a postoje špatně rozlišujeme, 
a proto také dopadáme tak, jak dopadáme. 

V okamžiku otevření tohoto problému mám tedy právo zásahu. K 
tomu ale musím mít vedle souhlasu i možnost tento zásah provést.  
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Znamená to, že zároveň musím znát vše o dané věci a mé vě-
domí musí být schopno ji prostoupit, a to tak, abych jí mohl oka-
mžitě vyřešit. 

To je další problém současné doby, která tento stav nezná 
a nerozumí mu. Vše je dáno velkou neznalostí současné doby, která 
si plete moudrost s vychytralostí a úspěšnost s penězi. 

PARSIFAL tedy nejenom nezná správnou otázku, ale ani nemá tu-
šení, co je problémem. Podobně jako my, ani PARSIFAL nemá o pro-
blému nejmenší zdání. Tak jako on se cítil poškozen tím, že nemohl 
daný problém vyřešit a následné události vnímal jako nespravedlivé, 
tak se cítíme a jednáme i my. Zatracujeme Boha stejně jako on a jako 
on i my jsme prokleti systémem a hledáme cestu ven. 

Podívejme se tedy na to, co se vlastně děje dál s PARSIFALEM 
a jaký je jeho další osud. Vidíme, že tu hraje velmi důležitou roli čas v 
kombinaci se zkušenostmi (poznáním). Čeká nás totéž. Dokud svým 
úsilím znovu nevystoupíme do výšin hradu Grálu, do té doby nemáme 
šanci ho dosáhnout.  

Teprve poté, až se pevně zakotvíme v této naší situaci 
a získáme dostatek zkušeností a moudrosti, dosáhneme výšin 
nám určených.  

Poté již budeme, podobně jako PARSIFAL, v okamžiku druhé ná-
vštěvy hradu Grálu, znát odpověď na otázku "Co vám schází ?"     

To proto, že svým bytím pronikneme toto hmotné stvoření a budeme 
mít možnost postupu dál. 

Bez této průpravy časem, která simuluje naši neochotu jít dobrovol-
ně pomocí učení vpřed, nejsme schopni se na dané výši udržet. Velmi 
názorně je to vidět u lidí, jenž berou drogy. Oni totiž neustále provokují 
situaci výstupu na úroveň hradu Grálu (do blaženosti). Jejich zakotve-
ní v našem světě je ale zoufalé. Výsledek je znám. Dopadají tak, že si 
nejenom ničí svá duševní těla, ale i těla fyzická. Vše končí fyzickým i 
duševním zhroucením.   

Výstup do výšin hradu Grálu tímto způsobem není dovolen. Musí být 
proveden odpovídajícím postupem, to znamená, že bytost se nejenom 
musí dobře zakotvit v našem hmotném vesmíru, ale musí i pomocí 
moudrosti vystoupit do patřičné výše. To dokáže až rozvinutím duše 
vědomé.  

 
Jako příklad takto dobře zakotveného člověka, bych chtěl uvést nám 
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dobře známou postavu z českých dějin, a to mistra Jana Husa. Jeho 
krédo o pravdě znělo. 

Miluj pravdu, žij pravdu, bojuj za pravdu. 
Zkusme se trochu podívat na to, kdo vlastně byl. 
Jan Hus nezemřel stářím, ale byl za dramatických a tehdy potup-

ných okolností zavražděn upálením. Ani tehdy, ani v dnešní době 
nikdo nechce znát jeho pravdu. Všichni se na něho pouze odkazují, 
jako na velikána dějin, ale jeho myšlenky jsou tabu. Vrcholem cynizmu 
je pak vyhlášení jeho svátku. Připojili jsme se tak k oslavám jeho za-
vraždění, podobně jako jeho nepřátelé, oslavujeme den jeho skonu, 
aniž cokoli víme o tom, proč zemřel. Podívejme se nyní aspoň v kost-
ce na jeho odkaz a zkusme porovnat jeho dílo s dílem současným.  

 
JAN HUS ŘÍKÁ:  
 
Miluj pravdu. 

K naplnění tohoto odkazu je třeba zcela změnit naší osobnost. Tady 
nejde o to, zda máme pravdu akceptovat. Tady je požadavek na její 
vtělení do sebe sama, na její uchopení, jenž představuje splynutí s ní.  

Tato společnost je společností podvodníků a lhářů. Dobří lidé jsou tu 
sice také, ale ne na místech, kde se ovlivňuje chod dění u nás. Ti, 
jenž řídí tuto zemi, nemají nic společného ani s Husem ani s jeho 
myšlenkami. 

 Pravda je něčím, co je od nich odděleno, a oni nejsou schopni jí ani 
porozumět, natož používat a už vůbec milovat.  

Zkuste na chvíli, milí čtenáři, si představit situaci, že všichni budou 
"pouze" mluvit pravdu. Nemusí jí ani milovat, stačí jen, aby jí používa-
li. 

 Celý náš státní systém se zhroutí. Zhroutí se pouze přítomnos-
tí pravdy.  

Zkusme si ale představit další situaci.  
Kdo bude tím, jenž vyjde jako prvý s touto koncepcí na světlo?  
Pokud se bude jednat o jednoho člověka, pak nelze předpokládat 

jeho přežití.  
Pokud půjde o skupinu, pak si nelze představit její vytvoření. 
Jde o patovou situaci? 
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Na tuto otázku si musíme odpovědět sami.  
Nyní se podíváme na další aspekty Husova myšlení. 
 

Žít pravdou,  
znamená jí nejenom milovat, ale i v praxi naplňovat. To je cosi, co v 

současnosti se jeví ještě fantastičtější, než pravdu "pouze" milovat. 
 

Bojovat za pravdu 
se v našem systému jeví již naprosto iluzorním snem. 
Všechny tři stupně –  
MILUJ PRAVDU, ŽIJ PRAVDU a BOJUJ ZA PRAVDU  
nejsou ničím jiným, než stupni poznání a vzestupu.  
 

LEGENDA 
Proč legenda a proč tak, že mnozí jí neporozumí? Vtip je v tom, že 

tato zpráva na nás působí v našem podvědomí, přesněji řečeno v 
našem nadvědomí. Je to oblast spjatá s naším budoucím životem. V 
současné době není prostoupena rozumem, a proto si mnohé věci 
nedokážeme uvědomit tak, jak bychom si přáli. 

Nesmíme zapomínat, že evoluce stále pokračuje a současný život 
vedle jeho prožívání v přítomnosti, je pouze přípravou na budoucí 
prožití a zpracování událostí. Proto je tato legenda tak důležitá ve 
tvaru, v níž je nám podávána a nikoliv ve tvaru informací, které by-
chom byli schopni zpracovat rozumem.  

Ona se nám hluboce zapíše do našeho těla, neboť je pravdivá.  
To, že jí rozumem nevnímáme, nic nemění na tomto systému zápi-

su. Pokud bychom jí skutečně přetvořili do stavu rozumových informa-
cí, tak ji nejenom degradujeme (o tom níže), ale zároveň ji posuneme 
do roviny diskuse, v níž je pojem pravdy relativní a tudíž zpochybnitel-
ný. Tento stav je tedy stavem, který neodpovídá záměru této legendy, 
a proto ona, ani jí podobná sdělení, není možné provést jinak, než 
tak, jak jsou provedena.  

To znamená formou legendy, ve které je forma pravdy zakódována 
způsobem, který není možné narušit. Stejnou formou jsou provedeny i 
pohádky, které jsou ve skutečnosti nádherným příkladem zpráv z du-
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chovního světa. Proto jim rozumí děti a lidé s vnímavou duší a nikoliv 
"materialisté".  

Z tohoto pohledu je zřejmé, proč jsou moderní pohádky nesmyslem, 
který je nic neříkající a zavádějící zprávou. Je to obrovský přečin, 
kterým se na našich dětech proviňujeme. Ony totiž potřebují zprávy z 
"domova", to znamená, z duchovního světa, neboť jsou na něj ještě 
navázány. To co jim předkládáme, je vlastně nutí žít v "materiálním" 
světě a je to pro ně trestem. Narušujeme tím jejich vývoj velmi in-
tenzivním způsobem. 

Vrátím se ještě ke sdělení, které bylo předáno formou zprávy a ne 
legendy. Vedle, již zmíněného degradování pravdy, je tu ještě jeden 
aspekt. Rozum je pro člověka velmi důležitý. Je branou k otevření 
duše vědomé. Problém je v tom, že je pouze součástí vysoké moud-
rosti, do které jdeme. Je nutno si to znovu a důkladně uvědomit. Ro-
zum nepředstavuje moudrost, je pouze branou k ní. Je jeden z mnoha 
aspektů, které potřebujeme zvládnout! Moudrost není rozvinutím ro-
zumu, ale i rozvinutím rozumu. Moudrost představuje vedle rozumu i 
další nám dosud neznámé aspekty, které se spolu s ním budou rozví-
jet! Pak Moudrost dosáhne svým prožitím vrcholu. 

Je jasné, že zpráva, která je určena i pro toto období, musí obsaho-
vat i aspekty tohoto i budoucího období. Její interpretace pouze na 
rozumové chápání ji do značné míry degraduje a vytvoří z ní cosi, co 
nemá už onu vypovídací hodnotu.  

Legenda o PARSIFALOVI je plná, dalo by se říci dokonce těhotná, 
na zprávy, které k nám hovoří.  

Je nutno se učit je číst! Budeme-li to umět, pak budeme mít i 
možnost jít na cestě moudrosti.  

 
 
Budeme pak podobni PARSIFALOVI po jeho druhé návštěvě 

hradu GRÁLU. 
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ANTROPOSOFICKÉ POJETÍ VÝVOJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělení vývoje života na Zemi do epoch: 
 
1.POLÁRNÍ 
2.HYPERBOREJSKÁ  
3.LEMURSKÁ 
4.ATLANTSKÁ 
5.POATLANTSKÁ (SOUČASNOST)  
6.BUDOUCÍ – Vznikne rozvinutím Slovanské civilizace a projde v ní několik 

civilizačních vln. 
7.VRCHOLNÁ (BUDOUCÍ) –Vznikne na území jež se teprve vytvoří a 

v Americe. 
 
 
 

POLÁRNÍ 

HYPERBOREJSKÁ 

LEMURSKÁ 
ATLANSKÁ 

5

6

7
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Poslední dvě epochy jsou rozvinutím civilizace po současné civili-
zační vlně. 

Antroposofický náhled na svět je odvozen od starých učení, které 
popisují svět komplexně, včetně vývoje člověka a vše s ním spoje-
ného. Tento vývoj je podložen, vedle duchovních hodnot, i logikou 
a s ní spojeným rozumem. Je podložen i tím, co bychom mohli na-
zvat vyciťováním i moudrostí, která jde daleko za rozumovým chá-
páním skutečnosti. 

Jak tedy vypadal vývoj na zemi? 
Země prodělala několik kroků, než stanula v současnosti. Sou-

časná Země je již 4. planetou ve své historii. Planety, které byly 
Zemí před vznikem současné Země, se nazývaly: 

Starý Saturn 
Staré Slunce 
Starý Měsíc 
Tyto planety nemají nic společného se současným planetárním 

systémem. Vývoj bude samozřejmě pokračovat, a tak po Zemi, až 
zanikne, to budou: 

Nový Jupiter 
Nová Venuše 
Vulkán 
Ani tyto planety nejsou v současnosti v našem  planetárním sys-

tému. Jde o planety, které teprve vzniknou. V současnosti neexistu-
jí.  

 
VÝVOJ ČLOVĚKA V RÁMCI ZEMĚ 

K celkovému vývoji Země, jako planety, se ještě dostaneme. Teď 
se zaměříme pouze na vývoj současné Země. 

Celkově se dá říci, že současná věda vývoj naší Země nahlíží 
celkem správně. Slovo celkem je zde na místě, ale o tom až dále. 
Současná Sluneční soustava vznikla poněkud odlišným způsobem, 
ke kterému se budeme vracet až budeme probírat celkový vývoj. 
To, co je pro nás rozhodující, je oddělení současného Měsíce z 
masy hmoty, která tvořila jak Zemi, tak i současný Měsíc. 

Abychom pochopili děj, je nutno si vyjasnit jednu základní otázku. 
Tou otázkou je člověk. 
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Vývoj se odehrává na pozadí vývoje člověka !!!  
Vývoj tedy neprobíhá tak, že by se snad vyvíjela hmota, či cokoliv 

jiného, ale člověk! Vše ostatní je prostředím, ve kterém se má mož-
nost realizovat.  

Při vzniku současné Země byl již člověk připraven tak, že vlastnil 
• hmotné tělo 
• éterické (životní) tělo 
• astrální tělo 
To, co neměl, je právě to, co začal vyvíjet na Zemi. Je to JÁ v 

člověku. Je to uvědomění si sebe sama. Jinak řečeno, člověk byl 
na úrovni současných zvířat, když se začala současná inkarnace 
Země.  

No dobře, řeknete si. Kde ale byl fyzicky, když nebyl na Zemi, kte-
rá teprve vznikala a on dle toho, co zde bylo řečeno, už měl fyzické 
tělo? 

K pochopení tohoto fenoménu je zapotřebí přijmout to, co zde by-
lo řečeno v předchozích kapitolách. Je nutno si uvědomit, že tvrzení 
o následném je hluboce pravdivé a je základem stavby Vesmíru. 
Na počátku stála INFORMACE, která tvoří ENERGII a ta posléze 
HMOTU. Jinak řečeno. Hmota je pouze kabát pro již hotový výtvor. 
Tak je možné tento informační vzorec mít hotový a připravený, 
přestože nemusí být hmotně realizován, je již vytvořen !  

 

 
Vývoj pak probíhá tak, že tento informační vzorec se realizací 

v prostředí pro něj vhodném (v našem případě v hmotě) může 
nadále rozvíjet a tvarovat. 

Budeme si muset zvyknout na to, co objevili vědci již před mnoha 
lety. Na stav, že základem je informace a nikoliv hmota. Musíme 
pozměnit svůj náhled na vývoj a stavbu Universa. 

 

INFORMACE ENERGIE HMOTA 
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Na pozadí zde řečeného už začínáme tušit, jak je to s člověkem. 
Jeho existence byla pochopitelně podmíněna prostředím. Pokud 
nebyla k dispozice Země ve vyhovující formě, pak spočíval ve vyš-
ších světech do doby nezbytně nutné.  

Jedná se tu o člověku jako takovém, to znamená o podstatě člo-
věka. Něco zcela jiného je vývoj "nosiče" budoucího člověka. Mu-
síme tedy rozlišovat mezi vývojem vlastního člověka a mezi vývo-
jem tělesné schránky, v němž současný člověk přebývá.  

Protože informace o stavbě fyzického těla již byly k dispozici z 
dřívějších inkarnací člověka na předchozích planetách Země, neby-
lo obtížné vytvořit předpoklad pro vývoj na Zemi. Než se tak stalo, 
člověk procházel vývojem bez této "tělesné"schránky.  
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   J  e d n o t n ý B o ž í duch 

Duchovní 
svět 

 Vůle                  
Imaginace 

Nerostný 
skup. duch 

Rostlinný 
skup. duch 

Zvířecí 
skup. duch 

Lidské 
ego 

   1     

 Ego Abstraktní  myšlení 2    
Svět   3          

  Mysl 4  
myšlenek Mysl  5            

  Konkrétní myšlení 6    

   7              

   1            

  Vyšší touhy 2    
Svět Astrální  3              

  Pocit 4    
tužeb tělo  5              

  Nižší touhy 6    
   7              
  Reflexní éter , paměť     1            

 Éterické Světelný éter, smysly 2    
Svět tělo Životní éter, rozmnož.    3              

  Chemický éter, trávení  4       
hmotný Hmotné Plyn,                 dech      5             

 tělo Kapalina,          krev       6    
  Pevná látka,     kost       7             
 
V pozdějším období pak bylo k dispozici cosi (tělesno), co se nám 

nezachovalo do současné doby ve smyslu fosilních nálezů. Důvo-
dem byl stav těla. Bylo vystavěno tak, že jeho "zbytky" prostě nezů-
staly. 
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Věda se domnívá, že našimi předky byly tvorové v linii lidoopů. 
Toto tvrzení je nutno brát velmi rezervovaně. Tito tvorové tu byli 
proto, aby pomohli vytvořit prostředí pro vývoj člověka. Dokonce ani 
nebyli přímým fyzickým předkem člověka. Doslova by se dalo říci, 
že vytvořili pouze "materiál" pro stavbu lidského těla.  

Linie lidoopů a linie člověka se setkávají v době dovršení plného 
stavu člověka. Tj. v době, kdy si člověk uvědomuje sám sebe.  

Tento stav pak mnohé filozofické i náboženské směry ozna-
čují za stvoření člověka.   

V záhlaví této kapitoly je naznačeno rozvrstvení vývoje Země. 
Současnost není její poslední fází, ale je velmi důležitá. Zde dochá-
zí k dalšímu fenoménu, který vedle již zmiňovaného, tj.uvědomění 
si sebe sama, bude předznamenávat další vývoj. 

Jde o nasměrování člověka. 
Pro celkový vývoj je potřebné, aby někteří zůstávali pozadu. Oni 

pak pomáhají k vývoji těm, kdo jdou po nich. Další, co vstupuje do 
hry, je "svobodná vůle". Jde o stav, v němž už nejsme "postrková-
ni", ale sami si určujeme svůj osud. Samozřejmě v rámci možného. 
Nemůžeme se dostat zpět. To nelze. Můžeme ale zůstat téměř stát. 

Téměř proto, že vývoj nelze zastavit. 
Na druhou stranu, je tu ochota jít vpřed. 
To všechno vede do stavu, že se lidstvo rozčlení do dvou vln. 

Jedna půjde svým vlastním rozhodnutím nahoru (vývoj) a druhá 
bude téměř stát.  

Je jasné, že tento stav vyvolá napětí. Jak dalece ho člověk zvlád-
ne, je na něm. Přejme si, aby to vše proběhlo pokud možno co 
nejlépe. 

Pokud se vrátíme k vývoji na začátku této kapitoly, pak pro nás 
začíná být v povědomí až Atlantská doba. Zde se lidstvo rozčleňuje 
do skupin, které představují na fyzické rovině různé typy lidí (černo-
ši, žlutí, apod.) a zároveň vstupuje do stavu svého uvědomění si 
sebe sama. 

Po Atlantský vývoj je charakteristický několika civilizacemi, které 
určují dění. Jde o Indickou, Perskou, Babylonsko–Egyptskou, Řec-
ko–Římskou a konečně současnou Euro–Americkou. Pak bude 
Slovanská a nakonec Americká. 

Budoucí civilizace mají odvozen název z místa svého budoucího 
centra. Tím je dáno, že Slovanská civilizace (v rámci POATLAN-
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SKÉ) neznamená automaticky ruská. Jde o princip, který je ve Slo-
vanech vtělen. Tímto "Slovanem" pak může být i černoch, pokud 
má v sobě ono slovanské snažení. Je jasné, že současní Slované 
jsou na hony vzdáleni stavu, který bude v této civilizaci rozvinut. 
Tato civilizace začne s věkem Vodnáře, do kterého máme ještě 
poměrně daleko.  

Protože informace o těchto cyklech je velmi zkreslená, podávám 
následující vysvětlení. 

Věk Ryb začal v roce 1413 a potrvá cca 2160 let  to znamená 
do roku 3573. Zkreslení vzniká nepochopením základního feno-
ménu, kterým je zvěrokruh. Již jsme se tu zmiňovali o vesmírných 
silách v předchozích kapitolách. Zvěrokruh (síly) není stalý ve 
smyslu neměnnosti. Ve starověku lidé jeho působení dokázali vycí-
tit. V současnosti již nejsou lidé tohoto typu běžně k dispozici. Ti, 
kteří mluví o věku Vodnáře v současnosti, vychází z hodnot, které 
dnes neodpovídají skutečnosti. 

Je nutno si velmi naléhavě uvědomit, že souhvězdí není to-
tožné se znamením.  

Stavy hodnot zde uváděných vychází z DUCHOVNÍ VĚDY, která 
je v současnosti reprezentována především dr. PÁLEŠEM. Jeho 
ANGEOLÓGIA DEJÍN představuje naprostý zlom v chápání času v 
dějinách a představuje takový fenomén ve společenských vztazích 
jako TEORIE RELATIVITY ve fyzice. 

Podobně budoucí Americká civilizace (v rámci POATLANSKÉ ci-
vilizace) nemá nic společného se současným americkým lidem. 
Současná Amerika jde navíc směrem, který zde byl naznačen jako 
nežádoucí. V Duchovní vědě je pak takovýto vývoj označen za 
vývoj směřující do osmé sféry, tj. do stavu, v němž bude tomuto 
lidstvu umožněn další vývoj za podmínek, které nejsou zvlášť dob-
ré.  

Slovanská i Americká civ. je tu míněna jako část POATLANSKÉ 
civilizace a ne jako samostatná část, která se vytvoří až po zániku 
této POATLANSKÉ civilizace.  
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SOUČASNÝ ČLOVĚK 
Zkusme se ještě jednou podrobně podívat jak vlastně je současný 

člověk uspořádán a jak a co má pod kontrolou a co je řízeno někým 
jiným. Těla od JÁ, ve směru do hmotnosti jsou: 
• Astrální tělo 
• Životní tělo 
• Hmotné tělo 
On (člověk) je definován pro  tento svět především svým JÁ, které 

je duchovní podstaty a představuje Duchovní složku, která proniká 
do hmoty. Podíváme-li se na jeho úkol, pak je jasné, že je napřed 
potřeba zpracovat prostředí, jenž je nejblíže jeho podstatě. Tělo 
jako takové je vlastně mikrokosmos. Ve struktuře člověka pak je to 
astrální planina. Není zapotřebí pracovat na sobě v Universu a být 
tak vystaven jevům, které by nám tuto práci a vývoj znesnadňovaly, 
stačí a dokonce je to vhodnější, pracovat v tomto mikrokosmu – 
lidském těle. 
Astrální tělo  

je prvé od JÁ. Je to tělo emocí. V mnoha učených knihách je po-
jednáno o tom, že člověk se stává člověkem až v tom okamžiku, 
kdy zvládne své emoce.  
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Co to znamená, zvládnout své emoce? JÁ proniká astrálním tě-

lem. Spolu s ním tak činní i jiné duchovní bytosti nad námi. Astrální 
planina je jich plná. Pokud jim přenecháme vládu nad astrálním 
tělem, pak se postarají dle svého o jeho funkce. Zde je nutno ještě 
rozlišit bytosti dle jejich zaměření (dobré – špatné) a dle jejich prů-
niku do těla ve smyslu řízení (částečné ovlivnění až posedlost). Vše 
to je ještě koordinováno s karmou a úkoly z ní plynoucí. Pokud tedy 
nebudeme do astrálního těla zasahovat, pak jsme doslova otroky 
dějů v něm plynoucích. Není podstatné, jsou-li dobré či nikoliv. 
Podstatné je, že nejsou naše. I když jsou dobré a navenek se cho-
váme správně, není to naše zásluha, a proto je tento výtěžek pro 
nás bezcenný.  

Teprve v okamžiku, kdy vezmeme dění svých emocí do svých ru-
kou, stáváme se svobodným člověkem a emoce jsou nám k dispo-
zici. V tomto stavu jsme schopni prožít skutečnou radost i skutečný 

astrální tělo 

životní tělo 

hmotné tělo 
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žal, a to i přesto, či snad právě proto, že navenek mnohdy působí-
me jako vyrovnaný, vnitřně zářící a vnitřní energií naplněný člověk. 
Přebráním odpovědnosti za vše v astrálním těle se připravujeme 
zároveň i na dobu našeho pobytu na této planině. Astrální planina 
se nám pak po průchodu branou smrti bude jevit jako důvěrně 
známé prostředí. Budeme zde mít možnost získat co nejvíce, a tak 
tam, kde jiní prochází očistou, my budeme procházet a získávat 
vědění. 

 
Životní tělo  

je dalším tělem. Toto tělo odpovídá za chod a život našeho hmot-
ného těla. Pokud bychom chtěli zvládnout tento systém, pak musí-
me zvládat veškeré pochody v těle. V současnosti máme pod kont-
rolou pouze jediný, a to dech. Je jich ale mnohem víc. Počínaje 
tepem, to znamená krevním oběhem včetně ovládání srdíčka, přes 
trávící pochody až po ovládání jednotlivých orgánů. Sem patří i 
schopnost regenerace a ozdravění těla. To znamená rozumět sys-
tému nemocí a pochodů energií v těle. 

Patří sem i systém DNA, jako základní systém dat. Protože je zde 
hodně nejasností, které vznikají neznalostí současné vědecké gar-
nitury, tak zde ukáži, jak tento systém pracuje. 

Pro lepší porozumění systému ho budu porovnávat se systémem 
počítače. I když toto porovnání je v mnohém nepřesné, přeci jenom 
dostatečně vypovídá o celkové struktuře. 

 
Základem počítače je hardware a u člověka hmotné tělo.  
Druhý stupeň je software a u člověka životní tělo. 
 
Software se u počítače dělí na dvě základní skupiny: 
• program 
• data 
 
 
Životní tělo má rovněž tyto funkce rozděleny do dvou skupin: 
• Činnost (práce) životního těla  –  program + operační data 
• DNA  –  data (uložena v hmotném těle) 
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Jak pracuje počítač je známo. Činnost programu představuje z 
hlediska hmoty nedefinovatelný děj. Jeho základ  je uložen pomocí 
dat v počítači. Tato "data" neslouží k práci, ale k jeho zachování.  

U člověka je tento systém zachycen přímo v životním těle. Pro-
gram v počítači "běží" dle vlastních dispozic a data, s nimiž pracuje, 
ho mohou i "inspirovat" k různým činnostem. Podobně pracuje sys-
tém životního těla. Data si vybírá z DNA a podle nich vytváří patřič-
né struktury a stavy. I zde je možno se nechat daty v DNA inspiro-
vat k tvoření. 

Současná vědecká garnitura se dopouští velkého omylu v tom, že 
se domnívá, že našla systém řízení stavby těla tím, že je schopna 
přečíst DNA. Je to obdobná situace, jako když čtu skupinu dat v 
počítači a nechápu, co s tím.  

Pokud pozměním data, pak výsledná činnost je jiná. To ale ne-
znamená, že jsem našel klíč k řízení systému. Je to jen dílčí 
úspěch a není ho možné zaměnit se znalostí celého systému. 
Vždyť v každé buňce lidského těla je tatáž DNA se všemi daty o 
stavbě kterékoliv části našeho těla. Neznamená to ale, že všechny 
části těla budou stejné, protože je stená DNA. Rozdílnost stavby 
těla je tím nejlepším důkazem nesmyslnosti tvrzení o nalezení "řídí-
cího" systému pomocí DNA. Je evidentní, že tu musí být nadřazená 
rovina, z níž je celý proces kontrolován, řízen a veden určitým smě-
rem. 

O struktuře skutečného programu vědcům zatím není vůbec nic 
známo, a proto nejsou a ani v blízké budoucnosti nebudou schopni 
smysluplného využití této znalosti. Jak nesmyslné je jejich počínání, 
ukáži na systému klonování člověka. 

 
Klon člověka 

K tomu, aby bylo zřejmé, co se děje při klonování, si zde ukáže-
me v tabulce systém zrození jedince normálním způsobem 
a pomocí klonu. Dále je nutno vysvětlit, že při normálním početí 
"naskočí" program životního těla a vše pracuje správně.  

Buňky se za život člověka od jeho narození po jeho smrt dělí 
cca15x.  Doba mezi dělením je odhadována na dobu 5 let. Pak 
celková doba života je cca 15 x 5 = 75 let. 

U klonu pokračuje životní tělo tam, kde právě je. To, že jde o sa-
mostatnou část (fyzicky), zde nehraje roli. Pokud tedy vezmeme 



Antroposofické pojetí vývoje 
 

Stránka  93 

klon z člověka, kterému je 50 let, bude mít k dispozici již jen cca 5 
dělení buněk.  

Přestože se narodí pomocí klonu miminko, je vlastně již zatíženo 
50 lety. Nemoci stáří je osloví v zápětí po narození. Je smutné se 
dívat, jak ještě nedospělý člověk trpí nemocemi starců a stařen. To 
samo o sobě není ještě to nejhorší. Nejhorší na celé skutečnosti je 
fakt, že dojde k zastoupení JÁ v člověku. Oč jde. 

Fyzické tělo je řízeno a vyvíjeno dle životního těla. Skuteč-
nost, že se jedná o dvě fyzicky oddělená těla, tu nehraje roli. JÁ 
člověka je do něho vtěleno na fyzické rovině. Jde o něco jiného, 
než-li je JÁ zvířat, které dlí na astrální rovině. Tam klon může mít i 
své opodstatnění. Tady ale vznikne prázdnota. Ta pochopitelně 
nemůže existovat, a proto je vzápětí vyplněna z astrální planiny 
zástupnou bytostí. Bytost z astrální planiny bude vždy ochotna ke 
spolupráci. Vždyť vlastně přijde "zadarmo" k tělu. Klon tedy bude 
pouze fyzickou kopií originálu, a to ještě velmi nedokonalou, neboť 
kopie bude mít zdravotní problémy. To, co ale nebude souhlasit ani 
náhodou, bude jádro bytosti. 

Znamená to snad, že klony ne? 
Dle mého názoru nikoliv. Je velmi vhodné postavit se do situace 

tak, že na této rovině vědomostí jsme schopni vytvořit to, co je dané 
databází DNA. To znamená části těla, včetně orgánů, a pokud ne-
budeme rozumět programu (životnímu tělu) tak se nesnažit vytvořit 
nic dalšího. Jinak nastanou obrovské škody.  

Lze si snadno představit, co by se dělo, po našem zásahu do da-
tabáze dat v počítači, s nimiž program pracuje. Došlo by nejspíš k 
zhroucení systému, a pokud je na počítač napojena výrobní linka 
pak k havárii. Zásah do dat je nutno koordinovat s programem!!! 
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tělo původní klon 
soulad věk – dělení ano ne 
počet dělení buňky 15 5 
předpokládaný věk 75 let 25 let 
vtělení do těla JÁ-duchovní podstata astrální bytost 

 
Hmotné tělo  

je z naší kompetence již zcela vyjmuto. Toto tělo za nás řídí vyšší 
duchovní bytosti a možnost našeho řízení je odsunuta do stavu, v 
němž naše poznání dosáhne patřičné úrovně. 

Neznamená to, že to není proveditelné. Zde chci jen poukázat na 
skutečnost, že se musí jednat o skutečné poznání, a to jak na ast-
rální tak i životní a posléze i hmotné rovině.  

Nejde tu a nikdy ani nešlo o laciné duchovno. Jde a vždy šlo o 
moudrost poznání a vzestup za účelem produchovnění hmotnosti. 

 
VÝVOJ ZEMĚ V RÁMCI VESMÍRU 

Vývoj Země je provázen v cyklech a současný cyklus je 4. v po-
řadí.  

První Starý Saturn se odehrál na úsvitu současného času. Jed-
nalo se o stav, který by byl současným technickým vybavením věd-
ců nezaznamenatelný. Člověk zde získal předpoklady pro fyzické 
tělo. V té době byl ale člověk zcela něčím jiným než je dnes. Říká-
me-li člověk, pak je tím míněno to, že jsme z tohoto stavu povstali. 
Pro představu by bylo vhodnější použít termín Boží Síla. 

Druhým bylo Staré Slunce. Zde člověk získal dispozice pro vy-
tvoření životního těla. Toto tělo máme shodné s rostlinami. Popis 
prostředí se vymyká rámci tohoto pojednání a předpokládal by da-
leko hlubší znalosti z Antroposofie. 

Třetím byl Starý Měsíc. Zde jsme obdrželi astrální tělo, které 
máme společné se zvířaty. I popis tohoto prostředí je mimo rámec 
této kapitoly. 



Antroposofické pojetí vývoje 
 

Stránka  95 

Mezi každým novým objevením Země procházela obdobím klidu 
nebo také spánku. V tomto období se stáhla z aktivní činnosti 
a zpracovávala to, co mohla vyzískat. Pochopitelně s ní i člověk. 

Současná Země je tu vlastně pro nás. Je nutno si uvědomit nád-
heru božího záměru a skutečnost, v níž se nacházíme. Jsme to my, 
kdo se vyvíjí na pozadí světa, který není ani dobrý ani zlý. Prostě 
je. Je to stav dávání. V okamžiku, kdy toto pochopíme, pak získá-
me i pochopení pro stav Země a její touhu nám pomoci. 

Po té až Země zanikne a vše přejde do vesmírného spánku, se 
získané skutečnosti zhodnotí, vytříbí a na jejich základě připraví 
další kolo dějství. 

Tentokrát to bude Nový Jupiter. Tato planeta budoucnosti na 
sobě bude hostit současné lidstvo, které se mezitím posune do 
stavu, který odpovídá dnešním andělům. Na rozdíl od nich ale ne-
budeme jen posly boží vůle, ale činorodými činiteli (bytostmi). Bu-
deme v rámci nám daných možností tvořit, a tak začneme naplňo-
vat boží plán nádherou své činnosti. Tím dojde i k naplnění toho, co 
je řečeno v bibli – K obrazu svému jsem jej stvořil (člověka). 

Po této planetě to bude Nová Venuše a po ní Vulkán. 
Popis stavů těchto budoucích planet se vymyká součastnému 

chápání člověka, a proto zůstaňme pouze u konstatování, že jde o 
moudrost budoucího vývoje lidstva. 
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UNIVERSUM 
Co je Universum a co je Bůh. Na tyto otázky bych se chtěl pokusit 

odpovědět v této kapitole. Upozorňuji, že vše, co tu bude řečeno, je 
odvozeno od mého vhledu, a proto to má i omezenou platnost. 
Nelze přeci popsat prostředky, jež jsou nutně dílčí a tím neúplné, 
celek jako takový. 

Ani tak velký jedinec, kterým bezesporu byl Ježíš, nepopisuje 
Království nebeské přímo, ale v podobenstvích. Od jeho doby už 
uplynulo 2000 let. Za tuto dobu se poněkud vyměnilo chápání lidí, 
a proto aniž bych cokoliv chtěl měnit na jeho tvrzeních, předkládám 
tuto verzi, která je více pro rozum. 

Současný člověk vedle citu si musí věci i logicky zdůvodnit. Sa-
motná víra dnes již nestačí. Nestačí proto, že jen víra bez logického 
zdůvodnění je objektem hrubého napadání ze strany racionálně 
uvažujících lidí. To, že oni sami nevidí do problému, ještě nezna-
mená, že víra sama o sobě je chybná. Jde tu o potřebu podpořit 
lidi, kteří cítí, že tudy vede správná cesta. Nejlepším důkazem je 
důkaz pravdivosti cesty. Lze ho získat v podstatě dvojím způso-
bem. Prvním je hmotný důkaz (např. objev planety), druhým je lo-
gický závěr, který jednoznačně ukáže na skutečnosti (např. vý-
počtem drah planet předpovědět další planetu). 

Protože se budeme pohybovat v oblastech, kam lidský činitel ješ-
tě dlouho nevstoupí, je nezbytné použít tento druhý model. To 
znamená opřít se o logiku. O úspěšnosti tohoto modelu (logiky) 
svědčí řada úspěchů v  jaderné fyzice i v astronomii, ale i 
v ostatních vědách. Bez tohoto modelu není myslitelný lidský po-
krok a vývoj. Zároveň chci upozornit na to, že tu bude podáno pou-
ze nastínění a ne vyčerpávající informace. Vážné zájemce odkazuji 
především na studium rozsáhlého díla R.Steinera a myslitelů na je 
ho úrovni. 

Pokusme se tedy o jisté nastínění. 
Nejvýše stojí prazáklad všeho, co je, bylo a bude. Tento prazá-

klad je všeobecně zván Bůh. Jde pochopitelně o základ, tedy 
nehmotnou, vše prostupující vědomou informaci. Podle učení dáv-
ných mystiků i myslitelů dneška, byla a je u základu všeho. Jak si jí 
lze představit? 

Nastíním zde model, který nejlépe vyhovuje všemu, co známe o 
Vesmíru,  životu a o dění kolem nás. Tento model vychází z učení 



Universum 
 

Stránka  97 

starých mystiků a traduje se v lidském podání už mnohá tisíciletí. 
Lze se s ním seznámit v mnoha podobách a v mnoha esoterických 
směrech. 
BŮH  

Bůh je cosi, co se z hlediska člověka jeví jako naprosto nepřed-
stavitelně nádherný svět s vibracemi lásky a moudrosti, jež nemají 
obdobu. Tento svět je světem prodlévání v samé podstatě sebe 
sama. Z hlediska člověka a jeho hmotného Vesmíru, jde o nedozír-
né a nepředstavitelné rozměry (vzdálenosti) a časové údaje. Přes-
to, že jde o tak rozsáhlé oblasti, nelze říci, že by bylo možno si Bo-
ha představit více ve středu a méně na okrajích. Totéž platí o čase. 
Jde o poněkud jiný způsob prožívání, než na jaký jsme zvyklí. Jde o 
prodlévání, a to jak v prostoru tak v čase. 

Vše má své hranice, a tak i v prostoru v němž se nalézá Bůh, 
jsou místa, která jakoby se zdála méně zásobena nezměrnou ener-
gií. Je to proto, aby bylo umožněno "vylití" struktur do nižšího stavu. 

 
BOŽÍ SVĚT 

Jakoby sraženiny na okraji světa, v němž přebývá Bůh, se obje-
vují Boží světy. Teprve tady je možné tvořit. Vznikají zde úžasné 
bytosti, nepředstavitelné nádhery. Jsou zde ti, jež řídí děje Univer-
sa. Tento svět, přestože je v porovnání se světem Boha nepatrnou 
částí, představuje z hlediska pohledu člověka a jeho Vesmíru opět 
nezměrnou velikost a nádheru. Bytosti zde přebývající přímo nahlíží 
Boha a jsou k němu nejblíže. Bůh prostupuje svým světem, ale 
prostupuje i tímto a bude prostupovat všemi ostatními. I v tomto 
Božím světě, podobně jako již i ve světě Boha, jsou oblasti s nižší 
vibrací. To opět proto, aby bylo možno dále vytvářet další světy.  

 
PRADUCHOVNÍ SVĚT 

I v tomto světě je podobné uspořádání jako v předchozím. Na 
rozdíl od něho je tu však zdůrazněn jeden fenomén více než 
v předchozím. Jde o vývoj. Ve "spodní" části tohoto světa, který je 
již výrazněji rozdělen do struktur, je oblast, v níž dochází k vývoji 
bytostí.  

Je to způsobeno nižším stupněm prožívání (ale i tak značně vy-
sokým) a uplatněním principu času ve smyslu plynutí. Zde je nutno 
si uvědomit, že prožívání lze provést v "nulovém" čase v tom smys-
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lu, že prodlévám a vnímám vše najednou, nebo nám známým způ-
sobem s plynutím času. V naší hmotné existenci zde na Zemi není 
většině lidí dopřáno se seznámit s tímto "nulovým" časem. To sa-
mozřejmě neznamená, že to nejde. Problém je v naší nepřiprave-
nosti a nedokonalosti tyto věci zažít. 

 
DUCHOVNÍ SVĚT 

Pomalu ale jistě se blížíme k našemu domovu. Ano slyšíte správ-
ně. Duchovní svět je naším domovem. Vznikl stejně jako předchozí 
stupně, a to jako sraženina na okraji Praduchovního světa. I tento 
Duchovní svět je proti Hmotnému světu (Vesmíru) nepředstavitelný 
ve svých rozměrech a strukturách. V jeho nejspodnějším stupni 
byla vytvořena bytost člověka. Tak jako i v předchozích etapách i 
zde musí dojít k vývoji. Tento vývoj ale probíhá poněkud jinak. Člo-
věk se nemůže vyvíjet ve své domovině, (Duchovním světě) ale 
odchází k vývoji do posledního světa, a to nám dobře známého 
Vesmíru nebo-li do Hmotného světa. 

 
HMOTNÝ SVĚT (VESMÍR) 

Je to svět kolem nás. Je rozdělen do několika vnitřních úrovní. 
To, co vnímáme kolem sebe, je nejhustší úroveň – hrubá hmota. 
Dělí se na tuhou, kapalnou a plynnou. To, co nevnímáme, je sice 
také ještě hrubá hmota, ale vědou dosud špatně nebo vůbec nepo-
chopená. Jde o chemický, životní, světelný a reflexní éter (vesmír). 

Ve svém jemnějším provedení je to pak astrální planina, která je 
představována především svým emočním charakterem. To je také 
"ONEN" svět, kam odcházíme po své fyzické smrti. Znamená to, že 
vlastně z oblasti hmoty nikdy neodcházíme. Náš odchod z hmoty 
bude až v době splnění našeho úkolu. Tímto úkolem je náš vývoj 
neboli evoluce. Až vše naplníme, pak přejdeme do svého domova – 
Duchovního světa. To je ta oblast, které církevnictví říká „nebe.“ 

V Bibli se praví, že nás Bůh stvořil k obrazu svému. Toto tvrzení 
je velmi závažné. Tímto tvrzením je nám zdůrazněno, že jsme do-
stali dar, který nevlastní nikdo z celé struktury Universa, mimo nás. 
Tímto darem je svobodná vůle. Tímto darem jsme podobni Bohu 
a tento dar nás jednou vyzdvihne k nepředstavitelným výšinám 
stvoření.  
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Vytvořit systém, v němž by bylo možno uplatnit svobodnou vůli 
a přesto zajistit možnost vývoje žádaným směrem, je vskutku nad 
chápání mnohých. Při troše snahy je to možné pochopit a uvidět 
v tomto systému nepředstavitelnou krásu a nádheru. 

Všechny předchozí kapitoly ukazují, jak je možné vnímat svět ko-
lem sebe. Teď se na danou problematiku podívejme ještě trochu 
jinak. Celý systém je vybudován tak, že jakákoliv nesrovnalost 
(disharmonie) musí být vyrovnána. Čím víc budu tvořit chyby, 
tím víc budu nucen je napravovat. 

Nejde tu jen o to, že počet chyb musí odpovídat počtu ná-
prav, ale o to, aby náprava byla provedena jednou provždy. 
Dám-li někomu políček, pak se mi může vrátit a já přesto zůstanu 
zatvrzelý, přičemž ve mně zůstává uvnitř zloba. Tento stav zname-
ná, že tento pohlavek se mi bude vracet tak dlouho, až porozumím 
a požádám o prominutí a odpuštění. 

Také je možný opačný přístup. Políčků rozdám více před tím, než 
se začne uplatňovat systém odplaty. Ještě dříve ale porozumím 
celému stavu a tím, že vyjdu nad něj, ho vlastně vyřeším a tím se 
může stát, že ani jeden pohlavek se mi nevrátí. 

Celý tento systém je vybudován takto proto, aby zde fungoval 
princip svobodné vůle. Člověk se tak dostává do stavu, že ze své 
vůle dojde k Bohu.  

Je tedy na rozdíl od jiných tvůrčím elementem, a tím je podoben 
Bohu. Protože stejně jako on i člověk bude moci tvořit ze své 
vůle. 

Bude tedy něčím, co ve své nádheře předčí vše, co tu dosud 
bylo. 

 
PROČ ČLOVĚK? 

Hmota je pro nás učebním prostorem. Jsme jediní, kteří jsme zde 
vnořeni (ve hmotě) se svým JÁ. Životní vlna, jež nás předcházela 
(andělé), se uvědomovala v oblasti, která ani zdaleka nebyla tak 
hmotná, jako je naše. Ani budoucí Životní vlna, kterou představují 
dnešní zvířata, se nebude uvědomovat a procházet lidstvím v  tak 
hutném prostředí, jako my. Oni (andělé i bytosti, jež řídí dnešní 
zvířata), procházeli, respektive budou procházet něčím, co by se 
dalo z esoterického hlediska přirovnat k "vodní" planetě. 
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Jsme tedy jediní, kteří prochází v době svého uvědomění tuhou 
hmotou. Uvědomění se, znamená uvědomit si sebe sama v sobě. 
Nám jediným byl poskytnut dar darů – svobodná vůle. To má svůj 
hluboký důvod. 

K tomu, abychom porozuměli, co je tím míněno, pokusme se 
z oblasti kolem sebe vzít poučení. 

Pokud použijeme jakýkoliv nástroj, pak činný je pouze jeho bez-
prostřední konec a vše ostatní je pouhou pomůckou. Např. u běž-
ného nářadí, jakým jsou hrábě, je činný kolík na konci těchto hrábí. 
On zajistí zachycení trávy a její přemístění tak, jak požadujeme. 
Násada a potažmo ruka zde nehrají takový význam. Do hry vstupu-
je pouze základ, to znamená myšlenka a pak až onen kolík na kon-
ci hrábí. Vše ostatní je jen pomocné. Totéž lze vypozorovat i u krá-
jení nožem, kde kolíku odpovídá ostří nože. Lze to vypozorovat i u 
zcela jiného způsobu, kterým je mluva. 

Slovo člověka dokáže velmi intenzivně zasáhnout toho druhého, 
jak v dobrém tak ve zlém. Je to slovo, ne ústa, která slovo vypustí. 
Opět je tu prvotní vstup – myšlenka a koncový – slovo. 

Pokud se vrátíme ke STVOŘENÍ, pak prvotním činitelem Je BŮH 
a posledním ČLOVĚK. Člověk tedy dostává do své výbavy něco, 
čím může velmi intenzivně působit na HMOTU, a to něco je svo-
bodná vůle. On pomocí této své vůle může být spolutvůrcem pro-
duchovnění hmotného světa.  Je oním pomyslným ostřím, jež touto 
hmotu proniká. 

Tato svobodná vůle se projeví daleko více až v budoucích kro-
cích člověka, kdy člověk začne naplňovat své předurčení a začne 
v rámci Universa tvořit. 

 
 
 

 

 



Vyprávění bezdomovce 
 

Stránka  101 

DÍL DRUHÝ –  Člověk v Řádu Vesmíru 
 
Vyprávění bezdomovce 

Ten den se vskutku vydařil. Už od rána jsem měl zvláštní pocit 
čehosi krásného, co jakoby viselo ve vzduchu. Od lesa, kousek za 
domem, jsem cítil nádhernou vůni pryskyřice a borovic a celý les 
jakoby mne zval k procházce. Po obědě jsem vyrazil. Rád chodím 
sám a toulám se krajinou. Tak i tentokrát jsem si to namířil dále do 
lesa.  

Les byl prozářen sluncem a v korunách stromů jsem slyšel ševelit 
vítr a zpívat ptáčky. Míjel jsem husté mlází i paseky a zacházel stále 
víc do lesa. Cítil jsem se v pohodě a uvolněný. V srdci jsem vnímal 
zvláštní pohodu a radost ze života. 

Tu pojednou jsem měl pocit, že mezi stromy vidím postavu člově-
ka. Nestává se mi často, abych někoho potkával, a tak jsem se vy-
dal tím směrem. 

Tak se stalo, že jsem potkal na své toulce lesem člověka, o kte-
rém jsem se zprvu domníval, že jde o bezdomovce či pobudu. Přes-
to mne tento člověk na první pohled něčím zaujal, něčím, co jsem 
neuměl vyjádřit a přitom to ve mně vyvolávalo pocit bezpečí. Aniž 
jsem si uvědomoval nebezpečí takového setkání, přistoupil jsem 
k němu blíže a pozdravil jsem ho.  

Usmál se na mne a k mému překvapení mi řekl: 
"Už na vás čekám. Dal jste si ale na čas". 
To mě zarazilo. Cizí člověk na mě čeká uprostřed lesa a navíc mi 

vyčte pozdní příchod?  
První pocit byl, že se jedná o omyl. 
"Nejspíš si mne s někým pletete. Já vás neznám, a pokud vím, ani 

jsem vás nikdy neviděl".  
Ale on se nenechal vyvést z rovnováhy. 
"Ale ano, znáte, a to velmi důvěrně" 
Upřímně řečeno, byl mi nějak povědomý, zvláště pak jeho hlas. 

Nemohl jsem si ale vzpomenout. Na druhé straně jeho vzezření a 
oblečení vylučovalo, že bych se s ním kdy setkal. Nemám ve zvyku 
přátelit se s lidmi, o kterých se dá říci, že jde o spodinu společnosti. 
Byl jsem z toho poněkud zmaten. On ale pokračoval v řeči. 
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"Vše vám objasní můj příběh, posaďte se prosím". 
Fascinován jeho chováním jsem se podvědomě rozhlédl kolem 

sebe a vskutku jsem uviděl příhodné místo pro sezení. Byl to vy-
stouplý kořen borovice, u které jsem stál. Aniž jsem si plně uvědo-
moval co dělám, posadil jsem se na něj. V tom okamžiku se mi octl 
v protisvětle. Sluníčko, které mi zakryl svou hlavou, přes jeho trochu 
rozcuchané vlasy, vytvářelo svými paprsky krásné zářivé mezikruží 
světla. Zamrazilo mě. Měl jsem pocit, jakoby sama Boží Spravedl-
nost stála přede mnou a hodlala se mnou rozprávět. 

Usmál se a posadil se v zápětí na tom samém místě, kde stál. 
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SETKÁNÍ PRVNÍ – PŘÍBĚH 

Chvíli mlčel a pozoroval moje zmatení, aby se nakonec dal do vy-
právění. To, co jsem tehdy od něho uslyšel, mě bude provázet už 
celý můj zbytek života. 

"Je tomu už hodně let". Začal mluvit, ale mluvil potichu. Sotva 
jsem mu rozuměl. Musel jsem se plně soustředit. Když jsem o tom 
posléze přemýšlel, dospěl jsem k závěru, že šlo o úmysl. Dokázal 
tak velmi nenápadně na sebe soustředit veškerou mou pozornost. 

"Je tomu už hodně let". Zopakoval první větu. "Co jsem byl bohatý 
a mocný". Zmlkl na chvilku, nabral dech a pak již pokračoval bez 
přestávky. "Tehdy jsem mohl dělat, co se mi zlíbilo. Byl jsem jedním 
z předních lidí na krajském výboru KSČ". 

V tom okamžiku se mi "rozsvítilo". Ano už si vzpomínám, o koho 
jde. Před časem se tento muž skutečně vyskytoval v tomto postave-
ní. Jde o jednoho z elity KSČ na kraji. Tvrdilo se o něm, že se 
zbláznil. Nějaký čas byl v ústavu pro choromyslné a po čase, když 
aféra utichla, byl propuštěn do ”domácího léčení”. Od té doby, jako 
by se po něm zem slehla. Nikdo o něm už neslyšel. Aspoň ne z nás, 
normálních lidí. Nepochybuji o tom, že komunisté ho jen tak nepusti-
li ze zřetele, ale pro obyčejné lidi, jakoby nebyl. 

”Co se mi zlíbilo, to jsem měl. Přesto jsem nebyl nikdy ve skuteč-
nosti šťastný. Vždy znovu a znovu se objevovala prázdnota a já 
znovu a znovu hledal únik v projevu své moci, svého postavení a 
přitom mne bavilo ohromovat své okolí svým majetkem a postave-
ním. Tehdy jsem se cítil být šťastný, ale toto štěstí mi vydrželo vždy 
jen krátkou dobu.  

V posledních letech se mi zdálo, jako bych ani nežil. Najednou mi 
připadalo, že vše kolem je jen jakási hra, jakési divadlo, kde já mám 
jen určenou roli, ale své projevení, své city, zde nemohu uplatnit. 
Není pro ně prostě místo. Žil jsem a nežil. Nebyl jsem schopen vy-
stoupit z ”rozjetého” vlaku a ani si nejsem jist, že bych to ve skuteč-
nosti chtěl udělat. Přesto, či snad proto, se stále víc a víc nachylova-
lo období, které mělo přijít.” 

Zmlkl a zahleděl se do dáli. Jakoby tam odčítal to, co v duchu prá-
vě prožíval, a to, co se mi chystal říci. Cítil jsem, že vše to, co se 
v současnosti odehrává, má nějaký hluboký smysl. Zatím jsem ne-
chápal, jaký a co to pro mne osobně znamená. Ani jsem zcela nero-
zuměl tomu, proč mě tento člověk oslovil. 



Člověk v Řádu Vesmíru 
 

 
Stránka 104  

Stále jsem měl neurčitý pocit čehosi tajemného až mystického. 
Zároveň jsem ale nebyl schopen rozumem pochopit to, co se kolem 
mě děje. Proč tento starý muž, jenž vypadá jako tulák, a který je 
snad oním bláznem, o němž kolovaly svého času historky, mne tak 
zaujal, že tu sedím a poslouchám jeho povídání? Zatímco jsem 
takto přemýšlel, dal se do dalšího vyprávění. 

 
Mnoho lidí se snažilo být mi nablízku. Jedni proto, že tušili mož-

nost jak se snadno obohatit. Jiní proto, že se snažili v mém stínu 
nalézt ochranu poté, co spáchali nepravosti, nebo jenom proto, aby 
měli možnost žít bez odpovědnosti k druhým. Zase jiní proto,že jim 
vyhovoval systém, v němž mohou podlézat, udávat a být také ”moc-
ní”. Svým způsobem mi to lichotilo. Cítil jsem se důležitý a nestaral 
se o důsledky tohoto svého života.  

On se ale postaral sám. 
Stále více jsem cítil, že se musí cosi stát, že to tak nemůže pokra-

čovat do nekonečna. Bylo to jakési varování zevnitř. Snad hlas svě-
domí, snad nevědomé rozpomenutí na jiné doby či životy, kdož ví. 
Až jednou se to skutečně stalo. 

V té době jsem měl v rámci svých povinností jet do odlehlé ves-
ničky, kdesi v pohraniční oblasti Šumavy. Jednalo se o návštěvu 
staré paní, od které se měla vykoupit její nemovitost pro jednoho 
našeho člena a upravit jako horská chata. Jako na zlost, stará paní 
si postavila hlavu a pojednou nechtěla nic slyšet o domově důchod-
ců, kam se měla odstěhovat a chtěla vše vrátit. Nepomohly urgence 
jejích dětí, ani ostatních nastrčených lidí a tak jsem jel zakročit já. 
Jistě, že jsem měl v rukávu silná esa. Šlo o to vše postavit tak, že 
buď ona, nebo si podáme její děti a vnuky. Která babička bude lhos-
tejně naslouchat tomu, co je možné vše provést jejím ratolestem. 
Která by odolala možnosti neuposlechnout poté výzvu a neodejít, 
když bude vědět, že tím ”zachrání” ty, jež má ráda. Proto jsem se o 
výsledek neobával. Byla to pro mne rutina. Bezcitnost a bezohled-
nost mi byly vlastní. Jinak bych asi nemohl být tím kým jsem byl. 

 V okamžiku, kdy jsem stanul stařence tváří v tvář, bylo vše najed-
nou jinak. Jako bych se podíval do tváře osudu. Dívám se na sta-
řenku a nerozumím tomu, co říkám. Nebavím se s ní o tom, proč 
jsem přijel, to jest o jejím vystěhování, ale slyším sám sebe, jak se jí 
ptám po zdraví a zda je vše v pořádku. 
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Z jejích očí jakoby na mě hleděly oči všech stařenek světa, a če-
kaly co odpovím, a já pojednou nebyl schopen slova. Já, pro které-
ho nebylo problémem plynule mluvit a ze lži přecházet do pravdy a 
z pravdy do lži zcela běžně, jsem tu stál a hledal slova. Nejenže 
jsem jí ani slovem nezmínil ono vystěhování, ale naopak jsem jí 
ujistil, že udělám vše pro to, aby se vše vyjasnilo a ona mohla dál 
bez problému setrvat ve své chaloupce. 

Odcházel jsem zdrcen. 
Cesta domů ubíhala normálně, jen já nebyl ve své kůži. Když jsme 

projížděli lesem, poručil jsem zastavit. Řidiči jsem řekl, aby počkal a 
sám jsem si vše šel ještě jednou ujasnit do samoty. Řidiči byli zvyklí 
bez odmluv plnit přání prominentů a to bez ohledu na to, jaká byla. 
Neměl jsem tedy o něho obavy. 

Šel jsem lesem a znovu si procházel celou situaci. Jak je možné, 
že stará paní mne tak dokázala vyvést z konceptu?. Pořád jsem měl 
před sebou ty její upřímné hluboké až pohádkově moudré oči. Na-
jednou jsem si uvědomil, že je to ona, a ne já, kdo určuje chod dění. 
Že je to láska a dobro, co mi nedovolovaly promluvit tak, abych jí 
ukřivdil. Že není možné do nekonečna páchat nepravosti a domnívat 
se, že je to v pořádku. Ucítil jsem v tom okamžiku, že je cosi nad 
námi a ono garantuje náš život a to bez ohledu na to, zda se nám to 
líbí, či ne. 

Opřel jsem se o nejbližší kmen stromu a cítil se zcela vyčerpán. 
Pomalu jsem se po kmeni svezl k jeho kořenům a napůl jsem zůstal 
sedět a napůl se o něho opíral.  

Uvědomoval jsem si, že se děje cosi převratného v mém životě, 
ale nějak jsem nebyl schopen věci ještě chápat, natož jim rozumět. 
Tupě jsem zíral před sebe, a byl jsem zcela paralyzován. V tom 
jsem si začal uvědomovat kolem sebe změnu. Jakoby se kolem 
objevilo více světla a vše se projasňovalo. Přede mnou v nízkém 
porostu se objevila dokonce zář. Už jsem se ničemu nedivil a jen 
jsem odevzdaně čekal, co se bude dít dál. Z porostu vystoupila po-
stava a šla přímo ke mně. Byl to vysoký muž, který měl na sobě 
jakýsi přehoz a v rukou knihu, která byla poměrně objemná. 

Pár kroků přede mnou zůstal stát a já uslyšel hlas – Tak pojď. 
Díval jsem se na něho, a proto jsem měl možnost postřehnout, že 

neotevřel ústa. Přesto tento hlas zněl neobyčejně jasně, a co bylo 
ještě divnější, byl v něm jednoznačně dán pokyn k tomu co se má 
dít. Vím, že to zní poněkud neobvykle pro normálního posluchače, 
ale jde o to, že v normální mluvě je jistá dvojznačnost. Někdy větší, 
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někdy menší, ale vždy je tam cosi, co ne zcela jasně definuje sku-
tečnost. My si tento paradox už ani neuvědomujeme. Tady ale vše 
vyznívalo naprosto jednoznačně a srozumitelně ve smyslu toho co 
je tím míněno. 

Zvedl jsem se a přistoupil k němu. Usmál se na mne a ukázal ru-
kou zpět ke stromu. Otočil jsem se, a k svému úžasu jsem zjistil, že 
pod stromem někdo leží.  

”To je tvoje tělo”. Uslyšel jsem ten zvláštní jasný a jednoznačný 
hlas. 

Moje tělo? Co je to za nesmysl? 
”Ano, tvoje tělo. Jde o pouhou část tebe. Ty sám existuješ nezá-

visle na tomto těle a stojíš vedle mne”. 
Díval jsem se na něho a nevěděl, co si mám o tom myslet. Vyvedl 

mne ale rychle z rozpaků. 
”Tvé volání po vyjasnění způsobilo, že jsem zde. Pojď, bude ti 

vše, o co požádáš, objasněno”. 
Otočil se do směru svého příchodu a já s úžasem před ním spatřil 

něco, co nejsem schopen dobře popsat. Vypadalo to jako tunel 
v prostoru. 

 Jakoby do ztracena se ztrácel náš svět. V místě tunelu jsem měl 
dojem jiné dimenze. Pokynul mi a já se pojednou ocitl v onom tune-
lu. 

Měl jsem pocit, že kolem mne víří naprosto vše. Hvězdy, planety i 
prostor vytvářely kulisu v obrovské rotaci a já letěl tímto jejich stře-
dem, aniž bych byl čímkoli ohrožován. 

Pojednou jsem se ocitl ve zvláštním prostoru. Vypadal jako rozleh-
lý sál, ale jeho stěny byly kdesi v nedohlednu. Zdálo se, jako by se 
rozléhal donekonečna. 

Přede mnou se rozprostíralo obrovské schodiště a po jeho stra-
nách stály postavy a pěly nádherný chorál. Nikdy jsem nic podob-
ného neslyšel a už asi ani neuslyším. Něco tak nádherného, že to 
bralo dech a člověk by to vydržel poslouchat stále. Schodiště bylo 
zvýše patra a na jeho vrcholu bylo oválné světlo, jež svou delší osou 
směřovalo dolů. Toto světlo bylo neobyčejně jasné, ale neoslňovalo. 
Vycházely z něj paprsky, jež jsem vnímal nejenom pocitem, ale i 
zrakem. 
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Tyto paprsky představovaly dobro, lásku, moudrost, vědění a ne-
představitelnou laskavost. Cítil jsem, jak mnou procházejí a toto vše 
s sebou nesou. Byl jsem naprosto fascinován. 

Uvědomoval jsem si, že stojím před příčinou všech příčin, 
před zdrojem všeho, co zde bylo, je a bude.  Byl jsem ohromen, a 
aniž jsem si uvědomoval, co činím, chtěl jsem se rozeběhnout ke 
schodišti a po něm ke SVĚTLU. Byl jsem ale okamžitě zastaven 
příkazem, jenž se mi opět tak jasně objevil v mé mysli. 

”Tvůj čas dosud nepřišel, chtěl jsi vědět, tak se ptej”. 
Strnul jsem. Aniž jsem nějak uvažoval, vyhrkl jsem jediné slovo. 
”Proč? ” 
”Protože jsou to tvé zkoušky. Zatím jsi příliš neobstál. Můžeš ale 

vše napravit”. 
Mé zkoušky? To je dobré, a jak se mám zachovat já? Proč zrovna 

já mám mít takové zkoušky? A vůbec, kdo jsem a jak dlouho ještě 
budu? 

Opět se mi dostalo odpovědi. 
”Byl jsi dávno před tím, než-li ses v tomto životě zrodil a budeš i 

dávno poté, až se tvé tělo rozpadne v prach. Tvé zkoušky jsou jen 
reakcí osudu na tebou vytvořené příčiny a k tomu, aby mohly být 
definitivně odloženy, musí být otestovány a anulovány. Tebou vytvo-
řené příčiny představují porušení harmonie Universa, a proto se 
musí vyrovnat. Nikoliv systémem zub za zub, ale tím, že vyjdeš ve 
svém poznání nad ně a pochopíš a porozumíš jim, a tím je překo-
náš". 

Bylo mi toho řečeno ještě mnoho a vše mě ohromovalo a naplňo-
valo úctou a pokorou před moudrostí Universa a bytí jako takového. 

Slova, jež ke mně byla promlouvána pomocí vnitřní mysli, byla 
provázena vnitřním prožitím tohoto stavu a tím bylo umožněno jejich 
plné pochopení v jejich původních významech. Je to něco, co se 
diametrálně odlišuje od běžné řeči a ta v tomto porovnání vypadá 
jako velmi primitivní sdělovací prostředek. 

Proto jsem měl možnost v okamžiku pochopit ty nejdůležitější 
pravdy, jak svého žití, tak i života jako takového. Porozuměl jsem 
tomu, že smyslem života je vývoj a cesta za poznáním za moudrostí 
a za láskou. Porozuměl jsem hluboké moudrosti Universa a tomu, 
že nic v něm není zlé. Jen my sami ve své omezenosti si toto zlo 
vytváříme.  
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Vše to mi bylo umožněno onou jednoznačností řeči, která zároveň 
i umožňovala přenášet i to, co je za řečí míněno. Přenášela i vnitřní 
stav, neboli obsah toho, co stojí za slovy a větami. Přenášela vnitřní 
myšlenku, jež je jinak nesdělitelná. 

Dozvěděl jsem se ještě mnoho dalších věcí. Důležité ale v tomto 
okamžiku je, říci ještě něco o posledním zážitku. Čas se totiž velmi 
přiblížil večeru a je nutno pomýšlet na ukončení našeho setkání 

 
Mimoděk jsem se podíval na hodinky. Jejda, on má pravdu. 

Vskutku je spoustu hodin. To mě ale neodradilo od toho, abych se 
neohradil a tak jsem se zeptal. 

”Promiňte, ale já na rozdíl od Vás vůbec nesdílím pocit, že v tomto 
světě není zlo. Ba právě naopak. Domnívám se, že je ho tu až příliš. 
A už vůbec nesdílím ten názor, že bychom si ho vytvářeli pouze my 
sami”. 

Chvíli pokyvoval hlavou a pak řekl.  
”Já se Vám nedivím. Já být Vámi, tak bych tomu také nevěřil. Jo, 

člověk je už takový.” 
Zase chvíli mlčel, jako by sbíral myšlenky na závěrečné povídání. 
Poslední co jsem chtěl vědět byl pojem času. Vždy mě uchvaco-

valy různé fantazie s časem a tak jsem se chtěl dozvědět, o co 
vlastně jde. 

”Čas je dimenze podobná prostoru, ale přeci poněkud jiná.” Zněla 
odpověď. ”Nejlíp to pochopíš, když ti to ukážeme”. 

Tak jsem najednou uviděl naší Zemi jakoby z velké výšky. Prudce 
se mi přiblížil povrch a já spatřil oblast Římské říše. Uviděl jsem 
v něm začínající děj příběhu ale i jeho pokračování i závěr. Vše to 
trvalo několik staletí a v ději se vystřídalo mnoho osob. Podivné ale 
bylo, že to vše jsem vnímal najednou. Začátek, průběh i konec jsem 
viděl současně. Jako bych k nim stál bokem, či jakoby byly nakres-
leny na obraze. Všechny události byly prostě najednou. Něco tako-
vého si nelze ani představit, natož pochopit.  

Závěrem ti chci ještě říci, že vše co jsem tam prožíval, jsem 
prožíval opravdově. Jde totiž o to, že současný svět, v němž 
žijeme, je sice skutečný, ale ten, v němž jsem se ocitl, byl ne-
srovnatelněji skutečnější. 
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Víš, vše to, co jsem měl možnost poznat, by se dalo přirovnat k 
úžasné, nádherné a vše zahrnující skutečnosti, která je něčím, co 
převyšuje vše, co si jen dokážeš představit. 

Celé Universum se tak dá vzdáleně přirovnat k velkému nádher-
nému ohni, ze kterého vystřelují velké a mohutné plameny. My lidé 
jsme pak podobni jiskře, která odletěla z tohoto ohně a ve vzdále-
nosti, kam nezasahují tyto plameny, se snaží rozhořet v nový ohý-
nek. Jako jiskra jsme v cizím prostředí (hmotě), kam nám nemohou 
bezprostředně být ku pomoci plameny ohně (Boží síly). Máme ale 
vše, co potřebujeme, na rozhoření se v úžasný oheň. Na rozdíl od 
plamenů, které jsou svou podstatou zakotveny v ohni, my si musíme 
poradit sami. Máme k tomu vše co je zapotřebí a ještě cosi navíc. 
Tím je naše svobodná vůle.  

Máme tak možnost si sami volit způsob, provedení, dobu i intenzi-
tu akcí, které chceme podniknout. Oheň (Boží síly) nás vybavil vším, 
co je zapotřebí, a také nám připravil cestu časem. Na této cestě se 
setkáváme postupně s ŘÁDEM (princip jak se zachytit mimo oheň a 
začít hořet, neboli jako člověk zachytit se ve hmotě a tam se uvě-
domit), poté s LÁSKOU (první plamínky malého ohýnku, neboli u 
člověka žít pro druhé svým plným vcítěním) a posléze s 
POZNÁNÍM. Což je závěrečný stav, v němž plameny našeho už 
ohně, a nikoliv ohýnku, splynou s plameny hlavního ohně.  

Neboli jako bytost se staneme součástí Univerzálního VĚDOMÍ a 
tedy BOHA. Staneme se tak vlastně zasvěcenci. Celé naše úsilí 
tedy směřuje do stavu návratu k principu, jinak řečeno k návratu 
domů, ale s tím, že přineseme užitek celku. 

V přirovnání k ohni, je to o to větší mohutnost ohně, v lidském po-
jetí je to pak produchovnění hmoty a poznání z toho vzniklé. 

Je ale čas naše setkání ukončit. Vím, že máš mnoho otázek, je 
ale nutné, aby ti došly některé informace, a ty jsi je dokázal zpraco-
vat, a to nejenom povrchně jako v současné chvíli, ale celou svou 
osobou.  

Aniž jsem si to v tom okamžiku uvědomoval, tak přešel na tykání. 
Byl jsem příliš vnořen do toho, co jsem slyšel, než abych takovou 
drobnost zaregistroval. 

”Až pocítíš potřebu se sejít, tak přijď”. 
Zvedl se a měl se k odchodu.  
”No moment, jednak bych se opravdu na několik věcí chtěl zeptat 

a jednak ani  nevím kde a kdy vás najdu”. 
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”Je-li žák připraven, učitel si ho vždy najde. Neměj obavy. Až bu-
deš připraven – setkáme se” 

Zatímco já jsem zůstal překvapen jeho odpovědí, sebral vedle le-
žící klacek, který mu posloužil jako hůl a pomalu odcházel. Než 
jsem se vzpamatoval, zmizel mi mezi stromy. 
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UVAŽOVÁNÍ 

Uplynulo několik dní.  
Stále mi nešel z mysli onen člověk z lesa a jeho vyprávění. Stále 

jsem pořádně nechápal proč vlastně mi to povídal. Chtěl snad vyvo-
lat ve mně zvědavost a tím i podnítit mou touhu přijít věcem na 
kloub?  

Snad.  
Skutečností ale je, že mi nasadil brouka do hlavy. Slyšel jsem cosi 

o lidech, kteří jsou schopni opustit své tělo, nikdy jsem jim ale nepři-
kládal zvláštní váhu. Snad proto, že jsem neměl možnost se 
s někým takovým potkat?  

Nevím.  
Sugestivní vyprávění starce z lesa ale ve mně zanechalo dojem. 

Zvláště mi nešlo z hlavy několik jeho tvrzení. 
Říkal, že než opustil své tělo, tak se jakoby rozednilo. Napřed 

jsem tomu nepřikládal zvláštní význam. Pak mi ale došlo, že to mů-
že znamenat velmi mnoho. Napadlo mě totiž, že by to mohlo před-
znamenávat, že se stařec ocitl vlastně už v jiné dimenzi. To by 
znamenalo, že náš svět je jakoby vícevrstevný. Prostor je stejný, 
čas snad taky, a přesto by to mohlo být v jiné dimenzi? 

 Je to možné?  
Snad ano. Vysvětlovalo by to objevení se muže s knihou. V tom 

případě by to byl zřejmě nějaký andělský posel, nebo něco podob-
ného. 

Jak ale vysvětlit jeho průchod ”tunelem”?  
Když už byl v jiné dimenzi a to bez tunelu, tak proč do další musí 

být tunel? 
Pak mi ale napadlo, že by to mohlo být třeba tak, že ta dimenze 

v níž se ocitl hned, je natolik podobná Zemi a je ji nejblíže, že tu ani 
není nějakého tunelu zapotřebí. Vždy, když mluvil o vyšší dimenzi, 
tak ji vůbec k Zemi nepřipodobňoval. Navíc se přeci zmínil o tom, že 
z této dimenze sledoval běh událostí na Zemi v době Římské říše. 
To by asi v blízké dimenzi nebylo možné.  

Měl jsem z toho zamotanou hlavu.  
To ale nebylo všechno. V tom vyprávění bylo daleko více míst, 

která jsem ne zcela jasně chápal. Jedním z nich bylo i tvrzení o 
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reálnosti našeho světa. Pokud by mělo být pravdivé, pak by to zna-
menalo, že náš svět je pouhou pěnou na oceánu skutečností jiných 
světů. 

Odjakživa jsem měl za to, že pokud existuje nějaký svět mimo 
náš, pak je jakýmsi stínem tohoto našeho světa a nikoliv tím, kdo ho 
určuje. Vždyť duchové jsou nejenom neviditelní, ale nemají ani reál-
nou existenci. Jsou jen přízrakem. Alespoň jsem si to myslel. Tady 
najednou se zdá, jakoby jsme tím přízrakem byli my sami. 

 Dalším problémem se mi zdálo být jeho tvrzení o tom, že vše 
v tomto světe je moudře zařízeno a že žádné zlo ve skutečnosti 
neexistuje. Že je pouze v nás.  

Už jsem se s tímto tvrzením setkal.  
Až dosud jsem je vždy odmítal jako nesmyslné. Je zajímavé, že 

z úst starce, přestože jsem proti němu protestoval, mi až tak ne-
smyslné nepřipadalo. Poprvé jsem se nad tímto tvrzením vážně 
zamyslel a pojednou mi vyvstávalo v jiných souvislostech.  

Pokud vezmeme v úvahu vývoj člověka a potažmo Vesmíru, pak 
je jen těžko představitelné, že vše je tu jenom proto, aby to skončilo 
Zlem. 

 Vždyť před tím, než-li se objevil na Zemi člověk, žádné zlo tu ne-
bylo. Objevilo se až s ním. Stařec říkal, že je pouze v něm.  

Je nebo to není možné? 
Další nezodpovězenou otázkou byla otázka o čase. Jak mohl vidět 

věci, které přesahovaly několik staletí najednou? Vždyť příští vteřina 
je již něco jiného, než ta minulá a ta opět něco jiného, než ta ještě 
před ní. Kdyby tomu tak nebylo, tak by snad nemohl existovat děj? 
Nebo snad ano? Jak může vidět věci ve smyslu děje najednou. Jak 
může vidět děj, jenž probíhá? Vždyť jde o stav, kdy minulost, pří-
tomnost i budoucnost by musely být svázány do jednoho svazku a 
prohlíženy jako věc.  

Vzpomněl jsem si na pojem časoprostor. Nikdy bych ho ale neu-
važoval takto a ani bych si s ním v tomto kontextu nevěděl rady. 
Vždy jsem ho měl spíše za pojem čistě spekulativní, jenž je výplo-
dem teorie relativity a je v běžném životě nepoužitelný. 

 Z neposledních podivností se mi jevilo i jeho tvrzení o tom, že 
sdělení, která obdržel, byla naplněna vnitřní informací, které okamži-
tě rozuměl. Při jeho vyprávění jsem měl dojem, že tím míní vnitřní 
obsah do té míry, že je tím možno sdělit i to, jakou chuť má ovoce, 
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které jsem v životě nejedl a já správně ucítím její chuť v ústech. 
Tedy vjemy emoční, emociální, skryté i zjevné a to bez ohledu na to, 
jestli jsem je kdy zažil nebo ne. 

Věděl jsem o kartářkách, které mohou vykládat karty a předvídat 
tak budoucnost. Jejich řemeslu jsem nikdy příliš nedůvěřoval. Čas 
od času se snad i stalo, že se cosi vyplnilo. Bral jsem to jako cosi 
”mezi zemí a nebem”. Něco co nelze racionálně vysvětlit. Teď jsem 
uprostřed takového děje sám a nevím si s ním rady. 

Uplynuly další dny a já stále nevěděl. Jednoho dne mě navštívil 
přítel a vyprávěl mi o nějakém člověku, kterého jsem neznal. Poví-
dal, že mu jakýsi léčitel velmi pomohl, a to v okamžiku, kdy vše 
ostatní selhalo. Už jsem o takových lidech slyšel, ale osobně jsem 
se s nimi dosud nikdy nesetkal. 

Tato zpráva ve mne vyvolala opět vzpomínku na starce a já se 
rozhodl, že se vypravím na setkání s ním. Domníval jsem se, že 
jeho požadavek, abych věci zažil, jsem dávno splnil. Tak jsem se 
jednoho dne vypravil zase na toulku lesem. Chodil jsem dlouho a 
pořád jsem nemohl natrefit na ono místo, kde jsme se setkali. To 
nebývá obvyklé, abych nemohl najít místo, kde jsem již jednou byl. 

Hledal jsem dlouho, prošel celý les, ale ani starce ani místo naše-
ho setkání jsem nenašel. Byl jsem značně rozladěn. Vrátil jsem se 
domů a tušil jsem, že tu něco nesedí.  

Nechápal jsem ale, o co jde.  
Vždyť mi stařec říkal, že se s ním mohu setkat, až budu připraven. 

No a já jsem se cítil být na toto setkání nejenom dostatečně připra-
ven, ale i odhodlán si tentokráte vynutit odpovědi na vše, co mě 
bude zajímat. 
Čím více jsem se starcem zabýval, tím víc mi připadal jako někdo, 

kdo hodně ví. Zdálo se mi, že spoustu problémů jenom jakoby na-
kousl a nechal otevřené. Chtěl jsem mít ve věcech jasno.  

Jak je vidět, tak první předpoklad na objasnění zatím selhal. Bude 
to asi problém starce najít. 

Protože jsem ho v lese na své toulce neobjevil, pustil jsem ho opět 
z hlavy. Opět uplynul nějaký čas.  

Jednou při jízdě autem jsem měl poruchu. Nebylo to daleko od 
domova, ale bylo jasné, že auto dál nepojede. Odstrkal jsem ho tedy 
na kraj silnice na vedlejší lesní cestu. Bylo dopoledne a já již neměl 
nic jiného na práci, než dojet domů a vyspat se. Jel jsem z Moravy, 
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a protože jsem v noci nechtěl přes Prahu, tak jsem se tam vyspal a 
jel ráno. 

Vydal jsem se tedy přes les k domovu. 
Jdu lesem a ani se nijak nerozhlížím. Orientace v lese mi nedělá 

problémy, a tak jsem schopen ujít mnoho kilometrů a stále vím kam 
jít a odkud jsem to vlastně přišel. Pojednou zvednu oči a k svému 
úžasu stojím na místě, kde jsem se před mnoha dny potkal se star-
cem. 

Zůstal jsem stát. Ano tady to bylo.  
Je to všechno úplně stejné, tak jak jsem si to pamatoval. Jen sta-

řec tu není. Kde je mu asi konec. 
”Kde by asi mohl být?” Uslyšel jsem známý hlas. Otočil jsem se a 

k mému překvapení přede mnou stál stařec, jakoby vyrostl ze země. 
Z radosti nad setkáním jsem si ani neuvědomil, že mi odpověděl na 
mou myšlenku a nikoliv na pronesenou řeč. 

Pokynul mi na známé místo, kde jsem kdysi seděl a posadil se 
opodál. 
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SETKÁNÍ DRUHÉ – POUSTEVNÍK 
Když jsem se usadil, tak se dal do povídání. 
"Vím, že jste poněkud zmaten z toho, co se kolem vás děje. Je to-

ho ale mnohem víc, nežli tušíte." 
Jako minule tak i teď mi připadal tajemný, a tak jsem ho nepřeru-

šoval. 
"Povím vám příběh, jenž jsem zažil před lety. Bylo to v době mého 

přerodu. Tenkrát mi pomohl se zorientovat a tak doufám, že se 
stane i ve vašem případě." 

A začal vyprávět. 
 

Pokusím se ti popsat události z nedávné doby, které se dotýkají 
našich setkání. 

Při nedávné návštěvě svého známého jsme "dali řeč". Tak jsem 
se dozvěděl, že chce navštívit hrad (spíš zříceninu) PRAVDU, kde 
se má nacházet poustevník a odtud prý bude provedena výprava na 
KOUNOVICKÉ KAMENNÉ ŘADY.  Projevil zájem o uvedenou vý-
pravu a při vysvětlování vyšlo najevo, že tyto KAMENNÉ ŘADY 
nelze procházet libovolně.  

Jsou totiž energeticky nabity a je nutno respektovat jejich náboj 
tak, aby se energie v těle skládala a nikoliv vzájemně rušila. Je tedy 
nutno ŘADY procházet podle předem určeného plánu, který pocho-
pitelně není běžnému člověku znám.  

Mé překvapení z této akce bylo o to větší, když jsem se dozvěděl 
impozantní rozměry těchto ŘAD. Kameny jsou od sebe vzdáleny 
cca 1 metr a délka řady je cca 400 až 500 metrů. Ve vzdálenosti asi 
2 metrů běží další řada a vedle ní znovu řada a tak dál. Šířka je asi 
500 metrů. Jedná se tak plošný útvar o rozměrech 500 x 500 metrů.  

Protože můj známý přesně nevěděl, zda a hlavně kdy má uvede-
ná výprava od poustevníka vyrazit, domluvili jsme se, že se k němu 
vypravíme okamžitě a zeptáme se ho na to.  

Do té doby jsem výraz "poustevník" bral se značnou rezervou. 
Cesta proběhla bez problému a cesta na hrad (pěšky) taky.  
Když jsem poustevníka spatřil, vzalo mi to dech.  
Domníval jsem se, že takoví lidé mohou existovat pouze v pověs-

tech a pohádkách, ale v současné době?  
Poustevník byl na první pohled nenápadný muž. Vzrůstem nic 

moc. Zato vnitřně vyzařoval ohromujícím způsobem. Byl to evident-
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ně nejenom moudrý muž ale i ten, kdo rozpráví s přírodou (stromy, 
skály, elfové apod.) a snad i se zvířaty.  

Naše setkání muselo vyvolat úsměv na rtech náhodných pozoro-
vatelů. 

 Chovali jsme se tak, jako bychom se znali odjakživa. Nabídl mi 
kafe a já s úsměvem přisvědčil. Nato prstem "vymyl" hrníček a na 
konvici, jež snad pamatovala ještě císaře pána, uvařil vodu. Kafe 
bylo výborné. Sdělil nám, že se jedná o mylnou informaci ohledně 
výpravy, ale na můj dotaz, zda by nepřevzal roli průvodce, velmi 
ochotně kývl. Tak jsme se domluvili, že příštího dne ve dvě hodiny 
po poledni vyrazíme. 

Následný den jsme se sešli v počtu cca 10 lidí. Já a můj známý s 
rodinou a ještě nějací lidé, kteří se o tom dozvěděli. 

Cesta lesem v délce asi 5 km pomalu uběhla a já se dozvěděl 
cestou další podrobnosti. Jde prý o národ předkeltský a jeho lokali-
zace v čase by mohla být v období před několika tisíci lety před 
Kristem. Poustevník mi ukazoval místa, kde kdysi stávaly svatyně, 
kde byly obřadní sály, kde sídlili kněží a mnoho jiného. Pochopitelně 
v těch místech po uvedených lokalitách nebylo ani potuchy. Všude 
se rozkládal les nebo pole. Podle jeho prohlášení je současné ka-
menné pole pouhou troskou původního rozměru a on je odhaduje 
na jednu pětinu původního rozsahu. 

Na dotaz – jak to vše ví – odpovídal vždy stejně. Řekl mi to DRAK. 
Tím mínil zemskou životní sílu, jež dává základ životu Zemi a též 
naší první čakře. Byl tím, kdo s touto silou dokázal komunikovat. 
Pochopitelně nejenom s ní. Při průchodu ŘADAMI jsem si uvědomil, 
jak důležité je tyto řady správně procházet. Postupně jsme se na-
před čistili a to především na našich vnitřních orgánech, a pak jsme 
se začali nabíjet. Mnohé kameny tuto funkci plnily velmi účinně. Pak 
mi ukázal "kámen", který mu byl propůjčen. Poté jsme se dostali ke 
kameni, o kterém prohlásil, že by mohl být "mým". Přicházeli jsme k 
němu ze strany břízy (můj oblíbený strom), která z pod něho vyrůs-
tala. Mimoděk jsem natáhl ruku a stromu se dotkl. V tom okamžiku 
se mi spustila "vize". Při plném vědomí jsem pojednou uviděl vše 
tak, jak to kdysi vypadalo. Po lese ani památky, Od kamene ke ka-
meni se pohybovali muži bílé pleti, vysokého hrdého vzrůstu, kteří 
vzbuzovali svým jednáním úctu. Byli oděni do rouch, z nichž jsem 
cítil cosi velmi vzdáleného v čase od Atlantidy, ale co ještě není v 
pravém smyslu evropské, případně keltské.  
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Byla v nich úžasná moudrost a vědění. Věděl jsem, že zajišťují 
chod událostí, jež teprve přijdou.  

Jsou snad oni garantem našeho průchodu materialistickým ča-
sem? To pochopitelně nevím. Je to ale možné. Poté nás zavedl ke 
kameni, který vše stabilizoval a ukotvil energie v těle.  

Navštívili jsme ještě "střelnici" – místo, kde lze vyslat shluk ener-
gie tak, aby se vrátila, a mezi člověkem a skalou před níž stojíte, 
rezonovala. Tím pochopitelně velmi sílila. První paní, co to zkusila, 
se dostala do stavu rezonance se srdeční čakrou. Pochopitelně 
jsem viděl shluky energií, jak jí nabíjejí, a je jasné, že jsem si to 
nemohl nechat ujít. To jsem ještě netušil, co mě čeká. Před skalou, 
opřen o strom, jsem vztáhl ruce a vyslal energii. Čekal jsem nápor 
energie v srdeční čakře. Stalo se ale cosi jiného. Jsem tím, kdo je 
víc otevřen v šesté čakře, než v ostatních. Tak jsem dostal posílený 
shluk energií do třetího oka. Intenzita byla tak mohutná, že jsem toto 
cítil ještě několik dní. Pochopitelně ne jako bolest, ale jako vjem. 

Tak jsem zažil "poustevníka" i jeho hrad i jeho kameny.  
  
Zmlkl a zahleděl se kamsi do dáli. 
Trpělivě jsem čekal a poslouchal jeho vyprávění. Jednak jsem byl 

rád, že jsem se s ním setkal, a jednak mě jeho příběh zaujal. Přesto 
jsem byl odhodlán se s ním jen tak nerozejít. V každém případě 
jsem chtěl, aby mi mnohé z toho co mi naznačil, také objasnil. To se 
pochopitelně týkalo jak setkání z minula, tak i současného. Nežli 
jsem se ale zmohl na zformulování nějaké otázky, tak se ozval sám. 

”Vím, chtěl byste vědět, proč jste mě nemohl najít a proč 
v okamžiku, kdy jste mě už nehledal, jste mě nalezl”. 

Nemohl to vyjádřit přesněji. Přesně na to jsem se ho chtěl zeptat 
ze všeho nejdřív. 

”Říkal jsem vám, vlastně tobě”.  
Usmál se a bylo jasné, že přecházíme na tykání a já to bral 

v tomto okamžiku už jako samozřejmost.  
” Že se potkáme, až budeš připraven”. 
”Já byl připraven, ale vy nikde”. Skoro jsem vyhrkl.  
 
”Být opravdu připraven, není totéž, jako myslet si, že jsi při-

praven. Podle čeho jsi usuzoval, že již nadešel čas? Domnívám se, 
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že nebudu dalek pravdy, když řeknu, že to byl tvůj subjektivní pocit, 
který vycházel z tvého vědomí a nikoliv z faktu.  

Být opravdu připraven, znamená výzvu. Tato výzva se dotkne 
všeho kolem tebe a způsobí, že se všichni, kteří mohou pomoci, o 
této výzvě dozví". 

”To ale přeci není možné”. Oponoval jsem. ”Jak by se někdo mohl 
dozvědět, jestli jsem či nejsem připraven na nějaké setkání, když o 
tom s nikým nemluvím? ”. 

”Vidíš a přeci se dozví”. Usmál se a pokračoval. ” Ty sám to způ-
sobíš. Vyšleš tuto zprávu tak, jako televizní vysílač vysílá televizní 
zprávy. Na rozdíl od něho se jedná o nesrovnatelně jemnější vysílá-
ní, které současné technické přístroje nedokáží zachytit. Proto se 
mnozí, kteří se pohybují na materialistické rovině domnívají, že ta-
kové zprávy neexistují. Je to jejich omezenost, která nemá nic spo-
lečného se skutečností.” 

"To snad ne". Opáčil jsem 
"Ale ano". Podíval se na mne a pokračoval. " 
"V každé době byli lidé, kteří se domnívali, že všemu jsou schopni 

porozumět a vše jsou schopni pochopit. Je lhostejné zda šlo o stře-
dověk, či současnost. Teprve jejich následníci pochopili v plném 
rozsahu jejich omezenost.  

Tak ještě dnes vyvolává úsměv tvrzení, že předmět těžší vzduchu 
nemůže létat a to přesto, že tehdy před cca 100 lety se to bralo smr-
telně vážně. Ubezpečuji tě ale, že ve své době to bylo míněno a 
publikováno s veškerou seriózností. Bylo to opravdu míněno zcela 
vážně.  

Zrovna tak se tato omezenost dotýká i dneška, kdy je tvrzeno a 
zpochybňováno vše, co je mimo přímou hmotu a hmotný projev. 
Nehmotné věci a projevy jsou zrovna tak skutečné, jako prav-
divé a jestli je někdo zpochybňuje, neznamená to nic jiného, 
než to, že jim nerozumí, či nechce rozumět." 

Je to zvláštní, říkal jsem si v duchu. Nikdy mě o těchto věcech ni-
kdo nevyprávěl, a přesto jsem měl pocit, že vše co stařec říká, vy-
chází z jakési hluboké moudrosti. Moudrosti, která stojí v pozadí 
našich snah o porozumění a pochopení věcí, událostí a procesů ve 
světě či v přírodě.  
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Co je to se mnou, myslel jsem si, že pojednou zde naslouchám 
podivuhodným vyprávěním a mám hluboko v sobě pocit, který mluví 
o tom, že to vše je přesně tak jak to mám slyšet.  

Různých vyprávění a příběhů jsem slyšel nespočet.  
Jak jsem je přijal, tak jsem je zase odložil. Vyprávění starce ale ve 

mně způsobovalo cosi jiného. Jakoby hluboko uvnitř se ozýval hlas, 
který říkal – naslouchej. 

Poprvé v životě jsem zaslechl cosi, o čem jsem se domníval, že 
vůbec neexistuje.  

Vnitřní hlas.  
Bylo toho ale ještě mnoho, co jsem chtěl vědět, a proto jsem se na 

starce obrátil s dalším dotazem. 
"Z vlastní zkušenosti i z vyprávění mnoha lidí a konec konců i z 

vašeho plyne zcela jiný úhel pohledu na události a děje člověkem, 
kterým jste byl a tím, kým jste v současnosti. Vím, že jste říkal, že 
Vás pobyt mimo tělo změnil. Je ale vůbec možná změna tak veliká, 
aby změnila charakter člověka?" 

"Víš", opáčil, "kdesi jsem četl či slyšel, že veškeré zlo je pouhou 
nevědomostí a ničím víc. V našich podmínkách se to zdá jako ne-
smysl.  

Problém ale je v tom, že jde skutečně o pravdivou informaci a my 
jí hodnotíme chybně. V čem je problém? 
1. Jsme vnořeni v systému a nemáme patřičný rozhled 
2. Jsme systémem manipulováni tak, abychom se domnívali, že 

žijeme svobodně a vše jde podle nás. 
3. Naše neochota se dopídit pravdy, pokud tato není v souladu s 

naším světonázorem 
Abych to řekl srozumitelně. V okamžiku mého pobytu mimo tělo 

jsem se dostal do stavu, v němž jsem měl možnost spoustu věcí 
poznat.  

Jde o něco jiného, než na co jsme běžně zvyklí.  
My se tady musíme pracně se vším seznamovat, učit se a pomocí 

zkušeností a času věci poznávat. Naše řeč je nedokonalá ve smyslu 
předání informace. Ten, který není obeznámen se situací, je scho-
pen pomocí řeči pouze porozumět informaci, na úrovni svého po-
znání. Já ale jsem měl možnost zároveň nejenom přijímat in-
formace, ale zvedat i úroveň svého poznání. Proto jsem se dostal 
tam, kde jsem v současnosti." 
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"Dobře", připustil jsem, "pokud je tomu tak, tak proč nejsou tímto 
fenoménem obdarování i jiní, nebo dokonce všichni". 

 "Problém je v tom, že mnozí z lidí nejen, že na něco takového 
nejsou připraveni, ale ve své podstatě to vlastně odmítají. Pokud 
sami nebudou připraveni, pak není takový postup vůbec možný". 

Seděl jsem a přemýšlel, jestli má stařec pravdu. Je vůbec možné, 
aby někdo odmítal jít dál ve svém poznání? Pak jsem si vzpomněl 
na rozhovor se svým dávným spolužákem. Úplně mě tehdy vyvedl z 
rovnováhy tvrzením, že ho v životě už nikdo nemůže dostat do situ-
ace, že by se musel něčemu učit. Šlo o nějaké přeškolování.  

Doslova řekl: "Nikdo mě už nikdy nedostane do školních lavic". 
Asi to nebude jediný případ, podle toho co stařec říká. 
Neochota lidí se něčemu učit je asi v nás zakořeněna z dětství. 

Řekl bych, že nedokonalé školství, které v žáčkovi vyvolává strach 
ze školy, bude asi ještě v mnohém na překážku.  
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SETKÁNÍ TŘETÍ – MLM 
 

Plynuly dny a nic zvláštního se nedělo. Měl jsem starce plnou hla-
vu a nevěděl jsem, co s tím vším. Při náhodné procházce jsem po-
tkal známého ze školních let. Byl jsem pochopitelně rád, že ho vi-
dím, ale hned od začátku našeho setkání jsem měl takový zvláštní 
pocit, že nejde o náhodu. 

Jak se brzy ukázalo, tak mé tušení bylo správné. Tajuplně mi sdě-
lil, že mu leží na srdci mé životní štěstí. Podivil jsem se nad jeho 
starostlivostí, ale on mě nenechal dlouho v nejistotě. Vyhledal mě 
údajně právě proto, že mi chce sdělit něco velmi důležitého, co mů-
že změnit můj život. 

V duchu jsem se podivil. 
Opět jeden co má o mě zájem. Tedy, abych byl přesný, o můj 

šťastný život.  
Začal jsem být na tu novinku zvědavý. Po pravdě řečeno, vyklopil 

to obratem. 
Multi–level marketing je údajně oním zázrakem. Jde prý o to, že 

pomáhám druhým a vysvětluji jim výhody jakéhosi preparátu, který 
se pojednou ocitl v jeho ruce a zároveň na tom velmi finančně zís-
kám. Získáme na tom prý všichni. Aspoň to tvrdil se zcela vážnou 
tváří.  

Vtip prý je v tom, že obejdeme obchodní síť a tak vlastně pomů-
žeme dobré věci. 

Díval jsem se na něj a měl jsem pořád pocit, že mluví spíš o 
tom, že on sám chce peníze a na těch ostatních mu až tak nezá-
leží.  

Pochopil jsem, že jeho finanční pozice se zlepší, pokud mě dosta-
ne do jejich nákupně–prodejního řetězce. Dokonce jsem měl i pocit, 
že jde o člověka, který by se velmi rád vysmekl z chodu tohoto světa 
ve smyslu zodpovědnosti k němu. 

Jeho přesvědčování na mě mělo nakonec obrácený dopad, než 
bývalý spolužák předpokládal. Vyvolalo to totiž ve mně odpor a tak 
jsem razantně hovor ukončil a s pachutí nepříjemnosti, jsem toto 
setkání ukončil. 

Ke svému úžasu jsem ještě ten samý den na téže procházce po-
tkal i mého známého z lesa. 

Pln spolužákova přesvědčování jsem se obrátil na starce s otáz-
kou, co že tomu říká. 

Sedl si na mez do trávy a spustil. 
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Multi–level marketing znamená v podstatě víceúrovňový obchod 
nebo prodej. To je ale vyjádření slovního spojení a nikoliv podstaty 
stavu, jenž ve skutečnosti představuje  úplně něco jiného.  

Mnozí se nechají nalákat na zdánlivou pomoc lidem, jiní zase na 
vidinu snadného zisku a zase jiní na relativní samostatnost a ničím 
nevázanou pracovní dobu a podobně.   

Ve skutečnosti se dostali do vleku velmi promyšlené podvodné 
hry, která je jen zdánlivě postavená tak, aby budila zdání hodnověr-
nosti. 

V čem je problém? 
Ukažme si to na příkladu, který je tak jednoduchý, že není možné 

ho manipulovat.  
Předpokládejme firmu, která má k dispozici výrobek ( na př. tekuté 

zahradní hnojivo ) za výrobní cenu 200 Kč a tento výrobek je sku-
tečně vynikající. Tato firma má spoustu dealerů, kteří jezdí a nabíze-
jí tento výrobek za ”vynikající” cenu 900 Kč. Pan A (jeden z dealerů) 
jezdí po celé republice a tento výrobek nabízí. Domnívá se přitom 
jak užitečnou práci dělá. Dělá jí skutečně ?  

Proč tento výrobek nedát rovnou do obchodu za 300 Kč?  Vše co 
je  s ním spojené nechat na prodavači a přiložených letácích, či na 
odborných konzultacích ve zvlášť nejasných případech? Těchto 300 
Kč je skutečná hodnota tohoto výrobku (200 Kč + nezbytně nutné 
doprovodné výdaje, jako je plat prodavače či tisk a konzultace). Vše 
ostatní je krádež.  

Ano krádež.  
Nijak jinak totiž nelze nazvat stav, kdy si za danou věc vezmu ví-

ce, než vyjadřuje její hodnota. Na daném stavu vůbec nic nemění 
skutečnost, že dotyčný člověk je mi tyto prostředky ochoten dát. Jde 
totiž o zneužití jeho stavu a to buď jeho nevědomostí o skutečné 
hodnotě výrobku, či nemožností dotyčného opatřit si danou věc 
jinak.  

Pan A je ale spokojen. Za celý den se najezdil, naběhal a nashá-
něl zákazníků, že je rád, když je konec dne. Problém je ale v tom, 
že vydělaný peníz není čistý. Jde o to, že se podílel na okrádání lidí, 
ne na vydělávání peněz. Peníze je možno vydělat jen jako protihod-
notu skutečně provedené hodnoty, za kterou je možno považovat 
např.  práci, dílo, službu nebo obdobné věci. Není-li tomu tak, pak 
jde o krádež a tím o zločin. 
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Pokud uvažované firmě jde skutečně o to, aby se vysoce kvalitní 
výrobek rozšířil, proč tedy neudělá to, že neinformuje prostě veřej-
nost o tomto výrobku s tím, že je ho možno zakoupit přímo. Tím by 
přece obešla nejenom onen maloobchod, o který jí údajně běží, ale i 
všechny dealery.  

Na co taková duplicita, aby se tisíce lidí zúčastňovalo školení o 
detailech výrobního postupu. To nestačí jeden odborně vyškolený 
prodavač v obchodě se zahrádkářskými potřebami?  

Bojí se snad firma toho, že lidé sami nevědí, co je dobré, že kva-
litní věc by se nerozšířila, kdyby se takto neangažovala? 

Prací je možné nazývat pouze to, co je nezbytně nutné pro výrobu 
a distribuci k rukám zákazníka. Potřebný je např. i řidič nákladního 
auta, aby rozvezl výrobky (distribuce na místo určení). Ale nic co lze 
z výrobního procesu vynechat nelze považovat za práci a nelze to 
tedy započítávat do výrobních nákladů. 

Podívejme se na věc z globálního hlediska a nejenom z úzkého 
pohledu jedné firmy. Výsledkem námahy dealerů je nic. Je tu jenom 
přesvědčování lidí, aby si místo výrobku jedné firmy koupili výrobek 
jiné firmy.  

Je nutno se dívat na to, za co se platí. Zda jde o tvorbu (vytváření 
hodnot), či jenom o přesypávání peněz z jedné kapsy do druhé. 
Pokud budeme nazývat sice příjemné, ale neproduktivní činnosti 
prací a částečnou krádež podnikáním, do té doby se budeme pohy-
bovat na okraji ekonomické krize.  

Demagogická logika marketingových manažérů o šetření peněže-
nek zákazníků mi připomíná demagogii válečníků typu amerického 
prezidenta TRUMANA, který tvrdil, že ušetřil statisíce lidských životů 
tím, že dal shodit atomové bomby na japonská města Hirošimu a 
Nagasaki. Okamžitě zemřelo cca 200 000 lidí a dalších 300 000 
postupně na ozáření. Amerika jásala, neboť ušetřila statisíce lid-
ských životů. 

Jak se ale postupně ukázalo, díky historickým faktům, americký 
prezident věděl, že Japonsko je na pokraji katastrofy. Již nedokáza-
lo postavit jediný křižník, jediné letadlo. Bylo zcela decimováno vál-
kou a připravovalo se na kapitulaci. To vše americký prezident vě-
děl, a proto tak pospíchal s bombami. Obětoval statisíce žen, dětí a 
starců jen proto, aby ukázal světu, kdo je tady pánem. Aby ukázal 
tehdejšímu SSSR, jak mocné jsou USA. Amerika ale jásala, vždyť 
jejich prezident ušetřil statisíce lidských životů !!!  Trumanovo heslo 
– Čím víc životů zničíš, tím víc jich ušetříš, je analogické marketin-
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govému heslu – The more you buy, the more you save (Čím víc 
koupíš, tím víc ušetříš). 

Je úplně lhostejné, jestli "balík", který si na začátku koupíš, nazý-
váme "startovním" nebo "základním". Nebo jsou-li účastníci uspořá-
dáni do tvaru pyramidy, či jiné hierarchické struktury.  

Podstatné je to, že jistí lidé, kteří již nebyli potřební svou prací, o 
ní nechtěli přijít. Tak místo toho, aby si našli užitečnou a smyslupl-
nou činnost, dělají vše pro to, aby nepřišli o svůj "džob". 

MLM nijak nesouvisí ani s ekologií, ani s obaly, ani s životním pro-
středím. Copak nelze tyto výrobky prodávat normálně bez armády 
dealerů a agentů, bez školení a demagogie? 

Právě tato demagogie směšování pravdivých a nepravdivých in-
formací, které spolu nesouvisí, je nejoblíbenější zbraní novodobých 
černých mágů 20. a 21. století. Když jedna nepravdivá myšlenka je 
smíšena se třemi pravdivými, lidé je již nedokáží rozlišit.  Tak tři 
čtvrtiny lidí budou této zprávě věřit a pouze jedna čtvrtina jí bude mít 
za nesprávnou. Pokud chcete, aby se k vám přiklonilo devět desetin 
obyvatelstva, pak stačí namíchat devět správných myšlenek s jed-
nou nesprávnou. 

Představte si, že před soudem stojí člověk obviněný z krádeže, a 
to tím, že se spolu se svými společníky nezákonně obohacoval na 
úkor ostatních lidí. Bude snad právoplatným argumentem tohoto 
člověka tvrzení o tom, že si sice přivlastnil něco co mu nepatřilo, ale 
velkou část z toho věnoval na ekologické a humanitární akce, na 
postižené děti, na domovy důchodců atd. Bude argumentovat tím, 
že se z něho stal při této práci nový člověk, musel se neustále zdo-
konalovat, učit se cizí jazyky, že dal práci mnoha lidem, kteří mohli 
tím pádem živit své rodiny atd. Co asi na to odpoví soudce. Řekne – 
To vše je velmi pozitivní, ale nijak to nesouvisí s tím za co jste sou-
zen!!! 

Pokud dotyčný se bude bránit tím, že jeho cílem nebylo nikdy obo-
hacování sama sebe, že mu z příjmů zůstal minimální nebo dokon-
ce žádný zisk, že to vše dělal jen proto, aby mohl být s dobrými lidmi 
a rozdávat radost. Pak nelze, než konstatovat, že vedle spolupacha-
tele krádeže se jedná o velmi naivního a hloupého člověka, který 
všechny nakradené peníze vzápětí rozhází či odevzdá svým spo-
lečníkům, kteří ho do této hry přivedli. 
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Vždyť právě proto, že si firma může dovolit financovat různé oká-
zalé aktivity, je důkazem toho, že má přebytek peněz, které do ceny 
výrobku nebyly nikdy započítány (nepatří do výrobních nákladů).  

Zeptal se některý z dealerů, zda lidé souhlasí s tím, aby za jejich 
peníze se pořádaly a financovaly rekreační akce a pobyty předních 
představitelů firmy v Africe či různé expedice do arktických ledových 
polí? 

Novodobí podnikatelé se samozřejmě nedají dát na stejnou rovinu 
s lupičem a zlodějem. Je tu několik podstatných rozdílů 

1. Jednají se souhlasem oběti (člověka) 
2. Nejednají v rozporu se zákonem, ale pod jeho záštitou 
3. Přenášejí svojí morální odpovědnost na společnost 
To, co platí o MLM, se vztahuje pochopitelně na i všechny ostatní 

podnikatele, kteří si myslí, že cena je cosi libovolného a že je s ní 
možno libovolně nakládat. Je tu ale přeci jenom rozdíl. Klasický 
obchodník, byť chamtivý, se alespoň tváří, že je tu určitá cena, pod 
kterou nemůže jít. Tím tedy uznává jistou hranici, kde je cena objek-
tivní a pokud vás ošidil, pak to udělal "potichu". MLM má ale přímo 
ve svých heslech tvrzení, že z vašich peněz se platí celá škála  dea-
lerů a ostatních lidí. Tito lidé se cítí být oprávněni tyto vaše peníze 
užívat. Za ctnost a výsadu považují to, že mají vystaráno do konce 
svého života. 

Mnohé z toho co dnes nazýváme dealerstvím se donedávna 
nazývalo překupnictvím a byl to trestný čin !!! 

Pokud budeme akceptovat stav, že deset dealerů prodá po jed-
nom výrobku, místo toho, aby jeden prodavač prodal výrobků deset, 
potud vlastně akceptujeme stav, v němž kraluje nesvoboda, černá 
magie a byrokracie. Z hlediska společnosti pak jde o velmi neblahý 
jev, a to přelévání peněz z jedné kapsy do druhé. Všichni jsme 
upracovaní a nikdo nic nemá. 
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SETKÁNÍ ČTVRTÉ – VENKOV 

Opět plynuly dny a tentokrát i týdny. 
Blížil se čas žní. 
Vydal jsem se o víkendu na delší vycházku do polí. Vždy mě cosi 

na dozrávajícím obilí fascinovalo. Opět se stalo, že jsme se upro-
střed polí setkali a tak jsem měl možnost vyslechnout jeho další 
moudrost. 

Tak si poslechni vyprávění z mého života. Byl jsem dospívajícím 
chlapcem, když se psala padesátá léta minulého století. Viděl jsem 
kolem sebe mnoho věcí dobrých i zlých. Viděl jsem nespravedlnost i 
nesmírnou obětavost, pokoru i nezřízenou pýchu. 

V té době se mnozí snažili dostat se na výsluní moci a nebrali si 
servítky. Můj pohled byl pohledem chlapce, který se teprve učil živo-
tu a jeho zákonům, který sbíral zkušenosti pro svůj vlastní vstup do 
života. Mnohé z toho, co jsem tehdy zažíval, se uložilo hluboko do 
mé osobnosti a otevřelo se až po letech, až poté, co jsem se po 
svém neblahém životě, začal na věci dívat jinak. 

Jedno ti ale mohu říci s naprostou jistotou. Ani tehdy, ani dnes, 
nemá nikdo zájem na tom, aby skutečná pravda vyšla najevo. 
Tehdy, jako dnes, účel světí prostředky.  

Tehdy bylo mnoho lidí spjato s přírodou. Neříkám, že samo o sobě 
to je lepší či horší, než stav, kdy je člověk přírodě odcizen. Vtip je 
totiž v tom, že pokud dotyčný  není ochoten jít dobrou cestou, kon-
takt s přírodou mu nepomůže a naopak. Tím je i dáno, proč nejsou 
dnešní ekologická i jiná hnutí tak úspěšná, jak by snad mohla být. V 
tomto případě jde o prosazení sebe samého a svého pohledu na 
svět ve své rovině nazírání, bez toho, aby dotyčný usiloval o zved-
nutí svého vnitřního Já. 

Protože tito lidé z padesátých let vytvářeli vřelý vztah k půdě, tak 
automaticky narušovali možnost jejich ovládnutí. Tomu bylo nutno 
zabránit. Vládní garnitura komunistů se tenkrát rozhodla situaci řešit 
radikálně. Jak? No to je přeci všeobecně známo.  

Nebylo ale lehké zlomit tuto vazbu. Pamatuji se na situaci, kdy 
jsem seděl s panem Bártou, našim sousedem, na mezi u jeho pole a 
on se starostlivě rozhlížel po poli a v dlani mi ukazoval hlínu z jeho 
pole. Mezi prsty mu propadala na troud suchá zpátky na zem a on 
mi vysvětloval, že to sucho může zničit úrodu. Že nemusí být dost 
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obilí a že může být hlad. Moc jsem mu nerozuměl, ale jeho obavy se 
na mě přenášely a já cítil, jakou má starost. Věděl jsem, nebo spíše 
vyciťoval jeho souznění s obilím i s polem, u něhož jsme seděli. 

Nebyl to žádný svatoušek, ale žil spjat s přírodou a rozuměl jí a 
ona jemu. To, co představoval jeho život tenkrát, to dnes již není 
možné. Vím, že mnozí mluví o ekologii, o přírodě a podobných vě-
cech. Oni, ale těmito věcmi nežijí. Oni je jen registrují a bijí na po-
plach. Že to dělají špatně? To si ani ve snu nepřipouštějí a přitom se 
snaží být důležití.  

Jaký význam má jedna zachráněná rostlina, strom či dejme tomu 
lokalita, když vše jde do marasmu. Tady nepomůže dílčí náprava, 
tady je na místě radikální řez. Když se potápí loď, tak není podstat-
né, zda zacpu jednu díru, ale zda se podaří je ucpat všechny. Ne-
bude-li to možné, loď se stejně potopí.  

Podívej. Tenkrát jel sedlák s 10 pytli obilí do mlýna a mlynáři za 
semletí nechal 1 pytel. Chleba si upekl sám. Zaplatil tak 1/10 ceny 
obilí. 

Dneska sedlák obilí musí odevzdat a mouku si koupit. Za 1kg obilí 
dostane 0,3 až 0,4 kg mouky. Chleba si již upéct také nemůže. Musí 
ho koupit. Dneska stojí kg chleba tolik, že za něj musí zaplatit 5 až 7 
kg obilí.  

Kdysi bez problému sedlák uživil rodinu i všechny na statku o roz-
loze jednoho hektaru a ještě mu zbylo a mohl tak pomýšlet na zve-
lebování svého hospodářství. 

Dneska mu k obživě nestačí 10 hektarů. Dře se od nevidím do ne-
vidím a vše přichází vniveč. Bez dotace státu nemůže přežít. Proč? 

Výnos obilí je z jednoho hektaru 6 tun. Tuna stojí 2 až 3 000 Kč. 
Obdrží tedy z hektaru maximálně 12 až 18 tisíc. To je všechno, co 
za rok získá. Kde jsou náklady na osivo, orbu, setí. Kde na provoz 
statku. Čím zaplatí povinné platby nemocenského, zdravotního a 
důchodového pojištění. Čím zaplatí docházku dětí do škol a jejich 
cestovní výdaje. 

 Těch placení je pochopitelně daleko více a nemá je smysl všech-
ny vyjmenovávat. Je tím snad jasné, že z jednoho hektaru nemůže 
už nikdo  vyžít.  

Proč ale vlastně je tomu tak. Vždyť pokud vezmeme obilí co se na 
jednom hektaru urodí, pak ho nelze ani při nejlepší vůli zkonzumo-
vat. Budeme-li předpokládat, že rodina statku zkonzumuje denně 1 
kg chleba a budeme-li pro zjednodušení uvažovat že 1 kg obilí = 1 
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kg mouky = 1 kg chleba, pak zkonzumuje cca 365 kg z 6 000 kg. To 
představuje zhruba 6% z celkově vyprodukovaného obilí. Z uvede-
ných poměrů je jasné, že zakopaný pes je jinde.  

Za komunistů bylo nutno zničit nezávislou skupinu obyvatelstva a 
učinit z ní otroky, ale dnes? Proč dnes? 

Vtip je v tom, že chybně hodnotíme situaci. Dneska sice nevlád-
nou komunisté, ale ne proto, že by snad zvítězilo dobro. K tomu je 
ještě velmi daleko. Dneska vládne postkomunistická lobby u nás a 
jinde bychom mohli mluvit o postkapitalistické.  

Je rozhodující, že jde o zlo. Ono pochopitelně nemůže vystupovat 
tak, že prohlašuje, že vytváří situace, které zotročují lidi, ale právě 
naopak. Snaží se vytvářet dojem, že dělá vše možné pro to, aby 
lidem bylo pomoženo. Tím pochopitelně eliminuje jakýkoliv odpor 
proti sobě, a přitom samo o sobě zůstává v pozadí, tedy v temnu, 
odkud uvedené aktivity řídí.  

Běž se dneska podívat na vesnici. Co uvidíš? Zoufalce, kteří se 
nemohou rozloučit s rodnou hlínou či mají v sobě tento princip za-
budován z dětství.  

Doslova živoří.  
Rozhodně nejsou sedláky, tak jak je známe z dřívějška. K tomu by 

potřebovali několik desítek až stovek hektarů a tím i daleko více 
pracovníků, nežli představuje rodina.  

Rodinný statek, tak jak je znám ze začátku 20 století je dnes 
utopie. Tito lidé jsou na vymření. Po nich nastoupí ti, kteří budou 
obhospodařovat oněch až několik set hektarů, nebo propadne tato 
půda státu a on jí vrátí přírodě.  

Stařec zmlkl. Zahleděl se do dáli, kamsi mezi stromy, jakoby měl 
dohlédnout až do svých dob. 

Chvíli jsme mlčeli. Já pod dojmem starcova vyprávění jsem si uvě-
domoval, jak obrovsky moc se mění svět kolem nás. Nikdy dříve 
jsem si to neuvědomoval tak intenzivně, jako v tomto okamžiku. 

"To ale znamená, že zemědělství jako takové skončí?" Spíš, nežli 
starci, byla tato otázka vznesena k nám všem. "Nebo aspoň v podo-
bě, jakou by mělo mít? Možná ale celou věc mohou zachránit eko-
vesnice a jiné ekologické aktivity." 

"Nikoliv", opáčil stařec. "Zemědělství neskončí. Ono prochází, po-
dobně jako naše společnost, hlubokou proměnou. Až my všichni se 
vrátíme k sobě a začneme vyzařovat lásku tak, jak to dokáží jen 
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lidé, pak najdeme cestu i k přírodě, k polím a k životu jako takové-
mu." 

Na chvíli se odmlčel a pak dodal: 
"Pokud lidé nevyžijí normálně, nemohou vyžít ani ve tvých ekolo-

gických projektech. To, že se sem tam udrží, je jenom důkazem 
zrůdnosti tohoto plánu. Oni žijí z podpor a dotací. Místo toho, aby 
živili stát, tak čekají na almužnu. Tanou mi na mysli slova z jedné z 
písniček od Karla Kryla – Být vděčný ruce, co zbytky ti hází... To bys 
chtěl?" 

"To určitě ne, ale byla řeč o tom, že zemědělství neskončí a já se 
ptám, kdy to bude? Kdy bude zase možné žít na vesnici tak, aby-
chom žili jako lidé a abychom mohli žít spolu s přírodou v harmonii." 

Stařec pokrčil rameny. 
"Víš, může to být zítra, nebo mohou uplynout dlouhá staletí či tisí-

ciletí. Jde o evoluci a vývoj lidstva. Ono samo si určí tuto dobu. Ne-
lze jí zkracovat. Nevyzrálý plod je kyselý a tedy k ničemu. Vše po-
třebuje svůj čas. Potřebuje ho i pravda, aby zakotvila v lidech"     
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SETKÁNÍ PÁTÉ – IDEA  

 
Dneska ti povím něco o člověku. O tom kým je a také proč je. Víš, 

když jsem byl ještě vysokým funkcionářem, tak jsem se příliš nesta-
ral o otázku smyslu lidského bytí. Život jsem bral tak, jak přicházel a 
snažil se ho užít co nejvíce to bylo možné. Žil jsem a vlastně nežil. 
Teprve dnes nahlížím, čím jsem to vlastně byl. Byl jsem otrokem 
svých emocí, vášní, života a také otrokem společnosti. Měl jsem 
všechno. Mohl jsem téměř vše, a přesto jsem byl otrokem. Proč? 
Nebyl jsem to totiž já, ale emoční či jiný systém, který mě zastupo-
val. 

"No moment" namítl jsem, "jaký emoční systém a jak to, že jste to 
nebyl vy". Nějak mi nešlo jeho vyprávění do "hlavy".  

Dobře tedy, začnu ti vysvětlovat, jak je to tedy tady u nás na Zemi 
zařízeno. To, co ti povím, není moje moudrost, ale moudrost získa-
ná tam, kde jsem měl možnost pobýt. 

Přitom gestem naznačil, že jde o to, co získal v jiných dimenzích 
 
IDEA jako nosný prvek pro děje ve hmotném Vesmíru 

 
Jistě jsi si již všiml, že mnoho věcí kolem nás má různou dobu tr-

vanlivosti, po kterou si těchto věcí vážíme a poté je odkládáme jako 
přežité. Nemám na mysli fyzickou trvanlivost, ale trvanlivost vyvola-
nou ideou, to je nosnou myšlenkou oné věci. Po uplynutí jisté doby 
se tytéž předměty, které jsme odložili jako přežité, znovu vracejí a 
my mluvíme o hodnotách, které jsme předtím nebyli schopni regis-
trovat. Pojednou mluvíme o starožitnosti s velkou hodnotou a to 
přesto, že několik let předtím jsme totéž považovali minimálně za 
zbytečnost bez jakékoliv ceny. Jak je možné, že se naše vnímání 
liší časem?  

Podíváme-li se na strukturu dějů, které představují většinou delší 
časová období, pak zjišťujeme, že i tam dochází k posunu našeho 
hodnocení. Pro hmotné věci jsme schopni si vytvořit domněnku, že 
jde o zastaralé přežité zboží. Že tomu zdaleka tak není, je patrné se 
zdůvodněním, jež je podáno o několik řádek výše. Přesto bychom 
byli schopni si nějakou tu teorii vymyslet.  
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Co ale s událostmi dějinného charakteru? Jak vysvětlit to, že 
mnohé věci kolem nás trvají ve smyslu struktur různou dobu? Jde o 
uspořádání společnosti, ale i o strukturu náhledu na různé děje a 
události kolem nás. Ti z lidí, kteří již něco pamatují (jsou starší) mi 
dají za pravdu, že mnohé z toho, co se jim líbilo dříve (v mládí), se 
jim zdá překonané či dokonce zpátečnické. Dokonce i nad svým 
jednáním mnozí pokrčí rameny s tím, že to bylo v mladické neroz-
vážnosti.  

Je to možné?  
Je ale možné i vysvětlení, které je mnohem pravděpodobnější, 

neboť jde o komplexní pohled na tento fenomén.  
Pro pochopení níže uvedených závěrů je nutno si připomenout, a 

pro některé dokonce objevit, několik skutečností, jež jsou v našem 
vzdělávacím systému naprosto nepochopeny a tudíž ve většině 
případů ignorovány. Oč jde?  

 
 
 
 
 
• Základem Universa je informace (myšlenka) 
• Základem člověka je duch 
• Základem děje je idea 
• Evoluce člověka 
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INFORMACE 

ENERGIE 

HMOTA 

Základem universa je informace (myšlenka). 
K tomuto závěru definitivně došli popřední vědci před cca 20 lety 

(píše se rok 2006). Jde tedy o základní kámen stavby Vesmíru. 
Dalším stavebním kamenem je energie a teprve na posledním mís-
tě je hmota.  

Co to znamená v praxi? Postavit cokoliv z hmoty bez energie je 
nesmysl. Vždyť i všechny elementární částice jsou vlastně vázanou 
energií v prostoru a čase. Pokud bychom ignorovali energii, pak 
nemáme z čeho stavět. Hmota prostě nemůže bez energie exis-
tovat ! Znamená to tedy, že energie je nadřazená hmotě a tu vytváří 
či tvoří. Bez ní prostě nemůže hmota existovat. To ale není všech-
no.  

To, co ohromilo 
vědce před několika 
desítkami let, a to, 
co je dneska víc než 
20 let součástí 
nového pohledu na 
Universum, je další 
fenomén, a tím je 
IDEA neboli myš-
lenka.  
 

Ukázalo se, že nelze stvořit energii bez dopředu dané ideje, čímž se 
rozumí myšlenkový stav, který jednoznačně a bezchybně určuje, co 
je či není energie.  

Energie elementární částice se nemůže libovolně sbalit a vytvořit 
cokoliv. Ona může vytvořit jen dopředu daný objekt, který podléhá 
přesně daným vymezením.  

Takže se tu objevuje další kriterium (idea–informace–
myšlenka), které je nadřazeno již zmiňované energii, která je 
nadřazena zase hmotě.  

Bez této myšlenky (informace) tedy není možné stvořit nic z ener-
gie ale ani z hmoty. Máme tu tedy systém, který se projevuje přís-
ným řádem své hierarchie a pevným uspořádáním svých pravidel. 
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 Základem člověka je duch. 
Teď se na daný problém podíváme z poněkud jiného zorného 

úhlu. 
 V tomto pohledu bude zohledněn člověk, tak jak skutečně 

existuje. Nebudu ti dokazovat pravdivost svých argumentů, pokud o 
nich budeš pochybovat. Prostuduj si patřičnou literaturu, pokud to 
uznáš za vhodné (Rudolf Steiner a jiní autoři). Znovu upozorňuji na 
to, že materialistický pohled na svět kolem nás byl současnou vědou 
už zcela odmítnut. To, že u nás tento pohled přežívá, je způsobeno 
našim značným zaostáváním za světem!!!  
Člověka lze rozdělit na mnoho úrovní a to podle problému, který 

se má řešit. Hranice nejsou zcela definitivní a vzájemně se překrý-
vají. Dělení, které je zde naznačeno, je pro daný problém typické a 
dobře je v něm vidět oč jde. Je také jedno z nejpoužívanějších. Člo-
věk se dle naznačeného schématu dělí na tři základní celky. 

Tělo, duši a ducha. To odpovídá v předchozím textu dělení na 
hmotu, energii a myšlenku. Pro lepší pochopení uvedeného fe-
noménu je každý tento díl ještě rozdělen do tří podúrovní.  

 
• U těla je to tělo fyzické, životní a astrální. 
• U duše jde o cítivou, rozumovou a vědomou část. 
• U ducha pak o část nazvanou lidský, životní a boží duch.  
 
Abychom lépe chápali následně uvedené skutečnosti, je třeba si 

znovu připomenout, že člověk je ve vývoji. To konkrétně znamená v 
evolučním tvarování sebe samotného. Ve velkém koloběhu, který 
představoval vývoj před současnou dobou, a před současným vývo-
jem zde na Zemi si člověk vyvinul tělo fyzické, životní a astrální. Ve 
třech po sobě jdoucích periodách tedy prošel stavy jež lze označit 
za fyzický, rostlinný a zvířecí.  

Fyzickému stavu odpovídá naše fyzické tělo a je z uvedených 
principů nejdokonaleji vyvinuto. Je nejstarší a v každém následném 
cyklu se zdokonalovalo. Zároveň tomuto principu odpovídá naše 
základní čakra, která je odpovědna za čerpání naší zemské (životní) 
energie. 
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Rostlinnému stavu 
odpovídá naše životní 
tělo a je také  relativně 
dobře vyvinuto. Jde o 
principy, které se reali-
zují v říši rostlin, to zna-
mená o život a jeho udr-
žení. Sem patří pochopi-
telně i sexuální energie, 
jako princip udržení živo-
ta. Z hlediska čaker pak 
jde o druhou čakru. 

Zvířecímu stavu od-
povídá naše astrální 
tělo, které je sice vyvinu-
to, ale ještě zdaleka není 
stabilizováno s ostatním 
tělem a to především 
proto, že princip řízení 
není zcela předán vyš-
ším složkám člověka. 
Jako čakra je zde uvá-
děna třetí, která má na 
starosti právě zpracová-
ní energií astrálního 
typu. 

V současné periodě 
pak člověk prochází z 
oblasti zvířecí do ob-
lasti lidské.  

Tato oblast je charak-
teristická několika stavy, 
o kterých se zmíníme 
podrobněji.  

Vztaženo na čakry jde 
o cestu z třetí čakry do 
čtvrté. Čtvrtá čakra je 

čakrou lásky. Jde ovšem o zcela jiný vztah, než je běžně znám pod 
tímto slovem. Jde o skutečnou (Boží) lásku, která je pro většinu lidí, 

Tělo hmotné 

Tělo životní 

Tělo astrální 

Duše cítívá

Duše rozumová

Duše vědomá

Lidský duch

Životní duch

Božský duch

JA
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cca 80 až 90 procent zcela neznámým jevem. Co je tím míněno 
bude zřejmější dále. 

Současný člověk na rozdíl od zvířat má v sobě princip Já (Boží 
duch). To je duchovní část Božího principu. Dalo by se to také na-
zvat tak, že má v sobě Boží jiskru či je Božím paprskem. Je nutno si 
uvědomit, že to, co se v každém z nás uvědomuje a realizuje není 
hmota ani duše ale toto Já.  

Něco jiného je ovšem to, jak se toto Já projevuje. Protože jde o 
vývoj, je jasné, že musí existovat stav, kdy jedni jsou více vpředu 
nežli druzí a zase jiní za vývojem zaostávají. Tento stav vidíme všu-
de kolem nás, v lidech jež nás obklopují a spolu s námi tvoří a vy-
tvářejí současnou společnost. Já (onu Boží jiskru), máme v sobě 
všichni. 

 Někteří ale, a je jich zatím většina, mají toto Já ve stavu spí-
cím. Řízení těla, emocí i událostí je dáno k dispozici. Zde se 
podrobně nebudeme zabývat řízením těla. Jde o příliš rozsáhlou 
oblast a není možné bez přípravy tuto část otevírat. Probereme 
alespoň okrajově emoční (astrální) část a zaměříme se především 
na poslední oblast a tou jsou události. 

Na schématu člověka je vyznačena v prostřední části duše. Zde 
jsou oblasti, které jsou pojmenovány podle stavů, kterými člověk 
procházel a prochází. Jako první (zespodu) je zde uvedena cítivá 
duše. Tímto stavem prošli všichni současní obyvatelé Země. Jako 
druhá je označena rozumová duše. Nástup tohoto principu lze pozo-
rovat ve starém Egyptě (je míněn historický Egypt), ale jeho hlavní 
rozvinutí přichází v době řecko–římské civilizace. Klasickým před-
stavitelem tohoto směru je Odysseus ve známe legendě o dobytí 
města Tróje. Poslední zmiňovaný princip je duše vědomá. Její ná-
stup je spojen s nástupem Evropy, a to především s anglosaským 
vedením. V tomto období se právě nacházíme. Budoucí období je 
spojováno s Baltsko–slovanským principem, který představuje při-
brání citu  k vědomému principu a tím propojení vědomé duše s 
cítivou. 

Vraťme se ale do současnosti.  
K tomu, abychom rozvinuli vědomou duši je zapotřebí zpra-

covat emoce v oblasti astrálního těla a výsledek vložit do lid-
ského ducha.  
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Pro mnohé tato formulace nebude příliš "čitelná". Pokusím se tedy 
jí vyjádřit tak, aby bylo nad slunce jasnější oč jde. 

Již staří učenci řecko–římské doby si byli vědomi toho, že člověk, 
kterému vládnou emoce, není plnohodnotný. Jejich krédem bylo 
následné tvrzení: 

Pokud člověka ovládají emoce pak je nesvobodný a je otro-
kem. 

Pokud člověk ovládá emoce pak je svobodným a svébytným 
jedincem. 

Jde o vedoucí princip z říše zvířat. Tyto emoce, pokud řídí běh 
událostí, jsou ale odrazem minulého stavu. Jinak řečeno, jde o zví-
řecí jednání. Pokud je to takto řečeno, pak většina lidí bude mít do-
jem, že se jich to dotýká pouze okrajově, pokud vůbec. Vždyť oni 
jsou přece svobodní a svébytní jedinci s vlastní vůlí rozhodnout o 
svém jednání. Vezměme typickou situaci astrální energie a zkusme 
se podívat na to, jak jednají lidé. Příklad: 

• Dva mladí lidé se zamilují. Oba mluví o horoucí lásce. Pak 
se stane, že jeden z nich "přistihne" toho druhého při nevin-
ném flirtu či jen při řečnickém obratu, který si mylně vyloží 
jako "nevěru". Na světě je žárlivost. Žárlivost je ale typická 
energie třetí čakry, tedy jde o zvířecí princip. Z toho jedno-
značně plyne, že ani ona láska nebyla skutečnou láskou, 
ale pouze láskou třetí čakry tedy zvířecím vztahem. Většina 
lidí je ale přesvědčena, že žárlivost je naopak důkazem lás-
ky. 

• Dojde ke zločinu. Je zajištěn člověk a obviněn z vraždy. Ob-
rovské procento lidí bude žádat stejné potrestání – tedy 
smrt. Kdo z nich pomyslí na to, že jde o mstu a o strach? 

 
Z uvedených příkladů přímo vyzařuje princip, který opouštíme a 

ten, do kterého jdeme, zde není vůbec obsažen.  
Vraťme se ale k člověku.  
Vedle zvládnutého principu emocí je nutné také rozlišit směřování. 

Jde totiž o to, že mohu sice mít zvládnuté emoce, ale mám je podří-
zené dosud rozumové duši. V tom případě se dostávám do stavu 
chladné kalkulace a pokud mám vskutku velmi dobře vyvinutý ro-
zum, pak se ze mě stává intelektuální bestie se vším všudy.  
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To, co je nutné zvládnout, je naopak vědomá část duše s tím, že 
chápu a rozumím tomu co konám a jak to konám. Jinak řečeno, 
začínám vnímat a cítit "srdcem" a věci posléze koriguji rozumem. 
Teprve tímto způsobem jsem schopen cosi z uvedeného děje vytěžit 
a jako torzní pole tento "výdobytek" uložit do principu lidského 
ducha.  

To také znamená, že teprve tento stav je stavem, kdy začínám 
vědomě (proto vědomá duše) pracovat na svém vzestupu. Teprve v 
tomto okamžiku mohu vědomě začít tvořit v Universu ve smys-
lu vytváření myšlenkových struktur a kombinačních konstrukcí. 
Opřením se o torzní pole mnou předtím zpracovaných dějů, 
dávám právě budované konstrukci sílu a zakotvení v duchov-
ních principech. 

 
Kde je vědomí? 
 
Tato téměř banální otázka nepřivede současného člověka příliš do 

rozpaků. 
"Kde by bylo?" odpoví. " No přece v hlavě ". 
Aniž si to uvědomuje, pak se vlastně přiznává, že o tom nemá ani 

zdání. Vědomí nemůže být vázáno na hmotu tak, že by bylo někde 
umístěno. Ono prostě je a hmotu používá jako svůj prostředek. Na 
obrázku (schématu člověka) ho máme umístěno nad duší vědomou. 
Tam ale u většiny současné populace není. Ono je umístěno mno-
hem níže a to u velmi vysokého počtu lidí (až 80 %) v oblasti hmot-
ného těla (to neznamená ve hmotě, ale hmotu řídící).  

Vědomí samo o sobě pak představuje zcela jinou strukturu, nežli 
je hmota. Je odvozeno od ducha. V době našeho spánku je pak 
vědomí v oblasti astrálního těla. Proto si nic ze spánku pořádně 
nepamatujeme. Sny pak jsou zkomoleninou prožitku a ve většině 
případů jsou nepoužitelné pro praxi ve hmotném světě. Teprve jeho 
propracováním ho můžeme posunout na výši uvedenou v obrázku. 
Člověk s takto umístěným vědomím bude mít možnost žít vě-
domě ve všech světech umístěných pod ním. 

Proto materialista nikdy nemá možnost proniknout a pochopit vyš-
ší světy. Jeho myšlení je navázáno na hmotu v bdělém stavu a ve 
snovém, kdy vědomí odchází do astrálního světa, ho nemá napoje-
no či propojeno s hmotným nástrojem tj. mozkem.  
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Ze snů pak dostává pouze zkomoleniny, kterým nerozumí a diví 
se co se mu to zase zdálo. Protože čas v astralitě není totožný s 
časem ve hmotnosti, dochází při převodu do bdělého stavu u mate-
rialisty k transformacím dějů, které je možno zaznamenat a tím ulo-
žit do mozku. Tento záznam se dotýká ve většině případů pouze 
okamžiku při buzení a to přesto, že dotyčný má pocit, že zažil děje 
nesrovnatelně delší, než je několik okamžiků. 

K tomu, aby bylo možno děje zaznamenat nezkresleně, je nutné 
rozšířit vědomí z materie až po astralitu. To se ale pak už jedná o to, 
že toto vědomí je schopno kdykoliv komunikovat s celou škálou 
struktur a bytostí zde obsažených.  

Vlastně se jedná o nízké zasvěcení.  
Tito lidé jsou schopni žít a prožívat vedle našeho pozemského ži-

vota i život zakotvený v jiných světech. Těchto lidí je mezi námi 
mnoho. Všichni skuteční léčitelé, kteří "vidí" do člověka, jsou těmi, 
kteří vnímají procesy a pochody životního těla. Ti kteří "vidí" i emoce 
nahlíží do astrality a posléze ti kteří "vidí" myšlenkové pochody na-
hlíží již do nižšího manasu (rozum). 

Toto vše se musí dít při normálním vědomí a zároveň s možností 
běžně vnímat tento hmotný svět. Pak takový člověk má své vědomí 
umístěno správně. Tj. od materie až po strukturu, ke které dohlédne. 
Pokud ovšem dotyčný musí přejít do stavu "vytržení", či do obdob-
ných stavů, kdy nevnímá, co se s ním děje, je to známka toho, že 
dotyčný nemá vědomí zakotveno svým spodním koncem ve hmot-
nosti. Lze o něm prohlásit že mu "ujela střecha". V současnosti jde 
pak o někoho, koho právem nazveme duševně nemocným. Tito lidé 
byli ctěni v minulosti, kdy vědomí a uvědomění si sebe sama sestu-
povalo dolů do hmotného světa.  

Proto je materialismus tak důležitý ve vývoji člověka.  
On zakonzervuje spodní stranu vědomí v tomto světě a my teprve 

od tohoto okamžiku můžeme převzít vývoj do svých rukou a vědomě 
jít nahoru, tedy vlastně rozšiřovat své vědomí ve směru do duchov-
ních světů. Do té doby se jedná o involuci, tedy vnucený vývoj (se-
stup vědomí do hmoty) a od této doby (zakotvení v materialismu) o 
skutečnou evoluci (výstup do duchovna).  

Sestup vědomí do hmoty toto vědomí nijak nerozšiřoval. Ono jen 
sestupovalo. Úkolem člověka je produchovnit hmotu. To znamená 
dosáhnout stavu, kdy do hmoty může proudit duch a to je možné 
pouze přes naše vědomí.  
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Žádná civilizace se nemůže dostat zpět k Bohu, bez průchodu ma-
terialismem. Proto jsme paradoxně na špici duchovního vývoje (Ev-
ropa), přestože duchovně patříme mezi nevědomé. 

V levé části obrázku máme možnost vidět sestup vědomí do by-
tosti člověka pomocí jednotlivých civilizačních vývojových stupňů. 
Zároveň je zde i naznačeno, které stupně se znovu promítají do 
současného stupně v jeho jednotlivých kulturách (PRAINDIE až 
SOUČASNOST). Toto promítnutí je připomenutím stavů, jež lidstvo 
již prožilo.  

Jeho zakonzervováním a posléze z jeho principů je možné vyjít 
dál ke tvoření další "vlny" vývojových stupňů. Člověk ve staré Indii 
měl sice již vědomí svým spodním koncem ve hmotnosti, ale 
nebyl s ním zcela ztotožněn. Proto je toto "opakování" cyklů tak 
důležité. On byl stále tak trochu ještě mimo tento svět. Z uvedeného 
je zřejmé, že až současná doba dává předpoklad jít skutečně "naho-
ru" a být plnoprávným aktérem tohoto dění.  

Z uvedeného rovněž plyne nesmyslnost vracení se k princi-
pům starých indických učení, neboť se jedná o krok zpět. Vývo-
jově je Indie v současnosti zasažena vlnou materialistického 
nahlížení světa. Tím  dostává to, co potřebuje, tedy průchod 
materialismem. 

My naopak musíme z materialismu vyjít. Tento stav je ale charak-
teristický zcela novým chápáním skutečnosti. Nejde tedy o návrat 
člověka ke starým principům, ale o jeho zcela bezprecedentní rozvi-
nutí do stavu, v němž může být přítomen jak ve hmotném tak i ve 
vyšších světech zároveň.  

Učení indických guru je o ničem, jde o (většinou nevědomý) pokus 
nás vrhnout zpět. Ano, je vhodné si od nich vzít poučení, ale ne 
cestu. Tu vytváříme my a to přesto, že v současnosti jsme tak málo 
vidoucí.  
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Základem děje je idea 
Po seznámení se s předchozím se nyní pojďme podívat na děje 

kolem nás, a na to, jak je možno je ovlivnit a co všechno je nutné k 
tomu, abychom se mohli těšit z tvorby.  

Dopředu je nutno říci, že vše v tomto Universu je zařízeno a říze-
no s moudrostí, jež je velmi vysoká. V předchozím jsme se zmínili již 
o tom, že existuje určitá hierarchie ve smyslu řízení dějů obecně a 
to tak, že první a vše prostupující substancí je informace, druhou je 
energie a teprve na posledním místě se nachází hmota.  

Hmota může existovat pouze proto, že existuje energie. Ta zase 
může být pouze díky existenci informace.  

SOUČASNOST 

POLÁRNÍ 
(PRA INDIE) 

HYPERBOR. 
(PRA PERZIE) 

LEMURSKÁ 
(EGYPT) 

ATLANTSKÁ 
(ŘECKO–ŘIM) 

KRISTUS

BUDOUCNOST 

CIVILIZACE VĚDOMÍ 

Sestup vědomí do hmotnosti, jeho zakotvení a výstup 
zpět.   Postupně  tak  prochází z  ideje (myšlenka) přes 
cítění (emoce) do  hmoty  a  zde se  kotví,  a   rozšiřuje 

se zpět přes  uvedené   světy.
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Shrneme-li to, pak lze říci, že bez informace nelze mít hmotu a to i 
přesto, že v tomto našem světě tento vztah není až tak patrný. 

Co říci k tomuto tvrzení závěrem? 
 
Budeme-li tedy mít informaci, pak budeme mít všechno co 

potřebujeme pro tvorbu v tomto hmotném světě. 
 
Podívejme se nyní na tento fakt z hlediska vytvoření a funkčnosti 

této informace. Na obrázku je znázorněná informace jako sluníčko. 
Dosah této informace je znázorněn kruhem se silnou čarou. V kruhu 
je pak zobrazeno mnoho lidí, jako obličejíčky. Tito lidé představují 
všechny ty, kterých se daná informace dotýká. Může to být skutečně 
jen několik lidí, zrovna tak, jako se může jednat o celé lidstvo. To 
záleží na informaci ve smyslu její působnosti.  

Podstatné je to, že všichni k dané informaci přistupují rovnocenně. 
Není tedy někdo "blíž" nebo "výš" než kdokoliv jiný.  

To je velmi významné.  
Proč?  
Zohledňuje se zde svébytnost jedince se vším všudy. Člověk který 

bude v budoucnosti, po zvládnutí emocí a vytvoření duše vědomé, 
bude tedy tím, kdo se bude rovným dílem podílet na tvorbě i řízení 
všeho kolem.  

V praxi to pak bude znamenat pouze to, že může (a zřejmě i bu-
de) existovat jakási vláda, ale bude v podstatě pouze k tomu, aby 
dávala doporučení. Člověk sám bude schopen žít tak, že žádný 
karabáč nad sebou nebude muset mít a ani by ho vlastně nemohl 
mít.  

On by mu totiž velmi intenzivně překážel. Člověk budoucnosti bu-
de žít z uvedených idejí a nebude zapotřebí již nic dalšího.  

To, co se dneska jeví jako neskutečné,se zítra stane realitou.  
Vraťme se ale k myšlence. Ona oslovuje všechny stejně a je to 

ona, kdo celý systém drží pohromadě.  
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Tato myšlenka podléhá jistým pravidlům a to je nutno mít na zřeteli. 
Lze jí vytvořit pouze jako myšlenku dobra. To znamená, že jí vytvoří 
pouze ten, kdo je schopen toto dobro v sobě aktivovat v dostatečně 
silném provedení. Může to být pouze jedinec s rozvinutou duší vě-
domou. 

Podívejme se do historie a 
zkusme se z ní poučit. Kdo měl 
duši vědomou?  

 
Těchto lidí bylo hned několik. 

Hned na úsvitu doby, která 
předznamenává vstup do těch-
to principů, se objevuje muž, 
známý pod jménem mistr Jan 
Hus.  

On aplikoval ideu: Miluj 
pravdu–žij pravdu–bojuj za 
pravdu.  

 
 
Myšlenka této ideje byla tak mohutná, že i po jeho smrti vyvolala 

mohutnou odezvu (husitské hnutí).  
 
Jedním z dalších byl i J.A.Komenský.  
Dodnes si vážíme jeho přínosu pro nás i evropskou civilizaci. 
 
Byl jím i náš prezident T.G.Masaryk.   
 Díky jeho ideji vznikl svobodný stát Čechů a Slováků. 
Těchto lidí bylo pochopitelně mnohem více. 
Jak si tedy počínat, chceme-li také tuto myšlenku – ideu stvořit?  
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Je především potřeba vyloučit vše škodlivé a rušivé. To v na-

ší době znamená především odstranit vliv moci, majetku a 
vlastní pýchy (egoismu). Moc i majetek jsou produkty nezpra-
covaných emočních sil. Pýcha (egoismus) pak je známkou ne-
propracované duše vědomé a s tím spojené neschopnosti vní-
mání událostí "přes srdeční čakru" (vyšší manas). Jsme-li ta-
koví, že tyto síly máme zvládnuty, pak je důležité vstoupit men-
tálně do tvorby a celou strukturu vybudovat. Po jejím ztvárnění 
již není zapotřebí nic dalšího. Ona sama zajistí vše potřebné. 

 
Zajistí to proto, že je nadřazena jak hmotě tak i energii. Jakoby 

zázrakem se spustí běh událostí, které uvedenou myšlenku (ideu) 
začnou realizovat.  

Je ale také potřeba si uvědomit, že jsme pouze součástí Universa 
a nad námi stojí celá plejáda bytostí mnohem zralejších a úžasněj-
ších a to až k samotnému Bohu.  

V současnosti jsme posledním článkem duchovní struktury, ale 
velmi důležitým. Produchovňujeme hmotu. Pro tento specifický úkol 
nám byly dány mnohé přednosti, ale také jiné nám byly odebrány. K 
těmto přednostem patří především svobodná vůle a naopak k těm 
záporným (co nám bylo odebráno) patří neschopnost nahlížení 
Božího světa, a nutnost nalezení k němu vlastní cestou, a to 
pouze svým svobodným rozhodnutím.  

To má za následek, že jsme schopni stvořit i něco, co je v rozporu 
s Božím záměrem, přestože máme dobrou vůli konat dobro. Jinak 
řečeno, je nutno dbát na to, aby se naše záměry kryly s celkovým 
trendem vývoje evoluce a to především s ohledem na časové děje 
(viz Angelológia dejín od p.dr. Páleše). 

Současní psychologové vám radí jít cestou postupných kroků a 
zajištění svých pozic. Radí jak získat sebedůvěru, jak získat maje-
tek, jak získat postavení a já nevím, co všechno ještě. Toto vše je 
cesta vedená "na slepo" z oblasti materie. Že její úspěch je velmi 
problematický, ba přímo nemožný, se přesvědčí mnozí, kteří se po 
ní vydají. Ano získají majetek i postavení, ale šťastní nejsou.  

 
A výsledek?  
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Mnozí závidí těm, kdo nic nemají, ale jsou příliš spoutáni s hmot-
ným světem a nemohou ho jen tak překročit.  

Jen málokdy se stane, že se "trefíme" a jdeme dobře. Celá situace 
se dá přirovnat k situaci slepce, který je uprostřed obrovského kula-
tého bazénu. Jen v jednom místě je možné se zachytit a vystoupit 
ven. Slepec ale dělá "nájezdy" na stěnu bazénu a doufá, že směr 
jenž zvolil je správný. Jak dalece má možnost uspět? Všude kolem 
nás je na to odpověď. Člověk, který má zakotveno vědomí ve hmotě 
a dohlédne tam, kam míří, je naopak podoben vidoucímu člověku, 
který si směr zvolí správně a nenechá se odradit ze svého rozhod-
nutí, neboť – on ví. 

Idea je jako sluníčko, či světlo, pro člověka jenž ví. On prostě jde 
za ním. Jde tedy zrealizovat to, co je již dávno hotovo, a není nutné 
cokoliv k tomu dodávat. V Universu je vše již předpřipraveno pro 
naší tvorbu. My pouze jdeme touto tvorbou stahovat tyto ideje do 
hmotnosti a zde je kotvit.  

Takže v podstatě, pokud "vytvoříme" nějakou svou ideu, pak ne-
děláme nic jiného, než že se na již připravenou ideu "napojujeme". 
Je nutno si uvědomit, že jsme pouze součástí, i když důležitou, ce-
lého komplexu, jenž Universum tvoří. Pokud tedy volíme správně, tj. 
v rámci záměru Universa, pak za námi stojí obrovské síly celého 
BYTÍ. 

Ideu tak jdeme pouze "okopírovat" do hmotnosti. Naše tvorba tedy 
spočívá v prostupování hmoty duchem, tedy ideou duchovna. Jak a 
které ideje použijeme a jak je zkombinujeme, je na tvůrčím elementu 
člověka. 

Celou situaci lze přiblížit tím, že si představíme jednotlivou ideu 
jako písmeno abecedy. Dosud jsme se snažili tato písmena pozmě-
ňovat a potvořit. Našim úkolem je ale z těchto písmen (idejí) vytvořit 
slovo. To je naše tvorba. Tvorbou lidstva je pak věta, jež je složena 
z těchto slov. Spolu s námi tvoří i ti, kteří stojí výše a tak jejich vliv 
by se dal přirovnat k myšlence, jež stojí za větou či odstavcem. Tato 
myšlenka je pak onou strukturou, která nás vlastně oslovuje při čte-
ní. 

Vytvoření ideje je jedna věc a naše jednání druhá. Přestože 
netvoříme ideu, která by byla jako taková použitelná, naše jed-
nání vytváří skupinu myšlenkových bloků, které ovlivňují jak 
nás, tak i vše kolem nás.  
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Do této skupiny patří naše nevědomé i vědomé jednání, re-
klamy, různá přání či prokletí ale i požehnání od lidí, jež nedo-
káží pracovat ještě s ideou. Sem patří i naše jednání v rodinách. 

Mnohokrát jsem zdůraznil, jak zhoubné je naše počínání a jednání 
vůči našim dětem. Ve snaze je co nejvíce zajistit ve hmotnosti, jim 
ve skutečnosti bereme to nejzákladnější. Místo ideje jim dáváme 
produkt, o němž my si myslíme, že je dobrý. Protože žádný hmotný 
produkt nemůže existovat bez svého původu, tedy myšlenky či in-
formace, pak si sami zkuste domyslet, co dětem předkládáme k 
použití.  

Je to vlastně ono zkomolené písmeno, které my ve své slepotě 
máme paradoxně za krásné. Jak zrádné, a svým způsobem zrůdné, 
je naše počínání, ukážu na příkladu pohádky. 

Pohádka, tak jak nám byla odkázána předky, je vlastně hluboké 
poučení z duchovních světů a je pravdivější a reálnější, nežli to, co 
máme možnost nahlížet kolem sebe. Problém je v tom, že v sou-
časnosti jsme ztratili schopnost tato poučení vnímat, a tak moudrost 
nahrazujeme paskvilem.  

Podívejme se na příklad jedné velmi známé pohádky "O 
DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH". 

Na začátku děje se objevuje macecha, Holena a Maruška. Maruš-
ka symbolizuje naše Já, naši duši neboli naší podstatu. Macecha je 
obrazem našeho hmotného světa. Protože nepocházíme z hmoty, 
ale jsme svou podstatou z duchovního prostředí Universa, nemůže 
se jednat o matku ale pouze o macechu. Nejsme totiž jejím produk-
tem, ale pouze tím, kdo je touto hmotou (macechou) tvarován. Ho-
lena je pak obrazem našeho hmotného, egoistického dvojníka. Pro-
to sestra. Jde ale o to, že to není z nás a jde jen o prostředek. Proto 
je Holena nevlastní sestrou. 

Samotný děj je odvíjen od nerealistické touhy Holeny po něčem, 
co chce získat z tohoto světa (hmoty) a to bez přičinění na sobě 
samé. Jde symbolicky o projev moci majetku a postavení. Naše 
duše (Maruška) je vystavena tlaku těchto přání. Ráda by jim vyho-
věla, ale neví jak. Po úmorné cestě lesem a sněhem (práce na so-
bě), nachází 12 měsíčků u ohně. 

Všimněte si prosím, o co jde. Duše (Maruška) po úmorné práci na 
sobě nachází cosi, co jí přináší řešení. Zároveň ale je zde jedno-
značně ukázáno, co je v tomto daru obsaženo.  
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Pojďme se na to podívat podrobněji. Jde o několik vzájemně svá-
zaných pravd ve smyslu poučení či POZNÁNÍ. 

 
• Jde opět o systém ideje symbolizovaného ohněm 

(jenž je principem šíření). Všichni kolem mají stejnou 
vzdálenost k centru (ideji) a tedy k poznání. My lidé, 
jako celek, budeme do těchto principů teprve vstupo-
vat. Systém přímé demokracie je předstupněm oněch 
stavů, kdy každý jeden z nás ponese plnou odpověd-
nost za sebe a svůj vývoj a nebude se spoléhat na 
vnější svět. 

• Vždy jeden princip vystupuje výš než všechny 
ostatní (Leden seděl na vyvýšeném místě). Jde o prů-
chod časových struktur přes naše dění. Jednotlivá ča-
sová období jsou totiž zabarvena jistou strukturou dě-
ní, která se odlišuje podle jednotlivých archandělů ja-
ko strážců času. Bližší viz Angelológia dejín od p. dr. 
Páleše. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 12 měsíců vytváří uzavřenou kruhovou strukturu, 
což je symbolem nekonečnosti ducha. Číslo samotné 
pak svou vnitřní stavbou ukazuje na involučně–
evoluční dějinný vývoj. Na obrázku vlevo je vidět pro-
pojení do 3 čtverců a vpravo do 4 trojúhelníků. Čtve-
rec je symbolem hmotnosti, trojúhelník duchovna. 
Tři čtverce tedy symbolizují sestup duchovních princi-
pů do hmoty. Čtverec (4) je vyjádřen. Číslo tři je skryto 
(počet). Tím je dán směr. Na obrázku s trojúhelníky je 



Vyprávění bezdomovce 
 

Stránka  147 

to obráceně. Trojúhelník je vyjádřen a počet trojúhel-
níků (4) je tedy ono skryté číslo. Takže jde o cestu z 
hmoty do duchovna.  

• Při vlastním ději dochází k záměně vlády měsíců a to 
pro možnost vytvoření "jahod pro Marušku". Tento 
počin je velmi významný. Je tu ukázáno, že každý dě-
jinný časový úsek je pod vlivem jiných sil. To, co 
se děje v jednom, není možné v jiném. Tyto principy 
jsou dosud námi lidmi těžko chápány a ve většině pří-
padů jim vůbec nerozumíme. 

 
Maruška (duše) získá POZNÁNÍ (jahody) a nese si je jako vzác-

nost domů. Macecha i Holena ale touží po tomtéž. Dopadnou špat-
ně. Je tu opět zdůrazněn duchovní princip Strážců prahu, kdy 
bez patřičného očištění není možná cesta nahoru. 

 
Proč jsem rozbor této pohádky zařadil do tohoto vyprávění? 
 
Děcko, jež je "vybaveno" touto pohádkou, vlastně mystickým ná-

vodem, je schopno v životě konat jinak, neboť na podvědomé úrovni 
má dostatek zpráv, a proto i jeho skutky odrazí intuitivní vnímání 
ovlivněné touto skutečností. 

Děcko, jež je ovlivněno zrůdnými pohádkami "moderní" doby, 
je schopno tvořit pomocí intuitivního vnímání pouze zločin. 

Jak hrubě a nedobře se ke svým dětem chováme, je z tohoto na-
prosto zřejmé. 

 
 

Duchovní vybavení, které jim dáváme,  
je samo o sobě zločinem. 

 
Nejde tedy jen o nás a naše mnohdy sobecké nazírání světa, ale i 

o to, co kolem sebe vytváříme. Uvědomme si, že staré rčení "Člo-
věče pomoz si sám a Bůh ti také pomůže" je hluboce pravdivé.  
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Snažme se postavit do čela svého dění takové ideje, které 
samy o sobě nám pomohou se pozvednout a zároveň tím po-
mohou i všem kolem nás. 

 
Tento svět je dobře zařízen. Problém není a nikdy nebyl v tomto 

světě, ale vždy byl a je pouze v nás. 
Mějme to, prosím, na zřeteli a nechtějme opravovat okolí, ale pře-

devším sebe sama. Vidět "třísku" v oku blízkého člověka není umě-
ní. Uvidět ale "trám" ve svém vlastním oku, to je o něčem jiném. 
Svědčí to o tom, že jsme na dobré cestě.  

Tvorba v tomto světě není o penězích, moci či postavení. Je a 
vždy bude o POZNÁNÍ a tím o možnosti vnášet do hmoty duchovní 
princip. Idea je pak nejenom symbol, ale doslova "pracovní nástroj" 
těch, kteří s upřímností v srdci jdou budovat tento svět. Pojem zná-
mý z historie jako "NOVÝ JERUSALÉM" není o ničem jiném, nežli o 
člověku, jehož nitro je přepracováno a který pak tvoří sám ze sebe 
pomocí zmíněných idejí NOVÝ SVĚT. Nuž buďme i my tímto novým 
člověkem, nežehrejme na okolí, ale učme se jím.  

Vždyť podívat se sama do sebe, byl a zůstává jeden z klíčových 
bodů přelomu vývoje člověka. Ne nadarmo je ve všech pohádkách a 
pověstech nebo legendách líčen člověk jako vítěz nad sebou sa-
mým, nad hadem (drakem) a podobně. Jde o vítězství nad svým 
nízkým Já, tj. nad emocemi a s nimi spojenými energiemi. 

V okamžiku, kdy začneme chápat genialitu tohoto světa v je-
ho neuvěřitelně nádherné struktuře řízení pomocí Božích sil, 
pochopíme vlastně vše. Pokud tomu nerozumíme a máme po-
cit, že vše je proti nám, a všichni nám pouze ubližují, nemáme 
šanci na celkový pohled, který by znamenal nadhled.  

Do té doby nemáme možnost ani vědomě tvořit ideje a nechat se 
jimi řídit, neboť je vlastně ani při nejlepší vůli nedokážeme stvořit 
(stáhnout do hmotného prostředí).  
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Evoluce člověka 
Asi každý z nás zná onu známou vědeckou tezi o evolučním vývo-

ji. Aniž bych se s ní chtěl pouštět do křížku, tak ti předložím mno-
hem komplexnější tezi o vývoji člověka. Shledáš v ní, že uvedená 
materialistická teze je pouhou podmnožinou mnohem úžasnějšího 
vývoje a vlastně je pouhou karikaturou skutečných událostí a dějů.  

Vše je zaviněno především nízkým vhledem vědců do skutečných 
událostí.  

Materialistická teze se tak jeví jako vytržena z kontextu, a proto 
ani není schopna být pravdivou. K vysvětlení mnoha pasáží, jež 
obsahuje, se v poslední době používá až nemožných kombinací. Je 
jasné, že tak jak byla původně myšlena, nemůže v žádném případě 
být funkční.  

Ukazuje se, že vývoj člověka nemohl probíhat tak, jak jsme se učili 
ve škole, z jednoho prostého důvodu. Jde o evidentní nesmysl z 
hlediska času. Pokud budeme předpokládat jednu generaci v délce 
25 let, pak za sto let tu máme 4 generace, za 1000 let 40 generací, 
a za 1000000 let 40000 generací. V této řadě 40 000 generací by 
muselo dojít k několika velmi zásadním a vždy kladným (max. neut-
rálním) mutacím, které znamenaly vždy pokrok. V opačném případě 
by se jednalo o degeneraci a tím zánik lidstva.  

Přitom pravděpodobnost chyby, je obrovská. 40 000 jedinců, kteří 
reprezentují těchto 40 000 generací, si můžeme představit jako 
schody. Každý z nich představuje výstup o kousek výš, nebo si je 
můžeme představit jako kousky roviny s tím, že překonání rozdílu 
mezi začátkem a koncem musí být docíleno částmi s větším stou-
páním.  

Je vůbec možné, aby tato doba trvání člověka, což představuje asi 
1000000 let ve vývoji ze zvířete po současnou rozumovou bytost, 
stačila? Pokud se domníváme, že tento počet je dostatečný, pak si 
můžeme představit tvory, které žijí pouze 1 den (některé druhy 
hmyzu apod.). Pak ke stejnému výsledku u těchto tvorů by muselo 
dojít během (40 000 generaci /365 dní = 110 let) velmi krátké doby. 
Ve zmiňovaném případě se jedná dokonce pouze o jedno století!!!  

V přírodě ale nic podobného nepozorujeme a z matematického 
hlediska jde o nesmysl. Kde je tedy chyba? 

Je v našem mylném předpokladu, že hmota se může vyvíjet sa-
močinně. Jak již bylo naznačeno, jde o systém ducha, který s touto 
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hmotou pracuje. To, co vidíme všude kolem sebe tedy není vývoj, 
ale důsledek vývoje.  

Jeho příčina je skryta a je duchovního charakteru. Chceme-li se 
tedy ptát na vývoj člověka, pak se musíme především ptát na jeho 
práci s duchovní podstatou jeho Já. Tedy na to, jak tato duchovní 
podstata pracuje s celkem a tedy s jednotlivými částmi těla a duše a 
jak ona sama je zpětně tvarovaná svou prací na svém nosném prin-
cipu. 

Co je to ale ono Já? 
Definice, že jde o Boží jiskru o Boží princip, nám tak moc neříká. 

Podívejme se tedy na to, co bychom o tom mohli konstatovat. 
Na počátku tohoto pojednání je zmíněna informace jako základní 

jednotka vším prostupující. Pokud tento princip zevšeobecníme, pak 
lze konstatovat, že jde vůbec o nejzákladnější stav v Universu. Bu-
deme-li informaci uvažovat jako takovou, pak musíme ale připustit, 
že se nemůže jednat o jednotlivou informaci, ale o celý soubor in-
formací. Tento soubor je tedy základem všeho. Protože v sobě ob-
sahuje všechny informace, musí obsahovat i způsob jejich uplatně-
ní. Jinak by celý tento komplex postrádal smysl a význam. Takto 
definovaný soubor informací je velmi podoben definici Boha ve 
všech náboženstvích světa. Předpokládejme tedy, že tomu tak sku-
tečně je a podívejme se na to, kde je vlastně ono Já, jež je v nás 
obsaženo. 

Dá se předpokládat, že onen soubor obrovských informačních 
bloků se bude chovat tak, že se vedle inteligence a moudrosti proje-
ví i evolučními schopnostmi sama sebe.  

Jak se ale rozvíjet?  
Řešení se nabízí vlastně samo. Oddělí se základní část, jež obsa-

huje vše nezbytné pro vývoj a evoluci. Tato část pak sbírá zkuše-
nosti a další informace a tak sílí a vyvíjí se. Protože ve skutečnosti 
se nemůže nikdy od centra oddělit (informace proniká vším), je její 
vývoj v zájmu centra, tedy Boha. 
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VĚDOMÍ 
 
 

 
 
Na obrázku máme znázorněn centrální princip informace. Z něho, 

jako paprsky vystupují dílčí principy, které jsou ale úzce s centrem 
spojeny. Na samotném konci se pak tvoří jednotky, které jsou rela-
tivně samostatné.  

V tomto přiblížení jde o ukázku tvorby našeho Já. Je nutno si ale 
uvědomit, že vše co je zde ukázáno je značně schematické a velmi 
zjednodušené. 

Z uvedeného plyne závažný fakt. Vyvíjí se bytost po duchovní 
stránce a vše co jí doprovází je pouze pomocné. Toto tvrzení se 
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ukáže jako zcela zásadní v porovnání se zmiňovanou materialistic-
kou tezí. 

 Oč jde?  
Člověk se vyvíjí celou dobu existence planety Země a je zde pří-

tomen od samého začátku. Rozdíl je pouze v tom, že v počátečním 
období neměl k dispozici vhodný nosič (tělo), který se musel teprve 
vyvinout.  
Člověk prošel několika stadii vývoje před současnou Zemí, která 

je pro něho pouze jednou ze zastávek na jeho evoluční cestě. Zde 
nebudeme probírat tyto stavy, které jsou popsány dostatečně v lite-
ratuře evropských mystiků, ale zaměříme se pouze na jejich ze-
vrubný popis.  

Bytost člověka sestupuje z prostoru duchovna do stále nižších 
stavů. Na své pouti si vytváří za pomoci bytostí nesrovnatelně vyš-
ších, nežli je sama, podmínky existence. Postupně tak prochází 
obdobím hmoty, rostlinstva i zvířecím principem. V současnosti je 
na cestě z principu zvířete do principu člověka. Současný člověk je 
tedy tvor ve vývoji, a stojí na rozhraní zvířecí a lidské říše.  

Skutečnými lidmi se staneme, až ukončíme tento pozemský cyk-
lus. 

Abychom byli schopni pochopit možnost dalšího vývoje, je nutno 
si uvědomit současný stav. Tento stav představuje sice vstup Já do 
hmotného těla, ale nikoliv princip ovládání.  

To je právě to oč tu běží.  
Člověk si je vědom sám sebe, ale není schopen se dokonale 

ovládat a to ani na astrálním, ani na životním, a už vůbec ne na 
fyzickém těle. Je možné, že vám to přijde jako normální.  

Je to ale normální?  
Rozhodně ne.  
Představte si kapitána zaoceánské lodě, nebo mezi-

kontinentálního letadla. Vstoupí na palubu a není vybaven vědo-
mostmi o stroji, který má k dispozici. Nezvládá řízení, nerozumí 
principům, nechápe a neovládá systém. Stroj pod tímto kapitánem 
by nutně musel skončit v kritické situaci.  

Proto je mu na pomoc vyslána celá škála pomocníků. Tito pomoc-
níci řídí za něho loď či letadlo a kapitánovi zůstává jen zdání, že je 
pánem na svém stroji. Jeho případné chyby eliminují jiní tak, jak jen 
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to je možné, a snaží se vše udržet v chodu a pod kontrolou. Kapitán 
se pomocí chyb učí a jednou dosáhne jistě i mistrovství. Jde tu také 
o to, jak hodně a jak rychle dokáže naslouchat svým pomocníkům. 

Příklad s kapitánem je velmi vhodným příměrem pro současného 
člověka.  

I on se domnívá, že je pánem situace.  
Ale tak jako kapitán z předchozího odstavce, není schopen téměř 

ničeho. Neboť nic nezná, neumí a tím ani neovládá. To jenom jeho 
nezřízené EGO křičí a soustřeďuje na sebe pozornost. 

První v řadě by mělo být zvládnuto astrální tělo. Tím mám na mys-
li emoce. Jejich zvládnutí a dostání pod kontrolu je prvním význam-
ným počinem. Člověk, jenž ovládá své emoce je svobodným člově-
kem a to bez ohledu na stav, v němž se v současnosti nachází v 
této společnosti. Pokud své emoce neovládá, pak je otrokem, a to i 
přesto, že může být zároveň na Zemi třeba i nejvyšším pánem. 

Ovládnutí emocí je předpoklad duchovního růstu. Je to předpoklad 
zvládnutí duše vědomé a možnosti posílení vyššího manasu neboli 
životního ducha. 

Teprve po zvládnutí emocí je možné přemýšlet nad tím, jak zvlád-
nout životní tělo. Jde o daleko větší problém, než jaký představují 
emoce. Jde o systém řízení a ovládání fyzického těla. Jde také o 
systémy komunikací se světovým (kosmickým) éterem (nepřesně – 
vakuem) a o možnost získávání energií z této dimenze a jejich zpra-
cování pro bytost člověka. 

 Z uvedeného je jasné, že průměrný člověk si o něčem takovém 
může nechat pouze zdát. Pokud jde přímo o fyzické tělo, je situace 
ještě komplikovanější. Pouze konstatování, že nejenom je nutno mít 
povědomost o každé buňce v těle, ale je nutné mít naprostý přehled 
o všem, co se i v ní děje a jakým způsobem pracuje, a co vše v 
daný okamžik je ona sama i její činnost ve vztahu k systému.  

Navíc je nutno mimo to zvládat i funkci všech poměrně složitých 
mechanismů komplikovaných molekul a jejich vztahů. Vše to je nut-
no nejenom znát, rozumět tomu, ale chápat i v širších souvislostech. 
Bytost ovládající hmotné tělo je schopna ho rozložit do atomů a 
jinde v prostoru ho z jiných atomů opět složit. 

Z uvedeného je zřejmé, že před člověkem je ještě dlouhá cesta, 
než bude schopen plně přejmout pod svou odpovědnost vše to, co 
tvoří jeho osobnost.  
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S tím pochopitelně souvisí i jeho odpovědnost a schopnost ovlá-
dání sil a prostředků moci, o nichž v současnosti může pouze snít. 
Teprve plným zvládnutím těla fyzického se uvolní z pout této fyzické 
planiny jako takové, a stane se jejím hospodářem.  

To se ale bude dít z vyšší dimenze a člověk tak bude svým způ-
sobem podoben "malému Bohu". Bude plně odpověden, ale bude i 
plně tvůrčí.  

Ve své svobodné vůli bude nejenom naplňovat Boží vůli, ale i při-
spívat svým dílem tvůrčího elementu. To vlastně je onen princip 
završení cesty, na kterou se vydal symbolicky tím, že pozřel jablko 
ze stromu POZNÁNÍ. 

 
Naše další setkání se starcem se ale začaly odehrávat ve smyslu 

"učení". 
 
Podám je zde tak, jak jednotlivé části probíhaly. 
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SETKÁNÍ ŠESTÉ – UČENÍ  

 Dneska tě začnu zasvěcovat do tajemství, jež jsem obdržel na 
"druhé straně", a která zcela a jednou provždy změnila celý můj 
život. Je toho ale hodně co ti musím sdělit, a proto není ani možné 
vše říci najednou. Budu ti tedy vyprávět a zároveň tě i zasvěcovat 
do oněch tajemství postupně. Je zapotřebí, abys mě navštívil více-
krát, než uzavřeme aspoň nějakou "kapitolu" z tohoto učení.  

Těchto kapitol ale bude více, a proto se musíš obrnit trpělivostí, 
neboť a to zvláště ze začátku, ti bude vše připadat minimálně 
zvláštní. Ve skutečnosti ale jde o to, že jsi vlastně nevzdělaný a 
informace, které vlastníš, jsou více méně k tomu, aby ses stal po-
slušným členem společnosti. Jinak řečeno, máš vymytý mozek. 

 "No moment" ohradil jsem se, " to snad ne". Nějak mi nešlo jeho 
tvrzení "pod fousy". 

Ale ano. Až skončíme, tak sám uvidíš, jak hodně se v současnosti 
mýlíš ve svých názorech. Lidé totiž ani netuší, jakým balastem jsou 
krmeny jejich mozky, potažmo jejich mysl. 

Nuže tedy začneme? 
Co jsem měl odpovědět? Byl jsem zvědav na vše, co se dozvím a 

nejenom zvědav. Nějak jsem podvědomě cítil, že tu jde skutečně o 
hodně. Snad o nejvíc ze všeho, co jsem se dosud měl možnost 
dozvědět, naučit či získat. Nezbývalo než souhlasit. 

Tak začalo mé "vyučování". 
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Lekce prvá (buňky) 
Jsi a existuješ, o tom není pochyb. Přesto, kdo nebo co to vlastně 

existuje? Je to hmota, která se zformovala do inteligentního stavu, či 
je to jakási duše, o které mluví křesťané, či je to dokonce něco úplně 
jiného? Co myslíš, že jsi? Jsi kus inteligentní hmoty, či tuto hmotu 
pouze používáš na vyjádření toho, co zamýšlíš a chceš?  

Nad touto tématikou se zamyslíme důkladněji. Je nutné ozřejmit 
spoustu nepravd a polopravd tak, aby bylo nad slunce jasnější kým 
a čím vlastně jsme. 

Lidské tělo je řízeno z centra, které jsme nazvali mozek. Každá 
jednotlivá buňka lidského těla je odtud dirigována pomocí pokynů, 
které jdou z této oblasti přes systémy jednotlivých orgánů až k lidské 
buňce. Pokud se stane, že je buňka chybně informována, dochází k 
disharmonii a tedy k onemocnění. V případě výpadku informací, 

dochází k zahájení autonomního programu buňky. Tato buňka se 
pak chová dle vlastních zásad a tím pochopitelně musí být nejen na 
obtíž, ale přímo na škodu organismu. Jde totiž o rakovinovou buňku. 
Chyba je v tomto případě úplně jinde, nežli tam, kde jí většina lékařů 
hledá. Chyba je v systému řízení, či lépe řečeno v systému zne-
možňujícím řízení buněk.  

Lidský mozek je skutečným centrem řízení. Je odpovědný za 
mnoho pochodů v lidském těle. Není ale tím, kdo příkazy vytváří. On 
je pouze přetváří ve srozumitelnou formu a samozřejmě je zpětně 
kontroluje. Vytváří tak systém řízení, v němž sám hraje velmi důleži-
tou úlohu. Nikoliv ale rozhodující. Ta vzniká úplně někde jinde a v 
tomto přiblížení jí nazveme pouze životním tělem 

Mozek sám pak jednotlivé příkazy rozesílá a kontroluje jejich pl-
nění, ale zároveň od podřízených soustav orgánů, potažmo buněk 
dostává i doplňující hlášení o jejich stavu a jejich požadavcích. 

Obecný příkaz – na příklad příkaz k růstu rozpracuje v jednotlivé 
po sobě následné kroky, které je nutno splnit k tomu, aby tento 
obecný příkaz byl realizovatelný na hmotné úrovni těla. K tomu jako 
databázi využívá pochopitelně i DNA buněk a nejenom on. Tuto 
databázi využívají všechny složky řízení. V DNA je toho uloženo 
mnoho.  

Mozek  
člověka 

Orgán  
(játra) 

Lidská  
buňka 
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To, co tam ale není, je program, kterým je člověk řízen na 
hmotné úrovní. To jak to funguje, si vysvětlíme později, teď je pro 
nás důležité pochopit strukturu, podle které funguje buňka.  

V současnosti o tomto stavu komunikace mají vědci ještě velmi 
mlhavé a zkreslené informace. Proto asi také nepřekvapí, že feno-
mén rakoviny nejsou schopni pochopit a pokoušejí se o řešení, kte-
rá nemají valný význam. Konec konců v pokroku v léčení této ne-
moci je to vidět.  V podstatě se dá říci, že zde lékařská věda přešla-
puje na místě.  

Oč  tedy jde u rakoviny? Komunikace s centrem je na bodu mrazu. 
Buňka ale musí žít. Pokud tedy nepřichází příkazy, či jsou natolik 
zkresleny, že je nelze "přečíst", tak použije záložní řešení. V DNA je 
uloženo vše, co potřebuje pro samostatný život, který není svázán s 
životem nositele (člověka). V kritické situaci pro buňku, tato tedy 
sáhne po nouzovém řešení. 

Ano jde o kritickou situaci, ne člověka ale buňky!  
Je zapotřebí si uvědomit, že buňka je samostatný organismus jako 

každý jiný. To že miliony těchto organismů vytváří lidský organismus 
je pouze vlastností života. I my lidé, podobně jako buňky v našem 
těle vytváříme v nadstavbě úžasné struktury. K tomu se ale dosta-
neme později. 

Buňka je tedy živočich a jako taková je schopná samostatné exis-
tence. Otázka tedy zní. Jak to, že je ochotná dobrovolně ke spolu-
práci s vyšším organismem. Co jí k tomu vede. Tvrzení materialis-
tických vědců o výhodnosti, se jeví při bližším přiblížení k problému, 
a při jeho zkoumání, jako nesmysl. Naopak, buňka touto "službou" 
nadřazenému organismu na sebe bere spoustu povinností a závaz-
ků.  

Na rozřešení této záhady jsme si na vědecko-materialistické rovi-
ně museli počkat do začátku devadesátých let minulého století. Byla 
totiž objevena pátá interakce a tou uzavřena jednotná teorie pole. 
To o čem snil Albert Einstein, se stalo realitou. Tato nová teorie 
propojila Teorii relativity a Kvantovou mechaniku do uceleného po-
hledu na Universum. Zároveň ale také ukázala celý komplex sil ve 
své harmonii. Propojila tak vědomí (myšlení) s hmotou a ukázala, že 
hmota je jen odvrácenou stranou téže mince, na jejíž první straně je 
již zmiňované vědomí. Ukázala, že vědomí a hmota jsou vzájemně 
svázány tak, že je na hmotné rovině nelze od sebe oddělit a ani při 
pokusech v laboratořích nelze při ignorování tohoto spojení nic do-
sáhnout. Hmota a vědomí prostě k sobě patří tak jako den a noc.  
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To že jsme to dosud nevnímali, je způsobeno našim omezeným 
chápáním skutečnosti a nikoliv tím, že by to snad neexistovalo.    

Od roku 1991 je na světě ověřená a prokázaná teorie, jež 
uznává a pracuje se silami myšlenek, vědomí a ducha.  

Tím tedy můžeme tento problém vidět ze zcela jiného úhlu pohle-
du než dosud. Tím se nám tedy také onen problém začíná vyjasňo-
vat. Jak? 

 Buňka jako každý jiný živý tvor má vědomí. Že toto vědomí je 
rozdílné od našeho lidského, je jasné, o to tu ale nejde. Jde o to, že 
existuje! 

 Vědomí buněk spolupracuje s vědomím ostatních buněk i s vě-
domím člověka. Zdá se to sice neuvěřitelné, ale je to pravdivé. Prá-
vě to bylo potvrzeno novou jednotnou teorií pole!!! 

Ano, buňky spolupracují spolu navzájem, a spolupracují i s vědo-
mím jim nadřazeným. Toto vědomí, zrovna tak jako jejich vlastní je 
vytvářeno torzním polem, a je vlastně zakotveno v onom zmiňova-
ném životním těle. 

Je opravdu nutné začít rozlišovat co je a co není vědomí. Vědo-
mím jsou "opatřeny" všechny věci kolem tebe a je jedno, zda jsou či 
nejsou "živé". Je nutné si tedy tento fenomén důkladněji přiblížit.  

V prvé řadě je nutné si uvědomit, že vědomí nemá nic společného 
s rozumem. Člověk je tvor rozumný, ale vědomí mají i zvířata, neboť 
cítí i žijí. Vědomí mají i rostliny, neboť i ony cítí a žijí. Vědomí rostlin 
je ale již značně posunuto do sféry jemnohmotného světa. O něm 
budeme mluvit podrobněji později. V této fázi pouze chci poukázat 
na to, že toto vědomí se sice ve hmotném světě projevuje, ale s 
ubývajícím stupněm "inteligence", stále méně. Jeho hlavní objem či 
těžiště je posunuto do již zmiňovaného jemnohmotného světa. Tím 
dochází k tomu, že pro nás je stále méně zřetelné. U nerostů je toto 
vědomí již zcela posunuto na jinou tedy jemnohmotnou rovinu. Na 
hmotné rovině se pak projevuje pouze jakoby svým pouhým doty-
kem. I nerosty rostou v krystaly a podléhají evoluci ve smyslu časo-
vých proměn.  

Vědomí si můžeme představit jako jakousi databanku inteligent-
ních informací. Mnozí jasnovidní lidé jsou schopni pomocí této "da-
tabanky" dokonce i tyto informace číst. V současné době už byly 
vyrobeny přístroje, pomocí kterých je možné udělat totéž. 
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To už bylo na mě trochu moc, a proto jsem jeho povídání přerušil 
dotazem. 

"No moment, chcete tvrdit, že existuje přístroj se schopností ode-
čítat informace z nerostů, tedy na příklad z kamene"? 

"Ano chci. Takový přístroj existuje a je založen na nejnovějších 
poznatcích z oblasti vědy, která se zabývá výzkumem a zkoumáním 
hmoty. Již jsem se zmínil o tom, že byla objevena pátá interakce sil 
a tak vedle gravitace, elektromagnetické síly, slabé a silné jaderné 
síly je na světě i pátá a ta pojednává o torzním poli, v němž se za-
chycují informace a jež je základem vědomí na hmotné rovině. Tato 
torzní pole vytváří další rovinu Universa, kterou vědci pro odlišení 
nazvali jemnohmotnou rovinou. Jde stále o hmotu, její vlastnosti 
jsou ale natolik odlišné, že je nutné a vhodné jí zkoumat samostat-
ně". 

"Mohu se tedy dovědět o tom něco víc"? 
"Jistě", odvětil. "Na rozdíl od Američanů si Rusové daleko více 

uvědomovali, že atomové zbraně jsou v podstatě nepoužitelné. 
Mám pochopitelně na mysli seriozní vědce a seriozní inteligenci. 
Protože nemohli, pro nedostatek finančních prostředků, se vrhat do 
zkoumání hmoty tak, jako Západ, vydali se jinou cestou. Tato cesta 
se ukázala jako nesrovnatelně vhodnější.  

Poněkud poodstoupili od problému a vzali "rozum do hrsti". Snažili 
se dané problematice porozumět. Jak ale sjednotit různé teorie o 
Universu tak, aby nastal soulad? V Rusku se objevil geniální vědec. 
Jde v podstatě o druhého Alberta Einsteina. Jeho jméno ti zřejmě 
mnoho neřekne, ale tvým potomkům už ano. Jde o pana Šipova, 
který rozpracoval celou teorii o fyzikálním vakuu. Zároveň ale položil 
základy všeobecné teorii pole a tím uzavřel či lépe řečeno otevřel 
zcela nový pohled na hmotu. Teď by bylo ale dobré tuto část uzavřít 
a pokračovat v tom co jsem začal, tedy o stavbě buněk a jejich spo-
lupráci při tvorbě lidského těla". 

"Dobrá" souhlasil jsem, poněkud zmaten. Šla mi z toho trochu 
"hlava kolem".  

Začal další povídání 
Lidské buňky tedy spolupracují. Jak je to zařízeno? Na jemno-

hmotné úrovni jsou svým vědomím propojeny. Část jejich částí je 
spojeno a vytváří tak kompaktní celek s vyšším vědomím člověka. 
Zde je nutno poznamenat, že tato část dosud není pod vědomou 
kontrolou drtivé většiny lidí. Jde tedy o část, jež je nazývána podvě-
domím či v některých přístupech nadvědomím člověka.  
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Vždy je tím ale míněno vědomí, jež není pod přímou kontrolou nás 
lidí. Buňky si uvědomují význam tohoto spojení. Nezapomínej, že 
jejich vědomí není zcela dislokováno na hmotnou úroveň a také na 
to, že jsou řízeny ještě vyšším vědomím, nežli je lidské. My lidé se 
toto vyšší vědomí učíme teprve znát. Je to způsobeno naším speci-
fickým posláním, které je zaměřeno na rozvinutí našeho Já ve 
smyslu uvědomění si sebe sama. O tom ale ještě budeme mluvit. 
Buňka jako taková je nesmrtelná a přece tomu tak není. Na fyzické 
úrovni se množí dělením a tak bychom skutečně mohli uvažovat o 
její nesmrtelnosti. Zdání ale klame. Dříve nebo později musí nastat 
stav, kdy fyzicky zaniká. Ona nezaniká stářím, ale z důvodů, jež lze 
vyčíslit matematicky, musí nastat stav jejího zániku pomocí destruk-
ce. Ta může nastat díky fyzické příhodě či záměrně díky tomu, že 
se stane něčí potravou. Ať doba její existence je sebedelší, stejně 
zanikne. V budoucnu tak musí zákonitě na fyzické rovině skončit 
vše, co dosud žije, nejdéle pak s koncem Země, jako planety. 

Buňka ve svém vědomí o tom ví !!! 
Proto hledá cesty k tomu jak přežít. Je jasné, že na fyzické rovině 

to nejde, ale ve své druhé části tj. ve vědomí ano. Její vědomí tuší 
zánik, a protože přežití je vlastně přežití vědomí, hledá cestu jak to 
provést. Vědomí buňky si můžeme představit jako určitý inteligentní 
soubor informací vložený do torzního (rotačního) pole. Tento soubor 
má schopnost přijímat další hotové inteligenční soubory a podle 
jejich velikosti se stává tím, kdo řídí nebo je řízen. I v případě, že je 
řízen on sám, nezaniká jako celek. V rámci vyššího celku přetrvá-
vá a to dokonce i v případě fyzické likvidace tělesné neboli 
hmotné části. To podstatné je zachráněno a fyzická forma pro pře-
žití není podstatná a není ani podmínkou k přežití. Spíš by se dalo 
mluvit o jisté překážce, neboť v sobě zahrnuje zkostnatělé zkuše-
nosti dosavadního průběhu života.  

Ty tvoří překážku v evolučním vývoji. Proto vlastně život volí okliku 
přes odložení již nepotřebné, tedy překážející části hmotného proje-
vu, a přežití zajišťuje pomocí vědomí!!!  

Hmotnou část lze totiž vždy znovu "vyrobit" dle předlohy v torzním 
poli, tedy dle předlohy ve vědomí. Hmotná část je tak podobna odě-
vu, který, když je zničen, odložíme a vezmeme nový. Vědomí přeží-
vá  svou fyzickou formu a je vlastně nezničitelné.  

Proto rakovina je neštěstí především pro buňku, která stahuje své 
vědomí na svou fyzickou úroveň, neboť kolaps celého systému ji 
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nutí opustit nefunkční struktury. Na fyzické rovině buňky pak zahaju-
je svou existenci, která není svázána s nadřazeným celkem.  

Je to stav nouze a rakovinová buňka by velmi ráda obnovila 
svůj původní stav.  

Bohužel naše léčebné metody ozařování a chemoterapie jdou 
přesně opačnou cestou. Místo toho, aby obnovily původní stav, 
který je způsoben destrukcí řídících struktur, ničí systémy, které se 
snaží zachránit. Jsou tak podobni hasičům, kteří se nesnaží zachrá-
nit hořící dům, ale ničí místo ohně objekty, které jsou mimo nebez-
pečí. Že jde o nesmysl? Vykládejte to lidem, kteří zničí vedle rakovi-
nových buněk i normální buňky, a ještě více přispějí k disharmonii 
systému.  

Jistě, může se jim podařit v několika případech člověka napade-
ného rakovinou zachránit. To ale jedině tehdy, když rakovinové 
buňky představují zátěž takového rázu, že jejich odstranění (to 
znamená zátěže) je ještě v zájmu celku a to i za cenu jeho částeč-
ného poškození.  

Jinak dochází ke zrychlení celého procesu vedoucího ke smrti. 
Bezpečná cesta vede jinudy. Jde o obnovu původního stavu vědomí 
a řídících struktur a tím k tomu, že rakovinovým buňkám je umož-
něn návrat k normální činnosti.  

Pochopitelně bude obnoveno původní prostředí buněk. Nově 
vzniklé buňky, které nikdy nebyly napojeny na "centrum vyššího 
vědomí", budou odstraněny. Jakmile lékaři tuto pravdu pochopí a 
budou schopni navozovat původní stav, rakovina vymizí.  

K tomu ale nedojde zítra. Důvodem je hluboká neznalost lékařů 
ohledně struktur života, vědomí a jeho hmotných projevů jako tako-
vých. 

Pokud to tedy zrekapitulujeme. 
Buňka je řízena na hmotné úrovní z mozku přes příslušný vnitřní 

orgán. Toto řízení je samozřejmě dosud mimo kontrolu lékařů, ale je 
prováděno přes hmotné části. Dalším řídícím stavem je vědomí, 
které je navázáno na celkové vědomí člověka a ostatních buněk. 
Obě dvě spojení jsou stejně důležitá a stejně potřebná. Jedno bez 
druhého postrádá smysl. Abych ti to vysvětlil použiji přirovnání s 
mincí.  

Obrátil se ke mně a v ruce držel minci, kterou mi podával. Vzal 
jsem jí od něho a čekal, co bude dál. 
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"Podívej se", řekl "jak jí držíš". 
Podíval jsem se na ruku s mincí, kterou  jsem od něho převzal. 

Dosud jsem jí držel tak, jak jsem jí od něho vzal. Byla to koruna a 
držel jsem jí mezi palcem a ukazovákem. U palce jsem měl "líc" u 
ukazováku "rub" koruny, ale co mínil tím, že se mám podívat jak jí 
držím jsem nechápal.  

"Držíš jí tak, že z každé ploché strany jí přidržuješ. Z jedné strany 
palcem a z druhé ukazováčkem" 

"Jistě a co má být"? 
"Když uvolníš palec, nebo ukazováček. Co se stane"? 
"No co by se stalo, koruna spadne na zem" 

 
Podivil jsem se jeho dotazu. To přeci musí vědět. Proč se na to 

vůbec ptá?  
" Vidíš, že je úplně lhostejné, které spojení se uvolní. Jestli to mezi 

korunou a palcem nebo to mezi korunou a ukazováčkem. Výsledek 
je vždy stejný. Uvolní se automaticky i druhé spojení a koruna 
spadne na zem". 

"To je přeci jasné, proč to vůbec říkáte". Nechápal jsem stále, kam 
míří. 

"Tady máš odpověď na otázku, kterou jsi si sice ještě nepoložil, 
ale která je již "ve vzduchu". Pokud tedy buňka uvolní jedno ze 
svých spojení, ruší se tím i druhé. Je to jasné". 

"No to není", namítl jsem. "Jak souvisí buňka s tím, jak já držím 
minci?" 
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Jak?  
Velmi úzce. Vědomí a hmota jsou jako odvrácené strany téže 

mince. Budou se chovat obdobně. Minci musíš držet za obě strany, 
jinak spadne a výtvory v tomto Universu rovněž. Musíš si uvědomit, 
že hmota a duchovno jsou v rovině, kde se nacházíme, v rovnová-
ze. Upřednostňovat jednu stranu před druhou, je nesmysl. Vždy 
dojde ke kolapsu. V případě upřednostnění duchovních směrů k 
fanatismu, a při upřednostnění hmoty k materialismu.  

I buňka musí být v rovnovážném stavu. Proto je s celkem spojena 
přes hmotné vedení (mozek–orgány–buňky) i přes vědomí. Oba 
spoje jsou na sobě velmi závislé a jeden bez druhého postrádá 
smysl. První spojení se narušuje zanášením těla nevhodnou potra-
vou, vodou a vzduchem.  

U potravy jsou to především požitkářská jídla bez skutečné hodno-
ty pro tělo, u vody pak její nasycení látkami a informacemi, jež po-
škozují lidský organizmus. To jsou až na výjimky téměř všechny 
vody, s nimiž přicházíš do kontaktu. Nenech se mýlit lživou rekla-
mou.  

Vody z obchodu jsou prosyceny informacemi, které představují 
značnou dávku destrukcí a nemluvě vůbec o tom, že vzhledem k 
nutnosti jejich stabilizace, jsou ošetřeny prozářením. 

 Pokud jde o vzduch pak je situace ještě horší. Žiješ v oceánu de-
strukčních poryvů nebývalého rázu. Pokud k tomu ještě někdo kouří, 
pak dílo zkázy je dokonáno. 

Pokud jde o vědomí, pak jeho omezení je dáno především ne-
vhodným jednáním a zanášením destrukcemi. Naprostým výkřikem 
jsou pak drogy, které umožňují výstup do rovin, kde dotyčný není 
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naprosto schopen vědomé existence. To má za následek prudkou 
destrukci ve vědomí a ve svých důsledcích i závislost. Což není nic 
jiného, nežli opět silné podkopání vlastního Já a tím osobnosti.  

Drogy vedou k destrukci organismu na hmotné i duchovní rovině. 
K téže destrukci vedou ale i následky uváděné v prvém případě. 
Zde ale ve většině případů k méně drastickým. 

Onemocnění je vždy výsledkem poškození spojení prvního nebo 
druhého typu. Ale ať je spojení porušeno z kterékoliv strany, vždy se 
projeví i ve své druhé poloze. Můžeš si všimnout, že v případě, že 
se cítíš velmi špatně psychicky, pak je nemoc "za dveřmi", zrovna 
tak jako když jsi zanesen destrukcemi všeho možného na hmotné 
úrovni. 

To jak probíhá konkrétní řízení a jak vůbec celý systém funguje, si 
řekneme až příště. 

 
 Zmlkl a zahleděl se kamsi v dál. Věděl jsem, že tím pro tuto chvíli 

jeho vyprávění končí. 
Šla mi z toho hlava kolem. Nikdy mě nenapadlo, že by vše mohlo 

být zařízeno jim popsaným způsobem. Nenacházel jsem ale v jeho 
vyprávění nic, co by do sebe nezapadalo a tak vytvářelo prostor pro 
oponenturu.  

Hluboko v sobě jsem cítil pravdivost jeho slov a uvědomoval si, že 
jsem se dotkl hlubokých pravd, které jsou z ne zcela jasného důvo-
du ve společnosti neznámé.  

Několik dní jsem musel na vše to, co jsem se dozvěděl, neustále 
myslet. Mnoho věcí pro mne bylo zcela nových a upřímně řečeno 
jsem ani netušil, že existují. To, že existuje již rozpracovaná teorie 
jednotného pole mě přímo ohromilo. Vždyť se jedná o tak obrovský 
průlom ve vědě, že to nemá obdoby. Jak je možné, že tyto informa-
ce jsou nám zatajovány? 

Najednou jsem si připadal jako školáček, který se teprve sezna-
muje se vším kolem sebe. Ve škole jsme se sice cosi o buňkách 
učili, ale ani náhodou jsem netušil, že jsou svázány k sobě vztahy, o 
nichž jsem se měl právě možnost dozvědět. 

Opět uplynula řada dní. Opět jsem pocítil touhu po setkání. Již 
jsem to v sobě začínal rozpoznávat. Když přicházel čas našeho 
setkání, pak se ve mně objevil zvláštní pocit. Uvědomoval jsem si, 
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že tento pocit máme všichni, jenom mu nevěnujeme naprosto žád-
nou pozornost.  

Je to pocit, který promlouvá z vyšších vibrací a je podoben svou 
charakteristikou hlasu svědomí. Je jen nepředstavitelně jemný. Člo-
věk se musí zcela zklidnit a ztišit, aby ho začal vnímat. Jakmile se 
mu to jednou podaří, pak už ho dokáže rozpoznat vždy. 

Nuže tedy, tento pocit se ozval, a já věděl, že naše setkání je blíz-
ko. Takže jsem se ani nepodivil, když na své procházce po okolí 
jsem ho opět potkal. Tentokrát to bylo v parku a tak mi pokynul k 
blízké lavičce. Věděl jsem, že bude následovat další lekce a taky se 
tak stalo. 
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Lekce druhá (životní tělo) 

Jako vždy začal zeširoka. 
Každé společenství k tomu aby existovalo, potřebuje jisté cent-

rum, které kontroluje, řídí a koordinuje činnost složek tohoto systé-
mu. Pokud by tomu tak nebylo, pak takové společenství nemůže 
existovat. V tom případě by totiž nebylo možné stanovit činnost jed-
notlivých složek, které na sobě závisí, a tím by nebylo možné vytvo-
řit systém hierarchie. Takto pojatý stav by se jevil jako tisíce samo-
statných systémů. Nejenom jevil, on by jím skutečně byl. Lidské tělo 
je ale velmi složitý systém a vůbec zde není místo pro libovůli. 

Jak již plyne z toho, co jsem vyprávěl o buňkách, musí zde existo-
vat centrum, z něhož jsou řízeny buňky pomocí vědomí. Oblast, 
která je nejnižší k tělu a ještě vhodná pro tento účel je zmiňované 
životní tělo.  

Obsahuje cosi, co v naší terminologii je známé spíše pod pojmem 
– program. Tento systém (program) má v sobě obsaženy jisté pa-
rametry, které lze nazvat operačními daty.  

Skutečnou databanku ale má v DNA, odkud také čerpá vše, co 
potřebuje pro svou činnost. Toto životní tělo je hmotné. Není ale 
dosud vědci objeveno v plné míře. Jde totiž o jemnou hmotu, která 
dosud unikala vědeckému pozorování. V poslední době ale došlo ke 
zvratu, objevem páté interakce, došlo k možnosti studia a práce i v 
tomto jemném hmotném světě. 

Náš hmotný svět se skládá z několika úrovní. Jsou to 
1. pevný stav 
2. kapalný stav 
3. plynný stav 
4. plazma (chemický éter) 
5.   –––       (životní éter) 
6.   –––       (světelný éter) 
7.   –––       (reflexní éter) 

Všech těchto sedm úrovní je naší hmotnou úrovní Kosmu. Jde o 
hrubou hmotu. Teprve nad ní je to, čemu se říká Astrální svět, a ten 
vlastně představuje jemný svět. 

Takže, kde je naše tělo? To, co vidíme, je vytvořeno z pevného, 
kapalného a plynného stavu.  
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Životní tělo je tvořeno především v prostředí, kterému říkáme ži-
votní éter. Svou činnost zajišťuje v chemickém éteru, komunikaci ve 
světelném a paměť v reflexním éteru. Podíváme se teď na to, co to 
znamená. Nejdříve si ale vysvětlíme slovo éter. 

 V dřívějších dobách vědci tušili, že existují různé vibrační stavy 
hmoty. Nemohli to ale dokázat. Nástupem jaderné fyziky v minulém 
století se naopak zdálo, že jde o omyl. Zdálo se, že neexistuje žád-
ný éter, ani žádné vibrační stavy hmoty. Prakticky celé minulé století 
se neslo v tomto duchu.  

Na konci století a to v devadesátých letech, byla objevena a pro-
kázána existence páté interakce, a tak mohla být vypracována jed-
notná teorie pole.  

Sen Alberta Einsteina se stal skutečností.  
Pátá interakce ale nebyla objevena ve vzduchoprázdnu, ale v tak 

zvaném fyzikálním vakuu. Což vlastně je to, čemu se dříve říkalo 
éter. Jeho odstupňování je v nové teorii dáno stavem informačních 
bloků. My se ale pro jednoduchost přidržíme původní terminologie a 
to i proto, neboť i samotní vědci nemají dosud v tom ujednocený 
řád. 

Podstata životního těla, dalo by se říci jeho substance, je tedy v 
životním éteru. Dolů do chemického působí tak, že ovlivňuje a řídí 
děje přímo v těle prostřednictvím orgánů. To se děje v součinnosti s 
nejdůležitějším z nich, s mozkem. Tak vedle trávení a zpracování 
potravy, vody a vzduchu, je tu celý systém řízení podvědomých 
reakcí i celých systémů. Např. lymfatický systém. Je tu ale i námi již 
zmiňované řízení buněk a celého jejich složitého systému.  

Jak tedy řídí životní tělo děje ve fyzickém těle? 
Mozek si můžeme představit jako centrální počítač. Tento počítač 

je řízen životním tělem (programem) a sám je pouze částí úžasného 
systému. Přes něj je řízena každá buňka v těle. Pochopitelně ne 
vždy přímo, ale často přes nadřazený systém, a to je v tomto přípa-
dě příslušný orgán v těle. Plíce, ledviny, játra a podobně nejsou 
pouze vykonavatelé příslušné činnosti, ale i centry pro koordinaci a 
distribuci signálů či zpráv přicházejících z mozku.   

V nemoci a ve stáří dochází ke zkreslování a neúplnosti zprávy, 
která dojde až do buňky. Pak je možné ji dodatečně "doopravit" 
zprávou z nadřazeného systému (plíce, játra) nebo je ji možné čás-
tečně ignorovat. Je ale jasné, že to, co měla předat je zkomolené a 
tedy nehodnotné. Podle toho to také vypadá. 
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V krajním případě, kdy vše je natolik zkreslené a nesrozumitelné, 
že se s tím nedá vůbec pracovat, sáhne buňka po nouzovém řešení. 
Tím je soustava dat v DNA a lze jí interpretovat skutečně jako nou-
zovou. Buňka se definitivně stáhne ze systému, který ji poškozuje a 
zahájí nouzový program na přežití. Stává se rakovinovou buňkou.  

Není to chyba buňky, ale systému. To je nutno si uvědomit!  
Léčení tohoto stavu tedy není ve zničení těchto buněk, ale v po-

vznesení systému do normálu. Ve většině případů to znamená vy-
čištění či zprůchodnění cest pro signály z mozku tak, aby nedochá-
zelo ke zkreslením. Zničení rakovinových buněk je pouze dočasným 
řešením, a pokud se nepřijme odpovídající skutečné řešení v očistě 
těla, jde jen o oddálení kritického stavu.  

Rakovina je tak ukazatelem kolapsu systému (těla) a nikoliv lokál-
ní záležitostí. Ona ale ve skutečnosti představuje mnohem větší 
zásah do systému člověka, než by se na první pohled mohlo zdát. 
Jde totiž o to, že ani tělo fyzické ani životní nejsou osaměle stojící 
systémy, ale naopak jde o kompletní systém bytosti. 

Onemocní-li tedy jedna část, musí být nutně zasaženy i jiné. V 
tomto případě jde ale i o to, že my skutečnou příčinu nevidíme. Je 
skryta v soustavě, pro nás neviditelné.  

Pravá příčina začíná v myšlenkovém světě a postupně si proráží 
cestu do spodních těl. Tam ji máme teprve možnost spatřit, ale to je 
již ve většině případů velmi pozdě.  

Rakovinu nelze léčit odstraněním rakovinových buněk, ale odstra-
něním rakovinových (rakovinotvorných) myšlenek. Pochopitelně vše 
má svůj čas. Tak i člověk, který z hrůzou zjistí, že je zasažen touto 
zhoubnou chorobou, nemůže hned provést nápravu. Okamžitá očis-
ta mysli má přeci jenom časově omezený dosah. Je nutné, dát vše-
mu dostatek času, který ale většinou už není k dispozici. I tady je 
ovšem možné to, co se jeví jako zázrak.  

Pokud vstoupím do systému očisty velmi razantně, a zároveň se 
otevřu ještě k vyšším světům, je možné dosáhnout téměř okamžité-
ho řešení.   

Kdo z nás je toho ale schopen? Většina lidí nikoliv. Je paralyzová-
na hrůzou ze skutečnosti a není schopná prakticky ničeho. 

Vraťme se ale k životnímu tělu. Je důležitou složkou a je vhodné 
mít o něm a jeho činnosti jasno. V době úmrtí člověka toto tělo ne-
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chává zpět svůj objekt zájmu – hmotné tělo. To se mění v pouhou 
masu hmoty, bez možnosti pokračování činnosti.  

Životní tělo je hmotnému nadřazeno, ale jeho ztrátou pozbývá na 
smyslu. V současné době si lze tento stav opravdu představit spíše 
jako program v počítači a hmotné tělo jako vlastní počítač. Protože 
tento program (životní tělo) není vázán na hmotné tělo existenčně, 
je po oddělení naprosto samostatný. Přesto je to zařízeno tak, že i 
ono se cca po třech dnech rozpadá. Pozbývá totiž své činnosti, kte-
rá ho zároveň motivuje.  

Nic nemůže přetrvat v nečinnosti a to ani naše životní tělo. Jeho 
zánikem je uvolněno další z těl a to je astrální tělo. To je ale již jiná 
kapitola.                            

K lavičce přiběhlo děcko. Zůstalo stát a dívalo se s otevřenou pu-
sou na mého přítele. Snad dosud nevidělo bezdomovce v potrha-
ných šatech. Nebo snad vidělo cosi, co dospělí nevidí? Nevím. 
Rozhovor tím ale skončil.  
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Lekce třetí (narození člověka) 

 
Setkání tentokrát proběhlo tak, že jsme se potkali na nádraží. Jel 

jsem do Prahy, respektive chtěl jet, ale jak už to někdy bývá, naše 
železnice byla proti. Tak spoj, kterým jsem měl pokračovat, mi ujel a 
já pojednou měl několikahodinovou pauzu. 

Tak jsem byl rád, že se nejenom něco dozvím, ale i proto, že si 
zkrátím čas. A tak začal vyprávět. 

Dneska ti povím o věci, o které mnozí nemají ani tušení. Ti z lidí, 
kteří cosi tuší, se ale v tomto problému nedokáží dobře orientovat. 

V době dávno minulé se vztah mezi mužem a ženou utvářel jinak, 
než je tomu dnes. V době starého Sumeru nebylo možné, tak jako je 
tomu dnes, aby mladí lidé žili nevázaným sexuálním životem.  

Sex se bral jako mystérium, jež je určeno pro zrození nového 
života, a není proto možné ho zneužívat. Tehdejší doba byla ale 
zároveň dobou zvratu v tomto pohledu a přístupu. 

Proč? 
Tehdejší vládcové si uvědomovali mnoho skutečností, které dneš-

ní lidstvo již nevnímá. Jednou z těchto skutečností byl i fakt vývoje či 
lépe řečeno evoluce lidstva.  

Lidstvo se vyvíjí po spirále, ale zároveň i v cyklech.  
Spirálou se jeví jeho vývoj přes civilizace od staré Indie, přes Per-

sii, Egypt, Řecko–římský svět až po Evropu dneška.  
Cyklem je pak sestup ducha do hmoty a jeho opětovný výstup. Při 

tomto sestupu se tento duch (což je ve skutečnosti naše Já) zakotví 
v prostoru hmoty a zpět vystupuje tak, že vše dostává pod svou 
kontrolu. Produchovňuje tak hmotu a přispívá k plnění svých du-
chovních povinností. 

Sám pro sebe pak získává zkušenosti jednak z hmoty a jednak 
duchovního rázu, které přispívají k jeho celkovému vývoji. 

Hmota sama o sobě je pak jeho připravovaným "domovem", kde 
bude vládnout po zvládnutí svých úkolů. Jedná se pochopitelně o 
velmi vzdálenou budoucnost. 

Co tehdejší vládcové, kteří zastávali zároveň i kněžské funkce, 
chtěli dosáhnout?  
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Lidé té doby žili ještě v souladu s přírodou. Věděli, i když ne vždy 
to dodržovali, že nebudou-li respektovat zákony přírody (Boha), ty 
se jim vymstí. Jedním z nepsaných zákonů byl i zákon o početí no-
vého potomka. Bylo nutno vyloučit vliv druhé (sexuální) čakry a plně 
se věnovat tvoření přes čtvrtou (srdeční) čakru. 

V praxi to pak znamenalo to, že potomek byl počat při rituálu, při 
kterém si dotyčný jedinec vůbec neuvědomoval akt plození na se-
xuální rovině.  

To mělo obrovský dopad do společnosti. 
Na svět totiž přicházely bytosti velmi vysokých kvalit a společnost 

tím velmi získávala. V současnosti tento trend propaguje Anastásie 
– ruská poustevnice žijící hluboko v tajze (viz. knihy od Megreho). 

Přestože to bylo velmi dobré, byl tu jeden problém. 
Lidstvo jakoby ustrnulo ve vývoji. 
Inkarnace velmi dobrých jedinců bránila sestupu lidstva do oblasti, 

která by se v budoucnu mohla projevit jako materialistická.  
Protože bylo jasné, že lidstvo tímto obdobím musí projít, po-

kusili se vládcové tehdejšího světa tento proces uspíšit. 
Nařídili do té doby neslýchanou věc. 
Mladá žena, která dosud nepoznala muže, byla k "dispozici" u 

vstupní brány do města každému nově příchozímu muži.  
Tímto nařízením se snažili zvrátit jednak morálku a jednak přispět 

k inkarnaci bytostí nižšího ražení, které by byly ochotny k činům, jež 
v té době nebyly jinak proveditelné. 

Od této doby morálka jde opravdu značně dolů. Početí je "vyhra-
zeno" sexu a na Zem se hrnou ve stále větším počtu nižší, zato ale 
vychytralejší bytosti. Vše špatné je ale zároveň ve svém konečném 
účtování i dobré. Tak tyto bytosti skutečně přispěly k tomu, že dnes 
už nejenom jsme v materialismu, ale jsme již na cestě z něho ven 
(Evropa). 

Rituál, jenž byl u zrodu potomka v dávném Sumeru, znamenal 
vedle omezení druhé (sexuální) čakry, ještě jeden významný počin 
a tím byl čas početí. 

K tomu, co tento čas početí znamená, se ještě dostaneme. 
Teď se pojďme podívat do současnosti. 
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Mnozí lidé na téma, kdy se má narodit jejich potomek, budou 
přemýšlet o své ekonomické situaci. Budou přemýšlet o stavu 
a postavení vlastnímu jim a těm, kdo by jim případně mohli 
pomoci. Budou přemýšlet o tom, zda mají zabezpečeno bydlení 
a zda si mohou dovolit dát děti do škol, a co vše pro ně mohou 
či nemohou udělat. 

Téměř nikdo se tak neptá na to, zda dotyčná osobnost, kterou vo-
lají, souhlasí s možností inkarnace. To, co je ještě důležitější je, jaká 
vlastně bude ona osobnost, jež se inkarnuje. Rodiče se tak zajíma-
jí pouze o naprosto nepodstatné materialistické věci, které jsou 
vlastně přímo na závadu budoucímu vývoji jedince. 

Oni ve skutečnosti vůbec neberou ohled na budoucí bytost a její 
potřeby, ale pouze egoisticky vytvářejí předpoklady pro vytvoření 
prostředí dle svého pojetí. Jako kdyby se k nim měla dostavit pouze 
návštěva, která zase odejde a nikoliv bytost, která s nimi zůstává, a 
která vyžaduje pro sebe jistá zabezpečení. Rodiče dneška se cho-
vají tak, jako by vytvářeli oni ono prostředí, v němž může jejich 
potomek žít. Ani v náznaku nejsou schopni pochopit, že jsou 
pouhými prostředníky a opatrovníky těch, kdo k nim přichází.  

Jak hodnotit situaci, kdy ten, kdo mi může dát nejvíc, se zao-
bírá prachem a hmotou této země, a ty jsou mu bližší, než sku-
tečné duchovní hodnoty, které představují klenoty našeho 
POZNÁNÍ. Veškerý majetek, postavení i úspěch v tomto životě na 
poli slávy je pouhou polní travou, která vadne při nedostatku světla, 
vlhka a tepla. 

V dobách dávno minulých, kdy se člověk teprve chystal ke své 
rozhodující fázi evolučního vývoje, dochází k pozoruhodné události. 
K rozdělení pohlaví. To se odehrálo na úsvitu dějin Země a člověka 
od onoho okamžiku dělí nepředstavitelné časové úseky. Je pochopi-
telné, že tehdejší člověk neměl s dnešním člověkem co do tělesné 
konfigurace, téměř nic společného. 

Tehdejší člověk byl mnohem "éteričtější" a také mnohem "vzduš-
nější". Podstatné je, že jeho téměř plastické tělo, bylo mnohem víc 
tělem "přechodu" k současnému tělu. 
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Původní rozdvojení pohlaví bylo způsobeno tím, že se začal 
vytvářet stav podobný současnému člověku. Tím hermafrodit, 
jak se takový jedinec nazýval, začal využívat původně druhou 
svou část určenou k rozmnožování, ke zcela jiným účelům. Z 
nám dnes neviditelného "éteru", se začal stále více realizovat 
na současné pevné zemi. 

Mnohem více se o tom všem můžeme dozvědět studiem 
ANTROPOSOFIE tj. oboru, který založil známý evropský myslitel 
Rudolf Steiner. Velmi dobrý a mnohdy pro pochopení lepší jsou 
práce jeho přítele Maxe Heindela. 

 
Rozmnožování v prvních etapách vývoje člověka probíhalo nevě-

domě, nebo bychom mohli říci, pudově. Podobně jako v říši zvířat, 
tak i v tehdejší době u lidí vše probíhalo v souladu s přírodou.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teprve mnohem později začíná člověk vnášet do systému svůj ro-

zumem ovlivněný pořádek, a tak ve skutečnosti vytvářet disharmonii 
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JANG  
mužská energie 

JIN  
ženská energie 
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a zmatek. Žena začíná rodit v bolestech a na zem se začínají ve 
stále větší vlně hrnout ti, kteří jsou zatíženi karmou a zločiny minu-
losti. Začíná se naplňovat biblické předurčení o pádu člověka. 

V současnosti dochází ale k "lámání chleba". Jak již jsem ti řekl 
dříve, dochází k velkému početnímu nárůstu těch, kteří jsou pro-
dchnuti POZNÁNÍM. Jde o nejvyšší stupeň dosud poznaného a v 
krátkosti řečeno jde o schopnost vědomím proniknout hmotný i 
nehmotný svět. 

K tomu, aby vůbec bylo možno uvažovat o jedincích, kteří na tento 
post POZNÁNÍ dosáhnou, je nutno jim umožnit cestu do tohoto 
hmotného světa. 

Vedle mnohokrát již zmíněných praktik, při kterých se vyloučí hru-
bá sexuální energie a použije se pouze k účelům původně zamýšle-
ných (viz knihy od Anastázie), je nutné otevřít ještě i časovou bránu 
pro vstup. 

Bytosti vyšších kvalit potřebují jiné hodnoty při vstupu na zemskou 
planinu, a nemohou se vedle již zmíněných negativních hodnot se-
xuality vtělit ani v době "pádu" energií. 

Od pradávna byli ctěni ti, kteří uměli číst poselství hvězd. Nuže 
pojďme se na jedno takové poselství hvězd podívat i my. 

Slunce je symbolem mužské energie. Je to energie činorodá a vý-
konná. Jde o energii JANG, energii, která je zaměřená za určitým 
účelem a která jako klín vniká a proniká vším kolem sebe. 

Země pak je symbolem ženské energie. Je to energie pasivní, 
zklidňující. Jde o energii JIN, která slouží jako základna či "domov", 
ze které sice může vycházet aktivita JANGu, ale ona sama je jeho 
protějškem. 

Zvěrokruhem Slunce je symbolicky vyjádřeno putování vesmír-
ných sil během jednoho roku. Jde pořád o tu samou vesmírnou sílu, 
ale pokaždé jinak "zabarvenou". Tento systém je v současné době v 
mnohém nepochopen a spousta věcí z něj je bagatelizována, pří-
padně převáděna na zjednodušené vztahy a tím znehodnocována. 
My se ale zaměříme pouze na vztah těchto sil v souvislosti ze zro-
dem člověka. 

Astronomický rok nastává jarní rovnodenností. To je 21. března. 
Tehdy Slunce stojí v 1o Berana. Právě opustilo úsek pod kontrolou 
Ryb a "zrodilo" se v Beranu. Úsek, jenž představuje Beran, Býk a 
Blíženci je pro lidstvo velmi důležitý a i my se k němu ještě vrátíme. 
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Prozatím si povšimneme toho, že od okamžiku zrodu Slunce v Be-
ranu, síly reprezentované Sluncem stoupají a mohutní. Protože jde 
zároveň o mužskou energii JANG, je vše jí prostupováno a znovu 
obnovováno v celé přírodě. 

Beran je síla. Býk představuje vyšší stupeň této síly. Jde o vůli. 
Po Beranu a Býku tu jsou Blíženci. V nich tato síla vrcholí. V sou-
časné civilizaci nejsou uvedené síly dobře chápány, jak jsem již 
naznačil, takže nepřekvapí, že v Blížencích málokdo spatřuje nejsil-
něji vyjádřenou sílu JANG a sice promítnutou do systému LÁSKY. 
Proto také Blíženci. Síla JANG je dne 21.června nejsilněji vyjádřena, 
a proto na svém vrcholu se transformuje do síly nového a vyššího 
stavu. Tento stav představuje RAK jako symbol RODINY. 

Den 21.6. se dosud v lidové tradici představuje jako den, kdy se 
otevírá Zem a je možné vstoupit do jejího nitra. Zem jako matka se 
otevírá silám otce Slunce, tedy silám JANG. Žena představuje Zemi 
a muž sílu JANG. Dojde-li dne 21.6. k početí, zvláště pak  na sklon-
ku dne (18 až 24 hod.), jde o nejsilněji vyjádřenou plodivou sílu. 
Tato síla je nejenom vyjádřena, co do kvantity, ale především co do 
kvality. Jinak řečeno. Mnohým lidem, kteří nejsou v myšlenkách 
čistí, to nebude nic platné. Platí totiž kosmický zákon stejnorodého, 
a tak k nečistým není možné přiřadit čisté a naopak. 

Po početí (Rak) nastává značný nárůst a síla mohutní. To se pro-
jevuje znamením Lva. Ostatní znamení jsou opět použity na tvaro-
vání nového života, ale v tomto pojednání je nebudeme probírat. 
Zastavíme se až u konce řady. 

Den 21.března následného roku je dnem, kdy nad úsvitem dozrál 
plod a vystupuje v podobě nového života z těla matky. Porod probí-
há zcela bez problémů a pochopitelně téměř bez bolesti. Mystérium 
života je dokonáno. 

Proč právě 21. března? 
Síly přírody jsou v rovnováze. Síla JANG je stejně silná jako síla 

JIN.  
Je na člověku, aby dokončil dílo. On symbolicky musí zpracovat 

síly, které nejsou obsaženy v jeho ochranné atmosféře těhotenství. 
Jde o sílu Berana, Býka a Blíženců. 

Beran představuje hrubou sílu – tedy vstup do systému, materia-
lismus, vstup do hmoty. 

Býk pak představuje vůli. To v současné době znamená pochope-
ní systému a úsilí o vyjití z něho. Jde o úsilí vyjít z materialistického 
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pojetí a také o vymanění se iluzím moci, peněz a úspěchů. Jde o to, 
že člověk musí poznat a pochopit sám sebe a svou vůlí vstoupit na 
příčku nejvyšší. 

Tu představují Blíženci. Jsou symbolem LÁSKY. Zde pochopitelně 
mám na mysli skutečnou lásku a nikoliv to, co se dneska za tímto 
slovem skrývá. LÁSKA, tak jak já jí mám na mysli, je stav, který 
většina lidí vůbec nezná. 

Zmlknul a v jeho očích jsem viděl smutek.  
Kdo ví, na co se v tu chvíli upírala jeho mysl. Nerušil jsem ho. Cítil 

jsem k němu vděk až úctu. Můj postoj se tak diametrálně změnil od 
doby našeho prvého setkání. 

Vzpomínám si, jak jsem ho potkal v lese a jak jsem měl z něho 
obavy.  

Proč vlastně? 
Jistě, bylo to především pro jeho oblečení a i pro jeho poněkud 

nezvyklé jednání a chování. 
Jak se může velmi snadno člověk mýlit. 
Hodnotit někoho podle toho jak vypadá je velmi zrádné. 
Současný svět ale nedělá nic jiného, než to, že jedná tak jako já v 

tom lese. Nezáleží mu na člověku, ale na jeho kabátě. 
Nezáleží mu na jeho vnitřním stavu, ale na tom, aby byl oddaný a 

nesnažil se příliš ve smyslu pravdy, práva a spravedlnosti. Systém 
potřebuje ovce. Dobré, krásné ovce, které souhlasí se vším, co se 
jim předloží a za to dostanou odměnu. 

Stačí nám to? 
Mě už rozhodně ne. Už nikdy mi to stačit nebude a vždy si už bu-

du víc vážit lidí dle jejich srdce a daleko míň dle jejich zevnějšku. 
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Lekce čtvrtá (demokracie) 

 
Tentokrát se jeho pozornost odklonila od duchovně-vědeckých 

témat a přešla do čistě praktické roviny. Aby mi ukázal rozdíl mezi 
tím, o čem mluvíme a co skutečně žijeme, přišel s pojednáním ze 
života.  

Začal mluvit o tématu zdánlivě banálním, ale jak se ukázalo, ma-
ximálně aktuálním. Nikdy mě nenapadlo, že bychom mohli být tak 
voděni "za nos", jako v tomto případě. A přeci … 

Co je demokracie? 
Na toto téma vám mnozí snesou řadu pojednání, argumentů a 

studií. Podíváš-li se na to vše, pak ti z toho může jít tak jedině "hlava 
kolem". 

Vysvětlím ti základní hodnoty, na níž demokracie stojí. Nebo lépe 
řečeno měla by stát. To že tomu tak není, není vinou demokracie 
ale nedemokratického systému, který je za demokracii vydáván. 

 
 
 
 
          sněm                             vláda        soud 
 
Do písku před sebou nakreslil tyto obdélníky a povídá.  
Tady je celý systém demokracie vyjádřen zcela jednoznačně. 
Pozdvihl jsem zrak od obrázků a udiveně se na něho podíval. Ně-

jak se mi jeho tvrzení nezdálo.  
"Nerozumím tomu", povídám "jak může být vyjádřen princip de-

mokracie namalováním tří obdélníků"? 
"Pozorně se podívej", odpověděl. "Každý je od toho druhého a 

vzájemně od sebe oddělen silnou čarou". 
"Ano, vidím jí, no a co má být"? 
Chvíli mlčel, jako by sbíral síly k rozhodujícím argumentům a pak 

začal. 
 

Zákonodárná 
moc

Výkonná 
moc

Kontrolní 
moc 
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Demokracie je postavena na třech vzájemně oddělených pilířích. 
Všechny musí fungovat a všechny musí spolu spolupracovat. To, co 
se nesmí dít je, že by se vzájemně ovlivňovaly.  

Protože tomu tak v současné době u nás není, nelze o demokracii 
mluvit. Je to jakási parafráze demokracie.  

Proč? 
Podívej se, jak to funguje a jak by to mělo fungovat.  
Pro začátek vezměme vládu a parlament a podívejme se na to oč 

jde. 
Parlament vytváří zákony a vláda vládne. Problém je v tom, že 

vládne dle zákonů, které si sama vytvoří. Lépe řečeno, vytvoří je 
strana, která je u moci a vládne. Protože vytvořila vládu, pak i v 
parlamentu má navrch a tak bez problémů prosazuje svou hegemo-
nii. Je pochopitelně jedno, zda jde o jednu stranu či tzv. koalici 
stran.  

Tím se smazává oddělení výkonné a zákonodárné moci.  
Zákony si dle libosti nemůže volit ten, kdo podle nich chce 

vládnout. Pak takový zákon nemá cenu ani papíru, na němž je 
vytištěn. Jde o hrubé zneužití moci. 

Jak to má vypadat? 
Zákony musí dávat dohromady skuteční odborníci na slovo vzatí a 

ti musí být nejenom na výši ohledně odbornosti přes právo, ale 
hlavně přes moudrost.  

Tito lidé nemohou být spojeni ani spojováni s politickou scénou a 
kvalita těchto lidí musí být zcela mimořádná. Dnes je možné roz-
poznat inteligenční moudrost člověka, která je zcela odlišná od 
IQ a v podstatě se dá říci, že s ním nemá nic společného.   

Je sice možné, aby tito lidé byli voleni lidem, je ale nutné pře-
dem vyloučit z jejich středu ty, kteří toho nejsou hodni a kteří 
by se tam chtěli dostat pouze ze zištných důvodů, a to jak z 
důvodů touhy po moci tak i touhy po majetku či ovládání dru-
hých.  

Další možností je jejich jmenování a to podle kritéria IE či IM. Jde 
o parametry jež ukazují emoční tedy vnitřní hodnotu jedince. Velmi 
zkráceně řečeno, jde o lidi s vysokým morálním kreditem, pro které 
je zvládnutí emoční energie a z toho plynoucí její nasměrování na 
vyšší stav bytí, naprostou samozřejmostí.  
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Připouštím, že těchto lidí je mizivé procento. Počet lidí v jím tvoře-
ném sněmu či parlamentu k počtu obyvatelstva země ale rovněž. 
Takže nemusíme mít obavu, že by snad nebyli k dispozici.  

Od nich vytvořené zákony musí být chápány jako dané a neměn-
né. Tak jako bylo chápáno desatero, tak musí být chápáno to, co 
vyjde od nich. Jde o morální princip společnosti, který je nenapad-
nutelný.  

Jedině oni mohou změnit zákon. V žádném případě a nikdy to 
nemůže udělat kdokoli z výkonné moci, tedy z vlády.  

Je snad samozřejmé, že se nebude jednat o nepředstavitelné 
množství příkazů a nařízení jak žít, pracovat či obchodovat.  

Zákony budou jednoduché a jasně formulované tak, aby kdokoli 
měl možnost se v nich orientovat. 

Proto musí existovat tzv. duch zákona, kterým se vlastně přikryje 
jakýkoliv možný pokus o jeho obejití. 

Bude na soudci, aby určil, jaký zákon se na danou kauzu vztahuje 
a do jaké míry je souzený člověk vinen. O tom si ale řekneme poz-
ději. 

Ať je vláda jakákoliv, nemůže a není oprávněna k ničemu jinému, 
než k tomu, že bude vládnout v rámci těchto zákonů. Jakékoliv pro-
pojení mezi vládnoucí a zákonodárnou mocí je naprosto nepřípust-
né, a to dokonce ani propojení nepřímé.  

Veškerá branná moc státu, ve smyslu vojenské a policejní moci, 
musí být podřízena zákonodárné struktuře, která jí může či nemusí 
propůjčit k použití výkonné moci. V žádném případě jí ale nelze 
použít proti zákonodárné moci. 

Zákonodárnou moc je nutno chápat tak, jako se chápou přírodní 
zákony. I ty považujeme za neměnné a jednou provždy dané. Zákon 
vytvořený skupinou lidí v senátu či parlamentu, či jak se to bude 
jmenovat, je podobně dán. 

Výkonná složka, tedy vláda, ho může pouze respektovat. 
Současný stav, kdy si skupina lidí dělá politiku dle svého, a vše 

ostatní si přizpůsobuje, je všechno možné, jen ne demokracie. 
Pokud by takto byla zabezpečena demokracie v Německu, pak 

příchod Hitlera k moci by vůbec nepředstavoval žádný problém. 
Nezískal by kontrolu ani nad brannou mocí ani nad možností, jak si 
upravit zákony. 
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To samé by se stalo v Československu v roce 1948 a vlastně všu-
de, kde došlo k převzetí moci represní složkou. 

To v tehdejší době nebylo možné zabezpečit především proto, že 
neexistovala možnost rozpoznání odpovědných lidí, kteří by mohli 
tvořit zmiňovaný zákonodárný sbor.  

Všechno se vyvíjí.  
Vyvíjí se i schopnost rozpoznání lidí a jejich vnitřních hodnot a to 

ověřitelným způsobem. 
Dnes si firma, která je ve světě na špici, nevezme do svých řad 

kohokoliv. Pokud ten někdo by měl být v řídících složkách, které 
rozhodují a vedou firmu, pak dojde před jeho případným nástupem k 
důkladnému prověření na již zmiňované hodnoty IE a IM. To tedy 
znamená, že v této firmě jsou a budou lidé, kteří jsou vnitřně o mno-
ho výš, nežli je průměr. Toto výš, je především ona složka inteligen-
ce, která směřuje do stavu moudrého rozhodování.  

Firma ano a stát ne?  
Proč vlastně?  
Odpověď je evidentní. 
Stát zastupuje lidi. Pokud bude "hloupý", pak bude snadno mani-

pulovatelný!!! Podívej se na skutečnost. Na rozdělování státních 
zakázek, na systém řízení národního hospodářství, na přerozdělo-
vání peněz v rozpočtu a podobně.  

Je na první pohled zřejmé, že tu jde o vlivy skupin, které se snaží 
stát využit. Moudrost rozhodování by jim v tom značně zne-
snadnila činnost, a proto budou mít maximální zájem na tom, 
aby vše zůstalo tak, jak je. 

Demokracie sama o sobě je silná a odolá všem náporům. To, co 
se ale za demokracii vydává, k ní má asi stejně tak daleko dneska, 
jako v minulosti, jako za komunistů nebo fašistů. Za komunismu byl 
stát pojmenovaný – lidově-demokratický. Že nebyl ani lidový ani 
demokratický, není snad třeba připomínat. 

Doba dozrává. Je třeba dotvořit demokracii tak, jak skutečně má 
vypadat a dát jí odpovídající sílu. 

 
Zbývá nám probrat poslední složku a tou je kontrolní moc, a tedy 

vlastně soudnictví. Zde je snad nejvíce nepochopení. 
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Doba kdy byl dotyčný hodnocen systémem – oko za oko, zub za 
zub – patří již minulosti. To byl surový zákon lidí, jež dnes už nemo-
hou určovat dění. I když je stále ještě mnoho těch, kdo za smrt vy-
žadují smrt, jde o lidi, kteří by se měli psychicky léčit. Trpí totiž kom-
plexem strachu. 

Vraťme se ale k soudnictví dneška. Podobně jako u zákonodárné 
složky jsme našli v přírodě odezvu v přírodních zákonech, existuje 
totéž u kontrolní složky. Jde o zákony karmy. 

Co je, a jak působí karma, o tom by se daly napsat celé studie. My 
se ale zaměříme v tomto okamžiku pouze na její hlavní a rozhodují-
cí složku. Karma působí nikoliv systémem – oko za oko, zub za zub 
– ale zcela jinak. Vysvětlím ti to na příkladu. 

Představ si, že někomu ublížíš. Dejme tomu, že dotyčnému dáš 
řádný výprask v hospodě. Pochopitelně nezaslouženě. Pod vlivem 
alkoholu vidíš rudě, a tak se snadno rozohníš a karmická událost je 
na světě. 

Jak z ní ven? 
Tvrzení, že ti musí být splaceno stejnou mincí je nesmysl. Karma 

není o tom, že máš dostat přesně to, co jsi dal. Ona je o principu. 
Znamená to, že "odplatu" budeš dostávat tak dlouho, dokud nepo-
rozumíš tomu, co jsi způsobil, ale především dokud nevyjdeš z ono-
ho začarovaného kruhu nízkého principu. Karma je o pochopení, 
zažití a vtělení do sebe takového řešení, které jednou a provždy 
vyloučí opakování tvého násilnického činu.  

Takže se může stát, že budeš neustále, znovu a znovu životem 
"bit" a vůbec nebudeš rozumět tomu proč. To vše do doby, než ti 
dojde, jak ty svým vnitřním postojem ubližuješ a neřešíš problém. V 
okamžiku, kdy ti to dojde, je nutné na sobě pracovat tak, aby bylo 
možno vyjít nad problém.  

Teprve pak se karma uzavře. Vibrace, které jsi porušil, se vyrov-
nají a celý problém se uzavře.  

Může pochopitelně nastat i jiná situace. Vše to pochopíš a zažiješ 
ještě před tím, než na tebe má možnost dopadnout první "rána".  

V tom případě ani nedopadne, nebo se vše odehraje pouze v 
náznaku. 

Teď se vrátíme k soudnictví. Současný stav je žalostný. Pokud 
pominu naprosto nesmyslný, nelogický a ve své podstatě nelidský 
právní řád, kterým se řídí, musím konstatovat, že způsob jeho ve-
dení je zcela mimo princip daný nám lidem. 
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Kontrolní složka musí plnit svou úlohu vztaženou ke společnosti. 
Proto ten, kdo stane před soudem, musí být souzen z hlediska 
viny svých skutků a nikoliv jako msta za ně ! 

K tomu je pochopitelně nutné vytvořit odpovídající skupinu "soud-
ců". Dnešní soudce je pouze úředník, který nevidí a nerozumí duši 
člověka. Nemá nejmenší tušení o duševních a duchovních stavech 
a světech a o principech v nich působících. Nechápe a nerozumí 
duchovním stavům člověka, a není proto ani v náznaku schopen 
řešení, která poskytuje příroda formou karmy. 

Soudnictví se tak musí předělat zcela a jak říkali naší předko-
vé –  z gruntu !!! 

 
Protože nejsou k dispozici v současnosti odpovídající soudci, je 

nutné alespoň vytvořit prostředí, které bude tento stav podporovat. 
 Znamená to již zmiňované zjednodušení práva na stav, kdy se 

kauzy nebudou hodnotit do detailu a trvat tak neskutečně dlouho, 
ale budou řešeny v rámci ducha zákona a v okamžiku zjištění či 
prokázání hlavní viny (zlodějina, úmyslné ublížení a podobně) bude 
řízení ukončeno vynesením rozsudku.  

Protože odvolání je v drtivé většině používáno automaticky a tím 
zneužíváno, je nutné tomu čelit. Jak? 

Např. tím, že odvolání může být pouze 1x. V případě, že je shle-
dáno jako neoprávněné, pak musí být trest navýšen alespoň o 10 
%. Pokud bude konstatováno jako oprávněné, pak musí být potres-
táni soudci. Nejde pochopitelně pouze o formální trest, ale o skuteč-
ný trest ve vězení. Tímto přístupem bude zabezpečeno to, že u 
soudu bude skutečně probíhat soud a nikoliv fraška. 

Teprve pak, až aspoň v náznaku budou splněny podmínky, v 
nichž zákon bude zákonem, vláda vládou a soud soudem, lze mluvit 
o demokracii. 

Vidíš ty silné čáry mezi obdélníky? 
 
 
Vidíš. 
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Nevidí je ale současní lidé a nechávají se balamutit nesmysly 
o demokracii. Přitom uvidět nutnost oddělení těchto institucí 
od sebe navzájem, je teprve začátek cesty k očistě, která bude 
ještě dlouhá. Moc dlouhá. 

 
Odmlčel se a ponořil se hluboko do svého světa. Světa, v němž už 

není nespravedlnost a zlo. Je to svět, v němž se již dotknul pravd 
pro mě nepředstavitelných. Sbírám tu pouze drobty a on by rád před 
nás rozkryl vše. Kdo ale pochopí to, co je hluboko v něm? To, co se 
měl možnost dozvědět a zažít?  

Vždyť i ty drobty, které od něho sbírám, jsou tak ohromující. 
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Lekce pátá (duše člověka) 

 
Opět uplynulo mnoho času. Po čase jsme se zase potkali a kupo-

divu opět v parku. Tentokrát se mi jal vysvětlovat věci kolem naší 
duše a našeho vnímání světa. Jak bylo jeho zvykem, začal od zá-
kladů. Opět jsem zjišťoval, že toho vím opravdu velmi málo. 

  
Vývoj (evoluce) duše člověka 

 
Na základě toho, co jsme si již řekli o vývoji a cestě člověka je 

zřejmé, že v současné době se tento stav nejvíce projeví na jeho 
duši. Pojďme se tedy podívat, jak vlastně probíhá tento vývoj a jak 
stoupá vědomí a zpracování událostí přímo na jednotlivých stupních 
duše. 

 
 
 

Duši jsme si rozdělili na tři 
stupně. 

1. cítivou 
2. rozumová 
3. vědomou 
Toto dělení je ale ještě příliš 

hrubé na to, abychom si vy-
světlili evoluční vývoj. Vývoj 
jde po spirále. První se rozvíjí 
nižší část duše cítivé. Po ní 
přichází další nižší část, ale 
duše rozumné. Teprve pak 
začne činnost duše vědomá.    

 
První část spirály se odvinula. Další se bude vinout směrem dolů 

Duše vědomá na nižší úrovni sílí a je schopna přibrat duši rozumo-
vou na vyšší rovině. Co to znamená, si probereme postupně 
v samostatných kapitolách. Pokud duše zvládne tento úkol, je při-

Duše vědomá vyšší V V  

Duše vědomá nižší V N 

 
Duše rozumová vyšší R V 

Duše rozumová nižší R N 

 
Duše cítivá vyšší C V 

Duše cítivá nižší C N 
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brán úsek duše cítivé na vysoké úrovni. Duše se mění na vědomou 
vysoké úrovně. 

 
Takže máme CN–>RN–>VN–>RV–>CV–>VV 

 
Co jednotlivé stupně představují a kam vedou? 
 
Duše cítivá nižší (CN) 
 
Tento stav absolvovalo veškeré obyvatelstvo  Země. 
V současné době se projevuje tento stav především u odlouče-

ných obyvatel Afriky a u Indiánů Jižní Ameriky, kteří žijí odloučeni od 
"civilizace“. Oni žijí v souladu s přírodou, nepoužívají "rozum“ a vše 
vyciťují. Svým způsobem žijí ještě v "ráji“. Takto čistá cítivá duše se 
už u evropského obyvatelstva nevyskytuje. To, co je v současnosti v 
Evropě (u bílé rasy) je již částečně načato "rozumem". Jedná se o 
pokleslé formy a to především dogmatického rázu. 

 
Duše rozumová nižší (RN) 
 
Tento  stav absolvoval převážný počet obyvatel Země. 
Tento trend byl nastartován ve starém Egyptě. Rozvinul se v Řec-

ku a vrcholil v Římské říši. Řekové procházeli ještě dalo by se říci 
čistým a nezkaženým rozumem. 

 Římané ale již začali využívat rozum v plném rozsahu a odložili 
tím zcela cit.  

Došlo tedy k tomu, že zcela bez zábran aplikovali "rozumová" ře-
šení. Výsledkem byl neustálý válečný stav s okolím. Na jedné straně 
přinesl tento rozumový stav jednu dobrou věc. Římské právo je od-
vozováno právě z této doby "rozkvětu" rozumu.  

V době Řecka tohoto stavu nedosahovali všichni. Odysseus ve 
známé legendě je představitelem tohoto trendu. Na rozdíl od jiných, 
problémy řeší pomocí chytrosti a tedy rozumu. V době Říma již ten-
to trend zasáhl vedle hlavních představitelů státu i ostatní svobodný 
lid.  
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Duše vědomá nižší (VN) 
 
Rozvojem Evropy se situace velmi výrazně mění. Nástupem věku 

RYB, to znamená rokem 1413, se výrazně mění schopnost evrop-
ského obyvatelstva. Pojednou je schopné diktovat světu, přestože 
nepatřilo v té době k nejrozvinutějším svou kulturou.  

Přední Východ té doby byl na tom lépe.  
Já v člověku spojuje rozum i cit a vytváří nadstavbu a tou je duše 

vědomá. Přestože jde pouze o začátek děje, je tu pojednou člověk, 
který je schopen "diktovat" světu. Obrovská koloniální říše ANGLIE, 
nad níž doslova "slunce nezapadalo", dala tušit o čem a v čem tato 
převaha spočívá. 

Lidé Evropy doslova smetli jakýkoliv odpor ve světě. Obsazení 
Ameriky Cortézem je příslovečné. V několika mužích doslova "pře-
válcoval" kulturu nejvyspělejší říše v tehdejší Americe.  

Rozvoj a vynálezy se pojednou vytvářejí v Evropě a Svět jen v 
úžasu zíral, co se to děje.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Vyšší částí si člověk uvědomuje "čistým" myšle-
ním svou pravou, věčnou bytost, duchovní pod-
statu svého Já 

 Duše 
vědomá 

Nižší částí tíhne k individuální samostatnosti a k 
věcem hmotným, k vnějším skutečnostem fyzic-
kého světa. 

  Do ušlechtilé vyšší části vyzařují z duchovního 
světa ideály vědecké, mravní, náboženské a 
umělecké. 

 Duše 
rozumová 

V nižší části je zvenku vyvoláno mylné a sobecké 
myšlení, ve kterém se člověk zapomíná. 

  Vyšší částí je zušlechtěna vlivem duchovního 
POZNÁNÍ, spojuje se principielně s boží duchov-
ností 

 Duše 
cítivá 

Nižší část je naplněna pudy a vášněmi, jež vyvo-
lávají sobeckou, živočišnou chtivost, v níž se Já 
ztrácí 
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Požádal mě o možnost mi něco nakreslit. Vytáhl jsem blok z ak-
tovky, kterou jsem měl u sebe a podal jsem mu ho i s propiskou. 
Načrtl mi na něj tabulku a napsal do kolonek hodnocení jednotlivých 
stavů. 

Ještě mnohokrát poté jsem se v klidu doma na ní díval a přemýš-
lel jsem o tom, jak je to ve světě zařízeno. 

On ale po nakreslení mi hned papír s tabulkou nevrátil. S tabulkou 
v ruce povídá.  

Podívej, jak je jasně v tabulce ukázáno, jak to funguje. Je zde i pa-
trno, že Já člověka se může plně realizovat až vstupem do duše 
vědomé.  

Z tabulky je rovněž patrno, proč člověk nemohl vstoupit do období 
materialismu dříve. V době rozumové duše by se jednalo o skuteč-
nou katastrofu ve vývoji, a proto odpovědné duchovní síly zabránily 
této snaze. 

Materialismus je nezbytný stav na cestě evolucí lidského vědomí, 
a přestože se jedná o stav, který je nejvíce vzdálen božímu duchov-
nímu světu, je potřebný pro zesílení Já a jeho přípravu na pozdější 
ovládnutí vyšších stavů duše rozumové a duše cítivé. 

 
Duše vědomá nižší  (VN) + Duše rozumová vyšší (RV) 
 
Do tohoto období vstupují mnozí z pokročilých jedinců současnos-

ti. 
Co to konkrétně znamená? 
Po průchodu materialismem je tu možnost se pevně opřít o Zemi 

svým vědomím a jít nahoru. Je tu možnost toto vědomí použít vě-
domě na průnik čímkoliv. Tím, že je pevně zapřeno o Zem, může 
procházet jak Pozemským tak Astrálním ale i Duchovním světem. 
Uvidět tak věci, emoce i myšlenky "zevnitř". Léčitelé jsou těmi, kdo 
dokáží vidět a pracovat s hmotným tělem právě tímto způsobem. 
Jsou tedy oni tímto předvojem? 

Jenom částečně. Vývoj neprobíhá tak, že jde vše s posloupností, 
ale ve skocích. Tak se mnohdy stává, že některá vlastnost se začne 
rozvíjet snadněji než druhá a tak jakoby se vzájemně předbíhají. 

Těmi, kdo jsou na čele, jsou lidé, kteří mohou provozovat i léčitel-
ství, ale svým vhledem nahlížejí, že v mnoha případech to není ani 
vhodné.  
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Narušovali by celkové záměry vyšších duchovních sil, které mají 
již možnost vnímat. 

Kdo jsou tito lidé? 
Jde o zasvěcence prvního řádu. Jsou skromní a při kontaktu s 

nimi je cítit, že vědí.  
 

Duše vědomá nižší  (VN) +  Duše rozumová vyšší  (RV) 
+ Duše cítivá vyšší  (CV) => DUŠE VĚDOMÁ VYŠŠÍ (VV) 

 
Tento stav se na naší Zemi prakticky nedá realizovat. Jde o stav, 

kdy jedinec přibírá do svého vědomí i vysokou složku citu, kterou lze 
nazvat skutečnou LÁSKOU BOHA. Jde o stavy budoucnosti, ke 
kterým lidstvo teprve směřuje. 
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Lekce šestá (duchovní tělo) 
 
Tentokrát se jeho vyprávění obrátilo zpět k duchovním hodnotám 

nás lidí.  
Začal mi vysvětlovat v čem  a jak vlastně jsme, a co to vlastně 

jsme. Začal mi ukazovat svět, o němž jsem neměl ani potuchy. 
Dnes se mi zdá téměř neuvěřitelné, že byla doba, kdy jsem se spo-
kojil s nesmysly, které do nás byly vpravovány ve škole a potvrzo-
vány společností. Teprve až jsem se osvobodil od těchto předsudků, 
tak jsem je měl možnost spatřit v celé jejich obludnosti. 

 
"To, co rozhoduje v našem těle, co nazýváme myslí a co ve sku-

tečnosti je naší podstatou, toto naše Já je ve skutečnosti náš nevidi-
telný vládce v našem těle."  

Začal poněkud zeširoka a pokračoval již plynule. 
 
Toto Já je naším Jádrem, naší podstatou. Je esencí, jež nese na-

še vědomí v naší živoucí bytosti. Je to cosi co lze nazvat něčím, co 
je. Je vědomím v nás i v celém Vesmíru. Je spojeno s něčím, co 
nelze nazvat hmotou, a tudíž je nutno mu přičíst takové atributy jako 
– věčnost a nekonečno. 

Ono Já je naší podstatou, je našim jádrem, je tím, co lze označit 
za základ nás samých. Proto není možné k této podstatě, k tomuto 
nejzákladnějšímu, co v nás je, přistupovat stejně jako k hmotným 
projevům kolem nás. Z toho plyne i nemožnost materialistických 
badatelů toto Já jakkoliv zkoumat ve smyslu materialistických tezí. 
Nelze ho měřit, ani vážit, nemá objem, ani hmotu a už vůbec ne 
barvu či vibraci měřitelnou tímto způsobem. Materialistický vědec se 
tím dostává do situace, s kterou si neví rady. To pochopitelně není 
ochoten připustit, a tak jediný verdikt z jeho úst zní – jde o nesmysl. 

Tento postoj ale nelze obhájit, a to proto, neboť nemá reálný zá-
klad. Já existuje zrovna tak, jako cokoliv jiného. Naopak tito lidé, 
aniž si to uvědomují, tak jeho existenci potvrzují tím, že sami použí-
vají slovo Já.  

Popření vlastního Já je totéž, jako popírat svou vlastní existenci. 
Vždyť jeho popření ve skutečnosti dokazuje jeho existenci. Kdo 

jiný, než samotné Já je schopno popřít sama sebe? Copak orgány 
těla jako mozek, plíce či oči mohou popírat tuto existenci? Nikoliv 
nemohou. Jsou pouze dílčím orgánem mnohem vyššího systému. 
Systému něčeho, co je. 

 



Člověk v Řádu Vesmíru 
 

 
Stránka 190  

Nejsou tedy všechny naše fyzické orgány pouze podřízené celky v 
organizovaném systému živého těla a neslouží snad k prospěchu 
celku?. A není snad i tento celek, tedy náš fyzický organismus, pod-
řízeným celkem, který slouží našemu vyššímu Já? Je nepopiratelné, 
že v tomto systému tj. v organismu je něco, co může zažívat štěstí 
nebo nespokojenost a co – jako neviditelný vládce – využívá orga-
nismus k vlastnímu zájmu. 

Pokud by v našem těle, neexistovalo toto centrum, tento neviditel-
ný vládce nás samotných, toto Já, které je schopno přežít fyzickou 
smrt našeho těla, pak naše vlastní existence by byla vrcholem ne-
smyslu a cynismu. Vrcholem nejhrubší nespravedlnosti jakou si lze 
představit. 

Naše podstata, naše neviditelné Já je schopno emocí, je schopno 
učení, je schopno zažívání, studování a cvičení. Je schopno získá-
vat vědění a pronikat do podstaty věcí. K čemu by to ale vše bylo 
dobré, kdyby toto Já muselo spolu s tělem zahynout. Kdyby výsled-
kem veškerého snažení byla jen mrtvola těla, jež shnije v hrobě? K 
čemu to vše, když ten, kdo by z toho mohl mít užitek, není? 

Popírat nás samotné, naše Já, je tedy tím nejméně logickým tvr-
zením jaké existuje. Nejenom to. Je ve skutečnosti tím nejhloupěj-
ším tvrzením jaké si umíme představit. Je totiž naprosto v rozporu 
se vším, co kolem sebe pozorujeme, s celou nás obklopující příro-
dou. Vždyť ona sama, je život sám. Tvrdit tedy, že jde ve smyslu 
existence našeho Já o nesmysl, je samo  tou nejnesmyslnější a 
nejhloupější věcí, která se kdy zrodila v našem mozku. 

Takovéto tvrzení je špatným přístupem k řešení otázky života. 
Tento přístup je v podstatě jen destrukcí životních forem. Vždyť 
neříká nic jiného, než to, že celé stvoření, celá příroda je zaměřena 
na destrukci, na úplně opačný pól, nežli je hodnota mravních a ná-
boženských pravd. Tím pochopitelně vytváří základ, který je zcela 
opačný lidskému snažení po harmonii a po Lásce. Ve své podstatě 
je tak postavena proti životu, evoluci a Kosmu jako takovému. 

K tomu, abychom se osvobodili z tohoto začarovaného kruhu, je 
nutné bezpodmínečně uznat toto Já, tento vyšší princip, toto něco, 
co trvale existuje, toto Já v nás samotných, za to, co je pravdivé, 
ve smyslu Přírody i Kosmu. Je to, to jediné, co ospravedlňuje naší 
existenci, a co ukazuje na to, že vše, co dosud bylo vykonáno na 
poli vývoje lidstva ve smyslu evoluce, má svou hlubokou oprávně-
nost a logiku. Že to vše směřuje ke smysluplnému naplnění věcí, o 



Vyprávění bezdomovce 
 

Stránka  191 

nichž má člověk jen mlhavou představu, ale o kterých již ví, že exis-
tují. 

Vždyť to vše směřuje k cíli tak vznešenému, že se až tají dech. 
Přitom nic z toho, co zde na Zemi probíhá, nepřijde nazmar a vše 
bude využito.  

Jen my lidé zatím nemáme dostatečný přehled či nadhled, aby-
chom to byli schopni vnímat a zažívat. 
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Lekce sedmá (Universum) 
 
Tentokrát mi začal objasňovat základní principy Kosmu a veškerého 
dění, jež je s tím spojeno. 

 
 

Duchovní rovina 
(myšlenka) 

Astrální rovina 
(cit) 

Pozemská rovina 
(hmota) 

 
 
 
 
 
 
Do písku před námi nakreslil tří obdélníky. Zleva začal do těchto 

obdélníků kreslit polokruhy. První polokruh byl malý. Vešel se celý 
do spodního obdélníku. Druhý byl větší a přesáhl do prostředního 
obdélníku. Třetí pak byl největší a byl přes všechny obdélníky. 

"Podívej" povídá, když kresbu skončil. "Zde máš schéma, jak se 
orientovat v událostech kolem tebe." 

Klacíkem, který držel v ruce a kterým kreslil do písku, ukázal na 
prvý, nejmenší oblouk a začal vyprávět. 

Tady máš schématicky ukázány děje, které tě bezprostředně ob-
klopují.  

Podívej se, celý oblouk je v obdélníku s označením pozemská ro-
vina. To znamená, že vše, co zde začíná zde i končí a to bez toho, 
že by to vystupovalo do vyšších rovin Universa.  

Abys tomu dobře rozuměl, tak ti uvedu několik příkladů. 
Uhodíš kladivem o kovadlinu a kladivo odskočí. Akce, která byla 

vyvolána úderem kladiva se mění, neboli transformuje ve zpětný 

Pozemský 
(hmotný)  děj 

Astrální 
(citový)  děj 

Duchovní (myš-
lenkový)  děj 
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odskok kladiva a pochopitelně i v další složky jako je teplo či defor-
mace kladiva a kovadliny. My ale zůstaneme u hlavního. Úder kladi-
va vyvolá odskok kladiva. 

Na schématu vidíš, že oblouk začíná v pozemském a taky zde 
končí. Celý děj se realizuje pouze v této části. Začíná, probíhá a 
ukončuje se, aniž tuto oblast opustí. 

Další příklady mohou být třeba situace, kdy zakopneš a upadneš 
nebo stiskneš vypínač v bytě a rozsvítí se světlo nebo upustíš křeh-
kou věc a ona se rozbije.  

Takových příkladů bychom našli mnoho. Celý náš pozemský život 
se skládá z mnoha sekvencí takovýchto událostí. Tady nenastávají 
žádné problémy s tím, někomu vysvětlit tyto zákonitosti akce a re-
akce. Ještě než přejdeme dál, tak bych tě chtěl upozornit na určité 
specifikum těchto událostí, které se pochopitelně nevztahuje jen na 
popisované jevy, ale obecně na všechny, i na ty, které prochází přes 
další roviny, a to jak astrálního tak i myšlenkového světa. 

V příkladu s kladivem jsem ti řekl, že úder vyvolá reakci v odsko-
čení kladiva od kovadliny. On ale vyvolá i další děje, které na první 
pohled nejsou patrné. Jde už o zmiňované deformace kladiva a 
kovadliny a o teplo jako složku energie, která se úderem uvolní. 
Tyto děje jsou málo patrné, ale existují a jejich nahromaděním se 
teprve viditelně projevují. 

Takže jeden děj vyvolá více reakcí, a to proto, že se nerealizuje 
zcela do jedné reakce, ale rozloží se do více. Do některé víc, do 
některé míň. Tím není pochopitelně zpochybněno, že jiný děj se 
může zcela realizovat pouze v jedné odpovědi. 

Zase v jiném případě je možné, že musí nastat více akcí, tedy dě-
jů, pro to, aby mohla být vyvolána odpovídající reakce. Příkladem 
může být třeba ono kladivo, které se časem zničí. Zničí se tím, že 
velký počet malých úderů vyvolá jeho deformaci. Tady jde o stejné 
akce, pouze posunuté v čase. V jiném příkladu, kdy pro vyvolání 
děje prodeje výrobku musí být k dispozici prodávající i kupující. Pro-
dávající a kupující spolu vytvoří reakci – prodej. 

Mnoho těchto akcí vyvolává kombinované reakce, které mohou 
dále vyvolat další akce různého zaměření. Vše toto se může dít jen 
v pozemské rovině, nebo může různým způsobem zasahovat i do 
rovin astrálního a myšlenkového světa. 
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Přestože to může být složité, je to víceméně pochopitelné. Pro-
blém nastane v okamžiku, kdy přejdeme do stavu děje, který se 
zcela nerealizuje pouze v pozemské rovině. 

Pokud vytvořím cokoliv, co se realizuje na astrální pláni, pak si 
musím uvědomit několik zásadních pravidel.  

 
AKCE se realizuje v Astrální planině DISHARMONIÍ.  
REAKCE je pak jejím ANULOVÁNÍM. 
 
Na astrální pláni se prostor realizuje jinak, nežli jsme běžně zvyklí 

ho vnímat. Z našeho pohledu se zdá, jakoby ani nebyl. On ve sku-
tečnosti je, ale jeho projev je prostě jiný, než na pozemské rovině. 
Na astrální pláni je možné se během zlomku vteřiny octnout kdeko-
liv, je možné vytvořit prostředí, které je složeno z komponentů, jež 
jsou od sebe velmi vzdáleny, pokud vezmeme pozemské měřítko, a 
přitom je možné toto prostředí realizovat bezprostředně kolem sebe. 
Vypadá to tak, jako by byl astrál plastický a tvarovatelný dle potřeby. 

Co to má za důsledek? 
 
Pokud cokoliv vytvoříš a to něco zasahuje do Astrálního svě-

ta, pak před tím nemůžeš utéci nikam. I kdybys byl na druhém 
konci světa, reakce tě přesto dostihne. 

Dávno na uvedené věci můžeš zapomenout, dávno se s nimi ne-
musíš zaobírat a přesto se důsledek dostaví. 

Astrální rovina představuje rovinu citu, emocí a podobných vjemů 
a událostí. Akce z tvé strany vytvoří místní disharmonii astrálního 
prostoru. Tato disharmonie může být plusová, to je taková, která je 
vyvolána dobrou akcí, nebo může být záporná, to je taková, která je 
vyvolána špatnou akcí, případně i zločinem. 

Ve všech případech budeš zasažen odpovědí a to bez ohledu na 
to, kde jsi.  

Tento děj se obecně nazývá KARMA. V lidovém rčení se použí-
vá výraz – Neutečeš sám před sebou. 

Jediný způsob, jak se s tím vypořádat je, dotyčnou událost při-
jmout ve smyslu dopadu její reakce. Tady opět nastává dost nepo-
rozumění tomu, co se to vlastně má stát. 
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Znovu zdůrazňuji. Akce, která zasahuje do astrální planiny 
vyvolá disharmonii. Takže její anulování ve smyslu reakce je 
stav, kdy dojde k vyrovnání této disharmonie. 

Na základě zde uvedeného je jasné, že událost bude na tebe mít 
tak dlouho vliv, dokud svým činem nezpůsobíš opak, to je srovnání 
této disharmonie. Je nutno si uvědomit, že jde o druhý konec akce, 
která byla vyvolána tvým činem. Tedy nemůže se jednat o totéž, co 
tuto akci vyvolalo. 

Příklad. Dostaneš od někoho pohlavek. To vyvolá jak v tobě tak v 
dotyčném celou řadu emocí. Ukončení děje není dát tento pohla-
vek zpět, ale opak tohoto stavu. Tím je odpuštění a porozumění 
celému stavu, jenž byl vyvolán.  

Jinak řečeno, pomsta za utrpěné příkoří je tou nejhloupější odpo-
vědí. Ona totiž rozvíjí tuto akci dál, místo toho, aby ji tlumila. Je nut-
né vyjít nad tuto událost, porozumět jí a vzít si z ní poučení. Pokud 
se to nestane, pak dotyčná událost není vyrovnána a nadále působí. 

Nikdo z lidí, kteří se dostali na jistý stav POZNÁNÍ, není zatrpklým 
mstitelem, ale vše objímajícím zasvěcencem. 

Domnívám se, že teď aspoň v náznaku rozumíš astrálním dějům. 
 
Pokud jde o děje, jež zasahují do myšlenkového světa, tak tam je 

situace ještě míň pochopitelná pro obyčejné materialistické hmotné 
lidi. Oni si neuvědomují základní fenomén a tím je struktura a hie-
rarchie Universa.  

Astrální planina je nadřazena Zemi a Duchovní svět Astrálnímu. 
Proto může děj, jenž zasahuje do Astrální planiny, využívat pozem-
ský svět pro své vyrovnání dějů. 

Takže autohavárie může být vyrovnáním účtů za událost starou 
mnoho let a přitom neřešenou. Přestože se může stát na druhém 
konci světa a účastník je v ní z hlediska pozemského života zcela 
nevinen, je důsledkem jeho činů, které vedou do stavu např. trvalé 
invalidity, jenž vytvoří dostatek času na zhodnocení života, s mož-
ností odpuštění a podobně. 

Pokud jde o myšlenkový svět, pak si mnoho lidí myslí, že to je jen 
jejich individuální svět. Takový člověk, který má v myšlenkách neu-
stále násilí, teror, zlobu a touhu po moci, penězích a postavení, je 
svým způsobem největší zločinec. 

On vytváří disharmonii takového rázu, která zasahuje do struktur 
jak astrality, tak i pozemského života.  



Člověk v Řádu Vesmíru 
 

 
Stránka 196  

Proto je velmi důležité své myšlení hlídat. Případně ho upírat 
správným směrem. Pokud totiž necháme své myšlenky spočívat na 
zlobě, nenávisti, ublíženosti a podobných stavech, pak se perma-
nentně dopouštíme disharmonie. Tady ještě záleží hodně na tom, 
jak dalece jsme pokročilí ve smyslu POZNÁNÍ, to znamená, jakou 
mají naše myšlenky sílu.  

Pokud totiž jsme jen materialisty, bez možnosti vhledu do vyšších 
stavů duchovna, pak naše síla mysli je malá. 

Pokud ovšem jsme skutečně znalí, pak síla našich myšlenek je 
značná. Je to tato síla, která rozlišuje znalé od neznalých, velké od 
malých. 

V Astrální planině vytváří záznam a tedy disharmonii sám čin. V 
myšlenkovém světě je to síla myšlenky, která rozhodne o tom, co se 
stane. Ti z nás, kteří jsou pokročilí ve smyslu POZNÁNÍ, jsou 
schopni i tvorby, neboť myšlenka vytvoří základ pro konečný děj zde 
na Zemi. 

Odčinit a anulovat špatné stavy vzniklé v Duchovním světě pomo-
cí našich myšlenek, není tak jednoduché. Rozhodně je lepší se těm-
to myšlenkám vyhnout.  

Mnozí se domnívají, že nelze myšlení ovládat. Je to obrovský 
blud.  

Šíří ho ti, kteří se snaží zachovat špatné působení z Duchovního 
světa. Duchovní svět sám o sobě ale pochopitelně působí kladně. 
Je-li ale určitá časová událost nezpracovaná, pak nemůže tuto udá-
lost ignorovat a je zapotřebí ji vyrovnat. Jinak dochází k stagnaci. 
Přes tuto událost, jako přes překážku, není toto kladné působení 
dobře realizovatelné.  

Celý tento systém je vidět velmi dobře v civilizačních vlnách. Když 
se nějaká civilizace vyčerpá vlivem svého strnulého myšlení, pak je 
nahrazena jinou. Vývoj neboli evoluci nelze zastavit. To, co je dnes 
dobré, již nemusí být zítra. 

Proto přichází i Kristus, aby svým počinem, tj. LÁSKOU, vnesl ur-
čité vyrovnání do KARMY Duchovního světa Země a umožnil jí po-
kračování tak, jak bylo zamýšleno.  

To je ono sejmutí hříchů světa. Nejde a nikdy nešlo o individuální 
odstranění hříchů (přečinů) člověka, ale o možnost mu umožnit po-
kračovat ve vývoji. Současné tvrzení církve o individuálním odpuš-
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tění hříchů, je hrubým zkreslením, které je opět v zájmu pokleslých 
sil této Země. 

Ukázal jsem ti, jak působí tyto síly z Duchovního světa pouze v 
náznaku.  

Důležité je, abys přesně pochopil, jak tyto síly působí z Astrality. 
Pak porozumíš i působení sil z Duchovního světa.  

Dokud ale nemáš vyvinutou sílu myšlení do té míry, že bys pod-
statnou měrou ovlivňoval chod Duchovního světa pomocí myšlenek, 
pak je pro tebe vhodnější se zaměřit víc na Astrální svět. 

Až zesílíš, průchodem přes materialismus současnosti, ve své vůli 
a schopnosti ovládat své myšlení, pak ti bude dána možnost vstou-
pit na stezku zasvěcenců. Tehdy svou myšlenkou už budeš scho-
pen tvořit.  

 

************************* 
Ještě mnohokrát jsem se s ním setkal. Postupně se mi začal mě-

nit pohled na svět. Stále více a více jsem si uvědomoval, že ne bo-
hatství moc a sláva, ale pouhý vnitřní postoj je určujícím kritériem 
našeho života. 

Jen pozvolna ve mně dozrávalo přesvědčení, že my sami si urču-
jeme svůj život. Že to není jen tak nějaké rčení či názor kohosi, ale 
ryzí skutečnost.  

Jen velmi postupně a neochotně jsem se ze začátku vyrovnával s 
myšlenkou, že nic, co se nám přihodí či se s námi stane, nemá s 
náhodou nic společného. Jinak řečeno, že náhoda je pouhý výmysl 
neznalých lidí. 

Nějak jsem se nemohl srovnat s myšlenkou, že například při au-
tomobilové havárii, kde zahynou nevinní lidé, nejde o stav náhody. 
Že všichni účastníci zde měli být, a vše se mělo odehrát tak, jak se 
stalo. 

Domníval jsem se, že jde o nespravedlivé dopady událostí na lidi, 
kteří nemají nic společného s viníkem nehody. Jen ztěžka jsem 
začal chápat, že to je sice pravda, ale oni přesto na toto místo 
tragédie patří. Teprve dodatečně jsem si začal uvědomovat, že ti 
poškození jsou stiženi "trestem", který je vyvolán viníkem nehody, 
ale on sám je pouze nástrojem sil, které vše řídí. To pochopitelně 
ani v nejmenším z něho nesnímá jakoukoliv vinu. On je vinen před 
zákonem lidí, jako před kosmickými zákony Boha.  



Člověk v Řádu Vesmíru 
 

 
Stránka 198  

Problém je pouze v tom, že nevidíme důsledky těchto činů a 
nejsme schopni pochopit situaci ve všech souvislostech. Lidé zdán-
livě nevinní se zde ocitnou proto, že mají cosi k vyřízení ve směru 
ke Kosmickým zákonům.  

Oni totiž nejsou zcela čistí, a tak se tato situace použije k posunu 
jejich strnulých postojů dál ve vývoji. Případně se tím ukončí cesta 
jejich životní pouti, neboť svým počínáním tak, nebo onak, zavdali k 
tomu příčinu.  

Ne vždy je ukončení života "trestem". Mnohdy je tato životní cesta 
ukončena proto, že dotyčný se natolik odchýlil od původního plánu 
života, který byl stanoven pro jeho žití, že není nadále vhodné, aby 
zde na Zemi setrvával. 

Bylo toho ještě mnoho dalšího, co jsem se postupně dovídal a 
ukládal do svého vědomí. Také jsem prostudoval mnoho knih, spisů 
a to jak z antroposofie tak i z jiných filozofických směrů. Tak plynuly 
roky. Byl to pro mne požehnaný a plodný čas. A skutečný zlom živo-
ta. 

 
 
Tak jsem si dovolil na základě těchto znalostí a koncepcí roz-

vinout několik úvah, jež následují v této práci. 
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ZVAŽOVÁNÍ 
Žijeme v této zemi a máme možnost se kolem sebe rozhlížet. Vi-

díme věci dobré, ale i méně dobré. Ty prvé nás naplňují radostí, ty 
druhé obavami. Cítíme, že je naší povinností, žít a chovat se tak, 
aby vše vyznívalo jenom v dobrém. Přesto se zdá, že je tu mnoho 
věcí, které jakoby na nás nezáležely a přesto určovaly podstatnou 
měrou vše kolem nás.  

Jak je to v našem bezprostředním okolí, to máme možnost vidět 
každý den. Ale přestože to dnes a denně nahlížíme, nejsme schop-
ni se v daném problému dobře orientovat. Vtip spočívá v tom, že 
vše to kolem je příliš blízko nás a my nemáme patřičný odstup, 
který by zajistil lepší pochopení a porozumění těmto skutečnostem. 
Navíc podléháme mnohým sugestivním tvrzením, a protože přichá-
zejí z masmédií (televize a tisku), jsme ochotni je brát za směrodat-
né. Dále o nich neuvažujeme a máme je za hotové (pravdivé), a tak 
se dopouštíme nechtěně stavu, který vyhovuje někomu jinému. 
Tento vnucený stav je ale stavem nesprávným, a už vůbec ne dob-
rým. Není ani jediným možným, spíše naopak, představuje pouze 
jednu z možných alternativ. Zkusme proto zvážit jinou, neoficiální 
cestu a podívat se na její klady a zápory. Zároveň ji porovnat se 
stávající doktrínou. 

V 89. roce 20. století jsme se u nás rozloučili s komunismem. Co 
je a co není toto období? V počáteční fázi 1948 až 1968 představo-
val spíše brutalitu a jím praktikované postupy pak zvrácenost. Je to 
období diktatury lidí zlých, mocných, a na nic neberoucích ohled. 
V období 68 až 89 pak je tu období, jež lze charakterizovat spíše 
slovem nesvoboda. U moci jsou lidé sice nedobří, ale již zde nejde 
o vyslovené zločiny, spíše o moc a postavení, včetně arogance a 
pýchy. Těmto lidem k „dokonalosti“ chyběla ale maličkost. Vedle 
moci, kterou měli, potřebovali i majetek, který nemohli veřejně pro-
klamovat. 

S nástupem nového ducha času (od 89. roku) se začal hroutit 
komunistický systém. Některé státy se již vymanily se sevření (Ma-
ďarsko), jiné to teprve čekalo (Rumunsko). Přišel 17. listopad a 
s ním známé události i u nás. Mnozí z nás se domnívali, že vše se 
vyřeší pouhým pádem komunismu. Teprve v současné době si 
začínáme s plnou váhou uvědomovat náš hluboký omyl. Řešila se 
pouze kosmetická tj. vnější tvář. Podstata zůstala stejná. Zločinci 
minulosti si pouze převlékli kabáty. Netvrdím, že se jedná o stejné 
osoby, ale o stejné principy. V mnoha případech je tu cosi, co ještě 
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více a přitom zničujícím způsobem působí na nás všechny. Tune-
lování a rozkrádání v rozsahu, který tento stát nikdy nezažil, je 
posvěceno dokonce státní politikou.  

Karel Kryl byl vynikající písničkář. Byl to on, kdo zvedl mnohé 
z nás ve smyslu svědomí a vnitřního hlasu. Po roce 89 bil na po-
plach. Tvrdil, že způsob, který jsme zvolili, je sebevražedný. Že 
není možné jen tak, bez kontroly, předat moc těm, kdo o ní stojí a 
to jenom proto, že se postavili do jednoho šiku boje s komunisty. 
Ani já jsem mu tehdy nerozuměl. Domníval jsem se, a se mnou 
mnozí, že je vše v pořádku. Jak hluboko viděl a jak hodně měl 
pravdu, nahlížím až dnes. Odjel znechucen z naší republiky a 
v Německu krátce nato umírá. Jeho srdíčko nevydrželo. Mám ale 
pocit, že pochopil a jeho srdíčko nevydrželo především proto, že 
jeho úsilí, které věnoval své domovině, selhalo, a tak nevydrželo 
toto srdíčko z žalu nad naším konáním. On viděl to, co jsme, zasle-
peni opojením, nechápali. Viděl naší cestu a pochopil, kolik utrpení 
a ponížení ještě musíme projít. 

Mnozí z nás již dnes chápou, že situace není dobrá, že je potřeba 
cosi udělat, ale zatím si nedokážou uvědomit, že jsou to oni sami, 
kteří tuto situaci vyvolávají a že jen oni jí mají možnost změnit. Tato 
změna musí nastat především v nás. V našem chybném myšlení. 
Podobně jako Karel Kryl kritizoval naše chování a viděl jeho nedob-
ré důsledky, tak i v nás musí nastat situace, kdy si budeme schopni 
uvědomit důsledky svých činů. 

Je možné, aby člověk, který má touhu jen po majetku a moci, do-
kázal ve volbách zvolit moudré lidi?  

Tvrdím, že nikoliv.  
Tento člověk podvědomě, a aniž to tuší, bude mít snahu vybrat ty, 

které zná. Jsou mu sympatičtí a blízcí. Zdá se mu, že mu rozumí a 
on jim.  

To znamená opět lidi toužící po majetku a moci. Tito lidé pochopi-
telně musí tyto své ambice uplatnit vůči lidu, a tedy proti voličovi.  

Ten tak paradoxně volí takové prostředí (své zástupce), kteří mu 
velmi intenzivně připomenou celou jeho karmickou zátěž. On sám 
chce majetek a moc, ale volbou lidí, kteří ho zastupují, a vlastně o 
něm rozhodují, se o tuto možnost připravuje. Lidé, kteří by vytvořili 
jiné prostředí, v němž by on mohl majetek a moc získat, jsou pro 
něho neviditelní, neznámí nebo z jiných důvodů nepřijatelní.  
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Vrána k vráně sedá. Toto staré české přísloví je víc než pravdivé. 
Je v něm skryta hluboká moudrost. Tato moudrost zaručuje ne-
možnost vyjití ze začarovaného kruhu těm, kdo nejsou schopni 
prohlédnout a pochopit. Je tu ale ještě jeden aspekt, na němž by se 
dalo stavět. Každý člověk je schopen daleko lépe nahlížet nepra-
vosti u druhých a daleko méně u sebe.  

Pokud by se vytvořil systém, který by nebyl založen na podobnos-
ti, ale na hodnotách, pak by tento začarovaný kruh bylo možno 
rozetnout.  

Bylo by to možné proto, že by se dalo zhodnotit, zda dotyčný je či 
není schopen splnit jistá hodnotová (morální) kritéria. Zůstaňme 
zatím u tohoto konstatování a podívejme se na věc ještě jinak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Člověk v Řádu Vesmíru 

 
Stránka 202  

HLEDÁNÍ 
V okamžiku, kdy se blíží volby, se mnoho lidí ptá, koho volit či zda 

vůbec volit. Jsou v tomto ohledu na rozpacích. Velké procento lidí k 
volbám vůbec nepůjde a ti co půjdou, se budou snažit volit to menší 
zlo. Jen menšina obyvatelstva jsou "skalní" příznivci parlamentních 
stran. Tento stav není dobrý. Zkusme se spolu podívat trochu do 
kuchyně moudrých lidí a jich se pozeptat na radu. K tomu, abychom 
se v daném problému mohli orientovat, je nutno si uvědomit několik 
základních moudrostí, jež jsou ověřeny mnoha staletími.  

K člověku se pojí takové fenomény jako svoboda, rovnost a bra-
trství, jež jsou velmi známy v dějinách především od  revoluce ve 
Francii v osmnáctém století. Tyto hodnoty jsou dnes uměle zatlačo-
vány do pozadí a z dalšího textu vyplyne proč. 

Dále je nutno si uvědomit, že podobně jako má člověk ducha, 
duši a tělo, tak i společenský organismus má ducha, duši a tělo.  

Tělo společnosti je výrobní sféra. 
Duší jsou právní, politické a informační instituce.  
Duchem hodnotový systém, kultura, morálka , náboženství a tvo-

řivá složka umění a vědy. 
 
1. V první z této oblasti je výrobní sféra (tělo). Zde se má uplatnit 

bratrství. Tj. spolupráce. 
2. V druhé oblasti – právo, politika a informace (duše) je vhod-

né uplatnění rovnosti. 
3. Ve třetí oblasti, jež je oblastí duchovní práce (duch) pak svo-

boda. 
 
Jde o moudrosti, jež jsou prověřeny. Současný stav u nás je na 

hony vzdálen tomuto pojetí. Do popředí se dostali lidé bezcharak-
terní a v honbě za mocí a penězi neberou ohled na nic a nikoho. 
Podívejme se ještě jednou na to jak to má být a potom si ukážeme 
několik chybných aplikací. 

Výrobní sféra je sférou, v níž má nastat spolupráce, nikoliv tvrdý 
konkurenční boj, který by bylo možno přirovnat k pojmům, jež jsou v 
historii známy jako zub za zub, oko za oko nebo jako nelítostný boj 
z předkřesťanských dob. Ve výrobní sféře nemůže nastat libovůle 
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(svoboda), ale spolupráce a vzájemné pochopení. To lze vyjádřit 
např. formou družstev (Švédsko, Austrálie), či formou, jež konku-
renci přibrzdí do rozumných mezí (Německo). Jako příklad lze 
uvést navýšení ceny u našich sousedů (Německo). Zatím co u nás 
je možno ceny "šroubovat" do nekonečna, tak tam je navýšení  
přes 30 procent trestné (spekulace). Lze použít mnoho dalších 
příkladů, ale domnívám se, že zdravý lidský rozum velmi rychle 
pochopí o čem to mluvím. Strach lidí z propouštění není dobrý a je 
naprosto zbytečný. Je vyvolán uměle, aby lidem svazoval ruce a 
duchovní rozlet byl sražen k zemi. Vše lze řešit mnohem lépe, bez 
zvůle mocných. 

Právo, politika a informace. Je pochopitelné, že tyto instituce 
musí být založeny na rovnosti. Rovnost před zákonem. Rovnost v 
přístupu k čemukoliv, jak v politice, tak v informacích, musí být zá-
kladem. V současnosti jsme svědky zasahování do této sféry ne-
přiměřeným způsobem. Právo je nepřehledné a uměle držené v 
tomto stavu. U soudu leží případy staré jíž mnoho let (od 90. roku). 
Před odpovědností se lze vykoupit korupcí! V politice nás za-
stupují lidé, kteří dávno zapomněli, že jsou pouze volenými zástupci 
a osobují si práva jim nenáležející. Vrcholem cynismu je poslanec-
ká imunita. Přístup ke vzdělání je sice proklamován, v praxi ale 
nedodržován a mnoho dalšího.  

 
V oblasti ducha je situace ještě horší. Umění je poplatné těm, 

kdo mají peníze a moc. Není tu vytvořen základ pro svobodu. V 
porovnání se světem silně pokulháváme ve všech oblastech tvorby 
především proto, že tato oblast je na periférii zájmu těch, kteří se o 
ní mají starat. Rčení – ve zdravém těle zdravý duch, zde působí víc 
než jinde. Drogy, násilnosti, beznaděj jsou jen kapkami toho, proti 
tomu, že naše společnost nemá sjednocující myšlenky ve smyslu 
duchovních tvůrců. Hodnoty vyššího řádu ve smyslu Duchovní 
akademie věd a umění, které by vytvářely to, co ve starověku tvo-
řily akademie vedené učenci (Sokrates, Platon, Aristoteles aj.), 
nejsou vůbec aktivizovány. Přitom bez těchto idejí a struktur nemů-
že žádná civilizace přežít.  Pokud tuto oblast neotevřeme svobodě, 
nedosáhneme nic. 

Když se tyto pojmy a oblasti pletou, když se svoboda–rovnost–
bratrství abstraktně proklamují, ale konkrétně aplikují v oblastech, 
kam nepatří, vrhá to společnost do zmatku. 
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Podívejme se znovu na jednotlivé oblasti. Bude zde uvedeno ně-
kolik příkladů nevhodného zasahování. 

Svoboda ve fyzické oblasti nic neznamená, je to jenom svévole a 
právo silnějšího. Pokud se hovoří o svobodě ve sféře výroby a roz-
dělování je konkrétním výsledkem pouze okrádání (tunelování) toho 
druhého o peníze. Toho jsme právě svědky. Zde má místo pojem 
bratrství, jenž je vhodný spíše vyjádřit slovem spolupráce. To před-
stavují např. družstva. 

Bratrství (spolupráce) v oblasti ducha by byl rovněž nesmysl, 
neboť lidé jsou svou duchovní podstatou tak různí, jako hvězdy na 
nebi. Znamenalo by to házet do jednoho pytle Hitlera se svatým 
Františkem. 

Když například se pokoušíte uplatnit rovnost v oblasti majetkové, 
vznikne z toho rovnostářství a v oblasti ducha ústí do myšlenkové 
nesvobody. 

Všude, kde výrobní sféra zasahuje do oblasti duše, vzniká z toho 
korupce. Průmyslový, bankovní ani žádný jiný kapitál nemá co za-
sahovat do zákonodárství anebo do šíření informací. Při tvorbě 
zákonů a v justici není možné pokukovat jedním okem na to, co 
žádá kapitál, ani odstupňovat rozsah jejich platnosti a dodržování 
pro některé vrstvy, které mají dost peněz, aby se ze zákonů vykou-
pily. 

Zákon má co do činění pouze s principem SPRAVEDLNOSTI, ne 
s tím, kdo má kolik peněz. Když např. nějaká instituce hodlá trvale 
poškozovat přírodní prostředí, nemůže se to řešit tím, že se jí vy-
měří roční pokuta, která se potom zase zúčtuje lidem do daní ane-
bo do prodejní ceny výrobku, ale pouze tím, že se bude důsledně 
požadovat nepoškozování a uvedení prostředí do původního stavu. 

Ani bankovní úředníci, pouze z titulu, že pracují na vedoucích 
místech v bance, nemohou v žádném případě rozhodovat o tom, co 
se bude publikovat a co ne. Která periodika a televizní programy se 
budou financovat prostřednictvím reklam, půjček nebo dotací a 
které se nechají zaniknout, neboť informace má co do činění 
výlučně s principem pravdy a pravda nemá nic společného s 
tím, kdo má a kdo nemá peníze! 

Když se peněžní anebo politická sféra snaží zasahovat do oblasti 
duchovní tvorby, tak tato začíná upadat a odumírat. 
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Vážení, pokud nebudeme duchovními individualitami, každý 
s vlastním, samostatným smyslem pro Pravdu (rovnost, vol-
nost, bratrství), budeme jen loutkami na nitkách té či oné síly. 

Hledal jsem dlouho a skutečně jsem nalezl stranu, lépe řečeno 
hnutí, které se velmi přibližuje hodnotám zde naznačeným. U všech 
ostatních jsem nacházel pouze aroganci a povýšenost. U tohoto 
hnutí, které tvrdí, že chce sloužit občanům, a postarat se o to, aby 
vše směřovalo pro jejich růst, jsem naopak našel smysl pro pravdu, 
právo a spravedlnost.  

Jak dalece jsou ochotni vše toto dodržovat a jak chtějí zabránit 
tomu, až se dostanou k moci, že nezneužijí svého postavení, ne-
vím. Postrádám zde totiž účinné páky či brzdy, proti zneužití moci. 
Přesto je velmi dobré se seznámit s tím, kdo jsou a jak chtějí vlád-
nout. Znovu opakuji. Nenalezl jsem nic lepšího, to ovšem nezna-
mená, že nic lepšího neexistuje. Jejich myšlenky rozhodně stojí za 
zvážení a za úvahu rozhodně stojí, zda je nepostavit do čela spo-
lečnosti. 

 
Název toto hnutí neuvádím.   
 
Několik myšlenek jako ukázku. 
• otevřená společnost založená na vzdělání 
• stát jako přívětivý sluha a nikoli jako samolibý vládce. 
• účinné bariéry proti korupci a zneužití moci 
• zavést přímou volbu prezidenta 
• omezit poslaneckou imunitu na výroky a hlasování ve sně-

movně 
• zavést celostátní, krajská a obecní referenda jako nástroj 

přímé   demokracie 
• podstatně rozšířit trestní odpovědnost veřejných činitelů 
• vytvořit podmínky pro snížení daňového zatížení obyvatel-

stva 
• zrovnoprávnit všechny školy 
• umožnit vysokoškolské studium 
• přípravu nových zákonů považovat za věc veřejnou 
• opustit koncepci vězení jako převýchovné instituce 
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• snížit počet ministerstev a jejich kompetence převést na 
stávající odborné úřady 

• dostupnost internetu pro každého a jeho možnost využití ve 
smyslu informačním 

• zjednodušit předpisy o účetnictví (daňové přiznání na jednu 
stránku ) 

• urychleně dokončit privatizaci a to výhradě průhlednými 
metodami   

 
Zkuste najít sami podobné hnutí a seznámit se blíže s tím kdo 

jsou.  
Jedině tak je možné se vyznat ve spleti polopravd těch, kdo se 

chtějí dostat k moci. Většina z vás bude velmi překvapena, jak tito 
lidé jsou blokováni a odříznuti ode všeho.  

Volby jsou i volbou pro naše děti. Mějme to prosím na zřeteli. Aby 
se jednou nestalo to, co v roce 1948.  

Jde o to, abychom se svým dětem mohli vždy podívat do očí 
bez pocitu viny. 
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USKUTEČNĚNÍ 
 
Pojďme se tedy podívat na současnost a na možnost uskutečnění 

zde naznačeného 
 
Obrázek č.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zde jsou názorně vidět jednotlivé vazby navzájem a zároveň 

je tu i vidět celková koncepce. 
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Obrázek č.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tady jsou vidět chybné vazby ve společnosti na principy, 

které k sobě nepatří a z nich plynoucí společenské systémy. 
 
Je pochopitelné, že přímá vazba z prostoru výroby do práva, poli-

tiky a informací zrovna tak i do oblasti duchovní tvorby vyvolává 
pouze zvůli. Je to podobné stavu, kdy by tělo chtělo poroučet duši 
a dokonce i duchu, tj. našemu vlastnímu principu Já. 

Přestože v tomto případě je nám vše jasné, ve společenských 
vztazích velmi silně pokulháváme za všeobecně uznávanými prin-
cipy a normami. Pokud toto nenapravíme, do té doby všechno spo-
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lečenské dění vrháme do zmatku a nepořádku. Je to naše vlastní 
nedbalost, která vše kolem nás vytváří. 

Normální stav je stavem spolupráce. Platí, co lidstvo pamatuje. 
Kapitalismus, zrovna tak i socialismus jsou výplody lidské předsta-
vivosti a jsou odvozeny z touhy po ovládnutí druhých. Nikdy 
v minulosti žádné společenské soustavy, které by bylo možno vyjá-
dřit koncovkou … US neexistovaly. Jde vskutku pouze o lidský vý-
mysl. Jde o to, oč šlo vždy. Zdánlivě vědecky zdůvodnit nezdůvod-
nitelné. 

Normální je, že pomohu sousedovi, který se ocitl v nesnázích. Je 
to lidské a je to humánní. Budu-li se radovat z jeho neštěstí, pak je 
to minimálně nemorální a cynické. K tomu nás ale nabádá celá 
naše společnost. Říká nám, že tržní kapitalismus je to pravé oře-
chové. Že se jedná o zvrácenost tu jaksi chybí dodat. Kapitalismus i 
socialismus včetně fašismu jsou pouze jiné odrůdy snahy dostat se 
k moci. Jde o zvrácené EGO, které nebere ohled na nikoho a na 
nic. Z obrázku č.2 je vidět, že výroba je poplatná spolupráci. Zna-
mená to, že v našem případě pomohu sousedovi v nesnázích, aby 
on mi totéž oplatil v okamžiku mé potřeby. To je základ spolupráce 
a dobrých sousedských vztahů. Na nich pak lze vybudovat vyšší 
celky ve smyslu družstev. Tato družstva jsou pak základem neje-
nom spolupráce, ale i celkového společenského klimatu a vytvářejí 
tak platformu pro možnost výstupu k dalším vyšším stupňům spole-
čenského uplatnění. 
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DRUŽSTVA 

Co je a co není družstvo? Za První republiky u nás nastala situa-
ce vhodná pro založení Kampeliček. Tyto Kampeličky byly skutečná 
družstva, i když se jednalo o finance. Co představovaly? Pokusím 
se celou věc vysvětlit na modelovém příkladu a zároveň ukážu, o 
jak obludný podvod v současnosti (rok 2003) jde.  

Kampelička byla místem, kam si mohli lidé ukládat své peníze a 
úspory. Tyto "vklady" zůstávaly jejich vlastnictvím. Šlo např. o pení-
ze a vklady obce nebo družstva (včelaři, rybáři, zahrádkáři apod.), a 
o tomto majetku si rozhodovali všichni. Podobný systém i když na 
poněkud jiném základě, zaváděl i velmi úspěšný český podnikatel 
Baťa. Pokud bylo zapotřebí, pak bylo možno z těchto prostředků 
čerpat. Příkladem mohla být třeba hotovost na pořízení  nové stře-
chy jednoho souseda či stodoly druhého. Prostředky byly pod kont-
rolou všech a jejich investice mohla být provedena pouze s jejich 
souhlasem. Úroky byly prakticky nulové a použily se pouze na 
úhradu nezbytných manipulací. Tak bylo možné soustředit pro-
středky k zajištění dlouhodobých, velmi prospěšných akcí. Vedle 
domů či stodol to mohly být i veřejné věci jako školy, cesty apod. 
V praxi se tak ukázala výhodnost systému, který je znám ve světě 
pod pojmem bezúročná ekonomika. 

Současný podvod s Kampeličkami byl a je především v tom, že 
se jednalo a jedná o mystifikaci a podvodnou manipulaci se slovíč-
ky. Nejde totiž o žádné Kampeličky, ale o banky s možností spolu-
vlastnictví. Jedná se tak o institut, který je od samotného začátku 
koncipován jako institut s právem silnějšího. Na obrázku č. 2 jde o 
propojení VÝROBY se SVOBODOU. 

Družstvo je příkladem spolupráce, a proto je trnem v oku všech 
institucí státu, které jsou založeny na moci a majetku. Pokud by 
totiž tato družstva existovala tak, jak je v jejich náplni, dojde auto-
maticky k omezení moci státu. Stát se tak dostane do role přívěti-
vého sluhy, a to je se současnou politikou neslučitelné. Podívejte 
se sami, co všechno stát vyžaduje a jak hospodaří. Nejenom že 
chce, aby ho lidé živili, ale chce se mít "nad poměry". Pokud jde o 
družstva, pak není ochoten připustit ani základní stav, to znamená 
vnitřní strukturu založenou na vlastním finančním toku. Vyžaduje 
neustále kontrolu, a to proto, aby při každém pohybu mohl družstvo 
okrádat. Jak jinak nazvat stav, v němž se při pohybu hotovosti ve 
smyslu "opravy střechy" či čehokoliv jiného, odvádí část finanční 
hotovosti do státní pokladny. Jediný vhodný název je krádež. Nejde 
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o daně, jde o něco jiného. Jde o to znemožnit funkční stav tak, aby 
pokud objekt přežije, pouze živořil. Nikoliv ale aby vzkvétal. 

Asi všichni již z popisovaného pochopili, že vskutku nemám na 
mysli různá bytová či jiná družstva, která nemají nic společného 
s myšlenkou družstevnictví tj. spolupráce, ale s dočasným účelo-
vým spojením a to většinou proto, že pro svou dočasnou činnost 
potřebují vytvořit jistý institut, který by byl právně zastupitelný a 
mohl jednat s jiným právním subjektem. Ve skutečnosti se o žádná 
družstva nejedná, jde jako již tolikrát pouze o znevážení názvu a 
matení pojmů. Skutečná družstva jsou o spolupráci a pomoci neje-
nom v nouzi, ale i v případech, kdy si dotyčný neví rady. Nemusí to 
být přímo o náplni družstva. 

Dalším příkladem družstev pak mohou být již zmíněná družstva  
včelařů, rybářů, zahrádkářů apod. Je nutné si uvědomit, že součas-
ná seskupení nemají co do činění s uvedeným principem, byť se 
jako družstva nazývají.  

Družstva vznikají jako nadstavba dobrých sousedských vztahů. 
Jsou tedy čímsi, co na vyšším základě stvrzuje morální hodnoty 
lidství. Proto je možné, aby člověk v nesnázích se obrátil na své 
družstvo o pomoc. Nejde jen o finanční, ale především o morální 
pomoc, a ta je ve svých důsledcích mnohem důležitější a také 
účinnější, nežli jakákoliv jiná. Materialisticky uvažující člověk tomuto 
principu nemůže rozumět. Pro něho neexistují skuteční přátele, pro 
které by se byl schopen obětovat, a proto není schopen ani pocho-
pit, natož porozumět principům vycházejícím z družstevnictví. Jed-
ná se totiž o základní kámen, na němž je možno vybudovat ještě 
vyšší stav, který je pak poplatný lásce. Družstvo tak představuje 
základ jakési větší rodiny, to znamená ve své podstatě obec v tom 
správném slova smyslu.  

Družstvo nikoho neomezuje, spíše naopak ho velmi intenzivně 
podporuje v jeho aktivitách. Je tu jako záchytná síť a zároveň jako 
někdo, kdo je schopen podpory v čemkoli a to nejenom 
v těžkostech, ale i ve stavu, kdy se mi daří. Je tu možnost se o 
tento typ soužití opřít a dosáhnou takových úspěchů, o nichž by se 
mi bez družstev mohlo jenom zdát. 

Družstvo má pochopitelně zájem i na tom, aby pro své členy vy-
tvářelo přívětivé prostředí. Stane se tak automaticky i místem se-
tkání svých členů, kteří budou ostatní převyšovat v nějakém oboru. 
Bude tedy i místem, které by jsme dnes označili slovem KLUB. 
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Bude tak plnit vedle své základní funkce i funkci kulturní i společen-
skou. Stane se tak "domovem" v tom dobrém slova smyslu. Toto 
bude ona malá vlast, za kterou se bude každý cítit odpovědný, a 
kterou by v případě nebezpečí byl ochoten bránit. Tuto obranu by 
po něm nikdo nepožadoval, on sám by jí cítil jako nezbytnou potře-
bu sám před sebou a před svým svědomím. To je podstatný rozdíl 
proti současnému stavu, v němž nikdo nemá potřebu hájit svojí 
domovinu z pocitu odpovědnosti a svědomí. 

Proč tedy tento systém není funkční, když je tak dobrý? Tuto 
otázku si nutně musí položit každý, kdo tyto řádky přečte. Odpověď 
je jednoduchá. Je tomu tak proto, že stát není našim přívětivým 
sluhou, jak by měl být, ale našim hrubým pánem, který si vše toto 
uzurpuje pro sebe. Tady je vidět ještě daleko více nemorálnost 
současného systému státní moci.  

Stát si uzurpuje neoprávněně mnoho věcí, největší vinou ale je 
jeho bezcitnost ve smyslu domova. Občany má za nutné zlo a tak 
s nimi i zachází. Vše je dáno našim systémem právního zastoupení 
člověka jako jedince proti instituci. Volení zástupci nejsou ochotni 
plnit roli zástupců lidu, ale sami se povýšili na statut výjimečného 
institutu, do kterého lid nemá co mluvit. To, že ho pouze zastupují a 
měli by tak plnit přání těch, kdo je delegovali, nechtějí slyšet. Přímo 
cynismem zavání taková ustanovení, jako je poslanecká imunita, 
která je v rozporu nejenom se základním lidským právem, ale i se 
zdravým rozumem. Imunita, která umožňuje páchat beztrestně 
trestné činy a poslance – zločince u nás chrání až do konce jeho 
života, je obludným zločinem sama o sobě. Je toho ale mnohem 
víc. Schválení zákona, který je evidentně chybný, je jaksi právem 
poslance. To, že by měl za uvedenou činnost nést trestní odpověd-
nost, mu ani ve snu nevytane na mysli. Tato společnost je společ-
ností darebáků, zlodějů a lumpů. Problém ale není v nich, ale v nás. 
Jsme to my, kdo je do těchto křesel vynesl. Proč? 

Inu proto, že jsou nám tak podobni. Už tady o tom byla řeč. Jde 
tedy o to, tento systém změnit. Družstva – to je návod jak to pro-
vést. Samozřejmě sama o sobě nestačí, je nutno vedle propojení 
VÝROBA-SPOLUPRÁCE, provést i další propojení.  

Je jím druhé v pořadí tedy PRÁVO POLITIKA INFORMACE –
 ROVNOST. 
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ZÁKLADNÍ PRÁVA ČLOVĚKA, DEMOKRACIE A INFORMACE 

Z doby Říma nám zůstala jedna kuriozita. Je to Římské právo. Oč 
jde? V době, kdy existovala Římská říše, se senátoři v senátu do-
hodli na jistých pravidlech hry. Tato pravidla vycházela z jedné zá-
sady. Tou byla ROVNOST. Protože jde o správnou vazbu na 
PRÁVO, pak tyto zásady přetrvaly do dnešních dnů a současné 
právo je z nich odvozeno. Vzhledem k tomu, že se jednalo pouze o 
základní tj. dílčí a tím neúplné systémy právních předpisů a norem, 
dnešní doba pouze s těmito předpisy nevystačí. Dalším důvodem je 
pochopitelně aplikace přímo na tehdejší současnost. Proto není 
možné tyto hodnoty převzít jako celek, neboť nejsou vždy obecné.  

Při bližším pohledu zásada ROVNOSTI z nich přímo vyplývá. 
Nadstavba dnešních dnů ohledně práva již touto zásadou nejen 
neoplývá, ale v mnoha směrech jí i pohrdá. Je nutno se vrátit 
k základům a vytvořit takové PRÁVO, které by bylo založeno na 
tomto principu (rovnost), a tím by byla zajištěna nejenom pravdi-
vost, ale i stálost a neměnnost zásadních právních norem.  

Dle mého názoru je nutno vyjít od základu, to znamená od člově-
ka, a znovu stanovit jeho nezadatelná práva, která je nutno respek-
tovat za všech okolností. Příklad takto pojatých zásad viz dále. 

 
Základní práva člověka 

1. Právo na život 
2. Právo na rozhodnutí o sobě samém 
3. Právo na rozhodnutí o zastoupení sebe sama 
4. Právo na vzdělání 
5. Právo na čest 
6. Právo na kulturu 
7. Právo na duchovní život 
8. Právo na tvorbu hodnot 
9. Právo na pomoc v nemoci a stáří 
10. Právo na pomoc v neštěstí 
11. Právo na vyjádření myšlenek 
12. Právo na řešení sporu v duchu Vesmírných a Lidských práv 

 



 
Uskutečnění 

Stránka  215 

 
• Právo na život 
Člověku nelze upřít právo žít za žádných okolností. To ani tehdy, 

kdy on sám se dopustí přečinu, který vede k zániku života druhého 
člověka. Právo na život je posvátné. Život je nutno dělit na 
1. Život hmotný, kdy ukončením je fyzická smrt. 
2. Život duševní, kdy ukončením je vnucená nesvéprávnost (život 

v totalitě nebo v ústavu pro duševně nemocné /zdravý člověk/ ). 
3. Život duchovní, kdy ukončením je trvalé odebrání svobodné 

vůle (hypnóza, posedlost, úmyslné poškození mozku lékařem). 
 
• Právo na rozhodnutí o sobě samém 
Člověk má právo si rozhodnout o svém životě (včetně jeho ukon-

čení). Má právo si rozhodnout o svém směřování i náplni tohoto 
svého života. Není možné mu toto právo upírat či brát. Má právo žít 
ve společenství či místě, které ho přijme mezi sebe a má právo 
kdykoliv toto společenství opustit. Toto právo není přípustné vázat 
na jakékoliv jiné vazby či závazky.  
 
• Právo na rozhodnutí o zastoupení sebe sama 
Člověk má právo si rozhodnout o sobě samém. Má právo pověřit 

kohokoliv svým zastoupením a tento zástupce musí být respekto-
ván tak, jako by to byl on sám. Kdykoliv ho může opět odvolat a 
pověřit kohokoliv jiného.  

Má právo si tyto své zástupce určit ve všech sférách svého půso-
bení či vlivu, a to jak ve společenských či obchodních vztazích, tak i 
v politickém či jiném oboru nebo hnutí. V parlamentu (zastupitel-
ském sboru) budou tedy poslanci odvolatelní i během svého man-
dátu lidem!  

Kdokoliv má právo si určit, kdo ho bude zastupovat, ale se vzrůs-
tající odpovědností tohoto zástupce, musí být tento zástupce odpo-
vídajícím způsobem na intelektuální úrovni (musí splňovat jistá 
kritéria moudrosti – viz demokracie). 
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• Právo na vzdělání 
Člověk má právo na vzdělání kdykoliv během svého života. Způ-

sob a typ vzdělanosti je věcí jednoho každého člověka. Nabytí zá-
kladních vědomostí, které jsou potřebné pro komunikaci a společ-
nost je sice jeho povinností, ale nelze mu předepsat, jak je získat. 
Pokud projeví zájem o další vzdělání, musí mu být umožněno.   

 
• Právo na čest 
Člověk má právo v životě i ve všech kontaktech a komunikačních 

spojeních na čest. Je to nezadatelné právo a nelze ho za žádných 
okolností obejít. Člověka nelze ponižovat a stavět do podřízené 
role. Všichni lidé jsou si rovni ve smyslu cti. Člověk se může lišit 
inteligencí, moudrostí, schopností, ale čest je stejná pro celé lid-
stvo. 
 
• Právo na kulturu 
Člověk má právo si zvolit své kulturní vyžití i svůj kulturní okruh 

dle svých záměrů. Kultura je nosným krédem národních skupin, a 
proto její volba je i volbou k jistému národnostně-kulturnímu sesku-
pení. Kulturou se v tomto kontextu nerozumí pokleslé směřování 
hudebně-společenských skupin, ale to, co v kultuře tvoří a vytváří 
hodnoty trvalého rázu. 
 
• Právo na duchovní život 
Člověk má nezadatelné právo na svůj duchovní život. Toto právo 

mu nesmí být upíráno jakýmkoliv způsobem.  Právo vnitřního pře-
svědčení je jeho výsostným právem a musí být beze zbytku respek-
továno. Jakékoli podsouvání či vnucování čehokoli je nutno chápat 
jako zločinné jednání. Do tohoto kontextu padá i reklama, která 
musí být pouze informační a zásadně pravdivá. 

 
• Právo na tvorbu hodnot 
Člověk má právo tvořit. Tato tvorba je smyslem jeho činnosti zde 

na Zemi a přes tuto tvorbu dochází k poznání. Tvorbou se rozumí 
možnost jeho vyjádření ve smyslu společensko-kulturním i jeho 



 
Uskutečnění 

Stránka  217 

schopnost tvořit pouze na lokální úrovni. Hodnota této tvorby není a 
nemůže být měřítkem pro možnost jeho vyjádření. 

 
• Právo na pomoc v nemoci a stáří 
Člověk v nemoci a ve stáří má nezadatelné právo na pomoc od 

ostatních lidí (společnosti) na důstojný život, a to bez ohledu na 
svůj dosavadní (předchozí). Tímto důstojným životem se rozumí 
přiměřená péče a přiměřené prostředky tak, aby tento člověk nebyl 
vyřazen ze společenského dění. Nadstandardní a zvláštní požitky 
nepatří do základních lidských práv. 

   
• Právo na pomoc v neštěstí  
Člověk má právo na přiměřenou pomoc v neštěstí. Tím se rozumí 

živelní pohromy i životní situace, ve kterých zůstane bez prostředků 
či je jinak poškozen nebo handicapován. Tato pomoc musí být ne-
zištná a to v případě finanční pomoci představuje min. bezúročnost 
půjček. Pokud jde o jiný druh pomoci, pak musí byt zohledněn cel-
kový stav dotyčného a pomoc musí být vedena snahou pomoci 
dotyčnému i za cenu ztrát pro společnost nebo jiné jedince. 
 
• Právo na vyjádření myšlenek 
Každý člověk bez výjimky, musí mít možnost se vyjádřit 

k jakékoliv situaci kolem sebe či ve společnosti, v níž žije. Tuto 
možnost poskytuje takové uspořádání věcí, v němž může dotyčný 
člověk oslovit i ostatní lidi. Toto oslovení nemůže být provedeno 
formou násilnou, ale formou, v níž každý, kdo uzná za vhodné, se 
tyto myšlenky, směry nebo ideje může nejenom dozvědět, ale i se 
s nimi obeznámit tak, aby jim porozuměl. 

 
• Právo na řešení sporu v duchu Vesmírných a Lidských práv 
Každý člověk musí mít právo na řešení jakéhokoliv sporu s jiným 

člověkem, institucí či státem. 
Toto právo není a nemůže být zatíženo čímkoli (včetně poplatků). 

Právo dovolat se spravedlnosti musí být nosným krédem společ-
nosti. Pravidla, která stanoví toto právo, musí být zcela jasná i člo-
věku s pouhým základním vzděláním.  
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1. Soudnictví je potřeba vytvořit pouze dvoustupňové a zásadně 

je řídit zákony ve smyslu ducha zákona.  
2. Zákony samy o sobě musí být jednoduché a jejich aplikace 

musí být srozumitelná všem. Soud musí být jednoznačný i ve 
svém konečném verdiktu. Nelze provádět jakékoli odvolání, ne-
boť tím je výsledek soudu znehodnocován. Soud musí na svém 
verdiktu trvat a postavit se za něj svou plnou vahou. 

3. Pokud dojde k odvolání k druhé instituci, pak výsledek musí být 
buď potvrzen, a v tom případě bude potrestán ten, jenž odvolá-
ní provedl (znevážení rozhodnutí soudu), nebo tomu bude nao-
pak a pak musí být potrestáni soudci první instance a to tak, že 
budou nejenom odvoláni, ale propadne i jejich majetek a jejich 
svoboda (musí být potrestáni několikaletým žalářem). V prvém 
případě je to pro znevážení soudu a v druhém se jedná o trest-
ný čin, který musí být po zásluze potrestán. 
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DEMOKRACIE 

Vedle Základních lidských práv (které jsou základem v  
PRÁVU) , je tu celá škála hodnot, které jsou vztaženy do 
ROVNOSTI.  

Je jím už zmiňovaná demokracie. Co je a co není demokracie. 
Demokracie je odvozena od řeckého slova lid. Je to tedy systém, 
v němž rozhoduje lid. Tento lid tedy musí být zastoupen na rozhod-
nutích a rozhodnutí musí vycházet z jeho vůle. Současné systémy, 
které se demokracií nazývají, ale takto nejednají.  

Současný systém vložil mezi rozhodnutí lidu a provedení ak-
tu politickou stranu, která je řízena a ovládána těmi, kteří o 
přízeň lidu sice usilují, ale nejsou jeho vůlí vázáni. 

Tomuto systému se říká nepřímá demokracie. Chce se tím na-
značit, že rozhodnutí lidu se děje nepřímo, přes volené zástupce. 
Problém je v tom, že lidé ve straně jsou poslušní příkazům "politby-
ra", a nikoli hlasu lidu. Tím dochází k tomu, že rozhodnutí, jak řídit 
stát a potažmo společnost, je v rukou mocných ve straně, a nikoliv 
lidu. Lid je pouze žádán o potvrzení či zamítnutí v rámci výběru 
stávajících politických stran. 

Ti, kteří usilují o moc, se nikdy neskloní před spravedlností, řá-
dem a ctí v okamžiku, kdy jde o jejich prospěch. Veškeré rozhodnu-
tí podřídí svým ambicím a svému pohledu na svět. Tak je již od 
začátku dáno, že rozhodnutí v rámci těchto stran bude vždy karika-
turou přání lidu a ve svých důsledcích vlastně namířeno proti němu. 

Protože "mocní" jsou ve všech politických stranách, je jasné, že 
rozhodnutí mezi stranami není a nemůže být svobodnou volbou 
občana o svém zastoupení. 

Z chování těchto stran to vlastně i plyne. Ony určují, co je či není 
správné, a lidu to předkládají jako hotovou věc. Ti, kteří nejsou a 
ani nemohou být odborníky v řadě oborů, si uzurpují právo o nich 
rozhodovat. Důvodem je pocit moci, pro který jsou ochotni udělat 
cokoliv.  

Jak cenný je člověk, který celým svým bytím usiluje o moc a 
o ovládání druhých proti člověku, který usiluje o vzdělání, 
moudrost a pomoc druhým. 

Je nutné pozměnit strukturu stávající demokracie na takovou, kte-
rá by odpovídala víc tomu, co deklaruje její název – vláda lidu. 
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Do čela je nutno postavit lidi moudré a odpovědné, rozhodně je 
nutno se vyvarovat těch, kteří usilují o moc. Je jasné, že ti, kteří 
usilují o moc se budou za každou cenu chtít prosadit. Je tedy nutné 
zvolit takový systém, kde nemají šanci, případně jen velmi malou. 
Tímto systémem může být systém, v němž člověk usilující o zvole-
ní, musí prokázat jistý stupeň inteligence. Nejde pochopitelně o IQ 
ale o IE a IM (inteligence emoční a inteligence moudrosti), která 
rozhodne o tom, jestli dotyčný je či není schopen uvedený post 
zastávat.  

Podobným způsobem se provádí výběr odpovědných pracovníků 
ve všech renomovaných firmách po celém světě a není důvod proč 
tento způsob, který se velmi osvědčil, nezavést i v politice a řízení 
společnosti. (pozn. Jak to provést je rozpracováno v samostatných 
rozborech). 

Demokracie tím zesílí a na základě dobrých a moudrých rozhod-
nutí se dostane opět do stavu dobrého vyzařování. Takovou demo-
kracii budou ctít přátelé i nepřátelé a její postoj bude znamenat 
rozhodující slovo všude, kde se bude angažovat. 
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Informace 

Je jasné, že informace jsou pro současné žití nezbytné. Jejich 
zneužití k obohacení je nejenom nemorální, ale vede pochopitelně 
k negativní snaze mnohých se od nich distancovat ve smyslu igno-
rovat je. 

Obrovským zneužitím je REKLAMA. Jde o pokles INFORMACÍ 
do VÝROBY a následně její propojení se SVOBODOU.  

Jde o zneužití práva na informace. Reklama sama o sobě není 
špatná, je ale chybná a zločinná v okamžiku, kdy se snaží jít tako-
vouto cestou. Tato cesta je vlastně cestou černé magie. To je právě 
to, co se u nás v současnosti děje. Zdánlivě materialistická společ-
nost si pro svou touhu ovládat volí prostředky dle svého. Když ne-
stačí materie, tak zvolí i mystiku. Protože ta je volena z pohledu 
touhy po majetku a moci, je předem dáno, jakou kvalitu má.  

Podívejte se pozorně na reklamní tabule či šoty. Vždy tam najde-
te mystické prvky – moře, nebe, stromy, šťastné lidi, děti a podob-
ně. Pomocí těchto prvků se reklama zapisuje do podvědomí a tam 
ukládá i informaci, o kterou běží. Vsugeruje vám, že výrobek je 
dobrý, neboť moře (nebe, děti, stromy apod.) jsou dobré. Tak napl-
ní roli posthypnotické sugesce a dílo je dokonáno, neboť reklama je 
"úspěšná", když donutí lidi, vsunutím podprahové informace do 
člověka, jednat dle svého záměru.  

 
REKLAMA je tedy něčím, co bere lidem svobodnou vůli. 

 
Upozorňuji, že všechny filozofické směry, všech dob, po-

dobnou praktiku odsuzovaly jako těžký zločin. 
 
Tento systém je prezentován jako produkt moderní doby. Jde o 

pustý výmysl a lež. Je produktem lidí toužících po moci a majetku. 
Jde o to samé jako vždy. Udělat z lidí pod svým vlivem oddané 
stádo. Kdysi k tomu sloužil strach. Dnes s pokročilejší dobou se 
poněkud změnily hodnoty. Strach se používá na jiné cíle (na 
uchvácení moci). Na vytvoření moderních "otroků" je lépe použít 
závislost. Tak přišla ke slovu stará, ale osvědčená metoda. – 
posthypnotická sugesce. 
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Že jde o zločin, to strůjce málo zajímá. Jeho zajímá pouze to, 
jestli na uvedeném je možno vydělat ve smyslu majetku nebo moci 
a zda je možné uvedený princip uplatnit beztrestně. Morálka, čest a 
pravda ho "nebolí", a proto nezajímá. 

 
Obrázek č.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toto uspořádání je dalším příkladem, kde je vidět zcela ná-

zorně, jak vše působí.  
Demokracie a římské právo je to, co nám zbylo z dob dávno mi-

nulých. To, že se tento pojem nejenom uchoval, ale má i praktický 
dopad, je díky jeho správné vazbě. To, co dnes nazýváme demo-
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kracií má k tomuto principu dost daleko. V Řecku se za dávných 
dob v důležitých otázkách rozhodovalo tak, že na shromážděních 
lidu se prosadil ten názor, který získal největší podporu přítomných 
lidí. U nás si o tomto principu můžeme nechat pouze zdát. Pseudo-
demokracie se u nás prosazuje "volenými" zástupci, kteří ani ne-
mohou být zvoleni sami za sebe, ale pouze za "stranu", kterou re-
prezentují. Teprve oni mají u nás právo nastolit problém, který po-
chopitelně řeší mezi sebou.  
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AKADEMIE DUCHOVNÍ VĚDY A UMĚNÍ (ADVU). 

V kontextu celku je rozhodující, jak je celek stabilní. Je-li založen 
na základech, které nejsou v pořádku, pak se dříve či později 
zhroutí. 

Civilizace všech dob a všech směrů byly založeny na nosných 
ideách, které je  vytvořily. Jejich vyčerpáním či znevážením došlo 
postupně k úpadku i vlastní civilizace. Bez možnosti vytvoření elity 
národa ve smyslu Komenského, Palackého, Masaryka apod. není 
možné jeho směrování. Vzhledem k současnosti je ale nutno jít na 
vyšší stupeň nežli v minulosti. Proto nestačí již jen žít 
z dosavadních idejí, ale je nutno vytvořit zcela nové a unikátní a ty 
pak vložit na základní osu, kterou může být jen POZNÁNÍ.  

K tomu je nutné vybudovat zcela nový typ vzdělanosti, a to tak, 
jak o to usiloval již zmíněný J.A.Komenský. Tato vzdělanost musí 
být založena na moudrosti a nikoli na materialisticko-dogmatickém 
hromadění dat. 

Je nutno začít striktně rozlišovat INTELIGENCI ve smyslu její 
skutečné podstaty. To znamená, že skupina vyznačující se 
vysokým IQ není pro společnost rozhodující, ale začíná být pro 
ní užitečná až skupina s vysokým IE a samozřejmě i skupina 
s význačným IM (pozn. Inteligence Emoční  a Inteligence 
Moudrosti ).  

Teprve tyto skupiny umožní stabilizaci a směřování společnosti tj. 
civilizace žádoucím směrem. 

Materialismus i víra jsou dnes překonaným jevem. Víra v cokoli 
může být jen podnětem, ale pro směřování společnosti (civilizace) 
již nepostačuje. Je nezbytné jí nahradit poznáním. Toto POZNÁNÍ 
je přímo úměrné snaze o pochopení Božích (Kosmických) záko-
nů. Jinak řečeno, začíná jít o přímé nahlížení Boha ve smyslu 
jeho díla.  
Člověk, či skupina, tak začíná přímo tvořit v Boží vůli, vědoma si 

jeho jako Stvořitele i jeho díla, jako prostoru pro jeho i svou realiza-
ci. Člověk je podoben Bohu, je mu podoben tím, že z něho vychází 
a podobně jako on tvoří. K tomu je nezbytné aby si uvědomil kým a 
kdo je. Jinak řečeno, bez POZNÁNÍ, které je v současnosti nosnou 
složkou tvorby, se již nemůže obejít.  
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Víra je pouze pro neznalé. 
POZNÁNÍ je pro znalé a schopné tvorby. 

 
Jsme v bodu obratu. Školství i léčení musí doznat převratných 

změn. Tyto změny budou v koncepci, tj. v přístupu. Školství musí 
být založeno na moudrosti a zdravotnictví na morálce ducha. 
Všechny nemoci (včetně úrazů) jsou zakotveny v oblasti ducha ve 
smyslu chyb, kterých se dopouštíme a kterými si plníme život. Chy-
ba totiž zůstává k nám vázána a přesto, že o ní nikdo nemusí vě-
dět, velmi ovlivňuje náš život. Pokud ji nezačneme řešit, pak se 
řešení začne realizovat samo. Je tudíž možná dvojí cesta.  
1. Cesta uložení karmy do příštího životního cyklu 
2. Cesta realizace karmy okamžitě. 

To, která varianta se zvolí je závislé na mnoha dalších okolnos-
tech, které zde nebudeme rozebírat. Všimneme si především druhé 
varianty, kdy problém vystupuje v podobě nemoci či úrazu na těles-
nou úroveň.  
Řešení, která nabízí současná společnost (zdravotnictví) se uka-

zuje jako málo účinné či dokonce neúčinné. Důvod je jasný. Spo-
lečnost chce problém řešit na úrovni důsledků a nikoliv příčin, 
které nechce vidět. Tak paradoxně je jimi sama nemocná a je 
podobně jako člověk zmítána ve své karmě.   

Umění pak je jako vnější znak zde řečeného. Ve společnosti na-
plněné a těhotné duchovním nahlížením, se bude dařit i duchovní 
tvorbě. Tato se navenek bude jevit, jako ráj pro vyjádření umělec-
kou tvorbou. Nezáleží na tom, zda tato tvorba bude nutně prvotříd-
ní. Záleží na tom, aby byla všudypřítomná. Základ, který vytvoří u 
všech lidí, nebo alespoň u drtivé většiny, vytvoří předpoklad 
k tvorbě uměleckých děl, o kterých dnes nemáme ani zdání. Tak 
tento fenomén vedle výchovného účinku, bude mít nedozírný vý-
znam ve smyslu kulturně–společenském. 

Toto vše je možné začít vytvářet již zmiňovanou Akademií du-
chovní vědy a umění (ADVU). Adepti zde budou přijímáni a vy-
chováváni dle kriterií moudrosti a duchovního přístupu 
k problémům. Tím bude překonán onen mechanismus víry a mate-
rialismu jako struktur sice nutných pro vývoj lidstva, ale v současné 
době již překonaných. 
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Na tomto institutu budou vedle sebe stát ideje křesťanství, 
buddhismu, hinduismu ale i Koránu a vědecké teze všech směrů. 
Tyto ideje budou sloužit jako základ k studiu a z nich se vlastně 
teprve bude odvíjet základ moudrosti učiva oné Akademie. Tak jako 
je nutné základní vzdělání a na dalších školách se s ním již neza-
bývají, ale vycházejí z něho, tak bude pohlíženo na všechny tyto 
směry lidského vývoje a snažení.  

Uvědomme si, že současný vzdělávací systém vzešel 
z požadavku na vzdělání, který byl a je starý několik století. Tehdy 
bylo nutno zvýšit IQ obyvatelstva především tím, že mu bude dán 
základ pro toto navýšení a to jsou informace, potřebné pro rozvoj 
nastupující vědecko–technické revoluce. Nikoli moudrost, ale vě-
domosti. Tím se současný systém školství řadí do řady již překona-
ných a dobou znehodnocených soustav. 

Je zapotřebí zavést systém, který bude plně odpovídat dnešní 
době. K tomu je pochopitelně nutné napřed uvést v život skupinu 
lidí – učitelů a pedagogů. Tito se budou diametrálně lišit od stávající 
garnitury. Budou schopni vnímat žáka jako komplex života i vědění 
a budou rozumět tomu, jak přivést žáka k moudrosti života, neboť 
sami jí budou plni. 

Žák se tak bude učit rozumět životu a jeho moudrostem. Škola 
pak bude něčím, co bude žáky inspirovat a ukazovat jim cestu. 
Bude tedy i místem, které bude pro žáka posvátným územím moud-
rosti, lásky a tvořivosti. Svou náplní se bude zcela odlišovat od 
současných škol tak dalece, že je nebude možno spolu ani porov-
návat. 

Moudrost vyzařovaná z těchto škol zcela změní ducha a mysl 
obyvatelstva Země. Ze současných otroků a nesvéprávných obyva-
tel planety se stanou hrdí a důstojní lidé. 

To jak se bude učit na těchto školách je i patrno z díla 
J.A.Komenského. Jeho dílo bylo předzvěstí těchto událostí a těchto 
dní. Žák bude dominantou – osobností, ke které je nutno přistupo-
vat s veškerou úctou a respektem. On sám bude mít nezkrotnou 
touhu po vědění. Obavy z toho, že se žáci nebudou chtít učit jsou 
zcela plané. 

Špatné známky a neochota ke spolupráci současných žáků padá 
plně na vrub systému!!! Je to obrovská obžaloba nás dospělých. 

Ve světě již existují zde naznačené systémy a jsou funkční!!! 



 
Uskutečnění 

Stránka  227 

U nás jde vskutku o první pokusy s alternativním vyučováním a 
přitom jsou jim házeny klacky pod nohy. Co potom, až se přijde se 
skutečnou reformou. Znamená to snad, že u nás ne? 

Na tuto otázku si musí odpovědět každý jeden z nás. Budeme-li 
pohodlní a budeme-li trpět a tolerovat zlořády v naší zemi, pak se 
nemůže nic změnit. Budeme-li naopak těmi, kdo chce skutečné 
dobro pro své děti a i pro ostatní lidi, pak začneme vidět věci jinak. 
Do svého čela začneme stavět odpovědné lidi a darebáky pošleme 
na smetiště dějin.    
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Člověk. 
Člověk ve vztahu k zde řečenému je schematicky zobrazen na 

obr.č.4. Jde o vývoj neboli evoluci, která je tentokrát zobrazena na 
struktuře čaker. Abychom lépe porozuměli dění člověka a jeho 
cestě, tak si ve stručnosti zopakujeme hlavní body. 
• Člověk má hmotné tělo, jehož hlavní čakrou je první čakra. Jde 

o systém "výživy" těla energií. Pro vývoj z hlediska evoluce jde o 
materiální zajištění, které je charakteristické majetkem (dům, auto, 
garáž, konto apod.) 
• Životní tělo je závislé na druhé čakře. Zde je "program" chodu 

těla, tak jak je popsán v knize Já a Vesmír. Pro vývoj jde o sex a 
rozmnožování. 
• Nízké astrální tělo je typické pro třetí čakru. Máme ho společné 

se zvířaty. 
• Vysoké astrální tělo (cit) je charakteristické láskou. Tato láska 

je již obrazem Božích energií. Tato láska je charakteristická tím, že 
pouze dává. Vzhledem k zákonu vyrovnání musí dojít k zpětnému 
proudění a tedy k zaplavení zdroje (člověka) touto energií, která je 
navíc posílena přídavnou složkou, kterou získá pomocí rezonance 
cestou od zdroje. 
• Další tělo má za následek tvoření. Jde o pátou čakru a o mož-

nost přímé tvorby. Zatím máme k dispozici řeč, jako předpoklad 
tvorby. V budoucnu to budou vedle myšlenkových výtvorů i výtvory 
další. Jde o budoucí stavy a současnost je teprve v náznaku těchto 
budoucích činností. 
• Šestá čakra je završením základu člověka tím, že dojde k vše-

proniknutí a tím k porozumění stvořenému. Tento stav je prezento-
ván číslem 6. Protože z důvodů, které zde nebudeme rozebírat, se 
vždy jedná o trojjedinost, jde o známý symbol 666. Jde o číslo člo-
věka (bestie), které není zakotveno ve stvoření přes sedmou čakru. 
• Sedmá čakra je přímé nahlížení Boha a jeho Plánu stvoření. 

Teprve tímto aktem se plně zapojujeme do Božího systému a zavr-
šujeme tím svůj současný úkol. To pochopitelně neznamená konec, 
ale pouze završení nám lidem svěřeného úkolu, kterým je produ-
chovnění hmotnosti na pozadí našeho vývoje ve smyslu od nevě-
domosti a blaženosti k vědění a blaženosti. 
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Obrázek.č.4 

Vývoj člověka vztažen na čakry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

První čakra   zemská energie – vztah založený na moci, postavení a majetku 
Druhá čakra  sex.energie – vztah založený na sexu 
Třetí čakra   emociální energie – vztah založený na emocích (zalíbení, žárlivost …) 
Čtvrtá čakra láska – vztah založený na skutečné lásce (pouze dávání) 
Pátá čakra tvoření – dosud pro člověka na vědomé úrovni neznámý stav 
Šestá čakra vše proniknutí – dosud pro člověka na vědomé úrovni neznámý stav 
Sedmá čakra božské – pro člověka na vědomé úrovni nepopsatelný stav 

Skutečná láska je pouze dávání.  
Ona nepotřebuje vlastnit, ani mít.   

Je pouze sama v sobě.  
Proto stoupá k Bohu  

a ten jí vrací posílenou člověku.  
Tak tato láska vytváří v časoprostoru  

nádherný symbol srdce.  
který je známkou zasvěcení. 
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ZÁVĚR 
Co říci na závěr? Změna našeho okolí nastane až změnou nás 

samotných. Pokud budeme chtít být bohatí, mocní a nic nedělající-
lidé, pak přesně takové budeme volit a stavět do čela společnosti. 
Budou to oni, kteří vše toto budou uplatňovat vůči nám. Tím se 
automaticky budeme dostávat do stavu, v němž pro nás není 
z původního chtění k dispozici nic. Bohatství bude rozkradeno, moc 
obsazena a my budeme otrocky pracovat stále víc a víc. Tento stav 
bude trvat tak dlouho, dokud my sami budeme takto zaslepeni. 
V okamžiku naší změny začneme "vidět" věci jinak. Začneme pře-
mýšlet, zda by nebylo vhodné místo zlodějů dosadit do čela státu a 
společnosti lidi odpovědné a především moudré.  

Nezlobme se tedy na ty, kteří kradou a v moci si užívají. Jsou na-
šim obrazem a ukazují nám, kým jsme. V okamžiku našeho "pro-
zření" odpadnou, jako odpadává zralé ovoce ze stromu. Už jich 
nebude zapotřebí. Tak paradoxně zlo tvoří a ukazuje cestu k dobru. 
Zde je vidět více, než kdekoliv jinde rčení starých moudrých učenců 
– Vše v tomto světě (Universu) je moudře zařízeno. 
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ZAMYŠLENÍ SE NAD SPOLEČNOSTÍ 
Naše společnost prošla obdobím, které je v mnoha aspektech 

protichůdné. Od vzniku našeho státu v roce 1918 až k dnešku se tu 
objevuje celá škála hodnot, jež na nás útočí, a tím i podmiňují naše 
chování a jednání. Tím je tak naše společnost hnětena a utvářena 
ze všech možných směrů. V období od roku 1918 až do roku 1938 
je tu čas poklidu a čas příprav na budoucí dění.  

Tehdejší náš prezident T. G. Masaryk správně říká, že tato 
společnost potřebuje ke své stabilizaci alespoň 50 let. Proč 
50? Jde o to, že se zde vystřídají 2 generace (po 25 letech) 
a situace se zafixuje do paměti národa.  

Je to na hranici možného. Ve společnosti se po 50 letech nenalé-
zá téměř nikdo, kdo by nebyl vychován v nové době, a to je to oč tu 
běží. Nové generace vezmou uvedený stav jako standart, 
z něhož pak vycházejí dál. Rodiče, prostředí a společnost dotvořili 
myšlenku o určitém bytí, která je použita v praxi. Jinak řečeno – 
Z myšlenky se stal čin.  

Doba ale byla ve varu. Po dvaceti letech nastává destrukce. Je tu 
rozpad státu, okupace a celosvětová válka. Jde o první velkou mo-
rální ránu. Hodnoty jsou převráceny. Co je bílé je najednou černé 
a naopak. Jen málo lidí vidí na konec tunelu. Pojednou se vyplácí 
být v ústraní, nebýt vidět a být loajální. Lidé poctiví jdou se svou 
kůží na trh. Není ceněna poctivost, hrdost a pravda, ale podléza-
vost, loajalita a poslušnost.  

Nezpevněné mravní hodnoty z předchozího období dostávají co 
proto. Netvrdím, že všichni se sklonili, ale tvrdím, že to byla většina.  

Je nutno se na věci podívat zcela objektivně a nic nepři-
krašlovat. Jinak nejsme schopni se dopídit pravdy dnešních dnů. 
Chceme-li poznat pravé příčiny současného stavu, pak si mu-
síme říci pravdu a vyjít z reálných skutečností, bez přikrášlení. 
Jinak se budeme jenom obelhávat. Výsledkem by pak bylo chtění 
postavené na písku, a jako takové nestabilní a tedy k  ničemu. 

Nebylo to našim přičiněním, že tato doba pominula. My jsme k ní 
nezavdali příčinu a ani jsme ji neukončili. Tato doba byla testem 
a my jsme v ní neobstáli se ctí. To, co následovalo poté, je ale 
skvrnou na našem národě a trauma z této doby se táhne 
dodnes. Mám na mysli naprosto nelidské a morálně nepřijatelné 
zacházení s lidmi, kteří byli vysidlováni po válce z Čech. Nehodlám 
zde diskutovat o oprávněnosti tohoto aktu. Rozhodly o něm moc-
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nosti, a ne lidé u nás. To, co napadám, je ale něco jiného. Je to 
způsob jakým byl tento odsun proveden. Došlo tu k mnoha ne-
pravostem.  

Lidské zrůdy, které se neodvažovaly za protektorátu vystrčit nos 
si pojednou ”hrdinsky” osvojovaly právo rozhodovat o osudech ji-
ných. Ano, v každém národě jsou nedobří lidé. O to ale nejde. Jde 
tu totiž o něco mnohem většího. Jde o to, že jako národ, či společ-
nost, jsme se do dnešních dnů nedistancovali od těchto nelidských 
činů. Jako nesmlouvavý, k nám připojený had, nás pronásleduje 
vina těchto dob. Vůbec nejde o to, jestli Němci s námi jednali dobře 
nebo špatně. My ale nemáme právo soudu a už vůbec ne takových 
činů, které zatěžují naší karmu a co víc, jsou zátěží i pro naše děti.  

Od té doby jdeme s vinou na našich bedrech a můžeme jí 
sejmout pouze svou očistou. Tuto očistu musíme provést sami 
před sebou a distancovat se od zločinu. Jinak nemůžeme uspět.  

Doba šla dále. Zdánlivě jsme se vrátili do doby První republiky. 
Opak byl pravdou. Za dveřmi se objevila další zkouška.  

Byl jí Únor 48. Za tichého souhlasu většiny, bylo umožněno 
uchvácení moci komunisty. Opět obdobná situace jako za protek-
torátu. Tentokrát to ale není cizí národ, ale naši vlastní lidé, kteří 
páchají ohavnosti.  

Doba se mění a přichází rok 68. Národ zvedá hlavu. Po letech 
útrap tu pojednou svítí slunce. Celý svět nám drží palce. Zlo při-
neslo své ovoce ve smyslu zpevnění morálních hodnot národa.  

K této situaci se ještě vrátím. Je totiž příznačná. Když žádoucí 
vývoj nelze provést  po dobrém, bude proveden po zlém. I zlo je 
svým způsobem vychovatelem, pochopitelně, velmi nepříjemným. 
Období po 68. roce je ale zcela jiné. Je nám vnuceno. Národ je 
sražen na kolena, ale není ohnut. Situace se velmi odlišuje od 48. 
roku, zrovna tak jako od 38. roku. Po několika letech vzniká Charta 
77 a v podstatě se dá říci, že drtivá většina národa jí drží palce. 
Situace ve společnosti se vyměnila. Morální kredit roste. To, co 
tu nadále ale není propracováno, je hodnotový systém vztažený na 
samotného člověka. 

Přichází 89. rok a naše ukázka světu, jak lze s komunismem 
skončit. Naše ”Sametová revoluce" nemá obdobu v dějinách. Vtip 
spočíval v tom, že jsme pojednou zvedli hlavu, nabrali sebevě-
domí a začali se komunistům smát do tváře. Není podstatné, 
byla-li ”Sametová revoluce” vyprovokována zvenčí či zevnitř. Pod-
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statné je, že jsme na tuto dobu byli připraveni. Tato příprava si od 
38. roku do roku 89 vyžádala mnoho obětí a utrpení. Byla nutná, 
neboť jsme nebyli pevně morálně zakotveni.  

 
Je nutno si uvědomit se vší naléhavostí, že vnější děje 

nejsou čímsi cizím, ale jsou promítnutím nás samotných do 
dění.  

Nastává další etapa našeho tvarování. Etapa od roku 89 je cha-
rakteristická prudkým vzestupem ega. Nepropracované hodnotové 
ideje jsou pojednou zde a tvrdě útočí na společenství. Pokusme se 
trochu s odstupem zjistit o co zde jde a kde je chyba. 

 Morální kredit máme propracován. To znamená, že víme jak 
se chovat. To, co nám ale chybí, je naše schopnost to provést. 
Nejde tu o ideje jako v roce 1977 (Charta 77) , ale o nás osobně, o 
to, jak se postavíme ke svodům tohoto světa. Jde tu především o 
majetek (peníze) a moc (postavení). Oboje se nás bezprostředně 
dotýká. Oboje je v nás na nízkém stupni chápání. Oběma bohům – 
mamonu i moci hodláme sloužit.  

Vývoj tedy kráčí směrem od těchto hodnot nízkého původu 
k hodnotám na jejich druhém konci.  

Od majetku pro sebe k majetku pro všechny. Od moci pro sebe 
k moci všech. Protože naše nazírání těchto hodnot je zabarveno 
naší touhou po majetku a moci, je evidentní, že nemůže být objek-
tivní.  

Podívejme se tedy co je vlastně na druhém konci těchto hodnot. 
 

Majetek 
• nízká úroveň    je charakteristická egoismem, zlem, a touhou 

se zajistit za každou cenu. Touto cenou může být i cesta zločinu 
a vražd. 
• vysoká úroveň  je naopak charakterizována láskou k bližnímu 

a potřebou se s ním rozdělit. Nejde jen o to ho podarovat, ale do-
stat ho do roviny soběstačnosti tak, aby na nás nebyl závislý. To 
znamená umožnit mu samostatnou existenci. 
 
 
 



 
Člověk v Řádu Vesmíru 

 
Stránka 234  

MOC 
• nízká úroveň je charakteristická touhou ovládat druhé, být dů-

ležitý a potřebný. Opět je to cesta, na níž mohou být zločiny 
a vraždy. 
• vysoká úroveň je naopak charakterizována moudrostí. Tato 

moudrost zajišťuje sobě i jiným možnost vzestupu za poznáním 
a k hodnotám vyššího rázu. 

 
Protože v nás samých je touha po majetku a moci, tak podvě-

domě konáme pod jejich vlivem. Je pravda, že si to mnozí i uvě-
domují, ale to není v tomto okamžiku podstatné. 

 Podstatná je zde uvedená skutečnost našeho otroctví těmto 
touhám.  

Ano jsme otroci. Podíváme-li se, čím se lišíme od svých západ-
ních sousedů (Němci, Francouzi), pak je to právě tato nezřízená 
touha po moci a majetku. Jen jako příklad bych tu chtěl uvést sku-
tečnost, že v Německu je zvednutí ceny o víc jak 30 procent bráno 
jako lichva a je trestným činem. Porovnejte sami jak je to u nás. 
Tento soubor psaných, ale především nepsaných zákonů určuje 
hodnotu demokracie. Žádné zákony světa z darebáků nestvoří 
dobrou demokracii. Ta je tvořena především již zmíněným vztaž-
ným systémem hodnot.  

Demokracii nelze uzákonit, lze jí pouze vytvořit vlastním úsi-
lím. 

Z uvedeného přímo plyne, že u nás, prozatím, si o demokracii 
můžeme nechat pouze zdát. Ještě horší situace je v Rusku a na 
Ukrajině. Z chování lidí těchto zemí, kteří u nás pracují, je zcela 
evidentní, o čem mluvím. 

Vraťme se ale k problému s námi. 
Máme vybudován jistý morální kodex a nemáme hodnotový. 

Výsledkem je, že velmi bolestně pociťujeme nepravosti v naší spo-
lečnosti a nechápeme, že je sami vytváříme. Jde o různé zlodějiny, 
tunelování, rozkrádání a podobné praktiky.  

Pochopitelně se na drancování naší země neúčastníme přímo, 
ale prostřednictvím svého nízkého vyzařování v oblasti hodno-
tového kodexu to umožňujeme a tím i tento systém zlodějny 
pomáháme tvořit a udržovat.  
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Nelze ho zrušit přímo.  
 
Lze ale provést něco jiného. Pomocí svého morálního kodexu 

vypracovat systém řízení, který by pro svou jednoduchost 
a stabilitu byl snadno pochopitelný pro drtivou většinu  národa 
a svým zaměřením blízký morálním hodnotám, na které naše spo-
lečnost slyší. 

Tento systém řízení by pak byl cestou ven ze začarovaného kru-
hu. Umožnil by nejenom zvýšení samotného morálního kodexu, ale 
a to je nejdůležitější, zvednutí hodnotového systému na úroveň, 
jež by mohla převýšit i naše okolní sousedy.  

Tak by se mohlo paradoxně stát, že díky svému morálnímu kode-
xu, se vyhoupneme do čela evropské pospolitosti.  

Byl by to od dob Karla IV. a J.A.Komenského opět hodnotný pří-
spěvek do evropské kultury a civilizace. 
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JAK TEDY NA TO 
Základem demokracie je možnost každého občana rozhodovat 

sám za sebe. V nám známých demokraciích se toto právo přene-
chává voleným zástupcům. Není možné v současné době situaci 
řešit jinak. Volení zástupci pak jsou vyčleněni z běžného života 
a zastupují občany při projednávání otázek, které oslovují společ-
nost.  

V současnosti jsme se u nás dostali do paradoxního stavu. Zá-
stupci se povýšili na jediné možné představitele a ”zapomněli” na 
to, že občana pouze zastupují a mají mu sloužit.  

Výrazem této arogance je neschopnost parlamentu schválit zákon 
o referendu. Po více jak dvanácti letech prošel první návrh přes toto 
těleso. V době psaní tohoto pojednání není ještě jasné projde-li i 
senátem (neprošel pozn.). Přitom jde evidentně o porušení všech 
práv člověka jako takového.  

Právo rozhodnout je mu dáno samo o sobě. Není možné mu ho 
upírat. Děje-li se to, pak tu není demokracie, ale vláda oligar-
chie. 

Tito lidé ”zástupci” nejenom v tomto, ale v mnoha dalších záko-
nech a rozhodnutích značně pochybili, a nadále se nechávají oslo-
vovat pouze svým citem pro nízké vyzařování hodnotového systé-
mu (moc a peníze). 

Jednají tak proto, neboť my sami jsme je takové vybrali, a naše 
vlastní cítění je dosadilo do současných křesel parlamentu. 

Je tedy nutné oslovit lidi ve společnosti jinak. Navrhnout jim, že je 
nebudou zastupovat lidé, jim podobní, ale ti, kteří splňují určitá 
kritéria moudrosti. V dnešní době je možné rozlišit lidi dle jejich 
stupně vnitřního stavu na lidi moudré a lidi, kteří mají pouze vědo-
mosti. 

Je nutné si uvědomit, že současné školství je na hony vzdáleno 
tomu, aby se prosazovala moudrost. Školství je zaměřeno vyloženě 
na získání informací. V současné době a především v blízké bu-
doucnosti, kdy je možno se orientovat pomocí informačních přístro-
jů (počítače, mobily a budoucí systémy, jež budou inteligentně do-
pravovat informace přímo do mozku) se jeví tento způsob školství 
přímo anachronismem. 

V současné době existuje možnost výběru lidí, kteří splňují krité-
ria inteligence moudrosti (IM) v různém stupni. Ve velkých firmách 
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se výběr vhodných řídících pracovníků již dávno neděje jinak, nežli 
pomocí testů, jež jednoznačně ukáží vhodnost či nevhodnost ucha-
zeče. Jeho momentální informace o systému, do něhož nastupuje, 
jsou nepodstatné. Razí se teze, že data si každý může doplnit. 
Schopnost řídit, rozhodovat, být moudrým ale nikoliv. 

Vraťme se ale k problému. 
Je možno každého, kdo by měl být volen, otestovat. Pro názor-

nost a pochopení systému si to ukažme na příkladu. 
 
Předpokládejme, že člověk   
• se základním vzděláním, jenž běžně konzumuje televizní pro-

gramy a je poplatný pouze základní inteligenci.        má M1 
• jenž je schopen samostatné tvořivé práce           má M2 
• jenž je schopen řízení a rozhodování         má M3 
• jenž je oblíben a jeho schopnost se vcítit do problémů je pro 

něho příznačná          má M4 
• je všeobecně považován za moudrého a je často žádán o radu 

          má M5 
• je mimo veškerou pochybnost učencem (J.A.Komenský)   

          má M6 
• je mimořádnou osobností v dějinách         má M7 
 
Pro volby do obecních  rad by musel splňovat kritérium  M3 
Pro volby do krajských  rad by musel splňovat kritérium  M4 
Pro volby do národních rad by musel splňovat kritérium  M5 
 
Obecní, krajské a národní rady jsou v tomto případě zastupitel-

stva a parlamenty (senát) 
Prezident by se navrhoval z nejvýš dostupných jedinců třídy M. 

Jeho volba by byla pochopitelně volbou občanů a ne parlamentu. 
 
Tento příklad ukazuje na možné rozvrstvení těch, kteří by měli být 

voleni. V příkladu je použit scénář lidí tak, aby bylo jasné, o co jde. 
 
 Ve skutečnosti by se skupiny vytvořily pomocí testů. 
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Takže každý, kdo by chtěl být volen, by se musel těmto testům 
podrobit. Jinak by nemohl být zvolen. Nejedná se o žádné omezení, 
ale naopak o zjednodušení celého systému. Volič má tak velmi 
jasný přehled o tom, kdo je kdo. Do daných zastupitelských sborů  
by byli voleni vždy pouze ti, kteří splňují patřičné limity nebo je pře-
kračují.  

Vedoucí jednotlivých útvarů by se pochopitelně volili přímo lidmi 
a nikoliv daným útvarem (např. starosta). Tím by pochopitelně byli 
odpovědni voličům, kteří by je mohli i odvolat, což by nebylo 
v pravomoci zastupitelstva. Stejný metr by se použil pro všechny,  
až k parlamentu a prezidentovi.  Pravomoci prezidenta by bylo nut-
no zvětšit, a to tak, aby odpovídaly tomu, že prezident vytváří proti-
váhu parlamentu a vládě. Naopak pravomoci předsedy vlády ze 
stejného důvodu je nutno snížit. 

Jestliže se podobným způsobem již dnes ”vybírají” pracov-
níci předních renomovaných firem, pak není sebemenší důvod 
k tomu, aby společenské klima za tímto stavem pokulhávalo.  

Novým přístupem se značně omezí, případně zcela zamezí, pří-
stupu do politiky lidem, kteří by jí chtěli využívat a zneužívat ve svůj 
prospěch.  

Je nutno nastolit konečně stav, v němž bude politika vrácena 
svému původnímu určení, to znamená práci pro lid. 

Na druhou stranu je nutno si uvědomit podstatný rys vývoje, 
a tím je přebírání odpovědnosti dějů jednotlivcem.  

 
Nelze dosadit osvíceného monarchu na prezidentský stolec 

a dát mu rozsáhlou pravomoc.  
 
Nejde o to, jestli bude či nebude vládnout dobře, ale o to, že ten-

to stav by byl krokem zpět a ve svých důsledcích by znamenal 
degradaci společnosti. Lidé již nejsou řízeni, jako tomu bylo ještě 
v raném středověku, ale vývojem jsou vedeni k odpovědnosti za 
své činy a přebírají schopnost být odpovědným sám před sebou i 
před Bohem a tuto odpovědnost převzít na svá bedra. Je nutno 
se pečlivěji podívat na dějiny a tyto vzkazy vývoje dějin nám samy 
vyvstanou před očima.  

Celý tento systém voleb je pouze k tomu, aby vzniknul pří-
klad hodný následování.  
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To znamená, že odpovědní lidé, tímto způsobem, budou do čela 
společnosti dosazeni pouze dočasně.   

V době, kdy se hodnotový systém pozvedne na takovou úroveň, 
aby bylo možno zajistit situaci, že volič sám rozpozná voleného, 
pak nebude již nutno volené lidi hodnotit. Provede to volič.  

Tato doba není až tak vzdálená, jak by se na první pohled mohlo 
zdát. Vše záleží na dispozicích společnosti. Tato doba může přijít 
za několik let. Mohou ale uplynout tisíciletí, pokud nebudeme re-
spektovat zde naznačené. To je ale již otázkou pro budoucí. 
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SOUČASNÝ STAV JE STAVEM, KDY JE NUTNO VOLIT.  
• Jedna volba je zde již sama o sobě. Je to současný stav. Bu-

deme v něm zmítáni tak dlouho, až nám začne svítat.  
• Druhá volba je zde naznačena v tomto pojednání 
 
Jako pomocné, dočasné řešení je možné použít ještě jeden klíč. 

Tímto klíčem je roztřídění voličů. Je nutno si uvědomit, že v tomto 
případě je nutno přistupovat k danému tématu velmi opatrně. Pro-
tože náš hodnotový systém je na velmi nízké úrovni, je evi-
dentní, že označení schopností jednotlivců vyvolá ve společ-
nosti napětí. Toto napětí bude tím větší, čím nižší je hodnotový 
kodex společnosti. 

 
Příklad jak voliče rozdělit do skupin s právem volby 

 
Voliči by se roztřídili dle uvedeného klíče do skupin s právem vol-

by a následným počtem hlasů 
 
M1 1   hlas  
M2 3   hlasy  3x 
M3 12   hlasů  4x 
M4 60  hlasů  5x  
M5 360  hlasů   6x  
M6 2520  hlasů  7x  
M7 20160  hlasů  8x 
Tím by se značným způsobem eliminovala možnost volby ne-

vhodných lidí. Parlament by opět získal na vážnosti a všichni zvole-
ní lidé by byli ctěni. Jejich snahou by nebyly peníze a moc, ale 
prosperita společnosti a moudrost. 

Tento systém by preferoval především lidi kolem M2 až M3. 
Ostatní skupiny nebudou mít tak velký vliv. Je nutno si uvědomit, že 
lidí ve skupině M6 je zanedbatelné množství a skupina M7 nebude 
pravděpodobně obsazena vůbec. 
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Školství by jako základní pilíř národa muselo dostat zcela nový 
kabát v moudrém vedení a bylo by velmi žádoucí rozjet akce typu 
Akademie duchovní vědy a umění. Tato Akademie představuje 
ještě větší zlom v našich dějinách, nežli Karlova univerzita. Absol-
venti by pak během krátké doby zcela změnili tvář naší společnosti.  
Vtip je v tom, že zde by byli vychováváni a vedeni v moudrosti 
a nikoli pouze v materialisticky datovém přístupu k životu, kte-
rý se již dávno přežil. Pokud se tak nestane, pak teprve nové gene-
race nás budou schopny vyvést ke skutečným hodnotám, jež se 
nám rýsují. Cena, kterou zaplatíme, bude ale vysoká. Budou jí pře-
devším muset vyrovnat vedle nás i naše děti. Mějme to na zřeteli. 
Naše děti budou teprve vytvářet skutečnou, krásnou společnost, 
neboť vše, o čem tu mluvíme, je pouze záplatování neutěšeného 
stavu. 
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POSUN V ČASE 
 
Již mnohokrát jsem se setkal s tvrzením, že se svět musí změnit, 

neboť právě vstupujeme do věku VODNÁŘE, a ten je zcela jiný, 
než chaotické RYBY. To, co mě na tom překvapovalo nejvíc, bylo 
ale zjištění, že prakticky u každého, kdo to tvrdil, se časové údaje 
rozcházely proti druhým. Tento rozdíl byl značný. Někdo tvrdil, že 
jsme dokonce do tohoto období již vstoupili, a naopak někdo, že 
nás čeká ještě dlouhé období v oblasti RYB a do VODNÁŘE vstou-
píme za více jak 1500 let. 

Prakticky všechny knihy, které se touto tématikou zabývaly, ale 
sdílely názor na téměř okamžitý vstup do VODNÁŘE. Pokud jsem k 
tomu přistupoval okrajově, pak mě spíše tyto názory mátly. Cítil 
jsem z nich velmi značnou povrchnost a nepropracovanost.  

Mnoho esoterických knih, u nás vydávaných, nejde příliš do 
hloubky. Ano, pravdy v nich uváděné jsou většinou správné, ale 
měl jsem silný dojem, že mnohé z nich, jsou jen opisováním starých 
a známých tvrzení, a ve své podstatě vlastně nepřinášejí nic nové-
ho.  

Velmi záhy po svém "zasvěcení", jsem začal chápat neviditelný 
svět jako svět velmi rozsáhlý a ve srovnání s naším hmotným svě-
tem nesrovnatelně mohutnější.  

Tento rozdíl se mi jevil a jeví o mnoho řádů!  
Nejnižší Astrální svět (první nad Hmotným světem) je jen nepatr-

ným odleskem všech těchto světů, ale v knihách jsem cítil, že právě 
z něho je čerpáno nejvíce. Fakta z něj získaná, jsou pak vydáváno 
bezmála za vše zahrnující informace. 

To, co mě dále na tom vadilo, byl onen nesoulad.  
Vesmír není místo pro libovůli. O tom se měli možnost přesvědčit 

i přední moderní fyzikové, kteří se zabývají výzkumem hmoty.  
Ukázalo se, že náhoda tak, jak byla donedávna chápána v pojetí 

materialisticko – komunistickém, je čirý nesmysl. Fyzici dospěli ke 
zjištění, že žádná náhoda neexistuje a vše probíhá a podléhá přís-
nému řádu.  

V pojetí fyziků musí existovat a existuje řád a v pojetí tak důleži-
tém jako je lidský život ne?  

To mi připadalo jako nesmysl. 
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Mnohokrát jsem se přesvědčil o tom, že vše kolem nás je zaříze-
no s moudrostí, jež je velmi vysoká, a to včetně lidského života. 
Vždyť KARMA je vlastně také něco, co se navenek jeví jako náho-
da či dokonce nespravedlnost a mnozí to tak i vnímají, ale ve sku-
tečnosti se jedná o velmi propracovaný systém, který z hlediska 
Vesmíru nemá chybu. 

Přestože se člověk může cítit být poškozen tím či oním skutkem 
života, jde ve skutečnosti pouze o vyrovnání a nápravu škod, které 
sám způsobil.  Přitom ho tento systém ještě zavede o kus dál na 
jeho vývojové cestě.  

To samo o sobě je cosi úžasného. 
Ať člověk dělá cokoliv, tento systém ho vždy pohlídá a přivede 

zpět k pořádku a navíc způsobí, že jakékoliv ZLO které vykonal, 
bude použito v jeho prospěch, jako poučení a zdokonalení! 

Proto se mi od samého začátku tvrzení různých vykladačů o 
vstupu do Vodnářského věku zdálo poněkud pochybné. 

Na základě zde naznačených rozporů jsem se pustil do studia 
příslušných oborů a pokusil si v tom udělat jasno. Netvrdím, že dále 
předkládaný rozbor mých úvah je stoprocentní, je ale nesrovnatel-
něji lépe propracovaný, než velký počet jiných, veskrze povrchních 
náhledů. 

Z čeho jsem vycházel. 
• V systému Vesmíru nemůže existovat systémová chyba. 

Vedla by nutně ke zhroucení systému. Pochopitelně v 
něm nemůže existovat ani náhoda, která by ve svých 
důsledcích znamenala totéž. 

• Jsme vnořeni v systému a nemáme dostatečný přehled 
či nadhled nad děním, a tedy ani nad celkovým zámě-
rem Vesmíru (Božích sil). 

• Záměrně dochází k matení pojmů, aby nebylo jasné kde 
a jak se skrývá PRAVDA, a aby se tak celý systém  jevil 
jako zmatečný. 

• Vysvětlení chtějí a podávají ti, kteří nejsou schopni 
vstoupit pod povrch dějů a hloubku myšlenek, na kte-
rých je uvedený systém postaven, nejsou tak schopni 
vše řádně do hloubky prohlédnout. Tím dochází z jejich 
strany pouze k částečným řešením, která si nutně bu-
dou odporovat, neboť jsou brána pouze z povrchní rovi-
ny, či rovin, uvažování. 
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Dále jsem seřadil vše tak, aby to na sebe logicky navazovalo. To 
bez ohledu na to, jak jsem k tomu postupně docházel a jak jsem se 
s jednotlivými pravdami seznamoval.  
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ZVĚROKRUH 

Začněme od začátku, na kterém stojí zvěrokruh a jeho znamení. 
Jak vlastně vznikl? 
Lidé dávnověku vyciťovali jisté síly, které k nim přicházely z ob-

lasti Vesmíru. Na rozdíl od sil, které vyciťovali z planet a ze Slunce, 
tyto síly přicházely z mnohem vzdálenějšího prostoru. 

Aby je rozlišili a specifikovali, tak k jednotlivým silám přiřadili sou-
hvězdí na nebeské pláni. Toto souhvězdí tak bylo vytvořeno doda-
tečně a sice propojením nejbližších hvězd do obrazu, který nejlépe 
odpovídal dané síle.  

Tak se stalo, že mnohá souhvězdí nejsou příliš podobna tomu, co 
vyjadřují a jiná zase mohou dokonce změnit i svou podstatu. Pří-
kladem je Štír, který v minulosti byl Orlem. Pádem lidstva (po Baby-
lonu) jsou ale tyto síly zaměněny za jejich nižší podstatu, a tak ob-
raz ORLA je "překreslen" na obraz Štíra.  

Každá síla totiž vyjadřuje vyšší a nižší složku svého působení. 
Další závažnou skutečností je skutečnost jarního bodu. Jde totiž 

o to, že Slunce 21. března je v pozici, kterou jsme si zvykli takto 
nazývat. Problém je ale v tom, že současný jarní bod není jarním 
bodem dávnověku.  

Jinak řečeno. 
Slunce 21. března v současnosti stojí na jiné části nebeské klen-

by než v době minulé. Jarní bod tak "cestuje". Je to způsobeno tzv. 
precesí, čili pomalou rotací vykloněné zemské osy, která jednou za 
přibližně 25 tisíc let dokončí otočku kolem dokola. 

Dne 21. března slunce stojí v 10stupni Berana. Je tam dneska ja-
ko před tisíci lety, a to i přesto, že ve skutečnosti tj. na obloze je 
úplně někde jinde! 

Z uvedeného plyne jednoznačný závěr.  
Síly nebes jsou jedna věc a souhvězdí jiná. Souhvězdí a 

znamení nejsou totožná !!! 
Souhvězdí byla vytvořena pouze jako ukazatelé směru, z něhož 

patřičná nebeská síla přichází. 
Pokud by tedy žádné hvězdy neexistovaly (teoreticky), pak by tyto 

síly působily bez ohledu na tuto skutečnost. 
Toto je nutno mít na paměti, když se tímto fenoménem budeme 

zabývat dále s ohledem na dopad časových dějů do prostoru Země. 
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Síly zůstávají a trvají a to bez ohledu na to, jestli je vnímáme či 
nikoliv, nebo jestli jsme si jako pomocníky vytvořili na obloze různé 
obrazce či nikoliv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.3

22.6

23.9

22.12

Blíženci 
Býk 

Beran 

Rak 
Lev 

Panna 

Váhy 
Štír 

Střelec 

Ryby 
Vodnář 
Kozoroh 



 
Posun v čase 

Stránka  247 

SLOŽENÍ VESMÍRU 
 

Vesmír, tak jak ho známe ze školních lavic, se ukázal čirým ne-
smyslem. To ostatně je víc než jasně prokázáno objevem páté in-
terakce a jednotnou teorií pole. O těchto věcech se zde ale nechci 
podrobně rozepisovat, ale chci zde alespoň zmínit na několika řád-
cích světový výzkum v pojetí ruských vědců. Pokud někdo o tom 
není dostatečně obeznámen, pak doporučuji příslušné studium. 
Také zde v knize je již zmíněn věhlasný ruský vědec Šipov, jenž je 
autorem zmíněné teorie (novodobý Albert Einstein). 

Jde o teorii, jež rozpracovává podstatu vakua a chápe ho jako 
energeticky a informačně nabité pole, jež tyto informace používá do 
systémů vědomí (tak zvané torzní pole). Tento ruský vědec pocho-
pitelně není sám, kdo s tímto systémem pracuje. Od roku 1991 je 
na světě uznávaná teorie jednotného pole (rozpracovaná teorie 
fyzikálního vakua) a tak různé signály, které ukazovaly do tohoto 
směru, se dnes začínají nejenom uplatňovat, ale i realizovat.  

Pro rychlé seznámení s danou problematikou doporučuji knihu 
Fyzika víry. Protože jde o velmi významný zlom v myšlení ve 
smyslu přístupu k Vesmíru, tak zde uvádím její stručný obsah. 

 
 

Recenze na knihu – fyzika víry 

T. TICHOPLAVOVÁ   A   V. TICHOPLAVOV   
FYZIKA VÍRY 
 
Je velmi málo knih, které jsou schopny smysluplně podat neza-

svěcenému čtenáři nejnovější objevy a teorie z fyziky jaderné či 
kosmické. Tato kniha patří mezi ty knihy, které to dokáží. Čtenáře 
podchytí na prvních stranách a on tuto knihu neodloží, dokud je 
vůbec co číst. 

Kniha pojednává převážně o objevu a aplikaci páté interakce sil 
hmoty. Pro zopakování uvádím, že dosud bylo známo, že existuje 
pouze čtvero sil. Jde o gravitaci, elektromagnetickou sílu a jaderné 
síly (silnou a slabou interakci). Vědci tušili, že musí existovat další 
síla. Její objev ohromil celý svět.  
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Jde totiž o informace. Objevem této páté interakce bylo možno 
dát dohromady vše, co bylo dosud známo a vytvořit tak ucelenou 
teorii jednotného pole. To, o čem snil Albert Einstein, se stalo reali-
tou. Tato nová teorie propojila Teorii relativity a Kvantovou mecha-
niku do uceleného pohledu na Universum.  

Od roku 1991 je na světě ověřená a prokázána teorie, jež uznává 
a pracuje se silami myšlenek, vědomí a ducha. Torzní pole, jejichž 
základem je spin elementárních částic, vytváří stavy, které zcela 
mění pohled na svět. Nejenom, že dokazují nesmyslnost materia-
lismu, ale vytváří předpoklad tvorby tak, jak to dosud zvládali jen 
mystici. Vědecky je zcela prokázána teleportace částic i celých 
objektů. S tím souvisí materializace a dematerializace hmoty, ale 
také ovládání vědomí jedinců jako struktury informačních bloků. Při 
čtení knihy vám běhá mráz po zádech, když se dovídáte od před-
ních světových vědců, že tyto praktiky byly použity především ve 
vojenství a v ovládání lidí. Výsledky těchto experimentů překonaly i 
ta nejsmělejší očekávání. 

Dle mého názoru je reálné očekávat, že do deseti let se zcela 
změní lidská civilizace. Je totiž otevřena nová Pandořina skříňka a 
o důsledku se můžeme jen dohadovat. 

 
Kniha má tři části. 
 
V prvé nazvané Věda uznává stvořitele  jsou nejnovější objevy 

vztaženy k něčemu, co provází lidstvo od nepaměti. Je jím nábo-
ženství. Najednou se ukazuje, že pravdy prezentované nábožen-
stvím lze vztáhnout na vědu a vytvořit tak základ uceleného pohle-
du. Ukazuje se, že věda a náboženství jsou jen odvrácené stany 
téže mince a úzce spolu souvisí. 

 
V druhé části Záhada stvoření světa očima vědy je nastíněn 

systém vytvoření světa (Vesmíru) dle ucelené jednotné teorie pole. 
Je zde patrno, že zjednodušený model Velkého třesku a s tím spo-
jeného chování hmoty tak, jak byl dosud chápán, je nesmyslem. 
Jsou zde vysvětleny takové pojmy jako je fyzikální vakuum a jeho 
chování. Jak a proč vzniká pole torze, a co vlastně představuje. Co 
ve skutečnosti je Dirakovo moře a Bellovy nerovnosti. Co je princip 
neurčitosti, nebo co vlastně představují virtuální částice.  
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Závěr této kapitoly je směřován do pohledu na to jak získané po-
znatky využít v praxi. Ukazuje se, že lze tímto způsobem nejen 
odečíst okamžitý stav děje, ale i všechny děje, které se kdy odehrá-
ly na této zemi a to bez ohledu na prostor či čas. Lze tak "přečíst" 
každého jedince se vším, co kdy žil, myslel či vykonal od narození 
do současnosti.  

V poslední třetí části Informace, vědomí a člověk je pojednáno 
o celkovém sepětí vědomí s hmotou případně se životem jako ta-
kovým. V tomto kontextu je znovu nastíněna teze vytvoření (stvoře-
ní) Vesmíru či světa a vysvětlen systém nadřazených tj. jemno-
hmotných rovin našeho Vesmíru. Avatar Satja Sai Baba je zde po-
jednán z hlediska vědy a zkonstatována oprávněnost jeho bytí i 
tvoření. Je ukázáno, že to, co vědci dneska vytváří pomocí přístrojů 
(materializace a dematerializace) je on schopen vytvořit pomocí své 
vůle, která je tak vysoko postavena, že torzní pole, které ovládá, 
"pohybují" hmotou. 

 
Skrytá hmota?  

Je známo, že existuje ve Vesmíru tak zvaná "skrytá" neboli "tem-
ná" hmota. Je prokazováno, že hmota, kterou vnímáme pomocí 
našich vědeckých přístrojů z Vesmíru, tvoří sotva 3% veškeré 
hmotné masy. To znamená, že zbylých 97% je mimo náš dosah 
vědeckých přístrojů.  

Kde je tato hmota? 
Z uvedené teorie a i z jiných zdrojů je patrno, že to, co my lidé 

vnímáme je pouze zlomkem skutečného Vesmíru. Jsme vybaveni 
pouze na to, abychom zde na Zemi mohli žít a učit se, a to pomocí 
našich smyslů. Teprve zdokonalením našeho vlastního bytí, se nám 
otevře cesta k dalším stupňům Vesmíru. 

Tady nám nepomohou žádné přístroje. Tady nám pomůže pouze 
naše vlastní zdokonalení. Zdokonalení naší podstaty, našeho Já, 
otevře dveře k dalším patrům Vesmíru a žití jako takovému. 

To, co nemůžeme ale vnímat přímo, o tom máme ale zprávy od 
těch, kdo nás na naší cestě již předešli a tuto možnost dostali. 

Takže pokud se opřeme o jejich zprávy, pak lze konstatovat, že 
existuje stupňovitě ( hierarchicky) uspořádaný Vesmír.  

Vedle nám známé hmoty je tu ještě hmotná oblast, kterou teprve 
objevíme v budoucnu. 
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Další z (vyšších) oblastí bychom mohli nazvat jemnohmotnou ne-
boli astrální, a posléze poslední pro naše uvažování důležitá oblast 
je duchovní neboli myšlenková. 

Duchovní neboli myšlenková oblast je domovem idejí a příčin, 
které spouští dění zde na Zemi. 

Jde pochopitelně o velmi hrubé dělení a ve skutečnosti je vše da-
leko propracovanější. Pochopitelně Vesmír pokračuje i nad posled-
ní námi označenou rovinou. 

 Pro vysvětlení a pochopení toho, co zde chci říci je to ale dosta-
tečné. 

Dělení Astrální planiny dle antroposofického náhledu na Vesmír: 
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Události a jejich zápis v Astrální planině  

Jak jsou vlastně události, které tak bezprostředně vnímáme, za-
znamenány v Astrální planině? 

Abychom to pochopili, tak je nutno si napřed objasnit o co vlastně 
jde. Astrál je jemná, ještě hmotná hmota, která je nad našim 
hrubým, hmotným vesmírem. Jde o samostatnou část, která má 
své vlastní zákonitosti, jež plynou z její odlišné struktury. Jde o 
poměrně rozsáhlou oblast, a dalo by se o ní mluvit velmi dlouho. 
Nás bude zajímat především z hlediska uložení emočních dat, ne-
boli informačních bloků, které jsou naplněny nejenom daty, tak jak 
je běžně známe, ale také v nich uloženou emoční složkou. 

Oč jde. 
Astrál si rozdělíme na několik rovin. V námi uvažovaném případě 

se jedná o čtyři roviny a to v tomto pořadí: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Výborná 
2. Dobrá 
3. Ucházející 
4. Špatná 

výbuch povodeň katastrofa 

neochota neučení se 

snažení se 

učeni se 

pohoda Astrální planina 
1. úroveň výborná 
2. úroveň dobrá 
3. úroveň ucházející 
4. úroveň špatná 
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Tyto roviny soustřeďují do sebe události z našeho hmotného 
Vesmíru, a ukládají je ve formě hlavního zápisu, a pak především v 
zápisu emoční složky. Pokud jde o myšlenkové, tedy informační 
části, tak ty jsou zde jen v nezbytně nutném provedení. Jinak jsou 
uloženy v ještě vyšším patře a to v Myšlenkovém neboli Duchovním 
Vesmíru. 

Události zde zapsané jsou těmi, které se jednak na Zemi staly, a 
jednak těmi, které se na Zemi teprve stanou !!! 

To, jak konkrétně bude probíhat sled jednotlivých událostí, je ří-
zeno z vyšších pater Vesmíru, a v prostoru Astrálním je uložen jen 
způsob jejich vykonání. Nikoliv tedy program, podle kterého se 
jednotlivé složky spouštějí. 

Podíváme-li se na náš příklad, tak vidíme, že rozhodující moment 
je v místě nazvaném "snažení se". Na základě toho, jak se společ-
nost (jedinec) rozhodne, se nastaví pokračování.  

Z uvedeného bodu vedou dokonce tři možnosti. První a třetí končí 
nedobře. Jedna "povodní" a další "katastrofou". Druhá v pořadí je 
ale tou, která celý děj vyvede do vyššího stavu, než v jakém byl na 
počátku. 

To, kam se děj pohne, je dáno svobodnou vůlí společnosti a je-
dince. Děj je pochopitelně rovněž korigován i z vyšších míst, a to v 
rámci KARMY, a v rámci celkového vývoje a evoluce společnosti a 
jedince. 

Ani stav, kdy situace končí špatně není vlastně žádnou katastro-
fou. Tato situace se zapíše hluboko do vědomí společnosti či jedin-
ce, a v novém cyklu se již rozhodování kam jít, ovlivní právě tímto 
zápisem. Pokud je slabý, vše se zopakuje v nějaké modifikaci, po-
kud je dostatečně silný, pak se rozhodování bude ubírat jiným smě-
rem.  

Ať je rozhodnutí jakékoliv, stejně nakonec společnost, pří-
padně člověka, dovede do žádoucích konců. 

Na schématu jsme měli ještě jednu oblast, a to "výbuch", kterou 
jsme v celkovém dění pominuli. 

Bylo to záměrně, a hned si vysvětlíme proč. 
Ve spodní části Astrální planiny je připraveno množství různých 

situací, které mohou nastat.  
Svobodná vůle totiž představuje velmi komplikovaný nástroj uče-

ní, který vytváří množství různých kombinací. Tyto kombinace jsou 
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již připraveny pro možnost realizace. Neznamená to ale, že se sku-
tečně stanou. 

To, která z nich bude realizována, záleží na již zmíněném roz-
hodnutí. Toto rozhodnutí plyne ze svobodné vůle, ze situace ve 
vývoji, a z dalších faktorů, které zde pro jednoduchost neuvádím. 

Proto je ve spodní části, která je vlastně nejvíc frekventovanou 
částí dnešní doby, tolik připravených scénářů.  

Jedna "katastrofa" vedle druhé. 
Jistě se vám již dostala do rukou, vážení čtenáři, kniha či knihy, 

které předvídají přímo apokalyptický konec světa. Proč? 
Autor čerpá z pramenů, které jsou schopny "vidět" pouze spodní 

část Astrální planiny. Pokud jde o minulost, pak jde o stav dostaču-
jící. U budoucnosti pak jde o naprostý zmatek a nepochopení jed-
notlivých stavů v ději.  

Vše si objasníme na vhledu jasnovidce.  
Jako příklad použijeme známého člověka ze začátku 20. století – 

EDGARA CAYCE. 
U nás vyšla od jeho příznivců, kteří čerpají z jeho zápisků, celá 

plejáda knih. Pokud se v nich probíráte, tak vás musí překvapit 
naprosto rozdílný přístup k událostem.  

Události, jež se staly, a zde mám na mysli především události 
zdravotní, jsou bez problému řešeny. Dokonce i několik hodin starý 
lék, je jistému pacientu doporučen, a to i přesto, že jde vskutku o 
rozdíl několika hodin, kdy spatřil světlo světa ve Francii, to zname-
ná dokonce na jiném kontinentu a povědomost o něm tím nemohla 
existovat. 

Události historie jsou popisovány v souladu s fakty, nebo v soula-
du s jinými vizionáři, pokud jde o situace, které naše historie dosud 
nedokázala zaznamenat písemnou formou. 

Problém ale nastává v okamžiku jeho vhledu do budoucnosti. 
Vidí toho vskutku hodně. Téměř nic se z toho ale neděje. Od jeho 

předpovědí uplynulo bezmála  ¾ století a události, které na toto 
období předpověděl, se nerealizovaly.  

Proč? 
Jeho vhled byl pouze do spodních pater Astrální planiny. Tam je 

mnoho událostí, a ty nejsilnější jsou nejvíc "vidět". Jsou-li ale napo-
jeny na stávající dění? To pochopitelně neviděl ani vidět nemohl. 
Musel by zahlédnout mnohem vyšší patra tohoto Astrálního světa. 
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Teprve tam by uviděl události, ze kterých vychází děj, jenž popisu-
je. Ale ani to by nestačilo. 

Musel by totiž vidět přes celou Astrální planinu, a to včetně jejích 
horních pater. Jde totiž o to, že události se musí napojit i na jejich 
myšlenkový potenciál, jenž je ve vyšším uspořádání Vesmíru, a to v 
Myšlenkovém světě. Pokud tedy s tímto světem nejsou události z 
Astrality  propojeny, pak se v daném čase a ději nerealizují. 

Tohoto vhledu je schopen málokdo. Rozhodně ho nejsou schopni 
různí vizionáři či vykladači současné doby, a už vůbec ne novodobí 
hlasatelé pravd. 

Bude toho schopen až člověk budoucnosti, který projde stavem, 
jenž je v této knize pojednán jako POZNÁNÍ. Teprve tehdy, až po-
mocí materializmu si lidstvo zakotví své vědomí spodním koncem 
ve hmotnosti, může přemýšlet o tom, že ho začne rozšiřovat ve 
směru k Duchovním světům. Teprve tenkrát začne skutečně vidět i 
do Astrálu, a začne chápat a rozumět stavům uspořádanosti jednot-
livých dějinných bloků. Bude mít tak možnost pracovat vědomě na 
svém zdokonalení ve smyslu emocí.  

To vše je ale zatím velmi vzdáleno. 
Poslední co zbývá zodpovědět je skutečnost, že děje jež se staly, 

lze odečítat mnohem lépe a hlavně pravdivěji. 
Ony totiž jsou zapsány už od mnohem nižší příčky, a tou je 

reflexní éter, našeho současného viditelného Vesmíru. 
V oblasti Astrality se pak jasně odlišují od toho, co bude. 
V této knize bylo již zmíněno rozdělení Hmotného Vesmíru. Pro 

osvěžení ho zopakuji: 
1. pevný stav 
2. kapalný stav 
3. plynný stav 
4. plazma (chemický éter) 
5. –––       (životní éter) 
6. –––       (světelný éter) 
7. –––       (reflexní éter) 

Reflexní éter si pak můžeme představit jako paměť přírody, nebo 
jako zrcadlo odrážející obrazy dějů zpět do hmotnosti. 
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DĚJINNÉ UDÁLOSTI 

 
Donedávna jsme dějinné události vnímali jako víceméně chaotic-

kou změt příčin a následků, které není možné dopředu vystopovat. 
V roce 2001 vychází na Slovensku kniha ANGEOLÓGIA DÉJÍN 

od dr. Emila Páleše. Toto dílo, na kterém pracoval 10 let, diamet-
rálně mění pohled na svět ve smyslu dějinných událostí. Ukazuje 
totiž dějiny v souvislostech, a to takovým způsobem, že je možné 
nejen do minulosti, ale i do budoucnosti určit základní rysy dějů, jež 
mají nastat nebo přijít.  

Ukazuje, že dějiny nepředstavují žádný chaotický sled událostí, 
ale naopak, že se jedná o velmi cílený a moudrý systém, který 
uchvacuje svou propracovaností. 

Dějinné události jsou řízeny strážci času, tedy silami Vesmíru, 
kterým v pojetí křesťanské mytologie říkáme archandělé.  

Celý systém je stupňovitě rozdělen na úseky. Nejdelší z nich 
představují celé dějinné epochy. Nejkratší z nich, pak v podání dr. 
Páleše, 72 let. Úseky jsou do sebe vzájemně zasazeny tak, že delší 
obsahuje několik kratších a ty zase kratší až do nejkratších úseků.  

Každý delší úsek zahrnuje tedy několik kratších, které ho v jeho 
průběhu "zabarvují" různým děním, jenž je vlastní těmto kratším 
úsekům. Tím, bez znalosti tohoto systému, se dění jeví jako ná-
hodné.  

Celé jeho dílo je zpracováno systémem vědecké práce a vedle 
důkazů přímo hmotného rázu jako je archeologie, jsou zde použity i 
výsledky matematických analýz zpracovaných pomocí grafů do 
systémů, jež jednoznačně vypovídají o tom, co je tvrzeno v této 
práci. 

Tak toto dílo umožňuje předním vědcům světa tyto jevy studovat 
a zahrnovat do svých prací. 

 
Web odkaz na autora mimořádného díla ANGEOLÓGIA 

DEJÍN: www.sophia.sk 
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SHRNUTÍ 

 
Nyní se pojďme podívat na to, co nám tyto jednotlivé kapitoly ří-

kají. 
1. Zvěrokruh 

Síly Vesmíru působí nezávisle na souhvězdích 
2. Složení Vesmíru 

Vesmír je složen z mnoha vrstev do sebe stupňovitě vlo-
žených. 

3. Dějinné události 
Dějiny jsou záměrně řízeny vyšší inteligencí. 

 
Aby všechno to, co je zde uvedeno platilo, musí existovat systém, 

který všechna tato tvrzení v sobě obsahuje a zahrnuje.  
Tento systém musí v sobě obsahovat připravené scénáře či rám-

ce budoucích událostí, a to tak propracované, že i odchylky, které 
vzniknou svobodnou vůlí jedinců, budou ve svých důsledcích použi-
ty pro původní záměr. 

Tyto připravené scénáře, které nemohou brát lidem jejich svo-
bodnou vůli, musí být již předem zakotveny v oblastech Vesmíru k 
tomu určených. 

Touto oblastí pak může být pouze oblast, která je příznačná pro 
informační plán, a to je oblast Myšlenkového neboli Duchovního 
světa. 

Když je tento scénář vytvořen, tak se začíná naplňovat.  
To ale znamená, že musí dojít k časovému posunu ve směru do 

Hmotného světa, a to tak velkému, aby dotyčný scénář se mohl 
realizovat zcela. Musí totiž být zcela vytvořen a funkční dřív, nežli 
se cokoli z něho začne uplatňovat. 

Pokud tedy půjde o scénáře typické svou velikostí na období jed-
notlivých znamení zvěrokruhu, jež jsou charakteristické pro období 
BERANA, RYB a VODNÁŘE, pak musí jít i o přiměřené časové 
posuny. 

Na grafu na následné stránce vidíme, že současný rok 2005 je 
charakteristický stažením dějinných událostí z roku 0 absolutního 
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letopočtu + 592 let od začátku věku RYB (1413+592=2005). Proč 
tomu tak je pochopíme i jinak. Představme si loďku a veslo ponoře-
né do vody. Pokud se podíváme na toto veslo, pak máme dojem, 
že je na rozhraní vody zlomeno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hmotný svět 

 
Astrální svět 

 
 
Myšlenkový svět 
 

Vodnář Ryby Beran 

2660  2000  1500         500  

POSUN V ČASE  
 Dán průchodem  přes hmotné struktury 

Dopad 
Tvarování 
Vznik myš-

Idea 
Příprava 

Uskutečnění

RYBY v absolutním letopočtu 
2160            1620                 1080                 540                  0 
 
 
RYBY v    našem    letopočtu   
2660            2120                 1580               1040              500 
  
RYBY v  dopadu událostí dějinného charakteru   
3573            3033                 2493               1953            1413  
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Toto zalomení je způsobeno tím, že voda je hustším prostředím 
nežli vzduch, a proto se na rozhraní vzduchu a vody světelný papr-
sek láme. 

Myšlenkový svět je také řidší. Vždyť jde o vakuum, řekli by fyzici. 
Astrální svět je sice "hustší", nežli Myšlenkový, ale jeho hustota je 
ničím proti hustotě světa Hmotného, tak jak ho známe. 

Z dějinných událostí se dá naprosto přesně vyčíst i rok začátku 
dějinných cyklů (viz Angeológia dějín). Lze tak velmi precizně sta-
novit i začátek cyklu RYB, a to na rok 1413. Od tohoto roku na nás 
na Zem začíná působit tato síla v událostech dějin. 

Z grafu je také patrno, že vstup do tohoto systému (RYB) nastal v 
roce 500, ale pouze na nebeské pláni. 

Je tak obrovský rozdíl mezi tím co je vidět, a tím co se sku-
tečně děje !!!     

To je ten nepochopený stav, o němž jsem mluvil na začátku. 
Vstup do oblasti VODNÁŘE na obloze neznamená, že tam skuteč-
ně jsme. Dále je tu rozepře o hranice souhvězdí, které navíc nemá 
vůbec co dělat se znamením. Tak celá tato kauza připomíná spíše 
známý spor o tom, co bylo dříve. Vejce či slepice? (Jsme už ve 
VODNÁŘI nebo ne?) 

Proto vlastně všichni, kteří mluví o vstupu do systému 
VODNÁŘE, se dopouštějí mystifikace. Oni vůbec nevnímají, natož 
aby vyciťovali hodnoty sil RYB a VODNÁŘE.  

Právě proto, že lidé ztratili tuto schopnost svým vstupem na nižší 
příčku hmotného světa, nejsou schopni prohlédnout tento omyl. 

Ano, současný svět se mění.  
Vždyť RYBY jsou znamením změny! Ony totiž velmi výstižně ma-

nifestují to, co se s námi právě děje. 
 
RYBY na své nízké vibrační rovině představují vstup do ma-

terialismu, potažmo chaos, ztrátu lásky a netoleranci.  
 
RYBY na své vysoké vibrační rovině naopak představují na-

lezení moudrosti, smyslu života a hlubokého soucítění. 
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KAM SMĚŘUJE VÝVOJ ? 
 
Tuto otázku si jistě mnohý z nás už nejednou položil. K tomu, 
abychom byli schopni odpovědět skutečně zasvěceně, je nut-
no poněkud poodstoupit od problému a to proto, abychom ho 
byli schopni uvidět v celé komplexnosti. 

Je vývoj nás lidí pouze v tom, že se snažíme sami sebe vyvíjet a 
zdokonalovat, nebo je také v tom, že celá naše společnost jde vý-
vojem s určitým záměrem? 

Ve starém Sumeru na hliněných destičkách se našly záznamy 
zákonů tehdejší doby. V současné době, alespoň u nás, je v záko-
nech mírně řečeno nepořádek. Jednou platí to a podruhé ono. Jed-
nou je v právu ten, kdo za pár let je prohlášen za zločince a nao-
pak. Není snad to dostatečným důkazem, že vývoj je ve slepé ulič-
ce?  

Není. 
Jde o to, že stojíme příliš blízko problému a je nutno poodstoupit. 

Dalším argumentem je skutečnost, že to, co v minulosti bylo nos-
ným prvkem rozvoje (zákon), v současné době je jen okrajovou 
záležitostí. Dnes rozhodujícím kritériem pro pokrok je POZNÁNÍ a 
nikoliv zákon jako takový. Je nutné jít ale po pořádku a tak otázka 
zní. 

Jak? 
Třeba tak, že se pokusíme najít jisté zákonitosti ve vývoji a z nich 

odvodit to, co bude následovat. 
Na prvopočátku tedy vezměme už zmiňované Sumery. Jaké to 

vlastně byly zákony a co jimi mělo být řečeno, případně co měly 
řídit? 

 
 

 
 
 
 
 

1500 0 2000 

SUMÉR ŽIDÉ KŘESŤANÉ BUDOUCNOST 
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V čele společnosti stál absolutní vládce. On rozhodoval o všem. 
Spravedlivě nebo ne. Jeho rozhodnutí bylo konečné a neměnné. 
Přesto ale bylo vhodné vytvořit jistý standard, který by jednoznačně 
vyjadřoval jeho vůli. On pochopitelně mohl tento standard porušit a 
to novým rozhodnutím. Nebyl jím tedy vázán. Pro něho to byla jen 
jeho prodloužená ruka, která postihovala ostatní. Jistě, byl tu jistý 
pokrok ve smyslu zobecnění práva. Tento pokrok byl ale velmi malý 
v porovnání s tím, co bychom dnes od takového práva očekávali. 
Shrneme-li to, pak se dá říci, že sice existovala jakási norma, ale ve 
skutečnosti se jednalo spíše o náznak práva, nežli o právo jako 
takové. 

Zlom nastává kolem roku 1500 před naším letopočtem. V tomto 
období se vyčleňují Židé z masy obyvatelstva Země a vytváří usku-
pení, jež je zvláštní v mnoha směrech. Židé existovali i před tímto 
datem. To, co je ale spojuje a tvaruje, vzniká právě v tomto období. 
Kolem roku 1500 př. n. l. dochází k historické události. Vyvedení 
Židů z Egypta. Pod vedením Mojžíše se Židé vydávají na svou 
pouť. Ta trvá 40 let a jde především o pobyt na poušti či polopoušti. 
Duchovně ale jde o zcela nové a na tehdejší dobu revoluční pojetí 
soužití a tvarování národa. 

Mojžíš si velmi dobře uvědomuje situaci, a protože se jedná o 
jednoho z největších zasvěcenců tehdejšího světa, jsou mu známy i 
jisté praktiky a postupy, které mohou být ku prospěchu právě vzni-
kající entitě Židů, jako naprosto samostatného národa. 

Jeho prostřednictvím je deklarováno DESATERO. 
Jde o soubor základních zákonů, které jsou závazné bez výjim-

ky pro všechny, a tedy i pro něho. Nejde tedy o stejný princip jako 
u Sumerů čí Egypťanů ale o zcela něco jiného. Tyto zákony pocho-
pitelně nelze stvořit člověkem, neboť by bylo možné zdůvodnit je-
jich porušení. Musí být proto dány někým, kdo je nezpochybnitelný. 
Tedy samotným Bohem. Podívejme se jak vypadaly.  
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DESATERO  (zkrácená verze) 
 

1. V jednoho Boha věřiti budeš 
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo 
3. Pomni, abys den sváteční světil 
4. Cti otce svého i matku svou 
5. Nezabiješ 
6. Nesesmilníš 
7. Nepokradeš 
8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému 
9. Nepožádáš statku bližního svého 

10. Aniž požádáš čehokoliv z majetku jeho 
 

Původní text 
 

1. V jednoho Boha věřiti budeš 
2. Nevytvoříš žádnou podobu Boha a nebudeš se jí klanět 
3. Nevezmeš jména Božího nadarmo 
4. Pomni, abys den sobotní světil 
5. Cti otce svého i matku svou 
6. Nezabiješ 
7. Nesesmilníš 
8. Nepokradeš 
9. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému 

10. Nepožádáš statku bližního svého, aniž požádáš               
čehokoliv z majetku jeho 

     
Původní text se odlišuje pro nás v nepodstatné věci. Křesťané se 
totiž za každou cenu chtěli distancovat od židovství, a tak pozměnili 
několik věcí. Změnili sváteční den (sobotu) na normální a za svá-
teční prohlásili do té doby "pracovní" neděli. Také zrušili zákaz zob-
razování a napodobování Boha a tím jim vypadl jeden z příkazů 
DESATERA. Aby ho nahradili, tak poslední příkaz roztrhli na příka-
zy dva, a tím dosáhli stejného počtu jako Židé. Tedy deseti příkazů. 
Pochopitelně se jedná o křesťany, kteří již byli organizování v círk-
ví, řízené Římem. Jak a kdo byli skuteční křesťané, si ještě povíme. 
 

Teď se ale vrátíme do doby Mojžíše. 
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Mojžíš vyvedl z Egypta židovské obyvatelstvo, ale ve skutečnosti 
se jednalo pouze o obyvatelstvo židovského původu, které v mnoha 
směrech převzalo nejenom egyptské zvyklosti, ale i egyptské myš-
lení a dokonce i v některých případech egyptskou víru. K tomu, aby 
se v budoucnosti dalo opřít o jednotný a především soudržný lid, 
bylo nutno mu vštípit zásady, na kterých lze toto povědomí vytvořit 
a udržet. Je jím už zmiňované DESATERO. Ono totiž poprvé staví 
člověka do role naprosto rovnocenné s kterýmkoliv členem souru-
čenství. Člověk tak osobně přebírá odpovědnost sama za sebe, a 
je odpovědný nikoliv vrchnosti, ale přímo Bohu, za to, co žije. 

To má hned několik velmi významných dopadů.  
 

• Každý jedinec je řízen sám sebou a hlídá si své jednání. 
Překročení příkazů DESATERA ho totiž staví mimo spo-
lečnost zcela automaticky. Není zapotřebí žádných soudů 
ani čehokoliv podobného. Viník se cítí sám vinen a spo-
lečenství to jen potvrzuje. Jde o systém, který hlídá sám 
sebe! 

• Důstojnost člověka je značně na výši. Vždyť je přeci řízen 
příkazy samotného Boha. Člověk se bude v takové spo-
lečnosti cítit velmi dobře, a vlastně je zde zaručena 
soudržnost, zcela nenásilným způsobem, ale zato o mno-
ho pevnějším. 

• Dává mu perspektivu života a jistot, jaké dosud nepoznal. 
Je ochoten za tyto jistoty dát cokoliv, včetně svého života. 

 
Je tu ale jeden problém. K tomu, aby vše toto bylo účinné, je za-

potřebí, aby lidé zapomněli na jistoty minulého žití. Že se nejedná 
jen o prázdná gesta se měl možnost přesvědčit Mojžíš velmi záhy. 
Když sestupoval z hory Sinaj s deskami DESATERA, tak měl mož-
nost uvidět v táboře Židů ZLATÉ TELE. 

 To ho velmi rozčílilo a dokonce ve zlosti rozbil ony kamenné 
desky. Důležité ale pro nás je to, co neváhal provést. Nařídil svým 
věrným, aby s mečem prošli ležením a zabili každého, kdo nebude 
na jejich straně. Utopil tak odboj v krvi. Mrtvých bylo mnoho tisíc. 
Mojžíš ale věděl, co dělá a proč. Šlo o skupinu lidí, kteří reprezen-
tovali "staré" zvyky. ZLATÉ TELE bylo přeci symbolem Egypta. On 
dával podnět k vytvoření zcela nového etnika a to pod symbolem 
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BERANA, kterého symbolizoval především velikonoční beránek. 
Čas BERANA měl teprve nastat. Mojžíš ale vytvářel národ pro bu-
doucnost, a proto také symbol BERANA byl symbolem budoucnos-
ti. Lidé tehdejší doby ale byli stále pod vlivem vládnoucího symbolu, 
a tím byl BÝK (proto ZLATÉ TELE). 

Mojžíš dosáhl svého. Musel se ale sklonit před uvedeným princi-
pem starých zvyků. Proto vlastně byli Židé na poušti 40 let. Bylo 
nezbytně nutné, aby pamětníci egyptských časů vymřeli a noví 
členové společenství měli v krvi jen princip nový. Co se tím dosáh-
lo, bylo jasné v okamžiku, kdy se Židé pohnuli z pouště a vstoupili 
na území Zaslíbené země. Nikdo jim nemohl odolat. Podíváte-li se 
do Bible, pak zjistíte, že je plná varování odklonu od Boha 
(DESATERA). Vždy, když se Židé opět k němu navrací, tak překo-
návají i ty nejtěžší překážky osudu. Dodnes tento národ existuje, 
přestože všechny ostatní národy tehdejší doby odvál čas, a to včet-
ně egyptského, po kterém zůstaly jen pyramidy3. To vše si Mojžíš 
velmi dobře uvědomoval, a proto jednal tak, jak jednal. DESATERO 
bylo jeho mocnou zbraní. 

Podívejme se teď na společné rysy obou zákonodárných předloh 
i na to, co je rozděluje. 

Obě vydávají striktní příkazy. Nikde není ani slovo o lásce, 
soucitu nebo porozumění. V tom jsou zajedno. Liší se ale velmi 
výrazně svým dopadem na člověka.  

Zatímco porušení sumerských zákonů mohlo být v očích jiných 
lidí i hrdinstvím, pak porušení DESATERA bylo v očích všech lidí 
zločinem. 

Jde o zcela jinou kvalitu prožívání! To je nutné si uvědomit, aby-
chom mohli pochopit stav, v němž se Židé ocitají. To, co pro jejich 
dobu bylo naprostým požehnáním, se postupem času ukázalo jako 
brzda jejich vývoje. V současnosti jsou Židé vázáni do společenství, 
které je anachronizmem doby. Jistě, je tu pokus v moderním židov-
ském státě, vysmeknout se z uvedených pout. Je to ale velmi prac-
né a jde to ztěžka.  

 
 
V čem je onen problém? 

                                                 
3 V současnosti žijí na území Egypta Arabové a nikoli Egypťané.  
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To, co při vzniku DESATERA bylo velkým přínosem, se ukázalo 
jako brzda za cca 1500 let tak zjevně, že musela přijít náprava. 
Náprava v LÁSCE. Ano, je to láska, soucit a porozumění, co bylo 
nutno doplnit po 1500 letech.  

Nebylo to možné včlenit hned při vzniku DESATERA?   
Nebylo! 
Důvod je nasnadě. V té době vládl zcela jiný Duch času. Lidé te-

prve měli k lásce dojít. Pokud by byla zahrnuta v DESATERU, pak 
by bylo toto DESATERO striktně odmítnuto.  
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NASTÁVÁ NOVÁ ETAPA VÝVOJE.   

 
Přichází narození KRISTA. On přináší zcela jinou kvalitu. Už ne-

jde o ŘÁD a z něho plynoucí zákony a pořádek. Jde o mnohem víc. 
Jde o LÁSKU. Mezitím byl ŘÁD značně zdeformován a sice tím, že 
byl použit a využit státem. Římská říše je známa položením základů 
tak zvaného římského práva. My tu ale nebudeme rozebírat výhody 
či nevýhody tohoto právního systému, ale pouze poukazujeme na 
to, že místo rozvinutí ve směru kam ukazuje DESATERO, se stal 
pravý opak.  

DESATERO po svém vyžití ukazovalo jednoznačně na systém 
LÁSKY. Proto také přichází Kristus, jako naplnění tohoto odkazu. 
Zatímco temné sily se vrhly na zničení ŘÁDU, objevuje se nový 
fenomén a ten znovu pozvedá lidské sebevědomí na vysokou úro-
veň. Tato úroveň je dokonce mnohem vyšší, nežli ta předchozí. 

Podívejme se na to, co to vlastně Kristus přináší. On mluví o 
LÁSCE. Nejen mluví, on jí káže, ale i žije. On sám je projevem 
LÁSKY. Teprve tento přístup otevírá nádheru života. Mnozí dodnes 
neporozuměli jeho odkazu, a přitom je tak jednoduchý. Toto nepo-
rozumění spočívá v tom, že LÁSKU je nutno žít či prožít k tomu, 
abychom porozuměli, o čem vlastně je. Ten, kdo o LÁSCE pouze 
slyšel – nezná jí. Ten, kdo o ní píše a nežije jí – nezná jí. Ten, kdo 
o ní filozofuje a neprožije jí – nezná jí. LÁSKU nelze poznat jinak, 
než skrze život sám. LÁSKA je hluboké souznění Života, Vesmíru a 
Boha. Jen naplněním odkazu všech těchto veličin je možné tuto 
LÁSKU uchopit. Je jasné, že tu nemluvím o lásce muže a ženy 
dneška, která je sražena na kolena pouhým prožíváním více méně 
emočního vztahu. LÁSKA, o níž hovořím, oslovila jen nemnohé z 
nás. Tato LÁSKA je láskou na celý život a nemá nic společného s 
emočním vzplanutím, kterému dnes tento název (láska) připisuje-
me. 

Kristus, zrovna tak apoštolové i první křesťané, jsou touto 
LÁSKOU naplněni.  
Čím jsou to vlastně naplněni, co je ona LÁSKA, která je naprosto 

ojedinělá, a s níž se dosud setkal jen málokdo. LÁSKA je energie 
čtvrté čakry, jež svým působením a transformací těla umožňuje 
jeho nesmrtelnost v ukládání esencí do torzních (příčných)4 polí 
                                                 
4 Nejednotnost v názvosloví. Jde o příčné a zároveň torzní pole. 
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informačních struktur našich jemnohmotných těl. Tuto složitou defi-
nici si nyní vysvětlíme na jednoduchých příkladech. 

Těsně po ukřižování Krista dochází k pozoruhodné události. 
Šavel, jeden z velmi intenzivních a obávaných pronásledovatelů 

křesťanů, má u Damašku mystický zážitek Krista. Při něm je do 
jeho Já–ství otevřena cesta vysokých vibrací LÁSKY  (tedy samot-
ného Krista). Šavel projde bleskově očistou a přijme tuto vysokou 
energii informačního charakteru, jako součást sebe sama.  

Mění se na zcela jinou bytost (transformuje se). Nadále používá 
jméno Pavel a jde o velikána rané církve. Jde o sv. Pavla. Co se 
vlastně stalo. Šavel jako pronásledovatel křesťanů, byl tím, kdo 
chtěl dodržovat pořádek, řád a vadila mu disharmonie, kterou v 
daném okamžiku přičítal křesťanům. Byl ale zároveň i hledajícím 
člověkem.  

Na rozdíl od současnosti, není nikdo předem vinen svou nezna-
lostí zákonů před BOHEM. Boží spravedlnost, na rozdíl od lidské, 
nikoho nečiní odpovědným, pokud ten jedná z neznalosti.  

Proto může dojít k tomu, že úhlavní nepřítel je bez problému přijat 
do souručenství křesťanstva. Je nutné si uvědomit, že v té době se 
jedná o skutečné křesťany, kteří jsou naplnění Kristovým odkazem.  

Oni mají v sobě to samé, co získává sv. Pavel. LÁSKU. Proto zde 
není místo pro cokoliv ve smyslu msty či odplaty. Tyto emoční 
energie vskutku nemají se skutečnou LÁSKU, nic společného. 

Po ukřižování Krista dochází k pokusu křesťany zlikvidovat za 
každou cenu. Jsou známy hrůzné scény, při nichž jsou křesťané 
předhazováni v arénách lvům jako potrava. Přitom stačí v mnoha 
případech zdánlivá maličkost. Zřeknout se Krista. Křesťané ale volí 
raději smrt, než by se zřekli své víry. Pro Římany nepochopitelná 
věc. Pro ostatní lidi to byl šok. Někdo se nechá roztrhat divou zvěří, 
jen aby nemusel zpochybnit svou víru. Pokud by se jednalo o jedin-
ce, pak lze namítnout, že není při smyslech. Množství křesťanů 
bylo ale mnohem větší, nežli by se dalo očekávat pro duchovní 
úchylku.  

Je tu tedy něco, co jednoznačně převažuje nad všemi hodnotami 
dosud známého života římského občana. Něco, co nevyváží ani 
pozemský život sám o sobě. 

Ano, to něco byla LÁSKA. Lidé kolem prvních křesťanů měli 
možnost vnímat skutečnou víru, již přinesl Kristus, v původní, ne-
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změněné podobě. Tato víra vyvolávala mystický stav, jenž tito 
lidé zažívali a jenž lze nazvat prožitím pocitu hluboké, všeobjí-
mající LÁSKY.  

Tato víra sama o sobě byla naprosto dostatečná, aby osvo-
bodila člověka od všech pozemských starostí a všech prová-
zaností negativního charakteru a umožnila mu hluboké prožití 
a prožívání skutečného života tak, jak byl původně zamýšlen 
při vytvoření člověka. 

 DESATERO nebylo zrušeno příchodem Krista, ale naplněno no-
vým duchem dějin, který daleko převýšil vše, co toto DESATERO 
dosud obsahovalo. Dar Boží milosti, v podobě daru LÁSKY, dosáhl 
takového stupně, který pozvedl člověka do stavu dosud nebývalého 
souznění s Boží existencí.  

Nikdy v dějinách nedošlo k něčemu podobnému.  
Dosud nikdo na Zem nepřinesl podobnou nádobu Boží milosti. 
Nebyl to ani Buddha, ani nikdo před ním, ani po něm, až do doby 

Krista. Kristus je vskutku mezníkem v lidských dějinách, a to, že 
tuto bytost jsme se odvážili zavraždit potupnou smrtí na popravčím 
nástroji tehdejší doby – na kříži, je velkou lidskou karmickou zátěží. 
Je to známka a pečeť naší hanby před duchovním světem, kterou 
budeme muset vyrovnat svou činností a prací pro Universum. 

Vraťme se ale ke křesťanům.  
Boj Říma s vírou v Krista byl čím dál tím méně účinný. Ať byly 

použity jakékoliv prostředky, tak tuto víru se nedařilo utlumit, natož 
zlikvidovat. Lidé stále houfněji přecházeli do tábora křesťanů a ve 
víře, která osvobozovala, nacházeli řešení svých životních trampot. 
Byla to LÁSKA, jež je oslovovala, a oni naslouchali. 
Řím, a vládnoucí elita, po třech staletích marných bojů pochopila, 

že tudy cesta nevede. Bylo jasné, že další boj by byl nejenom kon-
traproduktivní, ale přímo zkázný pro říši. Bylo nutno najít jiné řeše-
ní.  

Toto řešení se vskutku našlo, a to v tom, že boj byl zastaven 
zvenčí a přenesen dovnitř křesťanstva. Aby to bylo možné, tak do-
šlo k formálnímu zastavení nepřátelství a k oficiálnímu přijetí tohoto 
náboženství jako státního. Řím se stal křesťanským.  

Do čela křesťanstva ale byli postaveni lidé toužící po moci, slávě, 
postavení a především po majetku. Že tito lidé neměli nic společ-
ného s LÁSKOU a s odkazy Krista, je evidentní. 
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Tak po třech staletích ztratila víra svůj hlavní trumf, kterým byla 
ona LÁSKA s velkým L. Tato LÁSKA přešla do skrytu učení a je 
přístupná jen pro nemnohé z lidí. Jako nit se od té doby táhne ději-
nami a oslovuje pouze připravené. Tak sem tam se v dějinách ob-
jevují významní lidé, kteří tvoří výjimku v lidské populaci. U nás jde 
o lidi typu Jana Husa, Karla IV. nebo J. A. Komenského. 

Podobně jako se zneužilo DESATERO na vytvoření zákonů, jež 
jsou poplatné vládnoucí vrstvě, tak i pojem LÁSKA byl degradován 
na pojem s malým "l" a takto nadále prezentován. To, co je dnes 
míněno pod slovem láska, nemá nic společného s původním vý-
znamem tohoto slova. Láska současnosti je degradována na vztah 
mezi mužem a ženou, a to v tom lepším případě, jinak je tu hrubý 
pokus jí vykládat pouze jako "chemický produkt žláz", tedy v pod-
statě jako atribut sexu. Nejde o nevědomost, jak by se mohlo na 
první pohled zdát, ale o hrubý útok temných sil o její znevážení a 
zničení. 

Tak vedle útoku na DESATERO a především jeho znevážení v 
současných zákonech, je tu další útok proti lidskému souznění, 
odpouštění a soucítění. Tedy proti LÁSCE. 

Ani jeden z těchto útoku je nemůže zničit. Může ale u většiny po-
pulace nastolit stav nevědomosti, který je vlastně stavem odděle-
nosti od těchto fenoménů minulosti. 

Proto nastává v současnosti další stádium vývoje, který definitiv-
ně rozhodne o lidstvu. 

 
Tímto stavem je stav POZNÁNÍ.   
 
Jsme v současnosti.  
Nepředstavitelná změť zákonů, nařízení a vyhlášek je tak oblud-

ná, že se v ní nevyznají ani specialisté s dlouholetou praxí a zkuše-
ností, kteří na tento obor práva mnoho let studovali. Vše je popiso-
váno do detailu, který nikdy nemůže pochopitelně vystihnout sku-
tečnost.  

Takže je velmi snadné nacházet kličky a zákon obcházet a přes-
tože je téměř nemožné obsáhnout vše, co zákon říká, je stejně 
nemožné dosáhnout toho, aby lumpové, podvodníci a darebáci 
všemožného kalibru byli trestně odpovědni. Stačí, aby se jen trochu 
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vyznali v právu, či měli někoho, kdo to dokáže, a v džungli zákonů 
jsou nepolapitelní. 

Přitom řešení je tak prosté, že až bere dech. Stačilo by, aby 
vše bylo vztaženo na několik základních práv, které jsou vzta-
ženy přímo k člověku, podobně jako DESATERO a zbytek by 
byl přikryt tak zvaným DUCHEM zákona.  

Neboli.  
Soudce by s definitivní platností stanovil nejenom vinu, ale i zá-

kon, který by se uplatnil jako předloha k řešení dané kauzy. Tak by 
se stalo, že počet zákonů by se scvrkl na několik desítek, a ty by se 
bez problémů mohl naučit každý. Právo by se stalo srozumitelné, 
jednoduché a hlavně spravedlivé.  

To pochopitelně není záměrem temných sil, a proto je situace ta-
ková jaká je. 

Ještě daleko horší je situace s LÁSKOU. 
Jsme v systému, který je založen na opaku LÁSKY. Je založen 

na dravosti, bezohlednosti a zničení soupeře. Je založen na netole-
rantnosti a bezcitnosti k člověku, k bližním, k přírodě i k věcem ko-
lem nás. Konkurence, tak, jak je v současnosti prezentována, před-
stavuje to nejhorší z člověka a v člověku. Tvrzení, že jen konku-
renční boj je cestou k pokroku, je jedním z nejhorších zločinů proti 
lidskosti. 

Jde tu opět o zničení základů LÁSKY v tom, že tolerance, 
souznění a pomoc je odsuzována na okraj společnosti. Ale ani to 
temným silám nestačí. 

Mají takovou obavu z LÁSKY, že se jí snaží degradovat i v tak-
zvaných charitách a pomocných programech soucitných lidí. Sou-
časná pomoc lidem umírajícím v Africe či jinde hladem a podvýži-
vou nespočívá ve skutečné pomoci, ale pouze v pokusu zachovat 
současný stav.  

Jak jinak nazvat "pomoc", která přichází v podobě napůl rozkra-
dených potravin a zásob nutných k přežití? Vždyť jde o pokus vy-
tvořit z těchto lidí závislé, nemohoucí a nemyslící uskupení, které 
vždy bude ochotno k čemukoli za kus chleba. Toto není a nikdy 
nebyla pomoc, ale zločin. 

Skutečná pomoc spočívá v tom, že těmto lidem dopomůžeme k 
tomu, aby byli soběstační. Aby žili jako lidé, kteří nám mohou cosi 
nabídnout a nemuseli čekat s nataženou rukou jako žebráci. Je 
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nutno si uvědomit, že do tohoto stavu se nedostali svojí vinou, ale 
vinou nás, bohatších, kteří nerozumnou měnovou politikou finanč-
ních zdrojů jsme je srazili na kolena.  

Nebudu se zde rozepisovat o dravosti měnového fondu světa, 
který je ochoten jít přes mrtvoly. Normálně uvažujícímu člověku to 
musí docházet. Chci pouze opět poukázat na neskutečný útok jenž 
je veden proti normálnímu žití. 

Další degradací LÁSKY je přímo závratný trh se sexualitou. Nejde 
jen o pornografii, ale i o prostituci či zobrazování vyzývavých žen, či 
polointeligentních svalovců v časopisech. V neposlední řadě jde i o 
nepředstavitelný nástup tuposti a brutality ve filmech všeho ražení. 
Vše to má svůj hluboký dopad na společnost, která se tímto způso-
bem zastrašuje a degraduje v pozitivním myšlení a vývoji. 

 
Vývoj jako takový ale nelze zastavit. Nastupuje poslední fáze 

před rozhodujícím stavem, do něhož lidstvo míří.  
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CO JE TO POZNÁNÍ ? 

 
POZNÁNÍ představuje stav, v němž je jedinec schopen vnímat 
věci a události zevnitř jich samotných a to při plném svém vě-

domí. 
Tato definice zní poněkud tajemně. Přitom je vše velmi jednodu-

ché.  
Na několika příkladech si ukážeme, co je a co není POZNÁNÍ. 
 
• Pokud někdo prohlásí, že 3x4=12, pak to může vědět ne-

bo hádat. V prvém případě bude vždy trvat na svém, neboť je si jist 
výsledkem. V jeho tvrzení není přítomna víra, ale POZNÁNÍ!     V 
druhém případě jde o spekulaci a s jistým procentem úspěšnosti, 
dotyčný očekává pravdivost svého výroku. Nejde tu o POZNÁNÍ, 
ale o víru. 
• Po určité době může člověk nabýt jistoty, že součet úhlů 

v trojúhelníku je vždy 180 stupňů a nikdy tomu nemůže být jinak. To 
i přesto, že se s tím neseznamoval přes matematické důkazy. On to 
prostě "vycítí". Jde opět o POZNÁNÍ. 
• Vidím před sebou homeopatický lék a člověka, jenž ho 

přinesl. Pokud se dokážu vibračně napojit na lék i na dotyčného 
člověka, pak jsem schopen rozpoznat, zda vibrace souhlasí a lék je 
tím pravým, nebo tomu tak není a lék nezabere. To ale musím "vi-
dět" či "vycítit" tak, že o tom nemám pochybnost. Pak lze mluvit o 
POZNÁNÍ skutečnosti. Pokud hádám, či dokonce používám kyva-
dla nebo virgulí, pak jde o spekulaci. Léčitel, jenž "nevidí", vlastně 
nikdy žádným léčitelem nebyl. Jen slepě důvěřuje síle, o které se 
domnívá, že mu dobře radí. Nejde o POZNÁNÍ, ale domněnku. 
• Vezmu do ruky kámen, jenž zvednu ze země a uvidím 

vše, čím tento kámen procházel v čase. Uvidím situace a děje, 
kterých byl svědkem. Uvidím a procítím Ducha doby, kterou tento 
kámen měl možnost "vidět a zažít". To proto, že jsem schopen od-
čítat informační pole s tímto kamenem spojené. Nejde o nic jiného, 
než o POZNÁNÍ skutečnosti. 

Takže takovéto POZNÁNÍ není ničím jiným, nežli proniknutím do-
tyčné věci či události svým vědomím tak, že mám možnost je ucho-
pit nejen zvenčí, ale především zevnitř.  
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Libuše kdysi věštila slávu Prahy. Tato věštba byla provedena v 
transu. Vědoucí člověk, naplněn POZNÁNÍM, uvidí totéž při plném 
vědomí, a dokonce i v situaci, kdy je jeho fyzická pozornost upřena 
jinam. 

K tomu, aby někdo mohl dospět do tohoto stavu, tak musí v sobě 
soustředit vše předchozí. Je zapotřebí porozumět a umět žít ŘÁD i 
LÁSKU. Jen takový člověk může postoupit o stupeň výše, a to do 
POZNÁNÍ. Ten, jenž toto ovládá, ovládá i umění „číst“ druhého. 
Tím se rozumí nejenom číst jeho fyzické tělo, zda je či není v po-
řádku, ale i astrální tělo, ale i tělo myšlenkové. Takový člověk vidí 
karmu jiného člověka, zrovna tak, jako jeho předurčení nebo jeho 
myšlenky.  

 
Stojíme na prahu úžasné proměny člověčenství. 
 
Námitka, že tohoto stavu dosáhnou jen nemnozí, neobstojí.  
Kolik bylo raných křesťanů? Hrstka. Přesto nebylo nic platné je 

pronásledovat a likvidovat. Oni, přestože byli v menšině, nebyli 
zdolatelní sebelépe vybavenou represní mocí. Neměli zbraně a ani 
je nikdy nepoužívali, a přesto dokázali srazit na kolena takovou říši, 
jakou byl Řím. Síla myšlenky je nesrovnatelně silnější, nežli sebe-
větší a sebedokonalejší zbraň. To, co dokázala hrstka křesťanů, 
dokáže daleko lépe a účinněji i byť jen několik jedinců vybavených 
POZNÁNÍM. 

Rané křesťanství v sobě soustředilo pouze výdobytky ŘÁDU a 
LÁSKY. Jistě, nebylo to málo, ale bylo to pořád ve smyslu pasivity. 
ŘÁD oslovoval člověka a učil ho odpovědnosti. Odpovědnosti sama 
před sebou. LÁSKA pak umožnila průnik do stavů, v nichž člověk 
začal chápat a rozumět vyšším stavům Universa. To vše bylo velmi 
pozitivní. Bylo to ale stále napadnutelné silami Temnoty a rozpou-
taný boj se stával víceméně nerozhodným. 

 
Síly POZNÁNÍ jsou ale jiné. Ony mají úžasnou průraznost. Sí-

ly Temnoty je nemohou zdolat. Dojde tedy k "lámání chleba". 
Síly POZNÁNÍ vznikají a jsou činné při plném lidském vědomí. 
Jsou schopny využít vše, co člověk má k dispozici, včetně 
rozumu. To je úžasnou "zbraní", kterou jsou a budou síly Tem-
noty paralyzovány. 
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Zdá se, že na světě jsou již připraveny situace, které již začínají 

tento scénář naplňovat. Podle všech předpokladů došlo již k inkar-
naci velmi významných bytostí do naší lidské sféry. Ne, nejedná se 
o fyzický návrat Krista, jde o něco jiného. Jde o bytosti, jež nám 
lidem budou ukazovat cestu k POZNÁNÍ, a zrod Krista bude v kaž-
dém z nás. Tím, že se vnitřně přerodíme, či zrodíme znovu v du-
chu, mu otevřeme cestu, což je onen slibovaný druhý příchod. 

Tak jako se Židé hluboce mýlili v tom, že čekali (a dosud čekají) 
na Spasitele, který stane v jejich čele a jako národ je povede od 
vítězství k vítězství, tak se také mýlí ti, kteří čekají druhý příchod 
Spasitele na fyzické rovině. Ano, on se vrátí. Vrátí se v okamžiku, 
kdy my lidé ho budeme schopni přijmout. Vrátí se v okamžiku, kdy 
ho sejmeme z kříže, a to jak fyzicky (přestaneme se prezentovat 
popravčím nástrojem), tak především duchovně. Ve skutečnosti od 
nás nikdy neodešel, jen my lidé jsme nebyli schopni dostat se do 
situace, abychom to postřehli. 

Co se tedy vlastně stane? 
S největší pravděpodobností dojde k rozdělení lidstva. Na ty, kteří 

vědí (mají POZNÁNÍ) a na ty, kteří zůstanou služebníky Temnoty. 
To je ale již téma na jiné pojednání. 
 
 
 
 
 

Klepejte a bude vám otevřeno. 
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DÍL TŘETÍ – Člověk a kosmický řád … 
 
Autor:  Jos. A. ZENTRICH 

    
Bezmála půl století se zabývám léčivými bylinami a z toho téměř 

30 let působím jako praktizující bylinář. Samozřejmě chci být dob-
rým bylinářem a to znamená dávat lidem něco víc, než jen pytlík 
s bylinkami – aby nemocný odvrhl chemické léky a nahradil je byli-
nami; i když takto si fytoterapii řada abonentů představuje. Bylinář – 
kromě samozřejmě předpokládané znalosti bylin a fytoterapie vů-
bec – musí mít i solidní znalosti lékařské. Leč ani to není dostačují-
cí. Dobrý bylinář by měl být současně i trochu knězem, protože 
nemocní k němu přicházejí často po martýriu nejrůznějších, zhusta 
bolestivých zákroků, zdevastovaní na těle i na duši a potřebují jisté 
vedení. 

Už je dávno vzdálená doba, kdy jsem v prvotním nadšení usoudil, 
že mi postačí získat solidní teoretický základ, oběhnout a vyzpoví-
dat nějakých padesát nebo sto dědků kořenářů a babiček vědem – 
a k tomu přidat nějakých deset, patnáct roků vlastní praxe, abych 
měl k dispozici takové recepty, kterými budu rakovinu léčit na po-
čkání a jiné, těžší choroby do týdne. Dnes vím, že situace je úplně 
jiná, a přináší skutečnost, že v trojúhelníku nemocný – nemoc – 
lékař (léčitel) je úplně nejdůležitějším vrcholem jednoznačně ne-
mocný.  A ten bezpodmínečně, ale opravdu bezpodmínečně – 
musí splnit rovnici téměř matematickou, která říká: uzdravit se = 
učinit se lepším ! 

Bez splnění této rovnice může dojít nanejvýše k „poléčení,“ 
k zastření příznaků a k částečné, ale časově omezené úlevě, ale 
nemoc se posléze vrací v horší podobě, nebo přijde nemoc jiná, ale 
také závažnější. 

Nemocný má tedy naději na uzdravení vždycky, ale musí pocho-
pit její pravé příčiny a co nejdříve začít pracovat na přestavbě své-
ho myšlení, chování a skutků. Tomuto postupu říkám „ekologie 
duše.“  Pokud toto nemocný pochopí včas a se změnou neváhá, 
jeho naděje na fyzické uzdravení se dramaticky zvyšují. Pokud 
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začne situaci takto chápat až hodně pozdě, kdy je nemoc už hodně 
rozjetá a tělo poničeno, pravděpodobnost uzdravení je už mnohem 
nižší a těžce nemocný většinou umírá. Vůbec však není jedno, 
v jakém stavu člověk odchází, protože už víme, že bytí je nepřetrži-
té a pochopení vývoje a řádu už trvale zůstává vlastností dotyčné 
duše. 

Aby nahoře uvedené atributy mohly být plněny a splněny, musí 
člověk, resp. lidský duch plně pochopit kosmické zákonitosti, platící 
v rámci vesmírového řádu – a to bez ohledu na to, zdali jim věříme 
nebo (pošetile) nevěříme. A právě léčitel má tu nejlepší možnost, 
být zde přítelem, poradcem, ba vůdcem – protože nemocní jsou 
obvykle mnohem vnímavější k jemným podnětům, než lidé zdraví a 
žijící toho času bez problémů. Léčitel tak musí a nemocný by měl 
trvale poznávat Boží vůli, do těchto zákonitostí vtělenou.  Neuškodí 
proto, alespoň základní zákonitosti zopakovat. 

Mohli bychom ovšem stejně tak dobře hovořit o základních záko-
nech Universa. Jednotná aplikace těchto tří základních zákonů na 
všechna životní dění přináší odpověď na všechna naše zvídavá 
nebo i zoufalá PROČ? 

 
I. Zákon přitažlivosti stejnorodého 
II. Zákon příčiny a následku (též Zákon zvratného 

působení)  
III.        Zákon tíže 

 
Zákon přitažlivosti stejnorodého je vlastně vyjádřen ve známé 

lidové moudrosti: Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá! 
Působení tohoto zákona je velmi hluboké. Jeho vlivem si duše, 

chystající se znovu k narození na hrubohmotný svět, vybírají své 
rodiče. Vybírají si rodiče i životní prostředí stejnorodé. Jen takové 
podmínky jim umožní nejlepší vývojové možnosti. Vybírají si ovšem 
citem, nikoliv rozumem. Ze zdravotního hlediska se potom působe-
ní tohoto zákona promítne jako genetická dědičnost. Zdědíme-li po 
svých rodičích nějakou chorobu nebo jen sklon k ní, je tomu tak 
proto, že máme s nimi přibližně stejné dluhy a tedy i chyby. To arciť 
nemůže být jejich vina, ale vždy jde jen a jen o následek našeho 
vlastního rozhodování. Lidský duch má svobodnou vůli k rozhodo-
vání, ale následky tohoto rozhodnutí si musí každý sám prožít 



 
Člověk a kosmický řád …. 

 
Stránka 276  

podle vesmírových zákonů. Zákon přitažlivosti stejnorodého nás 
neomylně přivede k setkání se stejnorodými lidmi. Jeho působením 
se stejnorodé myšlenky soustřeďují do éterických útvarů = fantomů, 
které zase mohou ovlivňovat stejnorodě smýšlející jedince, pokud 
mají nějakým způsobem narušenu ochranu před jemnějšími sféra-
mi. 

Jednou z možností narušení ochrany je např. těžší opilost (kdy 
vzniká tzv. „okno“), případně hypnóza!!! Představme si modelovou 
situaci: lidé rádi, „nezávazně a nevinně“ civí na pornografické filmy 
v televizi nebo na videu. Jejich myšlenky, které jsou přirozeně stej-
norodě „porno“ vytvoří fantom, trvale napájený a dobíjený dalšími a 
dalšími diváky podobného žánru. Nyní z večírku kráčí domů spo-
řádaný občan. Je ovšem značně opilý, jak se sluší po účasti na 
večírku 10 let po maturitě. Není to žádný násilník, to ne, leč děvčata 
jsou jeho slabou stránkou. Když v lesíku poblíže svého bydliště 
uhlídá lepé děvče, zatouží po „lásce“. Děvče je ovšem proti a snaží 
se utéci, mužská převaha ale vítězí. Náš boreček v opilosti přitáhne 
k sobě stejnorodý fantom „porno“, (kdyby nebyl opilý, jeho myšlen-
ky by naopak příslušný fantom napojily) který vytvořili počestní tatíci 
a jejich moderní partnerky „nevinným a nezávazným“ sledováním 
pornofilmů. Takto posílen, sáhne ruče k dílu – a výsledkem je zná-
silnění, případně i smrt vzpouzející se dívčiny. „Hlas lidu“ má pro 
delikventa jednoznačné odsouzení, ale některé údy tohoto „hlasu 
lidu“, tedy lidé, kteří příslušný fantom svým myšlením vytvořili se 
budou jednou velmi divit, až jim po smrtí bude sděleno obvinění 
proti přikázání nesesmilníš, případně i  nezabiješ - řečeno suchý-
mi slovy pozemského práva - „pro spoluúčast!“ 

Zákon zvratného působení je dostatečně vyjádřen známým bib-
lickým výrokem Jak zaseješ, tak sklidíš! Každá myšlenka, každé 
slovo, každé rozhodnutí k činu – znamenají setbu, kterou bude 
nutno dříve, či později sklidit. Sklizeň je ovšem vždy bohatší, než 
setba, protože působením již dříve diskutovaného zákona přitažli-
vosti stejnorodého se vše stejnorodé vzájemně podporuje a proto – 
v čase – neustále mohutní. Každý čin začíná nejprve myšlenkou. 
Tím více pak vynikne síla a průbojnost každé myšlenky, kterou 
v sobě živíme po delší dobu. Proto je udržování čistoty myšlení 
nejdůležitějším příkazem nejen k zachování životní mravnosti, ale 
- přeneseně - i k zachování duševního a tělesného zdraví. Děj však 
lze i obrátit – takže už se nemusíme divit síle víry nebo spíše důvě-
ry při léčení nemocí, třeba navenek vyhlížejících i beznadějně. 
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A můžeme později opakovat s Ježíšem „Vstaň a choď! Víra tvá tě 
uzdravila!! Ne, takový děj neodporuje přírodním zákonitostem, pro-
tože síla víry, podložená dobrým chtěním vytváří podmínky pro 
okamžité vyrovnání karmy, tedy jednorázové „splacení dluhu.“ 
Ostatně - hovoříme-li s lidmi, kteří se „zázračně“ uzdravili 
v Lurdech, v Medžugorje, či třeba na Thurzovce, brzy zjistíme, že 
bez výjimky všichni, se nejprve uzdravili v duši, to jest zcela pře-
hodnotili svůj život a přeměnili hierarchii uznávaných hodnot - a 
teprve potom přišlo zdraví tělesné. 

Zákon tíže známe všichni ze středoškolské fyziky - jeho důsled-
kem je gravitace, která způsobila pád jablka ze stromu na Newto-
novu hlavu. V jemnějších sférách působí tento zákon tak, že po 
smrti rozvrství všechny duše přesně dle jejich stejnorodosti tak, že 
„nejtěžší“, tedy „nejhříšnější“ jedinci (správněji bychom měli říci - 
duchové méně vyvinutí, tropící více přestupků proti kosmickému 
řádu) budou „dole“, tj. v oblastech více vzdálených od Světla. Tedy 
- lepší, kvalitnější a tudíž méně hutné duše stoupají v pomyslném 
éteru tak dlouho, až se jejich „hustota“ přesně vyrovná s hustotou 
okolního prostředí - a naopak, totéž se týká „poklesu“ horších duší, 
kdy vlastně platí rovnost „horší“ = „hutnější“, čili více k hmotě při-
poutaný. Z tohoto malého znázornění snad názorně vyplyne ne-
bezpečí připoutání se k Zemi prostřednictvím nějaké hloupé závis-
losti, ať je to na čemkoliv! Přitom platí, že nebezpečnější jsou „mé-
ně hmotné“ závislosti. Duchovně je nebezpečnější závislost na 
ženě a dětech, než závislost na hracích automatech, či alkoholu. 
Těm posledním závislostem totiž propadne opravdu jen pitomec, 
kdežto těm ušlechtilejším závislostem může propadnout i duch jinak 
již dosti pokročilý. Současně tu vidíme nový fenomén - v „záhrobí“ 
se lidské duše nacházejí výhradně ve stejnorodém prostředí, kdy 
rovný rovného si hledá. Nemusíme mít ani velikou fantazii, aby-
chom rázem pochopili velikost Božího plánu: peklo není prostor, ale 
stav - a ten není a nemůže být věčný: 
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Peklo není způsobeno čerty a ďábly – 
ani zde duše nevchází v prokletí –  
to jenom zlo lidských duší magicky formuje 
hříchy všech prošlých století... 
Až jednou duši svitne poznání,  
že dosti je již těch chmur a běd,  
poté čistější vzplane tužba –  
vrátit se ke Světlu co nejrychleji zpět! 
Pak vzestup může nastat pomalý –  
oproštění ode všech pozemských chyb –  
a duše zvolna stoupá do ráje, 
tam kde je světlo a pravda, 
tam, kde žije se lip ... 
     
 

Asi není třeba příliš rozvádět fakt, že směrem „nahoru“ kvalita 
prožívání výrazně stoupá. Ideálem a cílem je a musí být, vymanění 
se z koloběhu životů na Zemi a překročit pomyslnou hranici do du-
chovní říše, do ráje, do naší domoviny. A opět záleží na každém 
jedinci, jak dlouhý čas zvolí pro své putování. Stoupat lze strmě, ale 
přímo nebo pomalu, po klikatých chodníčcích, kdy cestu lemují 
desítky „reparátů“ v podobě (trochu zbytečných) pozemských in-
karnací. 

Ze tří základních zákonů můžeme odvodit celou řadu principů, 
zákonitostí a pravidel vedlejších, jejichž důležitost není však proto 
menší: 

 

I. Princip moudrosti 
vede duchovní bytosti k poznání působení nejvyšší tvůrčí inteli-

gence, jako absolutního zdroje života. K poznání a respektování 
Božských zákonů i k duchovnímu sebezdokonalování, k předávání 
Pravd o existenci Nejvyšší Intligence. 
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II. Princip duality 
vyjadřuje vzájemnou rovnost protikladů. Mnoho yin je yang a 

mnoho yang je yin. 

III. Princip svobodné vůle 
poskytuje duchovním bytostem volnost rozhodování, ale nezba-

vuje je prožívání následků jejich rozhodování! 

 

1. Zákonitost harmonie příjmu a výdeje 
Ve vesmíru panuje přísná energetická harmonie, kterou je třeba 

dodržovat na všech úrovních. Kdo chce dostávat, musí nejprve - 
obrazně řečeno - vytvořit prostor, aby bylo kam dostávat, musí tedy 
napřed dávat! 

2. Zákonitost harmonie všeho dění 
Navazuje bezprostředně na zákon předchozí. Všechno dění ve 

vesmíru je účelné a vede k vytvoření konečné harmonie. 

3. Zákonitost převahy silnějšího 
Je přímým důsledkem zákona přitažlivosti stejnorodého. Stejno-

rodé myšlenky se scházejí ve stejnorodých centrech - fantomech. 
Silné centrum lehko přitáhne slabší stejnorodou myšlenku. Větší 
hmota přitahuje menší hmotu. 

4. Zákonitost neustálého vývoje 
Panta rhei! Vše je v pohybu! Vývoj, koloběh, pohyb - to je věčné. 

Zastavit se jen na okamžik znamená smrt a rozklad. Dění je vždy 
účelné a směřuje ke zdokonalení !!! 

5. Zákonitost jednotnosti 
Pro všechny formy života v celém Universu platí jednotné záko-

ny. Jednou z moudrostí, které vyjadřují platnost tohoto zákona, je 
proslulá Smaragdová deska - Tabula Smaragdina Herma Trisme-
gista. Jak nahoře, tak dole! - aneb - pro mikrokos-mos a makro-
kosmos platí stejné zákonitostí. Oběh planetárních soustav je přes-
nou obdobou dějů na molekulární úrovni. Z toho mimo jiné i vyplý-
vá, že nemohou existovat Marťané, coby zelení mužíčkové s cho-
botem a tykadélky. 
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6. Zákonitost přednosti bezúhonného 
Všechny formy života směřují k naplnění svého určení. Čím více 

se některá forma odklání od řádu, tím více bude její cesta svízel-
nější a komplikovanější. Lidský duch, který dodržuje řád, se do své 
domoviny - duchovní říše - dostane podstaně rychleji, tedy za men-
ší počet inkarnací, než duch, častěji řád porušující. 

7. Zákonitost jednoduchosti 
Jen to má naději na úspěch, na co lze napřít všechny síly. Co je 

složité, na to nelze síly dostatečně usměrnit. Proto se nakonec vždy 
prosadí nejjednodušší forma. 

8. Zákonitost míry věcí 
Není ničeho ve vesmíru, čeho by se nemohlo užívat k tomu, k 

čemu bylo stvořeno. Musíme však poznávat smysl a účel všech 
věcí a nic nepřehánět. Vyjádřil to třeba proslulý léčitel, farář Sebas-
tián Kneipp svým proslulým „Všeho s mírou a dobrého pomalu!“ 
Musíme být pány a ne služebníky věcí a žádostí. Typickým příkla-
dem je otázka pohlavnosti. Tzv. „čistota“, tedy život bez pohlavního 
styku je věcí nepřirozenou a tedy škodlivou. Pohlavní styk a s ním 
spojený orgasmus má být ovšem oslavou lásky a života mezi dvě-
ma milujícími se bytostmi. Pak je i zdrojem sil a pramenem inspira-
ce. Zdravé tělo, vedené bystrým duchem o tuto sváteční příležitost 
nebude žádat příliš často, protože jinak by poklesl význam tohoto 
posvátného aktu. Naproti tomu promiskuita, jak je dnes více, či 
méně skrytě propagována, je ohavným výplodem nejnižších pudů, 
které člověka srážejí do hlubin. 

9. Zákonitost lásky          
Prvním základním krokem k otevření se Boží lásce je obětavost a 

nezištnost v denním životě. Láska je nejsvatějším citem, kterého je 
člověk schopen dosáhnout. 

10. Zákonitost životní síly 
Všechny nemoci jsou v podstatě projevem disharmonie v oblasti 

životní síly – vitality 
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11. Zákonitost podobnosti 
Každá bytost je vyjádřena určitou jedinečností a originální 

schopností projevu. Lež ovšem vyjadřuje se vždy lží a pravda jinou 
formou pravdy. 

Pravidlo organizace 
Každý jedinec, vyjma Absolutna povstává z organizace nižších 
jedinců a je členem organizace vyšších jedinců. Zeměkoule je 
tvořena z molekul, molekuly z atomů. Směrem nahoru je Ze-
měkoule členem sluneční soustavy, s ní pak členem, Galaxie 
etc. 

Pravidlo statičnosti 
Statičnosti je dosahováno sudou skladbou jedinců 

Pravidlo dynamičnosti 
Dynamičnosti je dosahováno lichou skladbou jedinců 

Pravidlo prospěchu 
Prospěchem je zvyšování kvality v okruhu dění. 

Pravidlo dobra 
Dobrem je dosahování nejvyššího prospěchu nejnižším zasa-
hováním do svobody dění 

Pravidlo zla 
Zlem je dosahování nejmenšího prospěchu nejvyšším zasaho-
váním do svobody dění. 

Pravidlo protiv 
Každá vesmírová skutečnost má svůj opak! Regulace je dosa-
hováno konkurencí protiv! 

Pravidlo obdoby 
Ve vrcholných stavech dosahují protivy účinků opačných – 
mnohy yinu je yang a mnoho yangu je yin. 

 
Lidé – i hledající – se často pídí po důkazech. A to je dobře, pro-

tože jen dokázaná pravda se může stát přesvědčením. Slepá, nau-
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čená víra není k ničemu, je to strom, který je každý jen trochu sil-
nější strom schopen vyvrátit. 

Tvrzení „věřím jenom jasným faktům!“  je sice elegantní, ovšem 
často je slyšíme z úst lidí, kteří se příliš nenamáhají přemýšlet a 
„věří jenom zdravému rozumu.“  A tomu, na co si mohou přímo 
sáhnout. Tito duchovní lenoši dokonce zakládají různé spolky a ve 
své omezenosti se do nich hrdě hlásí. Příkladem může být „český 
klub skeptiků Sisyfos.“ 

Je třeba si uvědomit, že při hledání duchovní nebo chcete-li filo-
zofické pravdy na důkazy tohoto typu nenarážíme, protože už 
z podstaty problému jsou nemožné neboť je žádán důkaz ve hmot-
né rovině pro věci neb záležitosti, které se v hmotné rovině nepro-
jevují buď vůbec, nebo jenom druhotně, přeneseně – což ovšem 
vůbec neznamená, že jsou nepravdivé. 

Při dokazování pravdivosti během duchovního hledání bychom 
vždy měli mít na paměti několik základních skutečností: 
 
- člověku pochopitelná Pravda se mění s jeho vnitřní zralostí. 
Člověk tedy vidí všechno tak, jak to odpovídá jeho současné-
mu vnitřnímu stavu. 
 
- k tomu, abychom o něčem pochybovali, často stačí pouze to, 
že danému nerozumíme. 
 
-  mnohé je dokázáno, co v podstatě není pravdivé. A mnohé je 
věčně pravdivé, ačkoliv pro to není hmatatelného důkazu. 
 
- slyší-li moudrý Pravdu – snaží se jí následovat. Slyší-li hleda-
jící Pravdu – občas ji zachovává a občas o ni nedbá. Slyší-li 
hlupák Pravdu, dá se do smíchu... 
 

Z uvedeného vyplývá, že důkaz nebo znalost (v otázkách hledání 
Pravdy) je záležitostí přísně individuální a jedinec k důkazu přichází 
nejčastěji jeho prožitím (přímý důkaz) nebo prožitím okolností, je-
jichž řada logicky a jedinečně vede k potvrzení téze (důkaz nepří-
mý). Je prakticky nemožné, shromáždit doklady, které by uspokojily 
každého. 

Proto nelze vnucovat své vědomosti a své Poznání jiným, ani 
nabídkou, tím méně pak nátlakem nebo násilím. Dotyční by to neu-
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měli přijmout, protože na jejich úrovni pro to není zatím důkazu. Je 
potřeba vyčkat doby, až dotyčný se sám začne o problematiku za-
jímat a o informaci požádá - pak je naděje, že po trpělivém vysvět-
lení bude moci danou problematiku pochopit tak, aby to, co chápe-
me jako logický důkaz, bylo důkazem i pro něho. 

Typickou situací obtížného dokazování zřejmých Pravd je pro-
blematika dokazování existence Boha. Pro existenci Boha neexistu-
jí a nikdy nebudou existovat žádné přímé důkazy, protože lze jen 
velmi obtížně předpokládat, že by se Bůh snížil k tomu, aby otevřel 
nebesa a ze vzniklého otvoru na lidi pokřikoval nebo se jim ukazo-
val - což by tedy byl důkaz „par excellence", který by zřejmě byl 
nucen uznat i ten největší tupec, případně třeba i předseda klubu 
skeptiků... 

Naproti tomu existuje řada důkazů nepřímých, pramenících z Je-
ho činnosti, které arciť „střízliví a věcní lidé" nemohou uznat, proto-
že se na své úrovni nemohou vnitřně ztotožnit s nabízenou argu-
mentací, jelikož jsou omezení. Pojem „omezení", je třeba v tomto 
případě chápat doslovně, neboť tito lidé se sami omezují tím, že 
uznávají „jen to na co si mohou sáhnout". 

 Velmi logický, a v podstatě i materialistům pochopitelný, by měl 
být důkaz, vycházející z - dnes již bezpečně prokázané fyzikální 
hodnoty - totiž entropie. Zákon entropie (zjednodušeně) říká, že 
vesmír by se ihned rozpadl do chaotického seskupení, pokud by 
přestal dostávat energii „zvenčí". Že tuto energii nedodává soudruh 
Lenin nebo jiný materialistický koryfej je nabíledni. Zdroj této vesmí-
rové energie můžeme přirozeně označit libovolně, jako Zdroj, jako 
Sílu, ale též jako Boha. 

Jiný logický nepřímý důkaz vychází rovněž z vědecky prokázané 
teorie pravděpodobnosti. Pravděpodobnost, že by Vesmír a v něm 
život vznikl souhrnem náhodných procesů je tak malá, že bez roz-
paků může být označena, jako „reálně se blížící k nule". Pokud toto 
tvrzení připustíme, nezbývá nám, než uznat existenci Tvůrce neboli 
„prvního hybatele", a jsme opět u potvrzení existence Boha. 

Je velmi smutné, když nás historie informuje o tom, že již dávní 
myslitelé přinesli řadu kvalitních nepřímých důkazů, které však spo-
lečnost a někdy i jiní myslitelé prostě neuznali. Již ve starověku 
bylo pozorováno, že v přírodě a ve Vesmíru vůbec panuje hluboký 
řád a již tehdy bylo jasné, že tak dokonalý systém nemohl povstat 
sám ze sebe. 
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 Jiný důkaz navrhl Anselm z Canterburry: nemůžeme myslet žád-
né vyšší jsoucno, než je Bůh a ten proto musí existovat nejen jako 
pojem, ale reálně, neboť jinak by muselo být myslitené ještě vyšší 
jsoucno. 

Tomáš Aquinský navrhl tzv. důkaz pěti cest - quinque viae: 
 
1. Důkaz z pohybu. 
Analýza pohybů vede nutně k závěru, že musí existovat první, 

nepohybující se jsoucno, tzv. „první hybatel". 
2. Důkaz z pojmu účinné příčiny. Všechny závislé příčiny vedou k 

první, nezapříčiněné příčině příčin. 
3. Důkaz ze vztahu možného a nutného. Možné může i nebýt a 

proto musí existovat i něco nezbytně nutného – Bůh. 
4. Důkaz ze stupňů uspořádání jsoucen. 
Ve všem dění vidíme hierarchické uspořádání. Proto je nutná 

existence nejvyššího stupně. 
5. Pravidlo řádu. 
Vesmír je svým uspořádáním dokonalý, což nemohlo vzniknout 

samo od sebe. 
 
Také tyto důkazy byly v průběhu času „moudrými“ odmítnuty. 

Stejně tak se mnozí budou tázat „a jak chce autor těchto informací 
dokázat, ze jeho tvrzení jsou pravdivá?“ Myslím, že odpověď může 
a musí být křišťálově průzračná: tyto informace nejsou určeny pro 
nemyslící lidi stádního typu, ani pro „střízlivé pragmatiky“, ale pro 
hledající. A právě hledající by si měl dříve či později povšimnout 
důležité skutečnosti. Duchovní pravda osvěžuje, hned teď a tady. 
Je jasná jako studánka s čistou, pramenitou vodou. Není v ní nic 
nejasného, nic nemožného, nic nelogického, nic tajemného. Nesli-
buje poznání „za zavřenými dveřmi“, tedy po nějakém úmorném 
cvičení, po nějakých specielních rituálech, po těžkém odříkání, po 
dodržování půstu a „pohlavní čistoty“, a neklade si ani žádné pod-
mínky. Je jen přirozené, že duchovní pravdu nemůže „vymyslet“ 
člověk, ale musí být člověku sdělena. Člověk však musí zapojit 
všechen svůj cit i rozum k tomu, aby rozpoznal, kdy jde o skutečná, 
čistá sdělení duchovní pravdy a kdy „hlasatel“ přináší pouze pěkně 
balené kamení, místo chleba. Člověk se musí trvale snažit o to, aby 



 
Jos.A.Zentrich 

 

Stránka  285 

uměl porovnáním nepřímých důkazů poznat, kdy argumenty jsou 
pravé, logické a tudíž pravdivé – a kdy jde pouze o předkládaný 
balast. Hledající se tedy nejprve musí naučit pracovat s argumenty 
a s důkazy, aby nepřijal pseudodůkazy (viz např. bludná učení nej-
různějších sekt) na straně jedné a neodmítl pravé důkazy na straně 
druhé, jen proto, že jako když proslulé biblické pošetilé panny mar-
ně čekaly na toho pravého ženicha, on bude marně čekat „na to 
pravé učení, na skutečnou Pravdu“ - protože ve skutečnosti očeká-
vá ono „otevření se nebes a hlasem hromu burácející (Boží) hlas, 
přinášející Pravdu,“ takže si v tomto zaujetí nestačí povšimnout, že 
mezitím prošlo SLOVO PRAVDY tiše kolem ... 

Hovoříme-li o duchovním vzestupu, neměli bychom opomenout 
alespoň zmínku o duchovním prospěchu a duchovním vůdci: lidský 
duch nemůže mít žádného prospěchu z hloubání nad problémy, 
kterým nikdy nemůže porozumět, protože jsou příliš vzdálené jeho 
druhu. Sem patří např. hloubání o tom, „jak vznikl Bůh“ apod. 

Lidské vědění má zcela přesné hranice, dané druhem. Co však je 
bez hranic a bez konce, je možnost vzestupu a zdokonalování du-
cha. Ve vzestupu se duch vždy stává silnějším, což samočinně 
rozšiřuje jeho pole působnosti a přináší mír, radost, štěstí, blaže-
nost. 

Blaženost může vyplynout jen ze zářivé radosti požehnaného tvo-
ření. Zabývá-li se člověk výlučně dobrem, vše ostatní se dostaví 
automaticky. 
Člověk musí usilovat o to, aby dokonale využíval toho, co má 

k dispozici – tedy vlohy, sklony, okolní prostředí, majetek atp. – 
protože to je přesně to, co potřebuje ke svému dalšímu vývoji. 
Aby však svěřenou hřivnu mohl člověk řádně užívat, musí se s ní 
nejprve důkladně obeznámit. Sem patří i absolutní nutnost znalosti 
Božích = přírodních zákonů a zákonitostí ! 

Lidé mnohdy chybují tím, že zlepšení hledají výhradně ve změně, 
a všechno cizí se jim zdá lepší. Je však třeba vědět, že změně nut-
ně musí předcházet vykořenění! Vykořeněné pak je stavěno na cizí 
půdu – a proto snadno dochází k velkým chybám. Především je 
třeba přivést k rozkvětu to, co máme. 

Chceme-li budovat, musíme nejprve rozjasnit svého ducha. Zjas-
nit však je totéž – jako nechat uzrát! U zralého člověka již nedochá-
zí ke vzkypění, ale převládá u něho klidná věcnost, laskavá přís-
nost a spravedlnost. 
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Kdo je ještě schopen vzkypět hněvem, ten musí na sobě ještě 
mnohé obrousit, protože vzkypět může vždy jen temno. 

Měli bychom se též naučit – být prostými, protože v prostotě je 
jednoduchost a v jednoduchosti pravá velikost! Pak již nebude hně-
vu, ale jen radost, požehnání a mír. 

Mnoho lidí soudí, že má mimořádně vznešeného duchovního 
vůdce, který jim vždy jasně napoví, co mají činit. Někdy je tímto 
vůdcem některý zasloužilý příbuzný a často jím je sám Ježíš. 

Nevědomost a nabubřelost čiší z těchto domněnek na sto honů. 
Rozdíl mezi člověkem a Bohem je tak propastný, že žádný člověk 
nemůže mít přímé Boží vedení, byť „jen“ Synem Božím, Ježíšem. 
Ani se vznešeností duchovního vůdce to nebude nijak slavné – 
ostatně se železnou pravidelností platí, že ti, kteří se nejvíce ho-
ledbají svým vůdcem – na jeho slova, rady a varování dbají nejmé-
ně! 

Takže: duchovního vůdce má každá vtělená i nevtělená lidská 
duše. Zpočátku je to nevtělený lidský duch, který je ve svém vývoji 
a půl stupně dopředu před duší, kterou vede. Je to velmi logické. 
Kdyby byl vpředu o celý stupeň – již by mu vedená lidská duše 
nebyla schopna porozumět. A kdyby byl na stejné nebo dokonce 
nižší úrovni, mnoho dobrého by pro svého svěřence vykonat ne-
mohl a neuměl. 

Vůdce je s vedeným vždy pevně spojen a mnohdy vůdce svou 
činností pomáhá nejen vedenému, ale i sám sobě!!! Při vedení se 
vůdce snaží vedeného uchránit před chybami, které dobře zná, 
protože se jich sám dopouštěl!!! Kvalitním vedením tak může od-
činit mnohé ze svých chyb, aniž by se kvůli tomu musil znovu in-
karnovat! Z vedení tak vždy mají prospěch obě strany – vedená i 
vedoucí. 

Z uvedeného vyplývá, že vůdcem není žádný vznešený duch 
z vysokých úrovní, jak si mnozí ješitně myslí. Nicméně i vedoucí 
duch má svého vůdce a tak to jde až opravdu nahoru - a za určitých 
příhodných okolností se po tomto řetězu může dolů až k pozem-
skému člověku opravdu dostat velmi kvalitní informace. 

Vždy však platí, že vůdce má již chyby, před kterými se nás snaží 
uchránit prožité, a tudíž radí z vlastní zkušenosti!!! 

Vůdce však vždy musí respektovat svobodnou vůli svého chrá-
něnce!!! 
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Kde je hranice, kam může duch chráněnce bezpečně vystoupit, 
tam je i úroveň vůdce – a tak se stoupající zralostí se i vůdcové 
mění! Zpočátku však nejde ani tak o vůdce, jako spíše o duchovní 
pomocníky!! Až hodně později, kdy už lidský duch je zbaven prak-
ticky všech vážných chyb a touží už jenom po světlých výšinách 
přistupují k duši skuteční vůdcové, kteří vedou duši přímo vzhůru 
tím, že posilují ctnosti a přednosti každé konkrétní duše. Těmito 
vůdci již nejsou lidské duše – ale vyšší bytosti ! Tito vůdcové však 
již nepůsobí zcela samostatně pro každou jednotlivou duši, ale - 
jeden pro všechny, přičemž každý ztělesňuje určitou ctnost. Nejde 
již tedy o vůdce osobního! 

Při hledání duchovní pravdy bychom však nikdy neměli podleh-
nout fanatizmu, protože jakýkoliv  fanatizmus patří - z duchovního 
hlediska - k nejodpornějším výstřelkům. 
Řada lidí dobrovolně trýzní své tělo nebo si ukládají různá strá-

dání a odříkání – jenom proto, aby mezi lidmi nebo sami před se-
bou platili za veliké a Bohu milé. 

Jiní zase ve jménu Boha a té jediné Jeho Církve (doplň...) mučí, 
týrají a zabíjejí druhé lidi, označujíce je tu za nevěřící psy, tam za 
kacíře atd. 

To všechno je jenom špatný, odporný výstřelek lidské domýšli-
vosti nejnižšího druhu. K těmto praktikám se většinou uchylují lidé, 
kteří o sobě vnitřně cítí, že jsou ve skutečnosti neschopní a malí, 
nemohoucí vykonat něco skutečně velikého! Klamajíce   sami sebe 
pak považují přesvědčení o své malosti za pokoru! Ale není to po-
kora – ta nechce být nápadná! Je to jen vybičovaná samolibost a 
ješitnost. Jsou to lidé, kteří své hříchy stavějí na odiv a vyžadují za 
ně dokonce odměnu!!! 

Fanatik nakonec ztroskotá na své umíněnosti. Není třeba ho lito-
vat, protože takový duch nikdy neprojevil nějakou skutečnou hodno-
tu. 

Ale nejenom náboženský fanatismus je na újmu dalšího vývoje. 
Existují lidé, kteří se stávají fanatiky „svého trápení“ a těžkým způ-
sobem se tak proviňují proti své duši. 

Jsou to ti, kteří žijí pod trvalým tlakem, který si ovšem sami vytvo-
řili. Domnívají se, že jsou na světě odstrčeni, že jim bylo odepřeno 
štěstí, že je spolubližní zanedbávají apod. 
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Tito lidé nejen., že trápí okolí svou náladovostí, ale zraňují sou-
časně svá vlastní duševní těla tak, jako náboženští fanatikové po-
škozují tělo hmotné. 

Všichni takoví se řítí dolů, a až si to uvědomí, budou se ještě do-
mnívat, že trpí bezprávím. 

Fanatiky dělíme na esenciální, čili prvotní, kteří představují takové 
typy osobností, které mají už k fanatizmu sklon. Tito lidé se jaksi 
samočinně stávají fanatiky čehokoli, čemu právě věří – a na fanati-
ky indukované, lidi jinak normální, kteří se k nějaké myšlence, víře, 
hnutí, či politickému směru nechávají strhnout. V jiných oblastech 
života však indukovaní fanatici prvky fanatismu zpravidla nevykazu-
jí. 

Jak s fanatiky zacházet? Jako nejlepší se osvědčilo - udržovat si 
od nich odstup - protože je nelze přesvědčit argumenty a také pro-
to, že skoro všichni fanatici jsou velmi nevyzpytatelní, takže nelze 
vyloučit, že i - jinak mravný fanatik, s poměrně vysokým prahem 
svědomí - by za určitých okolností mohl ublížit. Když ne fyzicky, tak 
zcela jistě psychicky, sociálně nebo i duchovně. 

S fanatismem úzce souvisí tzv. pravověrnost, psaná arciť 
v uvozovkách. „Pravověrnost“ totiž není a nemůže být mírou hloub-
ky víry nebo dokonce přesvědčení o pravdivosti té které nauky, ač 
je za ni většinou vydávána. 

Pravověrnost je totiž vlastností povahovou. Jde o lidi, kteří vždy, 
ve všem co provádějí nebo vyznávají a všude projevují svoji loajali-
tu, ti ještě pravověrnější navíc projevují horlivost. Loajalita i horli-
vost je zaměřena vždycky: 
• k vizi, učení nebo nauce, která v té které době „letí“,  a   kte-

rá pravověrného  činí něčím víc, než jsou „tupé masy“. 
• pokud se týče pravověrným člověkem vyznávané vize, uče-

ní nebo nauky, pak vždycky upřednostňuje tu z možných variant 
nebo výkladů, kterou podporuje oficiální vedení příslušné organiza-
ce. 
• pravověrný se nikdy na nic neptá, vše mu je jasné a je věci 

bez výhrad a uvažování oddán. Zbytečně nediskutuje a nikdy na 
sebe neupozorňuje. 
• jestliže někdo upozorní na nějakou nesrovnalost ve vyzná-

vané vizi, např. nevyjde nějaká prognóza /proroctví/ - pravověrný 
má hned po ruce dostatek argumentů, proč tomu tak musí být. 
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Např. Jehovisté měli už několik předpovědí data Soudného Dne. 
Jak známo, žádný soudný den zatím nenastal. Tohoto maličkého 
rozporu se pravověrní lehce zhostí tvrzením, že lidstvo Boha zkla-
malo, pročež se rozhodl datum Soudného Dne odložit na nejbližší 
příští termín. Soud ale bude tím pádem daleko strašlivější - a jedi-
nou záchranu může nabídnout právě sekta Svědků Jehovových, 
samozřejmě jen tehdy, budeme-li pravověrní! Ostatní propadli (už 
napořád) peklu! 

Pokud někdo něco věcně namítne, pravověrný /v tomto případě 
Jehovista/ ihned úderně odtuší, že tomu tak nemůže být, protože to 
není v základním dokumentu (v tomto případě v Bibli) uvedeno. 
• věcného dialogu nebo diskuse se pravověrný bojí jak čert 

kříže, což většinou zdůvodňuje tím, že není o čem diskutovat, či 
polemizovat, protože celou Pravdu má přirozeně on a jakékoli po-
chybnosti, či vyslovené    nejasnosti    jsou    svatokrádežným zne-
važováním: (posvátné knihy, učení velkého proroka /např. reveren-
da Moona/, instrukce z Říma /Mekky atd. - doplň sídlo centrálního 
vedení/ atd. atd.). 
• nad jakýmkoli jiným názorem na cokoliv se pravověrný 

spravedlivě rozčílí jako nad do pekla vedoucí herezí. Dle možností 
dbá, aby jeho rozhořčení bylo nějak patrno před šéfy nebo aby se 
alespoň tito o něm dozvěděli. 
• na jakoukoli herezi upozorňuje vedení - obyčejný pravověr-

ný jen tak jakoby mimochodem, horlivý pravověrný cíleně, aby zís-
kával plusové body a viditelně prokázal svoji neotřesitelnou pravo-
věrnost. 

Tím, že vždycky se vším souhlasí, jsou „pravověrní“ fundamen-
tem a oporou každé organizace - ať již to druhdy byla slavná KSČ 
nebo nyní jiná politická strana, sekta, církev, či uskupení. 

Pravověrní jsou vlažnějším dáváni za příklad. Vlažnými jsou 
všichni nepravo-věrní, to jest ti, kteří se táží, protestují, s něčím 
nesouhlasí, něco nechápou - prostě ti, kteří projevují vlastní názor, 
odlišný od názoru, který je oficiálně zastáván. Vlažnější tak má 
alespoň návod, jak lépe pochopit velkou ideu, či jedinou pravdu, 
protože Pravda v chápání vlažnějších je vždy zkreslená. Pokud 
vlažnější ve svých otázkách, vývodech, či činech neustane, bývá 
prohlášen - za veřejného nebo i tichého souhlasu pravověrných - za 
heretika, rozvraceče a nepřítele a coby vřed z těla je odstraněn - 
vyvržen. 
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Mravní ponaučení pro poctivě hledajícího: střežme se „pra-
vověrných“ a při hledání zapojme především svůj cit a svůj 
rozum - tedy své srdce a svou hlavu. 
Člověk, tedy přesněji – lidský duch – je na Zemi za účelem vývoje 

a našim hlavním úkolem je hledání. Hledání Světla a Pravdy. Jsou 
malé, relativní pravdy a velká Pravda absolutní.  Jak bychom měli 
definovat pravdu s velkým P ? 

Logicky správná je definice, říkající, že pravda je shoda výroku se 
skutečností! Z duchovního hlediska se však na pravdu díváme 
jako na to, co je věčné a neproměnné! To, co vždy bylo a vždy 
bude, co nezná pokroku, protože je od počátku dokonalé. Pravda je 
skutečná – jsoucí!  

To, co přichází z Pravdy, je skutečně živé, všechno ostatní je 
proměnné. Probudit Slovem k Životu znamená totéž, jako - probudit 
k poznání Pravdy! Můžeme i říci, že kdo pozná Pravdu, je probuze-
ný. 

Kristus řekl: „Nechte mrtvé pochovávati své mrtvé“. To nezname-
ná nic jiného, než aby hledající nechal klidně četné lidi, kteří chtějí 
býti vůdci a učiteli, nadále poučovat ty, kteří chtějí slyšet jenom je - 
a tím se systematicky uzavírají živému Slovu. Nechme tyto mrtvé 
vůdce klidně a navždy pohřbívat s jejich mrtvými slovy jejich mrtvé 
posluchače a tak je vyřazovat z možnosti probuzení! Nena-
slouchejme jim však! 

Tímto nejsou však míněny pouze sekty a různé pofidérní nábo-
ženské sbory, ale i mylná dogmata „velkých“ církví. V současnosti 
není žádné náboženské obce, která by sledovala správnou cestu. 
Ani horlivost, ani nadšení nemohou přemístit mylně rozestavěné 
ukazatele cesty. 

 Pravá Pravda je lidstvu k dispozici. Je však třeba hluboce pře-
mýšlet a umět rozlišit kamení a chléb. 

Pravda je neústupná a hledajícího nenechá nikdy na pokoji. Její 
hledání a nalézání přinese každému hledajícímu nejednu těžkou 
chvíli a problémy. Neměli bychom se jim však vyhýbat - ale vítat je, 
být za ně vděčný a brát je jako vývojové dary od Boha a příležitost, 
prokázat, jací doopravdy jsme!!! 

Velmi frapantně se k problematice Pravdy vyjádřil C. G. Jung: 
Pravda, poplatná smyslům, může stačit rozumu, ale nikdy nedává 

smysl lidskému životu, který uchvacuje a vyjadřuje i nitro člověka. 
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Síly tohoto nitra jsou však velmi často činiteli, které hlavně a 
s konečnou platností rozhodují - ať v dobrém, či ve zlém. Pokud 
nepřispěchají tyto síly našemu rozumu na pomoc, ukáže se větši-
nou jako bezmocný. Nebo snad rozum a dobrý úmysl byly s to nás 
ochránit před světovými válkami nebo nějakými jinými katastrofic-
kými nesmysly??? 

A ještě Otokar Březina: 
Pravda je pro každou chvíli jiná. Nemůžeme dát stejnou pomoc 

stařeně, jakou by potřebovala dívka. V přírodě jsou všechny pravdy 
položeny drsně vedle sebe. Umění je vybírá k docílení většího do-
jmu... 

V českém státním znaku jsou moudrá slova - Pravda vítězí! Hle-
dající by měl vědět, že předlouhou byl znak krále Jiřího z Poděbrad, 
kde stálo: PRAVDA PÁNĚ VÍTĚZÍ!   Rozdíl je „jemný,“ ale velmi 
zřetelný – a to bychom měli mít vždy na paměti! 
Člověk, který je vnitřně omezen, zůstává omezencem, bez ohledu 

na to, jakou má ve společenském životě funkci. Je pozoruhodné, že 
se často spoutáváme tím, čemu se snažíme naučit – protože tím se 
vtěsnáváme do cizích forem, přejímáme cizí názory a cizí přesvěd-
čení. 

Jedno a totéž se nehodí pro všechny. Co jednomu prospívá, to 
druhému může uškodit. Proto by měl každý lidský duch jít svou 
vlastní cestou. Toto platí i v občanském životě, kde však si jakési 
základní dovednosti potřebujeme učením osvojit. Svou duchovní 
cestu, své Hledání však musí každý duch prožít ve svém nitru, 
musí ji sám objevit a sám ji proputovat. Jenom to, co prožijeme a 
procítíme ve všech obměnách, jsme schopni dokonale pocho-
pit. Pro svou cestu máme dokonalou výzbroj, spočívající ve schop-
nostech, které máme v sobě! 

Duchovní „probuzení“ spočívá v tom, že člověk dospěje 
k přesvědčení, že existuje něco víc, nežli to, co můžeme poznat 
svými smysly, případně pomůckami, které mají smysly zostřit. 
„Onen svět“ není nic nadpřirozeného. Do této kategorie můžeme 
zahrnout prostě všechno to, co nelze poznat pozemskými prostřed-
ky. Musíme si uvědomit, že „onen svět“ není někde jinde, v jiném 
čase a prostoru. Neexistuje žádné dělení nebo oddělení, všechno 
je jeden jediný celek. Vesmírem proudí jedna jediná síla. Všechno 
žije a působí z tohoto jediného proudu života, a tak je vzájemně 
nerozlučně propojeno. Je jen jedno jediné bytí. 
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Pochopíme-li jednou konečně Stvoření jako jeden harmonický ce-
lek, pak nastupujeme vlastní přímou cestu a vlastní cíl se nám při-
blíží. Může při „probouzení“ být poskytnuta přímá pomoc? Nehá-
zejme perly sviním! Nepodbízejme se, ale nabízejme své vědění 
jen tam, kde vidíme hledání. 

Jakmile toto vědění dáváme nezištně dál, ihned se vytvářejí pod-
mínky pro náš další vzestup a pro navyšování našeho poznání. 
Nesobecky dávat, pomáhat, kde je třeba, a mít porozumění pro 
utrpení bližního i pro jeho slabosti, zamená současně dostávat - 
protože to je ta přímá, pravá Cesta k Nejvyššímu! 

Vždy si musíme uvědomovat, že naše myšlenky jsou poslové, 
kteří se vracejí opět k nám, obtíženi tím, co jsme si myslili - ať je to 
dobré, či zlé. Síla myšlení je veliká. Myšlenky se utvářejí do forem a 
vznikají tak útvary, které mohou přežít toho, kdo je vytvořil. Proto se 
zcela správně říká „... a skutkové jejich jdou za nimi...“. Myšlenky 
vytvářejí kolem nás jakési kruhy, které bezpodmínečně musíme 
proputovat, abychom se dostali do duchovní říše. Proto každý ne-
seme v sobě nebe nebo peklo, podle stavu našeho myšlení. Proto 
nejdůležitějším příkazem pro život je: 

Udržujme krb svých myšlenek čistý - tak založíme mír a bu-
deme šťastni! 

Každá myšlenka, kterou vyšleme do vesmíru, přitáhne k sobě - 
přesně dle zákona o přitažlivosti stejnorodého - vše, co je stejno-
rodé, případně sama na stejnorodém ulpí. Tím se stává silnější a 
silnější - až jednou nadejde čas, kdy síla tohoto útvaru je taková, že 
nalezne své uplatnění!!! Odpovědnost za takto vzniklý skutek padá 
pak především na tvůrce původní myšlenky!!! 

Při hledání, při snaze o duchovní probuzení vždy vycházejme 
z toho, že všechny přírodní (= Boží) zákony a zákonitosti platí vždy 
a všude stejně a pro všechny úrovně. Tyto zákony a zákonitosti 
jsou svázány železnou logikou. Není třeba a je dokonce škodlivé 
tam, kde naše logické myšlení ztrácí oporu, nahrazovat vědění 
vírou! Nemáme věřit věcem, které nemůžeme pochopit, ale 
máme se trvale o jejich pochopení snažit, protože jinak oteví-
ráme brány dokořán možnosti vzniku omylů! Věřit bez pocho-
pení je pouze myšlenková lenost! 

Hledáme Pravdu. Absolutní Pravda zůstává pro všechny věky 
stejnou. Nemění se, je věčná. Potože je věčná, nelze ji dokonale 
pochopit lidskými smysly, jejichž poznávací schopnost je vybudo-
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vána na pozorování změny tvarů! Proto usilujme o to, stát se du-
chovními! Pak žijeme v Pravdě a její pochopení je tím nesmírně 
usnadněno. 

Na duchovní cestě se vyskytne mnoho překážek. Nezoufejme 
nad nimi, ale jděme jim odhodlaně vstříc, protože pro nás zname-
nají mezníky svobody a síly. Buď nám jsou předkládány proto, 
abychom se na nich učili a rostli nebo to jsou zpětné účinky, 
dozvuky našich dřívějších myšlenek a našeho konání a jejich 
prožitím splácíme pomyslný duchovní dluh. V obou případech 
nás tak překážky vedou přímo vpřed! Je velmi pošetilé při vy-
skytnutí překážek hovořit o zkouškách nebo dokonce o ranách 
Osudu. Každý boj a každé utrpení představují obrovský pokrok 
- protože je nám dávána příležitost odstranit svá dřívější po-
chybení. Protože nám nemůže být z dluhu prominut ani haléř - 
neboť jak stojí psáno: „NEODEJDETE, ANIŽ BYSTE PO-
SLEDNÍHO HALÉŘE NESPLATILI!!!“ 

Nemusíme se dokonce ani bát toho, jestliže cítíme, tušíme nebo 
dokonce víme, že z minulosti máme vyrovnávat příliš mnoho! Velký 
dluh lze totiž rychleji splatit tím, že vyvineme jako reakci velkou 
sílu chtění!!! 

I zde je krásně vidět úžasnou dokonalost a jednotnost všech pří-
rodních zákonů. Jistě si všichni pamatujeme ze školy tzv. Třetí 
princip Newtonův, zvaný též „princip akce a reakce“, který říká, že 
čím větší silou působíme na nějakou soustavu, tím větší silou, ale 
opačného směru, se tato soustava brání. Na tomto principu jsou 
např. stavěny raketové motory. Ty vyvíjejí obrovskou sílu, zaměře-
nou jedním směrem - a celá soustava se dává do pohybu směrem 
opačným... 

V oblasti duchovní znamená napření větší síly chtění k vzestupu 
vyprodukování laviny sil, které nás doslova protlačí temným okolím 
a umožní rychlejší „splácení dluhů“. Vlastní chtění nás tak odmění 
nebo potrestá, podle toho, kterým směrem je směřujeme! Nejlepší 
oporou k vzestupu je člověku láska, přesněji řečeno Láska. Láska 
ke Stvoření jako k celku, láska k člověku jako k lidskému duchu, 
láska k jednotlivému člověku, jako ke konkrétní bytosti, kterou 
chceme vést, a které chceme pomáhat. Láska proto vždy a za 
všech okolností povznáší a vytváří přímou linii k vzestupu! 

Toto je pravé probuzení, nikoliv snaha a touha již za pozemského 
života prožívat různé neobvyklé stavy a zážitky „rozšířeného vědo-
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mí, samádhí, vnory, duchovní prozření“ a podobné jevy, což vše 
představuje spíše jakési duchovní eskamotérství a žonglérství... 

Mnoho hledajících se však dá na své cestě obalamutit a podlehne 
nebezpečí tzv. programovaného myšlení. Většina lidí, hledající 
nevyjímaje, se domnívá, že mentální manipulace nebo psychické 
programování myšlení jsou záležitostí destruktivních kultů, používa-
jících hypnózy a jiných specielně vypracovaných technik, aby do 
člověka vložily pokyny, aby činil to nebo ono. Takto „programovaný“ 
člověk jedná otrocky ve shodě s instrukcemi - a přitom je přesvěd-
čen o své naprosté svobodě a o spontánnosti svých myšlenkových 
pochodů. 

Žel, s psychickým programováním je možno se setkat i bezděčně, 
s plným vědomím - takříkajíc „za plného slunečního světla“. Člověk 
se může určitým způsobem naprogramovat i sám - a rozpoznat 
takto programované myšlení je poměrně obtížné, protože postižený 
jedinec to skrývá - ať již záměrně nebo spontánně. 

Právě hledající jsou na své cestě tomuto nebezpečí velmi blízko - 
a paradoxně právě v období, kdy se domnívají že už „TO“ konečně 
našli! 

Jak je tedy možně programované mysiem identifikovat? 
1. Programovaně myslící člověk je především naprosto oddán 

„své“ autoritě. Takový člověk se nejdříve ptá, KDO něco říká a te-
prve potom ho zajímá, CO se říká! Informace o zdroji myšlenek je 
pro něho tak důležitá proto, že ji užívá jako kritérium pravdy. Své 
autoritě věří úplně všechno a nemá buď žádné, nebo jen nepatrné 
minimum názorů, které by se lišily od pravd, hlásaných autoritou! 

2. Programovaně myslící člověk není vůbec schopen  postřeh-
nout   vnitřní  rozpornost tezí, které hlásá (on a tím pádem přede-
vším jeho autorita). Pokud něco řekne „jeho autorita,“ je to pro něj 
takříkajíc „svaté a Boží“ a tudíž je to pravdivé, rozpornost - neroz-
pornost. 

3. Programovaně myslící člověk je schopen až neuvěřitelných 
změn zastávaných názorů, aniž by u něho tyto změny zviklaly auto-
ritu jeho autority. V praxi to potom vypadá tak, že hledající, který 
„už našel“, všechno další prožívání poměřuje konfrontací s tezemi 
své autority. 

Jestliže autorita prohlásí, že 27. prosince roku 2012 bude konec 
světa, potom programovaně myslící člověk bude každého, kdo 
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řekne něco jiného, odsuzovat, pokládat za kacíře, blázna atd. atd. 
Když potom příslušné datum proběhne nezávadně, programovaně 
myslícího občana nenapadne, že se jeho autorita mýlila a už vůbec 
ne, že to tedy asi nebude ta pravá autorita nebo dokonce, že by to 
mohl být podvodník - ale ruče se vytasí s novými argumenty, proč 
prognóza nevyšla: (nehodící si škrtněte!) lidstvo zklamalo, takže 
konec světa se odkládá, ale bude o to hroznější - lidstvo nezklama-
lo, ale naopak se zlepšilo, takže Bůh se rozhodl ještě pár dnů přidat 
- autorita vlastně tuto předpověd nevydala, ale spletl to její tajemník 
- autorita úmyslně dala nesprávné datum, aby lidstvu ukázala... atd. 
atd. 

Uvedený příklad je typický pro Svědky Jehovovy - nebožáci se na 
konec světa ve svých dějinách připravovali asi desetkrát - ale vždy 
se s nadějí chápou dalšího, stejně nesmyslného termínu. 

Podobně se ale chovají i příznivci politických stran. Před mimo-
řádnými českými volbami v červnu 1998 ODS hrdě hlásala: S Klau-
sem nebo doleva. Po volbách se díky uzavřené „opoziční smlouvě“ 
s ČSSD jelo fakticky dle (nevyřčeného) sloganu - Doleva 
s Klausem, ale nezdá se, že by tento veletočový kotrmelec řadové 
členy strany nějak rozházel - jelo se dál, močálem černým podél 
bílých skal, hlavně když jsme aspoň drápkem u moci. 

Proto chci každého hledajícího varovat: I když se nám zdá, že 
jsme našli „tu pravou cestu,“ hledejme dál a neuzavírejme se niče-
mu novému. Panta rhei - vše je v pohybu, volali staří Rekové a měli 
pravdu. V pohybu je i naše poznání a rozšiřování vědění, takže po 
létech se může stát, že nad svou „nejsvětější pravdou“ z mládí se 
budeme jen hořce usmívat... 

Samozřejmě nás mohou přepadnout různé pochybnosti o správ-
nosti naší cesty. Každý hledající na ně dříve či později narazí. Za-
čne pochybovat zda víru, vyformovanou do jejího vyššího stupně - 
tedy přesvědčení - pochopil správně, případně zda vůbec jde 
správným směrem. Hledá znovu a znovu a snaží se jít dál. Tento 
postup je správný. Lidé, kteří mají v cokoliv neochvějnou jistotu, 
bývají vždy více, či méně fanatiky - protože absolutní jistotou je 
pouze Bůh - a k němu má člověk nekonečně daleko. 

Je proto chybou, jestliže některý hledající přestává hledat dál - 
údajně proto, že již našel. Asi by měl spíše říci - „přestávám hledat, 
protože jsem našel nejvyšší Pravdu, kterou jsem na svém vývojo-
vém stupni schopen alespoň částečně pochopit...“ 
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Člověka, neochvějně jistého „svou“ pravdou velmi vtipně popisuje 
ruský spisovatel Arkadij Averčenko ve své nezapomenutelné po-
vídce „Letní varieté:“ 

 
 Před otevřenou scénou vidím mezi shromážděným obecen-

stvem dva lidi. Jeden jest - osoba úplně obyčejná, běžná, nejis-
tá - zato však druhý ihned připoutává k sobě pozornost pře-
mýšlivého a jistého člověka. Podle vzezření připomíná příručí-
ho v papírenském nebo obuvnickém obchodě a ve tváři se mu 
zračí, že už provždy rozhodl všechny důležité životní otázky. 
"Oduševnělý" pohled a seříznutá zadní část hlavy napovídají, 
že tohoto člověka tak snadno nesrazíš z jeho pozice... 

A vskutku: 
 „Nuže, pověz mi, pověz mi to přece" - točí se kolem něho 

běžný člověk. „Jak ty si to vysvětluješ, co jsem před chvíli 
viděl zde ve varieté; vystupuje člověk s panákem, hází s ním o 
zem, šlape naň, sundává mu hlavu - a po chvíli se ukáže, že ten 
panák je vlastně živý člověk. Jak to může být?" 

 „Elektřina" - odpoví vážně příručí, který si rozhodl všechny 
životní otázky. „Ták, elektřina? Nu a jak vysvětlíte tento fakt, 
velevážený pane, že tento velocipedista si vleze na jedno, jedi-
né kolo a sjíždí s ním ze schodů? Také elektřina?" - dotírá 
obyčejný Člověk. Je celkem nepochopitelno, proč se tento 
občan tak rozčiluje; patrně proto, že tu jde o srážku dvou svě-
tových názorů a charakterů - duše pátravé, tápající, plné po-
chybností - a duše, která již všechno našla, všechno pochopi-
la, všechno si jednou provždy vysvětlila... „Jak rozumíš tomu 
kolu?" - nechce se vzdát obyčejný občan.  

 „Elektřina!" „Elektřina? Ták? Myslíte si? A kdepak je v tom 
případě drát, spojující se stanicí?" „Bez drátu. Vzdušné vlny!" 
„Vzdušné vlny? A to, že člověk před chvíli na posteli vyskako-
val do výše pěti loktů, to je také elektřinou?" 

 „Elektřinou!" 
 „Nu tak po tomhle už s tebou nechci ani mluvit" stále více se 

rozohňuje obyčejný smrtelník. „A není také třeba. Když nemů-
žeš uvažovat vědecky, raději nemluv!" 

 Ale bezvýznamný člověk se stále nemůže uklidniti. Jeho 
srdce svírají - urážka a pochybnosti. „Nu, připusťme vliv elek-
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trického systému na mechanické předměty, ale na živý orga-
nismus?! Ráčil jste člověče viděti na otevřené scéně tuleně? 
Takový hlupák a přehazuje kouli nosem. A dokonce jak! To se 
musí uznat - že docela krásně. Tedy tuleni jsou také elektriso-
vaní? Jaké je to, co myslíte?" 

„Tuleni nejsou elektrisovaní. Ale koule - ano! Přivádí se v 
pohyb elektřinou." 

Bezvýznamný člověk se uraženě usmívá. Marně ta malinká, 
pochybnostmi plná duše bije do zdi, tak mocně postavenou 
přesvědčeným člověkem. Strašné napětí mysli - a bezvýznam-
ný člověk se znovu  obrací s  vítězoslavným  úsměvem k uza-
vřenému příručímu: 

„Tady jsou cvičení sloni. Jak tomu rozumíte, že taková hora 
masa tančí, chodí po zadních nohou a rozmlouvá chobotem do 
telefonu  Co to je - podle vašeho názoru - snad ne také elek-
třina?" 

„Kdybys ty troubo věděl, co to je zvířecí magnetismus, tvoří-
cí se pomocí elektrických vln -nemluvil bys zbytečně.“ 

„ A což telefon, kterým mluví ten tvůj slavný slon, ten je z 
čeho? Z elektřiny!“ 

„Slon není můj" - ječí zabedněnec. „Můžeš si ho sám pověsit 
na krk !" 

Bezvýznamnému   člověku  je   nepříjemně,  je zbrocen po-
tem, ale jeho odpůrce je kliden. Žije se mu, jak patrno, lehce. 
Všechny životní otázky již pochopil, vše si vysvětlil, nemá proč 
se znepokojovati. 

      Zdá se mi, že mu v hloubi duše poněkud závidím ... 
 
(tolik Arkadij Averčenko, kterého velký V. I. Lenin nazval „zu-

řivým psem, uboze vyjícím do plamenů Revoluce...) 
 

Hledání má člověka provázet celý život, protože zkušenost nám 
říká, že v každém zítřku nahlédneme, jak naše včerejší poznání 
bylo kusé a naše včerejší Pravda se nám ve světle nového poznání 
může jevit velmi nedokonalá. 

Proto je přirozenější - mít nějaké pochybnosti - než být skálopev-
ně přesvědčen. 
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Jednoduchá, primitivní mysl, může přijímat náboženské symboly 
jako skutečnosti a metafory jako fakta. Probouzející se mysl hleda-
jícího si však uvědomuje, že slepá víra nemůže nikdy býti tou pra-
vou - a dožaduje se vysvětlení, které vede k pochopení a teprve 
potom k přesvědčení. 

I když podstata většiny světových náboženství je stejná a pravdi-
vá - to co je za náboženství vydáváno po zkreslujícím vlivu staleté-
ho překrucování, je zhusta falešné. A tak je přímo povinností hleda-
jícího - pochybovat o tom, co se mu jeví jako falešné, případně o 
tom, čemu nerozumí. Chceme-li se alespoň přiblížit skutečné prav-
dě, musíme mít schopnost, vzepřít se náboženským pověrám. 

Téměř každé náboženství považuje za heretiky ty lidi, kteří proje-
vili neposlušnost vůči oficielní dogmatice a oficielnímu kursu uvnitř 
té které církve. Přitom skutečným kacířstvím nikdy nemůže být 
ztráta důvěry v nějakou organizaci, ale jen a jen opravdová ztráta 
víry v Nejvyšší sílu a její spravedlnost. 

Když hledající ušel při svém hledání určitou vzdálenost, jeho úhel 
k osobnímu poznávání Pravdy se mění. Tak je tomu vždy. A může 
se stát - a často se i stává - že instituce nebo organizace, která mu 
v minulosti pomáhala, mu může nyní cestu znemožňovat. Vůči to-
muto jedinci, který zrychlil svůj krok, se dotyčná instituce se svými 
zprůměrovanými předpisy stává rigidní a zpátečnickou. Přestává 
sloužit jeho vyšším cílům a místo toho vzbuzuje otázky, pochyby a 
kritiku. 

Žel, v drtivé většině organizací s náboženskými ambicemi (církve, 
církevní denominace, sekty, náboženská sdružení, hnutí a kruhy) - 
jejich vůdčí činitelé tuto proměnu myšlení a cítění některých svých 
údů nejenže nedovedou pochopit, ale nedovedou na ně ani ade-
kvátně, tj. tolerantně reagovat. Počnou nejprve karatelsky vztyčovat 
prst a poučovat, pak hrozit ohněm pekelným a jeho různými alter-
nativami (např. strašlivým probuzením u Posledního soudu) a ko-
nečně odhalí dotyčného nešťastníka jako zločince a kacíře nej-
hrubšího zrna, plného pýchy, ješitnosti a jidášské zradychtivosti - 
těch našich jedině správných tezí a ideí. Pak přistoupí ke - stale-
tími prověřené a osvědčené - exkomunikaci, ověnčené různými 
zákazy, nactiutrháním, vyobcováním ze společnosti atd. atd. Jen 
konečná fáze - upálení pochybovačů - už jaksi vyšla z módy, byť by 
se zcela jistě našli dobrodějové, kteří by ve jménu čistoty té či oné 
myšlenky nebo jednoty toho, či onoho učení (organizace, hnutí) - a 
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samozřejmě vždy ve jménu Boha nejvyššího a všeslitovného - ně-
jaké to polínko na hranici rádi přiložili, případně do již zkomírajících 
plamenů alespoň trochu zafoukali.... 

Tradiční, starobylá náboženství, do kterých se lidé rodí a které 
bez otázek přijímají, mohou býti útěchou a bezpečím především 
v mládí, ale s příchodem dospělosti bývá „víra otců“ častěji odklá-
dána. Ostatně, bylo by neodpustitelnou chybou, kdybychom - 
s odkazem na víru předků - odmítli cestu vpřed a zůstávali v zajetí 
různých nižších pravd, případně polopravd, když již dozráváme 
k pochopení pravd vyšších a vznešenějších. Není chybou hledají-
cích, že k takovým pravdám se lze jen velmi těžko propracovat 
cestami, které nabízejí oficielní náboženské struktury. 

Hledající by měl na složité obřady a jednoduchá dogmata 
s poněkud předežvýkanými pravdami pohlížet jako na kolébku, ve 
které jeho růst započal. Stejně jako pachole dříve, či později 
z kolébky vyroste - měl by i hledající, chce-li se takovým opravdu 
zvát - od tradičních představ se s přicházející duchovní dospělostí 
umět oprostit. 

Ale pozor! Řečené ještě neznamená, že je třeba své náboženství 
opustit - a z katolíka se stát třeba baptistou nebo dokonce moha-
medánem. Je však nutno co nejhlouběji proniknout do pravé du-
chovní podstaty svého vyznání a více, či méně ignorovat zažité 
zevní formy. 

Náboženské obřady a vnitřní náboženství jsou dvě různé entity. A 
ještě zcela samostatně stojí církevnictví, které vždy tíhlo k obřad-
nictví na úkor vnitřní hodnoty. 

Vždy je však třeba mít na paměti, že to, co se jednomu hledající-
mu bude zdát jako osvícená Pravda, může druhému připadat jako 
kacířství. To však už nejsou pouhé názorové rozdíly, ale spíše roz-
díly v evolučním, vývojovém růstu. 

Svobodný člověk nemá rád pevně svazující dogmata. Konvenční 
náboženství je spíše vhodné pro málo myslící davy. Kdo chce být 
hledajícím, měl by jít vždy vlastní cestou a nespoléhat se přitom 
příliš na myšlenky a rady druhých. 

Sice poněkud vulgárně, ale přece křišťálově jasně to vyjádřil čes-
ký myslitel Vendelín Balcar (asistent proslulého národního buditele 
Járy da Cimrmana), když při jedné filozofické debatě poradil svému 
spoludiskutéru: „...když chlapče, posloucháš cizí hlavy, do své si 
naser...!“ 
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Všechny pochybnosti se kterými se hledající během své pouti se-
tká, mohou otřást vírou nebo i přesvědčením o té, či oné Pravdě 
nebo o vlastnostech, které jsou lidmi Bohu připisovány - ale nikdy 
by neměly otřást věděním o samé existenci Boha a jeho sprave-
dlnosti !!! 

Velmi důležitou vlastností nebo spíše potřebou při hledání – je 
umění rozvinout v sobě pokoru. Pokora je prakticky nejdůležitější 
ctností, které by měl člověk dosahovat, protože právě pokora je 
matkou dalších žádoucích vlastností, jako je ušlechtilost duše, sr-
dečnost, stud, takt a nesobeckost a další. 

Hlavním předpokladem k vývoji pokory je úplné pochopení doko-
nalých zákonů Stvoření. Pokora přináší požehnání a poznání. Ve 
své pravé formě nepředstavuje pokora tupé podrobení se moci 
Boží, ale vážné zkoumání a radostné žití v činu - tedy žádné slepé 
následování nepochopitelných nauk či věcí. Chození do kostela 
v noci, jak bylo a ještě někdy je zvykem v klášterních řádech, je na 
úkor spánku a zdraví. To je luciferská pokora, a ne pravé dění. 

Stejně tak „dobrý člověk“, který se rád nechá za svou dobrotu 
chválit, má k pravé pokoře na míle daleko. Naopak - je to nebez-
pečný člověk, protože si vlastně vynucuje vyznamenání. Takový 
člověk se stěží kdy dopracuje pravé pokory. Na druhém pólu stojí 
lidé, zmítaní stálým pocitem méněcennosti a zkroušenosti. 

Pravá pokora vyžaduje nejvyšší míru pohyblivosti, pilnosti, vytrva-
losti, svědomitosti a čisté lásky. Vyžaduje rovněž krajní zdrženlivost 
v posuzování bližního, protože kritika je určitou opovážlivostí, upíra-
jící bližnímu právo na vývoj. Krajní zdrženlivost ovšem neznamená, 
že by každá kritika byla špatná, a že bychom bližního měli jen chvá-
lit. 
Čím dále člověk postupuje ve svém vývoji, tím se stává pokorněj-

ším. Pokora je vlastně totéž, jako odvaha ke službě, resp. odhodla-
ná služba Lásce! Jakmile se někdo vědomě a radostně vřadí do 
záchvěvů Stvoření a koná svou práci bez podmínek, přání, otázek - 
i bez ohledu na to, jaká je to práce a na jakém místě - aniž by 
zkoumal, zda je pozorován a zda bude oceněn, takový duch již 
přijal milost pravé pokory. 

      Školou k dosažení pokory mohou být Ježíšova slova: 
„...pravím vám, abyste neodporovali zlu, ale udeří-li vás kdo 
v pravou tvář - nastavte mu i druhou...“. Protože „vyletět“ hned proti 
útočníku   a   oplácet  stejnou   mincí  nevede k pokroku. 



 
Jos.A.Zentrich 

 

Stránka  301 

      Stůjme vždy klidně nad možností urážky, nerozčilujme se a 
neklesejme na stupeň našeho protivníka. Ježíšův výrok je přirozeně 
míněn obrazně a zcela jistě nevyzývá k tomu, abychom se tupě 
podvolili jakékoli zlovůli nebo dokonce hrubě hmotnému napadení. 

 
Každé hledání by mělo vést k pokroku! 

 
O pokroku slýcháváme na mnoha místech. Člověk by si však 

měl co nejdříve uvědomit, že pravou hodnotou je pouze pokrok 
duchovní, protože jen v pokroku je vývoj - a kvůli vývoji jsme 
vlastně tady na světě. Tímto směrem by tedy mělo vést veške-
ré naše snažení. 
Člověk trvale přijímá energii z kosmu (Boží energii) a neustále ji 

transformuje. Transformací vznikají energie fyzické, citové a myš-
lenkové, které jsou stále vysílány ven, směrem k jiným osobám, 
zvířatům, věcem, k okolnímu prostředí, k situacím jako takovým. 
Výron energie může být přirozeně i směrem do nitra, tedy „sám 
k sobě“ - když se např. člověk lituje, je na sebe rozhořčen, když má 
pocity viny nebo naopak pocity ješitné samolibosti. 

Všechny tyto energie se podle přírodních zákonů ke svému vysí-
lateli vracejí. Návratu těchto energií říkáme karma - a právě karma 
vytváří zevní prostředí a podmínky, ve kterých se člověk potom na-
lézá. Navracené energie rozhodují o tom, zda člověk přichází na 
svět nemocen či zdráv, hloupý či chytrý, moudrý nebo pošetilý, do 
zoufalých poměrů nebo k milujícím rodičům, do klidné doby nebo 
do válečné vřavy, ale také o tom, zda získá zaměstnání, kde se 
bude moci plně uplatnit nebo zda bude muset dřít do úmoru. Přive-
dou jej do společnosti, která si ho bude vážit, případně do okruhu 
lidí, kteří jím budou opovrhovat. Může ztratit někoho, koho miloval, 
může vyhrát milión. Vedle toho si lidský duch přináší do opětovné 
inkarnace  také svou povahu, postoje a reakce - přirozeně jako 
výslednici svého dosavadního vývoje. Životními zkušenostmi se 
uvedené atributy povlovně mění. Zvláště nemoci a osudové rány 
člověka přinutí k tomu, aby se pozastavil a zamyslel nad sebou. 
Člověk, pokud je šťasten, zdráv a vesel, se totiž obvykle neunavuje 
přemítáním nad tím, zda ve svém vývoji spěje k duchovnímu po-
kroku čili nic. 

Tak pomalu, pomaloučku spějeme vpřed. Vývoj, daný duchovním 
pokrokem, ovšem není přímočarý, ale mohli bychom jej přirovnat ke 
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spirále. Nikdy bychom se neměli vracet zpět - a dokonalými karmic-
kými mechanismy je nám ve zpáteční cestě bráněno. 

Poměrně nebezpečnou překážkou pokroku v duchovním vývoji je 
- jednostrannost. Přirozeně, kdo se příliš vyvíjí v jednom směru, 
zákonitě zanedbává směry druhé. Jeho vývoj pak není pokrokem, 
protože chybí harmonie. Pak platíme třeba tím, že v jednom životě 
nám bude zakryta část intelektu - tedy ta, která byla nejvíce přepěs-
tována - aby nám bylo umožněno dohnat zpoždění v zanedbá-
vaných sférách žití. Kdo např. rozvíjí nadměrně pozemské bohat-
ství - aniž by jej správně uměl využít, zákonitě se v další existenci 
musí ocitnout v nuzných poměrech - neboť jen tak se naučí majetek 
a finanční prostředky nejen hromadit, ale i využívat ku prospěchu 
druhých i svému. Stejné ovšem platí i pro přepěstování určité vlast-
nosti. Kdo např. nadměrně pěstuje pružnost těla a zanedbává proto 
třeba rozvoj ducha - dříve či později „získá“ tělo nepružné, nemoc-
né, neustále mu vadící - což mu nadále zabrání těla využívat pro 
zneužívání (sportovci, top-modelky apod.), ale současně vytvoří 
prostor pro pokrok ve vzestupu ducha. 

O našem pocitu štěstí a neštěstí nerozhodují však ani tak skuteč-
né vnější okolnosti, ale spíše náš osobní přístup k nim. V jedné a 
téže situaci si bude jeden člověk zpívat, zatímco druhý si bude ze 
zoufalství rvát vlas i vous. 

Z řečeného ovšem vyplývá, že karma pro nás vlastně není až tak 
rozhodující - mnohem důležitější jsou naše osobní stanoviska. 

Je otázkou, zda je třeba dobrou karmou skutečnost, že jsme bo-
hatí a zdraví jako řípy, jestliže nás tyto skutečnosti svedou 
k zahálce a k vytvoření závislosti na majetku. 

Občas se setkáváme s názorem - že kdyby Bůh byl, nemohl by 
tolerovat takové množství zla a utrpení, kolik jich na světě dnes a 
denně nalézáme. Z toho podobní maloduchové potom vyvozují 
obmyslné závěry, že Bůh buď není nebo je krutý, nespravedlivý, 
špatný. Tito lidé si nemohou nebo nechtějí uvědomit, že mohou 
existovat mechanismy, které zaručují naprostou, laskavou a doko-
nalou spravedlnost, ale nejsou natolik zjevné, aby je bylo možno 
pochopit bez přímého vynaložení úsilí. Člověk pak tupě civí a ve 
svém zatemněném mozku nemůže pochopit, že si sám zavírá vrát-
ka k poznání Pravdy svou těžkou duchovní leností. 
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Je třeba konečně se probudit, což - snad - přinese poznání, že 
množství zla a utrpení, které Bůh na nás dopouští, je v přísné přímé 
úměře k tomu, kolik zla a utrpení sami vyprodukujeme. 

Občas naříkáme, jak musíme zápasit s překážkami, se zlem a 
utrpením. Kdybychom nezápasili, nebyli bychom schopni pochopit - 
a tím méně odstranit - zlo v nás samých. Až zlo plně odstraníme 
v sobě - přestane na nás dopadat!!! 

Na konci svého vývoje, až odložíme veškeré zlo a sobectví, po-
známe, jak je vše řízeno v absolutní dokonalosti a harmonii. Smíře-
ni se světem i se sebou se jednou konečně vymaníme z koloběhu 
životů a odejdeme, aniž bychom se ohlíželi. 

Mnohdy si stěžujeme na bídnou karmu a lámeme si hlavu, kterak 
se jí zbavit. Máme-li vskutku špatnou karmu, je to důsledkem toho, 
že jsme něco někdy udělali špatně. Proto si předem položme pár 
otázek: Předně pátrejme po tom, co jsme udělali špatně, a hned 
poté se tažme sami sebe, jak bychom postupovali při obdobné pří-
ležitosti v budoucnu. Neopakovali bychom náhodou stejnou chybu? 

Ubližuje nám někdo? Jsme nemocni? Žijeme v bídě? Hledající by 
si měl uvědomit - že je tomu tak proto, že právě v těchto otázkách 
někdy předtím chyboval!!! Nyní se bezohledně začněme zkoumat. 
Ano - dnes nikomu neubližujeme! Ale není tomu tak třeba proto, že 
prostě k tomu nemáme příležitost? Ale jak bychom se chovali, kdy-
by se naše situace vylepšila a pojednou nám byla svěřena třeba 
nějaká moc??? Vydrželi bychom být spravedliví? Určitě ano? Po-
tom z této karmy již nemusíme mít obavy. Prožitím je odstraněna a 
brzy sama odpadne. Ale opravdu již nikomu neubližujeme? Ani 
třeba zvířatům? 

Žijeme v bídě? A co kdybychom najednou vyhráli milión? Uměli 
bychom ho využít nejen ku prospěchu svému, ale i druhých? Ne-
máme v sobě dosud tendenci někoho -docela málo - ošidit? Třeba 
stát na daních? Že to je přece něco docela jiného? Inu, jak myslí-
me, tak konáme, co zaséváme, to sklidíme. Divit bychom se tomu 
však neměli!!! 

Jsme nemocní? Mrzutá věc. Takže se ptejme: Dbáme na své 
zdraví? 

Třeba náhodou nekouříme, nepijeme, nedrogujeme, nepřejídáme 
se, nelenošíme? 

Aha, tak ne. To je ovšem dobře. A co zdraví našich bližních? Ta-
ké nám leží na srdci? Že se o ně mají starat oni? No, budiž!? Ale 
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třeba - neubližujeme druhým např. jenom slovně nebo prostou ne-
láskou? Medle - tady už naše svědomí nebude až tak čisté, že? 

Trpíme společenskými poměry? Trápí nás probíhající války, či 
násilí? Ale utrpení četných zvířat nás moc nevzrušuje, že ne?! A co 
cikáni? Budeme se snažit jim spíše pomoci nebo je spíše jenom 
odsuzujeme? Že to sem nepatří? Nenapadlo nás, že třeba nenávis-
tí nebo jen silněji projevovanou nesympatií vůči někomu nebo i jen 
vůči něčemu - se vlastně svým „nepatrným“ podílem zúčastňujeme 
válek, násilí a jiných nepravostí??? 

Špatná karma na nás bude dopadat tak dlouho - dokud se vnitřně 
nezměníme, stejně tak jako se nemůžeme opravdu uzdravit, pokud 
se nestaneme vnitřně lepšími! 

Nakonec zjistíme, že žádná špatná karma vlastně neexistuje. To 
jen naše nevědomost a zlo v nás takto vyhodnotily události a dění, 
které nás potkaly - jako zákonitá výslednice našeho předchozího 
myšlení a konání. A náš budoucí život? Už je nám to jasnější? Co 
DNES zaséváme, to přeci budeme ZÍTRA sklízet!!! Není to krásné? 

Poslední otázkou, která by nás měla - ve smyslu dosahování du-
chovního pokroku - zajímat, je problém, jak se osvobodit od účinků 
karmy, tedy jak nevytvářet karmu novou, abychom se dostali domů, 
do duchovní říše, a nemuseli se již vracet sem do slzavého údolí 
této Země. 

Otázka toť věru jednoduchá, odpověď je poněkud složitější: vývoj 
skončí tehdy, až bude dokončen!!!  Zdá se vám tato odpověď po-
někud scholastická, případně zavádějící? Tedy jinak - vývoj bude 
ukončen, až plně odložíme své sobectví a budeme si plně vědomi 
své duchovní podstaty a existence. Obrazně bychom též mohli říci, 
že tomu tak bude tehdy, až pochopíme, že žijeme z Boží energie, 
ale přesto musíme 99% z námi zachytitelné energie přenechat spo-
lubližním a sami si ponechat pouze ono magické 1%. 

Pokud toužíme na této Zemi konat nějakou práci, něco znamenat, 
něco vlastnit - pak stále ještě budeme muset přicházet! 

Správným životním postojem je jedině nic nežádající, nemajetnic-
ká láska ke všemu stvořenému, která jen dává, aniž by čekala od-
měnu nebo odezvu ... 

Pravá láska je trpělivá, nezávidí, nevychloubá se a není domýšli-
vá. Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch. Dává druhému ne 
to, co se mu líbí, ale to, co mu prospívá. 
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Pravá láska se nedá vydráždit, nepočítá křivdy, neraduje se ze 
špatností, ale vždy se raduje z pravdy. Taková láska vydrží, taková 
láska věří, taková láska má naději - taková láska vede přímo do 
království nebeského ! 

 
 
Vždycky, když byla lidstvu poskytnuta slova ze Světla, snažil 

se je člověk pochopit. Ale prakticky vždy to chytl za špatný 
konec, různě je upravoval, tak aby odpovídala pozemským 
zvyklostem, a tím je vlastně zavlekl do úzkého okruhu svých 
očekávání a svých přání. 

Přitom někdy nejde ani tak o změnu slovního znění, ale čistě o 
nepochopení. Zvěstované informace přicházejí shora dolů a vyža-
dují proto mimořádné úsilí při snaze je pochopit. Naproti tomu vět-
šina hledajících je bére jako ostatní běžná lidská sdělení, a tak jim 
mnohdy uniká pravý smysl zvěstovaného poselství. 

Vezměme problematiku „duchovní cesty“. Mnozí hledající, ne-li 
většina, se domnívají, že duchovní cestou je studium „duchovní“ 
literatury, zbožné poslouchání (mnohdy) chorých výplodů mysli 
různých „mistrů“ a „guruů“ a jako měřítko svého „vzestupu“ béřou 
naučení se toho, že se umí uvést do mimořádných stavů mysli, kde 
zažívají různé halucinace, iluze, ba mnohdy i bludy - a tomu říkají 
vznešeně „vnor“, „božské souznění“, „samádhí,“ „poznané prožití 
Pravdy“, „pravé mystické vytržení“ a podobně. Prostředkem k do-
sažení těchto cílů je koncentrace, moderně např. (mimo jiné) ho-
lotropní dýchání, cvičení „reiki“, a různé další více či méně pofiderní 
praktiky. A tak hledající hledají a putují a kameny zaměňují za zlato, 
protože dosáhnou nanejvýše pozoruhodných kousků duchovní 
ekvilibristiky, což jim ovšem pro skutečný duchovní vzestup není 
pranic platné.   

Formy, které člověk takto vymyslel, jsou většinou pochybené, a 
dříve nebo později se musí rozpadnout v trosky. To vše je násled-
kem falešného myšlení vzniklého pokřivením pozemského rozumu. 

Právě domýšlivost je tou dominantní lidskou vlastností, která drti-
vé většině lidstva, a žel - i mnohým hledajícím, nedovolí dospět 
k Pravdě. 

Většina lidstva, včetně mnohých hledajících, je v současnosti už 
takřka ve stavu volného pádu, ale oni ještě nic necítí. Spodní palu-
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by jsou již pod vodou, ale na horních palubách duchovního Titaniku 
lidstva se ještě vesele tančí. 

Celé davy podléhají omylům, které si ovšem samy vyrobily, pro-
tože se všichni řídili pouze souborem vlastních přání - a Božím 
zákonům věnovali jenom pranepatrnou nebo žádnou pozornost. 

Jak neupřímné a farizejské je často slyšitelné „...Pane, jsem Tvůj, 
zde máš moji duši a nalož s ní dle své libosti...“ - tomu říkají lidé 
„pokora“. Ale Bůh nechce jednat za člověka - jednat musí vždy 
člověk sám. Člověk se musí s veškerou silou namáhat, aby plnil 
Boží zákony! Jak často člověk na pokraji tragické situace říká 
s rádoby vznešenou pokorou „...A pane, staniž se vůle Tvá...“ - ale 
kdyby svitla jen sebemenší jiskřička naděje, tentýž člověk by oka-
mžitě a rychle a rád uplatnil vůli svoji, aniž by ho Boží vůle, kterou 
před chvílí vyzýval, ještě dále zajímala... 

Hledající si musí uvědomit, že dnes už dobré chtění samo o sobě 
nestačí. Bezprostředně poté musí následovat dobrý čin, chce-li 
hledající hovořit o možnosti ke vzestupu! Bůh - v našem vlastním 
dobru - požaduje! - přesné a přísné plnění zákonů a jedinou naší 
nadějí je - co nejdříve to plně pochopit. Nestačí zákony plnit je-
nom přibližně, jenom polovičatě, ba už nestačí ani - plnit je ze 
sedmi osmin! 

V tom je omyl církví, omyl, který dnes vede k vražednému hnití 
lidských duší. Církve prezentují Boží spravedlnost změkčile. Ano, 
hřeš člověče, hřeš, ale občas musíš svých činů litovat, vyzpovídat 
se a přispět do pokladničky. Pak bude vše v pořádku.           ‚ 

NEBUDE! Jen přesné a přísné dodržování Božích zákonů vede 
vzhůru! To je Vůle Boží. Přestupování Božích zákonů je oním 
hříchem proti Duchu Svatému, který nemůže být -z principu věci 
samé - odpuštěn!!! Což církve sice hlásají, leč jednak nevědí proč 
tomu tak je, a jednak se tím nijak neřídí a ani řídit nehodlají... 

Kdo hledá, nalezne - kdo tluče, tomu bude otevříno! Kdo 
s dostatečnou hloubkou myšlení a s nejlepším chtěním přistupuje 
ke studiu duchovních zákonů – získá informace potřebné k tomu, 
aby šel skutečně vzhůru! Je třeba hledat a začít žít přesně dle Bo-
žích zákonů. Nic míň, ale také nic víc! Žádná mystická vytržení, 
žádná samádhí, žádná kyvadélka, žádné automatické kresby, žád-
né reiki - nic z toho není duchovní cestou, ale jde o pouhé hříčky, 
těžce člověka zdržující, a proto spolehlivě strhující dolů! 
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Častou chybou hledajícího bývá - spěch! Kdo spěchá příliš 
kupředu, nemůže ve své horlivosti dostatečně prožít to, čemu se již 
naučil. A co není prožito - jako by nebylo vůbec! Každé naučené 
slovo se musí prožitím stát činem! Teprve potom se opravdu sta-
ne naším duchovním vlastnictvím! 

Hledající by měl proto zanechat stálé touhy po novém - a naopak 
se snažit prožívat, a tím si dokonale uvědomovat to, co z Božích 
zákonů již zná - a to postupně převádět do života. Tak jako přesy-
cené tělo postupně zleniví, totéž se týká ducha. Přemíra informací 
nevede ke zvýšení vědění, ale naopak k jeho rozředění! Je třeba 
svěže začít, třeba s málem, ale nezastavovat se! 

Jedním z nejdůležitějších prvků skutečného duchovního 
vzestupu je - naučit se bojovat proti přemíře vlastních přání, a 
to jak v oblasti pozemsky hmotné, tak ale i v oblasti duchovní. 

Dosáhnout toho - je asi tím nejtěžším krokem na cestě vzhůru. 
Kdo toho skutečně dosáhne, ten už nebude mít proseb, protože 
s konečnou platností pozná, že prožívá přesně to, co je pro něho 
osobně to nejlepší, aby jej nasměrovalo vzdůru – a to i tehdy, když 
půjde o prožití těžká a nepříjemná. 

Nakonec zbudou na rtech hledajícího jen slova díků – za každé 
prožití, za každý okamžik !  

A to bude ten čas, kdy se z hledajícího pomalu ale jistě stane na-
leznuvší – kdy se začne stávat plně vědomou duchovní bytostí, 
která bude brzy oprávněna vstoupit na práh rajských zahrad, plných 
míru, harmonie a radostí. 

 
                                                         * * * * * 

 
Vraťme se ale ke zdravotnické problematice, která mi je nejbližší.  
Velmi dobrou diagnosticko-léčebnou metodou, která nám může 

hodně pomoci je tzv. etikoterapie, čímž rozumíme cílenou snahu, 
rozebrat s nemocným celý jeho dosavadní život, ať již z hlediska 
životního stylu a životosprávy, tak - a to především - z hlediska jeho 
případných chyb a omylů na poli etickém a mravním. V závěru eti-
koterapeutického pohovoru dospějí terapeut a nemocný ke společ-
nému závěru o skutečných, duchovních příčinách onemocnění. Kde 
je známa pravá příčina - a kde je chuť se s touto příčinou poprat a 
odstranit ji, tam je velká naděje na uzdravení i z velmi těžké nemo-
ci. 
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Jedním z prvních úkolů při etikoterapii bude boj proti vlastnímu 
sobectví. Je to tzv. „práce na sobě“. Při potírání sobectví je třeba 
vyjít od poměru nemocného k práci. Práce nesmí být ani málo, ani 
moc a je potřebné, vybudovat si k práci optimistický vnitřní poměr, 
aby nemocný viděl, že jeho práce má smysl, je přiměřeně oceňo-
vána a vykonával ji s chutí. Druhým stupněm pak bude přechod od 
práce jako takové, konané hlavně pro uspokojování svých potřeb 
(hmotných, duševních i duchovních), k práci, konané nezištně pro 
někoho jiného, protože taková práce je zdrojem duševního klidu a 
nevyčerpatelným pramenem síly a radosti. 

Dalším spolehlivým činitelem bude - štědrost. Člověk se má a 
musí naučit dávat -nejen hmotné statky, ale i své vědomosti, své 
duchovní a mravní bohatství. Dáváme-li nesobecky, tedy bez oče-
kávání odměny nebo náhrady, vykonáváme tím v podstatě nej-
vlastnější úkol svého duchovního růstu a člověk se tím vnitřně 
osvobozuje. 

„V dalším kole“ etikoterapie se zaměříme na ovládání sama sebe, 
svých myšlenek a citů. Jen člověk, který si umí nejen poručit, ale se 
i poslechnout a dovede se ovládnout, jen takový člověk se může 
zbavit nevědomosti a zlomit v sobě sobectví. Takový člověk je pak 
opravdu moudrý ! Je třeba neustále a bez přestání kontrolovat tok 
svých myšlenek, a udržovat je v čistotě. Jakmile shledáme, že se 
nám do mysli vkrádají myšlenky zlé, neharmonické, rušivé - tu mu-
síme ihned vyvinout nejvyšší úsilí, abychom se jich co nejrychleji 
zbavili - protože z nedobrých myšlenek dříve či později vyrostou 
nedobré skutky a my dobře známe platnost Ježíšova výroku „...a po 
skucích jejich poznáte je...“ 

Proto zřejmě nejsprávnější způsob léčení je takový, kdy probere-
me všechny překážky, které nám klade hmotné tělo, až se propra-
cujeme ke svému vyššímu duchovnímu Já, které pak buď prostřed-
nictvím nižšího Já (rozumu) nebo bezprostředně ovlivněním vege-
tativního nervstva zapůsobí na to, co se právě v těle odehrává. 

Vše, co jsme si o etikoterapii zatím řekli, vyjádřil velmi krátce a 
přesně Ježíš svým známým doporučením: „...hledejte nejprve krá-
lovství Božího a vše ostatní vám bude přidáno...“ 

Principem etikoterapie tedy je, aby nemocný bezpečně a jedno-
značně poznal, jak jeho chybné chtění vedlo ke „hříchu“, tedy 
k přestoupení Božích zákonů, což se ve zpětném účinku promítlo 
do nynější nemoci. Pokud nemocný bude chtít vyrovnat takové 
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porušení zákonitostí, musí přirozeně odstranit škodu, kterou způso-
bil, ale hlavně - a to bezpodmínečně - vzdát se ve svém nitru ná-
chylností k dalším přestupkům podobného typu. („...jdi a nehřeš 
více...!!!“) 

Nemocný si musí uvědomit, že uzdravení (z těžké choroby) „z 
venku“ nemůže mít dlouhého trvání. Trvalé uzdravení může nastat 
jen následkem silného zásahu do vnitřního života, úplnou a pod-
statnou změnou charakteru, nazírání, smýšlení, cítění a v koneč-
ném důsledku i konání! 

Etikoterapii jako filozofickou kategorii poprvé formuloval na pře-
lomu dvacátých a třicátých let český lékař MUDr. Ctibor Bezděk, 
který své myšlenky vyjádřil v knize ZÁHADA NEMOCI A SMRTI 
aneb ETIKOTERAPIE, čili LÉČENÍ MRAVNOSTI, která vyšla popr-
vé v brněnském nakladatelství POKORNÝ v roce 1931 a zatím 
naposledyv olomouckém nakladatelství FONTÁNA v r. 1996. 

Při hledání příčiny nemoci se často zapomíná na „nemoc 
z neplnění úkolu,“  kterých je poměrně hodně a lidé si navíc tento 
důvod jaksi moc nechtějí připouštět:   lidský duch při opětovné rein-
karnaci získá – kromě zdůraznění nutnosti dalšího osobního vývoje 
– ještě úkol, pomáhat na Zemi těm lidským duchům, kteří zaostáva-
jí. Úkol není ovšem nějakým svatým Petrem nekompromisně nadik-
tován, ale inkarnující se duch si úkol víceméně zvolí sám, přičemž 
samozřejmě volí takový, jaký bude moci v rámci své situace, svých 
vloh a možností přiměřeně kvalitně plnit. Ale dnes už je taková do-
ba, že lidé většinou tento úkol neplní, ale co je horší, ani ho nehle-
dají a většinou ani netuší, že nějaký takový úkol mají. Pak se 
ovšem nelze divit, že v závěru života takového jedince přichází 
nemoc, jako poslední nápravný prostředek, která je vlastně poku-
sem přírody, takového – jinak hodného - člověka ještě na poslední 
chvíli správně nasměrovat. Kéž bychom aspoň toto pochopili. 

Nyní je ovšem třeba položit si otázku, co je vlastně potřeba dělat, 
když už onemocníme, Na studium duchovních zákonů, principů a 
zákonitostí je v této chvíli již poněkud pozdě – i když ještě ne úplně! 

Během mé léčitelské praxe se mi jednoznačně osvědčil postup, 
kterému říkám „ekologie duše.“ Většinou doporučuji svým klientům 
postup, kombinující zákroky oficielní medicíny, postupy alternativní 
medicíny a právě postupy duševně ekologické. 

Abonent vyhledá osamělé místo, lhostejno zda v příbytku nebo 
v přírodě, pohodlně se usadí, nejlépe do lenošky s opěradly pro 
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ruce, pomodlí se a začne v duši probírat jakousi retrospektivní úva-
hu o chybách ve svém životě. Začneme dneškem, postupujeme 
přes včerejšek postupně dál a hlouběji a vzpomínáme si postupně 
na chyby, kterých jsme se na své životné pouti dopustili – až hlubo-
ko do dětství. Samozřejmě není nutné tuto náročnou pouť uskuteč-
nit v jediném dni, ale většinou to jde.  Pochybnosti typu „...co když 
si na něco nevzpomenu...“ je třeba důsledně vyvrátit – při poctivé 
touze si každý vzpomene na všechno !!!  Mohu na sebe prozradit, 
že jsem si vzpomenul i na takovou maličkost, jako že jsem v 7 le-
tech ukradl na poli kedlub. 

Závažnější prohřešky je dobré  na místě si zapsat. Upřímně řeče-
no, nejsem si jist, zda bych byl schopen poradit abonentu, který by 
ve svém přehledu měl poznačeny 4 vraždy, 5 znásilnění, bezpočet 
loupeží a krádeží...   ...ale spíš si myslím, že takový klient mi ne-
hrozí, protože takový člověk by zřejmě nebyl schopen naladit se na 
podobnou myšlenkovou vlnu.  

Podívejme se nyní na praktický případ. Šlo o starší paní, trpící 
gynekologickou rakovinou, která se nakonec plně uzdravila. První 
situací, kterou si paní při retrospektivě uvědomila, byl rok 1989, 
v létě opřed sametovou revolucí. Paní tehdy pečovala o svoji ne-
mocnou maminku, která chřadla a zdálo se, že takříkajíc „pracuje 
ke konci.“  Jednoho dne přišel manžel naší paní – říkejme jí třeba 
Boženka – domů celý rozradostněný a pravil, že jejich dílna  vyhrá-
la socialistickou soutěž a on dostal zdarma dva čtvrnáctidenní pou-
kazy na Jadran. Boženka, ale neplesala a poukázala, že nemůže 
jet, protože musí dochovat maminku. Manžel ale úsměvně pravil, 
že na to už myslel a o maminku se těch pár dní postará jeho přítel 
MUDr. Nováček na místní interně. Dohodnuto – uděláno. Jelo se na 
Jadran. Zájezd sice maminka „posvětila“ – ale nakonec na to poza-
pomněla a své dceři v duchu hrubě lála, že se na ni ani nejde podí-
vat. V tomto neblahém rozpoložení ale Prozřetelnost sfoukla ma-
minčinu svíčičku. Negativní výron energie byl ale na světě, vyhledal 
adresátku, a tam kde byla oslabena, propuklo onemocnění. Samo-
zřejmě – ne že by maminka Božence přála rakovinu, to ani omylem, 
ale negativní energie se nějak musela uplatnit.  

Bylo to v roce 1999, kdy maminka byla již 10 let mrtvá. Co teď ? 
Boženka si vzala do ruky maminčinu fotografii a poprosila ji za od-
puštění, že nebyla u jejího úmrtního lože – tak jako kdyby maminka 
stála před ní. Maminka ihned a ráda provinění odpustila, protože 
výron její negatívní energie ji nikterak nectí a dosud ji brzdil 
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v duchovním vzestupu. Protože ale provinění vzniklo na Zemi, 
v hrubé hmotnosti, mělo by tamtéž být i uzavřeno !  Boženka se 
provinila zanedbáním péče – rozhlédne se po okolí, zdali by tako-
vou péči nemohla někomu náhradně věnovat, např., bude nějaký 
čas nakupovat nebo uklízet nemocné sousedce. Pokud by Boženka 
pro nemoc už nebyla fyzicky takové pomoci schopna, může věno-
vat nějakou přiměřenou částku třeba na provoz Charity – což je 
nebohatá organizace, zabývající se pomocí potřebným... 

Druhým prohřeškem Boženčiným byla skutečnost že mírně ošidi-
la bratra při dělení dědictví. Maminka si přála, aby malé dědictví po 
ní dělila Boženka, jako nejstarší dcera. Sobě měla ponechat chatu, 
chalupu v dědině měl dostat bratr Jirka, protože v chalupě je dílna 
po tátovi a Jirka je šikovný kutil, který ji využije, protože Boženčin 
manžel Karel má na manuelní práci obě ruce levé. Boženka přislíbi-
la – a chtěla tak i učinit, leč choť Karel byl ostře proti – kam si bude 
dávat embéčko, když ho Jirka z chalupy vytěsní. Takže Jirka nako-
nec dostal chatu. Co teď. Jirka žije – takže Božence nezbylo, než 
vzít čepici do ruky a jít za bráškou se nějak domluvit, jak to napra-
vit. V tomto případě věc nakonec dospěla k happyendu, protože 
bratr velkoryse schválil stávající stav, protože si mezitím postavil 
domek i s dílnou... 

Takovýmto způsobem lze v relativně krátkém čase zrušit mnohá 
stará provinění. Samozřejmě nemohu tvrdit, že provedení zmíněné 
„ekologie duše“ vede vždy k uzdravení – ale v každém, opravdu 
v každém případě abonent někde v oblasti solárního plexu cítí těž-
ko definovatelný dobrý pocit a úlevu.  Pokud nemocný začne tímto 
způsobem myslet příliš pozdě, naděje na uzdravení klesá, ale je 
třeba vědět i to, že vůbec není jedno, v jakém stavu člověk umírá a 
duše odchází... 

Vždy ale musí být splněna rovnice:  
 
Uzdravit se = učinit se lepším ! 
 
Lidé, kteří se uzdravili, potvrzují, že cítí velkou vnitřní změnu. 

Jedna klientka to potvrdila slovy – že se cítí být dnes někým úplně 
jiným... 

V posledním desetiletí vidíme stále sílící snahu řady lidí o změnu 
životního stylu, a to především v otázce zdravé výživy. I když (v 
českých podmínkách) různé kantýny, bufety, jídelny i restaurace 



 
Člověk a kosmický řád …. 

 
Stránka 312  

tvrdošíjně a rigidně setrvávají při starém a lehké, opravdu zdravé 
jídlo v nich marno hledati, na druhé straně vidíme, že jako houby po 
dešti vyrůstají prodejny zdravé výživy, zelené lékárny atp. - a mno-
ho lidí aktivně pracuje na změně svého jídelníčku. Je to chvályhod-
né, ale není to to nejdůležitější, co by měl člověk naší doby změnit. 
Podobné embargo jako na bůček musíme vyhlásit i na nečisté myš-
lení, konání a skutky. 

Pokud - jako lidstvo - ekologicky nevyčistíme své myšlení a cítění 
- a z toho vyplývající chtění, nepomůže nám ani sebevědečtěji při-
pravená, nejzdravější výživa, protože výživa je jen jedním z prvků, 
kterými lze ovlivnit svůj zdravotní stav. 

Již Paracelsus si všiml a o 200 let poté Hahnemann přesněji defi-
noval skutečnost, že pravý původ každé nemoci leží mimo fyzické 
tělo. V obecné rovině bychom za nemoc měli a mohli označit 
každý negativní duševní sklon - to jest každé vytrvalé jednání, 
odporující zákonům Stvoření. 

Chybným myšlením, špatným chtěním a nedobrými skutky se 
nejprve naruší harmonická vibrace na jemnějších úrovních. Tato 
nerovnováha se při delším trvání vlivu pozvolna tlačí dolů, přes tzv. 
astrální tělo, do těla hmotného. 

Narušení tělesného zdraví je tedy - až na výjimky - jen ko-
nečným a nejzazším důsledkem nerovnováhy, vzniklé již pod-
statně dříve na jemnějších úrovních. 

Mezi závěrečným tělesným projevem a duševním stavem, který je 
pravou příčinou dnešního onemocnění, nacházíme různě dlouhé 
údobí latence, kdy jsou člověku dávány na jevo jeho chybné posto-
je mírnějším, ale přesto zřetelným způsobem, takže - prakticky vždy 
- má dost času na to, aby na jemnější upozornění mohl reagovat a 
své počínání změnit. Promeškáním této příležitosti, která na něj 
doléhá jako nejistota, neklid, či nervozita při určitém jednání, si však 
vynucuje důraznější upozornění, které pak přijde formou nemocí. 

Duchovní podstata je odpovědná za vznik jakéhokoli onemocně-
ní, jehož negativní vibrace jsou východiskem pro změny nejprve 
v těle astrálním, a konečně i v těle fyzickém. Druhem dotyčného 
negativního sklonu se totiž vytvářejí takové vibrace, které přímo 
„předurčují“, jaký orgán bude později postižen - a jak. V případě 
závažných sklonů jsou příslušné vibrace již součástí karmického 
vybavení a odpovídající změny se vytvářejí již v těle matčině, tedy 
vlastně před narozením. 
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Vůbec tedy není podstatné a rozhodující, kde a kdy člověk 
ten který sklon získal, ale podstatné je, že jej dosud má a proto 
jeho nynější tělo nese v sobě všechny předpoklady k tomu, 
aby se příslušný sklon mohl v těle plně projevit. 

Z toho, co bylo řečeno, jasně vyplývá, že vůbec není potřeba znát 
průběh minulých inkarnací, jak si lidé v poslední době často a rádi 
namlouvají - protože v tomto těle, za nynějšího života, je k dispozici 
souhrn všech našich chyb, které jsme nashromáždili, a které musí-
me odložit! 

Určité sklony a vadné návyky tlačí člověka do určitého způsobu 
myšlení, jehož vibrace potom člověka obklopují a mění, či spoluvy-
tvářejí jeho vyzařování, které způsobuje odpovídající změny napřed 
na astrálním a později i na fyzickém těle. 

Každý orgán neporušeného astrálního těla vyzařuje při odlišné, 
jen jemu příslušné frekvenci záření, korespondující s vyzařováním 
určitých vlastností. Pokud člověk tyto vibrace obrací do správného 
směru, dochází k harmonické rezonanci a jak příslušná vlastnost, 
tak odpovídající tělesný orgán se dále zlepšují. Naopak - při ne-
správném rozvíjení vlastností dochází k diskrepanci mezi jejich 
vyzařováním a vyzařováním příslušných orgánů, výsledkem čehož 
je napřed porucha řádu, potom chaos a nakonec oslabení a nemoc. 

Poruchy astrálního těla jsou již vnímatelné - jako „záhadné“ 
chorobné stavy, které soudobé lékařství neumí ani poznat, ani 
vysvětlit, takže je odstrkává do říše simulace, vymýšlení si, 
přecitlivělosti nervů - a v „nejlepším“ případě je označí jako 
tzv. „funkční poruchy“. 

Všechny tyto podivné stavy - jako otoky, zatvrdlinky, bolesti hlavy 
a jiné stesky mají tedy svůj zákonitý původ v poruchách astrálního 
těla, jeho orgánů a energetických drah. Je to již vlastně druhé varo-
vání, které obyčejně přichází potom, co se nám „úspěšně“ podařilo 
utlumit varování první, spočívající v pocitu neurčité tísně a tlaku. Ve 
fázi prvního varování není schopna medicína nijak pomoci - a ve 
fázi druhého varování je tomu stejně. Lékaři nanejvýš podají nějaký 
prostředek, který utlumí vnímání bolesti a sníží citlivost, takže do-
tyčný se cítí lépe - ač choroba progreduje. 

V takových stavech může pomoci buď dobrý léčitel - energetik 
nebo dobrý homeopat a v některých případech též dobrý bylinář. 
Léčitel a homeopat totiž zasahují přímo na astrálním těle a bylinář 
zasahuje na nejjemnějších úrovních hrubé hmoty. 
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Je přirozené, že léčení je úspěšné především tam, kde ruku 
v ruce s ním jde též duchovní a duševní proměna nemocného. 
Zdraví lze ovšem dosáhnout i bez této proměny, ale takový stav 
není nikdy definitivní a je ho třeba chápat pouze jako milostivý od-
klad, umožňující znovu nabrat sílu a vzchopit se. Nejde tedy o pro-
minutí a už vůbec ne o nějakou nespravedlnost. Zdravotní stav je 
potom přiměřený až do doby, kdy oslabené tělo již přestane být 
schopno obnovovat stále křehčí rovnováhu a člověk znovu one-
mocní. To se může i vícekrát opakovat, takže člověk se může i 
vícekrát uzdravit, aniž by vlastně poznal pravé příčiny svých obtíží. 

Stav fyzického těla je ovšem možno narušovat - a zpětně též léčit 
- i hrubohmotnými prostředky - stravou, odpočinkem, pohybem atd. 
Avšak pokud jsou i tyto, ryze hrubohmotné prostředky zneužívány 
tak, že narušují zdraví, jsou vlastně také výsledkem špatných sklo-
nů, např. neukázněnosti, nedbalosti či povrchnosti nebo trestuhod-
né lehkomyslnosti. Mají pak za následek hromadění toxických látek 
v těle fyzickém a narušování příznivých vibrací v těle astrálním. 
Následkem zákona přitažlivosti stejnorodého směřují pak všechny 
tyto vlivy do míst již dříve narušených. 

Tak dochází k vystupňování a k urychlenému vývoji chorobného 
procesu, na jehož počátku stál špatný duševní sklon. Je třeba vě-
dět, že základní problémy, které máme v tomto životě řešit, jsou 
zesilovány jakýmkoli přidruženým negativním vlivem! 

Ve všech případech má tělesná disharmonie původ ve svobod-
ném rozhodování lidského ducha, který tím sleduje svůj nejvyšší cíl, 
jímž jest všestranný duchovní rozvoj a nezištná pomoc druhým. 

Na nemoc nesmíme tedy nahlížet vždy jako na nějakého nepříte-
le, ale spíše jako na pomocný program, kterým se duch brání zni-
čení těla, ke kterému je naše svobodná vůle (zatím) směřuje. 

Tělesné obtíže jsou neodmyslitelně spojeny s hlubším prožívá-
ním. Člověk si dříve či později začne klást otázky, na které by před-
tím ani nepomyslel - a jeho pohled na svět se začíná pronikavě 
měnit. 

Zamyslet by se měli nejen nemocní, ale i lidé z jejich okolí, pře-
devším pak rodiče vážně postižených a zemřevších dětí - neboť je 
pravděpodobné, že tento stav nastal mimo jiné proto, aby tito blízcí 
začali vidět za nemocí svého dítěte naléhavou výzvu ke své vlastní 
proměně. 
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Zvláštním projevem jsou např. některé mentální poruchy, přede-
vším u dětí. Onemocnění předního mozku zabraňuje jakékoliv pro-
nikavější rozumové činnosti a vylučuje také možnost uplatnění svo-
bodné vůle. Takto  postižený člověk může svůj stav pouze prožívat. 

Je vysoce pravděpodobné, že za touto chorobou se skrývá dří-
vější geniální rozumář, kterého takto příroda laskavě usměrňuje 
k prožívání, protože jedině prožíváním je možno vykročit duchovně 
kupředu. 

Žádné onemocnění tedy nemůže mít pravý důvod ve hmotě, ne-
boť aby se stav projevil fyzicky, musí se nejprve zformovat v astrál-
ním těle - a toto formování je pod přímým vlivem lidského ducha. 

Všechny nemoci, včetně úrazů jsou tedy již jenom zákonitým pro-
jevem toho, co předcházelo nebo co se dosud odehrává 
v nejhlubším lidském nitru. Tedy - žádný nevyzpytatelný a předur-
čený „kismet“ (osud), kterému by nešťastník padl za oběť - ale zá-
konitý výsledek dosavadního chtění a prožívání. 

Je jasné, že cesta k opravdovému uzdravení vede přes tvrdou 
práci na sobě a na odvržení nesprávných sklonů, které nás přivedly 
až k nemoci. Nejúčinnějším a nejbezpečnějším léčivým prostřed-
kem je stav, který je znám již odedávna - a to je pokání. Když se 
člověk s hlubokou důvěrou obrací k Bohu, dochází nejen v jeho 
duši, ale i v jeho těle k podivuhodným změnám (prokázány jsou i 
chemické změny v krvi, v moči, ve tkáních, v mozku atp.). Aktem 
pokání se člověk totiž otevírá přílivu Boží kosmické síly - a jedině ta 
léčí. 

Avšak pozor! Podstatou pokání nemají být neplodné výčitky svě-
domí, sebeodsuzování nebo lítost nad minulostí. Podobné emoce 
pouze škodí. Kát se - znamená soustředit všechny síly na proměnu 
sebe sama, s pevným rozhodnutím již nikdy neopakovat chyby, 
kterých jsme se dříve dopustili. Je to proces, jehož smysl spočívá 
v tom, aby obrovský příliv energie, kterého se nám přitom dostává, 
působil tvořivě - protože právě pokáním přetrháváme dosud neko-
nečný řetěz příčin a následků. 

Mechanismus pokání musí být nerozlučně spojen s poznáváním 
celkového obrazu světa. Abychom si uvědomili porušení zákona, 
musíme znát nejprve zákon samotný. 

Součástí pokání je ovšem i smíření. Smířením rozumíme takový 
stav mysli, kdy si člověk uvědomí, že všechno to, co prožívá, je 
bezvýhradně k jeho dobru a pokorně přijme jakoukoli životní zkouš-
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ku, kterou je třeba nemoc. Tím ovšem ušetří obrovské množství 
energie, kterou by jinak vyplýtval na neplodné výhrady a protesty 
proti vzniklé situaci. Této energetické rezervy lze potom s úspě-
chem použít k vnitřní duchovní proměně, a tím jednak k dalšímu 
vývoji a jednak k procesu uzdravování. Všichni zdraví a dlouhověcí 
lidé bývají většinou dobrosrdeční. Dobrosrdečnost je vysoce pozi-
tivní duchovní vlastnost a mimo jiné též znamená, že její nositel má 
rád lidi - a proto se nedopouští vůči nim energetických výpadů, 
pročež je sám víceméně nedotknutelný. 

Škodlivá je ovšem i lítost nad nemocí bližního. Jestliže člověka 
litujeme, tak vlastně souhlasíme s jeho potížemi. Přemítáme pouze 
o následku a zapomínáme na pravou příčinu, čímž vlastně napo-
máháme jeho duchovnímu poklesu. 

Jedním ze silných ozdravujících citů je - láska. Člověk by měl 
okolní svět milovat. Když milovat přestane, dočká se jen vnitřního 
marasmu a duševních muk. Když se pak člověk pokouší tuto bolest 
nějak nepřirozeně utlumit, dochází k návyku např. na alkohol nebo 
drogy nebo dokonce „jen“ na negativní, smutné myšlenky. Hladina 
lásky ovšem dále klesá a člověk cítí stále větší ukřivděnost. Nápra-
vy lze dosáhnout tak, že odpustíme „světu“ a vůbec všem, kdož 
nám ublížili a smíříme se se stávajícími okolnostmi, ač momentálně 
vypadají nepříznivě až hrozivě - protože si uvědomíme, že právě 
tyto potíže jsou jediným možným řešením, které nás formuje ve 
smyslu duchovního vývoje. 

Když člověk myslí jen na pozemské slasti a zapomíná na du-
chovní principy a lásku k bližním, začíná se podobat rakovinné buň-
ce, která pustila organismus ze zřetele a stará se jen a jen o sebe. 
Tento proces je nutno zastavit, protože je nebezpečný pro celý 
vesmír. 

I proto je člověk periodicky odtrháván od pozemskosti různými 
nemocemi, zraněními, ba i smrtí - v závislosti na tom, nakolik jeho 
duše lpí na pozemském. Umění - přijmout utrpení jako dar Boží, je 
uměním očisty duše a uzdravení těla... 
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CO NÁM PŘINESE BUDOUCÍ VĚK ? 

 
Jos. A. Zentrich 

 
Už delší čas je doba těhotná očekávaným příchodem závažných 

změn, především v lidském myšlení a potom i odpovídajícího koná-
ní. V souvislosti s tím se hodně hovoří o příchodu tzv. Vodnářského 
věku. 

K tomu nejdříve malé vysvětlení:  zemská rotační osa netrčí do 
vesmíru stále stejně, ale vykonává krouživý pohyb, jako důsledek 
jevu, zvaného precese, která je způsobena vlivem gravitačních sil 
Slunce, Měsíce a velkých planet na zeměkouli. Průsečík světového 
rovníku, kde světový rovník je průmět zemského rovníku na ne-
beskou báň a ekliptiky, což je průmět dráhy Země kolem Slunce 
tamtéž - vytváří na obloze dva body:  bod jarní, ve kterém se na-
chází Slunce o jarní rovnodennosti a bod podzimní, ve kterém je 
Slunce o rovnodennosti podzimní. Vlivem precese tyto body po-
vlovně putují ekliptikou (zvěrokruhem) pohybem retrográdním čili 
zpětným, aby za 25.729 let opsaly celou kružnici. Tento cyklus se 
nazývá velkým neboli Platónským rokem. V jednom znamení pak 
jarní bod mešká přibližně 2.144 let a tomuto období se říká „věk.“ 

V současnosti se jarní bod nachází na nultém stupni znamení 
Ryb, aby záhy vstoupil „zezadu“ na 30. stupeň znamení Vodnáře – 
neboli končí věk Ryb a začíná věk Vodnáře. 

Vypočítat okamžik přesného začátku Vodnářského věku je prak-
ticky nemožné, protože nevíme skutečný začátek současného 
Platónského roku – takže při výpočtu vždy musí jít o nějakou doho-
du definování místa, od kterého děj počítáme. 

Jako nejvíce logické se jeví, odvíjet putování jarního bodu sou-
hvězdími od postavení hvězdy alfa v souhvězdí Lva, kterou je Re-
gulus, protože ten se nachází přímo na ekliptice. Ostatně – ne 
nadarmo se v antice Regulovi říkalo Stella regina – řídící hvězda. 

Astronomové (a astrologové) vypočítali, že 0o siderického zvířet-
níku, který obsahuje souhvězdí se sešlo s 0o  tzv. tropického zví-
řetníku, ve kterém počítáme znamení  o jarní rovnodennosti roku 
132 před Kristem. V tuto dobu činila ekliptikální délka (úhlová vzdá-
lenost od jarního bodu) Regula činila rovných 120o – a tato hodno-
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ta se současně rovnala ekliptikální délce začátku siderického 
zvířetníku se souhvězdími.  

Takto počítáno – a za předpokladu, že budeme uvažovat zname-
ní a souhvězdí stejně velká – nastane vstup jarního bodu do zna-
mení Vodnáře a tím i Vodnářský věk o jarní rovnodennosti roku 
2012.  

Takto počítaný vstup do Vodnáře ovšem odpovídá stavu na „ob-
loze“. Nebere se zde v úvahu skutečnost, že mnoho myslitelů včet-
ně hlavního autora této knihy rozlišují mezi znamením a sou-
hvězdím. Jinak řečeno. To co vidíte na obloze není to co na nás 
působí. Vychází z předpokladu, že to nejsou souhvězdí, tedy ne-
beská tělesa, ale princip daný celým Vesmírem a hvězdy jsou pou-
ze ukazatelé. Znamená to pouze to, že je lhostejné, zda tam nějaké 
hvězdy jsou či nikoliv. Princip bude působit i bez nich. 

Pokud tedy vycházíme z principů uvedených v základní knize, tak 
se dostáváme kupodivu rovněž do situace obrovských změn. Ty 
vyvolává stav nutnosti změny našeho stupně vnímání. Dle už zmi-
ňovaného hlavního autora této knihy je to tedy vyšší stav RYB, jež 
se projevuje především duchovností, harmonií a nutností odvržení 
materialního vnímání světa. Což při současném stavu společnosti 
bude nutně vyvolávat značné otřesy. 

Pojďme se ale podívat ještě na to jak to vidí jiní. 
Ti říkají. 
Vypadá to hezky a logicky – jenže nevíme, zdali takový výpočet 

bude příroda opravdu respektovat. Máme k dispozici prostě „přesný 
součet nepřesných čísel.“ 

V takovém případě se nelze divit, že různí autoři docházejí 
k různým výsledkům. Třeba moravský astrolog Lubomír Gurský (a 
jiní) klade začátek Vodnářského věku na jarní rovnodennost 2378, 
astrolog dr. Špůrek soudí, že by se to mělo počítat opačně, takže 
nečekáme až jarní bod docouvá do znamení Vodnáře, ale správně 
jarní bod zepředu vstoupí do znamení Býka. 

A hlavní autor této knihy, Antonín Mareš, tím, že vychází 
z Pálešovy Angeologie dějin, klade dokonce začátek Vodnář-
ského věku  až na rok 3557. 
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Kdo bude mít pravdu? 

 
Lidé čekají a čekají. Jedni se odvolávají na starobylý Mayský ka-

lendář, druzí očekávají přílet mimozemšťanů – kolega bylinář Jukl 
dokonce svého času obdržel povolávací rozkaz, kde mu Aštar Še-
ran, velitel deseti tisíců kosmických korábů, dával přesné pokyny, 
jak se má zachovat a co si má připravit; včas bude vyzvednut a 
zavezen na kosmickou loď, kde pobude, než kolegové p. Šerana 
zeměkouli očistí – a pak bude slavnostně navrácen do nového. Juj, 
to bude fičák ! A třetí zase sází na ilumináty, zednáře a všelijaké 
tajné spolky, kteří chtějí Zemi zničit atd. atd. 

Jak to ale bude doopravdy? Předně – téměř žádný 
z předkládaných scénářů budoucnosti lidstva, potažmo Země jako 
takové – nepočítá s Boží pomocí; tu ale máme jako lidstvo ještě 
jednou přislíbenu ! 

Změna ale přijít musí, protože jinak by lidstvo se svým součas-
ným myšlením Zemi doslova rozebralo na náhradní díly – to cítí 
dnes už skoro každý. Takže pokud hybatelem nebude Vodnář, 
bude ho muset zastoupit jiná veličina 

Dva scénáře předložil psychiatr dr. Martin Tuček v Mladé Frontě 
Dnes dnen 7. února 2007: 
 

Rok 2184: velký děs 
 
Čekají nás pro budoucnost dva scénáře, označme si je A a B. 

Scénář A: trýznivé klimatologické prognózy (NASA, Love-
lock, Stern, EU, OSN) vyburcují demonstrace, mocní, národy a 
média vytřeští oči a svorně, lopotně za pět či deset generací 
odkloní neštěstí. 

Scénář B: volali na poušti, volali, ničeho se nedovolali. Hyb-
nou klimatvornou silou se stala hloupost a chvástavost, ha-
mižnost dál rozpalovala horečku fosilních paliv. „Nejvyšší ná-
čelník“ vedl business as usual, nic nepochopil, zbrojení ne-
omezil, mlžil a retušoval. A „země zaslíbená“ nadále chrlila 
více CO2 než celé kontinenty. Pro nejmocnější hlouček lidí bylo 
oteplení jako kus na jevišti, jakási bezplatná repetice: když tak 
se to celé nazkouší znovu... Nevidět, neslyšet, i to je syndrom 
těžké diagnózy - nejdříve popření: „U nás se to stát nemůže.“ 
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Pak tzv. smlouvání s nemocí. Čas letí, nemoc se stává fatální, 
bude následovat bezmocný hněv, strach, deprese. 

Nová doba přinese nevídané druhy frustrace. Nejprve tu je-
dinečně lidskou - na rozdíl od zvířat posedla „lidi rozumné“ 
fixní idea „růstu“. Drásá je, nemají-li rok od roku víc. Pak přijde 
mrazivá, bezedná, existenciální „frustrace melancholická“: 
představa vyhlídek na zhoršování všeho, ne na pár let, ale po 
tisíciletí, z lidské perspektivy vlastně věčně. Ani jedinec, ani 
obec, ani stát, nikdo nic nenadělá, svět se nedomluvil, propás-
lo se to. Ohlížení za zářnou nenávratnou dobou bude nesnesi-
telně bolet. Mýty vyprávějí, co s sebou nese pád ze zlaté doby 
do doby železné. Ryze nový bude jeden pocit - vztek na ne-
dávné předky. 

Soused souseda zkusí obrat i o úřední příděl kalné vody. 
Okoralá koryta toků propláchnou nevypočitatelné povodně. 
Úmorné dusno povede k nezvladatelné dráždivosti a k vý-
buchům zlosti. Dehydratace a úpal budou normální a po by-
tech se budou choulit umoření starci. Veřejné „chladicí útulky“ 
nepojmou návaly přede dveřmi. Chudáci bez rodin vyschnou. 
K pohřbům bez obřadu je výhní měst povezou vyhořelí lidé. 

Iracionalita se stane hybnou silou. Ožijí středověké záchvaty 
„velkého děsu“, ireálné, rozlévající se jako močály. Nyní to 
budou pandemie, jenom bouřlivější, orkány a hurikány stra-
chu. Zrodí se sekty a čarodějné kulty: temné, okultní, vedené 
charizmatickými psychopaty. Pod mraky úzkosti ovládnou 
miliony lidí. Tzv. spasení vyvolených, zatracení nehodných, 
apokalyptické vize se ve svíravé bezmoci stanou věroučnými 
dogmaty. Senzačnost ztratí sektářské sebevraždy. Rozbují 
ničivé činy jednotlivců, například šílení střelci, a také kolektivů, 
třeba drogové městské gangy. Vzedme se vlna AIDS, protože 
lidé usoudí, že nemají co ztratit. Proti  tomu se těžko argumen-
tuje. Extrémní klima vybudí extrémní emoce:  skvělé vzory 
empatie převáží dravý egocentrismus, puzení užít si tady a  
teď. Neužívající si budou malátně skleslí, zkroucení defétis-
mem a sžíraní depresí. Z vysokých míst i v masmédiích se bu-
de volat po (auto) cenzuře odůvodněné tím, že lidé celou prav-
du neunesou. Statisíce dvojic odmítnou rodit děti. 

Nepřekvapí zbídačelé země: hladomor se stane běžným slo-
vem, povstanou noví „vůdci“, Kambodža a i Rwanda se budou 



 
Jos.A.Zentrich 

 

Stránka  321 

opakovat. Zvednou se přívaly ekologických běženců. Ani nej-
blahobytnější století nezvládlo padesátinu toho, co se chystá. 
Prchající v tom budou nevinně, což zprvu vzbudí trochu soli-
darity a pocity viny. Ušlechtilé city brzy zadusí vytí xenofobů a 
svým způsobem budou mít pravdu: situace bude neřešitelná. 
Nedohledné tábory žebráků, negramotných věčných uprchlíků 
se stanou líhní zcela zvláštního druhu neurotiků, jaké Freud ve 
Vídni nepotkal. Povedou i je nelítostní demagogové. Nebudou 
mít co ztratit. Jejich nenávist a volání po pomstě budou kruté 
jako slunce a vítr nad troskami... 
 

Současné lidstvo, resp. ta jeho civilizovanější část, ke které se 
snad můžeme počítat má jako hnací motor krátkodobý zisk. Tomu 
odpovídá stále rostoucí konzum na straně jedné a hory odpadků na 
straně druhé. Dá se ale předpokládát, že přicházející klimatické 
změny člověka dřív nebo později donutí, aby se napříště zaměřoval 
spíše na dlouhodobější stabilitu. Národy a státy se potom jaksi 
automaticky začnou starat, aby žily v důstojném a čistém prostředí 
a společnost byla slušná a kultivovaná. 

Je současně probíhající globalizace pro svět strašidlo anebo spí-
še napomůže k jeho záchraně? Nebezpečí je dost jasné – je jím 
ztráta zodpovědnosti  vůči místu a krajině. Není tomu tak dávno, co 
se zjistilo, že jeden z řetězců hypermarketů, stavících u nás pře-
vážně „na zelené louce“ bezohledně vždy pokácí veškeré stromy 
vůkol. Vedoucímu managementu, sídlícímu kdesi v Německu, Bel-
gii nebo kdoví kde, jsou české stromy v poklidu šumafuk a případ-
nou pokutu lehce zaplatí ze zisku, získaného na českém zákazníku. 
Nebezpečí ale představuje i nadměrná soutěživost – nebo chcete-li 
– bezohledná konkurence. Ve žhavé současnosti je např. české 
zemědělství likvidováno dovozem levných potravin z celého světa. 
Může se ale stát, že po „nahodilé“ sérii klimatických poruch zůsta-
neme o hladu, protože nic nevypěstujeme, „svět“ si své ponechá a 
nám nedá nic! Český textilní průmysl je drcen  a devastován laci-
ným dovozem z Číny a Vietnamu, ale už dopředu je jasné, že se 
časem najde někdo, jehož pracovní síla bude ještě levnější, což 
zase zlikviduje Číňany. Trochu se ale obávám, aby tento úkol ne-
připadl na nás... 

Globalizace sama o sobě je zřejmě skutečně prospěšná ekono-
mické prosperitě světa. Je ovšem otázkou, zdali ekonomická pro-
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sperita je právě to „pravé ořechové“ co současné lidstvo ku svému 
vývoji potřebuje. 

Na druhé straně je také zcela evidentní, že globalizace má řadu 
velmi škodlivých prvků; za jeden z nejhorší pokládám obrovskou 
expanzi kamionové dopravy. Dováží se všechno všude. Nemám nic 
proti dovozu banánů – byť bychom se bez nich zcela jistě obešli, 
ale těžko lze pochopit, proč se dováží kdoví odkud nepříliš chutná 
rajčata nebo jablka v době, kdy vrcholí domácí sklizeň. Je třeba 
navodit takový stav, kdy alespoň část produktů se bude vyrábět a 
spotřebovávat přímo na místě činu. Stále věřím, že Bůh má dosta-
tek mechanismů, aby k tomu lidstvo donutil, pokud nebude ochotno 
zdravě uvažovat samo. 

Co můžeme od nastupujícího věku očekávat?  
Je jen přirozené, že i budoucí věk bude nožem, broušeným na 

obě strany. Bude záviset nejen na kosmickém postavení řídících 
těles, ale i na přístupu lidí, resp. lidstva, zdali se uplatní spíše har-
monické nebo spíše disharmonické atributy budoucího působení. 

Můžeme očekávat odklon od hrubého materialismu a ateismu a 
celospolečenský příklon ke spiritualitě. Lidé však nejsou žádní an-
dělé, takže vstup duchovních prvků do našeho všedního života asi 
nebude nijak rychlý. Nejprve uhlídáme nárůst smířlivosti jednotli-
vých národů a etnických skupin a rostoucí touhu po hledání Pravdy. 
Bude se projevovat více upřímnosti v jednání a je naděje, že člověk 
člověku přestane býti vlkem. Kompenzační proces, kterým bude 
lidstvo procházet bude mít charakter neustálého zápasu o osvobo-
zení, tentokrát to však bude touha po osvobození především du-
chovním. Revoluce, vnucované zvenčí, dosud vždy ztroskotaly. 
Budoucí věk přinese revoluci vnitřní, revoluci, která se bude ode-
hrávat převážně v nitrech jedinců. 

Je velká naděje na smiřování protikladů, na růst dobrovolné dis-
ciplinovanosti jedinců. Oblast intelektu a poznání bude zcela domi-
nantní. Rozvíjet se budou zejména obory, které dnes už sice zná-
me, ale jako takzvaně alternativní: homeopatie, astrologie, aku-
punktura, fytoterapie podle signatur, psychotronika, léčení pomocí 
bioenergie apod. Na lidské tělo už nebude nahlíženo jako na stroj, 
jehož součástky lze libovolně obměňovat, ale bude viděno jako 
energetické pole s čakrami a aurou. Psychologie odhodí své dětské 
střevíčky a přestane se zabývat převážně sexualitou, aby začala 
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konečně studovat a poznávat zákonitosti, kterými se řídí nejen myš-
lení, ale celý vesmír. 

Budoucnost přestává chápat Boha jako dobromyslného stařečka, 
sedícího na obláčku a do jisté míry libovolně tu trestajícího, tu od-
pouštějícího, ale jako princip Vesmírné Inteligence. 

Budoucnost bude představovat především společenské a neo-
sobní změny. Budoucnost nás bude učit přijímání, uzákoňování a 
učení být sám sebou. 

Zatím není jasno a jisto, zda síly budoucího věku vstoupí do na-
šeho života evolučně a poklidně, nebo zda bude uplatněn katastro-
fický scénář, přinášející úplnou očistu lidstva – tedy toho, které 
přežije. 

Zatím máme ještě klíč v rukou, dnes ještě zapadá Slunce nad At-
lantidou. Ale čas se krátí. Kolik nám ho ještě zbývá? 
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ZÁVĚR ? 

 
Co říci na závěr?   Věřit či zažít? 
Dobrá rada na závěr. Nevěřte ničemu a vše prožívejte. Proč? 

Odpověď je jednoduchá. Pokud použijete cokoliv jako dogma, tak 
se tím velmi silně omezujete. Nic na tom nemění ani ta skutečnost, 
že přijaté hodnoty jsou pravdivé! Smysl přijatých pravd je pouze v 
tom, že je dokážeme zažít či prožít. Tím se dostaneme do stavu, že 
je skutečně vtělíme do svého principu života. Něčemu věřit a nežít 
to, je o ničem!!! 

Jací jsme? Jací jsme, takové vedení budeme mít. Jinak řeče-
no. Jaký lid, taková vláda. Jaká vláda, takový lid. 

Vím, že to v uších mnohých nezní příliš lichotivě. To ale nemění 
nic na uvedené skutečnosti. Pokud budeme slepí, pak budeme i 
takové delegovat do svého vedení, neboť oni nám "rozumí". 

Tato společnost byla vedena za komunismu k nebývalému sobec-
tví, ztrátě úcty před člověkem, ke zlodějině a ke ztrátě morálních 
hodnot. Přesně takoví lidé dnes stojí v čele naší společnosti. De-
vastace, okrádání a co horšího nemorálnost nebývalého rozsahu je 
umožněna těmto lidem proto, že my sami máme tyto vlastnosti 
hluboko v sobě, a proto je volíme a stavíme do čela společnosti. 

V okamžiku, kdy prohlédneme a sami sebe zevnitř změníme, bu-
de problém s vedením definitivně vyřešen. Rozpoznáme totiž zcela 
bez problému moudré lidi, kteří jsou přímo vedle nás, a které 
dneska nevidíme. 

Svoboda, která nás minula v roce 1968, nás minula i v roce 1989. 
Tentokrát to byla a je pouze naše vina, že jsme po ní nevztáhli ruku 
a nechali se zlákat odleskem "ZLATÉHO TELETE".  

Zaplatili jsme za to obrovskou cenu. Jde především o ztrátu na-
šich morálních hodnot (hodnotový kredit), které jen velmi ztěžka 
budeme získávat zpět. 

Vývoj se ale nedá zastavit. Hrozí tak, že budeme odstaveni na 
vedlejší kolej, místo toho, abychom pomáhali. 

Chci s mnoha dalšími věřit, že … 
…  svoboda se k tobě navrátí, lide navrátí.
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