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Stránka 5 

Šel jsem touto Zemí, a mé srdce zaplakalo. 
 

Šel jsem touto Zemí, a mé srdce zaplakalo. 
Potkal jsem mnoho lidí, ale oni neměli srdce.                                       

Místo něho měli kámen, a on je tížíl, hrbil a ohýbal. 
Potkal jsem mnoho lidí, ale oni neměli lásku.                                              

V sobě ale živili nenávist, zlobu a touhu po pomstě. 
Potkal jsem mnoho lidí, ale oni neviděli, neboť byli slepí.                  

Neviděli lásku tohoto světa, neboť vnímali pouze sami sebe.   
Neviděli krásu tohoto světa, neboť vnímali jen hmotu bez obsahu.  

Neviděli touhu tvoření, neboť jejich vnitřek byl prázdný. 
 

A mé srdce zaplakalo. 
 

Tu zřel jsem u v prachu cesty člověka, jenž ubohým se zdál.                    
Byl špinavý a jeho šat byl potrhán, jeho obuv rozedrána  

a on na kraji svých sil.                                                                   
Poklekl jsem k němu, abych mu podal skývu chleba,  

neboť hladovým se mi zdál.                                                              
Však pozvedl ke mně své oči a já spatříl v nich obraz nevýslovné krásy.          

Jeho ústa promluvila a takto ke mně hovořil. 
"Svým srdcem jsi mě nasytil, svou láskou jsi mě napojil  

a svým lidstvím jsi mi otevřel svět nebývalé krásy."                                            
A já v jeho očích spatřil samo Nebe a sama Sebe a vše Lidské,  

jež láskou září.                                                                       
To sama věčnost, mi v očích ubohého starce, ukázala svou tvář. 

Od té doby jdu životem a pro tohoto jediného, ubohého  
i svůj život chci v plen dát.                                                                

Neboť v jeho očích, v jeho srdci a v jeho lásce, jež obejmula celý svět, 
 

SAMA SEBE JSEM UVIDĚL. 
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PŘEDMLUVA 

Vážení čtenáři. 

Dostáváte do rukou knihu, která vznikala řadu let. Tato 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 knihy. Není důležité 
cokoli 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 
něho i způsob jeho tvorby.  

To je to nejdůležitější.  

Pravdy dneška nebudou pravdami zítřka. Jsou jen odleskem 
skutečné 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 kniha je pokusem o zde naznačené. Proto mnohé v grafech, i 
jinde v textu, je jen v náznaku. Je na Vás, milí čtenáři, abyste 
vlastním 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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Člověk 
Dneska bych vám chtěl říci něco o tom, kdo je to člověk. Kdo je to? 

Je to ten, kdo s vámi hovoří, kdo s vámi mluví, kdo s vámi 
komunikuje, nebo je to jen obsáhlá, nic neříkající, obrovská část 
hmoty, která se dokázala zorganizovat a jež pomocí orgánu, kterému 
se říká mozek, zvedla inteligenční ukazatel na takovou míru, že je 
schopna si uvědomit sebe sama. Kdo je to člověk? 

Pokud se podíváme do historie a uvidíme všechna ta nádherná 
díla, všechny ty výtvory, které kdy člověk vytvořil, musíme v úžasu 
zůstat stát nad tím, co všechno stvořil a pak začneme pochybovat o 
tom, že pouze organizovaná hmota by byla schopna vdechnout 
takovou nádheru do hmoty, která se může zrcadlit pouze v duši 
člověka. Pokud ale přijmeme tezi, že člověk je cosi víc nežli jenom 
hmota, že je to víc, než jenom kus organizované hmoty, hlíny a 
kamene, pak musíme přijít s tezí, že existuje cosi nad hmotou, cosi, 
co je postaveno na daleko vyšších a mocnějších základech než 
vůbec kdy člověk byl, je i bude. Neboť část, nikdy nemůže 
převyšovat celek a člověk není celkem. Je pouze částí přírody, je 
pouze částí Kosmu, je pouze částí Universa. 

A tak se pojďme podívat na tuto tezi mnohem zevrubněji a zkusme 
zjistit kým a čím je vlastně člověk.  

Kdysi se razila teze náboženství. V čele Universa byl neomylný 
Bůh, ale také Bůh krutý a trestající. Bůh, který všechno viděl, ale 
který přísně trestal vše, co bylo mimo jeho zákony. Je to onen známý 
Bůh Izraelitů, který dokázal vyvést Izraelity z područí Egypta, ale 
také krutě potrestat neposlušnost.  

A tak, tento Bůh a jemu podobní, vládli lidstvu mnohá a mnohá 
tisíciletí.  

Však přišel jeden zlomový okamžik a tím byl okamžik narození 
Krista, respektive Ježíše, jako nositele tohoto Krista. On přišel s 
něčím naprosto novým, naprosto převratným, co v tehdejší době 
vůbec nemělo šanci se prosadit. Tím novým byla LÁSKA. 

On ukázal na sobě samém, na kázáních, která dával lidem na 
příkladě svého vlastního života a na moudrostech, které vkládal do 
úst sobě i apoštolům, že vyšší stupeň poznání vede pouze přes tuto 
lásku. Tato láska od této doby se včlenila do dalšího náboženství, 
kterým je křesťanství. Bohužel, tato láska se postupem času stala 
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pouze torzem tohoto náboženství, neboť mocní tohoto světa ohněm 
a mečem šířili tuto víru a to základní, co v ní bylo, potlačovali, jak jen 
mohli.  

Láska nikdy není slučitelná s tím, že budu zabírat cizí území, že 
budu zabíjet zajatce, že budu vraždit ve jménu Krista, který svůj 
vlastní život obětoval, aby ukázal lidem cestu k pravdě.  

A přesto. 
Toto náboženství, jako jiskru, chovalo v sobě onu lásku, která 

procházela staletími a dokonce i tisíciletími a která dodnes září v 
tomto náboženství jako to nejdůležitější a nejúžasnější. I dnes se 
pohlaváři církve perou o to, kdo bude mít víc majetku, kdo bude mít 
větší vliv, kdo bude mocnější, kdo bude stát nejvýš na pomyslném 
žebříčku moci a prosperity. Na lásku jaksi zapomněli. Ale tato láska 
je v tomto náboženství tak pevně zakotvena, že ať dělají, co chtějí, 
tuto lásku nemohou nikdy vykořenit. Ona bude tím, kdo znovu 
rozkvete a nikoli k tomuto náboženství, ale k náboženství, které z ní 
teprve vyroste, přivede veškerý lid této planety. 

Toto budoucí náboženství bude skutečným náboženstvím a bude 
poznáním o pravdě. 

A jsme tady opět s tím, že skutková podstata člověka jako 
takového je kotvena do něčeho jiného, nežli je hmota. Je to pravda, 
je to láska, jsou to hodnoty vyššího rázu, které určují děj lidství, které 
předznamenávají člověka jako takového 

Jsme u stavu, který je nad hmotou, který nemůže být ztvarován z 
hmoty, neboť tuto hmotu určuje. Tak jako ve fyzice není prostor a 
čas určujícím krédem pro hmotu, ale naopak, hmota je tím, kdo 
prostor a čas vytváří, tak i láska, pravda a hodnoty vyššího rázu 
utvářejí člověčenství a utvářejí tuto hmotu, aby ona posléze vytvořila 
to, co kolem sebe máme možnost vidět a v čem máme možnost žít. 

Jedná se tedy jednoznačně o vyšší stav bytí, který je zcela odlišný 
od současných materialisticko-komunistických náhledů na svět. Je 
nutné si uvědomit, že my nejsme tím, jak vypadáme, ale tím, kdo v 
sobě dokáže myšlenkami vytvořit vlastní svět. 

Pokud někdo bude pouze reprodukovat toho druhého, může 
maximálně dosáhnout statutu otroka, statutu napodobitele, ale nikdy 
nemůže být tvůrčím elementem. Teprve tento tvůrčí člověk ukazuje 
cestu dál. V esoterice tento stav je nazýván duší vědomou. Duší, 
která začíná tvořit, neboť k tomu dostala předpoklady a tato duše 
vědomá začíná vytvářet v člověku to, co člověk ve skutečnosti je. 
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Jak nahoře tak dole 
Esoterici tvrdí, že v každém člověku je část Boha, přijmeme-li to 

jako základní krédo, pak tato část Boha musí být takovým způsobem 
umístěna v člověku, aby tomuto člověku umožnila jeho vývoj.  

Protože mnozí moudří myslitelé vždy tvrdili, JAK NAHOŘE TAK I 
DOLE, zkusme se na tuto problematiku podívat jejich očima. Očima 
těch, kteří už i v dávnověku ukazovali, jak tento systém funguje. 

 Přirovnáme-li tedy tento systém k člověčenství, pak nám vychází, 
že za velký systém označíme člověka jako takového, a za malý 
systém, buňku v něm. Přirovnáme-li tedy náš život k systému 
nižšímu, nemůžeme se dopustit zásadního omylu. Studiem nižšího 
systému pak dostáváme výsledky i z vyššího systému.  

Nižší stupeň člověčenství není třeba hledat nikde jinde, nežli v 
člověku samotném. Podívejme se tedy vlastně, jak je člověk 
uzpůsoben. V sobě má miliardy buněk. Mluví se o mnoha milionech 
miliard. Každá buňka je živým tvorem. Každá buňka s každou 
buňkou zcela úzce spolupracuje a spolu pak vytvářejí určité 
nadstavby, které známe v pojmu lidské orgány. 

Ať už jsou to plíce, ledviny, játra, žaludek či cokoliv jiného, jsou to 
specializované části, které mají na starosti určitou část, která 
zabezpečuje život celku, tedy v tomto případě člověka. Tyto 
nadstavbové části spolu opět musí úzce spolupracovat a jejich 
spolupráce je řízena z ještě vyšších center, a to je z podvědomí 
našeho mozku. 

Samozřejmě, že mozek řídí i jednotlivé buňky, ale řídí je více méně 
příkazy, které procházejí tímto stavem, tedy přes jednotlivé lidské 
orgány. 

Má či nemá tato lidská buňka vědomí? Připusťme, že má. Ale toto 
vědomí se nedá srovnat s lidským vědomím. Je to vědomí o tom, že 
existuje, ale sama si toho není vědoma. Je to cosi, co by se dalo 
nazvat životem jako takovým, tedy vědomím života. 

Tato dílčí vědomí jsou ale odvozena od celkového vědomí, 
celkového vědomí člověka, neboť pro něj pracují. Tím lze tedy říci, 
že v každé "člověčí" buňce je kousek nadřazeného, centrálního 
systému, kousek člověka. Tento poměr mezi centrem a jednotlivou 
buňkou se dá vyjádřit asi tak, jako poměr mezi člověkem a centrem 
všeho, tedy Bohem.  
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Kolik Boha je v člověku, tolik je člověčenství v jednotlivé buňce. A 
tak tyto buňky žijí tímto člověkem, pracují pro něj a jsou s ním spjaty. 
Jednotlivá vědomí buněk vytvářejí mnohem víc než jen uskupení 
orgánů, mnohem víc než jen život člověka. Ony vlastně v tomto 
vědomí se zrcadlí a proto pro buňku je daleko důležitější, aby mohla 
žít jako součást tohoto celku a nikoliv jako samostatná bytost.  

Zdánlivý rozpor spočívající v nesmrtelnosti osamocené buňky a 
smrtelnosti lidské, je opravdu jenom zdánlivý. Přestože buňka 
samotná je nesmrtelná a buňka, která žije v člověku, je smrtelná, je 
ve skutečnosti nesmrtelná ve svém vědomí. Tento zdánlivý rozpor a 
ochota buněk pracovat pro tuto centrální bytost je dána právě tím, že 
tato buňka se věnuje daleko víc duševní práci a vlastně žije v Duchu. 
Ona se vlastně svým vědomím propojuje s celkovým vědomím, a 
toto celkové vědomí je pro ni důležitější, než vědomí samotné, dílčí, 
tedy její vlastní. 

Toto vědomí je čímsi, co ji naplňuje, co ji určuje, co způsobuje to, 
že ona je ochotna být a žít pro člověka. Podíváme-li se pak na 
člověka ve vztahu k Bohu, mělo by to být obdobné. Měli bychom žít 
pro společenství, pro společenství lidské, pro společenství Boží, pro 
nadstavby, které vytváříme, Pro Boha, jehož nosíme ve svém srdci. 

Mnozí z nás ale jaksi zapomněli, že tento Bůh existuje a žijí jenom 
sami pro sebe. 

Co se to vlastně děje a proč tomu tak je a jaké to má důsledky? 
Podíváme-li se opět o řád níž, zjišťujeme, že buňka, která buď tím, 
že je špatně řízena, nebo nemůže být řízena, nebo nechce být 
řízena, se vymyká celkové kontrole. Ve svém řetězci DNA sáhne po 
části, která jednoznačně určuje její vlastní život. Vymkne se celku a 
začne žít sama pro sebe. 

Takováto buňka je označena za rakovinovou buňku. Celý systém, 
to zdůrazňuji, celý systém udělá všechno pro to, aby ji zničil. Ano 
jsou stavy, kdy systém nerozpoznává rakovinovou buňku a rozpozná 
ji až v okamžiku, kdy je již pozdě. Přičemž rakovinová buňka mezitím 
již zmohutněla, mnoho jiných buněk převedla na svou stranu a 
pomocí metastáz, dokázala poničit tolik těla, tolik člověka, že celek 
hyne. 

V tomto rozhodujícím okamžiku, když už není možné, aby byli 
neviděni, celý zbytek těla se vrhne proti těmto vetřelcům a snaží se 
je zlikvidovat. Někdy úspěšně, ale většinou neúspěšně. V každém 
případě ale dojde k obrovským škodám. I v případě, že by zdravé 
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buňky zvítězily, tělo je velmi, velmi vyčerpané. Pokud nezvítězí, 
umírají. Umírají ale nejenom fyzicky, umírá i jejich celkové vědomí, 
vědomí člověka a vědomí, které je zakotveno v těchto buňkách a 
které je jaksi uloženo v tomto celkovém vědomí také. 

Je tedy důležité si uvědomit, že budeme-li se chovat tak, jako se 
chováme dosud, získáme cosi, co nás přivede ke stavu, že celý 
zbytek Universa se postaví proti nám. Celý zbytek Universa!!! 

Na rozdíl od člověka, kde buňky jsou spolu spjaty, kde musejí 
spolupracovat, kde jedna druhou musí podporovat, včetně 
soudržnosti a dotyků, kde musí spolupracovat tak, že jedna od druhé 
přijímá potravu, předává signály a bez této spolupráce nemohou 
vůbec existovat. 
Člověk je vytvořen tak, že je oddělen na své Zemi od ostatního 

zbytku Universa.  
Ostatní zbytek Universa je ale postaven tak, že se postará o to, 

aby člověk nevytvořil ekvivalent rakovinové buňky, nevytvořil něco 
podobného, jako vytváří buňka v těle.  

A to buď tím, že pošle pandemii, buď chřipky nebo jakékoliv jiné 
nemoci, nebo jakási kometa či planetka se vychýlí ze své dráhy a 
dopad na Zemi způsobí katastrofu.  

Ve skutečnosti ovšem očistu.  
Takže tento planetární systém i Universum jako takové, má 

spoustu možností zásahu a tím korekce vývoje člověka. 
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Co je to vědomí? 
Je to pouze část organizované hmoty? Nebo je to cosi vyššího, 

cosi, co nám bylo dáno z mnohem vyšších míst, nežli jsme my sami. 
Co je vědomí? 
Je to jistě kousek z nás, je to něco v nás, je to něco co nás řídí, ale 

co je to? Je to část hmoty, je to část Universa, je to část Boha, je 
software počítače či počítač sám? 

Tyto otázky si kladou mnozí z nás. Mnozí hledají odpovědi a mnozí 
je i nacházejí. Tyto odpovědi jsou ale nestandardní, jsou zvláštní, 
neboť tyto odpovědi musí nutně být procítěny srdcem, intuicí a musí 
vycházet z člověka jako takového. Neboť jedině tam je odpověď, 
neboť je to odpověď o něm samém. 
Člověk není kus nohy, ruky, těla či čehokoliv jiného, ale je 

kontinuitou vědomí, je vlastně tím, čím byl včera, dnes a čím bude 
zítra. A tak, hledáme-li odpověď na to, co je člověk, hledáme vlastně 
odpověď na to, co je vědomí. Ano, je tady na Zemi spousta života, v 
rostlinách, zvířatech a posléze i v člověku. Ani rostliny ani zvířata 
nemají ale to, co má člověk. Ano zvířata i rostliny mají cosi, co by se 
dalo nazvat vědomím ale rozhodně ne sebevědomím. Nejsou si 
sebe vědoma a nemohou o sobě jako o takovém rozhodovat. U 
rostlin je to téměř jasné, u zvířat někteří pochybují, neboť se 
domnívají, že výše organizovaná zvířata jako psi, opice a jiné mají 
cosi, co by se mohlo podobat člověku. Ale vskutku jenom mohlo. 
Zvíře si opravdu není vědomo samo sebe, v tom smyslu, že by si 
uvědomovalo svůj počátek, svůj život a posléze i svou smrt, jako 
neodvratný konec svého hmotného těla. A už vůbec ne to, že by si 
uvědomovalo, kým je a přemýšlelo o sobě, neboť mysl a přemýšlení 
spolu úzce souvisí.  

Zůstaňme tedy jenom u nejvyššího tvora této Země, ve smyslu 
hmotného projevu, tedy u člověka.  

On má sebe-vědomí. Má cosi, co sebe samé utváří, co sebe 
samotné rozvíjí a to je něco, před čím se tají dech. On má schopnost 
zdokonalovat sebe sama, na rozdíl od všeho co tu dosud bylo.  

Ano, zdá se, že člověk jde špatnou cestou, že zvolil špatné 
prostředky a dokonce, že zvolil i celý špatný směr, špatnou ideologii, 
která ho zavádí do slepé uličky. 

Je-li tomu tak či nikoliv, teď ponechme stranou, ale pojďme se 
podívat na to, co již dokázal.  
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Tisíce let budoval tuto zemi a tisíce let na ní žil. Pochází z doby 
dávno minulé, z doby, která zůstala v paměti jen nemnoha národů a 
jenom jako dozvuk toho, co kdysi existovalo. 

Primitivní národy se dosud domnívají, že existuje cosi za tímto 
světem, odkud vyšly a kam se mají vrátit. Cosi, co nazývají rájem, co 
nazývají nebem, co nazývají svým pravým domovem.  

Je to stav blaženosti, je to stav radosti a je to i stav, v němž mají 
možnost zvednout své ubohé myšlení na úroveň, o níž se jim může v 
tomto světě jenom zdát. 

Lidé těchto národů mluví o vzpomínce. Mluví o tom, odtud přišli 
tak, jako by se tam chtěli opět vrátit zpátky. Jakoby nechtěli rozvíjet 
tuto společnost, toto prostředí.   

Lidstvo ale šlo dál, šlo do stavů a kultur, které se odkláněly od 
tohoto původního dogmatu a stále víc a víc pronikalo do hmoty. 

Lidé stále víc a víc vnořovali svůj um, své vědomí, respektive své 
sebe-vědomí do něčeho, co jako zrcadlo jim vracelo jejich vlastní 
tvář.  

Tím něčím byla hmota. 
Napřed to byly pouze domy, osady, posléze i umělecké předměty a 

posléze — i výtvory duchovního rázu. 
Oni dokázali zrcadlit svůj vnitřní stav tak, že získali obraz pomocí 

hmoty. Jakoby tato hmota byla pouze zrcadlem jim samotným, 
jakoby dokázala vytvořit reflexní odraznou plochu jejich vnitřního 
stavu.  

A člověku se v tom zalíbilo. 
Stále víc a víc pronikal do hmoty, až posléze jí dokonce zotročil. 

Uvědomil si, kým hmota je, ale především čím je. A tak dneska mu 
slouží nejenom ke stavbě domů, ke stavbě katedrál, ke stavbě 
uměleckých děl, ale i k tomu, aby za něj přemýšlela, aby byla 
schopna konat různá rozhodnutí a to proto, aby on sám byl pouze 
tím, kdo jí řídí.  

Tak hluboko pronikl do hmoty. 
Tímto proniknutím do hmoty, tímto reflexním zrcadlením, se stala 

podivuhodná věc. On sám sebe si začal v tomto zrcadlení 
uvědomovat. On sám začal chápat, že tato hmota nemůže a není 
tím, z čeho on vznikl, a že je pouze tím, v čem on sám nachází svůj 
obraz. Svůj obraz i odraz své činnosti. Ale že nutně musí být něčím 
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vyšším, něčím co stojí nad tímto obrazem a nad tímto odrazem. 
On nutně musí být řídícím činitelem, řídící složkou, která dostala 

předpoklady k tomu, aby toto vše mohla naplnit. On pojednou zjistil, 
že spousta vlastností hmoty je zcela podivuhodných, zcela 
zvláštních a zcela unikátních, že tyto vlastnosti hmoty s ním určitým 
způsobem korelují a souzní. 

Tím začal nacházet něco, co dosud neviděl.  
Začal si uvědomovat, že jeho vlastní myšlení, jeho vlastní 

sebevědomí se v této hmotě také začíná zrcadlit. Tím najednou 
spatřil podivuhodnou věc. Zázrak zázraků. Uviděl své myšlení, uviděl 
či ucítil či prožil, kdo ví, ale v každém okamžiku a v každé pídi této 
hmoty najednou pocítil, že nejenom jeho činnost, ale on sám je 
čímsi, co může pochopit a poznat na pozadí tohoto odrazu a tak 
začal zkoumat nejvyšší článek sama sebe.  

Začal zkoumat své vědomí, respektive své sebevědomí. 
Tím začal nacházet podivuhodné věci. Začal zjišťovat, že hmota 

není jenom hmotou, tak jak si jí doposud představoval, ale že je 
tvárným materiálem, že podléhá jeho přáním, že je něčím s čím 
nejenom rukama, nejenom myslí, ale i svým sebevědomím může 
pracovat. 
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Vědomí a myšlenky  
Člověk pojednou zjistil, že myšlenky, které používá, nejsou žádnou 

chimérou, ale že jsou zrovna tak skutečné, jako předměty, které bere 
do rukou. Zjistil, že pracuje s něčím, co je jenom z jiného světa, než 
na který byl dosud zvyklý, ale že je to zrovna tak skutečné, jako 
všechno kolem něj. 

Zjistil, že tyto myšlenky pocházejí ze světa, který nazval 
myšlenkovým světem. Dále také zjistil, že i city, ve smyslu emocí, 
mají svůj vlastní domov, svůj vlastní svět a nazval ho astrálním 
světem. 

Ale ani to nebylo všechno. Zjistil, že hmota jako taková je mnohem 
komplexnější a mnohem úžasnější, než jak se dosud domníval. 
Zjistil, že vedle stavů které dávno znal, pevný, kapalný a plynný, je tu 
další stav, do kterého již začal pronikat, plazma, ale o kterém toho 
příliš nevěděl. Nad tímto stavem začal zjišťovat další stavy a 
vrcholem těchto stavů pak byl stav oné reflexe, onoho zrcadlení oné 
paměti přírody, na kterou narazil při svých výzkumech. 

Tato paměť přírody mu ukázala, že celá tato hmota je završena v 
jakémsi balíku v jakémsi kontextu, který nelze bez dalších světů 
samostatně používat. Tato paměť přírody sice je, existuje a lze jí 
kdykoliv vyvolat, ale tato paměť přírody nemůže být a není řízena 
právě z tohoto světa, z tohoto reflexního vesmíru, z tohoto hmotného 
projevu. Ona svůj základ musí mít v mnohem vyšších stavech. Tak 
člověk začal chápat, že základem nemůže být tento hmotný svět, ale 
svět, který stojí nad ním, a dokonce, že ani ten nemůže být 
základem, a že tu musí být ještě další vyšší stav, který toto vše řídí. 

A tak se dostal do oněch stavů, o nichž jsme již mluvili. Hmotný 
projev, astrální projev a myšlenkový projev. Člověk při svých 
výzkumech tuší, že ani tady není konec všemu, ale prozatím se 
nedokáže příliš v tomto světě světů orientovat. 

Prozatím je ve stavu, kdy potřebuje znát a ujasnit si situaci a to je 
vlastně to oč tu běží. Myšlenky, o nichž jsme se zmínili, jsou vlastně 
základem celého komplexu řídících činností. Ony ze svého světa 
pronikají, přes astrální svět, do hmotného světa, kde nacházejí 
pomocí vědomí člověka své uplatnění.  
Člověk se pustil do studia právě těchto fenoménů.  
Jak vlastně vypadá a co to je myšlenka? A co je to ve své podstatě 

ono vědomí? 
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Zkoumáním tohoto problému dospěl k podivuhodným závěrům. 
Začal si představovat, že myšlenka je jakási vtisknutá stopa do 
nepředstavitelně vyšších a úžasnějších světů, které jakoby program 
z těchto světů způsobují svou činností otisk zpět, do původního 
stavu, v němž byly vyvolány. Tedy do hmotného světa. Do hmotného 
proto, protože Duch člověka, ten kousek Boha v nás, se vyvíjí, tvoří 
a přes hmotu si sám sebe uvědomuje.  

Toto uvědomování je sice přes hmotu, ale musí být řízeno přes 
tento duchovní, myšlenkový svět. A tak tyto myšlenky se zpět vracejí 
k tomuto člověku, aby mu ukázaly kým je, čím je, a co je. A tak tento 
člověk, jejich prostřednictvím, dochází k poznání. 

Propracováním rovnic fyzikálního vakua, tedy vlastně oné roviny 
zrcadlení, neboli reflexe, dospěl člověk k závěru, že zde je uložena 
převážná část paměti současné přírody, současných dějů tak, jak je 
kolem sebe vnímá. 

Jsou zde uloženy, ale k tomu aby mohly být činné, je zapotřebí 
cosi vyššího, většího a úžasnějšího, nežli je tento reflexní vesmír. 

 Člověk prozatím začal zkoumat aspoň to, k čemu dosáhl. A tak 
začal zjišťovat, že vědomí se podobá jakémusi víru, který je vnořen 
v čemsi, co pracovně nazývá fyzikálním vakuem. Tento vír neboli 
vzruch, není energetický, není hmotný, je ve své podstatě 
myšlenkový.  

Tato myšlenka zanechává v hmotnosti fyzikálního vakua svou 
stopu podobně, jako vítr, který povalil strom a přitom není tímto 
stromem, ale něčím, co v této krajině stromů již není. Tak i tato 
myšlenka svým projevem, v této části vesmíru, v tomto reflexním 
stavu, neboli éteru, zanechala svoji stopu, a tato stopa zůstala 
nesmazaná, nebo nesmazatelná, ale myšlenka samotná, která to 
vše vyvolala, už zde není. Je tu jenom stopa. 

Z těchto stop začal člověk zjišťovat onen stav, o němž jsme se 
zmínili. 

Tak jako do jednorozměrného prostoru se vejde neomezené 
množství jiných jednorozměrných prostorů, do dvojrozměrného 
neomezené množství dvojrozměrných prostorů a do trojrozměrného 
neomezené množství trojrozměrných prostorů, tak i do tohoto stavu 
se vejde neomezené množství různých stavů událostí, jež na této 
Zemi byly zaznamenány. 

Jak si to lze představit? 
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Velice jednoduše. Zkuste si představit bod a zkuste si představit, 
že tento bod je vlastně bezrozměrný, kolik vlastně obsahuje tento 
bezrozměrný bod bodů? Nekonečné množství. Zkuste si představit 
přímku. Kolik tato přímka obsahuje přímek, jestliže její síla se nedá 
vyjádřit ve smyslu čísla. Je bezrozměrná. Má pouze jeden rozměr, 
délku. Nemá sílu, tloušťku (šířku), má pouze délku. Nekonečné 
množství přímek lze do této přímky vložit. A tak je to se vším. A proto 
lze předpokládat, že do jakékoliv kombinace myšlení, respektive 
vědomí, lze uložit nekonečné množství dílčích, menších vědomí a 
proto je možné vytvářet takové kombinace, o nichž jsme se již zmínili 
ve smyslu vytvoření člověka a jeho sebevědomí s pomocí vědomí 
daleko nižších a podřízenějších systémů, s vědomím buněk.                                   

Zde je nutno rozlišovat. Nejde o to, že bychom buňkám brali jejich 
vědomí. Jde o něco jiného. Buňky v našem lidském vědomí 
nacházejí oblasti, které s nimi harmonizují. Ony je oživují a dávají jim 
dynamiku. Tím dochází k tomu, že "startují" evoluční trend jak 
v člověku, tak samy v sobě.  

Zde je nutno znovu zdůraznit, že jde o vědomí a hmotný projev 
(hmotná buňka jako taková) je zde brán jen jako doplněk, jako kabát 
čehosi, co je nesrovnatelně důležitější. 

Současný omyl člověka spočívá v tom, že pomocí svého vědomí 
se sice uvědomuje ve smyslu jedince, ale prozatím nikoliv ve své 
podstatě, to znamená v tom, co skutečně je, tedy ve své duchovní 
struktuře. Zatím zaměňuje svůj hmotný kabát za sebe sama. Z čehož 
plyne, že sebeuvědomění je ještě zatím nedostatečné. Teprve v 
okamžiku, kdy si uvědomí svou skutečnou podstatu, dojde ke 
skutečnému sebeuvědomění. To je ale zatím pro většinu lidí 
budoucnost, i když někteří ji již dosahují či dokonce dosáhli. 

Jde o ty z nás, o kterých se může prohlásit, že jsou bytostí s duší 
vědomou, která se již plně projevuje. 

Tento trend nastal v době nástupu nového věku, a to podle všech 
předpokladů představuje rok 1413 jako rok, v němž nastává změna 
časů.  

Jde o vstup do znamení Ryb, jako o systém, který na nízké rovině 
znamená chaos a na své vysoké pak řád, uspořádanost a moudrost. 

 Do té doby zde měli oprávněnost vůdcové a králové "z vůle Boží". 
Oni byli těmi, kdo z pověření vyšších mocí vykonávali správu nad 
lidmi. Rok 1413 představuje zlom. Od té doby nastupuje trend "duše 
vědomé" tedy stavu, v němž se člověk uvědomuje natolik, že se 
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vymyká kolektivnímu vedení řízeného člověkem a spadá pod vyšší 
vedení duchovních bytostí při zachování plného vědomí. 

 Příkladem takového člověka byl i Jan Hus, který odmítl vedení 
církve a přijal duchovní vedení, jež ho vedlo k pravdě, poznání a 
hodnotám vyššího rázu. I za cenu ztráty svého fyzického života, 
nebyl ochoten se vrátit ke starému chápání skutečností.  

Pravda byla pro něho to nejdůležitější a ani ztráta života nemohla 
otřást jeho novou filozofií.  

V současnosti, a v českém národě obzvlášť, tento trend vrcholí i 
když k vrcholnému stavu "duše vědomé" máme ještě daleko. Přesto 
nejsme ochotní podléhat komukoliv, kdo nevyznává hodnoty vyššího 
rázu, kdo nemluví pravdu, a kdo prosazuje podlost a zamezuje 
poznání skutečných hodnot.  

Proto zde budou mít úspěch pouze takové ideologie, které staví na 
pravdě, poznání a hodnotách vyššího rázu.   
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Vývoj člověka 
Pokud se podíváme na člověka a jeho společnost, na to co vytváří, 

jak žije, kam směřuje a odkud přichází, musíme konstatovat, že v 
současnosti je jeho situace zcela odlišná od dob, které jsou již dávno 
za námi. 

Lze vystopovat mnoho kultur, které předcházely současné 
evropské kultuře, přičemž tyto kultury dávnověku vypadaly zcela 
odlišně. Jako první ve známé historii se jeví PRAINDICKÁ civilizace. 
Tam lidé, ještě pod dojmem skupinových duší, měli tendenci se vrátit 
zpět do stavu, z něhož vyšli. A tak i buddhismus, hinduismus i 
všechna učení z nich vycházející a vůbec celé "indické" učení 
ukazuje cestu zpět, nikoliv dopředu. Ukazuje cestu, jak z této hmotné 
reality se vrátit tam, odkud člověk tuto cestu nastoupil. 

Vrátit se tedy zpátky? Je jedno zdali to budeme nazývat rájem, 
nirvánou nebo čímkoliv jiným. Podstatné je ale to, že to není cesta 
dopředu, ale cesta zpět. 

Universum, jež mělo na starosti vývoj člověka, s ním ale mělo 
zcela jiné záměry. A proto další civilizace, která nastoupila po této, 
ukazovala cestu dál. Byla to civilizace PRAPERSKÁ, která s dnešní 
Persií má velmi málo společného. 

Tato civilizace již začíná chápat, že člověk se musí víc věnovat 
tomu, v čem žije a méně tomu z čeho vyšel. Tak tato civilizace 
položila základy k tomu, aby člověk pochopil, že zde na Zemi je 
správně a aby se začal více věnovat tomu, jak tady žít, než tomu, jak 
se vrátit zpět. 

I PRAINDICKÁ i PRAPERSKÁ civilizace byly ale civilizacemi, které 
byly ve znamení vůdců. Jeden skupinový vůdce byl určen k tomu, 
aby vedl celou tuto civilizaci a jednotliví dílčí vůdcové pak jednotlivé 
kmeny, národy či jiná uskupení tak, aby mohli procházet dějinami. 

Totéž, co existovalo v PRAINDICKÉ civilizaci, existovalo i v 
PRAPERSKÉ civilizaci, existovalo to i v následné další civilizaci, 
která je BABYLONSKO-EGYPTSKÁ. Byla to touha vrátit se zpět do 
stavů původu. Jak ale šel čas a jednotlivé civilizace, tak tento trend 
slábnul a stále více se začal prosazovat trend jiný a to trend vstupu 
do HMOTY a její uchopení. Tento trend svým způsobem vrcholí v 
civilizaci EGYPTSKÉ, která dodnes nám dává na odiv své kamenné 
monumenty ve smyslu pyramid, chrámů a jiných staveb. I zde byl 
neomylný Faraón a kasta vládců, jež ho provázela. I on byl vůdčím 
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elementem národa s tím, že ostatní mu byli podřízeni. Nelze to 
chápat tak, jak bychom to chápali dneska. Nejedná se o dobrovolné 
podřízení. Jedná se o podřízení, které je zcela jiné. Jedná se o to, že 
tento hlavní činitel vytvořil cosi, pro co všichni ostatní byli ochotni žít i 
zemřít. On představoval celistvost Egypta, on představoval cosi, co 
je neotřesitelné, jak ve své vznešenosti, tak ve své důležitosti. 

Další civilizací byla Řecko-Římská civilizace. V této civilizaci 
dochází k tomu, že lidé již začínají zvedat hlavu. Začíná cosi, co by 
se dalo nazvat principem duše rozumové. Klasickým příkladem, a 
tedy vlastně hrdinou této doby byl ODYSSEUS, jenž svou chytrostí 
dokázal vyváznout ze všech jemu kladených nástrah. 

Tato duše rozumová dala základ i celé Říši Římské. Na principu 
tohoto rozumu byla zbudována tato říše a proto tak vzkvétala. Ale i 
tato říše skončila a nastupuje současnost. Tato současnost se 
odvozuje od raného středověku a dle skutečné astrologie začala 
roku 1413 vstupem do znamení RYB. Toto znamení je velmi, velmi 
důležité. Na své nízké úrovni znamená chaos, ale na své vysoké 
úrovni znamená cosi, co by se dalo nazvat zasvěcením, řádem, 
něčím co daleko převyšuje všechno, co tady dosud bylo. 

Začněme ale od začátku. 
Od uvedeného data začíná postupně nabývat na síle cosi, co v 

budoucnu bude označeno za VĚDU. Ze začátku to bylo jen skromné 
bádání, které ale již položilo základy k pozdějšímu nástupu techniky. 
Toto bádání tak dalo vzniknout čemusi, co stále více zasahovalo do 
dění člověka. Nebyl to jen knihtisk, který dal zelenou šíření nových 
myšlenek, ale i sám způsob uvažování a myšlení lidí, který stále více 
zaváděl lidské myšlenky do hmoty a to takovým způsobem, že 
pomocí reflexe se tu začaly objevovat prvé výsledky.  

Dá se tedy říci, že rok 1413 byl myšlenkovým nástupem čehosi, co 
po 200 letech se začalo pomalu zúročovat v technice (Newton), a o 
dalších 200 let později vyvrcholilo v rozvinutou průmyslovou 
společnost. Stále tu šlo o vstup "ducha" do hmoty. Jeho další 
působení, kdy z hmoty vystupuje, probereme později. 

U nás máme v té době velmi významnou postavu. Je jí Jan Hus. V 
roce 1415 byl upálen v Kostnici. Byl to člověk, bytost, která vlastnila 
onu duši vědomou, která se chová zcela odlišně od ostatních a tím 
se i liší svými projevy od svých vrstevníků. 
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Duše vědomá nepotřebuje nad sebou žádné vládce, nepotřebuje 
nikoho, aby o ní rozhodoval. Ona sama se už dostala do stavu, že 
sama o sobě může rozhodnout. 

Protože Evropa byla obdařena tímto fenoménem, dostala se 
najednou, z bezvýznamné oblasti světa, do popředí světových dějin. 
Během velmi krátké doby, několika staletí, si dokázala podmanit celý 
svět a pomocí kolonií roznést svou ideologii po celé tehdejší Zemi. 
Tato ideologie je ale odlišná, je jiná, než dosud známé ideologie. Je 
to ideologie tvůrčí. Proto i v Evropě samotné dochází ke krizím, 
neboť společenský řád vždy pokulhává za řádem samotného 
člověka. 

Přestože mnozí lidé byli obdařeni touto duší vědomou, 
společenský řád zaostával. Když už nebylo kam roznášet své 
ideologie (kolonie), tak se evropské státy vrhly na sebe. Proto ony 
dvě obrovské mohutné války, které napřed smetly císařství a carství 
a různá jiná uskupení států a posléze ve druhé válce smetly všechny 
ideologie, které byly odlišné od ideologie duše vědomé. S jedinou 
výjimkou a tou byl komunismus. Tento komunismus z mnoha důvodů 
musel přetrvávat. V tomto místě není prostor na zdůvodnění tohoto 
jevu. Spokojme se pouze tím, že demokracie jako taková, která 
nastoupila po válce, místo současných ideologií, není zcela dokonalá 
a je vskutku demokracií jenom na papíře. Do skutečné demokracie 
bude teprve náš lidský systém uveden. Ovšem to bude až v 
následném kroku, který dnes zajišťujeme. 

Současná demokracie ve skutečnosti žádnou demokracií není. 
Demokracie je vláda lidu. Dochází zde proto k takovým třenicím, a k 
takovému napětí, neboť duše vědomá prakticky vstoupila, alespoň 
částečně, do všech lidí. Společenský řád ale zůstal ve stavu, kdy 
mocní tohoto světa nechtějí předat vládu všem ostatním. 

Nastává zlomový okamžik, kdy lidé převezmou tuto vládu a vytvoří 
skutečnou demokracii, která je založena na zcela odlišných 
hodnotách, nežli to, čemu dnes říkáme demokracie. 
Člověk dneška žije problémy dneška. Ano dívá se do minulosti, 

divá se i do budoucnosti, dívá se kolem sebe a snaží se pochopit a 
porozumět tomu, čím je, odkud přišel a kam se směřuje. 

V předchozích kapitolách jsme mluvili o tom, že člověk produkoval 
myšlenky, jež se zachytávaly do hmoty a v této hmotě vytvářely cosi, 
co mu nakonec pomohlo vytvořit, či spustit průmyslovou revoluci. 
Předpoklady k tomu byly položeny na začátku 15 století, vlastní děj 



 
 
 

Stránka 28 

se rozeběhl poněkud později a Newton byl tím, kdo k tomu položil 
základy 

V současné době ale dochází k dalšímu jevu. Asi před 100 lety 
(píše se rok 2006) přišel jiný pán, pan Albert Einstein s teorií, která 
jednoznačně ukazuje na jiný trend. Na trend výstupu ducha z hmoty. 
Neboť jeho teorie relativity svědčí o všem možném, jenom ne o tom, 
že by duch vstupoval do hmoty, ale naopak, že tento duch začíná 
tuto hmotu opanovávat. 

Teorie relativity, mnoha vědci dodnes filozoficky naprosto 
nepochopená, neříká nic jiného nežli to, že vztahy mezi 
jednotlivými tělesy, nebo mezi jednotlivými prostředími, jsou ty 
hlavní a prioritní a vše ostatní ve smyslu hmoty je druhořadé. 

Je to daleko revolučnější a úžasnější pojetí, než dopad teorie 
relativity jako takové na fyziku. Filozofický dopad teorie relativity 
respektive její známé rovnice do myšlení lidí znamená naprostý 
převrat v chápání skutečností. Ona totiž jednoznačně dává najevo, 
že základem není hmota, ale ani energie, ale cosi co stojí nad tím, 
jakýsi informační stav, který dále tvaruje své okolí a tedy i energii a 
posléze i hmotu. Pokud se nad tím zamyslíme, tak zůstaneme v 
úžasu stát nad naprosto geniální myšlenkou tohoto pána, pana 
Einsteina s tím, že dosud nikdo jeho hloubku myšlenek nepřekonal. 

A tak tedy začíná myšlenka panovat nad hmotou, trvalo ještě 
dalších 50 let, než se tento stav začal projevovat ve skutečné 
technice. Začalo to prvními počítači.  

Na rozdíl od doby průmyslové revoluce, která potřebovala na 
"rozjezd" cca 200 let se tato doba zkrátila na pouhých 50 let. 

V padesátých letech minulého století tedy začaly svou cestu na 
svět COMPUTERY (počítače). 

Trvalo dalších 50 let, než se tyto počítače natolik vžily v lidské 
populaci, a to takovým způsobem, že dneska je naprosto ne-
představitelné, aby jakékoliv odvětví, jakákoliv činnost člověka, byla 
bez těchto počítačů. 

Tyto počítače jsou něčím, co násobí lidský um, lidské myšlení a 
lidské dovednosti a to takovým způsobem, že nelze najít nic jiného, 
co by tomu bylo ekvivalentní. Nejde pochopitelně o násobení ve 
smyslu kvality, ale pouze kvantity, alespoň prozatím. I tak je to 
obrovský posun. 

Jsme v současnosti. 
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Nastává další zlom. Tento zlom vypadá tak, že od oné kvantity 
začneme přecházet ke kvalitě. 

Ačkoliv se zdálo, že počítače nemohou vytvořit umělou inteligenci, 
a také ji skutečně nevytvoří, neboť jsou založeny pouze na dvojkové 
soustavě, která to neumožňuje, přesto spolu s lidským umem vytváří 
základ pro zcela nové pojetí a nové myšlenkové proudy, které zcela 
radikálně změní člověčenství jako takové. 

Jde o to, že lidé začnou zcela jinak přistupovat k informacím, které 
dosud brali pouze jako data. Již dneska je naprosto zřejmé, že 
informace se budou dělit. Dělit na data, tak jak jsme je chápali dosud 
a na vědomé informace, něco jako software v počítači, jenž bude 
samonosný a samostatný a na datech jako takových nezávislý. 

Tento zcela revoluční posun znamená úplně něco jiného, než na 
co jsme byli dosud zvyklí. Tyto malé "software", tyto myšlenky, které 
zůstávají samostatné, bez toho, aniž by musely být osazeny do 
počítačů, aniž by musely být osazeny do čehokoliv, vytvářejí 
základy, z nichž my lidé budeme moci čerpat informace, ale nejenom 
informace. 

Budeme je moci používat tak, jako v počítači se používá program. 
Zní to neuvěřitelně, ale přesto je to pravda. 

U tohoto fenoménu je třeba se zastavit a probrat ho podrobněji. 
Jinak hrozí, že mnozí vůbec nepochopí o čem je řeč. I v současnosti 
jsou mezi námi lidé, kteří dokáží pracovat s informacemi 
naznačeným způsobem. Ne docela a ne zcela vědomě, ale přece 
jenom. Jde o vynálezce, umělce a vůbec všechny lidi pracující s 
intuicí. Co je intuice?  Je to cosi, co jedni nazývají nápadem, jiní 
vnuknutím a opět jiní ještě jinak. Jde o to, že tato informace, a je 
jedno zda jde o umění či vědu, je "odkudsi" stažena. Není to nápad 
či vnuknutí pocházející z člověka, ale z oblasti, která je určena pro 
"komunikaci", tedy z INFORMAČNÍHO POLE Země. 

Lze se o tom snadno přesvědčit a nejlepším příkladem jsou 
vynálezci. Při mnoha vynálezech se setkáváme s tím, že vynález je 
uskutečněn v různých částech planety Země a to prakticky ve 
stejnou dobu. Nejsou výjimkou případy, že vynálezci se do své smrti 
přou, kdo vlastně byl ten první. Ve skutečnosti na tom vůbec 
nezáleží!!! Vynález spatřil světlo světa ne proto, že kdosi na něj 
přišel (objevil ho), ale proto, že vnitřní vyciťování daného jedince se 
dokázalo naladit na daný problém, a tím došlo k "rezonanci" s 
INFORMAČNÍM POLEM Země. Protože doba nazrála a mnoho 
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jiných jedinců přemýšlelo o stejných věcech, došlo k "rezonanci" na 
více místech současně. 

Jsou tu i známé případy z oblasti jednání zvířecí říše, kdy se velmi 
rychle rozšíří určitá dovednost u zvířat a to prokazatelně tak, že musí 
být přenesena z INFORMAČNÍHO POLE Země. 

Všechny tyto i jiné jevy ale dosud probíhaly tak, že jsme je získali 
onou "rezonancí". To ale není vůbec praktické a je to i velmi 
zdlouhavé. Vše je možné zařídit jinak. INFORMAČNÍ POLE Země 
zde je a je tu od dob co tato Země existuje. Informace v něm nejsou 
dány jen činností člověka, ale všech bytostí co existují. Člověk je 
jenom jednou z nich. Pro nás mnohem důležitější jsou informace, jež 
stojí vysoko nad člověčenstvím a jsou odvozeny od vyšších bytostí, 
tedy od bytostí stojících v hierarchii duchovna nad člověkem. Dále je 
pro nás důležité s těmito informacemi pracovat tak a tehdy, kdy to 
uznáme za vhodné.  

Pochopitelně, že Universum se pojistilo a informace takto volně 
dostupné je možné získat až po určité průpravě. Tedy po určitém 
evolučním vývoji. Pochopitelně je bude moci plně získávat a 
pracovat s nimi pouze ten z lidí, kdo bude "plně na výši". Nebudou 
tedy dostupné lidem, kteří se vnitřně na ně nepřipraví. Znamená to, 
že materialisté a jiní ISTÉ, zrovna tak jako lidé primitivnější, pohodlní 
a požitkářští a lidé typu současného konzumu, nemají šanci. 

V mnoha mytologiích, v mnoha proroctvích, v mnoha spisech a v 
mnoha moudrých knihách se rok 2012 prezentuje jako rok skončení, 
ukončení, jako rok završení čehosi, jako rok završení našeho světa. 

Ve skutečnosti je to ale završení dílčí, není to konec světa, ale jen 
konec jedné epochy. Konec jednoho, vždy znamená začátek jiného. 
Ukončení tohoto světa, znamená ukončení tohoto systému myšlení a 
nástup nového, jiného typu myšlení, do kterého vstupujeme. 

Toto nové myšlení bude založeno na zcela nových, úplně 
odlišných principech, než jsme byli dosud zvyklí. Proto i systémy 
kolem nás, proto i demokracie, nebo tak zvané demokracie, ve 
kterých dosud žijeme, musí doznat radikálních změn. Tyto napůl 
totalitní režimy musí definitivně zaniknout a musí nastat něco, co 
člověku dá samostatnost, tvůrčí schopnost, možnost rozhodovat a 
být odpovědný sám za sebe. 

Tyto stavy nelze vyvolat tak, že budou odkudsi nařízeny. Tyto 
stavy lze vyvolat pouze tak, že dotyčný člověk je vytvoří sám v 
sobě, rozvine je v sobě a uplatní je v sobě. 
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Tento tvůrčí stav člověka se dnes již rodí. Mnoho dětí, tak 
zvaných INDIGOVÝCH dětí, dnes přichází na svět. Jsou to děti s 
otevřenou sedmou čarou, přes kterou jsou schopny 
komunikovat přímo s INFORMAČNÍM POLEM Země. 

Něco, co jsme dosud neznali, něco o čem materialista nemá ani 
ponětí. Něco, bez čeho se nikdo z nás v budoucnu nebude moci 
obejít. 

Tyto děti s tímto fenoménem, tedy s otevřenou sedmou čakrou, 
přijímají informace tak, že tyto přímo vstupují do mozku a tím mají 
možnost s nimi přímo pracovat, aniž by musely procházet 
člověčenstvím v tom smyslu, že tyto informace se musí od někoho 
dovědět, respektive se je někde naučit. 

Je to zcela unikátní a zvláštní stav. Stav, který umožňuje cosi, 
co tu dosud nikdy nebylo. Tento stav sám o sobě nutně vyvolá 
odezvu v tom, že tito lidé naprosto striktně odmítnou být 
zařazeni do jakýchkoliv šablon, do jakýchkoliv schémat, do 
jakýchkoliv společenstev, které sami od sebe nepřijmou a které 
nebudou odrážet jejich schopnosti, dovednosti, ale hlavně jejich 
vyciťování.  

Dvě země se zdají být připravovány na přijetí těchto změn. Jsou to 
USA a Česká republika. Podívejme se na ně blíže. 
 
USA 

Z uvedeného je zřejmé, že události, které nás čekají, nás zcela 
jistě neminou. Problém je v tom, že dosud netušíme kde a jak a 
jakým způsobem se tak stane. Zdálo by se, že Spojené Státy 
Americké (USA) jsou první zemí, kde může probíhat vše to, o čem 
jsme se tady zmiňovali. Je to ale opravdu jenom zdání. 

Spojeným Státům Americkým chybí totiž něco, co je základem pro 
to, aby tyto věci mohly proběhnout tak, jak jsme naznačili. 

Pojďme se ještě jednou podívat na to, co to vlastně znamená. 
Jestliže někdo chce používat vyšší hodnoty svého umu, svého 
rozumu, svého JÁ, musí je zároveň mít i zajištěny tak, aby byly 
očištěny od nízkých žádostí (vibrací). 

Universum je velmi dobře vytvořeno a velmi dobře chápe a rozumí 
těm, kdo jdou s ním a podporuje je. 
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Zlý člověk a zlá společnost jsou naplněny touhami nízkých 
charakterů. Je tam touha po moci a po penězích, je tam žárlivost, je 
tam msta, je tam všechno možné, jenom ne to, co by bylo hodno 
toho, aby to Universum podporovalo. 

Spojené Státy jsou charakteristické právě těmito nízkými touhami. 
Vypadá to paradoxně, neboť USA rozvinula něco, co zdánlivě 
vypadá na stav velmi pokročilý, kdy zbytek světa má možnost pouze 
přihlížet a nikoliv tvořit. 

Ve skutečnosti ale USA nastoupily pouze cestu, ale zůstaly stát a 
nemohou dál. USA zůstaly a zůstanou stát. Důvodem jsou jejich 
hodnoty, které jsou zcela scestné. Jejich pojem demokracie je 
zavádějící. 

V době jejich vzniku byly skutečně nejpokrokovějším a 
nejúžasnějším státem světa. To je ale již minulost. Svým vznikem 
umožnily vznik a vytvoření demokracie na tehdejší úrovni, vytvoření 
společnosti, která byla velmi pokrokovou a to do takové míry, že se 
staly základem a záštitou demokratického vývoje světa. 

V průběhu dějin tak měly možnost přispět v době první i druhé 
světové války k udržení statutu nástupu demokratického chápání 
světa. Tím umožnily vítězství sil dobra. Tím zároveň splnily svůj 
dějinný úkol a po druhé světové válce se staly pouze protiváhou 
komunismu. Jejich hodnota trvání se tím vyčerpala ve smyslu 
oprávněnosti jejich existence v tom okamžiku, kdy padl Komunistický 
blok. 

Od roku 1989 až 1992 přestává komunismus existovat jako síla. 
Od tohoto data postrádá i oprávněnost existence síla vytvářená USA 
a naopak se stává brzdou dějinného vývoje. Tato síla již nemá 
opodstatnění, a proto bude dějinným vývojem odstraněna. 

USA se dostávají do svých obrovských potíží jako předzvěst svého 
pádu. To co dnes prosazují, není boj za svobodu a pokrok ale 
naprosto zpátečnický a demagogický postoj, jenž je ovlivněn touhou 
udržet moc a postavení (majetek) ve světě. Je tu návrat k hodnotám, 
jež jsou odsouzeníhodné, jež jsou ve své podstatě teroristické. USA 
oficielně bojují proti terorismu, ale ve skutečnosti bojují s terorismem 
na své straně. Ony jsou hlavním nosným mediem pro tyto nízké 
pudy, ony jsou tím, kdo tyto teorie moci a nadvlády může uplatnit v 
praxi.  

Zní to neuvěřitelně, a přesto je to pravda. 
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USA v současnosti jsou umírající mocností. Tak jako každé raněné 
a do kouta zahnané zvíře v cítění svého konce kolem sebe kope, tak 
jednají i USA. Dostaly se na vrchol moci, ale zde selhaly a proto jako 
stát a společnost umírají. Nejsou těmi, kdo budou ukazovat cestu 
dopředu, ale naopak ukazují cestu, která nikam nevede. 

USA selhaly ve své morálce, selhaly v tom, že jejich nosným 
krédem se nestala PRAVDA a hodnoty vyššího rázu, ale chamtivost, 
nenasytnost, teror, moc, peníze a způsob svého nízkého jednání 
vůči světu i vlastním lidem. 

 
Česká republika. 
Jak to vypadá u nás?  
Naše země je vždycky v něčem zvláštní.  
Podíváte-li se do historie dávné i současné, pak vždy objevíte, že 

jednáme jinak, jednáme svérázně, jednáme svým vlastním 
způsobem. 
Čechy jako země se začala vyčleňovat z Evropského kontextu 

někdy před více než tisíci lety. Nebyla to přímo Česká republika 
respektive země na území Čech, ale byla to Velkomoravská říše, 
která se objevila a která jako první z našeho území dala o sobě 
vědět. Velkomoravská říše v sobě ale zahrnovala nejenom onu 
"velkou" Moravu, ale i prakticky celé území Čech, část Slovenska, 
část Polska a část území, které dnes spadá pod Rakousko a 
Maďarsko. Vzhledem k tehdejším možnostem přístupových cest a 
vzhledem k tomu, že Dunaj byl takovou přístupovou cestou, neboli 
spojnicí, po které bylo možné přepravovat nejenom náklady, ale i 
vojenské transporty, tak Velkomoravská říše byla vlastně na spojnici 
tehdejších evropských "dálnic". 

Jak šel čas, tak se ukázalo, že tato původně výhodná poloha se 
stala nebezpečnou a tak tato Velkomoravská říše doplatila na svou 
přístupnost. Vojensko-politické tlaky z Francké říše a další z 
východu, způsobily její konec. Byla ale opravdu zničena? 

Poslední historická bádání naznačují, že vše bylo poněkud jinak. 
Vypadá to tak, že tato Velkomoravská říše nezanikla, ale že byla 
takticky přesunuta do oblasti, tenkrát velmi málo přístupné, do oblasti 
Čech s hlavním městem Prahou. 
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Pokrevní svazky mezi rannými Přemyslovci a vládci Velké Moravy 
jednoznačně dávají tušit, že se jednalo a jedná o pokračování 
Velkomoravské říše v trochu jiném kontextu. 

Tenkrát prostor Čech byl tvořen zvláštním územním uskupením, 
které v praxi bylo téměř nepřístupné. Musíme si uvědomit, že nás 
obklopovaly na tehdejší dobu neprostupné pohraniční hvozdy, 
kterými nebylo možné téměř projít. Pohraniční hory tehdy vlastně 
skýtaly přirozenou ochranu tomuto prostoru.  

Jak šel čas, tak jsme byli stále více zatlačováni do ústraní. Důraz v 
Evropě se začal přikládat Římské říši, která byla tvořena především 
německým prostředím. Kupodivu jsme se ale stali velmi významným 
členem tohoto uskupení. Tato říše měla své zázemí v 7 kurfiřtech. Ti 
volili římského krále a císaře. Jenom jeden z nich a to český, byl 
králem, všichni ostatní měli nižší postavení. Maximálně dosahovali 
titulu knížete. 

Byli jsme tak těmi, kdo v této vlastně německé říši zastával 
nejvyšší posty. Nebylo to tedy tak, že jsme snad byli utlačovaným 
národem, ale naopak, v mnoha případech jsme to byli my, kdo 
diktoval.  

To co jsme se učili ve školách, a dodnes doznívá v české 
literatuře, jsou čiré nesmysly. 

My jsme se dokázali prosadit, my jsme dokázali uhájit své pozice a 
nejenom to. My jsme mnohdy zcela suverénním způsobem ovládali 
celé toto uskupení, celou tuto říši. Velmi významně je to vidět v době 
Karla IV., kdy jsme byli na vrcholu tehdejší moci v Evropě.  

Nebylo to náhodné, bylo to zákonité. 
V době Jana Lucemburského, českého krále, byly v tehdejší 

rozdrobené Itálii vedeny mnohé války, kterých se s českými vojsky 
účastnil i budoucí vladař Karel IV. Česká vojska v Itálii vzbuzovala 
nepředstavitelnou hrůzu. Byla totiž známa svou bezohledností a 
krutostí a to do takové míry, že se města raději vzdávala jen za cenu 
holých životů, než by riskovala dobytí a tím nejen drancování, ale 
přímo vyvraždění obyvatelstva. Měli jsme pověst nepředstavitelných 
hrdlořezů a bezohledných a krutých vojáků. 

O několik desetiletí později, v době husitské revoluce, to nebyly 
jenom husitské písně, nebylo to jenom husitské nadšení, ale byla to i 
tato pověst, která dávala našemu vojsku mýtus neporanitelnosti a 
nezdolnosti. Proto veškeré křížové výpravy směřující do Čech 
ztroskotaly. 
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Rozhodně jsme nebyli žádným bojácným národem. Byli jsme 
národem, který si dokázal poradit, který se dokázal prosadit. Který si 
uměl kolem sebe udělat prostor. 

To vše mělo ale být poněkud jiné. Proto přišel čas Třicetileté války. 
Do té doby jsme cosi znamenali. Ve Třicetileté válce ale došlo ke 
krachu, k tragédii. Je to vidět i ze ztrát, jež naše území utrpělo. Vedle 
naprosté hospodářské devastace je tu i nebývalý úbytek 
obyvatelstva. Počet obyvatelstva na začátku války byl 3 200 000 lidí. 
Když válka skončila, bylo nás jen 800 000. Ze 4 obyvatel tak přežil 
pouze jediný. Mnoho lidí odešlo do lesů a již nikdy se nevrátili do 
normální lidské společnosti. Byli buď vyhubeni, nebo přirozenou 
cestou vymřeli. Od té doby se také tradují pověsti o loupežnících. 
Mnoho lidí bylo zraněno a mnohé ženy znásilněny. Z českého 
národa zůstalo torzo, které bylo značně ochromeno.  

Žádný jiný národ v Evropě, by za těchto podmínek, nedokázal 
přežít. Přes naše území se valily armády ze severu (Švédové), z jihu 
(Rakušané, Italové), ze západu (Němci) i z východu (Maďaři). Byli 
jsme křižovatkou všech možných armád. Obyvatelstvo na našem 
území bylo prakticky vyhubeno. 

A přece. 
Vše v tomto ději mělo své opodstatnění a svůj záměr. Bylo nutno 

tento náš národ připravit na věci příští. Bylo nutno ho "prohníst". 
Vytvořit z něj základ čehosi, co v budoucnu mnohým z nás opět 
zvedne hlavu.   

A skutečně. V roce 1800 byste marně hledali v Evropě národ, který 
by bylo možno nazvat Český. V našem prostoru byla pouze 
německá šlechta, německá inteligence a německy mluvící 
měšťanstvo.  

Ano, bylo tady pár sedláků na venkově, kteří mluvili podivnou řečí, 
které téměř nikdo nerozuměl. Slovní spojení v této řeči dokázala 
vytvořit cosi, čemu nebylo možno v němčině porozumět, neboť ta se 
jevila na rozdíl od češtiny, jako primitivnější. Tak sedlák sedláku 
sdělil věci, které pomocí této řeči, pomocí intonace a pomocí jinotajů, 
se staly nepostřehnutelné pro ty, kteří sedlákům vládli. 

 Sedlák se snadno naučil německy. Vrchnost ale naopak nebyla 
schopna tuto češtinu zvládnout. I dneska má cizinec obrovské potíže 
se česky naučit a to je již v mnohém tato čeština poevropštěna.  
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Nebylo to jenom tím, že tato řeč byla cizí německému prostředí, 
ale i tím, že vytvářela určité vazby, naprosto cizí jednoduššímu 
německému vyjadřování. 

Během velice krátké doby došlo k podivuhodnému jevu, říká se 
tomu NÁRODNÍ OBROZENÍ. Nikdy v dějinách, nikde ve světě, se 
něco podobného nestalo. Národ, který prakticky neexistoval, se 
najednou zvednul takovým způsobem, že vytvořil vlastní kulturu, 
vlastní inteligenci a začal tvořit vlastní dějiny. 

Abychom pochopili, co se to vlastně stalo, můžeme si představit 
dnešní Lužické Srby, kteří jsou ve stejné situaci, v jaké jsme se 
nacházeli my. Kdo z lidí se domnívá, že Lužičtí Srbové by se mohli 
znovu zvednout a znovu prakticky celé východní Německo proměnit 
ve svou zemi, byl by nazván minimálně utopistou ne-li přímo 
bláznem. Něco podobného se ale stalo v Čechách. 

Dnešní Čechy jsou plně české a lidé v nich mluví, hovoří a píší 
česky. Tyto události měly a mají hluboký význam. 

Poslední výzkumy ukázaly, že geneticky vůbec nejsme Slované. 
Slovany máme ve své krvi jen z 30%. Z dalších 30% jsme Germáni a 
z posledních 30% Keltové. Ze zbytků jež ostává je to ještě 5% na 
Židy a zbytek je již velmi různorodý. Z uvedeného plyne, že jsme 
vlastně plně Evropským národem, mluvícím slovanskou řečí 
(češtinou). To je všechno co o sobě můžeme říct. 

Evropský národ. Evropa je ale hodně různorodá. Podíváme-li se na 
to jak vypadali Keltové, jak vypadají Germáni a jak vypadají Slované, 
tedy jednotlivé složky, z nichž se náš národ skládá, pak zůstáváme v 
úžasu stát nad tím, jak je toto vůbec možné.  

Podívejte se na Kelty. Oni byli těmi, kdo velmi silně propagoval 
mysticizmus. Byli velmi silně nábožensky založení. Jejich vůdčí 
postavy, Druidové, byli jednak kněžími, byli to napůl zasvěcenci, 
kteří vedli tento národ, přičemž nebyli v pravém slova smyslu 
vojevůdci, ale moudří vůdcové, kteří kamsi směřovali. Obrovský 
vklad těchto Keltů se našim národem táhne do dnešních dnů. 
Keltové ovšem vedle této přednosti oplývali velkou nectností. Byli 
velmi nepořádní, až by se dalo říci přímo „šlendriánští“. Přitom se 
podívejte, jak to vypadá u nás v Čechách. I tento znak je pro nás 
naprosto typický. 

Co se dotýká Germánců. Oni byli a jsou známí svou oblibou v 
pořádku, disciplíně a řádu. Bylo jim to dáno do vínku. Milovali určitou 
poslušnost, určitý systém a řád. Chtěli a chtějí mít jasno ve věcech, 
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přičemž nejdou příliš do hloubky. Jsou jednodušší ve svých vztazích, 
ale mnoho lidí u nás je přesně takových. Germánci jako svou negaci 
ukazují určitou hrubost a tvrdost. Není to zlo, je to jen tvrdost, daná 
jejich prostředím, v němž po mnohá staletí žili. Oni ve svém žití strpí 
i něco, co bychom nazvali bezprávím. 

Podíváme-li se na Slovany, pak jsme zase u úplně jiné skupiny 
obyvatel. Slované jsou těmi, kdo dokáží cítit srdcem, jsou těmi, koho 
láska a vyšší city dokáží oslovit. Slované jsou pro rodinu, pro soužití, 
ale kdo je velmi, velmi krutý ke svým nepřátelům. Ve škole jsme se 
učili všechno možné, jenom se zde o této vlastnosti Slovanů 
nemluvilo, respektive nám byla z taktických důvodů zamlčována. 
Slované opravdu jsou velmi zlí ve smyslu krutosti. Války před 
několika staletími mezi Polskem a Ukrajinou tomu plně nasvědčují. 
Nasvědčuje tomu i současnost, kdy ruská vojska v Čečensku si 
počínají nepředstavitelně brutálním způsobem. Tato vlastnost 
krutosti je u nás v našem národě taky. 

Teď si uvědomte, že všechny tyto vlastnosti se musí včlenit do 
jednoho národa, do jednoho uskupení, do jedné společnosti. Národ, 
který toto dokáže akceptovat, dokáže daleko víc, nežli všechny 
ostatní národy či jakákoliv uskupení, která tu kdy byla. 

Nikdy žádný národ, společnost či uskupení nemělo co do činění s 
tak různorodými složkami společnosti. Ne nadarmo se říká že "Čech 
Čecha by na lžíci vody utopil". To ovšem trvá pouze do okamžiku, 
nežli přijde pohroma. Když přijde neštěstí, přijdou krutosti, přijde 
teror, tu pojednou držíme pohromadě. Jeden za druhého bychom 
dýchali. Tato naše vlastnost je příslovečná a vždy v dějinách se 
znovu a znovu projevovala. Bez ní bychom ani nemohli existovat. 
Protože v krizích bychom nedokázali držet pohromadě.  

Podíváme-li se na vývoj, na člověka a na to, kam jdeme a odkud 
jdeme, je jasné, že pouze ten, kdo dokáže stmelit tento národ tak, 
aby začal vyciťovat srdcem ve smyslu čtvrté čakry (což je mnohem 
více, nežli je dáno Slovanům), dokáže všechny ty tři rozdílné entity 
propojit a vytvořit cosi, co daleko převyšuje vše ostatní. 

Jen nemnohým se to podařilo, jedním z nich byl např. i Karel IV., 
byl jim i Svatý Václav, ale ve většině případů jsme vždy byli těmi, kdo 
svou rozdrobeností a nesouladem působili na hraně zániku našeho 
národa. Je tomu tak i dnes, kdy svou touhou obrácenou do 
konzumismu, podrýváme svou vlastní identitu. 
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Ještě bych se zastavil u minulého století. Podíváme-li se, co se 
dělo u nás, když nastupoval fašismus, když nastupoval komunismus, 
co se dělo v průběhu tohoto komunismu, naše Pražské jaro nemající 
obdoby jinde, a posléze i naše Sametová revoluce, příslovečná pro 
náš národ, ale i naše pozdější rozdělení státu, ke kterému dali 
podnět ti, kteří upřednostnili moc a majetky a peníze před ctí a 
hodnotami vyššího rázu, také nemá obdobu. 

Vše toto svědčí pouze o jediném. Jsme připravováni k něčemu 
vyššímu, k něčemu, co teprve má přijít. My nemůžeme a nejsme 
tady proto, abychom žili životem současnosti. Jsme připravováni na 
věci v budoucnosti.  

Je to teprve budoucnost, která nás může stmelit do naprosto 
nerozborného svazku tím, že začneme vyciťovat přes onu čtvrtou, 
tedy srdeční čakru a začneme být těmi, kým v hloubi duše ve 
skutečnosti jsme. 

Tak tento národ je připravován do budoucna, je připravován tak, 
aby byl schopen přes toto vyciťování, přes mnohem vyšší stupeň bytí 
žít a ukazovat cestu jiným. 

Ano jsme národem, který bude ukazovat cestu, anebo jsme tím 
národem, který to nedokáže a který bude smeten a to tentokráte 
definitivně z Evropského prostoru. 

 
Závěr. 
Probrali jsme dvě země. Dvě země, které by mohly přicházet do 

úvahy. Jako první jsme si ukázali na Spojených Státech Amerických, 
že sice rozvinuly technologie, rozvinuly spoustu oborů techniky, ale 
na to hlavní zapomněly. To hlavní je přeci IDEA.  

Idea jako nosné krédo pro rozvoj společnosti je v současné době v 
USA v troskách. 

Každá společnost stojí a padá se svou ideou. S ideou s kterou byla 
založena, kterou prožívá a kterou naplňuje. Amerika svou ideu 
naplnila, a proto odeznívá a odezní. 
Česká republika svou ideu teprve hledá. Není tak snadné tuto ideu 

vtěsnat do situace, kdy různorodost obyvatelstva veškeré dílčí ideje 
smete ze stolu. Je to výhoda i nevýhoda zároveň. Pokud jakákoliv 
idea, která nesplňuje kritéria na vzestup lidské společnosti, osloví 
tuto naší společnost, tento náš národ, nemůže uspět. Naopak taková 
idea musí být značně na výši, jinak padne. 
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Proto nás ani v minulosti neoslovilo nic z toho, co bylo 
charakterizováno fašismem, tedy v podstatě uzurpátorskou mocí a 
velmi rychle jsme vystřízlivěli ze stavu, který jsme ze začátku sice 
vzali, komunismus, ale záhy jsme zjistili, že tudy cesta nevede. 

Neboť komunismus, přes své proklamace, se ukázal jako scestný, 
lživý, podvodný, teroristický a zavádějící. Velice rychle se ukázalo, 
že lidé, kteří tento komunismus propagují, jsou lidmi zla, jsou to 
vrazi, jsou to lidé násilí, teroru a všech nízkých pudů. 

Konec komunismu v Čechách je příznačný. Lidé se začali 
komunistům smát do tváře. Byl to ale smích předčasný. Komunisté 
nevyklidili pozice. V současné době je u moci postkomunistická 
vláda, která podobně jako ta komunistická, zakládá svou existenci na 
moci, majetku, na teroru, na násilí ale hlavně na pohrdání člověkem, 
na pohrdání vším co člověčenství tvoří. 

Tak tento prostor, tento národ, tito lidé zde žijící čekají na IDEU. 
Tato idea musí být založena na Pravdě, Lásce, na hodnotách 
vyššího rázu. Jedině taková idea může tyto lidi oslovit. Oslovit tak, že 
zapomenou na to, že pocházejí z germánského, keltského nebo 
slovanského prostředí a doslova a do písmene si podají ruce a 
půjdou jako jeden národ. 

Je to tak předznačeno v dějinách a ten, kdo je umí číst, to tam 
nachází. Je tam jednoznačně poukázáno na to, že jednotlivé národy 
zaniknou a lidé se rozdělí na dvě skupiny. Na skupiny s lidmi 
DOBRA a ZLA. Lidi vědoucí a lidi nevědoucí. Toto dělení začíná být 
zřejmé už v současnosti, ale bude uplatněno převážně až v 
budoucnosti. To pochopitelně nejen pro naši zemi, ale i celý 
Evropský region. 

Toto dělení předurčuje další vývoj lidstva. Lidé, kteří budou vědět, 
budou zároveň i těmi, kteří budou moudří, neboť v moudrosti je i 
vědění. Budou to zároveň i lidé naplněni láskou, neboť v lásce 
naleznou toto vědění. Budou to lidé, kteří budou mít cíl, ideu a cestu. 
Budou to lidé služby. Oni budou těmi, kdo bude pomáhat ostatním, 
neboť v pomáhání, to je ve službě naleznou toto vědění. Lidstvo se 
zcela promění. Tak lidé, kteří se dostanou na vrchol, budou těmi, 
kteří si budou předávat myšlenky nejenom tím, že budou schopni 
používat šestý smysl (intuici) a přímou komunikaci s INFORMAČNÍM 
POLEM Země, ale budou schopni pomocí těchto myšlenek 
vstupovat do samé podstaty dějů, do samé podstaty předmětů, do 
samé podstaty vztahů. 
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Jedná se o zcela nový, naprosto odlišný přístup k životu. Něco co 
tu dosud nikdy nebylo. Představte si, že vám kdosi poslal balíček. 
Vidíte jenom papír, jenom obal, do něhož je tento balíček zabalen, 
ale podstatu, tedy vnitřek balíčku nevidíte. Mnohdy ani netušíte, co 
může obsahovat. 
Člověk vidoucí je ale podoben tomu, kdo svým vnitřním zrakem 

prohlédne a vidí vnitřní obsah tohoto balíčku, ale nejenom to. On vidí 
skutečnosti, které vy neuvidíte, i když tento balíček rozbalíte. On 
opět proniká hlouběji tj. do vnitřku samé podstaty věcí. 

Tak může vnímat nádheru a krásu barev a to přímo zevnitř těchto 
barev. Není to pohled zvenku. Je to pohled ze samé podstaty tohoto 
děje. Ze samé podstaty toho, co ten balíček představuje.  

On vnímá skutkovou podstatu daru, on vnímá skutkovou podstatu 
zaslání z povinnosti, on vnímá skutkovou podstatu něčeho, co jiný 
člověk, člověk bez tohoto vědění a vidění, není vůbec schopen 
pochopit, natož poznat. 
Člověčenství se začne ubírat zcela novým směrem. Člověk před 

člověkem nebude mít tajnosti, ale bude s ním spolupracovat. 
Tato spolupráce bude na nesrovnatelně vyšší úrovni, nežli vše co 

tu dosud bylo. Veškeré skryté pohnutky, veškeré skryté myšlenky 
budou odhaleny a dány k dispozici a budou moci tvořit. Vůbec to 
nebude o tom, že by komukoliv bylo bráno soukromí. Naopak, do 
tohoto stavu se lidé mohou dostat jedině tehdy, když oni sami sama 
sebe položí na oltář svého dění. Když oni sami dobrovolně budou 
chtít. 

Musíme si uvědomit, že současné pojmy toho, co je člověk, co je 
soukromí, jsou zcela zavádějící.  
Člověk se bojí, aby mu kdosi nenahlédnul do jeho svědomí, do 

toho co dělá, do jeho soukromí. To proto, že ne vždy to co dělá, dělá 
v souladu s Universem. Bude-li ale s čistým srdcem, bude-li ale tím, 
kdo jenom pomáhá, kdo obětuje sama sebe, nebude sebemenší 
důvod k tomu, aby cokoliv skrýval. 

Tento stav je před námi. Je to stav velké SLUŽBY. Ano velké 
služby. Lidé po období materie, kdy se snažili uchvátit moc, majetky, 
postavení a peníze najednou porozumí tomu, že toto všechno je k 
ničemu. Že toto vše je jenom lesk čehosi, co je prázdné a bezcenné 
a co nemá význam. Proto začnou hledat skutečné hodnoty, které 
budou nacházet ve zmiňované lásce a ve službě jeden druhému. 
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Tak poroste člověčenství a tak poroste člověk vedle člověka do 
stavu, jenž předznamenává skutečné lidství 
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Podstata člověka 
Řekli jsme si o tom, kdo je to člověk. O tom, že nemůže být 

zakotven v materii, ale musí být zakotven ve vyšších sférách. V 
něčem, co stojí vysoko nad ním. Řekli jsme si, jak celkový systém 
funguje. To znamená, že jsme objasnili rčení – Jak nahoře, tak i 
dole. Vysvětlili jsme si, že chování člověka je podřízeno Kosmickým 
zákonům a Universu a že to není on, kdo určuje dění, ale tímto 
děním je určován. 
Řekli jsme si co to je vědomí. Vysvětlili jsme si, že vědomí je cosi, 

co lze přirovnat k zápisu. K zápisu informace na vědomé úrovni. 
Vysvětlili jsme si, co jsou to myšlenky a posléze i toto vědomí a 

způsob jak s nimi člověk pracuje. 
Poté jsme přešli k vývoji člověka. Tedy v podstatě k vývoji 

společnosti. Přes staré civilizace, PRAINDICKÉ, PRAPERSKÉ až k 
SOUČASNOSTI jsme si ukázali, jak se postupně člověk zvedal z 
období, kdy nebyl schopen porozumět tomu, proč je tady, až do 
doby, kdy se mu tady tak zalíbilo, že ztratil pojem, odkud přišel. 

Je na čase se podívat o kus dál. Podívat se na to, kdo je vlastně 
tím člověkem, co je jeho vlastní podstatou.  

Ne to co je, ve smyslu vnějšího projevu, ale na to, co tvoří jeho 
skutečné jádro. To co je nesmrtelné, to co přechází přes jednotlivé 
životy a to co je věčné, co se znovu opakuje, vyvíjí a podléhá 
evolučnímu vývoji. 

K tomu, abychom pochopili celý tento děj, je nutno si uvědomit 
několik základních věcí. 
Člověk není materie, to už snad je zcela jasné. Je snad člověk 

vědomí? Pokud ano, co pak je ve své podstatě toto vědomí. Pokud 
ne, čím je tedy, co je jeho vlastní podstatou? 

Podíváme-li se na několik základních věcí, tak nám z toho 
vyplynou zcela závažné skutečnosti. Skutečnosti, které ukazují na 
základní post člověka. Na jeho základní dělení. Na to, že člověk se 
nutně musí skládat z několika vrstev, přičemž pocit, že je tímto 
vnějším tělem, musí být nutně klamný.  

Ukázali jsme si, že člověk ve své podstatě musí stát za touto 
hmotou (mimo tuto hmotu), za tímto tělem a nemůže být tedy z 
materie. Musí to nutně být jenom jeden z "kabátů", které si navlékl a 
v němž se prožívá. 
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Je-li to tedy "kabát", co je pod ním? Člověk neprožívá hmotu v tom 
smyslu, že by hmotně myslel. On jí prožívá v tom, že jí prociťuje. 
Tedy jinými slovy musí existovat další "kabát".  

Kabát z pocitů, emocí, kabát z něčeho co bychom nazvali vášněmi, 
strachem i žárlivostí. Z něčeho, co pro mnohé z nás je tím hlavním 
co v životě prožívají. Esoterici tomuto kabátu říkají astrální. Máme 
tedy už druhý "kabát".  

Ve skutečnosti ale třetí, neboť jeden jsme přeskočili. To co jsme 
přeskočili, bylo řízení těla. Bylo to něco, do čeho my lidé 
nezasahujeme téměř vůbec, a proto to v praxi nevnímáme. 

Je ale nutno mít pořádek v tom, jak jednotlivé "kabáty" existují, a 
proto zůstaňme u stavu, že to budeme počítat takto. 

První je fyzický "kabát". 
Druhý je tento éterický neboli životní "kabát" a nakonec  
Třetí v pořadí je onen astrální "kabát". 
Jsou to "kabáty" v nichž my žijeme.  
Křesťanství přišlo s tezí, že to co žije v těle je duše. My jsme v 

podstatě duši ztotožnili s vědomím. Toto vědomí je cosi v čem my se 
uvědomujeme. 

Zatím převážná většina lidí se uvědomuje v čemsi, co vytrhlo z 
oblasti astrality a přetavilo jí do oblasti, v níž tato duše sídlí. Jinými 
slovy. I duše je vlastně "kabátem". Tato duše ale tím, že se 
přetavuje, vytváří opět několik stupňů. 

Prvním stupněm je onen známý pocit, prožívání, jsou to emoce i 
normální vztahy, jsou to strachy, je to všechno možné, přičemž je to 
založeno na prožívání a pocitech. 

Tuto duši, neboli tento stav, mají nebo respektive měli všichni 
obyvatelé této Země. Některé národy a některé skupiny obyvatelstva 
v nich zůstaly stát. 

V podstatě se dneska může říci, že se jedná pouze o lidi z 
izolovaných oblastí světa. Tj. z izolovaných národů a z izolovaných 
kmenů. Jedná se o Indiány Jižní Ameriky, nebo domorodce na 
odlehlých tichomořských ostrovech, případně i o africké černochy 
kdesi hluboko v pralesích.  

Tito lidé se nedostali do stavu rozumového prožívání. Oni žijí 
neustále na hraně mezi člověkem a zvířecí říší. Podobně jako zvíře 
cítí a vyciťuje, tak i oni cítí a vyciťují. Ano uvědomují se, to zvíře 
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nemůže. Od tohoto zvířete se ale vlastně odlišují pouze tímto 
vyciťováním uvědomění si sebe samého. Svého JÁ. 

Dalším stupněm této duše, je duše rozumová. Je to stav, kterým 
prošlo veškeré evropské obyvatelstvo ale nejenom ono. Je tím 
míněn samozřejmě celý Evropskoatlantský prostor. Také ale národy 
Asie a to především Japonska a Číny a další národy zmiňované Asie 
i obou Amerik, zrovna tak jako dnes již většina národů Afriky. Jiné 
národy pak stojí na jeho pokraji. 

Dalším stupněm, pak je stupeň, který se prudce odlišuje od těch 
minulých. Pocitová duše i duše rozumová jsou dušemi, které bychom 
doslova a do písmene mohli nazvat také "kabáty" a které jsou 
smrtelné. Existuje ale určitý stupeň, kterému se v esoterice říká 
duše vědomá, která se odlišuje od svých předchozích stupňů v tom, 
že tady už začíná cosi, co se skutečně týká nesmrtelnosti. 

To co my dokážeme v této duši vědomé zpracovat, to skutečně 
zůstává s námi trvale spojeno. Toto ONO prochází oněmi 
inkarnacemi a znovu a znovu rozvíjí tento svůj post dál a dál. 

Proč tomu tak je? 
Tato duše vědomá se totiž dotýká něčeho, co stojí daleko výš nežli 

je ona sama. Dotýká se naší vlastní podstaty. Našeho DUCHA. Náš 
duch je cosi, co bychom mohli nazvat inkarnací, částečnou inkarnací 
Boha v nás. Je to jakási jiskérka celkové Vědomé Informace (Boha), 
která sestoupila až do této hmoty. 

Ona ale musí projít určitým vývojem k tomu, aby se mohla probudit 
a uvědomit se. 

Tak vlastně to, co se uvědomuje v nás, je teprve na samé hraně 
toho, co je podstatou této jiskérky, tohoto věčného v nás. 

Dříve než půjdeme dál, tak si shrneme to, co jsme si dosud řekli. 
Existují hmotné kabáty, které ponecháme v tomto okamžiku 

stranou (fyzický, éterický a astrální). Existují ale i kabáty duše, které 
zahrnují emoce, zahrnují prožívání a zahrnují to, čím my procházíme 
životem. 

Mnozí z nás se v tomto stavu uvědomují. Uvědomují se natolik, že 
se domnívají, že jsou to oni, kdo vlastně v těchto stavech přebývá. 
Jinak řečeno. Domnívají se, že mají-li se zrodit znovu, zrodí se 
znovu v tom prostředí, a v těch vztazích, v nichž se v současnosti 
ocitají. 
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Typickým příkladem tohoto stavu mohou být i takzvané "minulé 
životy", které ukazují, jak a čím jsme oslovováni v tomto životě. Ve 
skutečnosti se nejedná o minulé životy, ale o stav, který 
předznamenává to, že to mohou být i nemusí být naše minulé životy, 
ale především to, že se jedná především o vztahové hodnoty k 
současnému životu. 

Současný život a jeho prožívání v astralitě, tedy v tomto třetím 
stupni světového Universa nachází zbytky toho, co zde zanechali ti, 
kteří odešli před námi. Jsou to jisté myšlenky, jsou to jisté stavy, 
které oni prožívali. Jestliže my se dostáváme do stavu, že citově si 
máme toto prožít opět, či máme těmito stavy jen projít, nebo se je 
máme dokonce naučit, pak stahujeme tyto stavy z astrality, jako 
magnet je přitahujeme a již hotové části de facto znovu prožíváme. 

Proto se stává, že v regresi celou tuto oblast odhalujeme a 
vnímáme jako svůj vlastní post, svůj vlastní život. 

Prožívání ale není život. Prožívání je jenom stav, v němž my se 
jenom uvědomujeme tak, jak se uvědomujeme v současnosti. 

V současnosti se ale vlastně uvědomujeme přes naše nižší JÁ. 
Přes něco, co v podstatě nejsme. 

Je to všechno pouze klam. 
Jedná se o to, že naše skutečné JÁ není probuzeno a na této 

rovině, na této pozemské rovině, se teprve učí, jakým způsobem by 
mohlo existovat. 

Probuzení tohoto vyššího JÁ probíhá u některých lidí (jedinců) 
pouze v tom smyslu, že dochází k jistému "zasvěcení". Toto 
zasvěcení není nic jiného, nežli probuzení určitých stavů skutečného 
našeho JÁ. V tom okamžiku rozlišujeme vyšší a nižší JÁ. Ve 
skutečnosti ale se jedná pouze o to, že naše vyšší JÁ jsme my sami 
a naše nižší JÁ je pomůckou, berličkou k tomu, abychom se naučili 
prožívání jako takové. 

Z toho evidentně plyne několik závažných faktů. 
Pokud přijmeme tuto tezi, pak to jednoznačně znamená, že 

prožívání na vyšší úrovni, v našem vyšším JÁ, v našem skutečném 
JÁ, musí být na daleko vyšší a kvalitnější fázi, nežli prožívání, kterým 
se toto prožívání teprve učíme.  

Tedy jinak řečeno. 
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Každý kdo zažije "zasvěcení", zažije tedy tento vyšší stav, 
jednoznačně rozliší mezi svým skutečným JÁ a mezi stavem, v němž 
"normální" život probíhá.  

Tedy, jestli já žiji životem, který žije většina lidí tady v současnosti, 
a zároveň zažiji něco, co jako blesk mi rozsvítí cestu do vyššího 
stavu, v němž se jakoby zázrakem probudí toto mé skutečné JÁ, pak 
musím několikanásobně vyšší hodnotou svého prožívání okamžitě 
pochopit, procítit a poznat obrovský rozdíl mezi tím, kým jsem a mezi 
tím, kým se zdám být. 

Ekvivalent toho, o čem teď mluvím, se může ukázat i v tom, když 
my jdeme večer spát. Zdají se nám sny. Ráno, když se probudíme, 
tak jednoznačně víme, že jsme bdělí a že sen, který se nám zdál, byl 
pouze snem a život, který žijeme, v bdělém stavu, je úplně něco 
jiného. Že sen je vlastně chimérou, kdežto skutečný život, který 
máme v bdělém stavu je skutečný alespoň natolik, že v něm 
můžeme existovat, pohybovat se, tvořit, přemýšlet a podobně. 

Ano existují sny, které nazýváme "živými sny". Jedná se o stav, 
kdy ráno se probíráme a nevíme, jestli jsme nebo nejsme, nebo co 
jsme. 

Tento živý sen nás natolik osloví, že na chvíli máme pocit, jako 
bychom v tom živém snu byli i nadále a chvíli nám trvá, než rozlišíme 
stav snu a skutečnosti. 

Tento živý stupeň je předobrazem toho, co se děje, když v tomto 
bdělém stavu "nahlédneme" určitou skutečnost vyššího našeho JÁ. 
Není to již bdělé, plné prožívání našeho vyššího stavu, ale pouze 
takovýto "živý sen", který nám ukazuje, jak vlastně můžeme nebo 
budeme v budoucnu žít. 

Toto vyšší stádium, toto vyšší JÁ, toto naše skutečné JÁ, je pak 
tím co je naší podstatou. 

Co je skutečné člověčenství? 
Tak jako dítě se musí napřed naučit psát, mluvit, musí se naučit 

první kroky, aby v dospělém věku mohlo samostatně studovat, aby 
se mohlo samostatně pohybovat, tak i my se napřed musíme naučit 
ovládat to, čemu říkáme prožívání. 

Musíme to umět proto, aby až přijdeme do skutečného prožívání, 
jsme byli schopni toto prožívání používat. 

Teď se vrátíme ke stavu, co je to a co to vlastně znamená, 
reinkarnace. 
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Pokud by se kdokoliv z nás domníval, že v dalším životě se 
opakuje to, o čem jsem zde mluvil, to znamená pouze stav tohoto 
prožívání, je na hlubokém omylu. 

To je pouze učení. 
Tak, jako si nepomatujeme ze školy,  jak jsme se postupně učili 

psát jednotlivá písmena, jak jsme drželi tužku, případně propisku, jak 
nám to šlo či nešlo, ale při psaní automaticky promýšlíme to, co 
chceme napsat a vůbec se při tomto úkonu v paměti nevracíme na 
to, jakým způsobem jsme se to učili a používáme to zcela 
automaticky, tak i v tomto případě reinkarnace nastává obdobný stav 

.Nebude to tedy život, který nám ukáže toto naše učení prožívání, 
ale bude to život, který nás vede dál.  

Proto vlastně si ani minulé životy nepamatujeme. Nemá to význam. 
Pamatovali bychom si totiž jednotlivé stupně prožívání v tom smyslu 
– učení se tohoto prožívání.  

My ale chceme si umět pamatovat skutečný život. 
Tento skutečný život bude ale nastávat v okamžiku, kdy naše 

skutečné JÁ vstoupí do HMOTNOSTI a do slova a do písmene se 
doinkarnuje do naší osoby a začne vidět očima, začne slyšet ušima 
a vnímat ostatními smysly plně tento hmotný stav přes toto vyšší 
neboli základní JÁ. 

V tom okamžiku zůstaneme plně bdělí ve všech okamžicích svého 
života. Nebude nastávat stav, že bychom ztráceli vědomí, pokud si 
to budeme přát ani při spánku, ani při smrti. Budeme neustále a 
budeme trvat. Staneme se doslova a do písmene věčnou bytostí. 

Toto uvědomění si sama sebe teprve nastává. Teprve se ho 
učíme. Teprve se do něho rodíme. 

Tak skutečné životy, naše vlastní životy, které prostupujeme a 
kterými procházíme touto hmotností, se od sebe velmi diametrálně 
liší. 

To co vnímáme v regresích, nejsou naše skutečné minulé životy, 
ale stavy, které jsou příbuzné tomu, co žijeme dneska, tedy vlastně 
našemu učení. 

Náš skutečný minulý život je úplně o něčem jiném. 
Tak jako je naprostým nesmyslem se domnívat, že zdokonalujeme 

svoje stavy ve smyslu reinkarnací v tom, že jsme stále dokonalejší 
buď tělesně, nebo emočně, nebo jinými způsoby dokonalejší ve 
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svém hmotném projevu, nebo projevu emočním, astrálním, tak je 
také vlastně nesmyslem se domnívat, že tyto minulé životy se 
skutečně vztahují k minulým životům nás jako jedinců. 

Tak lidé, kteří tady byli jako hudebníci, se po druhé mohou vtělit ne 
jako hudebníci dokonalejší, ale jako úplně někdo jiný k tomu, aby se 
naučili úplně jinou oblast prožívání a toto prožívání ucelili a dokončili 
ve své kompletnosti. 

Každý kdo sem přijde a učí se, může se učit jen určitou oblast. 
Proto jsou tak různorodé bytosti nás lidí, kteří se jednou rodí jako ti, 
kteří prožívají hudbu, jiní zase jiné umění a zase jiní určité zručnosti 
a zase jiní určité pocity, vášně a já nevím co všechno ještě. 

Vždyť i zvěrokruh se dělí na 12 oblastí a ty pak na další a další 
sekce. Takže i podle zvěrokruhu a astrologie je nepřeberné množství 
lidských typů a lidských stavů, navzájem se odlišujících. 

Je zapotřebí, aby jedinec prošel pokud možno všemi těmito stavy i 
když ne u všech úplně do detailu a to proto, aby se celé prožívání 
naučil a teprve na základě tohoto prožívání mohl začít prožívat 
skutečný život. 

Tak jako ve škole jsme se učili psát, v současnosti se učíme 
prožívat. 

Tak jako teprve v dospělosti je člověk schopen psát knihy, psát 
poemy, psát básně, psát díla, přičemž se už neučí, jak se to dělá ve 
smyslu psaní jednotlivých písmen, tak i my se v současnosti učíme 
psát tato písmenka, abychom ve svém dospělém věku dokázali umět 
prožívat skutečné své životy. 

Tak reinkarnace, která se před námi otevírá, je vlastně cosi, co se 
teprve budeme učit a co teprve přijde k tomu, abychom žili skutečný 
život. Skutečný život našeho skutečného JÁ, kterému dneska říkáme 
vyšší JÁ a nižší naše JÁ odhodili jako něco už nepotřebného, jako 
cosi, co už není zapotřebí k tomu, abychom toto vyšší JÁ, tedy svou 
vlastní podstatu, mohli otevřít a začít žít. 
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Astralita - reinkarnace - karma  
 

Už jsme si řekli, jak vypadá člověk ve smyslu jeho složení. Jeho 
nejhutnější část je fyzické tělo. Systém, který toto tělo řídí je éterické 
neboli životní tělo a systém, který přesahuje obě dvě tato těla, že je 
astrálním tělem a nad tím vším je oblast, kterou jsme nazvali duší. I 
tuto duši jsme postupně rozčlenili. 

Nyní se ale vrátíme k základnímu rozdělení těchto těl. To proto, 
abychom si ukázali na jednotlivých stavech, jak a co je vlastně 
reinkarnace. K tomu, abychom pochopili celý tento děj, je nutno si 
uvědomit jednu základní věc. My jsme podstatou toho, co je vtěleno 
v člověku, jsme tedy DUCH. 

Tento DUCH se vyvíjí pomocí systému, který jsme nazvali DUŠÍ. 
Tento systém duše je vlastně cosi, co jakoby přetlumočuje jednotlivé 
vjemy z tohoto světa a zapisuje je do takzvaných příčných nebo také 
kauzálních těl tohoto vyššího systému, systému DUCHA. 
Pochopitelně se tak zapisují nikoliv přímé vjemy, ale jejich 
zpracovaná esence ve smyslu výtažku toho, co tyto vjemy 
představují. Tato kauzální těla jsme zatím nerozebírali, proto 
zůstaňme u konstatování, že tomu skutečně tak je. Rozdělení 
kauzálních těl, a to co představují, si probereme až později. 

To, co v současnosti nejvíc oslovuje člověka, je jeho astrální 
projev. Na astrálním projevu, tedy vlastně na emocích, je založena 
celá dnešní společnost. Ten, kdo dokáže astrální projevy a tedy i 
emoční pohnutky ovládnout je tím, kdo je nedotknutelný ve své 
jsoucnosti a není možné s ním volně manipulovat.  

Je tedy vlastně pánem. Ten, kdo je ve vleku těchto informací, 
těchto vjemů, těchto emocí, je vlastně otrokem. 

Je lhostejné, jestli tento člověk požívá to či ono společenské 
postavení, jestli ve společnosti je skutečným otrokem anebo někým, 
kdo vládne mnoha říším. 

Rozhodující není jeho vnější postavení, ale jeho vnitřní stav, tedy 
vlastně stav jeho duše (JÁ). Tedy je-li otrokem emocí, nebo jejich 
pánem. 
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Pseudokarma 
Na našem trhu se objevilo množství knih, které pojednávají o 

takzvané karmě a které ubezpečují, že tuto karmu mohou vyčistit, že 
s touto karmou mohou pracovat. 

Jde o naprosto nehorázné nesmysly. Lidé, kteří takto mluví a 
uvažují, vůbec neví co je karma. Proto si zopakujeme některé 
základní věci z tohoto oboru, abychom se dokázali v této věci dobře 
orientovat. 

Karma je cosi, co dostáváme předurčeno k tomu, abychom jí zde 
naplnili. Nikdy a za žádných okolností není možné nikým cizím, 
jakékoliv omezení, jakékoliv zničení, jakékoliv přesunutí karmy. To je 
nemožné a jedná se o nesmysl. Karma je o učení sebe sama. 

Karma je předurčení (ve smyslu učení se) a proto se jedná o nás 
jako takové! 

To s čím sem přicházíme je stupeň, v jakém my jsme schopni se 
učit v této hmotnosti. Je to tedy určitý díl našeho učení a tak jako ve 
škole není možné, aby žák z první třídy základní školy šel rovnou na 
universitu, ale musí postupně projít, pochopit a v sobě aplikovat 
všechna učení všech tříd tak, aby porozuměl učivu a mohl se 
připravit na vstřebání látky z university. 

Také my, vstupujíce do tohoto života, dostáváme svůj úkol v 
určitém kontextu, jakoby jedné z těchto tříd. Tento stupeň obtížnosti, 
tato třída, do které jsme zařazeni, nám umožňuje řešit tu či onu 
oblast. Někdo je tady pouze tím, kdo řeší malé úkoly, více by 
nezvládnul. Někdo řeší mnohem větší a závažnější úkoly. Někdo řeší 
úkoly v kontextu s mnoha jinými lidmi a v jejich součinnosti, nebo 
jenom pro ně, aniž oni o tom mají povědomost. 

Je to tedy předurčení, je to cosi, co my máme zpracovat. Problém 
je ale v něčem jiném. To, jak to máme zpracovat, jak tím máme 
projít, je plně na nás. Nikdo nám neříká a nikdo nám neurčuje, jestli 
tu či onu oblast budeme řešit tak či onak. 

Jsme před ní postaveni. Máme ji vyřešit, a je na nás, abychom to 
dokázali. 

Tento systém pracuje se svobodnou vůlí jedince a plně jí 
respektuje. To ovšem neznamená, že jestliže tento úkol 
nezvládneme, že jsme propadli. Jde o to, že jsme se o to pokusili. Ať 
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tím nebo oním způsobem, ať tak či onak, přece jenom cosi jsme z 
této situace vytěžili a pokud jsme tento úkol nezvládli, pak v příštím 
vstupu do našeho života, v příští reinkarnaci, dokončíme to, co jsme 
nezvládli teď. 

Problém je jenom v tom, že nám to bude mnohem déle trvat a 
hrozí, že zůstaneme jakoby na chvostu celkového dění. Je tedy lepší 
se věcem věnovat důkladně a řešit je s vervou, která nám přísluší. 
Řešit je tak, jak jsme toho schopni. 

Nyní se vrátím k tomu, co mnozí v knihách považují za karmu, 
kterou jsou schopni odebrat, kterou jsou schopni přesunout. Přičemž 
o ní mluví jako o dědičné karmě, o karmě rodičů, nebo vzdálenějších 
předků nebo o karmě společnosti.  

Přitom se nejedná vůbec o žádnou karmu, ale jedná se o něco 
úplně jiného. 

Společnost jako taková vytváří spoustu věcí v astralitě. Tyto "věci" 
jsou vlastně emoční vztahy. Tím tedy je dáno, že pokud jsme v 
určitém stavu svého bytí, máme tendenci tento stav z astrality 
přijmout. 

Stane-li se to, pak nás cosi osloví, přičemž to nemusí být zrovna 
nemoc, ale může to být cokoliv jiného. Může to být určité hnutí mysli, 
může to být určitý stav, v němž se nacházíme. 

Pak tito vymítači karmy neudělají nic jiného, než že tento problém 
přesunou jinam a dostanou nás do stavu, o němž tvrdí, že tato 
karma byla zlikvidována.  

Nic není vzdálenější pravdě. 
Jednak se nejednalo o karmu, ale o určitý druh emočního 

onemocnění a zrovna tak jako nemoc na fyzickém těle, která je 
doktorem "vyléčena" ve skutečnosti vyléčená není. Není vyléčena 
proto, že se znovu a znovu vrací a může být vyléčena jedině tenkrát, 
když už nikdy toto tělo nepostihne. Tak i tento stav v astralitě je 
vlastně jen přesunutím tohoto problému na zcela jinou rovinu. 

Neexistuje, aby cokoliv nám bylo definitivně odstraněno ve smyslu 
karmických záležitostí. 

Ano, je možno karmu překonat, o tom se zmíním později, ale toto 
není způsob jak toho dosáhnout. Nikdo zvnějšku toho není schopen. 

My, jako jedinci v této hmotnosti, jsme naprosto autonomní a jsme 
chránění celým Universem před tím, aby kdokoliv měl možnost do 
nás zasáhnout, pokud my sami k tomu nedáme souhlas. 
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Životní tělo je koncipováno ještě v oblasti hmotnosti. Je to oblast, 
kterou věda dosud neobjevila, respektive teprve začíná objevovat. 
Tato oblast končí oblastí, které se říká "reflexní vesmír". Je to de 
facto paměť přírody. Pokud tento stav, pro zjednodušení, 
přeskočíme a vezmeme druhý v pořadí, tedy astrální stav, v pořadí 
tedy vlastně de facto třetí, z něhož se vytváří naše těla, dostaneme 
se do obdobné situace. 

Můžeme předpokládat, že tento astrální projev je v našem těle 
členěn do mnoha úrovní. Obvykle a pro zjednodušení se uvádí sedm 
hlavních oblastí. Přitom to nejspodnější je nejenom ta nejhutnější, 
ale také s nejnižšími vibracemi. Protože se jedná o astralitu, 
znamená to, že jsou tam nejhustší, nejtěžší a nejvíc nepraktické 
emoce. 

Jedná se o strach, nenávist, žárlivost, touhu zabíjet, vraždit, touhu 
se mstít a podobně. 

Na opačné straně této astrality, na vysokých stupních, ale ne úplně 
nejvyšších, jsou emoce obráceného typu. Jsou to emoce, které 
předznamenávají nejenom soucítění, ale i pomoc, schopnost lidí se 
obětovat, schopnost lidí dát tomu druhému pokud možno to nejlepší. 
Je to cosi, co bychom nazvali předstupněm skutečné lásky. 

Úplně na vrcholu pak je něco podobného jako v hmotném projevu, 
kde jsme to nazvali "reflexním vesmírem", případně také pamětí 
přírody. 

I tato paměť v tomto nejvyšším stupni, tedy paměť astrality, je cosi 
co toto celé završuje. 

Nejedná se tedy o skutečný stav myšlenkového světa. Jedná se 
pouze o podsystém, který dokáže tyto myšlenkové projevy řídit ve 
smyslu emočních bloků. 

Jedná se tedy o systém jakýchsi "fantomů" nabitých určitou 
inteligencí, která ovšem není sebe vědomá. Je to inteligence pasivní 
a tato inteligence je právě zakotvena v tomto jakoby reflexním 
vesmíru, ale reflexním vesmíru astrality.   

K tomu, abychom si mohli tyto věci vyjasnit je zapotřebí si vyjasnit 
ještě jeden fenomén. 

Tímto fenoménem je prokletí, uřknutí a podobné praktiky. 
Oč jde? 
Pokud je někdo dostatečně silný ve své vůli a dostatečně zlý, 

může na někoho uvalit tak zvanou klatbu. Tato klatba spočívá v tom, 
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že na astrální rovině se vytvoří určitá disharmonie, která je ale 
spojena s dotyčným člověkem. V tomto okamžiku vše záleží na 
okolnostech. 

Jestliže dotyčný člověk je dostatečně silný a dostatečně vysoko 
stojí, pak není možné, aby tato klatba, toto uřknutí nebo cokoliv 
jiného se ho přímo dotkla. 

Naopak. 
Vrací se zpátky a zasáhne dotyčného člověka, který tuto klatbu 

vyřknul anebo přes kterého tato klatba byla vyřknuta. Pokud ale 
dotyčný člověk je na nižší vibraci, pak tato klatba se na něj zachytí.  

V pohádkách je to krásně vidět v okamžiku, kdy dotyčný princ nebo 
princezna je ochoten sblížit se s někým jiným, obvykle macechou, 
matkou nebo kýmkoliv jiným, kdo stojí v jeho blízkosti a tím vlastně 
on sám emočně poněkud "sjede dolů" a tato klatba, toto prokletí se 
na něj zachytí. Bude trvat tak dlouho, dokud tento dotyčný člověk 
(bytost) nevyjde na určitou úroveň, aby tuto klatbu sejmul (zrušil). 

Tuto klatbu potom může sejmout tím, že ve vyšších vibracích se 
tyto nízké nemají čeho zachytit. Působí to dojmem, jako by stačilo se 
oklepat a tyto nízké vibrace z něho spadnou. Tím okamžikem tento 
dotyčný bude očištěn a jako čistý bez problémů vyjde z tohoto stavu 
ven. 

Problém je v tom, že spousta lidí si tyto praktiky plete a přisuzuje 
jim formu karmy. S karmou to nemá naprosto nic společného. 

Karma jednotlivce i národů je předurčení jednotlivce nebo národa, 
skupiny obyvatel nebo čehokoliv jiného s čím dotyčný nebo dotyční 
přicházejí sem na Zemi a co tady odžívají. 

To o čem mluvíme je ale úplně něco jiného. Je to informační blok, 
který je zachycen právě v této astralitě a v této astralitě se projevuje. 

Takže, je-li někdo jasnovidný a je schopen vnímat to, co je vidět v 
astralitě, pak vnímá, že tento blok nízkých vibrací tam působí jako 
nějaký fantom, který je připraven zasáhnout vždy, pokud bude o 
svou "službu" požádán. Tyto praktiky jsou účinné především v době, 
kdy se dotyčný dostává do oblastí nízkých vibrací.  

Je to úplně stejný princip jako na fyzické rovině s onemocněním. V 
okamžiku, kdy se na fyzické rovině člověk nachladí, nebo jakýmkoliv 
jiným způsobem se poškodí a tím znesnadní průchod energií ve 
svém hmotném těle, tak je osloven vibračně vyššími stavy nemoci. 
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Tyto vibrační stavy ho zachytí a snaží se na něm žít 
(mikroorganismy a viry). Pro ně je to živná půda (pro mikroorganismy 
se jeví jako rozkládající se systém, jenž je třeba odstranit, podobně 
se chovají na savanách supi při likvidaci mršin). 

Úplně stejně se chová tento fantom z astrality na astrální planině. 
Když vlastně onen dotyčný jedinec svým vibračním poklesem 
umožňuje jeho žití a pokračování v prostředí dotyčného jedince. 

Informace uložené v astralitě jsou, podobně jako informace 
uložené ve hmotnosti a v reflexním odrazném vesmíru, uloženy tak, 
aby řídily činnost těchto astrálních složek. 

Proto se nejedná v žádném případě o duchovní respektive 
myšlenkový vesmír, ale jedná se pouze a pořád jen o vesmír 
astrální. 

Jsou jedinci, kteří se domnívají, že tím, že vidí tato uskupení 
myšlenkového původu, ale pouze astrálního, že pronikají do 
myšlenkového světa. Ve skutečnosti je to tak, že oni narážejí na 
horní okraj astrality a tam se jejich snažení ohne podél "stropu" 
tohoto vesmíru. Tak místo toho, aby vyšli výš, na což nemají sílu, 
kloužou pod stropem do stran v domnění, že stoupají stále výše. 
Jsou sice stále dál a dál od svého zdroje, ale pouze horizontálně. 

Problém je v tom, že tito lidé tento ohyb neregistrují, a proto se 
mylně domnívají, že jsou schopni vidět mnohem vyšší světy. Ve 
skutečnosti ale pořád jen nahlížejí astralitu. 

Proto mnozí tak zvaní jasnovidci ve skutečnosti vůbec nenahlíží 
myšlenkový svět, vůbec nerozumí karmě, vůbec nerozumí 
předurčení, ale pouze a jedině mluví o těchto fantomech, o tomto 
uskupení, které je dáno tím, co v astralitě je možné vytvořit. 

Samozřejmě toto prokletí může být i opačného původu a opačného 
stavu. To znamená, že může jít o dobré přání.  
Často se to využívá k tomu, že se někomu přeje cosi dobrého – ať 

uspěje, ať se stane to či ono. Nebo když se sejdou přátelé, tak se 
přípitkem s vínem či jiným mokem přiťukne na zdraví, na úspěch či 
na zdraví nebo cokoliv jiného. Pronesené informace se pak vloží do 
vína, vody nebo jiného moku a spolu s ním se dostávají do těl 
dotyčných jedinců. Tím zároveň propojují tyto jedince s astrální 
planinou ve smyslu onoho přání a tím i umožňují jeho realizaci. Na 
astrální planině pak vytváří to, o čem tu mluvíme. To je určitý blok, 
který souzní s člověkem, jenž je ochoten ho přijmout (díky vibracím) 
a spolu s ním žije a vyžívá se. 
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Takže je nutno velmi intenzivně rozlišovat co je skutečná karma, 
co je pouze astralita a co je pouze hmotnost. 

Skutečná karma se projevuje vždy jen v myšlenkovém světě, ve 
světě, který je nesrovnatelně vyšší a je nadřazen tomuto astrálnímu 
světu tím, že myšlenky v něm ukotvené tento astrální svět řídí a 
astrální svět je mu tedy podřízen. To je ale už úplně jiná kapitola. 
 

Duchovní svět 
Řekli jsme si cosi o těle, o životním těle, o astrálním těle a řekli 

jsme si o prostředí, v němž se tato těla nacházejí. Teď nám zbývá 
probrat velmi důležitou oblast. 

Tou oblastí je oblast myšlenková.  
V této oblasti se na rozhraní astrálního a myšlenkového světa 

formuje naše duše. 
Mluvili jsme o tom, že existuje duše, která se dělí na první, druhou 

a třetí část. Přitom první je pouze cítivá, druhá rozumová, obě dvě 
smrtelné, ale třetí, vědomá část duše už je cosi, co s člověkem 
navždy zůstává spojeno. 

Ve skutečnosti ale i tato duše jednou podlehne zkáze, ale vše 
důležité, v ní obsažené, už bude zapsáno do vyšší triády, která 
představuje stav, ke kterému se teprve dostaneme. Triáda je stav 
skutečného našeho JÁ, tedy božího jsoucna, které jako jiskra je v 
nás inkarnováno. 

Teď se ale podívejme na to, jakým způsobem a jak vlastně tato 
vědomá duše působí a jakým způsobem je možné s ní zacházet, 
využívat a používat. 

Vědomá duše je cosi, co už na vědomé úrovni si uvědomuje samo 
sebe. 

Ano, člověk si uvědomuje sám sebe, ale pouze ve svém hmotném 
projevu. Materialista je tím, kdo se domnívá, že je pouze fyzickým 
tělem. Že je to nesmysl, nenahlíží. On to ani nemůže dost dobře 
nahlížet.  

Tento stav je velmi důležitý. Tento stav je tu proto, aby člověk-
materialista se zakotvil v této hmotnosti, aby se definitivně oddělil od 
Božího jsoucna a začal pracovat sám za sebe. Začal hledat cestu k 
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Bohu, k Božímu jsoucnu a začal vycházet ze svých pozic a 
pomyslně se přestal držet ruky otce, v tomto případě BOHA. 

Tento materialismus dříve nebo později pomine. Končí tím, že 
člověk si začíná uvědomovat, že další, užší neboli vyšší část jeho 
samotného je v něm. Že se nemůže jednat o hmotné tělo, ale o cosi 
co je vnitřně v něm projeveno. 

Začíná si uvědomovat, že věci, které procházejí jeho tělem, jsou 
jen jakousi slupkou, ale svou podstatu berou ze svého vnitřního bytí. 

Začíná si uvědomovat, že emoce jsou výše, ale nad nimi je ještě 
cosi. Je tam vlastní příčina toho, čím člověk je. Tak tento typ člověka 
začíná lnout opět k Bohu, ale už prosycen materialistickým pevným 
postojem k Zemi. 

Tito lidé jsou dobrými hospodáři, dobrými správci svých věcí, 
dobrými odborníky. Neboť oni vědí jak hospodařit, jak nakládat s 
věcmi, neboť se to v období materialismu naučili v tom smyslu, že 
tyto věci dokázali uchopit do svých rukou a při tom na nich nelpět.  

S Boží pomocí, ke které se teď obracejí, tyto věci dokáží dál 
rozvíjet a zušlechťovat. 

Doslova a do písmene přestávají být dětmi indického typu (návrat k 
Bohům tj. útěk z hmotnosti) a začínají být moudrými hospodáři. 

Jakoby dospěli. 
Vývoj pokračuje dál. 
Vývoj pokračuje do situace, kdy si člověk plně uvědomí svou 

podstatu v myšlenkovém světě. Najednou plně vnímá to, že fyzické 
tělo je opravdu jenom kabátem, že emoce jsou pouze něčím, co je k 
němu přiřazeno, že on musí být tím, kdo tyto emoce zvládá a ovládá. 
Že musí být jejich hospodářem. 

Tak jako člověk předchozího typu, který se učil dobře hospodařit v 
této hmotnosti, se tento nový typ člověka učí dobře hospodařit s 
emocemi a s nimi spojenými produkty. Jsme u stavu, kdy člověk se 
kotví v myšlenkovém světě a pracuje s emočním, tedy astrálním 
materiálem. 

Přes tento astrální materiál potom ovlivňuje hmotu jako takovou. 
Tento typ člověka už pracuje s onou vědomou duší a to tak, že tato 

vědomá duše už si uvědomuje sama sebe. Je to její vyšší stupeň. 
Je to stupeň, v němž tento člověk, nebo tento typ člověka, stojí 

skutečně jen krůček od stavu, kdy se bude propojovat s onou, již 
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zmiňovanou, Boží triádou. Tedy s vlastní svou podstatou, s vlastním 
duchovním jádrem. 

Žijeme v době, která je zlomová. Žijeme v době, kdy si člověk tyto 
stavy začíná uvědomovat a začíná tušit, kým skutečně je. 

Tato doba předznamenává myšlenkový vpád se vším všudy. Nejde 
o myšlenky ve smyslu informací, tak jak je známe z počítačů, ale jde 
o myšlenky, jež se uvědomují, jež jsou vědomé, jež mají vědomé 
jádro. Toto uvědomění není sebe-vědomí. Je to pouze uvědomění 
sama sebe. 

Můžeme to přirovnat na fyzické úrovni ke zvířatům. 
Zvíře si je vědomo samo sebe, ale neuvědomuje si svou podstatu. 

Ať pes, kůň, opice či jakýkoliv vyšší savec velmi dobře ví čím je. Ale 
nechápe a nerozumí tomu, co to je smrt, co je život, co je narození, 
co je minulost a budoucnost. On má jakousi prostorovou paměť, ale 
tuto paměť naprosto neovládá. On nemůže plánovat, on může pouze 
žít. 

V této rovině se nyní člověk nachází ve smyslu svých myšlenek a 
jejich tvorby. On je schopen vytvořit myšlenku, jež takto vědomě, 
nikoliv sebevědomě, se bude chovat ke světu a k věcem v tomto 
světě. 

Tato myšlenka bude ovlivňovat astralitu a tedy následně i děje v 
této astralitě. Je to daleko dalekosáhlejší proces než si vůbec umíme 
na první pohled představit. 

V tomto pojednání už bylo zmiňováno prokletí, bylo tu zmiňováno i 
požehnání, bylo tu zmiňováno několik těchto věcí. 

Nyní se dostáváme do stavu, jak tyto věci vytvořit. 
Je opravdu velice chybné se domnívat, že tento svět byl stvořen 

tím způsobem, že je tu přítomno ZLO. Tento svět je vytvořen 
naprosto geniálním způsobem nemajícím v sobě chybu. 

To co my za zlo považujeme je ve skutečnosti pouze možnost k 
tomu, abychom byli schopni se učit. My musíme být schopni se 
dopustit chyb. Kdyby tomu tak nebylo, pak bychom byli pouze roboti 
a neměli bychom možnost vyvíjet své vlastní JÁ a vyvíjet svou 
vlastní schopnost vzestupu ve smyslu evoluce. 

Tyto chyby se vně projevují tak, že na ně narážíme a v okamžiku 
jejich řešení se domníváme, že nám kdosi způsobuje zlo. Tyto chyby 
ve skutečnosti jsou velice cenné. Ony vytvářejí překážky, které 
jednoznačně ukazují, kudy cesta nevede. 
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Zdoláváním těchto překážek se dostáváme do stavu učení, neboť 
právě na nich k tomuto učení dochází. Toto učení je ve skutečnosti 
onen evoluční tah nahoru. 

Tedy jinak řečeno. Bez možnosti chyb bychom nemohli jít vědomě 
nahoru. Mohli bychom jít jen tím způsobem, že by nám bylo neustále 
cosi vkládáno do našich myslí, tedy vlastně de facto program. Jinými 
slovy opět – roboti. 

Abychom se mohli učit, musíme mít možnost těchto chyb. Existují 
bytosti, jež se ujaly úkolu, že tyto chyby budou vytvářet. Luciferští 
duchové jsou oněmi bytostmi, které nám nyní kladou překážky. 

Celé pojetí křesťanství je postaveno na zcela mylných 
předpokladech v tom smyslu, že se jedná o jakousi protiváhu Boha. 

Je to pochopitelně totální nesmysl. Protože Bůh nemůže vytvořit 
něco, co je v jeho protikladu, v jeho negaci. On sám je DOBRO, 
LÁSKA a úžasná HARMONIE. Kdyby tomu tak nebylo, pak celý 
systém UNIVERSA se zhroutí jako domek z karet. 

Všechno má svůj pevný řád, systém a všechno funguje tak, jak to 
funguje ve smyslu harmonie. Nemůže tedy existovat něco, co je 
absolutně negativní. Může ale existovat cosi, co nám pomáhá na 
vzestupu. 

Musíme si uvědomit, že naše svobodná vůle je čímsi, co je úplně 
odlišné od struktur běžně námi lidmi vnímaných. Musíme si 
uvědomit, že to je systém, který umožňuje evoluci. 

Evoluci ve smyslu zdolávání překážek. Proto tyto překážky musí 
být dovoleny a systém musí dovolit jejich vytvoření. 

Tento systém je tak dokonalý, že tyto překážky ho nemohou nijak 
poškodit, neboť on je schopen je akceptovat. To je systém systémů, 
který toto dokáže. 

My ve velmi zjednodušené formě tento systém známe ve formě 
"zpětné vazby". Jedná se o systémy, které se běžně používají na 
příklad na výrobních linkách. 

Celé to funguje tak, že při zjištění určité odchylky, je tato zpětně 
korigována tak, aby byla chyba minimalizována či případně zcela 
odstraněna u dalších výrobků. 

To je pochopitelně velice zjednodušený příklad. 
Tento systém sám o sobě nestačí pro vývoj. To je pouze zpětná 

vazba tedy korekce. 
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V životě pak není ve skutečnosti opravdových (nenapravitelných) 
chyb, ale pouze odchylek, eliminovaných zpětnou korekcí. 

Systém, který by byl podoben tomu co PŘÍRODA nebo 
UNIVERSUM vytvořily ve smyslu EVOLUCE, my lidé zatím vůbec 
nejsme schopni stvořit. 

My máme problémy s tím, tento systém vůbec pochopit. O jeho 
vytvoření se nám může skutečně jen zdát. 

V tomto systému se ale nyní dostáváme do stavu, že se dotýkáme 
těchto myšlenkových struktur tím způsobem, že de facto můžeme již 
na myšlenkové úrovni vytvořit cosi, co je podobné onomu systému 
zpětné vazby.  

Tedy. 
Vytvoříme určitý myšlenkový blok, který působí do astrality, tuto 

astralitu ovlivňuje a v této astralitě vytváří určité pochody. Zpětně tyto 
pochody působí nahoru do myšlenkového světa jako určitá korekce, 
ale zároveň působí i do hmotného světa tak, že se vytváří skutkové 
děje. 

Ukázali jsme si to již na zmíněných příkladech prokletí a 
požehnání. Ale my můžeme jít ještě mnohem dál. My můžeme 
vytvořit skutečnosti, které nejsou ani prokletím, ani požehnáním. 
Tyto skutečnosti totiž nemusíme vázat přímo k člověku. My můžeme 
vytvořit určité děje. Určité skutečnosti, které se začnou naplňovat. 

Tyto skutečnosti mohou být na příklad vytvořením jisté skutkové 
podstaty dějů, které ovlivní mnohé z nás ve smyslu vytvoření určité 
skupiny lidí národa, určité skupiny lidí podnikatelů, určité skupiny lidí, 
jež budou představovat nějaký určitý evoluční, nebo myšlenkový 
směr. 

Můžeme ale vytvořit i věci, které se nebudou dotýkat lidí a které se 
budou dotýkat určitých skutečností v přírodě, které se budou dotýkat 
i jiných skutečností než je příroda i než je člověk. 

Skutečností ovšem je, že my lidé jsme teprve na hraně těchto 
možností. Důvodem je naše neschopnost plně se soustředit v 
harmonii. My neustále padáme zpátky do stavu původních 
rozumových a pocitových duší. Neustále ještě nejsme schopni se 
plně zbavit stavu, v němž naše pocity, naše emoce, jsou plně 
ovládnuty. 
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Ten kdo ovládnul svoje emoce, je jejich pánem. Ale ten, kdo je již 
plně ovládnul, již nikdy nebude pod jejich vlivem. Nikdy mu nebudou 
diktovat. 

To znamená například toto.  
Člověk, který ovládnul svoje emoce, toho nikdy nemůže žádná 

"sebelépe" provedená reklama ovlivnit svými útoky na chuťová čidla, 
byť by ten dotyčný člověk měl sebe větší potřebu jídla. Tento člověk 
nejen že není touto reklamou ovlivněn, ale může se při plném vjemu 
této reklamy soustředit na úplně jiné věci a řešit je.  

Kdo z nás je toho schopen? 
Kdo z nás je schopen ovlivnit svůj stav tak dalece, že dokáže 

ovlivnit své chování, bez toho, že by jakákoliv pochvala či pohana 
jeho osobně v něm vyvolala určitý pocit libosti nebo nelibosti. 

Jen málokdo z nás. 
Teprve tito lidé, jež kteří  plně zvládli i tento emoční stav jsou 

schopni se plně soustředit na další, tedy myšlenkový stav a vytvořit 
plnohodnotnou informační strukturu, která bude jednoznačně 
ovlivňovat děje v této astralitě a následně ve hmotnosti. 

Pokud ale někdo z nás neustále padá do tohoto emočního stavu, 
nutně není schopen se soustředit na myšlenkový stav, a tedy 
nemůže vytvořit plnohodnotnou informační strukturu. Tato informační 
struktura jím vytvořená bude mít svoje vady, svoje "díry", které 
budou znamenat její nehodnotnost nebo malou hodnotnost. 

Proto výsledky takto vytvořené databáze se nemohou srovnávat s 
hodnotami či výsledky vytvořenými na základě plnohodnotné 
informační struktury člověkem, jenž ovládá svoje emoce. 

Ten, kdo je plně na výši, vytvoří cosi, co je podobno zázraku. Ten, 
kdo se pohybuje v astrálním světě, vytvoří pouze přání, které se 
nemůže naplnit. 

Ve většině případů jsme ale mezi těmito jevy. Ve většině případů 
tu víc, tu míň, vytváříme cosi co, se víc nebo míň viditelně naplňuje 
způsobem, který my spíše přičítáme náhodě nebo shodě okolností. 
Nikoliv ale tomu, že jsme to sami vytvořili. 
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První číslice, aneb umíme počítat? 

Čísla jako taková nám velmi pomáhají. Nejen, že s nimi počítáme a 
vytvořili jsme počítačové řady normálních i imaginárních číslicových 
řad, ale i celou řadu dalších. 

Vytvořili jsme nepřeberně teorií a způsobů jak zacházet s čísly. 
Matematika nám vskutku velmi pomáhá. To co ale do dnešních dnů 
těžko zvládáme je ale o něčem jiném. Je to pochopení vnitřních 
stavů těchto číslic.  

Pod vlivem materialismu jsme matematice a číslům, jež 
reprezentuje, přiřkli pouze vnější označení hodnoty a tím jsme měli 
za to, že je vše vyřešeno.  

To co jsme úplně pominuli, to co jsme úplně zapomněli je 
skutečnost, že tato čísla nejsou pouze ukazateli na vnější hodnotu, 
ale mají i svůj vnitřní obsah. Že mají svůj vlastní život a jsou čímsi, 
co jsme jim zatím nepřiznali či zdráháme se přiznat. 

V lidovém pojetí zůstaly určité odkazy na číslice, které se nám jeví 
zvláštní ať už tím, že je máme či nemáme rádi. Takovým číslem se 
nám jeví sedmička, kterou většina lidské populace hodnotí jako číslo 
šťastné a naopak třináctka, kterou většina lidí hodnotí jako číslo 
nešťastné.  

Toto ale zdaleka není všechno. My jsme skutečně pominuli jejich 
vnitřní hodnotu a ve svém hodnocení jsme přešli na úplně jinou 
rovinu nazírání. Zapomněli jsme na to, jak to celé vypadá, zapomněli 
jsme to proto, neboť vstupem do materialisticky chápaného světa 
jsme pojednou byli schopni vnímat pouze tyto ukazatele a nikoliv onu 
skutečnou hodnotu, tedy podstatu věci. 

Ve své knize Já a Vesmír jsem v pojednání s názvem 
TROJJEDINOST poukázal na sepjatost vnitřního obsahu číslic se 
skutečnostmi naší doby. Ukázal jsem tam na číslech jedna, dvě a tři 
jak a jakým způsobem se tyto vnitřní obsahy vztahují k dnešku, jak a 
proč tyto číslice náš život ovlivňují. 

Nyní se na tyto věci podíváme znovu, podíváme se na ně poněkud 
obšírněji, podíváme se na ně tak, abychom pochopili další vnitřní 
stupeň těchto číslic, a poukázali jsme si na to, jak a jakým způsobem 
se tyto číslice projevují v našem uvažování či neuvažování. Jak tyto 
číslice jsou nabity vnitřním stavem ještě daleko více, nežli to, o čem 
jsme mluvili v onom pojednání, které se jmenovalo 
TROJJEDINNOST. 
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Začněme tedy u jedničky a znovu se podívejme na to, jak vypadá. 
Jednička 
Jednička je čímsi co představuje všeobsahující. Je to něco, co ve 

svém nitru skrývá vše ostatní. Není to jen ukazatel na první číselnou 
řadu, to samozřejmě je také, ale on je něčím jiným, on je 
všeobsáhlým stavem, v němž je obsaženo naprosto vše. 

Dá se tušit, že základní, jediný a počínající stav čehosi v sobě 
obsahuje plány, struktury a dispozice pro všechno co se teprve 
objeví, co bude či bylo a jakým způsobem a jak se to má rozvíjet. 

Počátek vždycky v sobě nese celou strukturu plánů a dispozic. 
Nejinak je tomu u jedničky. 

Jednička v sobě vskutku zahrnuje vše, co si jenom umíme 
představit. Ne nadarmo mnohá náboženství světa charakterizovala 
Boha jako něco, co stojí na počátku. Jako něco, co prodlévá samo v 
sobě. Jako něco, co je nad vším a vše v sobě zahrnuje. 

Nejenom křesťanství mluví o Bohu jako o čemsi, co je základem 
naprosto všeho a že nic není mimo tohoto Boha. Mluví o tom i islám, 
mluví o tom i ostatní náboženství.  

K tomuto názoru se přiklání veškeré filozofické směry všech dob a 
celého světa. 

Jednička je tedy čímsi co představuje základ, co představuje 
hodnotu, která v sobě vše ostatní zahrnuje. Je podobná čemusi, co 
jakoby ve skrytu, v tajnosti, nebo utajení skrývá nepřeberné množství 
vědění, nepřeberné množství informací a nepřeberné množství tajů, 
které lze odhalit teprve tím, že tato jednička se rozvine. 

Jedná se o stav, který spočívá v klidu, harmonii a v souznění. 
Tento stav je stavem nad stavem. Je něčím, co jakoby bylo 

nasyceno veškerými vědomostmi, které vůbec mohou existovat. 
Veškerým učením, které kdy vůbec bylo, veškerými vědomostmi, 
které se kdy vůbec objevily. 

Tento stav je stav prodlévání. 
Stav, v němž vše je zahrnuto a jenž trvá. 
Lidé těžko tento stav chápou, neboť jsme na obráceném postu. 

Nejsme moudří a snažíme se tuto moudrost najít a získat. Kdežto 
jednička je moudrá a je v stavu prodlévání. 

Opusťme tedy tuto jedničku a podívejme se na další skutečnost, 
na další číslo. Tímto číslem je dvojka. 
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Dvojka 
Dvojka je stav, kdy určitá část se vydělí z této jedničky a přestože 

je neustále s touto jedničkou spjata, vytváří jakousi opozici a vytváří 
dvoj-stav, který začíná tím, že rozděluje původní nedělitelný stav do 
dvou protikladů a to tak, aby se od sebe vzájemně odlišovaly. 

V životě člověka tento protiklad je vyjádřen množstvím příkladů. Je 
pochopitelně tady přítomen, zrovna tak jako jednička, neustále kolem 
nás. Tím, že jsme vstoupili teprve na planinu poznání, nás neustále 
provokuje a oslovuje. Někteří z nás se dokonce domnívají, že 
to je pouze základ našeho poznání, že se mýlí, si ukážeme o chvíli 
později. 

Tak dvojka představuje takové stavy jako, levá a pravá, nahoru a 
dolu, hloupý a chytrý, dobro a zlo, představuje i stavy, kterými člověk 
prochází. Představuje i jeho vlastní rozdělení na pohlaví, ženu a 
muže. Představuje i stav kdy on sám vnímá věci stabilně či 
nestabilně. Dobře nebo špatně.  

Tento stav doznal v poslední době značného rozšíření co do 
hloubky tím, že se začal používat nebo využívat ve výpočetní 
technice. Dvojková soustava není vůbec ničím jiným nežli stavem 
ANO nebo NE. Buď signál je, nebo není.  

Tento velmi primitivní stav se začal využívat v zařízení, kterému 
říkáme TRANZISTOR.  

Tento tranzistor je něčím, co modifikuje signál na ANO a NE. 
Hlavní signál, jenž vchází do tranzistoru, je ovlivněn druhým 
signálem, a to tak, že tento hlavní signál buď pokračuje anebo 
nepokračuje. Tranzistor se tak mění v logický člen (hradlo). 

Tyto dva stavy jsou základem veškeré dvojkové soustavy využité v 
počítačích a představují alfu a omegu celého tohoto systému. 

Vypadá to velice primitivně, ale pomocí této dvojkové soustavy je 
možné vytvořit stroj, počítač, který dokáže v sobě obsáhnout veškeré 
číselné řady. On dokáže usnadnit výpočty lidem, kteří by je jinak 
nezvládli. 

Dokáže dokonce i hrát šach a porážet nejlepší šachisty světa. 
Dokáže vytvářet předem dané věci a řešit úkoly, které sice logicky 
musí postavit člověk, ale on je numericky dopočítává. 

Jak je možné, že přístroj, v tomto případě počítač, dokáže vytvářet 
takovéto věci a přitom je založen pouze na dvou stavech? 
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Je to pochopitelné. Dvojka v sobě ukrývá a tímto způsobem i 
rozkrývá veškeré své stavy, neboť na ně pouze poukazuje. Ona 
nemá jejich vnitřní obsah. 

To, co v počítačové branži dělá počítač počítačem, je jeho další 
stav a tím je PROCESOR. 

Procesor v počítači je zařízení, které pomocí těchto stavů ANO a 
NE, vytváří základní pole, z něhož je možné dedukovat ukazatele na 
ony ostatní číselné řady a nejenom na ně. 

Je možné pomocí těchto ukazatelů vytvářet i početní vztahy a řešit 
je. Jedná se v podstatě o plošný útvar, který je vytvořen maticí těchto 
stavů ANO nebo NE a tento plošný útvar, tento procesor, bývá v 
počítačích běžně označen jako MIKROPROCESOR.  

Tento mikroprocesor je takto označen proto, neboť v současnosti 
je vytvořen pouze jednou součástkou mikro součástkou, která je 
pouze na jediném čipu. 

Signál   B  
Výstupní (koncový) stav 

Signál   A  
Vstupní (základní) stav 

Signál  C 
Korigující a 
ovlivňující 
signál A 

Místo zhodnocení a 
zpracování signálu. 
Průběžný stav. 

Dvojková soustava zpracování informace 
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Kdysi v době sálových počítačů to představovalo i několik skříní, v 
nichž byly jednotlivé komponenty umístěny. Dneska je to jedna 
součástka na jednom čipu. 

Tento čip tím, že vytváří tyto stavy, umožňuje toto počítání. Stav 
tranzistoru nebo lépe řečeno jeho princip byl lidstvu znám od ne-
paměti (vlastní provedení pak až od roku 1948). 

Pokud ale nevytvořilo onu matici, neboli tuto matrici matice, která 
je schopná tyto signály zpracovávat, nebylo schopno smysluplně 
tohoto jevu využít. 

Existují záznamy o tom, že způsob počítání a zpracování signálu 
pomocí procesoru a jak vlastně jednotlivá dvojková soustava 
funguje, byly známy již velmi dávno. Problém byl v tom, že 
neexistoval popud a materialistický základ k tomu, aby se daný jev 
zobecnil a vytvořil základ, na němž by se dalo stavět. 

Sto let před tím, nežli tato matrice fyzicky vznikla, se s tímto 
problémem zabývali lidé-vývojáři, a celou soustavu vlastně připravili 
tak, že v době, kdy se objevil na světě tranzistor a tím i základ 
jednoduchých počítačů, bylo možno tuto matrici fyzicky vytvořit. 

Tak základem pro počítače je tedy onen tranzistor a matrice 
(matice) pro zpracování těchto signálů. 

Teď se podíváme na něco, co předpokládá inteligenci. 
Je možné nebo není možné z tohoto stavu vytvořit inteligenci? 
Někteří lidé se domnívali, že ano. Bádání v tomto směru zabralo 

mnoho a mnoho let. Výsledkem bylo konstatování, že něco takového 
je naprosto nemožné.  

Je to zcela pochopitelné. Dvojkový stav neumožňuje vývoj, 
neumožňuje učení, neumožňuje to, co člověka dělá člověkem ve 
smyslu jeho vzestupu. 

Dvojková soustava je pouze dvojkovou soustavou a ničím víc. 
Dvojková soustava je charakterizována svým dualismem, 
materialismem, stacionárním pojetím věcí. Přestože je základem 
smysluplných věcí všude kolem nás, nemůže a nestačí k tomu, aby 
byla použita k dalšímu vzestupu. 

Tímto vzestupem musí být pověřena už další hodnota a tou 
hodnotou je třetí činitel v řadě a tak toto umožňuje až trojka. 
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Trojka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signál   B  
První (průběžný) stav 

Signál   A  
Vstupní (základní) stav 

Signál  E 
Inspirační 
+korigující
+ovlivňující 
signál 

Místo zpracování 
signálu.  
1.průběžný stav. 

Trojková soustava zpracování informace 

Místo zpracování 
signálu.  
2.průběžný stav 

Signál  D 
Korigující 
signál 

Signál   H  
Výstupní (koncový) stav 

Signál  C 
Ovlivňující 
signál 

Signál  X 
Vstupní 
(inspirační) stav 

Základní plocha 
Základní vše pronikající 
signál je otočen na 
reflexní ploše (hmotnost) 

Y 

Signál 0 – 1 je roztažen na 0 až 1. Tedy stav, jenž umožňuje 
vytvoření frekvenčního zápisu. Třetím činitelem je tedy rozsah. 
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Tímto stavem se budeme zabývat poměrně obšírně. Napřed si na 
obrázku povšimněme principu toku informací. 

Ve svém pojednání, které je zachyceno v knize Já a Vesmír pod 
názvem TROJJEDINOST jsem se zaměřil při popisu trojky na dva 
stavy.  

Na stav, který existuje kolem nás, v našem bezprostředním okolí a 
poukázal jsem v něm na to jak a jakým způsobem je vše kolem nás 
zařízeno. Ukázal jsem tam, že existuje základní stav, který jsem 
nazval informace, který se dále transformuje do stavu, kterému 
říkáme energie, a ta posléze "zkondenzuje" do stavu, který známe 
pod názvem hmota. 

Jak energie tak i informace zůstávají nadále přítomny všude kolem 
nás. Energie prostupuje hmotu, informace prostupuje jak energii tak i 
hmotu. 

Poukázal jsem v tomto pojednání na to, že energie má zvláštní 
úlohu. Přijímá jako konstruktér od informace plán, který realizuje ve 
smyslu jeho uskutečnění do hmoty. 

Rovněž jsem v tomto pojednání poukázal na další fakt. Na fakt, že 
nejenže dochází k ovlivnění ve směru informace-energie-hmota, ale 
že dochází i k zpětnému informačnímu toku. Že dochází k ovlivnění 
hmotou na energii a touto opět na informaci. 

Tento stav umožňuje evoluci.  
Tak jsem tím položil základy k myšlence, kterou si teď rozvedeme 

daleko podrobněji. 
K myšlence o tom, že trojka v sobě, ve svém vnitřním stavu, 

obsahuje již dostatek informací a dostatek prostoru k tomu, aby 
pomocí ní bylo pochopeno a umožněno to, čemu my říkáme VÝVOJ, 
neboli EVOLUCE. 

Ve druhé části jsem potom na systému, který jsem nazval 
DUCHOVNO, poukázal na TROJJEDINNOST BOHA ve smyslu 
Otec, Duch svatý a Syn, kde jednotlivé tyto části se opět realizovaly 
pomocí tohoto klíče. Základem tedy byl Bůh Otec, který pomoci 
Ducha svatého vytvářel a tvořil další komponenty, podobně jako 
energie. Výsledkem byl Syn, tedy FORMA, tedy to, co v božství je 
označeno jako SYN ČLOVĚKA. 

Všechny tyto věci do sebe zapadají.  



 
 
 

Stránka 72 

Na první pohled je evidentní, že rozdělení na systém duchovna, ve 
smyslu náboženství, a reality, ve smyslu denního života je jenom 
pomyslné. 

Ve skutečnosti je tedy toto dělení pouze v naší mysli a skutečně se 
nic nedělí. 

Nyní se podíváme na to, jak by to fungovalo, kdyby existoval 
systém, který by byl trojkovým systémem místo dvojkového v něčem, 
čemu říkáme počítačový svět. 
Řekli jsme si, že v počítačích dvojkový systém neumožňuje 

vytvoření inteligence a to především tím, že tady chybí třetí do hry. 
Tedy systém, který by zajišťoval učení a vzestup celého tohoto 
systému tak, aby tento systém byl podoben svému vzoru, tedy 
lidskému myšlení, respektive lidské inteligenci. 

Tento systém nemůže tak fungovat především proto, že je 
dvojkový, je stacionární, je nehybný. Dokáže mnoho a mnoho věcí, 
jak jsme si dokázali, ale tu hlavní, UČIT SE, nedokáže. 

Samozřejmě, že jsou určité programy, které to jakoby zdánlivě 
simulují, ale to je opravdu jenom "jako". 

Skutečné učení znamená něco jiného. 
Na obrázku, který doprovází tento výklad je znázorněno, že 

základním stavem je ZPĚTNÁ VAZBA, která vlastně umožňuje 
zkvalitňování informace tak, aby bylo možné tuto informaci znovu 
použít, ale v její lepší formě. 

Běžně je tento pojem – zpětná vazba znám. Využívá se v průmyslu 
i v jiných oblastech lidské činnosti a v podstatě se používá pouze tím 
způsobem, že hlídá jednotlivé stavy tak, aby nedocházelo k jejich 
narušování. 

My ale tento stav, tedy zpětnou vazbu, můžeme využít či použít v 
tom smyslu, že můžeme tento signál (A), který prochází základním 
bodem zpracování, který je na obrázku označen jako "místo 
zpracování – 1. průběžný stav", zkvalitníme a opět vrátíme k 
původnímu zdroji a to můžeme dělat tak dlouho jak bude zapotřebí. 

Vše toto je nutno rozlišit proti současnosti, kdy zpětnou vazbu 
používáme pouze na udržení stavu. Zde signál neudržujeme, ale 
zkvalitňujeme! 

Tento kolotoč je tedy výstup a vstup upravené nebo opravené 
informace. 
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To samo o sobě by ovšem nestačilo. 
Nad tímto základním systémem je obdélník označený jako " místo 

zpracování – 2. průběžný stav", který znázorňuje zpracování této 
informace.  

Toto zpracování informace musí být ale kvalitní. Musí být takové, 
aby umožnilo nejenom stav původní, ale aby umožnilo i stav, který 
bude krokem kupředu. 

Můžeme si všimnout, že do tohoto zařízení vstupuje signál jednak 
ze spodu ve směru nahoru a jednak po levé straně ve směru dolů. 

Tak tedy existuje vstup i výstup z daného zařízení ve směru vzhůru 
(nahoru). 

Dolů to je samozřejmě sestup tohoto signálu, ale již upraveného. 
Tento signál z tohoto zařízení jde ale ještě výš. 
Odkudsi ze shora přichází další signál po levé straně dolů a 

napojuje se na zařízení, kde se signál ze zdola zpracovává na 
kvalitnější úroveň. 

Tento systém tedy vlastně navazuje na další zařízení, které 
podobně jako u dvojkové soustavy, musí být doplňkem celé 
soustavy a to tak, aby nejenom tento běh informace neboli 
signálu umožnil, ale aby tento systém zároveň umožnil jeho 
uložení a zpracování včetně zhodnocení. 

U dvojkové soustavy jsme tímto zařízením nazvali matici, ve které 
se zpracovává systém signálu tak, aby výsledkem byly početní 
operace ve dvojkové soustavě. Řekli jsme si, že dvojková soustava 
umožňuje vytvoření této matice, kterou jsme nazvali zároveň i matricí 
a zároveň umožňuje zpracování tohoto signálu v ní. Řekli jsme si, že 
tato matice je dvojrozměrná. Tedy, že má plošný charakter neboli 
dva rozměry. 

U trojkového systému, kde signál není ANO nebo NE, ale jedná se 
o celý rozsah signálů ve smyslu frekvence, kde ten třetí do hry je 
vlastně frekvenční rozsah, musí být celý systém mnohem 
komplikovanější. Tady již pochopitelně nestačí, aby existovala jakási 
matice, do které by se tento signál vpravil, přičemž by tato matice 
umožnila jeho zpracování. 

Zpracování tohoto signálu je v matici vyloučené, neboť by se 
jednalo o zpracování takovým způsobem, který lidstvo dosud ani 
pořádně nechápe. 
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Pro zpracování musí být použit jiný systém. Tímto systémem je 
VĚDOMÍ.  

Vědomí je nikoliv plošný, ale prostorový útvar a můžeme si ho 
představit jako jakýsi vír, který je dole užší, jakoby uzavřený ve 
smyslu tvaru trychtýře, do kterého se jednotlivé vjemy a signály 
skládají a zpracovávají. 

Signály, o nichž je řeč, jsou z našeho pozemského hlediska 
bezrozměrné. Jinak řečeno, nemají rozměry trojrozměrného 
hmotného světa. Vytvářejí jenom systém ukládání tak, že tomu nejlíp 
vyhovuje pro nás, pro naší představivost, trojrozměrný systém.  

Prozatím nebudeme tento systém dál rozvíjet v tom smyslu, jak a 
jakým způsobem toto vědomí skutečně existuje ve smyslu prostoru, 
ale zůstaňme u tvrzení, že se jedná o prostorový útvar. Tím budeme 
moci a schopni celou situaci vůbec pochopit.  

Je nutno si uvědomit, že náš hmotný Vesmír se svým 
časoprostorem, je jen podmnožinou mnohem úžasnějšího CELKU. 

Jednotlivé myšlenky, nebo signály, které do tohoto systému 
přicházejí, se tedy mohou do tohoto trychtýře ukládat jedna do 
druhé. Tedy jinými slovy, nižší vědomí není prostorově menší nebo 
větší na základě svého zkvalitnění, je pouze kvalitnější. Tady nehraje 
rozdíl prostor, ale pouze kvalita. Jednotlivé informace se do sebe 
vkládají jako ruské matrjošky, známá to hračka skládací panenky, 
kde se jedna vkládá do druhé.  

Na rozdíl od těchto panenek se toto vědomí vloží jedno do 
druhého, respektive myšlenka tohoto vědomí tak, že ta původní 
přijímací myšlenka se pouze zkvalitní, nikoliv prostorově zvětší. 

Dále je nutné si uvědomit, že naše znalosti o prostoru jsou 
naprosto a totálně zkresleny. To co o tom známe, známe pouze z 
prostředí hmotného prostoru.  

Tento hmotný prostor vykazuje hodnoty, které jsou obecně 
nepoužitelné. Platí pouze pro hmotný projev a obecně jsou 
pouze podmnožinou mnohem úžasnějšího systému. 

Proto jsem zde naznačil, že bude důležité tyto věci prozatím dál 
nerozebírat, ale pouze je přijmout pro pochopení toho co je zde 
naznačováno. To znamená, přijmout to tak, že u vědomí jde o 
prostorový útvar a to především proto, abychom byli schopni tyto 
věci si představit a tím je logicky pochopit. Pokud bychom se chtěli 
touto problematikou zabývat hlouběji, pak by to nejen přesáhlo 
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rámec tohoto pojednání, ale i současných znalostí o této 
problematice jako takové. 

Takže myšlenka, respektive informace, která vystupuje z prostoru 
místo zpracování – 2. průběžný stav, vstupuje do tohoto vědomí. Z 
tohoto vědomí opět vystupuje a vstupuje dolů na možnost dalšího 
zpracování. 
Část této informace se napojí na onen obdélník, kde dochází ke 

zpracování, část se napojí jako vstupní signál do základního 
zpracování, to je ona nižší kruhová část (označeno písmenem Y) a 
část se odrazí od základního prostoru v našem případě od hmotnosti 
a znovu prochází jako základní signál ve směru nahoru. 

Tím tedy dochází k "prosycení" celého systému daným prostředím. 
To je velice důležité. Protože tímto způsobem dochází k ovlivnění 
tohoto signálu na mnoha úrovních a toto ovlivnění způsobuje 
možnost pochopení tohoto signálu jakoby z různých pohledů a úhlů 
ve vědomí, kam tento signál posléze doputuje zpracován tím nebo 
oním systémem. 

Tento systém je dále ještě komplikován tím, že vedle dvojkového 
systému, který má pouze plošný útvar, zvaný matice, tento systém 
má vědomí, ale v různých stavech. 

Existuje vědomí, které je základní a které bychom nazvali 
vědomím hmoty. Můžeme si představit, že růst krystalů je dán 
určitým systémem jeho vědomí. 

Dalším stupněm je vědomí rostlinstva. 
Ještě vyšším stupněm je vědomí zvířecí říše.  
Pak nastává zlom, neboť nastupuje lidské vědomí. Tady ale 

dochází k zvláštnímu jevu. Toto vědomí se už natolik zkvalitnilo, že 
dosáhlo stupně sebe-vědomí. Toto vědomí si samo sebe uvědomuje. 
Což u všech třech dříve popsaných není proveditelné. 

Toto sebevědomí se dělí opět na dva základní typy.  
Na vědomí, které se sotva uvědomilo, přičemž jeho sebevědomí je 

pouze ve stavu pouze uvědomění si sama sebe a druhý vyšší stav 
kdy toto vědomí nejenom, že si uvědomuje samo sebe, ale svým 
prostřednictvím dokáže chápat a rozumět i prostředí, v němž se 
nalézá, a toto prostředí ovlivňovat.  

Jinak řečeno. Uvědomuje si samo sebe natolik dobře, že svým 
prostřednictvím a svou činností dokáže vysílat své stavy do 
okolí, které je tímto ovlivňováno.  



 
 
 

Stránka 76 

Tyto dva typy lidského vědomí jsou vlastně hranice, v nichž člověk 
prodělává svůj vývoj. 

První lidské vědomí je vědomí stavu, kdy jako nevědomí (hloupí) 
jsme vstoupili do této hmotnosti a druhý stav pak je stavem, kdy jako 
vědomí budeme vystupovat z této hmotnosti. 

Ještě vyšším stavem, než je toto lidské vědomí, jsou potom 
vědomí vyšších typů bytostí, které stojí výše nad člověkem. 

Toto vyšší vědomí už nebudeme rozebírat, protože by přesáhlo 
rámec tohoto pojednání a znamenalo by to popis něčeho, co bychom 
jen těžko chápali. 

My budeme mít i tak velké problémy s tím, pochopit celý systém 
tak, abychom vůbec pochopili, jak funguje ono lidské vědomí na 
lidské úrovni. Natož na úrovni, do které budeme my lidé teprve 
vstupovat, resp. dozrávat. 

Samozřejmě těch bytostí nad námi je celá řada. Pochopitelně tím 
není míněno jen množství, ale především kvalita. To znamená, že je 
mnoho stupňů nad námi o různých typech vědomí a to až k 
samotnému BOHU, jenž je označen za centrální univerzální vědomí 
a my jsme pouze jeho dílčím stavem. 

Tak jako buňka v lidském těle nemůže nahradit člověka ve svém 
vědomí, neboť buňka má jiný typ vědomí a člověk také. Tedy buňka 
svým vědomím se může na vědomí člověka napojit, ale nemůže ho 
simulovat. Může s ním pouze souznít. Kapacita buňky, jejího 
vědomí, nedosahuje stavu, aby porozuměla a pochopila celkové 
vědomí člověka. 

Úplně stejně je to s vědomím člověka ve směru k Bohu. My 
můžeme chápat pouze v obecných principech co to je Boží vědomí, 
ale nemůžeme v současnosti porozumět tomu, jak toto vědomí 
funguje, jak existuje a jak a jakým způsobem je simulováno a 
zařízeno. 

Vědomí člověka je tedy něco, co dokáže plně využít tento trojkový 
systém. 

Na závěr tohoto pojednání se letmo zmíníme ještě o čtyřce, ale 
skutečně jen letmo. To proto, abychom pochopili jakým způsobem se 
tato trojka, ve smyslu evoluce, opírá o tuto čtvernost, jako o systém, 
který jsme zmínili při vstupu signálu dolu do hmotnosti. Jde o systém 
odrazu od hmotnosti. 
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Náznak čtyřky 
Pokud bychom někdy v budoucnosti vytvořili systém na trojkovém 

základě, pak samozřejmě bychom museli tuto hmotnost něčím 
simulovat a toto něco by bylo prostředí, od kterého by se onen 
základní informační tok odrážel ke zpětnému zpracování. 

Toto ale zatím není na pořadu dne. 
Stačí, abychom se ještě jednou podívali na tento obrázek, který je 

zde nakreslen (Trojková soustava zpracování informace) a uvědomili 
si jak obrovsky komplikované je zpracování trojkového systému a 
trojkového signálu proti signálu dvojkovému, který je pouze ANO 
nebo NE a že ve skutečnosti tento trojkový systém tento dvojkový v 
sobě zahrnuje. 

Zahrnuje ho v sobě jako podmnožinu stavů, jež jsou tvořeny 
nepřeberným množstvím těchto dvojkových stavů, do trojkového 
systému. 

Nyní je nutno si uvědomit, že systém čtyřky by minimálně 
obsahoval obdobný kvalitativní skok, jenž je poplatný skoku z 
dvojkového do trojkového systému. Navíc by obsahoval cosi navíc, 
tak jako trojkový systém je vůči dvojkovému posunut co do kvality a 
nejen kvantity. Mnohem intenzivněji se tu projeví rozměr času a s 
ním spojených aktivit. 

Systém, v němž žijeme je postaven na trojkovém základu s tím, že 
o čtyřku se pouze opírá, jako o pomocný systém. Trojkový systém je 
zde vedle evoluce reprezentován především trojrozměrným světem 
a ono opření se o čtyřku pak časem, kdy tento je vnímán jako 
rozměr.  
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Struktura světů. 
Struktura různých úrovní je vskutku velmi odlišná. Hmotnou 

známe, nebudu jí tedy dál rozvíjet, jen na ní budu odkazovat. To 
proto, abychom pochopili i ostatní úrovně. 

Pro pochopení je ale nutno si uvědomit několik základních 
skutečností. Ve hmotném světě je elementární částice, například 
foton, uvažován jako vlna i částice zároveň. Dalo by se říci, že stojí 
na pomezí dvou různých struktur.  

Skutečně tomu tak je, neboť onen zmiňovaný foton je skutečně 
vlnové i korpuskulární povahy a to zároveň.  

Veškeré hmotné projevy hmoty od molekul výše, jsou ale již v 
oblasti hmotného projevu, tak jak ho známe. I když molekuly ještě 
mnohdy do této kategorie vln spadají, dá se říci, že s trochou dobré 
vůle už tu vystačíme i bez vlnového principu.  

Pokud jde o vyšší útvary tvořené molekulami, tam už je to 
jednoznačně jen naše známá hmota. 

Co tedy představuje svět astrality. Zde jde už v plném rozsahu o 
vlnovou charakteristiku. 

Proč? 
Přestože by se dalo říci, že i částice astrality jsou zabarveny 

hmotou, jde o jiný typ hmoty a pro naše potřeby se jeví již jako 
nehmotné. Nejlépe je to vidět na tak zvaném pohyblivém horizontu. 

Oč jde. 
U nás ve hmotném světě máme horizont pevně daný a 

nepohyblivý. Mnozí se asi budou cítit překvapeni, proč o tom píši. 
Natolik se jim tato skutečnost zdá samozřejmou. 

Ve skutečnosti tomu zdaleka tak není. 
V astralitě tento pevný horizont je nahrazen pohyblivým, neboli 

tvárným. Jde o to, že zde se již uplatňuje princip vln velmi intenzivně.  
Informace nesená vlnou je něco jiného, nežli informace nesená 

pevným tělesem. Mám pocit, že v tomto bodě bude zapotřebí víc 
věci objasnit.  
Člověk je zvyklý na své prostředí, v němž žije, a velmi neochotně 

připouští jakékoliv omyly, jichž se bezděčně dopouští pomocí svých 
smyslů.  
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Mnozí lidé jen velmi neochotně berou tvrzení vědců o omylech 
svého nazírání na svět. Nechce se jim věřit, že to co vidí, cítí či slyší 
nebo jinak vnímají, je nejenom nepatrná část skutečnosti, ale i ta je 
zkreslena mnohdy tak, že vůbec nemá s pravdou nic společného.  

Vše je to způsobeno tím, že naše smysly používají jen výseky 
vjemů, jež k nim přicházejí. Pro tělo pak je rozšiřují, jakoby na celé 
pásmo.  

Příkladem může být světlo, kdy vnímáme jen tak zvané viditelné 
spektrum a ultrafialové a infračervené elektromagnetické záření již 
očima nevnímáme. Viditelné světlo je ale jen nepatrný výsek v celém 
elektromagnetickém záření. 

Tuto krátkou odbočku jsem udělal proto, aby bylo jasné, že mnohé 
z toho co vnímáme, co vidíme, cítíme, slyšíme, není to, co je 
skutečnost.  

Je to jen výsek skutečnosti, kterou my pokládáme za úplnou a za 
cosi co tvaruje dokonale náš okolní svět. 

Ve všech knihách, učebnicích a podobných materiálech 
pojednávajících o tomto jevu se můžeme seznámit s tím, co jsem 
zde řekl. 

Tedy, vrátíme-li se k hlavnímu tématu, pak je jasné, že okolní svět 
vnímáme nedokonale. To že my to tak nevnímáme, je náš problém. 
Náš problém v tom, že část, vnímáme jako celek. 

Zkusme se teď ale přenést ve svých úvahách poněkud dále. 
Jestliže tento celek je nedokonalý a jestliže naše vnímání tohoto 

celku je nedokonalé je evidentní, že skutečný celek vykazuje 
skutečnosti pro nás nepostihnutelné. 

Zkusme to napřed s přirovnáním. 
Vezměme si knihu. Informace získané z této knihy můžeme získat 

jedině tak, že tuto knihu otevřeme a začneme číst. Takže tam, kde je 
ta kniha jsou tyto informace. Asi se vám to bude zdát normální. 

 Ale je to normální? 
Jsem odkázán na informace tak, že musím napřed mít k dispozici 

tuto knihu. Bez této knihy informace z knihy nemohu získat. 
Tedy musím mít určitého prostředníka k tomu, abych získal 

informace prostřednictvím tohoto prostředníka. V tomto případě 
knihy. 

Ale vždyť informace jsou všude a vše pronikají.  
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Informace prostupují celý tento náš systém. 
My jsme je ale zachytili do knihy, a informace které prostupuji celý 

náš systém, tedy svět, nedokážeme zachytit.  
Uvědomujete si jak je to nedokonalé? 
Celý systém je prosycen informacemi, ale k tomu abychom si je 

mohli předat, tak musíme použít kus papíru, na kterém je musíme 
zapsat a to proto, abychom si je mohli znovu získat přečtením a tím i 
zpracovat. 

Přitom se koupeme v moři informací. 
To je paradox! 
Tento paradox provází celý náš život!  
Pokud ale popojdeme o kousek výš, najednou zjistíme, že mnozí z 

nás už nejsou odkázáni na tento papír, ale tyto informace mohou 
skutečně číst přímo a to všude, bez ohledu na to, kde se nachází. 
Mohou je číst kdekoliv. 

Informace jsou totiž k dispozici kdykoliv a kdekoliv. 
Nejsou závislé na tom, jestli my jsme tady nebo tam. 
Teď se podíváme, jak je to s oním horizontem. 
Na Zemi máme pevný horizont, to už jsme si řekli. Obzor na Zemi 

je obzorem a zůstane obzorem. Je podoben oné knize, v níž je 
napsáno to či ono. Tato kniha a tento horizont jsou pevně dány.  

Informace o tom, že tento horizont je horizontem je na tomto 
horizontu. Informace v knize je v této knize. Tuto knihu musíme 
otevřít a tuto informaci z ní získat. Horizont vnímáme a vidíme ho. 
Víme, že to je horizont.  

Dejme tomu, že na horizontu je rozhledna. K tomu abychom jí 
mohli použít, musíme k této rozhledně dojít. To znamená, že nás dělí 
určitý prostor a určitý čas od našeho setkání s touto rozhlednou. 

Podobně jako ve zmiňované knize, potřebujeme prostředníka.  
Přestože informace jsou všude, je hmota pevnou strukturou a 

neumožňuje pohyb hmoty v hmotě. Proto tato informace musí být 
dosažena na hmotné úrovni překonáním prostoru. 

To ale není vlastnost informace. To je jakoby zmrazená informace, 
stažená k místu. 

Ve skutečnosti informace tím, že proniká všechno, je k dispozici 
všude. Uvolníme-li toto zmrazení, což se děje na astrální planině, 
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dostaneme se do stavu, v němž můžeme tuto informaci číst kdekoliv 
a kdykoliv. 

Na astrální planině je tedy pohyblivý horizont. 
Co z toho vyplývá? 
Jsme-li na astrální planině a podíváme se krajinou a vnímáme-li 

tento horizont a chceme-li být na tomto horizontu, stane se tak 
obratem, tedy bezprostředně. Rychlostí myšlenky jsme u tohoto 
horizontu.  

To ale není přenesení v prostoru. 
To je tak, že tento horizont přijde k nám. Abyste si to lépe dokázali 

představit, můžeme udělat následný pokus. 
Na jedné straně horizontu je ona rozhledna. Na druhé straně 

horizontu (tedy na opačné straně), je zřícenina. 
Jsme-li na hmotné úrovni, nemáme možnost být u obou zároveň. 

Buď půjdeme k rozhledně, nebo půjdeme k zřícenině. U obou 
nemůžeme být současně. 

Ve své podstatě je to ale nesmysl.  
Obě dvě, jak zřícenina, tak rozhledna, jsou ve své podstatě 

informační struktury. Takže to co mi brání na hmotné pláni je 
zamrznutí těchto informací do hmoty.  

Jsem-li ale na astrální pláni, toto zamrznutí pomíjí, neboť tyto věci, 
ve smyslu informací, jsou všude. Takže pomyslím-li na to abych byl 
u rozhledny, a zároveň chci být i u zříceniny, obojí se stane a obojí 
bude skutečností. Budu jak u rozhledny, tak i u zříceniny. 

Ve skutečnosti dojde k tomu, že budu mít možnost pohyblivým 
horizontem se dostat k oběma zároveň. 

Že je to nesmysl? 
Ale kdepak. To je úplně normální. Nesmyslem je to, co se děje na 

hmotné pláni. 
Je nutno si s důrazností uvědomit, že my tady vnímáme věci tak, 

jak jsme se je naučili vnímat. Že žijeme v hlubokých omylech. Že 
žijeme v něčem, co vůbec neodpovídá skutečnosti. 

Znovu zdůrazňuji, informace proniká naprosto vše. Informace 
tedy musí být dostupná kdykoliv a kdekoliv. 

To není fráze. To je skutečnost! 
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To co jsem zde teď naznačil, je skutečnost, která se projevuje. To 
nejsou jen slova. To je skutečný projev této skutečnosti.  

To, co žijeme na Zemi je podobně jako to, co vnímáme zrakem, 
pouze nepatrným výsekem celého JSOUCNA. 

Hmotnost představuje tak malou část Jsoucna, celého Vesmíru, 
celého Universa, že když si to člověk uvědomí, tak zůstává v 
obrovské pokoře stát před Boží Jsoucností. 

Hmota je skutečně jen nepatrnou částí. Opravdu jen nepatrnou 
částí celého komplexu, který tady existuje. 

Jak to celé vypadá, si ještě řekneme. Teď zůstáváme zatím jenom 
u tohoto tvrzení. 

Jak si na vědecké bázi zdůvodnit tento jev, který se nám zdá 
naprosto fantastický? 

Je to tak prosté, že to bere dech. 
Když vezmeme a přijmeme myšlenku, že všechno je informace a 

že tato informace je základem úplně všeho, pak nám nepřijde divné, 
že používá něco, čemu se říká pohyblivý horizont. 

Zkusme si to představit jinak. 
Vezměme si televizní a rádiové vysílání.  
Provádí se formou vln. Je úplně lhostejné, zda jsem tady, tedy na 

tomto místě, kde se právě nalézám, anebo desítky kilometrů od 
tohoto místa. 

Zapnu-li rádio, pak slyším vyladěnou stanici tady i o desítky 
kilometrů dál. Slyším jí proto, neboť mám pouze přijímač, tedy 
dekodér, který způsobí to, že vlna z vysílání, jež je všude přítomna, 
je zachycena a změněna na hlasový projev. Je úplně lhostejno, na 
kterém místě se nacházím já, neboť ona proniká vše. Tedy mohu jí 
zachytit a naladit se na ní, kdekoliv se nacházím. Pochopitelně je tím 
míněno místo v dosahu vln tohoto vysílače. Zde je ale zdůrazněn 
princip současného příjmu na různých místech. 

Stejný princip pracuje s oním pohyblivým horizontem. 
Kdekoliv se nacházím a naladím, vyladím se na tento horizont, 

tedy chci tam být, stane se tak, tedy totéž. Stane se to, že na tomto 
horizontu se ocitnu.  

V příkladě s radiem, tuto stanici slyším. Je to, znovu zdůrazňuji 
proto, že ta rádiová vlna je tady, jako kdekoliv jinde. Na astrální pláni 
je tato informace přítomna tady, jako kdekoliv jinde. 



 
 
 

Stránka 84 

Astrální pláň – děje 
Jsem-li na astrální pláni a chci být přítomen vedle člověka, kterého 

mám rád, s kterým jsem vibračně souzněl, stačí jediné.  
Pomyslet na něj. 
V tom okamžiku se u něho ocitnu, ale tady je trošku problém. 

Dotyčný člověk může přijmout mou informaci, a může se na mne 
naladit, nebo mne také může odmítnout. 

V prvním případě se okamžitě ocitneme vedle sebe. Děje se tak v 
případě, že tyto bytosti jsou si blízké, jsou příbuzné, známé, jsou to 
manželé, milenci nebo lidé, kteří nějakým způsobem k sobě patří a 
to třeba lidé souzniví vědecky, pocitově nebo jakkoliv jinak. 

V druhém případě se setkání neuskuteční. 
Na astrální pláni se neocitnete u někoho, koho neznáte. 

Nedokážete se totiž vyladit na jeho frekvenci. 
Ano, dokážete se vyladit na určité frekvence a určití lidé, byť 

neznámí se vedle vás objeví, ale oni ve skutečnosti nejsou neznámí. 
Jsou to lidé vašeho typu. 

Ti, kteří jsou naladěni úplně jinak, kteří s vámi nikdy nesouzněli a 
přestože na Zemi mohli existovat vedle vás, nemohou být vedle vás 
na astrální pláni. 

Na tom je založena celá astralita. 
Na tom je založen celý princip očisty na astralitě. 
My totiž, když zemřeme, mám na mysli pochopitelně naše fyzické 

tělo, tak se svým v pořadí až třetím (astrálním) tělem se ocitneme na 
astrální pláni. Druhé tělo je životní tělo a odpadá cca ve třech dnech 
po odpojení fyzického těla. 

Jsme-li těmi, kdo jsou značně zatíženi svými skutky, dostaneme se 
do nejnižších vibrací této astrality. Do oblasti s nejhustším, 
nejtemnějším a nejnepříjemnějším prostředím. 

Všude kolem nás je jenom špína, teror, násilí, zhouba. Je tam 
všechno možné, jenom tam není dobrota. 

V této oblasti se ocitáme, neboť tyto věci neseme v sobě. Tyto věci 
v nás, vytvářejí souznění s věcmi kolem nás, na astrální pláni. 
Jakoby svůj vnitřek jsme rozkryli, a my ho skutečně rozkrýváme, a 
svým vnitřkem, tedy podstatou, se dotýkáme okolí. 
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To, co není možné na hmotné pláni, se stává skutečností. Naše 
vnitřní informační pole se propojuje s informačním polem okolí. To, 
co je na Zemi, na hmotné pláni, uzavřeno se zde otevírá. Přičemž 
bude otevřeno tak dlouho, dokud tyto věci (skutky) se nevyčistí. 

Znamená to, že tyto špatné informace přicházejí do styku s okolím 
a protože s nimi souzní, tak toto okolí vstupuje do nás.  

Teror, násilí, bída, vše toto v nás začne bujit nepředstavitelnou 
měrou. Toto vše doléhá přímo na nás, přímo do našeho nitra. Toto 
peklo, které zažíváme na astrální planině je vlastně obrazem nás 
samých. To co jsme na Zemi vytvořili, ale nedoprožili, protože jsme 
se dostali do stavu, že jsme události jenom stvořili, ale důsledky 
zlého činu, který jsme vykonali, jsme nezažili. 

Tady na astrální pláni se to celé otevře a tyto důsledky na nás 
dopadnou s plnou vahou všech svých komponentů. Způsobili-li jsme 
někomu zlo, násilí a nedobrotu, pak toto násilí a nedobrota z tohoto 
prostředí, z tohoto člověka, z těchto skupin lidí, na které dopadly na 
Zemi, se tady otevírají a dopadají plnou měrou na nás. 

Takže. 
Doslova a do písmene. Když jsem někomu ublížil, někomu dal 

pohlavek, někomu jsem způsobil bolest, tento pohlavek a tato bolest 
z něj dopadá na mě a já prožívám to, co zažíval ten člověk na Zemi. 

Prožívám jeho ponížení, jeho strach, jeho úzkost, jeho bolest, jeho 
neštěstí a na vlastní kůži doslova doprožívám celý tento koloběh 
tohoto děje. Ve svých důsledcích je to velmi účinné, neboť celá tato 
informace pojednou dopadne do mého nitra a tím, jak je zrůdná se 
celý systém otřese pod tíhou tohoto dopadu. 

On najednou cítí, co že to vykonal. Bytostné jádro, které je od 
Boha, najednou zjistí, jakou zrůdnost dovolilo vytvořit. Příčinné pole, 
které vzniká odporem k tomuto jevu, k tomuto průběhu, se ukládá z 
tohoto těla do vyšších částí, a způsobuje odpor ke zlu.  

Tento průběh způsobuje čistění dalších a dalších zlých skutků a to 
tak, že postupem doby, odprožíváním těchto špatných věcí, se z nich 
zároveň i očišťujeme. 

Tak na této astrální planině shazujeme části těchto těl, astrálních 
těl tak, že postupně od sebe odhazujeme tu špínu života, neboť ona 
vytváří ony spodní části našeho astrálního těla. Tím se dostáváme 
do stavu daleko vyšších vibrací.  

Celkově vyšších vibrací. 
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Neboť tyto nízké odprožíváme a odhazujeme. Průměr vibrací tedy 
v našem těle stoupá a my spolu s nimi. Vycházíme do vyšších stavů 
astrality a v nich máme možnost se setkávat s lidmi, událostmi a ději, 
jež jsou na vyšších vibračních úrovních. 

Tak postupně procházíme astralitou od nejnižších vibračních dějů, 
nejhrůznějších zločinů, pokud jsme je spáchali, až do stavu 
neutrality.  

V této neutralitě byly děje, které jsme vytvořili, ale které nebyly ani 
zlé ani dobré.  

Prostě jen byly. 
I tak je na astralitě vnímáme. Vnímáme je tak, že nejsou ani dobré, 

ani zlé. Prostě je vnímáme jen jako informaci. 
Astralita nejsou jenom zlé děje. 
Ve skutečnosti na této úrovni jsme teprve v polovině astrality. V 

polovině jejich vibračních schopností. Ve druhé části, vyšší, se 
dostáváme do stavu dějů, které byly plusové. Které nejsou zlem, ale 
dobrem. 

Emoce, které jsme způsobili ve smyslu radosti, potěšení, které 
jsme způsobili někomu, kdo zažívá našim přičiněním blaho, který 
zažívá radost, se také projevují v astralitě.  

My i tyto emoce a stavy doprožíváme. 
Prožíváme jeho radost, kterou jsme mu způsobili, doprožíváme to, 

co jsme na Zemi vytvořili, ale pouze ve smyslu začátku. Tady tedy 
doprožíváme celý děj. 

Tak tento děj se k nám dostává a my ho zažíváme celý. 
V mystice se tento stav nazývá "první nebe". Je to stav prožívání 

dobrých emocí. 
Opět je to stejné. Jak na spodní části, tak i na horní části zažíváme 

vše, co k nám v tuto dobu má přicházet. 
Podobně jako v příkladu s rozhlednou, i v příkladu se zříceninou, 

se dostáváme do stavu, že všechny tyto události k nám přicházejí 
zároveň, jsou-li tyto vibrační stavy na stejné úrovni. 

Zažíváme a prožíváme emoční stavy. Zažíváme je současně a 
zažíváme je my. Jsou neseny tak, že si to můžeme představit tak, 
jako na Zemi onu vlnu televizního a rozhlasového vysílání, kdy my (v 
tomto případě přijímač) jsme kdekoliv na astrální pláni. Tyto události 
nás dostihnou. Je lhostejno, kde jsme, kde se nacházíme. 
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Tyto věci, ve smyslu událostí, jsou kolem nás a v nás. 
Je úplně jedno, zda se nacházíme zde, nebo miliardy a miliardy 

světelných let vzdáleni od tohoto místa. Je to lhostejno. Informace 
jsou všudypřítomné. Nemůžeme jim nikdy uniknout. 

Nemůžeme se před svými skutky nikdy a nikam schovat.  
Jsou to naše skutky, a dostihnou nás naprosto všude. 
Jen hlupák se domnívá, že spácháním zla, pokud ho nikdo neviděl, 

vytvořil něco, z čeho by mohl mít prospěch. Je to obrovský omyl a 
ten "prospěch" na Zemi draze zaplatí na astrální pláni. Neboť tam na 
něj dopadnou veškeré jeho skutky. 
Čím víc se tady na Zemi snažil věci zakrýt, ututlat, svést na někoho 

jiného, vytvořit dojem své bezúhonnosti, tím víc na něj dopadnou na 
astrální pláni. Běda jemu. 

Ten z lidí, jenž tady na Zemi se dopustil čehokoliv ve smyslu 
dobra, ve smyslu obětování, doprožije nádheru toho, co toto 
obětování, či skutek, přineslo pro ty ostatní. On si vytváří 
předpoklady k tomu, aby na této astrální planině mohl procházet tak, 
aby nemusel zažívat nic špatného. 

Takže jsou tací, kteří přijdou na astrální pláň a prožívají 
nepředstavitelné peklo svých skutků.  

Jsou tací, kteří přijdou na astrální pláň a první a jediné co se jich 
dotkne je blaho, které prýští ze skutků, jež vytvořili. 

 
Astrální pláň – uspořádání 
Astrální pláň je pořád ještě hmotností. Tento stav se nazývá 

JEMNOHMOTNOST. Hmota totiž je rozdělena do dvou velkých 
skupin. Skupinu, kterou my známe a považujeme za celou hmotu, je 
ona ztuhlá, zmrzlá či zkondenzovaná hodnota oné všudy přítomné 
informace. 

Informace ztuhlá ve hmotě. 
Proto vlastně se mluví o tom, že hmota je poslední z řady světů 

Universa, jež jsou tvořeny celou škálou nad námi. Ve skutečnosti ale 
to nejsou světy kdesi nad námi, někde v prostoru, ale tyto světy jsou 
tady, kolem nás, jsou v nás. 

Vše je pouze vibračně odděleno. 
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Vše je do sebe poskládáno, jako ony známé ruské matrjošky, 
panenky, která jedna do druhé se vkládá a výsledkem skládačky je 
pouze jediná, která v sobě obsahuje všechny ostatní. Protože jsme 
na Zemi, tak ta poslední panenka je pochopitelně největší.  

Kdežto tady, ve Hmotnosti, ve Vesmíru, v Universu je to tak, že 
věci se do sebe vkládají, ale celý systém nenabývá na velikosti 
takovým způsobem jako ony známé matrjošky. 

Ve skutečnosti je to dokonce obráceně. 
Astrální pláň je svět, který je neuvěřitelně větší a ta velikost proti 

hmotnému projevu (vesmíru) je v mnoha a mnoha řádech. Ten rozdíl 
je naprosto ohromující. 

Je to způsobeno tím, že velikost na této astrální pláni je dána její 
vibrační schopností. 

Když si uvědomíte jaký rozdíl, je mezi tím, jak vypadá hmota, a 
jejím prázdným prostorem uvnitř, tak pochopíte, o čem to mluvím. 

Atom hmoty je tvořen jádrem, kolem něhož běhá či spíše vibruje 
elektron. Pokud bychom tento atom zvětšili do rozměrů, jež jsou nám 
blízké, pak bychom zjistili, že velikost jádra ve velikosti kopacího 
míče v Praze, by představovala atom, jehož elektron by svou dráhu 
měl někde na hranici našeho českého státu. Prostor mezi tím je 
prázdný. 

Je skutečně prázdný? 
Ale kdepak. 
Je to prostor, kde probíhají veškeré děje a veškeré informační 

struktury. Když si uvědomíte, že do tohoto prostoru je možno 
naskládat tisíce a tisíce, ne-li miliony či dokonce miliardy jiných 
uskupení, pak pochopíte rozdíl mezi astralitou a hmotností. Prostor 
je odvozen od konkrétního provedení hmoty. Znamená to, že velikost 
ve hmotnosti není stejnou velikostí na astralitě. Stejně velký předmět 
hmoty, je v astralitě vytvořen tak, že ho do uvedeného "hmotného" 
prostoru naskládáte nesčíslněkrát. Tímto tedy lze pochopit, že tato 
astralita může být o mnoho řádů větší. Hmota může být pouze 
"pevnou" součástí, tedy onou zmrzlou či ztuhlou informací, ve 
skutečnosti pak energií.  

Hmota totiž vzniká tak, že velikost objektu přesáhne velikost 
vibračních vln, a proto zatuhne. 

My hmotné věci kolem sebe vnímáme proto, že vibrace hmoty jsou 
daleko menší než struktura oněch hmotných objektů. 
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Ano, elektron je vibrace, je to vibrační chuchvalec, který běhá či 
vibruje kolem jádra, ale celý atom už se jeví jako něco daného. Je to 
vibrace i není to vibrace. Je to na pomezí. Molekuly jsou už ale 
daleko hmotnější ve smyslu hmotného projevu a předměty už vůbec 
nevykazují, alespoň na první pohled něco, co by mohlo být spojeno s 
vibracemi. 

Pokud se ale vrátíme k vibracím a do vnitřního stavu, tak zjistíme, 
že v případě vibrací jsme ve stavu, kdy můžeme tento vibrační 
projev vzít za základ a dostáváme se do obráceného postu. 

Pomocí této vibrace můžeme šířit informaci kamkoliv, takže 
nemusíme mít onen pevný horizont, ale tento "horizont" je všude a 
nikde zároveň. 

Nepřipomíná vám to definici elektronu, fotonu a jiných 
elementárních částic? No samozřejmě. 

Takže fyzika se objevením kvantové fyziky dostala k základům 
svého vlastního stavu tak, aby vědci byli schopni vůbec pochopit, co 
stojí na začátku celého tohoto uskupení. 

Paradoxně mnozí tvrdí, že kvantovou mechaniku, nebo lépe 
řečeno kvantovou fyziku, nejsou schopni rozumem pochopit. 

Co že to ale tvrdí? 
Jediné. 
Tvrdí, že nejsou schopni pochopit základy fyziky. Fyzika nevychází 

z pevných částic ale právě z onoho stavu, o kterém jsem mluvil. Vše 
pronikající informace, druhým stupněm je energie a teprve třetí 
stupeň je hmota. 

Toto je alfa a omega celé hmotnosti. Pokud kdokoliv toto nechápe, 
pak nemůže rozumět vůbec ničemu. 

Tak jsme se dostali do stavu, že jsme začali trochu rozumět tomu, 
jak vypadá hmotnost. To vůbec nezmiňujeme světy vyšší, jako na 
příklad myšlenkový svět nebo duchovní. Jsme pořád na hmotnosti. 
Jenom jsme jí rozdělili na astrální pláň, která je jemnohmotná, a na 
tuhou pláň, které se říká hrubohmotnost. Stále jsme jen ve 
hmotnosti. 

Přitom projevy "pouze" této hmotnosti jsou tak udivující, tak 
úchvatné, že to bere dech. 



 
 
 

Stránka 90 

Teprve při tom, když se seznamujeme s komplexem tohoto stavu, 
si uvědomujeme, jak je člověk hloupý ve své nadutosti a ve své 
myšlence v tom, že se domnívá být pánem celého tvorstva. 

Vědoucí člověk v pokoře vnímá celý tento stav a v pokoře přijímá 
celý tento tvůrčí potenciál a schopnost Universa tvořit a vytvářet. 
Mimo jiné i jeho samotného. 

 
Astrální pláň – celkově 
Bylo zde řečeno, jak na astrální pláni probíhají události, jak je to 

tam zařízeno ve smyslu pohybu a jiných věcí. Stále ale může vznikat 
dojem nepochopení celého tohoto stavu.  

Je to dáno setrvačností lidského myšlení a jeho neschopností 
akceptovat nové a tedy jiné představy. Na následném obrázku je 
vidět, jak je to zařízeno i graficky. Nenechte se zmást velikostí 
objektů. Hrubohmotná a jemnohmotná složka Vesmíru má k sobě 
vzájemně transparentní vztahy. Velikost je automaticky 
přizpůsobena prostředí. 

 
      Myšlenkový (duchovní) svět s idejemi a plány na realizaci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Astrální planina 
Objekty jsou neseny 

na "vlnách" hmotného 
projevu Vesmíru  

Hmotná (naše) planina 
Objekty jsou stabilní. Vlny 
hmotného Vesmíru v nich 

jsou "zamrzlé" 
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Uvedené je možné si představit ještě v podobenství takto.  
Je vodní plocha (obrovské jezero), na níž jsou tři lodě. 
Jedna z nich je ale poblíž břehu, a protože teplota klesla pod bod 

mrazu, je zamrzlá v pobřežním ledu a nemůže se pohybovat. Ostatní 
dvě bez problémů brázdí vody onoho jezera. Přestože vlny jsou v 
porovnání s lodí menší, nic nebrání lodím v pohybu a "vodní plocha" 
je nese zcela bezpečně. Vše je dáno stupněm "ztuhlosti" vody. Volná 
plocha je bez ledu, pobřežní část je s ledem. Na volné ploše je 
možné se pohybovat neomezeně a to podobně jako v astralitě. V 
pobřežním pásu ale nikoliv. Loď tu zamrzává na místě a její pohyb 
není možný. Stojí pevně na místě. Podobně jako pevný horizont je i 
ona fixována na jedno místo. Vše má na svědomí vibrace. Jinak 
řečeno teplota. U pobřeží, kde je díky pevnině nižší teplota (vibrace) 
je pobřežní led. Na jezeru, díky celkové teplotě vody, je hladina bez 
ledu. Je to dáno vyšším vibračním potenciálem, jenž je skryt v mase 
vody tohoto jezera. 

Podíváme-li se na zbylé dvě lodě, pak uvidíme následné. 
Jedna z nich je hnána větrem a pluje bez možnosti korigovat směr. 
Druhá ale pluje, díky plachtám a kormidlu, dle vůle toho, jenž ji řídí. 
Tak stěhy1 určují směr plavby, a nikoliv vítr, jak by se snad 

mohlo zdát. 
To vůle určuje směr, a plachty s kormidlem plní jen příkazy, 

jež jim bylo nutno dát. 
Tato vůle symbolizuje bytost člověka, jenž plně zvládnul své 

hmotné tělo (loď) a na astrální planině (vodní hladině) se pohybuje 
tak, jak on sám to potřebuje a vyžaduje. Ten, kdo hmotné tělo 
nezvládnul, je podoben lodi bez plachet, jež je hnána větrem a vůle 
toho, kdo je na palubě nemá moc jí řídit. Nemá "nástroje" to je 
plachty a kormidlo, a tak je tento člověk vydán na pospas živlům 
(astralitě). 

V tomto přirovnání je tedy symbolicky vyjádřeno několik stavů: 
Pobřežní led symbolizuje naší hmotnost a ztuhlost informačních 

bloku v ní. Vodní hladina pak astralitu a lodě na ní představují nás, 
lidi. Ten, kdo zvládá své tělo (ovládá emoce) má k dispozici nástroje 
na "plavbu" po astrální planině, tedy v emočním moři, jež nás 
obklopuje. 

                                                 
1 Systém lanoví, kterým se řídí plachty lodi. 
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V tomto přirovnání zbývá probrat poslední oblast a tou je onen 
"vítr", neboli ovzduší. Je symbolicky podobno myšlenkovému světu a 
velmi výstižně zde manifestuje svůj stav. 

Vítr je jak nad zamrzlou lodí tak i nad ostatními.  
Zamrzlá loď je imunní vůči němu. Vítr je slyšet v plachtoví, ale 

nemá sílu s lodí hnout. Materie, tedy hmotnost, jí drží zcela pevně. 
Myšlenky (vítr) jsou v materialistickém pojetí něčím neskutečným. 

Loď, jež je hnána větrem, je symbolem bytosti, jež není schopna 
řídit své myšlenky. Nejenom řídit, je přímo v jejich vleku a područí. 
Je jasné, že nezpevněná mysl, jež je v tomto případě 
charakterizovaná bezmocí v ovládání lodě, není schopna ničeho. 
Proto je tak důležité projít materialismem se všemi jeho peripetiemi a 
rozhodně nikam před ním neutíkat (k čemuž nabádá Východní 
učení). Tento průchod zpevní Vůli a umožní to, co vidíme u třetí lodě. 

Třetí loď je řízena jednak stěhy a jednak kormidlem. Je tak 
umožněna plavba dle vůle toho, kdo tuto loď (tělo) řídí. Vítr, jenž 
symbolizuje myšlenky, je tady zcela využit a použit k záměrům, jež 
lze zcela podřídit Vůli. Teprve zvládnutím tohoto stavu, je možné 
vykročit do vyšších pater Universa. 

V každém jedinci je zároveň přítomen každý z těchto tří stavů.  
Materialista má aktivní sice onen nejnižší stupeň, ale i ostatní jsou 

zde přítomny, byť víceméně v latentním stavu.  
Normální člověk, jenž opouští již materiální myšlení, je jím 

prosycen ve smyslu poučení či zhodnocení a tím vytažení výdobytků 
z něj do duše vědomé. Tento člověk žije již poučováním z Astrality, 
ale ve skutečnosti žije v obou těchto světech zároveň. 
Člověk, jenž projde už i Astrálním světem a ovládne ho v tom 

smyslu, že je schopen se samostatně v něm pohybovat dle své vůle, 
je podoben oné třetí lodi, jež si svůj směr určuje sama, na základě 
své Vůle.  

Ovládnutí Astrality ovšem předpokládá především ovládnutí svých 
emocí!!! 

To je základní předpoklad k tomu, abychom mohli pomýšlet na to, 
jak využívat myšlenkových proudů a stavů.  

Teprve pak takovýto člověk žije hodnotný život tím, že je zároveň 
přítomen jak v Hmotném, tak i Astrálním, ale i Myšlenkovém světě 
zcela a plně. 
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Přednáška PRAHA-ESOTERA ze dne 18.3.06 

 
Přednesená Antonínem Marešem na mezinárodním festivalu  
 
Na doplnění uvedeného pojednání o astralitě je zde zařazena 

přednáška na obdobné téma z oblasti života na Zemi a v mezidobí. 
Takže dobrý den vážení přátelé, mé jméno je Antonín Mareš a 

dneska jsme se tady sešli, abychom si něco řekli o tom, kým jsme, 
kdo jsme a jakým způsobem tady existujeme. Co všechno to 
znamená, a jak a proč jsme na tento svět přišli, a zda a kdy máme 
možnost se na něj opět vrátit zpátky.  

Ale nejenom to, my si řekneme i něco o tom, jakým způsobem to 
funguje v mezidobí, v době, kdy tento svět opustíme, a době, kdy se 
na něj opět vrátíme. 

Je mi velmi líto, ale mnoho věcí, jak už to tak bývá, je dost 
pomýleno. První s čím toto pomýlení vlastně začalo, byla věda. Věda 
se pokusila vysvětlit původ člověka a vůbec bytí, jenom na hmotném 
základě. Že se jí to nemohlo podařit, je evidentní. Přesto položila 
základy něčemu, co velmi silně prohloubilo lidský rozum, a bádání v 
tomto směru. To vlastně nakonec paradoxně vedlo do stavu, ve 
kterém dneska v úžasu zjišťujeme velmi silný příklon k věcem 
mystického charakteru. 

Všechno to vlastně začalo Einsteinem. On dedukoval onu svou 
slavnou větu, kterou tady nebudu citovat, ale řekl v podstatě něco v 
tom smyslu, že vztah je důležitější, nežli objekt jako takový. 

Jeho systém představoval určité zákony, které jednoznačně 
ukázaly, že hmota není určující, ale je určována vztahem jejich 
objektů mezi sebou navzájem.  

Velmi dobře je tento vztah vidět v trochu jiném oboru nežli je fyzika 
a to jsou mezilidské vztahy.  

Jistě máte a znáte kolem sebe z mnoha situací, zkušenost s tím, 
že jeden tady žije jako v ráji a ten samý člověk, nebo téměř ten samý 
člověk, hned vedle, tady žije nebo může žít jako v pekle. 
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Prakticky na tom mohou být stejně. Mají stejné platy, stejné 
manželky nebo manžele, stejné zaměstnání, a přesto jeden z nich se 
má vnitřně dobře, a druhý není schopen tomuto životu porozumět. 

Opět je to tedy onen vztah. 
Takovým opravdu klasickým příkladem je láska. Láska existovala 

tisíce let před tím, nežli jsme měli vůbec možnost sem přijít a bude 
existovat tisíce let po nás. My se ale na tuto lásku můžeme napojit 
nebo také nemusíme. Tu lásku nijak nemůžeme ovlivnit. Ta buď je a 
trvá, nebo my se na ní napojujeme a svým způsobem se měníme.  

Dívka, která měla před očima bubáky, po jednom či dvou dnech 
najednou vidí svět zcela jinak, a to v růžových barvách. Ona se nám 
mění před očima. Mění jí ona láska, na kterou se napojuje. Čím víc 
se na tuto lásku napojuje, tím víc dochází k její změně. V okamžiku, 
kdy se od ní odpojuje, znovu dochází k destrukci v jejím chování. 

K tomu, abychom porozuměli těmto vztahům, si musíme uvědomit 
jednu základní věc. 

Podívejte se, jak je to vlastně napsáno v Bibli a hned vzápětí to 
odůvodním i vědeckými postuláty. 

V Bibli je řečeno. " Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u 
Boha a to slovo bylo Bůh ". Je to citát z Janova evangelia. 

Současná věda tvrdí následující. 
Základem všeho není hmota, není energie, ale informační 

bloky, jež lze charakterizovat jako vše vědomou informaci. 
Vše vědomá informace.  
Terminus technicus vědy velmi silně připomíná to, co je v Bibli, a 

čemu se tam říká slovo. Tento termín vlastně znamená, že na 
počátku opravdu nebyla hmota, nebyla energie ale pouze tato vše 
vědomá informace, kterou my známe pod pojmem Bůh nebo nejste-li 
věřící, Univerzum, Příroda nebo jakkoliv jinak pojmenovanou. 

Tento systém je velice dobře propracován. Tento systém vlastně 
umožňuje vědě nahlédnout do kuchyně Boha a přitom jsou již na to 
vytvořeny i přístroje.  

Nemám na mysli kamery, které vás snímají v údajné auře, což je 
svým způsobem podvod, protože jde o elektromagnetické záření, 
které oni modulují systémem aury. Aura je vlastně vyzařování z 
astrality, kterou tyto kamery nezvládají.  

Ale dejme tomu. 



 
 
 

Stránka 97 

Skutečně ale existují přístroje, jež jsou schopny dedukovat to, co 
tady bylo a co tu v budoucnu může být. Nemluvím o žádné fantazii.  

Hmotný projev, který my známe, se dělí do několika stupňů. My 
známe pevný, kapalný a plynný stupeň a částečně to, čemu říkáme 
plazma. 

Tento systém se ale dělí ještě do dalších stupňů, a tyto stupně 
končí čímsi, čemu se říká reflexní vesmír. 

Tento reflexní vesmír je de facto pamětí přírody.  
Mluvím pořád o hrubohmotném světě. Tento svět je zařízen tak, že 

jasnovidný člověk, pokud tyto schopnosti má, a vezme do ruky 
kámen, nebo se opře o veřeje starých chrámových dveří, nebo dveří 
starého hradu, je schopen dedukovat co se tam kdysi dělo.  

Proč? 
On vlastně odčítá paměť, která je zapsána do tohoto systému. Vidí 

v reflexním vesmíru hmotné události. Vidí obrazy dějů, které se tam 
odehrávaly. Velmi snadno tak lze dedukovat události z "třicetileté 
války", kdy i jednotlivé lidi je tak možno rozpoznávat. Tak lze 
zjišťovat švédská i jiná vojska, jak mezi sebou zápolí. 

Je možno ale nahlédnout mnohem dál. 
Problém je ale v tom, že tento reflexní vesmír je pouze odrazný. Je 

to něco podobného jako zrcadlo. Když si stoupnete před zrcadlo, tak 
vidíte pouze odraz. To znamená, že událost, která existovala, se do 
toho zapsala, a vy vidíte její odraz. Nebo obraz.  

Nevidíte ale budoucí věci. 
K tomu, aby bylo možno vidět budoucí věci, musíme pokročit o 

krůček dál, a tím krůčkem je astralita. Astrální planina je vlastně 
jemnohmotnou planinou. Je to sice také ještě hmota, ale už je to 
hmota, která má své vlastní zákony. Tam prostor jako by ani 
neexistoval.  

Pokud jednou zemřeme a přejdeme na onu "druhou stranu" a zde 
si vzpomeneme na tatínka, či maminku, na milého, na děti nebo 
kohokoliv jiného, pak v tom okamžiku jsme vedle nich. Prostor je tam 
jakoby nulový. V okamžiku našeho souznění s danou osobou, nám 
tento prostor umožní kontakt. 

Tento systém je, proti našemu hrubohmotném systému, velice 
plastický. V tomto systému existuje spousta věcí, které si musíme 
objasnit k tomu, abychom pochopili reinkarnaci. 
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Totiž, podobně jako v hrubohmotném světě jsou bloky, které 
představují jakousi paměť přírody, tak i tady se projevuje něco 
podobného. Ale tentokrát už nejenom stacionárně, ale i dynamicky, 
je to nabito emocemi. To znamená, že dotyčný má schopnost 
vnímat, při vstupu na tuto planinu, i emoční vztahy. 

Velmi často se to používá v tak zvaných minulých životech, kde 
dotyčný prožívá vlastně ten stav bolesti či slasti, toho či onoho 
prožitku, nebo i lásku či dobré nebo špatné věci, pokud se jedná o 
vztahy emočního charakteru. 

Toto prožití neznamená ještě, že je to z tohoto systému řízeno. 
Celý děj je řízen z myšlenkového světa. Tento svět je ještě o jeden 
stupínek vyšší. V tomto nižším světě, astrálním, jsou tedy bloky, 
které jsou nabity určitou informací, které komunikují s naším 
prostředím či prostředím, s kterým my běžně přicházíme do 
kontaktu. 

Velmi dobře je tento systém vidět na příkladu systému reinkarnace 
dalajlámy. Je to člověk nebo lépe řečeno bytost, která když zemře, 
tak lámové tamější oblasti velmi rychle přejdou na svém setkání do 
stavu rozšířeného vědomí a vidění a snaží se najít jemu 
(dalajlámovi) odpovídající reinkarnaci. 

Velmi brzy objeví oblast, kde pravděpodobně došlo k reinkarnaci 
dotyčného dalajlámy. Vezmou tedy věci, které zesnulému přináležely 
a to včetně věcí z dětství jako jsou hračky a podobně. Rovněž tak 
náboženské předměty, a odeberou se na ono místo, kde dotyčný 
malý chlapec je povinen tyto věci rozpoznat. Především ale musí 
poznat, že jsou "jeho", že mu "patří". 

To není skutečná reinkarnace. 
Je to pseudoreinkarnace.  
Proč to říkám?  
Tady vůbec nejde o to, aby dotyčná bytost (dalajláma) se 

reinkarnovala, tady jde o něco úplně jiného. Tady jde o to, aby 
náboženství a celý směr byl zachován. Tudíž, vše co tato bytost 
představuje, celá oblast náboženství, celý systém, včetně emočních 
vztahů, musí pokračovat.  

Tedy když on odejde na druhou stranu a v astralitě zanechá své 
druhé tělo, astrální tělo, které vzhledem k jeho vyspělosti je téměř 
neporušeno a tím je umožněno, aby další bytost, která se právě 
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inkarnuje, ho vzala jako hotový "kabát" a spolu s ním se sem 
inkarnuje. 

Znamená to, že de facto se může mluvit o reinkarnaci jakoby 
"trůnu", jakoby systému, jakoby vlády, jakoby funkce. On sám, jako 
bytost pokračuje a přichází do dalších vyšších stavů a světů. 
Prochází myšlenkovým a posléze stále vyšším a vyšším světem a 
světy, aby posléze se vrátil ve zcela jiném těle a jiných úkolech. 

Bohužel jsou tady na Zemi rozšířeny různé mýty o tom, že to co 
tady nestihneme dneska, můžeme stihnout "zítra" ve smyslu nové 
reinkarnace. 

Příkladem může být dejme tomu hudebník, který je v současnosti 
žákem, ale v příštím životě může být již dobrým hudebníkem, a v 
dalším již mistrem hudebníkem. 

Problém je v tom, že se to nezakládá na pravdě. 
 Ano, reinkarnuje se sem člověk, který bude ještě lepší, nežli ten 

předchozí. Nejedná se ale o tutéž bytost.  
Svým způsobem je to i vlastně nesmysl. Neboť smyslem života na 

Zemi není rozvíjení smyslu hudby, či jakéhokoliv umění, nebo 
čehokoliv jiného. To nemusí být nutně jen umění, ale třeba i určité 
řemeslo či cokoliv jiného. 

Takže, z tohoto astrálního projevu dostáváme stav, který nám 
ukazuje, jakým způsobem se rozvíjejí jednotlivé dílčí stavy této 
Země, tohoto národa nebo skupiny lidí, ve které žijeme. 

Totéž se děje ve vztahu k lidem, jako skupině lidí. 
Existují tak zvané skupinové karmy, existují tak zvané skupinové 

zátěže. Všechny tyto věci jsou ale pouze v ASTRALITĚ.  
K tomu abychom pochopili, proč my jsme tady, musíme se podívat 

opravdu o ten stupínek výš, do oblasti myšlenkového světa. Musíme 
si objasnit co to je karma. Karma není a nebyla něčím, co někdo 
může odstranit nebo tak zvaně očistit. To jsou naprosté nesmysly. 
Jedná se nikoliv o karmu, ale o bloky v astralitě. Ano, tam může 
skutečně ten dotyčný "vymítač" jednat a může s vámi nějakým 
způsobem pracovat. Abyste porozuměli tomu, co to je karma, je 
nutno si uvědomit, že jsme sem přišli s určitým úkolem. Tento úkol je 
zapotřebí naplnit. 

Jestli ho naplníte nebo ne, to záleží čistě na vás. Nikdo z lidí ani 
vyšších bytostí není oprávněn k tomu, aby vám do toho jakkoliv 
zasahoval. 



 
 
 

Stránka 100 

Váš dar, svobodná vůle, je nedotknutelný. 
Jedině člověk, ve své neznalosti, jako hypnotizér je schopen do 

toho zasáhnout. Jsou to těžké zločiny v duchovnu, ale to teď nechme 
stranou. 

Nikdo, až k Bohu, vám na svobodnou vůli nesáhne. Jedině vy máte 
možnost vyjít z karmy ven. Ne ale tak, že karmu naplníte tak, jak to 
mnohdy bývá i řečeno:  

Dostal jsem pohlavek, vrátím pohlavek. Tedy 1:1.  
Ne, nic takového neexistuje. 
Karma je systém, který nás učí. Je to náš veliký učitel.  
K tomu, abychom se dostali výš, abychom karmu uzavřeli, musíme 

porozumět tomu, že nikoliv odplata, ale vyšší stav nás zavede k 
tomu, abychom karmu naplnili, nebo vyplnili. To znamená na příklad. 
Jestliže já jsem dejme tomu někde na vesnické zábavě a po pár 
pivech začnu vidět "rudě" a někomu tam dám tak zvaně "přes ústa". 

On mi to vrátí, já mu to vrátím a tak můžeme pokračovat do 
nekonečna? Nikoliv. 

Stane se pouze to, že pokud by tento stav takto měl být chápán, 
Tak to bude skutečně do nekonečna. 

To není řešení.  
Řešením je, až jeden z nás pochopí, že tudy cesta nevede a tomu 

druhému odpustí. 
Na základě tohoto odpuštění může dojít k vzájemnému 

recipročnímu stavu, to znamená, že i druhý může odpustit a tak se 
mohou dostat výš. Jde o pochopení, že boj mezi nimi není bojem, 
ale nesmyslem a odpuštění a naplnění karmy může nastat jedině 
tak, že se dostanu na příčku, která je vyšší, tedy na odpuštění.  

Budu konkrétní. 
Teroristické útoky v New Yorku roku 2001 rozpoutaly kampaň 

běsnícího systému proti údajným teroristům. Teď ponechám stranou, 
jestli to tak je či není.  

Ale boj proti boji nikdo nikdy nemůže vyhrát! 
Jedná se o naprostý nesmysl. Jestli já budu chtít, abych ty teroristy 

zlikvidoval, nikdy je nemůžu zlikvidovat bojem, ale vždy jen tak, že 
jim nejenom odpustím, ale přijdu s čistým srdcem a pomohu jim. 
Konkrétně v tomto případě je to spíše zoufalství, které je vedlo k 
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tomuto činu, než cokoliv jiného. Tím neomlouvám terorismus, chraň 
Bůh, to je zavrženíhodná věc, ale také neomlouvám naše chování. 

 Tím, že znevažujeme Islám v tom smyslu, že uveřejňujeme 
karikatury Mohameda, které jsou pro Islám naprosto ponižující a 
zahanbující do takové míry, že není pro ně větší pohany, se 
dopouštíme velké nepravosti. Přitom se podivujeme nad tím, že jsou 
uraženi. To je cynizmus největšího zrna a znamená to jediné.  

My nemáme srdce, my nejsme schopni porozumět těm druhým. 
Jedině tím, že k sobě najdeme cestu, můžeme vyjít nahoru, můžeme 
si vzájemně odpustit. 

Vrátím se k reinkarnaci. 
Přednášející bere do ruky popisovací fix a začíná kreslit na tabuli 

následné zobrazení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hmotný 
svět 

Astrální 
svět 

Myšlenkový 
svět 

Duchovní 
svět 

Vyšší světy 

Řídící složka 
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Tady dole, to je hmotný svět. Tady je astrální svět (ukazuje na 
obdélník nad hmotným světem) a tady je myšlenkový svět. Nad nimi 
jsou ještě další světy. Tady je onen blok, o kterém jsme mluvili a 
který předurčuje naše bytí. Tato oblast přímo zasahuje do hmotnosti 
a určuje, co se bude dít. Prosím vás, fyzika už dávno zavrhla systém 
náhody. Ve fyzice nic takového neexistuje. Náhoda neexistuje ani 
mezi mystiky. I oni vědí, že tyto věci jsou řízeny způsobem, který 
představuje naší jsoucnost. Jedná se tedy o to, že pouze my, nízko 
vidoucí lidé, nevidíme do těch vyšších struktur a máme pocit, že se 
to děje náhodně. Nikoliv. 

Takže, jestliže v tomto bloku je cosi zaznamenáno, tak to má vliv 
na děje ve hmotnosti. Zde je připraveno všechno, co nějakým 
způsobem zasahuje do hmotnosti. Jak to bude zasahovat, je ale 
řízeno z myšlenkového světa. Z tohoto myšlenkového světa (ukazuje 
na oblast označenou myšlenkový svět) je tady v tom bloku, zde v 
prostoru nahoře (ukazuje na vymezenou horní část bloku, jež je 
nakreslen v oblasti astrálního světa) řídící software, který nějakým 
způsobem určuje činnost. To je, kdy a kdo a jakým způsobem se má 
potkat, nebo zda ten či onen jakoby náhodou dojde k jistému 
načerpání informací. 

Tento software je vlastně brán z myšlenkového světa, kde se 
utváří. V onom myšlenkovém světě tedy začíná něco, co bychom 
mohli nazvat, ovšem s přimhouřením obou očí – karmou. Jedná se o 
stavy, které my zde ve hmotnosti budeme přes astralitu prožívat. 

To, jak to budeme prožívat, nám bylo dáno ještě z vyšších světů a 
to při našem sestupu sem do hmotnosti. My jsme totiž po naší tak 
zvané smrti, přišli tímto stavem zcela opačným směrem.  

Takže, v našem hmotném světě zanecháváme naše fyzické tělo a 
naše tak zvané životní tělo. 

Oč jde? 
DNA v našem těle, tedy v buňkách, je zásobou dat. Podle DNA 

nelze stvořit člověka. To je totální nesmysl. Vědci, či spíše ti, kteří o 
tom mluví, vás klamou a sice v tom smyslu, když tvrdí, že v DNA je 
uložena celá struktura člověka. V DNA není určeno, která buňka co 
vytvoří. Je tam uložen v datech celý člověk, ale nikoliv koordinace 
postupu jeho tvorby. Znamená to, že program, který to určuje, musí 
být celému systému nadřazen. Nemůže tedy být součástí jedné 
buňky, ale ty musí řídit v danou proměnu (noha, hlava, ruka a 
podobně). Jedná se v podstatě o obdobný řídící blok, který je 
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podoben systému, který jsme nazvali "zrcadlením přírody". Jedná se 
tedy o tento reflexní hmotný vesmír, který umožňuje vytvoření tohoto 
systému životního těla.  

Toto "druhé", životní tělo, se rozpadá asi do tří dnů po naší fyzické 
smrti. Jedná se skutečně o cosi, co naše skutečné fyzické jenom 
řídí. Vyšší nebo větší význam to nemá. 

Přecházíme do astrality. 
V astralitě jsou naše emoce a to je daleko komplikovanější. 

Astrální tělo zde musíme odložit a jeho odložení je mnohem 
složitější. My musíme totiž na základě karmických vlivů prožít vše 
zpátky tak, jak jsme to tady ve hmotnosti vytvářeli, ale ve svém 
dopadu. To znamená, že dejme tomu ublížím nějaké osobě, tak v 
tomto astrálním stavu prožiji ublížení této osoby a vše s tím spojené.  

Křesťané tomu říkají očistec. Dříve se dokonce o této oblasti 
mluvilo jako o "peklu". Není to trvalý pobyt, jde o oblast, kterou my na 
své pouti pouze procházíme. Strávíme zde přibližně asi jednu třetinu 
lidského života, což představuje asi 20 let. Jde o průměrnou hodnotu 
a každý z nás je jiný a tedy i zde stráví jinou délku doby pobytu. 

Postupně, jak jdeme nahoru, tak prožíváme své události od těch 
nejhorších k těm neutrálním, až posléze se dostaneme do sféry 
našich dobrých emočních skutků. To znamená, že naše pomoc či 
skutek, ze kterého jsme měli velkou radost, pak tady nahoře 
(přednášející ukazuje na horní oblast astrálního světa), zažíváme 
jako radost těch, kterým bylo pomoženo. V mystice se této oblasti 
říká "první nebe". V okamžiku našeho přechodu do vyššího světa, 
tedy do myšlenkového světa, zde zanecháváme naší astrální slupku, 
tedy naše astrální tělo. 

Výše postavené bytosti tohoto světa, jako na příklad dalajláma, 
touto oblastí prochází velmi rychle. Oněch 20 let je průměr. U 
někoho to může trvat i sto let, u někoho ale naopak nesrovnatelně 
kratší dobu, jako u zmiňovaného dalajlámy. Proto se stane to, že 
jeho tělo, které on opustí v astralitě, zůstane téměř nezměněno. 
Proto je možné, se z vyšších stavů do tohoto těla jakoby navléct a 
znovu se reinkarnovat. 

Přestože toto trvá přibližně 20 let a vyšší stavy, jimiž bytost musí 
projít, mohou trvat i několik staletí, u dalajlámy je předpoklad, že se 
vrátí na Zem během několika dní, týdnů či měsíců. To proto, že on 
velmi rychle proběhne touto oblastí, své tělo zde zanechává a jiná 
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vhodná bytost, která sestupuje do reinkarnace z vyšších stavů, se do 
něj "navléká" a rodí se zde na Zemi. 

Proto vhodné dítě bez problémů rozpoznává hračky i další 
předměty, které mu údajně patří, jako dalajlámovi, protože všechno 
vše toto "vlastnění" je také emočního původu a je součástí onoho 
"kabátu" z astrality. 

Ještě bych měl možná zmínit, abychom si dobře rozuměli, pojem 
láska. 

Láska není, prosím vás to, že já někoho vlastním, na někoho 
žárlím, kdy někoho chci mít. To vše jsou emoce.  

Musíme si ujasnit co je láska a co je emoce. 
Láska pochází z mnohem vyšších stavů a to z duchovních. Láska 

vždy a za všech okolností jen a jen dává.  
Pokusím se to vysvětlit na vztahu muže a ženy.  
Pokud muž své ženě tak zvaně "zahne", pak ta žena ho bude mít 

stále stejně ráda a nejenom, že mu to odpustí, ale ona se na něj ani 
nebude zlobit, neboť mu chce pomáhat. To že on jí není věrný, je jen 
a jen jeho problém. A tak to také bude chápat.  

V okamžiku, kdy ta žena, nebo obráceně muž, toho druhého chce 
vlastnit, pohybuje se v oblasti emocí a nemá to nic společného s 
láskou.  

To je něco jiného. 
Proto i ten stav malého chlapce, kterého lámové hledají, se 

projevuje emočně a to tím, že on ví, že ten či onen předmět či hračka 
je jeho. Je to vlastnění – tedy emoce. Ten chlapec tyto věci 
rozpoznává proto, že "kabát" v němž je navlečen (astrální tělo) mu to 
umožňuje. 

Asi po 20-ti letech tuto astrální oblast opouštíme a vstupujeme do 
tak zvaného druhého nebe. To je oblast myšlenkového světa. Ne 
všichni z nás touto oblastí prochází při plném vědomí.  

V okamžiku ztráty našeho fyzického těla, my ještě neztrácíme 
schopnost vědomí. My ztrácíme pouze náš fyzický mozek a vše s 
ním spojené. Drtivá většina nás se dostane do stavu, že při úmrtí 
fyzického těla dojde sice k určité prodlevě ve vědomí (jakoby ztrátě 
vědomí) v důsledku "přepnutí" na nový zdroj, to ale neznamená 
ztrátu vědomí, ale pouze nedokonalost našeho vývoje a 
neschopnost sami si toto "přepnutí" zajistit. Výš postavení lidé, lépe 
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řečeno bytosti, toto bez problému zvládají a přecházejí plynule na 
"druhou stranu".  

Proč je tomu tak? 
My zde žijeme hmotou, my si nejsme schopni uvědomit sami sebe. 

Vím, že to zní divně, ale podívejte se na sebe. 
Uvědomujete si své tělo. To ale nejsme my. My nejsme ani ony 

emoce, My nejsme ani naše Duše. My jsme DUCH, který v tomto 
těle sídlí a v tomto těle se pokouší uvědomit se. Je to dáno evolucí a 
postupným vývojem, který vede stále k vyššímu a vyššímu stavu s 
tím, že se nakonec budeme schopni uvědomit se jako DUCH.  

Ten, kdo již pootevřel vrátka tomuto stavu, si vlastně uvědomuje i 
to, jak tento svět dál pokračuje. Tudíž v okamžiku, kdy opouští 
hmotný svět, neopouští ty světy, které také vidí a ve kterých také 
žije, a proto vlastně plynule přechází nahoru.  

Materialista toho ale není schopen. Materialista se uvědomuje ve 
svém fyzickém těle. Protože se toto tělo zničí při fyzické smrti a 
lidská Duše se tím odpojuje od fyzického mozku a napojuje se pouze 
na své vědomí, tento materialista se dostává do pasti. Do pasti 
svého vědomí. Proto mnozí materialisté nejsou schopni vůbec 
pochopit, že zemřeli. Tento fakt bývá zmiňován v mnoha knihách, 
filmech i různých rozpravách duchovních lidí. Takže ten dotyčný, 
když se dostane na "druhou stranu", tak vůbec nechápe, že fyzicky 
neexistuje.  

Musíte si uvědomit, že nemá k dispozici fyzický mozek. Na Zemi si 
může říkat co chce, může si dát jakékoliv předsevzetí, či udělat 
cokoliv jiného, to vše je houby platné, neboť je to založeno na práci 
fyzického mozku, který již není k dispozici. Rozhodující je právě ona 
skutečnost, že už nelze tento mozek použít a všechny věci opřené 
pouze o něj, mizí. 

Teprve ten, kdo vidí věci za světem, za fyzickým světem, se o ně 
může opřít, a takto může i projít branou smrti. I takto vybavený 
člověk se ale dostává do stavu jakéhosi mdlého vědomí, jakéhosi 
malátného stavu, kdy je vše na hraně, aby pochopil svou cestu dál. 

 Tedy, až v myšlenkovém světě, se plně dostává do stavu, kdy se 
naplňuje KARMA a on si uvědomuje, co udělal či neudělal, na 
základě toho, jak to zde ve hmotném světě prožil. 

Znamená to, že jestliže zde udělal něco špatně, pak si to velmi 
silně v astralitě odtrpí a v myšlenkovém světě si pak uvědomí 
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všechny dosahy a dopady. To má za následek jeho odpor k tomuto 
svému jednání, neboť ho to vede jednoznačně ke stavu, že takové 
jednání je především na úkor jeho samotného. Přechází pak ještě 
dál, do vyšších světů a zde dostává další a další poučení. Našim 
současným úkolem na této přednášce není mluvit a hovořit o těchto 
vyšších stavech, ale stačí pouze mluvit o těchto základních a i ty 
vytvářejí dost velké břemeno na představu. 

Při zpětném průchodu do hmotnosti, pak prochází všemi těmito 
stavy v obráceném pořadí, nežli po smrti fyzického těla. Takže zde v 
myšlenkovém světě se napojuje nová KARMA, která je připravena z 
vyšších světů, V astrálním světě se k ní napojují emoční prvky, které 
se buď vezmou jako takové, na příklad při zrození dalajlámy, nebo 
jen částečně hotové nebo se z jednotlivých komponentů vytváří 
úplně znovu. 

Pro dotyčnou bytost je jedno, jak se to vytvoří či dotvoří, důležitá 
při této činnosti je skutečnost, jeho vlastních vibraci. Pokud má 
vibrace DOBRA, vždy se na něj napojí to, co vykazuje dobro, nikdy 
ne to co představuje ZLO. Naopak, pokud nemá zcela propracovány 
stavy dobra, pak se k němu opět "nalepí" v patřičné míře části z této 
astrality, které se budou muset vyřešit dole na Zemi. 

Tady je tedy možnost již nahlédnout to, že je podstatné, co dotyčný 
člověk má zde na Zemi udělat, to znamená jak zde žít a jak vyjít z 
této "školy" hmotnosti zpět. 

Jestli to bude hudebník, jestli to bude skladatel, námořník, zedník, 
tesař, počítačový expert, nebo kdokoliv jiný, nebo třeba 
nezaměstnaný, není tak důležité. Důležité je to, aby on byl schopen 
a ochoten svůj vnitřní stav kultivovat takovým způsobem, že bude 
schopen DÁVAT. Pokud to nepochopí a opět bude BRÁT, dostává 
se zpět do stavu zákonů astrality, kdy jí neřídí, ale je jí řízen. 

V Římské říši existovali lidé, myslitelé, kteří prohlašovali jednu 
zajímavou věc.  
Člověk, který dokáže zpracovat své emoce, byť by byl 

otrokem, je císařem a pánem. 
Ten, kdo ale tyto emoce nedokáže zpracovat, je sám otrokem, 

byť by byl třeba císařem či pánem čehokoliv.   
Skutečně tomu tak je. 
Vezměte si sami sebe. V okamžiku, kdy se rozzlobíte, když vám 

někdo takzvaně hne ledvím, tak ztrácíte pojem soudnosti. To 
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znamená, dostáváte se do vleku těchto emocí a jednáte pod jejich 
vlivem. V okamžiku ale, když jste schopni tyto emoce zpracovat, tak 
je můžete velmi dobře použít. To neznamená, že byste je 
nepoužívali, vy je můžete dokonce cíleně použít. 

Příklad. 
Přijdu na úřad a potřebuji cosi zařídit. Přičemž jsem tím, kdo chce 

emoce ovládat. Bude tam ale někdo, kdo mi není ochoten vyhovět. 
Tedy já cíleně použiji rozčílení a zdůraznění svého postoje tak, aby 
onen úředník pochopil, že to míním smrtelně vážně, že nemám na 
mysli jen tak nějaké koketování a pokud nesplní to, co chci, že se 
buď odvolám či půjdu jinam, kde zjednám právo na jeho úkor. Tím, 
že to mám plně pod kontrolou, kterou provádím i rozumem, jsem 
schopen dosáhnout nesrovnatelně vyšších cílů, nežli v okamžiku 
jiném, kdy bych se ve stejné situaci dostal do vleku svých emocí. 
Pokud bych je neměl pod kontrolou, tak se můžu dostat i do situace, 
že se mi to vymkne z rukou a je nasnadě, že to může skončit i 
obviněním z napadení veřejného činitele, byť třeba jen slovního. 

V tomto případě nedosáhnu vůbec nic, protože jednám naprosto 
nerozumně. 

Jenom z tohoto malého a v podstatě hloupého příkladu vidíte, jak 
je důležité tento stav zvládnout.  

Nejenom to.  
Co je naše DUŠE?  
Jsme ve stavu, že naše BOŽÍ JISKRA se sem inkarnovala. To je 

naše vlastní podstata. Naše DUŠE je pak místem, kde náš DUCH se 
snaží ovládnout naše hmotné tělo.  

Je to velice zjednodušeno, ale kde je to vlastně ta DUŠE? Je to 
oblast astrality, včleněná do našeho systému těl, a uzpůsobena na 
onen "boj" ducha s hmotou. Tady na obrázku vidíte blok, jenž by 
mohl symbolizovat i onu naší duši. Zde v horní části vidíte řídící 
složku a dole pak část, jež se řídí těmito příkazy. Duše je vskutku, 
alespoň symbolicky, něco podobného. Duše je řízena z takzvané 
Triády, což je systém našeho Ducha a tedy oblast, jež teprve v 
budoucnu budeme rozvíjet, ale dolů do hmotnosti působí přes tuto 
astralitu, tedy vlastně přes Duši. Duše pak je vskutku část astrality 
lidského těla, která se vymezuje a specializuje se na činnost v lidské 
soustavě těl. Duše sama o sobě se dělí do několika stupňů a my zde 
si objasníme pouze základní dělení. Jde o dělení, kdy její část již 
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začíná souznít s inkarnovaným Duchem a sama si již začíná 
uvědomovat kým je a proč tu je. 

V tom okamžiku se mění povaha dotyčného člověka a on se snaží 
o to, aby sloužil těm druhým. 

Podívejte se. Kristus když přišel na Zem, a jistě se shodneme na 
tom, že se jedná o výjimečnou bytost, co udělal. On v jednom ze 
svých činů se sklonil k nohám svých apoštolů a ty počal omývat.  

Myl nohy.  
To byl úkon, jenž náležel k těm neposlednějším, a tedy patřil do 

služeb, jež dělali sluhové. Tím víc nežli kdokoliv jiný dal najevo, že 
přišel sloužit. Konec konců celý jeho život byl jedna velká služba 
lidem. Jeho konec je znám. On ve své službě neváhal obětovat i 
svou bolest a pozemský život a přitom pochopitelně měl jako vysoká 
kosmická bytost schopnost vše zastavit a děje zvrátit. Tady jde ale o 
něco jiného. 

Tady jde o to, že jeho oběť je obětí zcela vědomou a to z důvodu 
LÁSKY k lidem. 

Vraťme se ale k Duši. 
Tady v horní její části, která u vyspělých jedinců začíná souznít či 

dokonce má tendenci se již i připojovat k onomu Duchu, se stává 
nesmrtelnou. Zbytek této Duše pak padá dolů a postupně se rozpustí 
v astralitě. 

Ano, my jsme dnes ve stavu, kdy trošku, nepatrně, byť jednou za 
život, ale přeci každý jeden z nás, nemylte se, opravdu to tak je, byť 
jednou v životě udělá něco, co lze nazvat dobrou věcí. Tato dobrá 
věc zůstane zapsána v té horní části Duše a proto naše Duše jako 
taková je nesmrtelná. Pokud bych to vzal jako celek, pak u mnohých 
se jedná jen o velmi malou část, třeba jen jedno promile. To ale nic 
nemění na skutečnosti, že tím je naše Duše jako taková nesmrtelná. 

Proto nejsme těmi, komu by se stalo, že se nedostanou z této 
hmotnosti, neprošli celým tím úskalím nahoru a nedostali se opět 
sem do hmotnosti, aniž bychom to byli my sami. 

Zvíře tento stav nemá. Zvíře si není vědomo samo sebe, přestože 
emoce prožívá podobně jako člověk. Zvíře má strach, zvíře se bojí, 
zvíře může být zlé. Ano, vše to co má člověk. Zvíře si ale není 
vědomo svého původu. Toho, že přišlo na tento svět a že posléze 
také zemře. To neznamená, že nemá strach ze smrti. Pokud jde 
dobytče na jatka, pak jakoby tuší, že bude zabito, to je ale něco 
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jiného. Povědomost o tom, že existuje smrt jako taková, ono nemá. 
Tudíž nemá onen stav "bloku" z onoho myšlenkového světa a v 
našem případě onu "horní" část. Proto celá část Duše se rozplyne v 
astralitě a vůbec se o této části jako o Duši neuvažuje. Mluví se sice 
o tak zvané skupinové Duši, to je ale stav, který předznamenává 
určitý vyšší blok v myšlenkovém světě, který tyto jednotlivé stavy 
řídí. To je ale něco jiného. 

Jako byste si představili, že tato spodní část bloku bude řízena 
nepřímo, nějakým přenosem z vyššího světa. Tím je pochopitelně 
umožněno řízení mnoha dalších "spodních částí" a tím pak jde o 
řízení celé skupiny či druhu. Celý systém jevů, které ono zvíře 
vyprodukovalo za svůj život, se tak zapisuje "nahoru", a to tak 
dlouho, dokud se nestane, že ten daný systém se odpojí. To je 
ovšem možné jen v případě samostatného vedení, tedy přenesení 
řízení do onoho bloku, jež tvoří Duši. 

Znamená to, že i my lidé, jsme byli kdysi něčím, co lze nazvat 
zvířaty, byli jsme něčím, co lze nazvat květenou, a dokonce i něčím, 
co lze nazvat hmotným projevem. Tyto věci jsou ale dávnou 
minulostí, dávno před vznikem Země.  

Na Zemi jsme stále jen lidé. 
Jedná se o stavy, které představovaly stav, kdy lidé, nebo to co je 

předcházelo, byli na zcela jiné planetě, která časově předcházela 
inkarnaci Země. Dle antroposofie jsme již několikátou planetou, na 
níž se člověk vyvíjí. Jak tyto věci lze srovnat s tím, co říká věda? 

Věda říká, že jsme se vyvinuli z opice. Ona má i nemá pravdu 
zároveň. Náš nosič, fyzické tělo, představoval cosi, co se zde 
skutečně vyvíjelo, neboť my lidé jsme byli připravováni jinak, jinými 
způsoby. Takže my jsme se jednou potkali s tímto nosičem a to 
setkání bylo pravděpodobně asi před 40 000 lety, kdy jsme se 
inkarnovali do současného typu člověka tj. do typu člověka 
rozumného. 

I když já osobně je beru hodně s rezervou, protože to co se děje 
na světě má mnohdy k rozumnosti velmi daleko. 

Tento typ člověka má k dispozici všechno, co my potřebujeme. Má 
ale k dispozici mnohé, co ukazuje do budoucnosti a vykazuje tak 
znaky čehosi, co tu je spíše pro budoucnost, než pro současnost.  

Naše mozkovna představuje úžasný počítač. Náš mozek je něčím, 
co zdaleka není využito. Naše vědomí představuje naprostý zlomek 
toho, co my máme možnost ovlivňovat, co my máme možnost řídit. 
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Drtivá většina věcí v našem mozku probíhá automaticky. Náš mozek, 
fyzický mozek, ví o každé buňce v našem těle, dokáže s ní 
spolupracovat a řídit jí. Pokud by se vymkla kontrole, pak se jedná o 
rakovinovou buňku, spolupráce končí a nastává boj. 

Kdybychom do toho vědomě zasáhli, tak v tom uděláme takový 
chaos, že naše přežití by bylo otázkou pouze několika hodin. My 
jsme, ve smyslu využití našeho mozku, velmi zaostalí. Teprve jsme 
se jakoby probudili ze sna a začínáme se uvědomovat. Mnohdy 
člověk mluví o tom, že je pánem tvorstva. Toto je nutno brát značně 
s rezervou. My jsme se uvědomili pouze ve svém hmotném těle, ve 
svém astrálním těle se uvědomujeme pouze výjimečně, a prakticky 
vůbec ne ve svém myšlenkovém těle. Ve své podstatě, ve svém 
DUCHU, pak prakticky nikdo se uvědomit nedokáže. Tudíž tvrzení o 
pánu tvorstva je z tohoto pohledu vskutku přehnané.  

Na druhou stranu, my jediní máme v tomto systému dar, který 
nikdo jiný nemá.  

Tímto darem je SVOBODNÁ VŮLE. 
Víte, já to mnohdy přirovnávám ke stavu velice praktickému. 

Představte si takový nástroj, jako jsou hrábě. 
K tomu, abych mohl hrabat seno či cokoliv jiného, je zapotřebí 

několik věcí. Především myšlenku, že to mám udělat. Ruku, která mi 
přidrží násadu. Tu násadu, pak příčné břevno a nakonec vlastní 
kolíky, které ono seno či trávu hrabou. 

Důležité jsou ale dvě věci. Myšlenka, která mě napadla a ten 
kolíček, který to provádí. To ostatní jsou pouhé převody. Takové 
nebo onaké, ale přeci jenom převody. 

Tudíž když si vezmete člověka, tak je to analogie. 
Myšlenku mohu přirovnat k Bohu a onen kolíček na hrábích pak 

jsme my lidé. 
Tudíž my máme zcela jinou funkci, než vše ostatní nad námi. Proto 

máme onu svobodnou vůli. My jsme těmi, kdo jednou této hmotnosti 
bude vládnout. 

Ono to učení Indů a jiných lidí, které předznamenávalo onen 
současný evoluční děj, je poněkud zkresleno v tom smyslu, že jejich 
nejvyšším stavem je vstup do NIRVANY. Pokud to řeknu úplně 
natvrdo, pak je to stav útěku. Tento stav není žádoucí. My musíme 
celý tento dějinný stav zpracovat a tím se stát vládcem tak, abychom 



 
 
 

Stránka 111 

se podobali malému Bohu, který v moudrosti spravuje jemu svěřené 
věci. 

Proto nám byla dána svobodná vůle, abychom mohli tvořit ze 
svobodné vůle. My se v současnosti nacházíme na prvopočátku této 
cesty, a proto děláme spoustu nesmyslů. 

Přesto každý z těch nesmyslů má své opodstatnění, svoje 
oprávnění, protože teprve na těchto nesmyslech, pokud to řeknu 
takto natvrdo, se můžeme učit.  

Ten kdo je dobrý, zůstane sám. 
Vezměte si třeba Indiány a Kryštofa Kolumba, který objevil 

Ameriku. Vzápětí za ním přichází do Ameriky člověk se jménem 
Cortés a doslova s několika vojáky rozvrátil tamější INKCKOU říši. 
Proč k tomu vůbec došlo? 

Indiáni přeci nikomu nic nedělali, žili v míru. Jejich provinění vůči 
Universu a Bohu spočívalo v tom, že zůstali stát. Evolučně se 
nevyvíjeli. Tento náš systém, systém Universa a Boha není o tom, že 
někdo má něco dělat dobře nebo špatně, ale abychom se vyvíjeli, 
abychom pomáhali Bohu, abychom se dostávali stále na vyšší a 
vyšší stupeň. 

Zlo v této souvislosti se jeví jen jako nevědomost! Nic jiného. 
Vezměte si například skinheada. Ten je takový jaký je. V lidovém 

pojetí je znám svou velkou rozumovou omezeností. Pro něj je 
důležité "naházet Cikány do ohně" a vše je vyřešeno.  

Že jde o totální nesmysl, nahlížejí všichni lidé, snad jen s jeho 
výjimkou. 

Tudíž toto není řešení, ale pro něj ano. On se skutečně domnívá, 
že toto by bylo řešení. 

Takže.  
Na jeho úrovni on nekoná ZLO. Zdůrazňuji na jeho úrovni. On se 

domnívá, že tím, že by zlikvidoval Cikány, by vytvořil dobrý 
předpoklad našeho bytí. 

To, že ani my o to nestojíme, on také není schopen pochopit. On 
se skutečně domnívá, že by tvořil DOBRO. 

V okamžiku, kdy se dostane na vyšší stupeň, tak si nutně musí říct, 
co je to za nesmysl, co jsem to zastával za pitomé názory. Vždyť to 
vůbec není řešení. Teprve tímto výstupem danou věc pochopí a 
začne uvažovat jinak. 
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A takhle to jde stupínek za stupínkem. 
Konkrétně si vezměte v našich dějinách Mistr Jan Hus, byl někým, 

kdo prosazoval PRAVDU. On jí nahlédl takovým způsobem, že se 
dostal do stavu, kdy čerpal nejen z ASTRALITY, ale i z 
MYŠLENKOVÉHO SVÉTA. 

Natolik ho to oslovilo, že nebyl ochoten ustoupit z této pravdy ani 
za cenu svého života. (miluj pravdu, žij pravdu, bojuj za pravdu – tři 
stupně zasvěcení). 

Stejné to bylo s apoštoly. Apoštolové nebo první křesťané byli 
těmi, koho Římané házeli do arény lvům. Teď si představte, že ten 
člověk měl možnost odvolat. Mohl říci, že je to nesmysl. Ne, on se 
raději nechal zabít.  

Proč? 
Tím, že by zrušil onen myšlenkový blok, by rušil vlastně sám sebe.  
A teď porovnejte současnou společnost.  
My žijeme v době, kdy postavení, peníze a mamon jako takový, 

vládnou světem. 
My jsme vlastně velice silně nábožensky založení a našim bohem 

je onen MAMON. 
My jsme se mu upsali se vším všudy. My jsme pro něj ochotni 

udělat cokoliv. To ale signalizuje hlubokou nevědomost. V okamžiku, 
kdy nad ní vystoupíme, budeme podobni oněm skinům, kteří se 
zhrozí toho, co jsme to vlastně dělali. Kam jsme to vedli naše děti. 
Co jsme jim to ukazovali za cestu. 

Víte, já jsem ve stavu, kdy čas od času jsem schopen některé věci 
nahlédnout, ne všechno, ale občas něco ano. Proto vnímám tuto 
společnost jako něco, kam já patřím. Ne proto, že ta společnost je 
špatná, ale proto, abych se na ní učil. To proto, že v této špatné 
společnosti nikdy nechci žít a tento život je o tom, abych našel 
obranné prostředky k tomu, abych již nikdy nedopustil tento stav v 
případě, že tomu budu moci zabránit a to třeba i za cenu života. 

Proto jsem zde dobře, a proto jsme zde dobře všichni. 
Jsme tady proto, abychom na vlastní kůži procítili a prožili tento 

neblahý stav, abychom tuto překážku byli schopni překročit. To je 
obrovský náš úkol. Věřím, že to dokážeme. Pak jsme zvítězili. 
Zvítězíme nejenom jako jedinci, ale i my lidé. Zvítězíme ve své 
karmě i v karmě národa a posléze i v karmě lidstva jako takového. 
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Myšlenkový svět, jako svět příčin. 
Bylo zde pojednáno o tom, jak vypadá svět hmotný i jak vypadá 

svět astrality. Oba tyty světy jsou hmotné.  
Prvému říkáme hrubohmotný a je tím, co vidíme kolem sebe. Je i 

tím, co dosud nevidíme, ale co v budoucnu teprve budeme mít 
možnost objevit. Zde mám na mysli především projevy hmoty na 
úrovni plazmy, a další stupně, jež v současnosti nerozlišujeme a 
zahrnujeme pod jednotný název vakuum. Jde o stupně známé z 
esoteriky a antroposofie, které jsou zakončeny reflexním éterem. 
Zde opět připomínám, že nejde o stav éteru tak, jak jej znali fyzici na 
přelomu 19. a 20. století, ale o stav zcela jiný, a to o stav vakua. 
Název je zde ponechán pro přehlednost.  

Druhému hmotnému projevu říkáme jemnohmotný a obsahuje celý 
astrální svět. Ten jsme probírali v předchozích kapitolách, a proto se 
k němu již nebudu vracet. 

  Oba tyto světy vykazují mnoho společného, i když se to na první 
pohled nezdá. Oba jsou hmotné a ze své podstaty jsou tedy 
podobné. Zatím jsme se zde spíše snažili ukázat na jejich rozdíly a 
jejich společné znaky jsme nezdůrazňovali.  

Hlavním společným znakem je tvoření forem. Tedy objektů, jež 
jsou tvarovány do jisté "vnější" slupky, která nese pak to hlavní – 
tedy obsah. 

Pokud jde o člověka, jsou to vlastně všechny jeho části, které 
označujeme za těla. Jde o hmotné, životní (éterické) a astrální tělo. 

Duše člověka je pak část astrality, jež je vyzdvižena či 
vyzdvihována do oblasti myšlenkového světa a tam zpracovávaná 
naší Boží jiskrou, tedy Duchem, což je naše vlastní podstata, tedy 
JÁ. 

My se nyní zaměříme přímo na tento myšlenkový svět a pokusíme 
se v něm zorientovat. 

K tomu si musíme uvědomit mnoho věcí, a proto začneme 
poněkud zeširoka a to proto, abychom se byli schopni v dané 
problematice vůbec orientovat.  

Vstupujeme totiž na půdu světa, o němž nám není vůbec nic 
známo, a o němž máme velmi zkreslené představy. Jsou způsobeny 
nejenom naší nevědomostí, ale také i tím, že v současnosti existuje 
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nepřeberné množství různých knih, rádoby zasvěcených výkladů, a 
jiných "pojednání", jež jsou pouze matením skutečnosti. 

Svět, o němž zde chceme pojednat, je světem se vším všudy. Má 
své zákony a své "působiště" a to i přesto, že je pouze jedním z 
mnoha.  

Je třeba si znovu připomenout, že neexistuje jakýsi paralelní svět 
či vesmír. Vše je tady a teď. Myšlenkový svět je od nás oddělen ne 
proto, že by byl někde jinde, ale prostě proto, že ho nejsme schopni 
řádně vnímat. Takže se musíme v prvé řadě podívat na to, jak je to s 
naším vnímáním skutečnosti. Jinak se nedobereme správného 
pohledu na věc. 

Pokud tedy začneme od samotného počátku, tak musíme vyjít z 
naprostých základů.  

Je jasné, že jsme. 
To znamená, že existujeme. 
Co to vlastně ale existuje? 
Je to naše JÁ, tedy naše vědomí, vůle, naše Boží jiskra. 
Jsme. 
Existujeme ale v jistém prostředí, které vnímáme. Znamená to, že 

jsme v čemsi, co není naše JÁ. 
Takže tu je JÁ a to čemu říkáme prostředí, tedy stav NE JÁ. 
Je jasné, že jen jeden princip je tím základním. Jen z jednoho 

principu může vše vzejít. Takže zbývá určit, co je tím základním, tím 
prvotním stavem. Je to JÁ či NE JÁ. 

Postupně je probereme a z logiky věci určíme priority a na nich 
postavíme svá tvrzení. 

Jako prvé vezmeme prostředí – tedy stav NE JÁ. Je to svět kolem 
nás, tedy vnější svět. Na první pohled by se zdálo, že tento vnější 
svět je pouze jeden a obsahuje množství JÁ. 

NE JÁ 
Jde o prostředí kolem nás. Že v tomto případě jde o základ všeho, 

o tom jsou přesvědčeni materialisté. O tom, že se mýlí, jsme se již 
mnohokrát zmínili. Jenomže je rozdíl, jestli vyvracíme tvrzení ve 
svých důsledcích, tedy v jeho dopadech, nebo tvrzení jako takové. 
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U materialistů jsme se zabývali především jejich postojem ve 
smyslu jejich omezeného pohledu pod povrch věcí. Materialista 
nevidí věci ve svých původních skrytých významech, ale svým 
vjemem jakoby klouže po povrchu.  

Jinak řečeno, nevidí přes roviny vnímání. Není schopen pochopit 
"hloubku", ale pouze plošný rozměr dané věci, vjemu či události. 
Materialistovi budete marně vysvětlovat, že čísla mají skrytý význam, 
i když vám se to bude jevit naprosto jasné. 

Pro materialistu je to dostatečným důkazem, že jde o stav, v němž 
toto prostředí, tedy NE JÁ je základní, a vše ostatní je vzniklé z 
něho. 

Je tu ale několik nesrovnalostí, které se při bližším pohledu ukáží 
jako rozhodující. 

Především jde o to, že NE JÁ, tedy prostředí, je evidentně 
jednodušší nežli JÁ. Z čehož plyne, že může být sice součástí JÁ, 
ale nemůže být tím, kdo JÁ tvoří či stvořil. Pokud by tomu tak 
skutečně bylo, pak musí být v něm obsaženy mechanismy tvorby 
tohoto JÁ a tím i základ pro mnohem komplikovanější a úžasnější 
stav, nežli je JÁ samo o sobě. Znamenalo by to, že by tu byl jakýsi 
tvůrce či stvořitel, jenž tvoří ze své podstaty. 

Nic takového ale kolem sebe nepozorujeme. Ani hloubka vjemu 
nám nic takového nenaznačuje. Jediné co nám zbývá, je zdání, že 
toto prostředí je jedno a oněch JÁ je velké množství. 

Ponechme tedy prozatím tuto otázku otevřenou a pojďme se 
podívat, zda se nedá vyřešit tím, že se na věc podíváme ze strany 
JÁ. 

JÁ 
Pokud přijmeme myšlenku, že JÁ je podstatou všeho, pak musíme 

s ní přijmout i stav, že NE JÁ je jen stav obsažený v JÁ. 
Toto tvrzeni, jež se na první pohled jeví jako fantastické, se ukáže 

jako jediné možné. 
Proč? 
JÁ existuje. O tom není pochyb. 
Jak ale vnímáme okolní svět? Vnímáme ho pomocí nástrojů, 

kterým říkáme smysly a vnímáme ho v pěti různých rovinách (pěti 
smysly).  
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Už toto konstatování samo o sobě svědčí o tom, že tu cosi nesedí. 
Zůstaňme prozatím jen u jednoho z nejdůležitějších vnímacích 
aparátu a tím je zrak. Máme ho společný se zvířaty. Nejvíc je nám 
podoben u vyšších savců. 

Svět, v němž žijeme, vnímáme jako trojrozměrný co do prostoru. 
Zrak nám ale nic takového neříká.  

Nevěříte? 
Hned vás přesvědčím o omylu. 
Typickým představitelem trojrozměrného světa je koule a krychle. 

My ale zrakem nevnímáme kouli, ani krychli. My vnímáme pouze 
přímý pohled. Obě tělesa nevidíme ze všech stran. Vidíme je pouze 
z jedné strany. Zrak tedy není nástrojem trojrozměrného světa, ale 
pouze nástrojem, kterým vnímáme pokřivenou rovinu světa kolem 
nás. To pokřivení je pro nás důležité. Ono totiž určuje hloubku neboli 
vzdálenost od nás. Je způsobeno mnoha příčinami a tou 
nejdůležitější je to, že oči máme dvě a vidíme " v perspektivě". 
Uvozovky jsou zcela na místě, protože to ve skutečnosti žádná 
perspektiva není, je to jen schopnost odhadnout vzdálenost. 

Co z toho plyne? 
Trojrozměrnost nevytváří vnější stav, a zrak nám jí nepředává. 

Trojrozměrnost vytváří naše vědomí.  
Pokud je toto tvrzení pravda, pak to má dalekosáhlé důsledky.  
V čem že spočívají tyto důsledky? 
V tom, že vnější svět je dílem našeho vědomí tedy našeho JÁ a v 

tom, že toto JÁ tedy obsahuje onen vnější svět. Toto tvrzení působí 
jako šok. Vnější svět je světem, který si my sami vytváříme? Je to 
vůbec možné?  

A co ostatní vědomí, tedy jiní lidé a co vědomí obsažené v jiných 
tvorech na příklad ve zvířatech?  

Vždyť se nám zdá, že vnější svět je pouze jeden a my všichni v 
něm žijeme.  

Při bližším pohledu ale zjišťujeme až příliš nesrovnalostí a toto 
tvrzení bere za své. Tedy tvrzení o tom, že tento vnější svět je pouze 
jeden.  

Pojďme se tedy podívat na tato tvrzení zevrubněji. 
Zatím zůstaneme pro jednoduchost u lidí a podíváme se na to, jak 

dva jedinci vnímají ten údajně jediný svět kolem nás. 
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Jeden je materialista a druhý vidoucí člověk. Jejich pohledy se 
budou zásadně lišit. Zatímco první z nich bude popisovat vnější svět 
a bude se domnívat, že vše co v něm "vidí" je pravdivé. Druhý bude 
toho názoru, že tento popis je nedokonalý, že obsahuje pouze 
povrchní slupku a podstatu dějů, událostí a věcí vůbec není schopen 
podchytit. 

On sám, tedy vidoucí člověk, bude popisovat věci, o nichž 
materialista nemá ani zdání. Bude popisovat nejen věci zevnitř jich 
samotných, ale i v souvislosti s časovými událostmi k nim 
připojenými.  

Bude ukazovat a vysvětlovat situace a děje, jež jednotlivé věci 
provází. 

Pokud jde o člověka, pak bude mluvit o vnitřním stavu jeho orgánů, 
zrovna tak jako o stavu jeho předurčení, tedy o stavu jeho karmy. 
Pokud jde o "neživé" věci, pak bude vyprávět děje, kterými tyto věci 
procházely v průběhu času. 

Co si o tom máme myslet? 
Kdo z nich má pravdu? 
Kupodivu pravdu mají oba. 
Svět jako takový, je vlastně vytvořen v jejich vědomí a nezáleží na 

tom, jak hodně nebo málo je tomuto vědomí dodáno pomocí zraku. 
Ono má totiž schopnost si dané věci zjistit i mimo naše smysly, tedy 
mimo náš zrak. 

Je-li tedy vědomí schopno a ochotno vytvořit komplexnější stav 
světa, v němž se nachází, pak to udělá. 

Z toho ale plyne jednoznačný závěr. 
V každém vědomí je svět kolem nás promítnut jinak. Tedy jinak 

řečeno.  
Svět je vytvořen naším vědomím. 
Tady bychom mohli namítnout, že je pouze dotvořen do určitého 

stádia, ale sám o sobě, že existuje. Tedy, že existuje jistá šablona, 
která je shodná pro všechny a my ostatní si jí pouze dotváříme. 

K tomu, abychom pochopili celou situaci, tak musíme do děje 
zahrnout vedle zmíněných dvou jedinců, lidského typu, i další stavy. 

Pokud, tedy existuje naše vědomí, a to bezesporu existuje, 
pak musí existovat i vědomí na jiných úrovních své existence, 
než je naše. 
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Je-li tomu tak, a vše nasvědčuje tomu, že ano, pak musí existovat 
vědomí, jež zahrnuje vedle vnějšího světa i jeho všechny 
komponenty. Tedy i nás samotné. 

Co z toho plyne? 
Toto vysoké vědomí, podobně jako vidoucí člověk, v sobě zahrnuje 

celou škálu věcí, událostí, dějů, ale i samostatných zdánlivě 
nezávislých objektů. 

Takže tvrzení, jež jsou obsažena v Bibli, knize knih, se ukazují jako 
hluboce mysticky pravdivá.  

Tedy tvrzení o tom, že nic není mimo Boha a vše je obsaženo 
pouze v něm a on je obsažen ve všem co existuje, aniž by ho 
kterákoliv součást mohla obsáhnout. 

Tento Bůh, u nás vysoké vědomí, je tedy zdrojem oné základní 
šablony světa.  

Tato základní šablona pro nás existuje pouze do té míry, do jaké si 
my jí dokážeme uvědomit. 

Pokud vezmeme primitivnější vědomí, na příklad vědomí naší 
vlastní tělesné buňky, pak musíme zkonstatovat, že její vnímaní 
světa je víc než jen omezeno. Ono je zredukováno na stav, v němž 
je vlastně vše jen stanoveno pouze v čase. Potrava, žití, 
rozmnožování a vjemy se dějí pouze na úrovni, v níž buňka 
nerozumí ničemu jinému, než časové posloupnosti. Vnější svět pro 
ni neexistuje. Tedy ne v tom smyslu jako pro člověka. 

I to je vlastně příčinou toho, proč se sdružuje do skupin a vytváří 
vyšší organizmy. Ona totiž podvědomě touží po "poznání" vyšších 
stavů. Podobně jako člověk i tato buňka se snaží o evoluci a vyjití z 
primitivního stavu bytí. 

Vyšším stavem vědomí, než je to, které má buňka, je vědomí 
zvířat, zvláště pak savců. 

Toto vědomí je sice vyšší, ale hodnot lidského nedosahuje. Zvíře 
se neuvědomuje, nemá abstrakci, není schopno kombinací a 
zároveň nechápe čas tak jako my lidé. 

Z uvedeného plyne, že jeho vědomí musí stát mezi vědomím 
buňky a vědomím člověka. Tedy mezi vědomím o schopnosti se 
uvědomit pouze v jednorozměrné posloupnosti a času a mezi 
trojrozměrným prostorem a časem. 
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Z této logiky plyne, že zvíře vnímá dvojrozměrný prostor a 
čas. 

Nenechme se zmást naším pohledem na věc. Zvířata skutečně 
nevnímají naší minulost a budoucnost a z prostoru pak vnímají jen 
jeho nižší projev – pokřivenou rovinu. 

Vraťme se ale k našemu problému. 
Buňka nevnímá prostor, respektive, vnímá ho jako jednorozměrný. 

Pak vnímá už jen čas. Je tedy na úrovni vědomi jednorozměrným 
živočichem. 

Zvíře vnímá svým vědomím prostor, ale pouze jako pokřivenou 
rovinu a samozřejmě vnímá čas. Je tedy ve svém vědomí 
dvourozměrným živočichem. 
Člověk vnímá svým vědomím trojrozměrný svět včetně času. 

Jsme trojrozměrné bytosti svým vědomím. 
My ale nemůžeme být nejvyšší vědomí. 
Lze tak z logiky vyvodit závěr, že vědomí vyšší vnímá svět jako 

svět víc než trojrozměrný s tím, že v tomto vyšším světě rovněž běží 
čas. 

Vědomí 
Podíváme-li se na vědomí z hlediska různých jeho úrovní, pak nám 

přímo bije do očí následné. 
Stav vnějšího světa je v tomto vědomí závislý na jeho schopnosti si 

uvědomit PROSTOR. 
Ve všech případech zůstává čas, ale prostor je redukován na stále 

jednodušší pro vědomí, jež je také ve své představě, tedy schopnosti 
tvůrčího kombinačního potenciálu, jednodušší. 

Schopnost vnímání se tedy redukuje ne tím, že by byla odříznuta, 
ale tím, že je transformována do struktury času. Buňka se dokáže z 
pohledu člověka, tedy trojrozměrného vědomí, chovat zcela 
přirozeně.  

Její chování je odvozeno od jednorozměrného prostoru jejího 
vědomí a času. 

Z toho plyne velmi důležitý závěr. 
Buňka prostor redukuje na rozměr času! 



 
 
 

Stránka 122 

V čase, respektive v jeho rozměru, je skryt i vyšší rozměr prostoru 
a nejenom jeden. Jsou v něm zahrnuty i všechny jeho vyšší rozměry.  

To znamená, že v okamžiku, kdy není vědomí schopno 
vytvořit kombinační představu vyššího prostoru, tak rozměry, 
které není již schopno pojmout do tvorby prostoru, dá či 
"zhroutí" do systému času. 
Čas tedy obsahuje vše, co představují vyšší rozměry prostoru. To 

ale znamená, že tyto vyšší rozměry jsou transformovány na POHYB. 
Čas je přeci výslednicí vzdálenosti a rychlosti. Tedy ve skutečnosti 
se jedná o VIBRACI. 

Pojďme se tady podívat, co toto tvrzení znamená v praxi, tedy ve 
světě kolem nás, pokud vezmeme vědomí nejbližší nižší a nejbližší 
vyšší. 

Nižší vědomí je vědomí zvířat. 
Řekli jsme si, že zvíře vnímá svět jako pokřivenou rovinu. To ale 

znamená, že trojrozměrný předmět bude vnímat jako předmět, jenž 
se pohybuje.  

Poběží-li kůň kolem budovy, pak v jeho vědomí se tato budova 
bude pohybovat. Bude to vypadat tak, že ve vědomí koně se 
odehraje následný děj.  

Budovu bude vnímat jako celek a tak jak se přibližuje, tak se profily 
nejen zvětšují, ale také poněkud pootáčejí. Zvíře bude mít dojem, že 
se tato budova před ním jakoby zdvíhá ze země a zároveň 
proměňuje (bude to vnímat jako pohyb). Je nutno si uvědomit, že 
nechápe perspektivu (podobně jako lidé) ve svém dopadu do 
vědomí, ale pouze jako úkon, jenž je zpracován podvědomím. 

Budova se před ním, či spíše vedle něho, bude předvádět ve 
všech pozicích, jež vznikají tím, že ji míjí (chápe to jako pohyb 
budovy). Posléze se opět bude ztrácet, jakoby uléhala do Země 
(opět pohyb). 

Zvíře bude budovu vidět v pohybu. 
Tento pohyb je ale pro zvíře odlišný od pohybu, který my lidé 

vnímáme také jako pohyb. 
Pokud na příklad se nečekaně pohne větev stromu, kolem níž kůň 

jde, je schopen se splašit. 
Proč? 
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On totiž tento pohyb vnímá jako pohyb, který je sám o sobě, a tedy 
je produktem života, či živé bytosti. Tedy stavu, o němž jeho vědomí 
není schopno již naprosto nic říci. První pohyb je pohybem, který je 
vždy stejný (míjení budovy), druhý je nepředpokládaný a tím i 
nevypočitatelný. Vědomí je vyhodnotí jako pohyb živé bytosti a proto 
dojde k obraně. Takový bezprostřední pohyb je hodnocen jako útok 
a tedy je nutno reagovat buď protiútokem (pes) nebo útěkem (kůň). 

Kůň, když jde někam poprvé, tak jde nejistě. Podruhé si ale cestu 
již více pamatuje a jde bez problémů. Posléze si jí zapamatuje i se 
všemi jejími "pohyby" jež mu jen tuto cestu připomínají. 

Chování zvířat je typickým příkladem, jak bychom se my lidé měli 
dívat na svět, kolem sebe. Ještě dříve nežli přejdeme k hodnocení 
prostoru a času vyšším vědomím, tak se podívejme kolem sebe na 
úrovni našeho lidského vědomí. 

Vnímáme svět tak, že ho vnímáme ve smyslu pohybů, jako 
mechanický. Tedy jako svět, v němž dochází k pohybům na základě 
předchozí viditelné či neviditelné, ale jasně definovatelné příčiny. 

 Pak je tu ale cosi, co nejsme schopni správně zařadit, a vnímáme 
to jako síly či události, jež jsou řízeny buď náhodou, nebo pokud 
jsme pokročilejší a víme, že ta neexistuje, pak čímsi "mezi nebem a 
zemí". 

Vezmeme-li chování zvířat jako analogii k nám lidem, pak z toho 
plyne poměrně závažné tvrzení. 

To co vnímáme jako mechanický pohyb, je ve skutečnosti 
čtvrtým rozměrem prostoru, jenž je víc než trojrozměrný.  

My jsme si ale řekli, že prostor není rozměrný dle našeho vědomí, 
ale dle toho, jak je naše vědomí schopno tento prostor vnímat. 
Trojrozměrnost vnímání prostoru naším vědomím, je pouze 
schopnost našeho vědomí, jej vnímat lépe nežli vědomí zvířat. Je ale 
jasné, že musí být horší nežli schopnost vyšších vědomí. 

K pojmu, jak člověk vnímá prostor kolem sebe, se ještě vrátíme. 
Nyní se podívejme na vnímání prostoru bytostmi s vědomím, jež je 

schopno vnímat čtvrtý rozměr prostoru a akceptovat ho do svého 
vědomí jako rozměr. 

Vyšší bytosti vnímají jako prostor i to, co my vnímáme jako 
časovou událost. 

Takže je jasné, že budou vidět současně to, co bylo, s tím co je, i 
co bude, najednou a zároveň. 
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Takže se tu pomalu dostáváme k jádru věci. Tedy k pojmu bez 
časovosti či všečasovosti, tak jak ji od pradávna publikují a 
uvádějí všechny mystické spisy. 

Je tu pochopitelně míněn náš čas, který ve skutečnosti, při pohledu 
z vyšších vědomí, je pouze rozměrem a nikoliv tedy časovou 
posloupností. To jen naše nedokonalé vědomí, je nuceno tento 
rozměr zhroutit do času, neboť není schopno ve své kombinační 
schopnosti jej vytvořit tak, aby ho správně zařadilo. 

Ve své předchozí knize Člověk v Řádu Vesmíru, jsem psal o 
zážitku bezdomovce. Zkusme si ho oživit a podívejme se na to, co 
nám vlastně říká. 

Ukázka z knihy Člověk v Řádu Vesmíru 
Poslední co jsem chtěl vědět, byl pojem času. Vždy mě 

uchvacovaly 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 
nakresleny na obraze. Všechny události byly prostě najednou. Něco 
takového 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 
nesrovnatelněji skutečnější. 
Konec ukázky. 

V této ukázce je člověk, jenž se dostane "na druhou stranu" 
pojednou schopen svým vědomím zachytit víc, než jen to, co se 
odehrává zde na Zemi. Pomineme výjimečnost situace, kdy vědomí, 
jež je oproštěno od řízení těla, je schopno již vnímat poněkud jinak a 
zaměříme se přímo na to, co toto vědomí vlastně mělo možnost 
"spatřit". 
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Doslova se zde říká, že tento člověk vnímal děj najednou, jakoby 
byl namalován na obraze. Že všechny děje vnímal současně. Tedy 
bezčasově. 
Čas v jeho pojetí byl povýšen do "rozměru". Tedy čas, který my 

zde na Zemi vnímáme jako události, které následují za sebou. 
Je tu ještě několik zvláštností, které si uvědomíme až při bližším 

pohledu.  
První je, že se jednalo o minulost a druhá je pocit opravdovosti. 

Obě jsou svrchovaně důležité. 
V zážitku se mluví o tom, že vše bylo a existovalo najednou. Jde 

tedy o stav podobný stavu, který vyjadřuje předmět určený rozměry. 
Znovu je nutno si připomenout, že pohled z vyšších dimenzí není 
naším pohledem, tedy pohledem současného pozemšťana. Jde o 
rozdíl v řádu. Jde o rozdíl v tom smyslu, že se díváme přes 
čtyřrozměrný prostor, postavený do času.  

Toto konstatování je důležité. Každý rozměr čehokoliv musí být 
dán a je konečný. Takže pokud jde o minulost, vše vidíme a 
hodnotíme jednoznačně. 

Tady u nás v trojrozměrném čase i na druhé straně v jiném 
rozměru. 

Něco jiného je budoucnost. 
Ona je také dána, ale je tu možnost volby, a to díky našemu daru 

svobodné vůle. 
Takže se teď musíme na tento fenomén podívat zevrubněji. 

Svobodná vůle. 
Co je a co není svobodná vůle? 
Svobodná vůle je schopnost se rozhodnout sám (bytost sama 

o sobě), na základě svých vlastních zkušeností, které opět 
získává pouze svým prostřednictvím. 

Z uvedené definice plyne, že svobodnou vůli nemají stroje, včetně 
počítačů, nemají ji nerosty a nemají ji ani zvířata. 

Kupodivu, svobodnou vůli nemají ani bytosti disponující vyšším 
vědomím nežli je lidské. Ony totiž jsou pod přímým vyzařováním 
onoho vysokého vědomí, jež je běžně označováno jako Bůh, a tím 
nesplňují onu poslední část podmínky. 
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Nejde o to, že by se nemohly rozhodnout dle svého názoru. O to 
vůbec nejde. Jde o to, že ony mají vědomosti a stavy svého bytí 
přímo odvozeny od vyšších stavů, než které samy dosahují. Jsou 
jimi tedy ovlivněny. Proto nikdy nebudou konat proti této vůli, o níž ví, 
že je ta nejlepší.  

Pád některých z nich (padlí andělé) spadá do zvláštní kategorie. 
Ta souvisí s vývojem člověka a jedná se o poněkud jiné události, než 
nám je líčí Bible. V Bibli se jedná o tak velké zjednodušení problému, 
že jde vlastně o jeho zkreslení a tím i chybnou interpretaci. 

Svobodná vůle je tedy dána pouze člověku, tedy bytosti v 
trojrozměrném světě. Jenom tady je možný zvláštní stav. Ten 
zabezpečuje to, že člověk se rozhodne pouze na základě svých a 
jen svých vjemů, zkušeností a zhodnocení.  

Jen takováto svobodná vůle umožňuje vznik bytosti, jež má 
svůj vlastní ZÁKLAD a je pevně zachycena v Univerzu a to 
pomocí systému Hmoty, jako nezbytného fenoménu ukotvení.  

Co to ale znamená v jeho možnosti vidět budoucnost jako rozměr? 
Pro lepší pochopení si představme přirovnání. 
Stojíme na rozcestí mnoha cest. Kterou cestou se dáme, nevíme. 

Na rozcestí není zdánlivě nic, co by nám napovědělo, a přeci. Na 
toto rozcestí jsme přišli jednou z cest. Ta symbolizuje naší minulost. 
Tuto cestu známe. Vždyť jsme ji prošli. Na ní jsme získali určité 
zkušenosti z této cesty, poznali jsme určité záludnosti i jisté 
zákonitosti.  

Stojíme na rozcestí a cesty před sebou hodnotíme podle toho, jaké 
jsme získali zkušenosti z té minulé a také podle toho, co od této 
cesty, respektive cíle cesty očekáváme. 

Cíle mohou být různé. Chceme dosáhnout blahobytu, požitkářství 
nebo moci. Nebo třeba také poznání či moudrosti.  

Takže uvažujeme. 
Nádherná cesta spíše povede k Blahobytu a cesta, jež je spíše 

stezkou, pak k Poznání.  
To ale nevíme. Hodnotíme to pouze na základě svých zkušeností, 

vjemů a svého dosavadního poznání. 
Svobodná vůle, v pojetí člověka, nám tak dává různé možnosti 

výběru.  
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Pokud ale by zde bylo přítomno vyšší vědomí, pak je podobno v 
tomto přirovnání někomu, kdo vše toto může vidět z dostatečné 
výšky, a má tak přehled o tom, kam která cesta vede. Zvolí tedy vždy 
tu správnou. Správnou dle svého nejen mínění, ale už vědění. 

Proto nemůže být ukázána člověku budoucnost. Byl by ovlivněn ve 
svém rozhodnutí a tím by byla zpochybněna jeho svobodná vůle, jež 
je založena na jeho vlastních prožitcích a úsudku. 

Je nutno dobře porozumět tomu, co je zde řečeno. Budoucnost 
zde není ukázána ne proto, že by nebyla známá, ani ne proto, že by 
to byl problém, ale jednoduše proto, že by došlo k narušení vývoje 
daného vědomí. 

Takže danou budoucnost mohou vlastně nahlížet všechna vyšší 
vědomí, pouze vědomí člověka, jež prochází hmotným vývojem, tuto 
budoucnost nahlížet nemůže. Není to proveditelné z podstaty vývoje 
a nikoliv proto, že by to snad nešlo. 

Takže tu máme fenomén svobodné vůle a zároveň i dané 
budoucnosti. Zdálo by se, že jsou vzájemně v rozporu.  

Není tomu tak. 
Proto jen z pohledu vyšších vědomí je známo, jak se lidské 

vědomí rozhodne. Nic víc a nic míň. 
Je třeba si dále uvědomit, že čtyřrozměrný prostor obsahuje 

nekonečné množství trojrozměrných prostorů. 
Je to úplně stejné, jako bychom se dívali na trojrozměrný prostor a 

hodnotili ho v tom smyslu, kolik obsahuje dvojrozměrných prostorů, 
tedy rovin jím procházejících. Opět bychom zkonstatovali jediné. 
Nekonečné množství. 

Z uvedeného je tedy zřejmé proč v daném případě, tj. v ukázce, byl 
použit případ z minulosti.  

Dalším fenoménem byla opravdovost. 

Opravdovost. 
V ukázce bylo zkonstatováno, že události, jež se odehrávaly mimo 

naší realitu, jsou mnohem skutečnější (opravdovější), nežli naše 
realita, přestože ta nebyla jako taková zpochybněna. 

Toto konstatování je velmi důležité. Je to dokonce jedno z 
nejdůležitějších tvrzení. Na první pohled nenápadné konstatování je 
vlastně alfou a omegou našeho evolučního posunu vpřed. 
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Zkusme si na chvíli, milí čtenáři, představit, že neexistuje prostor, 
tak jak ho známe, ale pouze prostor "jednorozměrný". Tím pro nás 
neexistuje nic, mimo času. Zdůrazňuji nic. Tedy ani představy, ani 
povědomost o tom, že cosi takového jako prostor, ve svých 
rozměrech, vůbec existuje. Nyní si představte, že z neznámých 
důvodů vám ve vědomí jakoby "svitne" a vy si uvědomíte, či lépe 
řečeno cosi zahlédnete, ve smyslu roviny. Zahlídnete ale 
samozřejmě i plošné děje. To ve vás vyvolá bouři nadšení. My lidé si 
to těžko uvědomujeme, neboť žijeme v trojrozměrném světě a 
dvojrozměrný by pro nás byl degradací. Pro "jednorozměrné" vědomí 
se to ale jeví jako zázrak. 

To samé se bude dít z prostoru dvojrozměrného k trojrozměrnému 
a pochopitelně z trojrozměrného (našeho) světa ke čtyřrozměrnému. 

Takže co v tomto našem světě je tím, co "zachytává" onen čtvrtý 
rozměr? 

Dříve si ale odpovězme na otázku, co je tento čtvrtý rozměr, čistě 
teoreticky. 

Žijeme v trojrozměrném světě. Tedy ve světě, který má: 
Výšku, šířku a délku. 
 
 
 
 
 
 
Všechny rozměry jsou na sebe kolmé. 
Čtvrtý rozměr musí tuto podmínku splňovat také! Co je tím čtvrtým 

rozměrem?  
Inu přeci hloubka (vnitřní obsah). 
Pozor nezaměňovat s délkou. S tou nemá nic společného. Tato 

hloubka není v trojrozměrném světě měřitelná!!! 
Jedná se tedy o hloubku neboli rozměr, jenž je v trojrozměrném 

světě skryt, a přesto ho jaksi již vyciťujeme. Ano uvažujete správně. 
 Jde o skrytý význam, neboli to, co je "za věcí". 
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Tento skrytý význam znají všichni umělci. Oni vlastně s ním pracují 
a umělecké dílo je především hodnoceno dle onoho skrytého 
významu, jenž v trojrozměrném světě není na první pohled patrný. 

V tom je skryta, či ukryta ona opravdovost. V tom, že tu máme 
cosi, co vykazuje znaky systému o jeden stupeň vyššího. Tedy 
znaky z čtyřrozměrného prostoru.  

Tento prostor se ukazuje tak úžasný, že vše co s ním souvisí, 
se jeví jako cosi, co je velmi silně postaveno nad tento systém 
trojrozměrného prostoru. 

Tento pocit znají i hudebníci. Vynikající díla vážné hudby jsou tím, 
co opět vytváří celek v onom čtyřrozměrném prostoru. Vždyť tón je 
vibrace, tedy pohyb, a ten není ničím jiným, nežli opět rozměrem ve 
čtyřrozměrném prostoru.  

Hudební skladba vytváří cosi, co je možné uchopit pouze tak, že ji 
vnímáme jako celek. Vnímáme ji vlastně bezčasově. Po skončení 
skladby nám "zní" celá tato skladba současně a najednou. Vnímáme 
ji jako produkt vyššího stavu. 

Teprve tímto pochopením, jsme schopni porozumět člověku v jeho 
snaze o dokonalost ve smyslu uchopení těchto hodnot.  

Tak se konečně dostáváme k situaci, jež byla avizovaná na 
začátku této kapitoly.  

K situaci, v níž si konečně můžeme cosi říci o myšlenkovém světě. 
Vše to co předcházelo, bylo ale nutné k tomu, abychom se alespoň 
trochu zorientovali v tomto, pro nás zcela zvláštním prostředí. 

Svět příčin. 
Takže si zopakujeme to, co je zřejmé. 
1. Máme hmotný svět. Ten se skládá ze světa hrubohmotného a 

jemnohmotného. Tedy ze světa, který známe, a ze světa 
astrality. Oba hmotné světy se projevují tvorbou FOREM. Celá 
hmotnost je mnohorozměrná. Nemá pouze tři rozměry, ale má 
jich více. Z hlediska člověka lze zachytit čtvrtý rozměr a z 
logiky věci lze předpokládat, že jich je minimálně pět či šest. 
Kolik je jich ve skutečnosti, nelze určit, neboť naše vědomí o 
tom nemá dostatečné informace.  

2. Nad tímto světem (hmotný svět je v něm ponořen) je svět 
myšlenek, nebo také příčin. K tomuto světu se nyní budeme 
vyjadřovat. Proto ho tady nebudu již rozebírat. 
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3. Nad tím vším je další svět. Probrané světy jsou opět v něm 
ponořeny a vytvářejí jen jakoby kondenzaci v tomto vyšším 
světě. Jedná se o svět duchovní. Zde je domovem naše 
vědomí a nejen naše. Pojednání o tomto světě ale přesahuje 
možnosti této knihy.      
 Jen chci upozornit, že v drtivé většině knih a pojednání na 
toto téma se objevují až nesmyslné fantasmagorie všeho 
možného typu. K nim pochopitelně patří i všechny zprávy, jež 
jsou předávány lidem pomocí automatického písma a 
podobně. Upozorňuji, že jde o zprávy pouze z astrality. Jinak 
by nemohlo jít o automatické písmo. Tvrzení autora či autorů o 
opravdovosti, jsou scestné. Jsou totiž pod vlivem astrálních 
bytostí.       
 Pozor na to !!! 

Takže svou pozornost nyní obrátíme ke světu příčin, tedy k 
myšlenkovému světu.  

V prvé řadě je nutné si uvědomit postavení tohoto světa v 
hierarchii světů. Nejlíp si to budeme demonstrovat na příkladu s 
vodou. Voda má tři nám známá skupenství. Jde o plynné, kapalné a 
tuhé. V plynném je teplota nejvyšší. Jejím poklesem plyn 
zkondenzuje na vodu, dalším poklesem pak na led. Úplně stejně to 
vypadá s uvedenými světy. 

Vezmeme-li to jako analogii, pak duchovní svět je tím základním 
(pochopitelně jsou světy nad ním, zrovna tak, jako plyn není ten 
nejvyšší stav, ale má nad sebou další stavy /plazmu/) a myšlenkový 
svět je jeho kondenzací. Ta vzniká snížením vibrací na takovou 
úroveň, která způsobí zhroucení struktury toho daného světa, a její 
"vylití" do nižšího stavu.  

Děje se tak skokově. 
Obdobně se děje i myšlenkovému světu, ve vztahu k našemu 

hmotnému světu. Toto vylití pak je onen Velký třesk, který je zcela 
chybně pochopen a interpretován. Tuto věc ale prozatím nebudeme 
probírat a vrátíme se k Myšlenkovému světu. 

Je to svět, v němž lze vytvořit ideu nebo také příčinu dějů, jež se 
posléze začnou odvíjet ve hmotném světě, jako realizace 
uvedeného.  

Znamená to, že se zde vytváří spouštěcí mechanismus toho, co se 
odehrává později na Zemi. 
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Není to svět forem. Je to svět idejí a příčin. 
Toto konstatování musíme mít neustále na zřeteli, abychom byli 

schopni se zde patřičně orientovat. 
Kdo to ale tvoří či vytváří v tomto světě tyto ideje či příčiny dějů? 
Je to VĚDOMÍ. 
Je pochopitelné, že vědomí, jež je vědomím buňky, není schopno 

zde nic vytvářet. Ono se zde ani nedokáže uvědomit v tom smyslu, 
že existuje. Ono nedokáže vytvořit plně funkční stav sebe samého 
ani v prostředí Hmoty. Vše v jeho pojetí je zhrouceno do systému 
času.  

Takovéto vědomí musí teprve projít jistým vývojem, jenž mu je 
VNUCEN. 

Bez tohoto vývoje není schopno tvorby. V současnosti je schopno 
pouze učeni se, ve vnuceném, tedy nesvobodném stavu. 

Ani další typ vědomí, jež obsahují zvířata, se tu neorientuje. Má 
sice již poněkud lépe propracován systém prostoru (pokřivená 
rovina), ale to nestačí. 

Pak nastává zlom. 
Přichází na řadu lidské vědomí. Toto vědomí má jednu zvláštnost. 
 Uvědomuje se.  
Sice nedokonale a velmi primitivně, ale přece jenom.  
Uvědomuje se totiž ve své formě (těle) a tu zaměňuje za sebe 

sama. Je tu ale již posun, který se začíná odrážet i v tomto vyšším 
světě příčin. 

Lidské vědomí jakoby začíná tušit, že je tu cosi, co stojí za tím 
vším. V běžném životě se začíná upínat k náboženství či jiným vírám 
(ve hmotu, materii, moc a podobně) a v situaci jakéhosi prozření, 
začíná lnout k něčemu, co bychom mohli nazvat uměním. Oba tyto 
směry jsou čímsi, co vlastně nepřímo umožňuje lidskému vědomí 
vytušit tento svět příčin a nepřímo ho i používat.  

Na této úrovni ho sice nemůže přímo využít, ale přesto s ním již 
vlastně "pracuje". 

Lidské vědomí v sobě ale zahrnuje i stav, jenž by se dal nazvat 
stavem přechodu k jeho vyšším stavům. Tak na Zemi existuje vedle 
čistě egoistického či náboženského stavu vědomi i stav, který 
bychom mohli nazvat stavem lidského prozření. 
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Tento vyšší stav lidského vědomí je vlastní lidem vědoucím 
(zasvěcencům). 

Na rozdíl od běžného lidského vědomí se toto vědomí už začíná 
uvědomovat nikoliv v těle, ale v lidské duši. Což představuje velký 
posun, a zcela jinou schopnost nahlížení světa. V podstatě se dá 
také říci, že toto vědomí tím také nahlíží i onen čtvrtý rozměr a 
přestože si ho ještě ne úplně uvědomuje, je schopno ho vnímat a 
pracovat s ním. 

To je cosi ohromujícího! 
Ve světě příčin pak dokáže nebývalé věci. 
Dokáže tam nejen rozlišovat to či ono, ale ono tam dokáže již 

TVOŘIT !!! 
Tady je na místě si uvědomit, spjatost tohoto stavu vědomí, v jeho 

schopnosti vnímat čtvrtý rozměr, s onou tvorbou ve světě příčin. 
Proto dříve, než si ukážeme, jak je možné tuto tvorbu provést, a co 

vlastně představuje, si ještě cosi řekneme o tomto systému čtvrtého 
rozměru ve smyslu jeho ukotvení do ostatní reality. 

Od pradávna měl člověk snahu své pocity a touhy vyjádřit tak, jak k 
němu přicházely. Měl ale také snahu je vyjádřit tak, jak ho nejvíc 
oslovovaly. 

Tuto snahu vyjadřoval pomocí systému, kterému jsme se naučili 
říkat – UMĚNÍ. 

Už pradávný lovec zobrazoval své lovecké scény na stěny jeskyně, 
a my dnes v nich cítíme cosi, co ho převyšovalo a v tichém úžasu si 
vybavujeme jeho a jeho život v tehdejší době. Ten tichý úžas je 
způsoben jeho vcítěním se do obrazu a tím, že nám přes propast 
času předává cosi, co ho převyšuje. 

Takže ona hloubka, tedy čtvrtý rozměr, je tu kotven přímo do 
hmotného projevu.  

Ve čtyřrozměrném stavu tak vytváří kompaktní, nepřerušený tok. 
Jde o celek, jenž trvá od svého vzniku, pro nás sice v čase, ale jinak 
pro vědomí nad námi, v jednom celku, jako jednolitá skutečnost. 

Úplně stejně se budou jevit sochy vynikajících řeckých umělců, jež 
pro nás vznikly v době před více než dvěma tisíci let. 

Stejně se budou jevit i ostatní "výtvory" podobného zakotvení do 
hmotného projevu. 
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Jak je to ale s projevy, které nejsou přímo kotveny do hmoty? Jak 
je to na příklad s hudbou? Hudební skladba je cosi úžasného a jistě 
mi dáte za pravdu, milí čtenáři, že jde o jeden z nejúžasnějších 
projevů lidského umění. 

Tón je vibrace, jež se nese prostorem. Je to tedy pohyb. 
Mechanický pohyb, jenž rozechvívá strunu a ta posléze vzduch v 
úžasné vibraci. 

Jedná se o rozměr ve vyšším, tedy čtyřrozměrném prostoru. My jej 
nemůžeme přímo nahlížet, a proto tuto činnost vnímáme jako pohyb 
(tedy vibraci). 

Tento tón je ale souborem opakujících se chvění, tedy celého 
souboru stejných vibračních pohybů. To má za následek to, že ve 
čtvrtém rozměru dojde k jeho zesílení. Je to něco takového, jako 
bychom tyto tóny pokládali vedle sebe.  

Je nutno si uvědomit, že ve čtyřrozměrném prostoru není náš 
pojem času. Čas je tu pochopitelně také, ale "náš" čas, je tu 
zredukován tak, že pohyb a události mechanického rázu, jsou z něho 
vyjmuty a transformovány na rozměr.  

Ve skutečnosti se vše samozřejmě děje pouze v našem vědomí, 
ale pro zjednodušení situace si tu takto můžeme vypomoci. 
Vypomoci představou. 

Tón sám o sobě ale nepředstavuje ještě hudbu. Přesto je jistý tón 
pro nás libozvučný a jiný disharmonický. To je způsobeno jeho 
"projevem" v onom čtyřrozměrném prostoru.  

Jeho "pokládání" ve smyslu rozměru, do čtyřrozměrného 
prostoru, má své zákonitosti dané jeho vlastním projevem.  

Podobně jako elektron nemůže "obíhat" atomové jádro po jiné, než 
předem vymezené dráze, a pokud jeho energie nestačí, tak se 
skokově mění na jinou, stejně "danou" dráhu.  

Podobně se chová i onen tón. 
Stejně jako může samostatný elektron nabývat jakýchkoliv drah, 

tak také může být uvedena do činnosti jakákoliv vibrace. Pokud ale 
elektron je vázán do atomu, a začne spoluvytvářet hmotu, pak musí 
nabývat jen určitých drah. Podobně i tón, jenž je "vázán" do skladby, 
může dosahovat pouze jistých, předem daných vibrací. 

Elektrony mohou být vázány v atomu v mnoha předem daných 
drahách čili orbitách a může jich být poměrně mnoho. Představují tak 
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jakousi škálu pomyslného hmotného nástroje, na kterou je možno 
"hrát". 

Pokud jde o tóny, pak jsou analogicky vázány do skladby a jejich 
charakter vibračních projevů, je dopředu dán. Tak jako u hmoty, je 
pomocí vazeb mezi elektrony umožněno vlastně nepřeberné 
množství vzniku různých chemických sloučenin a kombinační 
schopnosti neberou konce (viz život na uhlíkovém základě), tak také 
u tónů nastává nepřeberné množství jejich vyjádření pomocí 
skladeb.  

Přesto tu jisté omezení existuje. Tak jako u elektronů není možná 
libovůle, tak není možná ani u tónů. 

Skladba poskládáná z náhodně sestavených kombinací je paskvil. 
Je to úplně stejné, jako bych chtěl pomocí náhodných kombinaci 
"poskládat" chemickou sloučeninu. 

Ještě se k tomu vrátíme, nyní se ale podívejme, co nám to udělá 
ve čtvrtém rozměru. 
Řekli jsme si, že tón sám o sobě dělá cosi jako "tlustou čáru" tím, 

že se zdánlivě poskládá "vedle sebe".  
Jenže tím, že je vázán do skladby se tyto "čáry" nebo také "linky" 

různě kombinují. Kombinují se ale harmonicky. Jinak řečeno, 
začínají vytvářet cosi jako pseudorovinu, na níž je namalován 
nádherně vibrující "obraz".  

Tento projev je velmi důležitý! 
Co nám to vlastně říká? 
Čtvrtý rozměr se přímo zrcadlí do prostoru myšlenkového 

světa příčin!!! 
Dochází tak k přímému průniku myšlenky z oblasti HMOTY, do 

oblasti nad hmotou, tedy do vyššího stavu, do stavu SVĚTA PŘÍČIN. 
Úplně stejně se bude chovat i myšlenka obsažená v jakémkoliv 

pojednání, díle, či knižních výtvorech, jež splňuje charakteristiku 
tohoto "čtvrtého rozměru". 

To je pro nás ALFA a OMEGA. 
Dříve, nežli si tady budeme dále rozvíjet své úvahy nad tímto 

fenoménem, se ještě vrátíme na skok k hudbě. 
V době psaní této knihy na Zemi panoval značný disharmonický 

chaos. Byl dán velkým počtem lidí, kteří zůstávali "viset" ve 
hmotnosti a nebyli ochotni jít dále. Na Zemi panoval dobíhající 
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materialistický pohled na svět, kombinovaný velkou sebestředností a 
egoismem, jenž neměl v dějinách obdoby. 

Pokleslé vnímání značné části obyvatelstva Země, vytvářelo 
předpoklady pro vznik naprosto dekadentní, tedy zvrhlé či zvrácené 
hudby, jež byla založena na nikoli nádherných vibračních 
sekvencích, ale na rytmicky se opakujících blocích, a zejména pak 
na čemsi, co tento rytmus podporovalo, tedy na systému bubnů či 
bicích v obecném pojetí. 

Co to vlastně znamená? 
Tento rytmus evokuje velmi nízké astrální vnímání (což tyto bytosti 

potřebovaly) s velmi zmatečným zápisem do oblasti světa příčin. 
Tento zmatečný zápis je vlastně destrukcí již zapsaného pozitivního 
systému a pokus o jeho rozklad.  

Proto byl a je temnými silami používán pro tento účel. 
Prosím, neplést s rytmy primitivních národů (tance při bubnech), 

které se teprve chystají celou tuto oblast objevit. 
Nyní se tedy budeme již zabývat skutečně jen tvorbou v tomto 

světě PŘÍČIN. 

Tvorba. 
Pokud v naší trojrozměrné hmotnosti máme k dispozici výkres 

neboli plán, jsme schopni podle něj vytvořit výrobek. Tady jsme ale v 
situaci, že vyrábíme onen PLÁN. 

Tvorba "výrobku" je vlastně zajištěna již "výrobou" tohoto plánu, či 
návodu.  

Jak tedy na to? 
Viděli jsme, že mnoho vědců, umělců i jinak přemýšlivých lidí, 

jakoby sahá kamsi do světa myšlenek, a odtud stahuje své doplňující 
hodnoty, jež z jejich děl dělají mimořádné věci. 

Stáhnout ono něco je jistě mimořádné, ale VYTVOŔIT je, je přece 
jen něco jiného.  

Pro stažení "stačí" mít hloubku vhledu, tedy předpoklad onoho 
čtvrtého rozměru. Dále pak musí mít člověk svůj vnitřní stav jakž takž 
zharmonizovaný. V neposlední řadě musí také usilovně chtít toho či 
onoho dosáhnout.  

Pro tvorbu, ale vedle již zmíněných skutečností, musí být také 
schopen se na dané rovině vědomě pohybovat.  
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To ale znamená, že se tam musí být schopen uvědomit!!! 
Toho ale není schopen nikdo, kdo se uvědomuje pouze ve svém 

těle. 
K tomu, aby se uvědomil na rovině myšlenkového světa, tedy ve 

světě příčin, musí být schopen se také uvědomit ve svém duševním 
těle. To znamená v DUŠI. Nejde o uvědomění se v astralitě, ale o 
řád výše. V oblasti, jež je vytrhována z astrality a zpracovávaná 
našim JÁ, tedy vlastní naší podstatou, naší BOŽÍ JISKROU, neboli 
DUCHEM. 

Jak nahoře tak i dole. Toto zlaté pravidlo esoteriky, jež se k lidem 
váže již mnohá tisíciletí, zde platí víc, nežli kdekoliv jinde. 

Dotyčný jedinec pochopitelně musí být také schopen značné 
abstrakce, tedy abstraktního myšlení a představivosti. Nejde tu o 
nějaké fantastické představy, ale o zcela reálné a konkrétní 
abstrakce, jež mají reálný (pevný) základ. 

Z uvedeného rovněž plyne, že tato bytost musí být pevně 
zakotvena v naší HMOTNOSTI, tedy musí být ve stavu, jenž 
umožňuje opření se o danou realitu, a to proto, aby ve vyšším světě 
vytvářela stabilní a pevný bod, z něhož tato tvorba může prýštit. 

Vyšší bytosti toto "opření" provádí o BOŽÍ JSOUCNOST tím, že ji 
přímo nahlížejí. My ale jsme těmi, kdo vychází přímo z "učeni" 
HMOTY a musí být pomocí ní zachyceni.  

To může ale pouze ten z lidí, kdo tuto hmotnost ZPRACUJE. Tedy 
ten, kdo vyjde nad ní!  

V žádném případě se nejedná o jedince, který je v této HMOTĚ 
ponořen, tedy nechává se jí oslovovat do té míry, že je jí okouzlen.  

Pak jde o materialistu a nikoliv o vědoucího člověka. 
Takže máme definovanou bytost, jež dokáže v myšlenkovém 

světě, tedy světě příčin, tvořit.  
Podle vyjmenovaných vlastností by se zdálo, že těchto jedinců je 

poskrovnu, pokud vůbec nějací jsou. Opak je pravdou. 
Problém není v tom, že by se těchto bytostí nedostávalo a tím že 

by nebyl snad k dispozici základ pro tvorbu v tomto světě myšlenek a 
tedy i pro celkové zlepšení "klimatu".  

Problém je v nás ostatních. 
Tito pokrokoví jedinci nám totiž nemohou brát naši svobodnou 

vůli, a tím nás nemohou transformovat do stavu, kam nepatříme. 
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Musíme tedy projít oním marasmem současnosti ve své drtivé 
většině.  

Teprve tehdy, až se naše množství zmenší na kritickou mez, dojde 
ke zlomu a začnou působit již připravené scénáře, které prudce 
vyvedou lidstvo z tohoto marasmu. Běda ale těm, kdo zaostanou. 
Oni doslova prožijí "očistec" už zde na Zemi, neboť se nedokáží 
smířit s uvedeným stavem očisty. 

Vraťme se ale k tvorbě ve světě příčin. 
Tento pokrokový jedinec ve své představě vytvoří danou situaci, 

která se váže k událostem či věcem zde na Zemi. Tato představa je 
zcela reálná a to do takové míry, že se "zapíše" do tohoto světa 
příčin.  

K tomu musí být nejen hluboce promyšlena ve smyslu 
intenzity myšlenek, ale i ve smyslu dopadu všech jejich 
komponentů do struktury lidského dění. 

Další neméně významnou skutečností musí být napojení na 
celkový PLÁN Universa.  

Pokud by totiž došlo k vytvoření (pokud vůbec) čehokoliv 
nesouhlasného, pak by tento systém Universa zapracoval na zrušení 
onoho stavu velmi rychle a intenzivně, čímž by nebylo možné tento 
stav vůbec uvést v činnost. 

Zde jen připomínám, že různá "prokletí" či "požehnání" jsou 
systémy zakotvené o řád níže, tedy v astralitě, a s uvedenou 
problematikou nemají nic společného. 

V několika málo odstavcích jsme shrnuli vše, k čemu jsme 
směřovali celou dobu. 

Tak už to bývá. Pravdy jsou jednoduché a nádherné a rovněž 
nepředstavitelně úžasné. 

Lidstvo má tak před sebou přímo neuvěřitelnou budoucnost, kterou 
ani ti nejodvážnější fantastové nejsou schopni načrtnout. 

Ono samo totiž si začne tvořit nejenom základ pro svůj další 
vzestup, ale bude jej přímo řídit. 

Byl bych rád, milý čtenáři, kdybys sis plně uvědomil ohromující 
dopad této skutečnosti. 

Tvrzeni v knize knih – BIBLI o tom, že Bůh stvořil člověka k 
obrazu svému, není jen prázdným gestem, ale naprostou 
skutečností. 
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Stvořil jej tak, že jeho tvorba bude stát vede tvorby Boha jako jeho 
rovnocenný, vyrovnaný a hodnotný potenciál.  

Stvořil jej jako vládce nad HMOTNOSTÍ a to se vším, co k tomu 
patří a přináleží. 

Závěr. 
Co říci na závěr?  
Pokud k sobě necháte dojít tyto všechny myšlenky, pak 

shledáváte, že svět, v němž žijeme, je tak úžasný, že to bere dech. 
Jak hloupě v tomto kontextu vyznívají sebestředné myšlenky rádoby 
zasvěcených lidí o tom, že vše je jim jasné, že všemu nebo téměř 
všemu již porozuměli, a pomalu by chtěli radit Bohu, co a jak s tímto 
Vesmírem. 
Člověk zjišťuje, že tvoří jen nepatrné semínko v úžasném Božím 

plánu. Přitom si uvědomuje, jak mnoho a jak dalece ho vše kolem 
převyšuje. 

Znovu si ověřuje, jak hluboké pravdy již lidstvo objevilo, a jak 
neprozřetelně je ignoruje. Vždyť již zmiňované rčení:  

JAK NAHOŘE, TAK I DOLE. Je velmi výstižné pro celý tento, námi 
probíraný komplex, a velmi dobře ukazuje na celou řadu dějů a 
příčin. 

To DOLE je systém našeho těla, duše a ducha. 
To NAHOŘE je hmota, svět příčin (myšlenkový svět) a duchovní 

svět. 
Takže analogií k dějům ve vyšších sférách je pak chování člověka 

v jeho prostředí hmotného projevu. 
Pokud tedy je člověk dobře zakotven ve hmotě ve smyslu jejího 

ovládnutí, je schopen se dostat o krůček dál, a to ke zvládnutí svého 
stavu v astralitě, tedy ovládnutí emocí.  

Pokud je neovládá, je otrokem, byť by byl ve fyzickém světě třeba 
jeho vládcem.  

Pokud je ale ovládá, je vládcem, byť by byl otrokem v onom 
fyzickém světě. 
Člověk, ovládající emoce, je naprosto někým jiným, než je ten, kdo 

se jimi nechá vláčet dějem událostí. 
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V době, psaní této knihy, byl svět hluboce ponořen do systému, 
který pomocí zrůdné emotivní reklamy ovládal mínění a způsob 
jednání převážné většiny obyvatelstva zejména vyspělých zemí. 

Tato reklama, jež byla vypracovávána "nejlepšími" odborníky černé 
magie, manipulovala lidi dle svého programu a uvážení. Lidé jako 
ovce jdoucí na porážku, kupovali a konzumovali to či ono, věřili a 
brali za svou tu či onu skutečnost.  

Tím z rovnoprávných a hodnotných lidí se stávalo stádo, jež bylo 
možné řídit a usměrňovat dle zájmů různých korporací a 
nadnárodních struktur, temného původu. 

Toto smutné období, jež bude jednou v dějinách označeno za 
jedno z nejhorších, kterými člověk prošel, bylo umožněno pouze tím, 
že ovládaný člověk toto ovládání dovolil. 
Člověk ovládaný pomocí reklam je jako list ve větru, jenž nemá 

svou vlastní jistotu, své vlastní kotvení a jenž je vlastně závislý na 
"droze" této reklamy. 

Stačilo jediné. Vzepřít se tomu a ovládnout své emoce. Tím by se 
člověk vysmeknul možnosti manipulace pomocí systému reklam a 
začal by svůj život tvořit dle svého vnitřního světa. 
Člověk, který ovládá své emoce je tím, kdo má svobodnou vůli, jež 

nepodléhá vnějším vlivům v tom smyslu, že se jim podřizuje, ale 
naopak, využívá je. Má možnost je zhodnotit, což závislý člověk 
nedokáže, a na základě zhodnocení je může buď použít, či odhodit 
jako nepotřebné. I v případě jejich použití, je stále svobodným 
člověkem, neboť je používá na základě svého vnitřního rozhodnutí, 
které je vnějším vlivem neovlivnitelné, alespoň ne tímto způsobem.  

Jedná se tak o soubor lidí, kteří jdou svobodně a tvůrčím 
způsobem tímto světem. Tito lidé mají možnost se vyvíjet a tvořit 
stále úžasnější struktury společenství, vztahů a hodnot, jež přesahují 
onu emoční oblast. 

Jsou to tato společenství lidí, jež ve svých vizích viděli vizionáři 
typu R. STEINERA, typu Maxe HEINDELA ale i z propasti věků lidé 
typu PLATONA, SOKRATA a ARISTOTELA. 

Tito svobodní lidé mohou mnohé. Mohou nejenom tvořit, ale také 
se dostat do nádherného stavu bytí, jenž tuto tvorbu může povýšit do 
hodnot námi dosud netušených. 

Oni totiž otevírají další cestu lidského vývoje. 
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Jak kontrastní se pak k této skupině jeví současný konzumní 
člověk, jenž připomíná spíše krmného vepře, jenž posléze jde na 
porážku. 

Současná většina lidí se ale těmito praktikami nechává dosud 
ovlivňovat, a nejenom že riskuje sama sebe, ale, což je mnohem 
horší, ona riskuje a hazarduje i s budoucností lidstva, a tím i s 
budoucností svou, a svých dětí způsobem, jenž je naprosto 
zavrženíhodný. 

Ve světě příčin je analogická situace. 
Pokud zaměníme emoce za příčinu, pak se dostáváme do tohoto 

světa a můžeme si udělat obrázek o tom, co by bylo, kdyby. 
Pokud se člověk nezorientuje na této rovině, tak může z ní pouze 

čerpat. Je tak odkázán "pouze" na tvorbu, jež je již hotova a on jí 
může pouze používat. 

Vedle vynikajících věcí, o nichž jsme se již zmiňovali ve smyslu 
umění, je zde i mnoho věcí ve smyslu evoluce. Právě zde jsou 
uloženy ony "překážky", jimiž disponuje bytost zvaná LUCIFER 
(česky světlonoš). Už tím, že jeho jméno neodpovídá jeho hrůzné 
pověsti, kterou o něm šíří církevní nauky, dává tušit, že tu cosi 
nesedí. 

Jde vskutku o systém spojený s naší evolucí a s možností naší 
svobodné vůle. To znamená naši možnost svobodně volit v 
okamžiku naší neznalosti. Tím pochopitelně dochází k omylům a 
proto zde musí být systém, který nás z těchto omylů vyvádí. Je to 
právě tento Lucifer, jenž nám klade překážky, a my jejich zdoláváním 
postupujeme vpřed. On sám se ujal tohoto úkolu s tím, že jeho cesta 
je ve skutečnosti "zkratkou" pro pokročilé a jistotou pro ostatní.  

Ovšem tato zkratka je velmi náročná a nebezpečná a možnost ji 
zvládnout je velmi problematická.  

V okamžiku, kdy se dostaneme na tuto rovinu, pak budeme 
podobni člověku, jenž zvládá své emoce, ale budeme o stupeň výše.  
Budeme moci si sami stanovovat a zajišťovat své úkoly a své 
postupy tím, že budeme vytvářet struktury našeho dalšího vývoje 
přímo a nikoliv pomocí vnucených stavů.  To je ovšem možné teprve 
tenkrát, až vše pochopíme a porozumíme tomu. Jinak nám nemůže 
být tato tvorba svěřena, neboť bychom způsobili chaos. To systém 
Universa nepřipustí. 
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Kam směřujeme? 

Řekli jsme si o člověku již mnohé. Řekli jsme si, jak vypadá jeho 
vědomí. Řekli jsme si, jak pracuje s myšlenkami a ukázali jsme i na 
to, jak a jakým způsobem řeší a přistupuje ke svým úkolům tady na 
Zemi. 
Řekli jsme si i cosi o tom, jak a jakým způsobem existuje poté, 

když tento hmotný kabát odloží a vstupuje do duchovních prostorů 
této hmotnosti. I poté, když vystupuje z těchto hmotných oblastí a 
vstupuje a vystupuje do skutečného myšlenkového a posléze i 
duchovního světa. 

To, o čem jsme příliš nemluvili, je způsob jeho cesty. Způsob, 
odkud přišel, co dělá a kam směřuje, to je otázka současnosti. 
Člověk v mnoha případech tápe.  

Neví. 
Mnozí se ho snaží svést z jeho cesty a podřídit svému. 
Zkusme se tedy podívat na to, odkud přišel a kam jde. 
To, odkud přišel, zkusme vzít jen jako náznak směru, který nám 

ukáže v obráceném kontextu, tedy do budoucnosti, jeho směřování. 
Nepoužívejme tedy minulost k tomu, že bychom se do ní či k ní 
vraceli, to je v podstatě nesmysl, ale použijme jí k tomu, aby nám 
ukázala cestu, z které jsme vyšli, její směřování, její stav, ale 
především to, kam se upírá a upíná do budoucnosti. 

Zkusme se tedy podívat na to, co vlastně člověka čeká. Řekli jsme 
si, že člověk se vyvíjí, že podléhá evoluci, že v raném středověku 
vstoupil do oblasti RYB, nebo znamení RYB, které ho tvaruje na jeho 
cestě. 

Nižší části tohoto znamení tvarují jeho chaos, jeho neznalost, jeho 
materialismus, jeho chtíč po moci, bohatství a svým způsobem i 
chtíč po válkách, nenávisti a teroru. 

Jeho vyšší stav pak předpokládá úplně něco jiného. Je to stav 
moudrosti prodlévání, a stav, v němž tato moudrost tohoto člověka 
osloví natolik, že najde sám sebe.  

V současnosti tedy žije tady na této planetě a v mnoha případech 
se domnívá, že již našel to, co dosud hledal. 

To je to nejlepší pro sebe. 
Že je to naprostý nesmysl, lze odvodit hned z několika rovin. Tento 

člověk tápe, je nešťastný, nemá koncepci, nemá myšlenku. 
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Chápe a rozumí tomu, že neví jak pokračovat dál. Tudíž to nemůže 
být nejvyšší stav, ale pouze stav hledání. Tento stav je nezbytný k 
tomu, abychom v něm nalezli onen stav neboli cestu, kam 
pokračovat. 

Jsme ale slepí a tápeme, nevidíme a hledáme.  
Ano, je tady cesta, jsou tu otevřené dveře, ale my ještě pořád 

vrážíme do stěny, neboť jsme slepí. Na otevřené dveře stále 
nemůžeme natrefit.  

Nechť tato naše minulost je nám pomocníkem a ukazatelem, který 
nás povede dál. 

Co ona říká? 
Rozvinutí duše vědomé bylo natolik intenzivní, že Evropa se stala 

představitelem toho nejlepšího, i když v mnoha případech v 
uvozovkách, co tato Země vyprodukovala. 

Kolonie Anglie a ostatních evropských zemí na této planetě 
představovaly tak obrovské území, že nikdy v minulosti nebylo něco 
takového dosaženo. 

Tyto kolonie měly obrovský význam pro šíření evropských 
myšlenek a pro šíření toho, co Evropa zažila a zažívá. Pro šíření 
myšlenek duše vědomé. 

Dnešní Indie je v tomto kontextu zaostalou zemí, která přijímá 
materialismus a prožitky materialismu a učí se jak v tomto 
materialismu se uplatnit. 
Řekli jsme si už v minulosti, že indické (východní) učení je pro 

Evropana mrtvým učením. Útěk z hmotnosti a návrat k Bohům je pro 
nás nesmyslem. Jsme víc jak za polovinou cesty v hmotnosti, a proto 
je pro nás nejbližší cesta k Bohu vpřed. Je to následování toho, co 
evropský člověk vytvořil a tvoří. 

Žijeme v systému, který halasně vyhlašujeme za demokracii. 
Je to ale demokracie? 
Podíváme-li se na definice, pak zjistíme, že je to pustá lež. 
To, v čem v současnosti žijeme, s demokracií nemá naprosto nic 

společného. Tento systém se už tisíce let nazývá oligarchií. 
Je to systém vlády zájmových skupin. 
Strany, které se tady halasně vyhlašují za něco, co hájí zájmy 

obyvatelstva, nejsou a nemohou být žádnými stranami, neboť ony 
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tyto zájmy naprosto nehájí, ale vždy a za všech okolností hájí pouze 
své zájmy. 

To nemá s demokracií nic společného. 
Je to vláda, je to systém, je to cosi co utužuje svou vlastní 

hegemonii a s vládou lidu to nemá téměř nic společného.  
Jak tedy tento náš vládnoucí systém postavit tak, aby se jednalo o 

skutečnou vládu lidu, o skutečnou demokracii? 
Je nutno vyjít z principů běžných v Universu a to především z 

principů, jež se zrcadlí v přírodě. 
Podíváme-li se všude kolem, pak zjišťujeme, že příroda dávno 

před námi tento systém vytvořila a dávno před námi se jím řídí. 
Tento systém nejen že funguje, ale on funguje způsobem, o němž se 
nám ani nesní. 

V tomto "přírodním" systému je naprosto všechno, od nerostů, přes 
rostlinstvo až po zvířata a dokonce až po člověka velmi moudře 
zařízeno. Pokud do toho člověk nebude zasahovat svým chtěním, 
pak to harmonizuje mezi sebou. 

Není tam chyba. Ani tam být nemůže. 
Tento velice složitý systém pracuje bezchybně. Dokonce nejen 

bezchybně, on má schopnost se i vyvíjet a tím umožňuje i vzestup 
sebe samotného. 

My marně hledáme systém, který by byl poplatný tomu, abychom v 
něm aspoň žili tak, jak žít máme. O nějakém vzestupu už ani 
nemůžeme mluvit. 

Co to tedy znamená? 
Existuje nutně určitý systém, řád, který celý tento koloběh řídí. 

Nazvěme ho ŘÁDEM ŽIVOTA.  
Tento Řád Života umožňuje všem svým členům, aby mezi sebou 

komunikovali, existovali, vytvářeli vztahy a zároveň na základě 
těchto vztahů se i evolučně se vyvíjeli. 

Abychom to příliš nekomplikovali, stačí, když zůstaneme jen v 
oblasti zvířecí říše. 

Když si uvědomíte, že celý tento systém je postaven na několika 
základních principech, z nichž to, čemu říkáme instinkt, je jedním z 
hlavních, tak vám dojde moudrost jednání této "Přírody". 
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Moudrost, v níž je zachycena činnost těchto jednotlivých 
komponentů zvířecí říše, a její snaha o vzestup na vyšší příčku 
evoluce. 

Tento systém umožňuje nejenom evoluci, ale umožňuje i to, aby 
mezi jednotlivými prvky této říše docházelo i k čemusi, co umožňuje 
soubytí, souznění a souhru všech jejich členů. 

Podíváme-li se byť na obyčejného broučka, zůstaneme v úžasu 
stát nad tím, jak je koncipován. Jak velmi dokonale a v podstatě 
bezchybně je celý jeho systém vytvořen tak, aby umožňoval jeho 
funkci. Jeho vědomí je pak napojeno na celkové vědomí, jež není 
inkarnováno na této zemské planině a tak tento brouček se jeví jako 
cosi, co je moudrým řízením těchto věcí. 

Proto vlastně existují instinkty. 
Člověk se dostal ale poněkud dále. Člověk se dostal do stavu, v 

němž jeho vědomí JÁ, je přímo tady na Zemi inkarnováno v jeho 
těle, a má tak možnost rozhodovat přímo. 

Má svobodnou vůli. 
Tato svobodná vůle není ještě vyvinutá, Člověk se neuvědomuje v 

plném rozsahu. On se zatím převážně uvědomil pouze ve hmotném 
těle a svou vlastní podstatu své JÁ, svůj Božský princip, nahlíží jen 
málokdo z lidí. 

Obrovské množství lidí vůbec není schopno pochopit a porozumět 
tomu, že nejsou tělem, nejsou duší, ale jsou tímto vnitřním 
principem, touto jiskrou Boha, který přes nás vniká do struktury 
hmotnosti. 

Proto my musíme celý systém postavit na základě Kosmických 
Zákonů a nikoliv pomýlených lidských myšlenkových struktur, jak 
řídit věci a události. 

Pokud se nám to podaří udělat, pak se opět dostaneme do stavu, 
který můžeme označit jako Řád Života, ale na daleko vyšší vývojové 
příčce, nežli je tomu v současnosti. 

Tentokrát to už nebudou instinkty, ale vědomé řízení v rámci 
Kosmických Zákonů. 

Svoboda pak bude to, že my nejenom dobrovolně, ale v poznání 
Zákonů tak, že porozumíme a pochopíme jejich struktury, budeme 
tvořit. 
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Tato svoboda bude nesmírná a nemá obdobu v ničem, co 
jsme dosud zažili. 

Nejedná se vůbec o žádné omezení, to je naprostý nesmysl. Je to 
totéž, jako bych tvrdil, že zemská přitažlivost mě omezuje. 

Jak mě může omezovat? 
Pokud by neexistovala, odletím do kosmu a okamžitě hynu. 

Zemská přitažlivost je pro mne požehnáním. Požehnáním proto, že 
tady mohu žít, existovat a tvořit. 

Úplně stejně se jeví i všechny ostatní tzv. přírodní zákony, neboť 
jsou to zákony Boží, jsou to zákony Universa.  

Úplně stejně se tyto zákony jeví ve smyslu řídících systémů, tedy 
Řádu Života. Budu-li je plně respektovat, tak je mohu využívat, 
používat, mohu pomocí těchto zákonů tvořit. 

Tvořit způsobem takovým, o kterém se mi dosud nesnilo. Mohu 
vytvářet věci, které jsem dosud nemohl, neboť tyto zákony jsou mými 
pomocníky. Zároveň i jako pomocníky je musím respektovat. 

Proto tato svoboda bude tak dokonalá, tak úžasná a tak 
všeobjímající. 

Ovšem ten, kdo toto nechce respektovat, se dostává do stavu, kdy 
vlastně jde proti. Jde proti systému, a proto nemůže uspět. Neboť 
tento systém ho drtí a ničí, až ve svých důsledcích ho odstraní ze 
své cesty. 

Tento systém je neomylný, neboť je postaven na moudrostech, o 
nichž my lidé nemáme ani tušení. 

Takže vrátíme-li se k tomu, čím jsme začali, vrátíme-li se k 
systému, jenž by tady na Zemi měl existovat tak, abychom mohli žít 
a tvořit, pak si musíme uvědomit, že tento systém musí vycházet z 
přírody, z toho čím jsme a kam směřujeme. 

Co to vlastně říká "Příroda"?  
Čiň vše pro to, abys vše činil pro sebe, pro svůj druh, pro to 

aby vše bylo dobré, pro člověka a pro systém jako takový. 
V čem že se to nejvíc prohřešujeme? 
V tom, že tvoříme pouze pro sebe a nikoliv pro člověka, už 

vůbec ne pro systém a jsme naprosto v rozporu se vším, co lze 
označit nad systém, tedy za Boží Zákony. 

Jakmile je ale začneme porušovat, tak porušujeme samotný princip 
samotného člověka.  
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Samotného sebe sama. 
Nemůžeme uspět! 
To je totéž, jako bychom chtěli vzorovat přitažlivosti. Jako bychom 

chtěli vyskočit ke hvězdám. Budeme podobni bláznům, kteří 
poskakují, kteří nic netvoří, kteří jsou vlastně hlupáci. 

To v tom lepším případě. 
Pokud ale svou činností budeme narušovat okolí, což u 

současného člověka se děje mírou vrchovatou, tak si vlastně 
podřezáváme větev, na níž sedíme. 

Znovu zdůrazňuji. 
Vrátíme-li se k systému, pak ho musíme vytvořit tak, abychom 

mezi sebou mohli žít v lásce a v souznění. 
To ale znamená, že musíme jednoznačně a provždy odložit 

systém, který se nazývá EGO, a musíme nastolit další vyšší stupeň, 
kterým je SLUŽBA.  

Služba jeden druhému. 
Touto službou můžeme potom vzájemně, a v úctě jeden ke 

druhému, vytvořit systémy, které jsou nad tím vším, co jsme kdy na 
Zemi vytvořili. 

Budeme-li jeden druhému pomáhat, pak ho nebudeme ničit, ale 
naopak budeme přispívat k jeho zušlechťování. Tím nebudeme 
pochopitelně ničit ani věci, které vytvořil, ale naopak, budeme je 
zvelebovat. Pak nebudeme ničit říše a skutky, které člověk na své 
cestě vykonal, ale budeme si jich vážit a ctít. 

Tak jedinou možností je služba jeden druhému. 
Je to vyšší stupeň, do kterého člověk nutně musí dojít. Je to vyšší 

stupeň, který je dosažitelný pouze tím, že máme SVOBODNOU 
VŮLI. 

Instinkt nám byl odebrán a dána Svobodná Vůle. 
Dar darů. 
A tento dar vede k dalšímu vyššímu bytí, k něčemu, co v očích 

BOHA, v očích UNIVERSA, v očích všech vyšších bytostí, teprve 
dělá z člověka – ČLOVĚKA. 

Nuže tedy pojďme a tvořme. 
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Je svět dokonalý? 
 

Ve svých přednáškách, pojednáních a posléze i knihách 
mnohokrát zdůrazňuji zdravý (selský) rozum a přístup, jenž by 
odrážel logiku v uvažování a posléze i moudrost nás lidí. Nikoliv tedy 
suchý vykombinovaný a pouze letmý rozumový přístup. 

Proto mě poněkud zaráží rozpory lidí, kteří si je zřejmě asi ani plně 
neuvědomují a přitom jsou naprosto zbytečné. Jde o nepochopení 
Božího stvoření jako takového.  

Začněme ale od začátku. 

Jistě se shodneme na tom, že Bůh stvořil tento svět dokonalý. 
Ostatně ani jinak to není v podstatě možné. Pokud by tomu tak 
nebylo, pak by nutně musela nastat taková situace, která by vedla ke 
kolapsu, nemluvě o tom, že by nebylo možné vůbec předpokládat 
stav, který je v současnosti. Protože tento názor má drtivá většina 
lidí, nebudu ho zde dále zdůrazňovat, ale vezmu ho rovnou za 
axiom. To znamená za daný stav, z něhož se vychází.  

V tom okamžiku ale nastanou v myšlení člověka rozpory, neboť on 
vnímá že: 

1. Člověk je tvor nedokonalý 
2. Církve jsou špatné 
3. Bible je s chybami 
a tak podobně. 
Vezměme to ale postupně. 
 

Člověk je tvor nedokonalý. 
Pokud by to měla být pravda, pak je celý systém stvoření chybně 

nastaven. Vždyť výsledkem je nedokonalost!!! 
Vyjdeme-li tedy z axiomu o stvoření, pak nám nutně vychází opak.  

Člověk je tvor dokonalý.  
V čem je tedy problém?  
V tom, že my ho jako dokonalého nevidíme!  



 
 
 

Stránka 152 

Tady je nutno hledat chybu! 
Chyba tedy musí být v našem hodnocení. Člověk je tvor, který na 

této Zemi přebývá a na ní se i vyvíjí. Jak tělesně, tak především 
duchovně. Nemůže mít tedy ukončený vývoj, neboť jsme uprostřed 
děje. Takže to, co my vnímáme jako nedokonalost, je pouze stav 
našeho bezprostředního vývojového stavu. Nejde tedy o 
nedokonalost, ale o skutečnost odložení jednoho principu ve vývoji a 
nastartování dalšího. Pochopitelně se námi odkládaný princip musí 
jevit jako nedokonalý, jinak bychom ho neodložili. V našem případě 
EGO.  

Opět jsme tu u systému našeho vnímání či pohledu.  
To, co způsobuje onen vjem nedokonalosti je systém našeho 

rozumu. Takže je nutné tento systém podrobit zevrubnému 
hodnocení.  

Dokonalost člověka tedy spočívá v jeho možnosti vývoje, a to po 
všech stránkách, včetně duchovní. Tady by mohlo nastat 
nedorozumění a proto hned v úvodu se podíváme na to, co se to 
vlastně v člověku vyvíjí. Jeho duchovní jádro, jeho JÁ je dokonalé. 
Je to obraz Boha v nás. Problém je v tom, že toto JÁ u většiny lidí 
není totožné s jejich vědomím neboli EGEM. Důvod je jasný. Člověk 
svým uvědoměním si sebe sama nastartoval toto EGO, ale zatím ho 
nedokázal transformovat do stavu, který odpovídá tomu, co je zde 
označeno jako JÁ. 

 
Takže bezprostřední vývoj spočívá v této transformaci. 
Jak probíhá? 
Jde o několik stupňů a zde je nebudu probírat. Přesáhlo by to 

rámec tohoto povídání. Zmíním jen bezprostřední. Tím je ovládnutí 
našich emocí a vlastně astrality jako takové. To znamená 
ovládnutí ve smyslu pochopení a posléze vyjití nad daný stav. 
Tady je klíč k porozumění dokonalosti člověka.  

Aniž je mu cokoliv vnucováno, člověk nachází řešení a vychází 
nad problém. Jde vlastně o první stupeň zasvěcení či chceme-li 
moudrosti. Shrneme-li to. 
Člověk je dokonalým nástrojem Boha ve smyslu produchovnění 

hmotnosti a povznesení sebe i hmotnosti na zcela novou rovinu 
kvality. 
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Z uvedeného zároveň plyne několik závažných závěrů. 
• Člověk přišel na Zem aby se vyvíjel 
• Svou evolucí zapadá do celkové evoluce 
• Svou cestu si řídí sám a své vstupy do hmotnosti rovněž 

(reinkarnace) 
• Je součástí úžasného Božího plánu stvoření, které stále 

probíhá. 
 

Podívejme se teď na tvrzení o církvích. 
 
Církve v dějinách lidstva jsou zodpovědné za množství utrpení, 

životů a neštěstí.  
Ano je tomu tak a přesto lze konstatovat, že jsou dokonalé.  
Proč? 
Je to podobné jako s člověkem. EGO člověka zde zastupuje 

kolektivní EGO té které církve. To, co jsme u člověka hodnotili jako 
dokonalost, to je jeho schopnost vývoje, je v církvi skutečnost 
LÁSKY a tedy vyjádření Boha jako takového.  

Bůh se ale nereprezentuje přes rozum! 
Takže jak je to s církvemi? Pokud by nebyly, pak nastane stav, že 

jakákoliv jiná organizace je zastoupí v jejich nízkém vyzařování. 
Takže kolektivní EGO se projeví tak jako tak. Tomu nelze zabránit, 
dokud lidé jako celek toto EGO neodloží ve smyslu transformace do 
vyššího stavu svého bytí. To, co by ani náhodou ale nemohlo 
existovat, by byla ona skrytá esoterická složka toho kterého 
náboženství, to je LASKA. Náboženství jednotlivých skupin lidstva 
tedy vývojem splynou do jednotného stavu tím, že odloží svojí vnější 
formu (EGO) a ponechají si pouze základ (LASKU) a k ní přidají to, 
co se dneska již zcela jasně rýsuje jako další stupeň a to je 
POZNÁNÍ. 

Dokonalost v církvi vystihli jen někteří. Byl jím na příklad již zesnulý 
papež JAN PAVEL II. a několik dalších. Ti, kteří vidí jen vnější 
činnost, nevidí podstatu pro kterou církve existují. Je nutné se 
zaměřit na hloubku myšlenek a dění. Pak podstata vyplave na 
povrch. 
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Závěr.  
Podobně jako s člověkem, je i zde rozum nedokonale použit a to 

pouze ve svém letmém přiblížení. Je nutno věci promyslet a pochopit 
dříve, než uděláme závěry. Pak docházíme k celkovějšímu pohledu, 
který se jeví mnohem moudřejším. 

 

Bible 
 
Bible není příručka ani kniha faktu. Je to ESOTERICKÁ 

(mystická) KNIHA. Proto jsou zde sdělení, jež jsou určena člověku, 
kódována. Jednak do legend a jednak do podobenství. Ten, kdo 
chce rozumět Bibli, musí rozumět i tomu skrytému. Jinak bude 
podoben Jehovistům, kteří se na Bibli neustále odvolávají a přitom jí 
nerozumí ani zbla. 

Proto není důležité, jestli to či ono bylo z Bible odstraněno či 
nikoliv. Jde o podstatu. Pokud nebyla odstraněna celá část, pak lze 
z ní vyčíst vše tak, jak bylo původně zamýšleno. Je to podobný 
systém jako hologram. Znamená to, že část mi dá celkový pohled, i 
když ten nemusí být propracován do detailu vzhledem k chybějící či 
zaměněné části. Proto je BIBLE pravdivou a úžasnou knihou. Klíč 
k jejímu porozumění ale vlastní jen nemnozí. Takže přesto, že si její 
části formálně odporují a mnohdy dost značně, je úžasnou zprávou 
nám lidem. Ve skutečnosti líčí tato kniha děje z jiného úhlu pohledu, 
než na který jsme zvyklí, přičemž ten pozemský, tj. racionální není 
důležitý. 

 
Tak se dostáváme k tomu, že základní axiom není porušen ani 

zpochybněn. Rozum je pouze něco, co samo o sobě nic neznamená. 
Je to pomůcka a proto je nutné s ní i tak zacházet. Zvířata rozum 
nemají, a my až přejdeme do stavu skutečného člověka, ho rovněž 
mít již nebudeme. Lépe řečeno bude jen malou součástí rozsáhlého 
komplexu naší moudrosti, kterou pochopitelně nebudeme vydávat za 
rozum, ale za cosi, co ponese jméno daleko hodnotnější a v němž se 
bude zrcadlit moudrost jako taková. Rozum je pouze cosi, co jsme 
na své cestě vývojem potkali, zpracovali a použili pro náš další 
vzestup. 
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Bylo by toho pochopitelně ještě více. Například pohled lidí na 
dvojnost ve hmotnosti nebo jejich hodnocení dobra a zla a tak 
podobně. Veškeré nedorozumění plyne ze skutečnosti, že se lidé 
domnívají, že svět, který nahlížejí, je komplexní. Ani zdaleka tomu 
tak není. Je nutno si uvědomit, že naše smysly nám poskytují jen 
nepatrné procento toho, co nás obklopuje (dle vědců 97% hmoty 
vůbec nejsme schopni registrovat). Náš rozum je teprve na začátku 
svého vývoje a kombinační schopnosti ve smyslu moudrosti jsou 
pouze na startovací čáře. To nemluvím už vůbec o tom, že nás 
zastupuje EGO a my to tolerujeme. Pokud tedy nepřevezmeme 
vládu nad sebou samotným, jak můžeme hodnotit svět kolem sebe?   
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STAV SOUČASNÉHO POZNÁNÍ 
Toto povídání vzniklo před delším časem a bylo vydáno vlastním 
nákladem v útlé brožůrce. Do této knihy je zařazeno pro svou 
aktuálnost a to přesto, že od té doby došlo k převratným událostem. 
Především se jedná o rozšíření povědomosti o objevu torzních 
informačních polí, jako o nosných pilířích stavby našeho světa. 
Tato úvaha je postavena především na nutnosti pochopit a uchopit to 
základní a tím je v této úvaze i v životě  -  vztah. 

Pojednání nulté 
Smyslem tohoto pojednání je ukázat na vztahy, souvislosti a 

hodnoty, jež tu sice vždy byly, my ale máme pro ně omezené 
vnímání. Jsme dětmi současné civilizace a tak přebíráme i její 
hodnoty. Je na nás, abychom tyto hodnoty rozpoznali a zjistili, zda 
jsou dobré či nikoliv. 

 Většina lidí je přebírá nekriticky a tak, s upadající morálkou 
společnosti, upadá i průměrný člověk jako takový. Jeho obzor a 
rozhled se zužuje a přesto, že je schopen vnímat stále více 
informací, začíná působit pouze v plošném vnímání světa.  

Svět sám o sobě je rozmanitou paletou a záleží jen na nás 
samotných, co vše jsme schopni si z něj vzít. Mnozí z nás jsou v 
současné době již tak poškození, že nejenom nejsou schopni 
rozpoznat různorodost světa, ale ani nejsou schopni pochopit, že 
tato různorodost existuje.  

Toto pojednání je pokusem těmto lidem ukázat na materialistických 
náhledech jejich omyl a vysvětlit jim na normálních věcech 
nesmyslnost materialistického pojetí světa. Zároveň je to pojednání i 
pro ty z nás, kteří sice vědí cosi o světě za hranicemi materiálního 
vidění, ale nejsou schopni si tento stav ujasnit ve vztahu k 
základnímu, tedy materialistickému pojetí světa. 

Je velmi mnoho literatury pojednávající o duchovních věcech a to 
jak z Východu, tak i z Evropy a Ameriky. Literatura, jež by stanula 
mezi touto a materialismem prakticky neexistuje. Jen velmi málo lidí 
se zabývá zároveň materialistickou i duchovní vědou. Světlou 
výjimku tvoři nádherná kniha Fritjof Capra  TAO FYZIKY. Což je 
světový bestseller amerického fyzika o hlubokých souvislostech mezi 
teoriemi "nové fyziky“ a koncepcemi taoismu, buddhismu, zenu a 
hinduismu 
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Toto krátké pojednání na nezvratných, snadno pochopitelných 
důkazech, jednoznačně a nesmlouvavě vyvrací materialistické pojetí. 
Objasňuje teorii relativity ne ve vzorcích, ale v pochopitelných 
vztazích. Působnost fyzikálních zákonů rozšiřuje do oblastí pro nás z 
fyzického světa nedostupných. Ukazuje na nesmyslnost přízemního 
vidění světa. Ukazuje, že v opačném případě si odřezáváme 
nejdůležitější část svého vnímání jako takového. 

Pojednání prvé 
Člověk se od pradávna snažil pochopit a porozumět své existenci 

zde na Zemi. Na jedné straně se mu zdálo, že jeho možnosti jsou 
neomezené a na druhé shledával bezmocnost svého úsilí. Vždy, 
když narážel na věci, jež přesahovaly jeho chápání, se pokoušel 
najít řešení. Ne vždy ho nacházel v rozumu, nebo lépe řečeno v tom, 
co za rozum považoval. Začal se tedy uchylovat k vysvětlení mimo 
rámec tohoto rozumu a tím tento fenomén tajemna předal silám 
mimo něj samotného. Z pohledu dnešního člověka, jenž je zasažen 
technikou 20. století, se může zdát toto počínání dětinské, ne-li 
přímo směšné. Přesto je tu ale něco, co i dnešního člověka přivádí k 
léčitelům, nahání hrůzu z neznámých jevů a fenomén smrti je něčím, 
o čem se ve "slušné" společnosti raději nemluví. Mám pochopitelně 
na mysli smrt vlastní, ne těch druhých, o níž mluvíme bez problémů 
a to do okamžiku, nežli se dotkne nás samých. 

Každý, i ten nejotrlejší člověk, si položí otázku v okamžiku úmrtí 
velmi blízkého člověka, o smyslu života. O tom, co je za ním, a zda 
mají či nemají pravdu ti, co vše duchovní zavrhují. Nebo jestli snad je 
přeci jenom cosi na tom, o čem mluví ti, co hlásají pravdu věčného 
života. Pokusme se tedy spolu, bez předsudků, ale s trochou vědy 
se na tento problém podívat ze strany lidí, jejichž krédem je 
materialismus a jimž je cizí vše duchovní. Dojdeme-li ve svých 
úvahách do stavu, že pomocí jejich argumentů dokážeme pozice 
materialismu zpochybnit, bylo by velmi vhodné se nad celým 
problémem zamyslet důkladněji a přehodnotit celé materialistické 
nazírání na svět. 
Vrcholem současné vědy a techniky jsou vědci pracující v 
atomových (jaderných) laboratořích. Tento pojem je poměrně široký, 
ale není smyslem tohoto pojednání rozvíjet jednotlivé disciplíny. 
Tímto termínem jsou zde míněny výzkumné ústavy atomové fyziky, 
zrovna tak, jako přímo praktická pracoviště jak mírových, tak i 
vojenských atomových projektů. Tito vědci přímo v praxi zkoušejí a 
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v experimentech ověřují samu podstatu naší existence. Pracují totiž 
s dosud nejmenšími částmi tohoto našeho světa. Jejich závěry, 
spolu se závěry zdravého lidského rozumu, by měly dát nahlédnout 
pod pokličku jevů, jež jsou naším předmětem zkoumání. 
 S čím že to vlastně pracují?  
Dříve nežli začneme zkoumat tuto otázku, zeptejme se jinak. Podle 

čeho, jakých kritérií, přistupují k experimentům? 
Základním nosným pilířem jejich práce je TEORIE RELATIVITY a 

KVANTOVÁ MECHANIKA. Oba dva přístupy (teorie) slouží dnes za 
základ pohledu na svět kolem nás. V mnohém již zcela nesplňují 
současné předpoklady, ale to proto, že je stále zřejmější, že jsou 
pouze částí mnohem obsažnější a tím komplexnější teorie, která 
daleko lépe vystihne svět kolem nás. Zároveň je ale zcela jasné, že 
tyto dílčí teorie budou platit i nadále a budou v našem prostoru 
vesmíru zastupovat tuto obecnější teorii, jako její zvláštní stav. 
Jedná se o podobnou situaci, která nastala objevem TEORIE 
RELATIVITY vzhledem ke klasické fyzice.  

Každému fyzikovi je jasné, že součet rychlostí není součtem jejich 
dílčích částí, ale chyba takto vzniklá je nepatrná v našem 
každodenním životě. Proto je nepraktické tento součet počítat jinak. 
Pro ty, kdo nejsou ve fyzice doma, uvádím jednoduchý příklad. Vlak 
jede rychlostí 60 km/hod. a průvodčí v něm jde rychlostí např. 4 
km/hod. ve směru jízdy vlaku. Dle klasického výpočtu je rychlost 
průvodčího vzhledem k zemi 60 + 4 = 64. Tento výpočet ale není 
správný. Podle TEORIE RELATIVITY je součet nepatrně menší, než 
64 km/hod. Rozdíl je ovšem tak malý, že ho nelze zaznamenat 
žádným současným přístrojem. Rozdíly začnou být měřitelné až u 
rychlostí, jež dosahují kosmická tělesa, či kosmonauti. Čím bliž k 
rychlosti světla (300 000 km/sek.), tím tyto rozdíly narůstají. Při 
rychlosti světla jsou pak dílčí součty stejné jako výsledek. Znamená 
to, že rychlost světla je nejvyšší dosažitelnou a dále nepřekročitelnou 
hranicí rychlosti hmotného bodu (tělesa) ve vesmíru. 

Teď se poněkud předběhnu a sdělím vám jednu perličku k 
zamyšlení. Vesmír, alespoň nám známý je tak velký, že světlo by 
přes něj letělo cca 20 až 40 miliard let. Vědci v experimentu na konci 
80-tých let zjistili, že částice na odvrácených stranách vesmíru o 
sobě ví. Znamená to, že stane-li se něco na jedné straně vesmíru, 
druhá strana o tom ví. Otázkou je jak?  

Jak může informace proniknout tak obrovským prostorem v 
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nulovém čase? Co je jejím nositelem? Jak to, že v tak obrovském 
prostoru nedojde ke zkreslení či ztrátě této informace? 

Pojednání druhé 
Člověk od pradávna pozvedal své oči ke hvězdám. Jednou proto, 

aby v nich našel krásu, podruhé proto, aby v nich hledal poučení. 
Pokaždé, když k nim pozvedl své oči, hleděl k nim s patřičnou 
pokorou a respektem. Dokonce by se dalo říci i s určitou úctou. 
Podvědomě vyciťoval jejich úžasnou sílu a prostor, jenž je obklopuje. 
Dnešní člověk hvězdy již nevidí. Jsou zatemněny nejenom spoustou 
reklam a světel v ulicích či jinde v našich městech a obcích, ale i 
tmou současných lidí, jež nosí ve svém srdcí. Oni již nejsou schopni, 
pro shon současného světa ani tyto oči přizvednout, natož se dlouze 
zadívat tam, odkud lze tušit podstatu naší existence. Na věci nic 
nemění ani skutečnost, že máme spoustu přístrojů a lidí k tomu 
zvlášť určených, kteří toto pozorování provádějí.  

Oni totiž ve skutečnosti vidí tyto hvězdy úplně jinak, než naši dávní 
předkové. Pro ně jde jen o nebeské objekty ke zkoumáni, nikoliv tedy 
o jejich harmonií a krásu. Nevidí a necítí vzájemnou souvztažnost a 
už vůbec ne "hudbu sfér ". Pozorování těchto hvězdných těles se 
provádí obdobně, jako u obrazu, jenž představuje umělecké dílo. 
Pozorovatelé ale místo jeho krásy zkoumají rám, do něhož je 
zasazen, plátno, z něhož je zhotoven a barvy, jimiž je vytvořen. 
Skutečnou podstatu obrazu, jež je nezávislá od jmenovaných 
komponentů, nevidí. 

Pojďme se nyní podívat na jeden z nosných pilířů materialismu a to 
jeho vlastní zbrani. To jest důkazy nesenými v rámci fyziky. 
Pokusme se odhalit svůj vlastní postoj, zda také ve hvězdách 
vnímáme jen rám, plátno a barvy, či jsme schopni vidět neviděné. 

Každý z nás den co den bere do rukou spoustu předmětů, 
orientuje se na ulici a čte. Jinak řečeno používá zrak, jako hlavní 
nosné médium pro styk se světem. Materialista zde vidí důkaz pro 
tvrzení o objektivnosti světa. Pokud by to neměla být pravda, pak se 
hroutí hlavní pilíř tohoto materialistického tvrzení. Jak je to tedy s 
viděním? 

Od předmětů, jež jsou v našem zorném poli vidění, se odráží 
fotony (částice světla) a dopadnou na sítnici našeho oka. Zde jsou 
zpracovány na nervový vjem, jenž je veden dále po nervovém vláknu 
do mozku. Zde se vytvoří obraz dané skutečnosti, jež se nachází 
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před námi. Mozek pak tento obraz promítne vně a u nás vzniká 
dojem, že námi vnímaná skutečnost existuje přesně tak, jak to 
registrujeme. Problém je v tom, že jde o klam. Je to perfektní 
zpracováni informací a nic víc. Pro člověka, který se danou 
problematikou nezabývá, to může znít nepochopitelně. Podložme 
tedy toto tvrzení důkazy. 

Síla vzruchu na sítnici oka je přímo úměrná množství dopadajících 
fotonů. Tím vidíme bud' světlejší, či tmavší povrch před námi. Barvy 
pak jsou pouhým frekvenčním vyjádřením vlnové délky. Každá barva 
má svojí frekvenci. Z tohoto tvrzení plyne, že barvy ve skutečnosti 
vůbec neexistují a vytváří je až mozek, jako doplněk k danému 
obrazu. Tuto skutečnost potvrzuje jak duha na obloze, jež je 
rozkladem proudu fotonů (světla) na kapičkách vody, na jednotlivé 
složky, tak i černo-bílé vidění mnoha živých tvorů.  

Z uvedeného rovněž plyne, že je možno děj "viděného" simulovat. 
Lze vytvořit něco, co bychom považovali za skutečnost a nebyla to 
pravda? Holografické vidění je jedním z důkazů, ale je jím i možnost 
přímého vyslání fotonů na sítnici oka, přičemž dotyčný bude v 
domnění, že nazírá skutečnost.  

V současné době se rozbíhá hit virtuálního vidění. Tento jev je 
založen na zde uvedené skutečnosti. Ti z čtenářů, kteří nosí brýle a 
mají jedno oko slabší, mají dost často brýle stejných dioptrií. Je to 
způsobeno tím, že jejich mozek se naučil vytvářet obraz tak, že z 
jednoho oka jde signál mírně poškozen. Když těmto lidem u očního 
lékaře nasadí na oči správné dioptrie, jejich obraz se rozpadne a to 
přesto, že při zkoušce na každé oko zvlášť je vše v pořádku. Opět 
důkaz toho, že to, co vnímáme je iluze. To nemění nic na 
skutečnosti, že předměty existují. Tvrdím jen, že skutečnost, tak jak 
jí vnímáme je našim výtvorem. Lze se oprávněně dotazovat, jak by 
nás viděl případný návštěvník z cizích světů, jenž by také měl to, co 
my nazýváme zrak. Je možné, že frekvence, jež u nás představuji 
barvu, by u něho vytvářely zvukový vjem? Síla toku fotonů, příjemný 
či nepříjemný pocit? Odpověď' je nasnadě. Jistě, že je to možné. 
Obdobným způsobem pracují naše přístroje a to jak v kosmu 
(snímání dějů v neviditelném světle a převod na barevnou viditelnou 
složku), tak i přístroje např. v lékařství, které vjem, jenž není možno 
pozorovat přímo, převedou na signál pro člověka srozumitelný. Tak 
je to tedy s naší realitou. 
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Pojednání třetí 
Člověk na Zemi žije snad 800 000 let. Jeho současná podoba je 

ohraničena asi 40 000 lety. Současná povědomost sahá do období 
asi 6000 let před Kristem. Zatímco země trvá 5.000.000.000 let a 
nám známý vesmír asi 20.000.000.000 let. Na první pohled je tu 
velký časový rozdíl. Tyto údaje jsou získány na základě současných 
poznatků, které jsou podřízeny vědě jako základnímu fenoménu 
dnešního člověka. Přesto si člověk činí právo se stavět k přírodě jako 
její řídící složka a ne jako její součást s tím, že by měl pokorně 
přijímat a naslouchat jejím zákonům.  

V prvém pojednání jsem se zmínil o fyzikálním pokusu, jenž 
znamená přenos informace v nulovém čase z jednoho na druhý okraj 
vesmíru. Ve druhém jsem poukázal na iluzi našeho vnímání očima, 
když jsem vysvětlil, že obraz, jenž vnímám pomocí očí a o němž se 
domníváme, že je vně nás a skutečný, je pouze naše představa 
vytvořená mozkem. Nastává čas se zeptat na to, co je TO NĚCO 
kolem nás a v nás. 

Vědci konce 19. století měli za to, že fyzika je vědním oborem, 
který se vyčerpal, a vše podstatné již bylo řečeno. Tehdy 
materialismus slavil svůj největší úspěch. Přesto bylo nakonec vše 
jinak. Jak? Přišel jistý pán a začal tvrdit, že veličiny ve fyzice dosud 
neotřesitelné, jako čas, prostor, hmota a podobně, jsou pouze 
relativním vyjádřením, vztaženým k danému objektu a nejsou 
veličinou stálou. Nebudu zde popisovat, jak vznikla TEORIE 
RELATIVITY, ale chci zdůraznit její dopad do myšlení lidi. Ona totiž 
neříká nic víc ani míň, než to, že vztah mezi objekty je prvotní a 
objekt jako takový, druhotný. Jde o tvrzení, jež je v diametrálním 
protikladu k současnému přežívajícímu světonázoru.  
Je velmi zarážející, že i dnes, po 100 letech od vzniku této teorie a 
jejích nesčetných prověření v praxi, je většina lidí včetně vědců v 
zajetí myšlení 19. století. 
Jaký je a jaký není tedy vesmír kolem nás?  
Existuje-li vztah, pak objekty na jeho koncích mohou tento 

vztah přijímat, či odmítat, ale nemohou ho vytvářet. Naopak, je to 
vztah, jenž vytvoří (přetváří) objekt. Konkrétně – existuje láska a to 
bez ohledu na to, zda jí poznám či nikoliv, dokonce bez ohledu na to, 
jestli jí vůbec někdo pozná. Určujícím momentem našeho bytí 
tady není to, že jsme v těle zde na zemi, ale náš vztah ke všemu 
kolem, včetně nás samých. 
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Z tohoto hlediska není tak důležité, zda to kolem je přesně tak, jak 
to vnímáme naším smyslovým vybavením, nebo je to iluze. Jde 
přece o vztah a ne o věc samu. Tím je umožněno žití na Zemi v 
nepřeberné paletě. Jeden zde může žít jako v ráji a druhý, hned 
vedle jako v pekle. Z uvedeného plyne ještě závažnější fakt, že náš 
osud není vytvářen objekty zvenčí, ale vytváříme si ho sami a to tím, 
že se na ten či onen vztah napojujeme více nebo méně intenzivně. 
Zní to neuvěřitelně a přesto je to pravda. Světu je to známo celé 
století a přesto, kdo se tím řídí a kdo to vůbec ví?  

Naše poznání získávané ze škol mluví o něčem jiném a je 
poplatné myšlení vědců konce 19. století. 

Zanechme na chvíli těchto úvah a podívejme se, kam přivedlo toto 
myšlení současné vědce konce 20. století. Dle současného názoru 
je současný, nám známý hmotný vesmír pouze jakousi pěnou na 
oceánu virtuálních částic, jež do našeho vesmíru pronikají jen v 
případě, že dochází k energetickým projevům našich částic. Trvání 
je velmi krátké a je na pokraji měřitelnosti. Tím je také dáno, že 
nejde o porušení zákona zachování energie, neboť virtuální částice 
se opět vrací.  

Vše se jeví tak, jako by energetický projev vyvolal jen rozbouření 
tohoto oceánu. Zde lze hledat příčinu jevu zmíněnou v prvém 
pojednání, to jest přenos informace nehmotným prostředím jiného 
subjektu. Zde lze nalézt i vysvětlení způsobu stavby našeho 
vesmíru. Ten totiž není tím, čím se zdá být, ale úplně něčím jiným.  

Tak jako nikdo nepochybuje o tom, že Země je kulatá a je na 
oběžné dráze kolem Slunce a to přesto, že běžně vnímáme pohyb 
Slunce po obloze, tak také nechť nás neudiví tvrzení vědců. 

Co tedy tvrdí? Hmota jako taková není. Vše je pouze energie 
zakotvená v prostoru a čase. Při bližším pozorování pak lze tvrdit, že 
je lépe mluvit o polích energie, nežli o izolované energii. Tomuto 
postoji nasvědčují i výzkumy supravodivosti a supratekutosti, 
zmíněné pokusy o vědění částic o sobě a lze tím vysvětlit i dávná 
tvrzení indických a čínských vědců jako i třeba současný problém 
pohybu elektronů ve vodiči. (Poznámka redakce: V současnosti se 
už dokonce mluví o informačních polích, jež tuto energii řídí do stavu 
hmotného projevu)  
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Pojednání čtvrté 
Současný člověk žije běžným životem. Přesto ho nejvíce oslovuje 

nikoliv současná životní situace, ale ta minulá. Nejvíce pak dětství. 
Proč? 

Odpověď je nasnadě. Současný člověk neumí žít přítomným 
okamžikem. Jen si zkuste projít vlastním dnem. Ráno po probuzení, 
jste již myšlenkami v práci, pak až se tam dostanete, tak zase doma. 
Doma pak jste zase u svých známých a tak to může jít pořád dokola. 
Zkuste žít tak, že jste právě teď a tady. Zjistíte, že neustále z tohoto 
časového rámce utíkáte. Tak váš život spočívá ne v prožívání, ale v 
něčem úplně jiném.  Tak po letech na prožívaný život vzpomínáte a 
zjišťujete, že tento život není plnohodnotný. Všichni velcí lidé všech 
dob poukazují na to, že je nutno navodit normální stav. Když jde 
člověk do práce, tak vnímat zpěv ptactva, vůni květin a podobně, ale 
rozhodně nepřemýšlet o tom co bude v práci. Proč to tak zdůrazňuji? 
Protože v prvém případě jsme otrokem svého vztahu k životu a jsme 
nesvobodným člověkem, bez ohledu na to, v jakém systému žijeme. 
V druhém případě jsme to my, kdo určuje míru tohoto vztahu a tím 
vlastně hodnotu prožívání. 

V minulých pojednáních jsem mluvil o tom, že určujícím kritériem 
nejsou objekty, ale vztah mezi nimi. Již dávno před námi lidé přišli na 
to, že vesmír je vlastně složen z úrovní. Zjistili, že to co se odehrává 
v jedné úrovni, se nutně odráží ve všech dalších. Platí to pro fyziku a 
člověka, zrovna tak pro člověka a vesmír (hvězdy). Takže podle 
TEORIE RELATIVITY je rozhodující, v jakém vztahu se nachází 
objekty mezi sebou a dle toho se dají určit další kritéria. Na základě 
předchozího tvrzení lze toto aplikovat i na lidskou říši a dle dávného 
výroku JAK NAHOŘE TAK I DOLE lze tvrdit, že i člověk je pouze 
objektem a určujícím kritériem je vztah. Je tomu skutečně tak? 

Podíváme-li se kolem sebe, pak nám nezbude nic jiného, než 
konstatovat pravdivost tohoto tvrzení v plném rozsahu. Vztah k 
věcem, lidem, hodnotám, morálce a já nevím k čemu všemu ještě, 
určují náš život. Tím se může stát, že mrzák je nepředstavitelným 
optimistou a člověk mající vše není schopen normálního života a 
třeba ho i ukončí sebevraždou. Tady evidentně není určujícím 
kritériem moc a bohatství, ale ani zdraví.  

Určujícím kritériem je vztah sám k sobě, k hodnotám vyššího 
řádu, jež jsou na příklad představovány láskou, vírou a 
podobně. 
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Protože mnoho lidí odmítá brát tyto hodnoty za základ, jsou 
postaveni do role otroka, jemuž je předhozeno něco ze zbytků. 
Ano, moc, sláva, peníze a holdování svým vášním jsou tyto zbytky. 
Že to zní neuvěřitelně? Podíváme-li se kolem sebe a jsme-li jenom 
trochu kritičtí, pak musíme konstatovat, že člověk, který nám hodně 
dává a to jak oporu v životě, tak i morální sílu, není ten, jenž se 
holedbá mocí a slávou. 
Co je tedy to pravé? Náš nedávný prezident p. Václav Havel svého 

času prohlásil: "Mír v této zemi může nastat teprve tehdy, až tento 
mír bude mít každý z nás v srdci". Toto je nutné brát doslovně.  

Pokud budou tací, co volají po trestu smrti, pokud budou žádány 
"krváky" v televizi a pokud budeme k sobě navzájem netolerantní,. 
pak ani "ovzduší" této země nemůže vykazovat znaky míru.  

To, že mlčí zbraně, ještě zdaleka není mír. V bývalé Jugoslávii 
mlčely zbraně mnoho desítek let, aby se pak "rozhovořily" nebývalou 
měrou. Kvalita vztahu k životu je dána souborem dílčích vztahů. Tyto 
vztahy pak představují základ, z něhož je nutno vycházet. Tedy 
vztah k sobě nelze nadřazovat nad vztah k jiným, ale ani ho 
podceňovat. Kristus ve svém odkazu lidem praví – Co jste učinili 
jiným, mně jste učinili. Také učí nacházet lásku nejenom v lidech, 
ale ve všem kolem. A v neposlední řadě je to procedura odpouštění. 
Tudy vede cesta ze začarovaného kruhu. 

Tak jsme se od fyziky dostali až k lidským vztahům. Lze ale 
pokračovat i na jiných rovinách, jako na příklad na rovině 
ASTROLOGIE. Tato rovina v současné době není příliš jasná 
většině lidí, ale pokud vezmeme za základ to , co již víme, pak se 
věci velmi rychle vyjasní. 

Vztah mezi objekty je to, co je určující. Nejde tedy o objekty jako 
takové. Ty představují "jen" symboly. Astrofyzika je v omylu, když 
zdůrazňuje, že hvězdy nemohou působit, neboť uvažuje pouze 
hmotný projev a nikoliv vztah jako takový (to i přesto, že jde o 
energetická pole).  

V předchozím jsme si řekli, že hmota je pouze vázanou energií. 
Vztah ale není energie. Vztah je vztah. Výhodou astrologie je 
možnost poměrně přesných matematických propočtů. Je nutné si ale 
uvědomit, že působení mezi rovinami jde, díky vztahu, oběma 
směry. To znamená, že dění v lidské říši ovlivňuje dění v kosmu. 

Chcete vědět jak? Čtěte dále! 
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Pojednání páté 
Současného člověka nejvíce oslovuje současnost. Má za to, že to, 

co dnešní člověk dosáhl, je vrcholem jeho bytí zde na zemi. Je tomu 
skutečně tak? 

Již dříve jsme si řekli, že určujícím kritériem nejsou věci jako 
takové, ale vztah mezi nimi. Znamená to ale i to, že honba za 
majetkem není majetek jako takový, ale vlastní vztah. Tedy smyslem 
hromadění majetku je tato činnost a nikoliv její výsledek, tedy 
majetek. Z uvedeného plyne, že člověk v zajetí této vášně se nikdy 
nenasytí, byt' by měl sebevíc. Jak z tohoto kruhu ven? Odpověď je 
snazší, než by se na první pohled zdálo, její provedení ale není tak 
jednoduché. 

Je nutno se upnout k činnosti, jejímž smyslem není získávat, ale 
dávat. Do hry vstupuje ještě jeden zákon a to zákon akce a reakce v 
duchovnu nazývaný karma. Jde o totéž jako ve fyzice. Akce, jež byla 
vyvolána, se vrací. V lidovém povědomí je to zastoupeno mnoha 
rčeními, zde uvádím jenom jedno. "Jak se do lesa volá, tak se z lesa 
ozývá". Pokud tedy vyvolám akci, jež symbolizuje dávání, pak jsem 
jejím výsledkem také zasažen a mohu tím jen získat. Uveďme si 
příklad. 
Člověk, jenž skutečně miluje, tak tuto lásku rozdává. Přeje tomu, 

jenž je objektem jeho lásky jen to nejlepší a to bez ohledu na sebe. 
Tedy ve vztahu dvou lidí zde není místo pro žárlivost a sobecké 
vlastnictví toho druhého, protože to je z oboru braní. Miluji-li takto 
nezištně, pak se ke mně tato láska vrací a já jsem jí zasažen v 
obrovské míře. Tato duchovní energie-láska totiž posbírá cestou 
další s ní harmonizující energie a tím sílí. Výsledkem je zisk lásky. V 
opačném případě, kdy toho druhého chceme vlastnit, je posílena 
rovněž má snaha (brát) a protože se jedná o nesmysl, dojde ke 
katastrofě (pokud si včas neuvědomím chybnost takového počínání). 

Úplným extrémem pak je se snažit vysílat zlo ve směru toho, jenž 
dle našeho názoru, by měl být poškozen. Ať jednáme právem či 
neprávem, je tato energie po vyslání posílena a opět se k nám vrací. 
Její zpětný zásah může být naprosto zdrcující.  

Stane se tak v případě, když se dotyčný na uvedené frekvenci 
nenalézá a tato duchovni energie se tedy u něho nemůže zachytit. 

Tuto duchovní energii si nemůžeme zaměňovat s normální energií. 
Jde o dvě vzájemně odlišné formy. V duchovní energii čas a prostor 
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nehrají roli. Je nutno si uvědomit, že čas i prostor jsou výsledkem 
hmotného projevu našeho vesmíru. Tedy čas ani prostor před 
vznikem našeho vesmíru neexistovaly. Nadřazený systém se 
nenalézá ve "čtvrtém" rozměru, ale v jiném frekvenčním vyjádření. 
Ačkoliv to zní divně, je to jednodušší a krásnější uspořádání, než 
takové, jaké nám předkládá náš rozum, který se neustále vrací k 
materialistickému pojetí světa. 

Všichni moudří lidé tohoto světa pochopili, že vztah je určujícím 
kritériem a proto jejich život byl naplněn zcela jinou činností, než 
touhou po moci, majetku a slávě. Tím se dostáváme opět k tomu, co 
již bylo řečeno. Z uvedeného rovněž plyne, že naše společnost může 
být vším možným, ale rozhodně není moudrou společností. Zkusme 
se podívat na civilizaci tímto zorným úhlem. 

Naši předkové si ctili starých moudrých lidí a chodili k nim na radu. 
My je zavíráme do ústavů pro přestárlé, a pokud ne, pak jsou nám 
na obtíž. Rozhodně se k nim nechodíme radit. Mluvím pochopitelně 
o průměrném vzorku lidí. Jistě, že mezi námi jsou tací, na něž se 
toto tvrzení nevztahuje, a jen díky nim jsme zatím nezapadli hlouběji 
do marasmu porušených lidských vztahů. Podíváme-li se na 
moudrost, s jakou předcházející generace vystavěly některá svá díla 
a na způsob řízení společnosti, pak zjišťujeme, že naše civilizace je 
v hlubokém úpadku. Bráníme se tím, že poukazujeme na 
průmyslovou vyspělost naší civilizace. Otázka zní: právem? 

Základem je rovnost lidí. Pokud by všichni lidé měli mít všechno to, 
co mají Evropané a Severoameričané, pak by Země zkolabovala 
během několika dní. Je tedy nutno tuto úroveň snížit a do budoucna 
je třeba s tím počítat. Vysoká životní úroveň v lidech probudila pouze 
touhu po získávání. Budou ochotní se vzdát svých výsad? Na Zemi 
ještě stále umírají lidé hladem a podvýživou, aby na druhé straně 
někteří žili v nadbytku. Nejsem zastáncem komunismu, pouze 
lidskosti. Není-li pomoženo těm, kteří pomoc potřebují, pak vlastně 
opět pouze vysíláme energii negací a chtění.  
Čas Země se naplňuje. Odraz těchto negací může znamenat 

zdrcující ránu nejenom pro současnou civilizaci, ale i pro lidstvo jako 
takové vůbec. Ne, v žádném případě nemluvím o konci světa, pouze 
varuji. 

V tomto pohledu se najednou dávné civilizace jeví mnohem 
vyspělejší, než ta naše a to jsem se ani nezmínil o tom, že podle 
mnohých zpráv, jež k nám přes propast času promlouvají, je i zpráva 
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o tom, že v mnoha civilizacích byli popřední lidé obeznámeni s 
možností jít do technické (materialistické) civilizace. To, že tak 
neučinili, se jeví jako jejich moudrost, protože chápali, že na to 
dosud nenastal vhodný čas. 

Pojednání šesté 
Na předcházejících stránkách, jsem se vícekrát zmínil o tom, že 

náš svět je uspořádán jinak, než nám to předkládá materialistická 
teze. Na základě učení dávných indických a čínských mistrů i na 
základě současných poznatků o vesmíru i o nejmenších částicích 
hmoty se pokusme pochopit současný stav světa. 

Hmotný vesmír existuje. O tom není pochyb. Jde o to, že my ho 
nahlížíme pouze z jeho určité části, dalo by se říci výseku. Tento 
výsek se nám jeví jako hmotný a pevný. Ve skutečnosti jde jen o jiný 
projev energie. Tato je vázána v elementárních částicích a ty pak 
vytváří postupně atomy, molekuly a objekty. Že jde pouze o energii, 
je z fyzikálního hlediska jednoznačně prokázáno pokusy s částicemi 
a antičásticemi. Jejich setkání končí vyzářením veškeré "hmoty" v 
podobě energie. Energie jako taková nemůže zaujímat klidový stav. 
Tedy ani v elementární částici tato energie není v klidu, ale naopak 
se tu projevuje formou kmitů. Jde ve skutečnosti o energetické pole 
a ne o energii, tak jak si ji mnozí z nás představují. 

Vesmír má svůj počátek, to tvrdí shodně mystici i fyzici. Mystici 
tvrdí, že má i svůj konec, fyzici zatím nevědí, protože nejsou schopni 
správně určit veškeré komponenty potřebné pro výpočet celkového 
stáří vesmíru. Mystici tvrdí, že vesmírů je nekonečně mnoho, 
fyzikové to nevylučují. Mystikové tvrdí, že nadřazeným systémem je 
systém s větší frekvenční hodnotou vázané energie. Fyzikové zatím 
neví. Matematice to neodporuje, ale nemají s tím pochopitelně 
žádnou zkušenost. 

Náš čas i prostor vznikl současně s naším vesmírem. Nahlíženo 
vně našeho vesmíru by se pak náš vesmír musel jevit jako něco, co 
není možné definovat naším vyjadřovacím aparátem a to ať jde o 
řeč, či písmo. Jde o to, že i my jsme součástí tohoto vesmíru a naše 
nahlížení vně není možné prostředky tohoto vesmíru. 

Navíc jsem se tu zmínil ještě o tom, že náš vesmír je frekvenčně 
oddělen. Protože fyzika nám v tom může dát jen nepřímé důkazy, 
pokusme se vzít na pomoc mystiky a to tak, aby jejich tvrzení nebyla 
v rozporu s dnešním poznáním fyziky a to bez ohledu na to, že 
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současní vědci nemohou znát vše, neboť vývoj (evoluce) pokračuje. 
Přesto, když se přidržíme hlavních zásad, tak se nemůžeme dostat 
do rozporů. Princip je stejný jako v případě klasická fyzika – 
relativistická fyzika (viz minulá pojednání). Co tedy tvrdí mystici? 

Náš svět (hmotný) je poslední z řady. Jeho částice mají nejmenší 
možnou frekvenci. Nižší již neexistuje. Přesto tento svět není pevně 
ohraničen. Má spoustu dílčích stavů, kdy se jedná pořád ještě o 
hmotu, přestože ony vzdálenější stavy jsou pro naše smysly 
neviditelné. Podstata člověka není hmotná, pochází z nám 
nadřazeného světa, který lze nazvat DUCHOVNÍM. Tento nám 
nadřazený systém je průchodný oběma směry. Dolů do hmotného 
vesmíru i nahoru do ještě vyššího stavu. Pracovně ho nazveme 
BOŽÍM vesmírem. Člověk je dle mystiků tvořen energetickým 
výtvorem DUCHOVNÍHO vesmíru a má schopnost se navázat na 
jemné uspořádání hmotného vesmíru. V tomto případě je to mozek 
člověka. Čím jemnější uspořádání, tím lepší souhra. Pochopitelně 
vedle dalších věcí, jež zde neuvádím. Dle mystiků přicházíme do 
tohoto světa proto, abychom se zde zdokonalovali. Tedy evoluce v 
duchovní rovině. Je-li tomu tak, pak se člověk vyvíjí po dvou liniích.  

Po tělesné, ze zvířete k člověku a po duchovní, od neuvědomělého 
tvora k bytosti vědomé, která již nebude potřebovat tělo. To se jeví 
jako učební pomůcka. Je tomu tak, nebo ne? 

Věda na tuto otázku neumí odpovědět a vlastně ani nemůže. Je 
výtvorem hmotného pojetí světa. Tady mohou pomoci jen důkazy ze 
strany mystiků. Jsou takové? Jistě. Pojďme se tedy na některé 
podívat. 

Hypnóza je jedním z nich. Oč jde? O přenos myšlenek jako 
takových. Člověk po probuzení z hypnózy může nahlížet svět úplně 
jinak, nežli před touto hypnózou. Jedná se o takzvanou post 
hypnotickou sugesci. Tyto praktiky se nutně nemusí odehrát jen 
přímým kontaktem, ale je možno provést hypnózu i na dálku, to jest 
na nepřítomného člověka. Dokonce i lékařská věda zařadila tento 
fenomén do své praxe. Co říci více. Tím pochopitelně nemá být 
řečeno, že hypnóza je žádoucí lékařskou technikou! 

Dalším důkazem je schopnost medií rozmlouvat s klinicky 
zemřelým člověkem, který se již nevrátí do normálního (našeho) 
světa. Tyto zprávy jsou dokumentovány a ověřeny za přítomnosti 
notářů i evidovány. Jde evidentně o sdělení, o kterém mimo 
zemřelého neměl nikdo povědomost. 
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V neposlední řadě jsou tu zprávy o výzkumech prováděných na 
dočasně (klinicky) zemřelých lidech. Jejich zprávy, pokud se jedná o 
náš svět, byly ověřeny a shledány pravdivými a to i přes to, že se 
jednalo o skutečnosti mnohdy i několik kilometrů vzdálené. 

Není ale nutno pracně zjišťovat, co, kdy, kdo, kde zjistil. Stačí, aby 
jasnovidný člověk upřel svoji pozornost a je schopen provést tělesné 
vyšetření kohokoliv, kdekoliv. Toto se dělo mnohokrát i za 
přítomnosti lékařů. 

Před televizními kamerami za přítomnosti vědců probíhají pokusy s 
lidmi, kteří silou své vůle jsou schopni pohybovat předměty. 

Důkazů je pochopitelně mnohem víc, je jím ve skutečnosti i celý 
náš svět jako takový. Nebo chcete jako materialisté věřit, že vznikl z 
ničeho a že vše je dílem náhody a tedy nutně musí vést do 
katastrofy? Vždyť náhoda je náhoda a neví, že se má vyvíjet 
žádoucím směrem. To je ale v rozporu s tím, co máme možnost 
kolem sebe vnímat.  

Nechám na čtenáři, aby si úsudek utvořil sám. 

Pojednání sedmé 
Člověk se na planetě Zemi cítí jako doma. Postupně se tu vyvinul z 

tvora, jenž byl naším společným předkem s primáty. Co se týká 
duchovního rozvoje, pak je mu znám nepatrný úsek z kulturního 
dědictví, které si dokázal zachovat. Jedná se o několik tisíciletí. 
Skutečný duchovní vývoj mu není znám. Není to tím, že by jako 
takový byl neznám, ale tím, že člověk jej nechce znát. Problém je 
totiž v tom, že přijetím hodnot skutečného vývoje by bylo nutno 
přehodnotit současný lidský postoj k mnoha věcem tohoto světa. 
Zároveň by bylo nutno přehodnotit vztah i k duchovnímu světu a to je 
najednou na současného člověka moc. 

Důvodem je jeho nepřipravenost a zaostalost. Zni to překvapivě 
pro ty z nás, kteří se pohybuji pouze na poli materialismu, a mají 
pocit, že současná civilizace je vrcholem toho, co člověk kdy dosáhl. 
Podívejme se tedy, jak je to se současným vývojem a zda je náš 
přezíravý postoj k minulosti oprávněný. 

Jsou nebo byli naši předkové zaostalejší nežli my nebo ne? Každý, 
kdo má co do činění s geny, jako nositeli informací ví, že současný 
člověk je stejný, jako člověk před několika desítkami tisíc let. Mám 
na mysli pochopitelně průměrného člověka. Rozdíl je pouze v tom, 
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že, současný člověk je nositelem řady informaci, jež jsou nutně jiné, 
než před několika desítkami tisíc let.  

Nic neopravňuje k tvrzení, že my toho víme víc. My totiž nevíme, 
zda toho víme víc, nebo ne. Důvod? Informace se prostě 
nedochovaly.  

Jsme v současné době zahlceni informacemi dnešní doby. 
Podíváme-li se pozorně na tyto informace, pak zjišťujeme ke svému 
zděšení, že se stále víc a víc blíží informacím pro málo vyvinuté 
tvory. Vše je podřízeno době. Za komunismu bylo žádoucí vědět 
spoustu věci, ale ne o nich přemýšlet. V současné době je 
vhodné do člověka nacpat rovněž spoustu informací a to tak, 
aby se stal chodícím konzumentem, jenž ani nemá čas o čemsi 
přemýšlet. Dobře, řeknete si, ale je tady naše inteligence. 
Skutečně? 

Současná inteligence je dítětem doby a chce se mít materialisticky 
dobře, a proto odmítá ve své většině jít do hloubky problémů. 
Nakonec jsou zde ti, které lze opravdu označit slovem 
INTELIGENCE. Je to ale hlas volající na poušti. 

Naši předkové měli úzký vztah k přírodě a tím pochopitelně měli 
zájem o zcela jiná data a jejich postoje odrážely toto sepjetí. Byli 
klidnější a vyrovnanější a také moudřejší. Ti, kteří chtěli vědět, se 
mohli dostat do kontaktu se skutečnou moudrostí pomocí 
"zasvěcovacích" metod. Viz na příklad Starý Egypt (je míněn před 
historický stav z období před 10–12000 lety). Přes propast času se 
nám dochovaly zprávy o skutečném vědění, o němž současný 
člověk nemá tušení. Toto vědění není praktikováno tak jako dnešní, 
které se provádí hromaděním dat pracným učením ve školách, ale 
jeho kvalitativním vzrůstem. Provádělo se pomocí přenosu z center 
vědomí mimo naší Zemi, přímo do podvědomí (nadvědomí) 
dotyčného člověka. Tento člověk se pak jevil jako skutečně vědoucí 
a znající jedinec. Ne každý z nás je zralý na příjem takových 
informací a moudrostí. Je pochopitelné, že tato znalost sebou přináší 
i moc a proto ti z adeptů, kteří neobstáli ve starém Egyptě při 
závěrečné zkoušce, byli usmrceni. Tím, že toto učení zůstávalo ve 
skrytu a předávalo se jen odpovědným lidem, se zaručovala jeho 
kontinuita i nemožnost zneužití. Přesto postupem času a vlivem 
vývoje na Zemi došlo k uvolnění informací, což vedlo k současnému 
stavu. I ten je potřebným stupněm ve vývoji lidstva. Je to stav 
(stupeň) největšího sobectví a největšího temna. Je zapotřebí proto, 
aby jedinec v něm zesílil, co se týká osobnosti a aby pochopil 
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neschopnost řešit situace sám, bez pomoci bytostí nad ním.  
Tato lidská deformace a zatemněnost vzniká tím, že jedinec má 

svobodnou vůli a chce řešit věci vlastním přičiněním přesto, že k 
tomu není dosud zralý. Tím se sám a dobrovolně začlení do 
stávajícího řádu světa. Že je tomu skutečně tak, je vidět všude kolem 
nás. 

V tomto i předchozích pojednáních jsem se snažil nastolit obraz 
světa ve skutečnějším světle, než ho vnímá současný člověk. Snažil 
jsem se o to, abych poněkud napravil pokřivený obraz vnímání 
tohoto světa. Je na každém z nás jak pravdy, jež ho doprovázejí od 
zrození, v tomto světě vnímá a jak jim chce naslouchat. Staré čínské 
přísloví praví: 

Když někam přijdeš, tak nejprve naslouchej, dlouze a poctivě 
naslouchej, pak teprve čiň závěry a zcela nakonec zasahuj. 

My ale nechceme naslouchat. Chceme vše upravovat dle svého 
pojetí a nebereme ohledy na názory druhých. Jak jinak by svět 
vyhlížel, kdybychom přijali tuto jedinou zásadu za svou. Naposledy 
bych chtěl oslovit ty z vás, kteří měli dost trpělivosti na přečtení 
těchto pojednání, ale nejsou z nich příliš "moudři". 

Není mým úmyslem někomu vnucovat svůj postoj či názor. Je 
nutné, aby každý z nás k němu dospěl sám. Jen tak má svou 
hodnotu a cenu. Vnucením nelze nic získat. Každý jdeme svojí 
cestou. Je nutné neustrnout a neustále hledat a nacházet v duchu 
Kristova odkazu. 
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Otec a syn 
Otec jedné vlivné, velmi bohaté rodiny, se rozhodl vzít syna s 

sebou na venkov, s úmyslem mu ukázat bídu, v níž mnozí chudí lidé 
žijí. 

Několik dní proto strávili na malé venkovské usedlosti, kde žila a 
pracovala chudá rodina. Když se poté vrátili domů, tak se otec zeptal 
syna, jak se mu líbil výlet. 

 
"Bylo to naprosto úžasné, otče!" 
"Viděl jsi, v jaké bídě ti lidé žijí?"  Zeptal se ho otec. 
"Viděl" 
"Tak mi řekni, co si z toho bereš za poučení, čemu ses tím naučil?" 
 
A syn mu odpověděl. 
"Viděl jsem, že my máme jen jednoho psa a oni čtyři.  
My máme bazén pouze do polovičky zahrady a oni potok, který 

nikde nekončí. 
My jsme si koupili do zahrady osvětlení a jim v noci svítí hvězdy. 
Naše veranda sahá až k předním zahradám sousedů, a oni žijí a 

vnímají jako své celé okolí.  
My žijeme na malém pozemku a oni mají pole, kterým není vidět 

konce. 
My máme sluhy, co nás obsluhují. Oni ale slouží druhým. 
My si svoje potraviny kupujeme, kdežto oni si pěstují svoje vlastní. 
Náš pozemek je obehnán ochrannou zdí, je chrání jejich přátelé" 
Otce to nadobro umlčelo. 
 
Není snad úžasné, když se člověk dokáže podívat na věci z 

nadhledu?  
Rozhodně vás to přinutí se alespoň zamyslet nad tím, co by se 

stalo, kdybychom dokázali být vděční za to, co máme a nedělali si 
starosti s tím, co nemáme. 
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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 
řečeno. 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 
sobectví, ztrátě úcty před člověkem, ke zlodějině a ke ztrátě 
morálních hodnot. Přesně takoví lidé dnes stojí v čele naší 
společnosti. Devastace, 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, bude 
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 našich 
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. 



 

Stránka 175 

Použitá literatura 
 
Angelológia dějín   Emil Páleš, Sophia 2001 
Bible svatá  Podle Kralického vydání z r.1613, Praha 1940 
Člověk a vesmírné slovo  Rudolf Steiner,PDN-Fabula 1999 
Duchovní hierarchie  Rudolf Steiner, Michael 1998 
Egyptské mýty a mystéria  Rudolf Steiner, Michael 1999 
Emoční inteligence  Daniel Goleman, Columbus Praha 1997 
Hovory s Bohem I-II  Neale Donald Walsch, PRAGMA 1999 
Nadpříroda  Lyall Watson,VOLVOX GLOBATOR 1997 
O poznání vyšších světů  Rudolf Steiner, Michael 2000 
Odkrytá moudrost starých pravd Karel Makoň, ONYX 1992 
Osud jako šance  Thorvald Dethlefsen, O.Svoboda Brno 1992 
Před branou duchovní vědy Rudolf Steiner, Michael 1998 
Předpeklí ráje   Ivo Weisner, AOS Publishing 1994 
Rosenkruciánská kosmokoncepce Max Heindel, DOBRA Praha 2001 
Teorie morfické rezonance Rupert Sheldrake, ELFA 2002 
Tajná věda v nástinu  Rudolf Steiner, IOANES 1993 
Tajné učení rozenkruciánů  Rudolf Steiner, Sophia 1998 
Ve světle pravdy   Abd-Ru Shin, Stiftung Gralsbotschaft Stuttgart 90 
Velký Třesk překonán Paul Laviolette, VOLVOX GLOBATOR 1997 
Zasvěcení   Elisabeth Haich,  Aquamarin 1994 
Základy esoteriky   Rudolf Steiner, Sophia 1998 
Způsob existence  Pavel Kozák, DONA Č.Budějovice 1992 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Stránka 176 

OBSAH 
 

PŘEDMLUVA......................................................................................... 7 
ČLOVĚK .................................................................................................... 9 
JAK NAHOŘE TAK DOLE........................................................................... 13 
CO JE TO VĚDOMÍ? .................................................................................. 17 
VĚDOMÍ A MYŠLENKY............................................................................. 21 
VÝVOJ ČLOVĚKA..................................................................................... 25 

USA .................................................................................................... 31 
Česká republika. ................................................................................ 33 
Závěr. ................................................................................................. 38 

PODSTATA ČLOVĚKA............................................................................... 43 
ASTRALITA - REINKARNACE - KARMA ..................................................... 51 

Pseudokarma ..................................................................................... 52 
Duchovní svět..................................................................................... 57 

PRVNÍ ČÍSLICE, ANEB UMÍME POČÍTAT?................................................... 65 
Jednička ............................................................................................. 66 
Dvojka................................................................................................ 67 
Trojka................................................................................................. 70 
Náznak čtyřky..................................................................................... 77 

STRUKTURA SVĚTŮ. ................................................................................ 79 
Astrální pláň – děje............................................................................ 84 
Astrální pláň – uspořádání ................................................................ 87 
Astrální pláň – celkově....................................................................... 90 

PŘEDNÁŠKA PRAHA-ESOTERA ZE DNE 18.3.06 .................................. 95 
MYŠLENKOVÝ SVĚT, JAKO SVĚT PŘÍČIN. ............................................... 115 

NE JÁ ............................................................................................... 116 
JÁ ..................................................................................................... 117 
Vědomí ............................................................................................. 121 
Svobodná vůle. ................................................................................. 125 
Opravdovost..................................................................................... 127 
Svět příčin. ....................................................................................... 129 
Tvorba.............................................................................................. 135 
Závěr. ............................................................................................... 138 

KAM SMĚŘUJEME? ................................................................................ 143 
JE SVĚT DOKONALÝ?............................................................................. 151 
Člověk je tvor nedokonalý................................................................ 151 
Člověk je tvor dokonalý. .................................................................. 151 
Podívejme se teď na tvrzení o církvích. ........................................... 153 
Závěr. ............................................................................................... 154 
Bible................................................................................................. 154 



 
 

Stránka 177 

STAV SOUČASNÉHO POZNÁNÍ...................................................... 157 
Pojednání nulté ................................................................................ 157 
Pojednání prvé................................................................................. 158 
Pojednání druhé............................................................................... 160 
Pojednání třetí ................................................................................. 162 
Pojednání čtvrté ............................................................................... 164 
Pojednání páté ................................................................................. 166 
Pojednání šesté ................................................................................ 168 
Pojednání sedmé .............................................................................. 170 

OTEC A SYN........................................................................................... 173 
ZÁVĚR?................................................................................................. 174 
POUŽITÁ LITERATURA........................................................................... 175 
OBSAH ................................................................................................ 176 

 
 
 
 
 
 
 

Web autora 
www.cesta-poznani.estranky.cz 

 
adresa autora 

mar@picabo.cz 
 
 


